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اجلدير بالذك����ر أن تاريخ 20 أبريل يتألق أيضا 
كونه موعد إطالق موقع NissanUSA.com اجلديد، 
لدعم تقدمي س����يارة نيسان LEAF، وسيتابع املوقع 
توفير أح����دث املعلومات عن »LEAF« واالنش����طة 

اخلاصة القادمة.
ويبلغ ثمن سيارة نيسان LEAF الصافي للزبائن 
بعد الضرائب 25.280 دوالرا، وذلك بعد احتس����اب 
االئتم����ان الضريبي الفيدرالي البالغة قيمته 7.500 
 LEAF دوالر، والذي تنطبق ش����روطه على نيسان
بالكامل. أما بالنس����بة إلى »ثم����ن التجزئة املقترح 
من قبل الصانع« لنيس����ان LEAF 2011 الكهربائية، 
فيبل����غ 32.780 دوالرا أميركيا. باإلضافة إلى ذلك، 
حتظى الس����يارة مبجموعة من احلوافز احلكومية 
واحمللي����ة، التي قد تخفض ثمنه����ا أكثر وتزيد من 
فوائد امتالكها وش����حنها. فعلى سبيل املثال، تقدم 
كاليفورنيا حسما ضريبيا عبر الوالية بقيمة 5.000 
دوالر، وتوفر »أوريغون« و»جورجيا« ائتمانا ضريبيا 
يبلغ 5.000 و1.500 دوالر على التوالي. كما ستسمح 
بعض الواليات للسيارة باستخدام مسار »كاربول« 
املخصص للس����يارات التي حتت����وي على أكثر من 
 LEAF راكب. أما بالنس����بة إلى إيجار سيارة نيسان

الشهري، فيبدأ مببلغ 349 دوالرا.
وتش����مل عمليات نيس����ان في أميركا الشمالية 
الس����يارات وهندس����تها، وتوفير خدمات  تصميم 
التمويل للزبائن والشركات، باإلضافة إلى املبيعات 
والتس����ويق والتوزيع والتصنيع. نيسان ملتزمة 
بتحس����ن البيئة وفقا ل� »برنامج نيسان األخضر 
2010« الذي تنتهجه. وهو يركز على خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون وغيره من االنبعاثات وزيادة 
إع����ادة التدوير. للحصول على مزيد من املعلومات 
عن نيس����ان »LEAF« واالصدارات منعدمة الغازات، 

www.nissanusa.com يرجى زيارة موقع
ويستثني »ثمن التجزئة املقترح من قبل الصانع« 
الضريبة ورسوم الرخصة وحقوق امللكية. الوكيل 
يحدد السعر الفعلي، الس����عر واملواصفات عرضة 

للتغيير بدون أي إشعار مسبق.

استجابة للطلب الهائل، بدأت 
الشمالية  أميركا  شركة نيسان 
بتلقي احلجوزات على س����يارة 
نيس����ان LEAF الكهربائي����ة في 
العشرين من شهر أبريل املاضي. 
وتعتبر عملية احلجز هذه اخلطوة 
األولى لتأكيد مكانك على الئحة 
الراغبن في شراء أو استئجار 
سيارة نيسان LEAF الكهربائية. 
وسيبدأ تقدمي السيارة في أسواق 
محددة في شهر ديسمبر 2010، 
لتس����وق من بعدها على نطاق 

واسع في العام 2011. 
وقد أعرب أكثر من 115 ألف 
الوالي����ات املتحدة  ف����ي  زبون 

األميركية رسميا عن رغبتهم في قيادة سيارة نيسان 
 NissanUSA.com عبر التس����جيل في موق����ع LEAF
للحصول عل����ى مزيد من املعلومات. ويجب عليهم 
التسجيل في نهاية يوم التاسع عشر من أبريل حتى 
يتأهلوا لعملية احلجز املبكرة. وس����يحظى هؤالء 
باألولوية في عملية احلجوزات، التي سيفتح بابها 

للعامة في اخلامس عشر من شهر مايو.
وقال النائب األول لرئيس املبيعات والتسويق في 
نيسان أميركا الشمالية براين كارولن، : »االهتمام 
املبكر بس����يارة نيسان LEAF مش����جع للغاية. فقد 
تهافت املواطنون من مختلف أرجاء الواليات املتحدة 
كي يكون����وا ضمن أول من يحصل عليها. ال ش����ك 
في انهم يش����كلون دعما واسع النطاق ألول سيارة 
كهربائية بثمن مقبول مخصصة لإلنتاج التجاري 

واسع النطاق«.

