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مجلس إدارة »زين« ينظر اليوم في استقالة البراك

خالل شراء الرخصة الثالثة لالتصاالت بقيمة 6.1 مليارات 
دوالر. وقللت املصادر املقربة من شأن اإلشاعات التي ترددت 
حول أسباب االستقالة، مشيرة الى ان األزمة العاملية أثرت 
على كل القطاعات االقتصادي���ة وفرضت أعباء وتغيرات 

على أغلب الشركات.

هشام أبوشادي
فوجئت األوساط االقتصادية واالستثمارية في الكويت 
بل وعلى املس���توى اإلقليمي باالستقالة التي قدمها نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة زين د.سعد 
البراك، األمر الذي أثار تس���اؤالت عدة حول أس���باب هذه 
االستقالة وان كانت الشهور القليلة املاضية شهدت بعض 
اإلشارات التي ولدت انطباعات بأنه سيقدم استقالته. كما 

أدى اخلبر إلى تراجع السهم رغم صعود السوق.
وعلقت مصادر اقتصادية مطلعة قائلة: مهما كانت طبيعة 
األسباب التي تقف وراء االستقالة التي ستنظر فيها إدارة 
الشركة اليوم، إال انه أمر طبيعي ان تكون هناك استقاالت 
لشخصيات مرموقة في شركات مرموقة ايضا كمجموعة زين 

التي تعد إحدى كبريات شركات االتصاالت في العالم. 
وقد جاء في بيان صادر عن البورصة ان د.سعد البراك 
قدم استقالته الى رئيس مجلس اإلدارة أسعد البنوان الذي 
بدوره س���يقوم بعرضها على مجلس اإلدارة للنظر فيها. 
وحاولت »األنباء« مرات عدة االتصال على د.سعد البراك 
إال انه لم يرد على هذه االتصاالت، فيما أكدت مصادر مقربة 
في اتصال ل� »األنباء« ان اس���تقالة د.البراك لن تؤثر على 
أداء الشركة واستراتيجية التوسع التي تقوم بها، مشيرة 
الى ان د.البراك لعب دورا أساسيا في إحداث نقلة نوعية 
ملجموع���ة زين منذ ان بدأ العمل فيها عام 2002 عبر إنفاق 
املليارات من الدوالرات للتوس���ع في 23 دولة في افريقيا 
وبعض الدول العربية واخلليجية، خاصة السعودية من 

زين السعودية: البراك 
رئيسًا تنفيذيًا ومتمسكون به

دبي - االسواق نت: اعلنت شركة »زين« 
السعودية بقاء د. سعد البراك، في منصبه 
رئيسا تنفيذيا للشركة، واكدت متسكها 
به في منصبه. وقال رئيس مجلس ادارة 
»زين« السعودية االمير حسام بن سعود 
آل سعود ان البراك لم يستقل من منصبه 
كرئيس تنفيذي وان الشركة حتتاج خدماته 
وخبراته وهي متمسكة به. واضاف االمير 
حسام لـ »العربية« عبر الهاتف: ان البراك 
ركز اهتمامه في الفترة االخيرة على زين 
ــعودية ويرى ان لها مستقبال كبيرا.  الس
كما قال االمير حسام ان مجلس ادارة زين 
السعودية عني اعضاءه بالتراضي وال نعتقد 
ان د.البراك سيفقد عضويته في املجلس 
بسبب تقدميه استقالته في زين الكويتية. 
الى ذلك اكدت مصادر للعربية ان مجلس 
ادارة زين سيجتمع اليوم للتصويت على 
ــعد البراك العضو املنتدب  ــتقالة د.س اس

للمجموعة من منصبه.

القرار فاجأ األوساط االستثمارية واالقتصادية محليًا وإقليميًا وسهم الشركة تراجع

د.البراك
.. وحياة حافلة باإلنجازات

د.سعد البراك مهندس ورجل أعمال 
متميز ويتمتع بسمعة دولية كبيرة. ومنذ 
ــي سابقا( حتت  أصبحت زين )ام تي س
إدارته في عام 2002 زادت قاعدة العمالء 
ــى 63.54 مليون  ــن 600000 عميل إل م
ــبكة تشغيل في منطقة  عميل عبر 22 ش
ــط وافريقيا. وقد ارتفعت  الشرق األوس
ــوقية في  في هذه الفترة قيمة زين الس
ــة من أقل  ــوق الكويت لألوراق املالي س
ــن 2.5 مليار دوالر ، إلى ما يتجاوز 10  م