الحجوزات

جرى إرسال تعليمات احلجز األولي إلى املسجلن 
األوائل عبر البريد اإللكتروني بن الساعة الواحدة 
والسادسة ظهرا وفق »التوقيت الصيفي للمنطقة 
الشرقية« EDT في العشرين من أبريل. وقد تضمن 
البريد اإللكتروني رابطا حصريا يسمح لكل زبون 
ببدء عملية احلجز. يقوم الزبون بإنش����اء حساب 
عبر الرابط، واختيار مواصفات س����يارته واإلجابة 

عن بعض األسئلة إلكمال »حملة القيادة«.
طلب من الزبائن دفع رسم حجز بلغ 99 دوالرا 
بواس����طة بطاقة االعتماد. وهذا املبلغ ميكن إعادته 
بالكامل، بعد احلجز، يستطيع الزبون حتديد وكيله 

املفضل.
 LEAF حصل الزبائن الذين حجزوا سيارة نيسان
على أرقام تأكيد. وستقوم نيسان مبراجعتهم فرديا 

بشأن حجوزاتهم بحلول 30 يونيو.
احلجوزات محدودة بسيارة واحدة لكل أسرة.

لالستعالم عن عملية احلجز، يستطيع الزبائن 
االتصال مبركز اتصال س����يارة نيسان LEAF على 

الرقم 1-877-664-2738.

زين الزين يفوز بخط بالتيني من »زين«

أعلنت شركة زين أنها أجرت السحب اخلاص 
مبسابقة »من زين إلى زين«، وهي املسابقة التفاعلية 
التي أطلقتها في معرضها السابع ملوزعيها »زين 
سيتي« ووجهت فيها الدعوة لكل من يحمل اسم 

زين إلى الدخول فيها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الدعوة 
القت إقباال كبيرا من الذين يحملون اسم »زين«، 
مبين���ة أن عدد املتقدمن وصل إلى نحو 50 فردا 

جميعهم يحملون اسم »زين«. 
وقال مدير العالقات واالتصاالت في الشركة 
وليد اخلشتي »لقد تقدم إلى هذه املسابقة عدد كبير 
جميعهم يحملون اسم العالمة التجارية للشركة 
)زين(«. وأوضح أن الش���ركة أجرت سحبا على 
األسماء املتقدمة لهذه املسابقة وقد فاز زين الزين 
بخط بالتيني مقدم كهدية من الشركة، مشيرا إلى 
أن هذه املسابقة تأتي في إطار تفاعل الشركة مع 

اجلمهور الزائر للمعرض والذي قارب على نحو 
نصف مليون زائر.

وأضاف »كما أن ش���ركة زين أرادات أن تبرز 
مدى القرب الذي باتت علي���ه عالمتها التجارية 
من العمالء واجلمهور«، مبينا أن املسابقة ورغم 
بساطتها إال أنها كانت حتمل معاني كثيرة للشركة 

في أدوات اتصالها مع العمالء.
ومن ناحية أخرى كش���ف اخلشتي عن اسم 
الفائزين باجلوائز الكبرى ملعرض »زين سيتي« 
بالتعاون مع موزعي زي���ن املعتمدين واخلاص 
بالسحب على سيارة جيب اودي 2010، وقال »ان 
نتيجة الس���حب على اجلائزة الكبرى ذهبت إلى 
املتسابقة زينب واملقدمة من شركة ميديا فون بلس 
املوس���وي« وكذلك السحب على جيب شفروليه 
ترافس 2010 املقدمة من شركة كويت ستار والتي 

ذهبت الى املتسابق مجدي محمد ممدوح. 

زين الزين متسلما اجلائزة

عدد من الفائزين في سحب »األهلي«

فيصل اخلزام وبدر العلي يتوسطان عمومية الشركة 

محمد بن سلطان

م.فهد املخيزمي

فاز بالسحب بعد تقّدم 50 فردًا يحملون نفس اسم العالمة التجارية للشركة

»البستان الخليجي« التابعة لـ »مجموعة تاول« 
تضم مجموعة جديدة من الوكاالت إليها

حجوزات »نيسان LEAF الكهربائية« 
تسجل 115 حجز أولوية

أعلن عضو مجلس إدارة ش���ركة البس���تان اخلليجي )إحدى 
شركات مجموعة تاول العاملية القابضة( محمد توفيق بن سلطان 
بانضمام مجموعة من الوكاالت العاملية والعالية اجلودة إلى شركة 

البستان اخلليجي.
كما أكد عضو مجلس اإلدارة حرص الشركة على اختيار الوكاالت 
ذات املنتجات عالية اجلودة كي تضاف إلى الوكاالت العاملية التي 
 Ferrero، :تقوم الش���ركة بتوزيعها في الوقت احلالي وتتمثل في
 Fonterra، Bahlsen، Storck، Tilda Lesieur، Guylian، Super Max،
Sultan، Lorenz، CavinKare وبذلك نتخطى عدد 1500 منتج تقوم 

شركة البستان اخلليجي بتوزيعها.
ووجه خالص الشكر والتقدير لكل من مدير عام الشركة كوشي 
ماثيو واملدير التجاري قوكل ثوتي كامت وجميع موظفي ش���ركة 
البستان اخلليجي على جهودهم وأدائهم الفعال في التطور االيجابي 

ألداء الشركة والدفع بعجلة الشركة لألمام.

»األهلي« يعلن الفائزين في سحب »الڤيزا« الثاني لرحلة األحالم

»iPad«و »iPhone« بيتك« يطلق خدمة ألجهزة«

فوز املشاركن فيها.
اجلدي���ر بالذك���ر أن العميل 
يس���تطيع معرفة تفاصيل هذه 
احلملة على موقع البنك األهلي 
االلكتروني www.eahli.com أو 
من خالل االتصال مبركز خدمة 
العمالء )أه���ال أهلي 1899899(، 
وإذا كنت س���عيد احلظ للفوز 
به���ذه الرحلة فس���يقدم البنك 
األهلي وڤي���زا رحلة جوية لك 
وملرافق واحد إلى جنوب أفريقيا 
مع اإلقامة باإلضافة إلى تس���لم 
بطاقتن حلضور إحدى مباريات 

كأس العالم.
تفضل بزيارة أي فرع من افرع 
البنك األهلي لتكون من بن العمالء 
الفائزين بكل هذه اجلوائز الرائعة 
التي تش���تمل على إقامة ملدة 5 
أيام و4 ليالي في فندق 4 جنوم 
وخدمة االستقبال عند الوصول 
إلى املطار، مع خدمة التوصيل من 
املطار وجولة سياحية وبطاقة 
هدية من ڤيزا بقيمة 200 دوالر 
لكل شخص فضال عن احلصول 
على بطاقتن حلض���ور إحدى 

مباريات كأس العالم.

املتبقية للبن����وك األجنبية خالل 
األشهر القليلة القادمة، وهذا يعد 
إجنازا ملموسا مكنها من احلفاظ 
على ثقة الدائنن خالل أصعب أزمة 

متر على الشركة واملنطقة. 
وختم: ننظر إلى الفترة القادمة 
بتفاؤل كبير يساعدنا على تنفيذ 
القصيرة  اخلط����ط املس����تقبلية 
والطويلة املدى بهدف العودة بقوة 
إلى السوق االستثمارية وتعظيم 

عوائد مساهمينا.