مليارات دوالر )31 ديسمبر 2008(. 
ــراك البكالوريوس في  ويحمل د.الب
املاجستير  درجة  الكهربائية،  ــة  الهندس
ــة أوهايو،  ــة النظم من جامع في هندس
ــي نظم املعلومات اإلدارية  والدكتوراه ف
ــن جامعة لندن، كما أنه  والتكنولوجيا م
ــارد. وقبل  ــة هارف ــن خريجي جامع م
ــي، كان د. البراك  ــع ام تي س تعيينه م
 International Turnkey( ــام  الع ــر  املدي
ــركات  ــرز ش ــدى أب Systems ITS(، إح
تكنولوجيا املعلومات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وشغل د.البراك 
ــل توليه إدارة  ــب رفيعة قب عدة مناص
ــب رئيس مكتب  ــركة زين، منها: نائ ش
التنمية االجتماعية )قانون التمييز على 
ــوان األميري  ــاس اجلنس( )من الدي أس
ــت اإليرادات من  ــي الكويت( حيث من ف
ــي عام 1985 لتتجاوز  5 ماليني دوالر ف
ــام 2000، كما  ــون دوالر في ع 100 ملي
شغل منصب الرئيس في مركز سوفت 
ــا تطوير البرامج واملعلومات  لتكنولوجي
ــركة االتصاالت  ــي مصر، ورئيس ش ف
العربية وغير العربية، واملدير التنفيذي 

إلدارة الرابطة في القاهرة.
 وقد حصل د.البراك على عدة جوائز 
ــة مختلفة أهمها: جائزة في منطقة  دولي
ــام 2005، وجائزة  ــط ع ــرق األوس الش
تكنولوجيا  ــاع  لقط التنفيذي  ــس  الرئي
ــاالت، وعلى جائزة  ــات واالتص املعلوم
»رجل األعمال اإللكترونية في املنطقة« 
عام 2003. كما حصل أيضا على جائزة 
ــام 2007 من  ــاة ع ــاز مدى احلي اإلجن
 ،COMMSMEA املجلة الرائدة في صناعة
ــي املجلس  ــا عضو ف ــراك أيض ود.الب
التنفيذي لشركة سلتل الدولية، وعضو 

مجلس إدارة لالحتاد جي إس إم.

28% زيادة للرحالت 
التجارية في 2009

كونا: قالت اإلدارة العامة 
للطيران املدني ان حركة مطار 
الكويت حققت أرقاما قياسية 
في عام 2009 متثلت في زيادة 
عدد الرحالت التجارية بنسبة 
28% وزيادة عدد الركاب بنسبة 
12% و10% في حركة الشحن 
اجلوي مقارن���ة بعام 2008. 
وطبقا لبيانات ادارة الطيران 
املدني فان إجمالي عدد الركاب 
ارتفع من 7.226 ماليني راكب 
في 2008 الى 8.125 ماليني في 
2009 بنسبة 12% بينما ارتفعت 
حركة الطائرات بنسبة 12% من 
87920 رحل���ة في 2008 الى 

98104 في 2009.
البيانات ان  وأوضح���ت 
التجارية ارتفعت  الطائرات 
بنسبة 28% من 61512 رحلة 
ف���ي 2008 ال���ى 78596 في 
2009 بينما انخفضت حركة 
الطائرات غير التجارية بنسبة 
26% م���ن 26408 رحالت في 
2008 الى 19508 رحالت في 

.2009

د. سعد البراك

مقر شركة زين في الكويت

إحدى ماكينات السحب اآللي لبنك اخلليجفوزي الثنيان

الثنيان يفند لـ »األنباء« أسباب تخفيض 
»موديز« تصنيف بنك الخليج

فواز كرامي
ابدى مدير عام شؤون مجلس 
ادارة بنك اخلليج فوزي الثنيان 
دهش���ته حول سبب التوقيت 
الذي اعلنت فيه وكالة »موديز« 
ان  تصنيفها للبنك، الس���يما 
البنك ل���م يعلن حتى اللحظة 
عن ارباحه عن العام املاضي، 
مفندا مالحظات الوكالة العاملية 

للتصنيف بندا بندا.
وقال الثنيان، في تصري��ح 
ل� »األنباء«، ان جميع املالحظات 
الى  التي قدمتها موديز وأدت 
خفض تصني���ف بنك اخلليج 
فرضه���ا الس���وق احمللي من 
ناحية تركز استثمارات البنك 
في االس���هم والعقارات، اذ ان 
هذين القطاعني هما الرئيسيان 
ان لم يكونا الوحيدين اللذين 
تستثمر فيهما املؤسسات املالية 
في الكوي���ت، واذا كانت ه��ذه 
امليزة غي���ر ايجابي���ة عامليا، 
فإنه���ا واقع مالي في االقتصاد 

الكويتي.
اما فيما يخص االرباح، فقال 
الثنيان ان جتنيب معظم البنوك 
الكويتية ملخصصات كان السبب 
الرئيسي لعدم حتقيقها ارباحا، 
الى ان هذه املخصصات  الفتا 
تعتبر ايجابية من جهة البنوك 
التصنيف  وتس���اهم في رفع 
وليس تخفيضه، الس���يما ان 
البنوك احمللية جميعها تتبع 

سياس���ات متحفظ���ة وحذرة 
ويجب ان تك���ون محل تقدير 

لدى وكاالت التصنيف.
واختت���م الثني���ان حديثه 
بالقول ان تصنيف موديز لبنك 
اخلليج جاء عن الربع الثالث 
املنتهي في 31 سبتمبر من العام 
املاضي، وهو السبب الرئيسي 
الذي دفعنا للتساؤل عن توقيت 
ان  الى  التصنيف، اضافة  هذا 
واض���ع التقرير علي���ه االخذ 
في االعتب���ار االقتصاد احمللي 

الكويتي.
يذكر ان موديز خفضت اول 
من امس تصنيف بنك اخلليج 
 -D من حيث القوة املالية الى
من D+، كما خفضت تصنيف 
البنك من حيث القوة املالية في 
اصدار العمالت احمللية والعمالت 

االجنبية طويلة االجل لتصبح 
Baa2 بدال من A3، مؤكدة على 
التصني���ف اجلديد للبنك  ان 
يحمل رؤية مستقبلية مستقرة 

للبنك.
واكدت موديز ان التصنيف 
اجلدي���د للبن���ك يعكس مدى 
التحديات املستقبلية الصعبة 
التي تقف امامه على الرغم من 
الذي استطاع حتقيقه  التقدم 
التي  للتغلب على اخلس���ائر 
عصف���ت بالبنك في عام 2008 
والتي جنمت عن تعامالت في 
املشتقات املالية، اال ان موديز 
اشادت بتدخل هيئة االستثمار 
البنك  على زي���ادة رأس���مال 
ودخولها بنسبة 16% معتبرة 
التدخ���ل منهجي���ة حكومية 

ملساعدة البنوك.

تركيبة االقتصاد الكويتي قائمة على األسهم والعقارات

»األبعاد البشرية« تطلق وحدة 
عمل »توماس العالمية« للشرق األوسط

أعلن املدير العام لش���ركة 
األبع���اد البش���رية التابع���ة 
لشركة التنمية القابضة غسان 
احمد � احدى كبرى الشركات 
املتخصصة في االستثمار ضمن 
قطاع التنمية البش���رية على 
مس���توى العالم � عن إطالق 
العاملية  أعمال وحدة توماس 
في منطقة الشرق األوسط مبا 
يشمل اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
وكال من عمان وقطر والبحرين 
وجمهوري���ة مص���ر العربية 
وسورية واألردن ولبنان واليمن 
وإيران والعراق، وذلك بهدف 
تلبية متطلبات املؤسس���ات 
اخلاصة واحلكومية في تلك 
الدول الراغبة في االستفادة من 
تطبيقات نظرية ديسك الشهيرة 
واملعتمدة على نطاق واسع في 
كبريات مؤسسات العالم املتقدم 

في تقييم اجلوانب النفس���ية 
والسلوكية للموظفني ضمن 
بيئة العمل التي يعملون فيها، 
إل���ى جانب حتليل الس���مات 
السلوكية املطلوبة والفاعلة 
في ضمان أعلى إنتاجية ممكنة 
للعاملني في أي منظومة إدارية 

أو تنفيذية.

ورش عمل »مكثفة«

وبهذه املناس���بة ش���رعت 
توماس العاملية في عقد ورش 
عم���ل مكثفة في ه���ذه الدول 
لإلداريني ومس���ؤولي املوارد 
البش���رية املمثلني للعديد من 
املؤسسات الراغبة في تطوير 
قدراتها في التعامل مع مواردها 
البش���رية مبا يتج���اوب مع 
متطلباتها ف���ي احلد من آثار 
ضغوط العمل وتعزيز قدرات 
العاملني فيها على التعامل مع 

املهام املسندة اليهم الى جانب 
تعزيز روح االنتماء املؤسسي 
وتعزي���ز الرغبة ف���ي االبداع 

الوظيفي.
وأضاف غسان أن املؤسسات 
إمنا تقوم على األفراد مهما كان 
تخصصها ومجال عملها، وال 
ميكن إغفال اجلانب النفس���ي 
والشخصي عندما يتعلق األمر 
باإلنسان املوظف وضمن أي 
موقع وظيفي أو تخصص، لذلك 
أصبحت احللول التشخيصية 
العاملية  التي تتيحها توماس 
مرتكزا رئيسيا للعديد من أشهر 
املؤسس���ات حول العالم منها 
شركة تويوتا اليابانية وشركة 
دزني األميركية وشركة نستلة 
السويسرية، إلى جانب العديد 
من املؤسسات احمللية الرائدة 
ومنها بن���ك الكويت الوطني 
وبرنامج إعادة الهيكلة وشركة 

الغامن العاملي���ة، اذ مت اعتماد 
حلول توماس في وضع خطط 
التوظي���ف والتدريب في هذه 
املؤسسات وفق معايير تتعامل 
مع معطيات هذا البعد احلاسم 
في إحداث التغيير االيجابي في 
تفعيل القدرات التي تعبر عنها 
السير الذاتية للعاملني فيها او 

املتقدمني إليها.

تطبيقات توماس

جتدر اإلشارة الى أن حزمة 
تطبيقات أنظمة توماس العاملية 
تصنف ضمن أفضل 5 أنظمة 
للتقييم في العالم، وهي معتمدة 
من اجلمعية البريطانية للعلوم 
النفسية والسلوكية، وشركة 
املمثل  البش���رية هي  األبعاد 
احلص���ري ألنظم���ة توماس 
العاملي���ة في منطقة الش���رق 

األوسط.

تشمل السعودية واإلمارات وعمان وقطر وعددًا من الدول األخرى