مجلس إدارة جديد

 هذا ووافقت عمومية الشركة 
عل����ى جميع البنود ال����واردة في 
جدول أعمالها الس����يما منها عدم 
املالية  الس����نة  أرباح عن  توزيع 
املنتهي����ة في 31 ديس����مبر 2009 
وانتخاب مجلس إدارة جديد ملدة 
ال� 3 سنوات القادمة وهم كما يلي:  
فيصل عبداهلل محمد اخلزام، وليد 
عبدالرحمن عبداهلل الرويح، عادل 
عبداحلميد اجلاسم، عماد يوسف 
عبداهلل املنيع، عبداهلل فؤاد الثاقب، 
العبالني، عبدالعزيز  وليد احمد 
ناصر عبدالعزيز املرزوق، و عضو 

احتياطي: محمد فهد العثمان.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي 
للشركة بدر العلي أن مبلغ 98 ألف 
دينار صرف حق أحد موظفي اإلدارة 
العليا وهو نائب الرئيس السابق 
محمد العلوش الذي رفع قضية ضد 
بيت االستثمار اخلليجي ويدعي 
أن له حقا معينا بخصوص أسهم 
موظفن، مشيرا إلى أن املوضوع 
طرح على القض����اء وصدر حكم 
أول مبقدار املبلغ فجنبته الشركة 
واآلن املوض����وع اليزال معروضا 

على القضاء.
وتابع: ونحن جنبنا املبلغ ولم 
ندفعه ومذك����ور انه مت دفعه في 
امليزانية ألنه محاسبيا مت فصله 

ومت احتسابه ضمن املصروفات.
وق����ال: »لن نس����مح ألي كان 
إدارة بي����ت االس����تثمار  اته����ام 
اخلليجي بالتالع����ب أو أي مآخذ 
على طريقة إدارة املجلس فالقضاء 
هو الفيصل... كل وجهات النظر 
ممكن أن نتقبلها واحتد أي إنسان 
يثبت أن هناك تالعبا في ش����ركة 

بيت االستثمار اخلليجي«.

خالل تطبيق أفضل أس���اليب 
التقنية احلديثة في كل املنتجات 
واخلدمات، مشيرا الى ان موقع 
بيتك آمن، وقد مت حتديثه في 
الفترة األخيرة من حيث الشكل 
واملضمون وأصبح أكثر جاذبية 
وشمولية في التعبير عن بيتك 
ومنتجاته وكذل���ك من حيث 

السرعة واألمان.
وأشار إلى األهمية الكبيرة 
الت���ي يوليها »بيتك« لتحقيق 
تواصل دائم مع شرائح مختلفة 
االهتمامات لكنها مس���تهدفة 
التس���ويقية  في إطار اخلطة 
واجلهود الت���ي تبذل لتعزيز 
الس���وقية ويتم ذلك  احلصة 
املباش���رة  اللقاءات  من خالل 
أو عبر الوسائل غير املباشرة 
التقنية احلديثة  التي توفرها 
بأدواتها املتعددة التي أصبحت 
اقل تكلفة وأكثر أمانا واستخداما 
على مدار الساعة بصرف النظر 

عن الزمان واملكان.

كبير من مديونيتها للبنوك الدائنة 
وذلك في ح����د ذاته يعتبر إجنازا 
يحس����ب لصالح الشركة في ظل 

األوضاع السائدة.

أبرز التخارجات

من جهته قال الرئيس التنفيذي 
للش����ركة بدر العلي ان الش����ركة 
متكنت وفي ظل السياسات احلكيمة 
والفعالة التي انتهجتها من القيام 
بعدة تخارج����ات منذ بداية العام 
بلغت قيمتها حوال����ي 14 مليون 
دينار مما مكنها م����ن رفع معدل 
السيولة، األمر الذي ساعدها على 
الوفاء بالتزاماتها ورفع رصيد النقد 
لدى الشركة إلى حوالي 8 مالين 

دينار في نهاية العام 2009.
وكش����ف ان����ه من أب����رز تلك 
التخارج����ات كان التخارج املثمر 
من شركة أميركية متخصصة في 
تصنيع مركبات اإلسعاف واإلنقاذ 
محققن بذلك أكبر صفقة تخارج 
في تاريخ الش����ركة، ومت توزيع 
حوالي 51 مليون دوالر على عمالء 

احملفظة.
ولف����ت إل����ى أن »االس����تثمار 
اخلليجي« بادرت في العام 2009 
في عملية إع����ادة هيكلة الديون، 
والتي تس����ير اآلن بشكل إيجابي 
حيث قامت الشركة بسداد حوالي 18 
مليون دينار من الديون اخلارجية 
عامي 2009 و2010، وسوف تقوم 
بس����داد حوال����ي 13 مليون دينار 

 ولفت إلى أن تطبيق هذه 
اخلدمة قريبا سيتيح لشريحة 
كبيرة من مستخدمي هواتف 
»iPhone« االستفادة من خدمات 
ومعلومات عديدة متاحة وذلك 
دون إج���راء عمليات مصرفية 
أو حتويالت مالية وس���يكون 
البرنام���ج مجاني���ا وس���هل 
احلصول عليه، وسيساهم في 
إتاحة مزيد من الفرص للتعرف 
على خدمات بيتك ومنتجاته 

وتطور أدائه.
إلى أن  وأش���ار املخي���زمي 
الدراس���ات تش���ير إلى تزايد 
مع���دالت اس���تخدام هات���ف 
 »iPad« وأجه���زة   »iPhone«
الس���وق وتع���دد وتنوع  في 
ش���رائح املستخدمن وان هذه 
التي تبقي  التقنية احلديث���ة 
مستخدميها على اتصال دائم 
باالنترنت من املهم االستفادة 
من تطبيقاتها، وهو ما يحرص 
»بيتك« عليه بش���كل دائم من 

واخذ املخصصات الالزمة لهبوط 
تلك االستثمارات والتي بلغت 11 
مليون دينار إضافة إلى مخصصات 
ديون بلغت 2 مليون دينار أي ما 
يقارب مجم����وع 13 مليون دينار 
إجمالي للمخصصات، وهذا ما أدى 
إلى حتقيق خس����ائر بلغت 20.5 
مليون دينار لعام 2009، وبواقع 

48.69 فلسا للسهم الواحد.
وقد بل����غ إجمالي األصول في 
نهاية العام 104 مالين دينار، كما 
بلغ إجمالي حقوق املساهمن نحو 
42 مليون دينار، وقد أوصى مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009. 
وعن إعادة جدولة الديون، قال 
اخلزام ان »االستثمار اخلليجي« 
اس����تطاعت مؤخرا حتقيق تقدم 
ملموس ف����ي املفاوضات مع أحد 
البنوك احمللية والذي س����يلعب 
دور البنك القائ����د إلعادة جدولة 
مديونية اخلليجي القصيرة األجل، 
مؤك����دا أن االس����تثمار اخلليجي 
اس����تطاعت احلصول على حدود 
ائتمانية ستمكنها من سداد كامل 
ديونها اخلارجية خالل عام 2010، 
كما حققت »االستثمار اخلليجي« 
تقدما ملموسا في املفاوضات مع 
البنوك الدائنة احمللية إلعادة جدولة 

ديونها املستحقة. 
وتعتبر »االستثمار اخلليجي« 
من الشركات القليلة التي استطاعت 
خالل الفترة املاضية س����داد جزء 

الهوات���ف، جاء ف���ي مقدمتها 
»iPhone« الذي أشارت الدراسات 
إلى تزايد أعداد مستخدميه، كما 
يجري التفكير في أنواع أخرى 
حسب اإلحصاءات واإلشارات 
عن حجم استخدامها واإلقبال 
عليها وأيضا مدى اإلمكانيات 

التي توفرها.

وهي فرصة رائعة ملشاهدة احدى 
مباريات الربع النهائي«.

وقد عبر الفائز محمد عبداحلي 
علي عن سعادته البالغة حلصوله 
على هذه اجلائزة الرائعة ويدعو 
اجلميع لفتح حساب لدى البنك 
األهلي الكويتي واملش���اركة في 
هذه احلملة التي تتميز بسهولة 

التجارية يرافقها هدايا وألعاب 
ممتعة لتس���لية الزائرين داخل 
الس���وق، ونحن ندعو اجلميع 
لزيارة األهلي للتعرف على كيفية 
ربح رحلة ال تنسى ملشاهدة كأس 
العالم لعام 2010 مع اس���تخدام 
بطاقة ڤي���زا األهلي االئتمانية، 
باإلضافة إل���ى اجلائزة الكبرى 

ف���رص الدخول إلى الس���حبن 
املتبقين للفوز برحلة حلضور 
مباريات كأس العالم لعام 2010 
التي يتطلع إليها اجلميع بشوق 

واهتمام بالغ«.
وأضاف »في األسابيع الستة 
املاضي���ة، أق���ام البن���ك األهلي 
كاونترات في العديد من االسواق 

للسياسة التحفظية التي اعتمدتها 
الش����ركة فإن خس����ائرها لم تكن 
كارثية مقارن����ة بالوضع احمللي 

للشركات املنافسة. 

المركز المالي

وف����ي كلمته خ����الل اجلمعية 
العمومية للش����ركة التي انعقدت 
بنسبة حضور 78%، قال اخلزام 
لقد مرت  »االستثمار اخلليجي« 
خ����الل الع����ام 2009 بواحدة من 
املالية والناجمة  السنوات  أقسى 
عن ارتدادات األزمة املالية العاملية 
وأثرها على األس����واق اإلقليمية 
واحمللية. وتابع: استطعنا في » 
االس����تثمار اخلليجي« مبا لدينا 
من سياسة حتوطية متحفظة من 
التعامل بشكل مرن ومتجاوب، األمر 
الذي ساهم إلى حد كبير في احلفاظ 
على املركز املالي للشركة، وحتقيق 
مجموعة من اإلجنازات التي أكدت 
على مكانة الش����ركة كواحدة من 
أبرز الش����ركات الرائدة في قطاع 
اخلدمات املالية واالستثمارية في 

املنطقة.
وأش����ار إلى أن السنة املاضية 
شهدت خطا بيانيا متفاوتا في أداء 
»االستثمار اخلليجي«، موضحا أن 
من أهم األسباب الرئيسية للخسائر 
احملقق����ة كان االنخف����اض احلاد 
لإليرادات التشغيلية وخاصة نتائج 
الشركات الزميلة إضافة إلى إجراء 
تقييم شامل الستثمارات الشركة 

بعض الترتيبات التي تضمن 
تقدمي اخلدمة في أفضل شكل، 
س���يتمكن جميع مستخدمي 
هواتف »iPhone« من تشغيل 
البرنامج املتضمن عدة خدمات 
التجارية  من بينها احلس���بة 
العم���الت بتحديث  وأس���عار 
مستمر، ومعلومات شاملة عن 
»بيتك« وقطاعاته وأنش���طته 
إلى حتديد  املختلفة باإلضافة 

مواقع شبكة الفروع.
وأوضح املخيزمي ان البرنامج 
الذي مت توفيره ملس���تخدمي 
هواتف بالك بيري في خطوة 
انفرد بها بيتك على مس���توى 
السوق احمللي، وأكد بها جهوده 
نحو االستغالل األمثل للتقنية 
احلديثة لقيت استحسانا وإقباال 
كبيرا من مس���تويات مختلفة 
ومتنوعة من عمالء بيتك وغيرهم 
كونها تقدم لعموم املستخدمن، 
مما دف���ع للتوجه نحو تعميم 
اخلدمة على أنواع جديدة من 

أجرى البنك األهلي الكويتي 
السحب الثاني حلملته الترويجية 
الناجحة على استخدام بطاقات 
ڤيزا األهلي االئتمانية والتي تقدم 
فرصة رائعة لعمالء األهلي للفوز 
برحلة األحالم حلضور مباريات 

كأس العالم لعام 2010.
العام بالوكالة  املدير  وأعلن 
إلدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك ستيوارت لوكي عن اسم 
صاحبي احلظ الس���عيد وهما: 
موضي محم���د النجار من فرع 
القرين، ومحمد عبداحلي علي من 
الفرع الرئيسي، ليكونا الفائزين 
برحلة األحالم حلضور مباراتن 
من كأس العالم لعام 2010 شاملة 

اإلقامة.
وأوض���ح أنه »لك���ي يتأهال 
الفائزين  للس���حب كان عل���ى 
إنفاق مبلغ إجمالي 225 دينارا 
كحد ادنى باستخدام بطاقة ڤيزا 
األهلي االئتمانية من تاريخ بداية 
الس���حب،  احلملة حتى تاريخ 
وبذلك يس���تطيع أي عميل من 
عمالء األهلي أن يستخدم بطاقته 
الڤيزا االئتمانية ويس���تفيد من 

منى الدغيمي 
أثار بند البيانات املالية املدرج 
ضمن جدول أعمال عمومية بيت 
االس����تثمار اخلليج����ي جدال بن 
بعض املس����اهمن وإدارة الشركة 
فتحول����ت عموميتها إلى محاكمة 
وجهت فيها أصابع االتهام صوب 
اإلدارة التنفيذية واتهمها البعض 
باخللل في اإلدارة حيث كرر احد 
املساهمن في الشركة على مسامع 
احلضور طلب تنحي رئيس مجلس 
إدارة الش����ركة فيصل اخلزام عن 
منصبه وفسح املجال إلى أحد من 

الشباب لإلدارة.
ورغم تقبل اخلزام كل االتهامات 
واالستفسارات إال انه رفض طلب 
احد املساهمن بالتنحي من رئاسة 

مجلس اإلدارة. 
وعزا ذلك إلى انه ليس متسكه 
باملنصب طمعا باملكان بل من منطلق 
تكليفي ال تشريفي قائال: »لو اعتقد 
انني عائق أمام الشركة لتنحيت 

عن رئاستي ملجلس إدارتها«.
وأض����اف: »نحن اجتهدنا ولم 
نصب فلن����ا أجر واحد. وال ميكن 
ألي أحد أن يشك في أمانة فيصل 

اخلزام«. 
وأك����د اخلزام عل����ى ضرورة 
مواصلته في منصبه خاصة في 
املرحلة القادمة، الفتا إلى أن »بيت 
االستثمار« اخلليجي قادرة على 
جتاوز خسائرها والتقليص منها 

إلى احلد األدنى. 
ب����دوره اخل����زام على  وعاب 
مساهمي الشركة عدم دعمهم للسهم 
في السوق، مشيرا بقوله: »سعرنا 
ال يعك����س وضعنا فاملفروض أن 
يكون سعرنا في السوق أفضل من 
غيرنا«. وقال إن حتقيق الشركة 
خلسارة نحو 45% من رأسمالها 
مبرر وراجع إلى املخصصات وال 
يعكس أي تخ����اذل أو تالعب من 
مجلس اإلدارة أو من القائمن عن 

الشركة.
وأضاف في ذات الس����ياق أن 
وضع بيت االس����تثمار اخلليجي 
أفض����ل من غيرها من الش����ركات 
االس����تثمارية الت����ي فقدت رأس 
مالها بالكامل ووقفت أسهمها عن 

التداول.
وتاب����ع اخل����زام ان����ه نتيجة 

قال مدير إدارة التس���ويق 
والعالق���ات العام���ة في بيت 
الكويت���ي م.فه���د  التموي���ل 
املخيزمي ان���ه مت إطالق خدمة 
»بيتك« ألجهزة »iPhone« القابلة 
 »iPad« للتشغيل على أجهزة
بشكل جتريبي ملجموعة محددة 
من العمالء، مشيرا إلى أنه سيتم 
تعمي���م اخلدمة بش���كل كامل 

جلميع املستخدمن قريبا.
وأضاف في تصريح صحافي 
ان إطالق هذه اخلدمة يأتي في 
سياق السبق الذي حققه »بيتك« 
مؤخرا بإط���الق خدمة مماثلة 
ملستخدمي هواتف بالك بيري 
الواسعة االنتشار وضمن سعيه 
لالستحواذ على اكبر شريحة 
من املهتمن بالتقنية احلريصن 
على التعامل بوسائلها املتطورة 
وتوجيههم لالستفادة من موقعه 
على االنترنت، سواء كانوا من 

عمالئه أو من غير العمالء.
مشيرا إلى انه بعد استكمال 

الخزام: لن أتنحى عن منصبي حتى تسترجع »االستثمار الخليجي« 
مكانتها والخسارة ناتجة عن أخذ نحو 13 مليون دينار مخصصات 

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا وأقرت عدم توزيع أرباح


