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صالح الفوزانهيثم اخلالدبراك الصبيحنبيل بن سالمة

»زين« تودع براك الصبيح وهيثم الخالد
وصالح الفوزان بعد سلسلة حافلة باإلنجازات 

أعلنت مجموعة زين أن الرئيس التنفيذي 
للعمليات براك الصبيح سيغادر زين ويسلم 
مهام منصبه في نهاية مارس املقبل، وهو 
القرار الذي اتخ���ذه الصبيح لرغبته في 
التفرغ خالل املرحل���ة املقبلة، ولظروف 

تتعلق بالتزامات خاصة.
وذكرت املجموعة في بيان صحافي أن 
الصبيح الذي كان واحدا من القيادات املؤثرة 
في مس���يرة زين طوال السنوات العشر 
املاضية، والتي ش���هدت املجموعة خاللها 
عمليات توسع غير مسبوقة سينهي واحدة 
من أجنح املس���يرات املهني���ة في صناعة 

االتصاالت املتنقلة في الكويت.
كما ذكرت املجموعة أن الرئيس التنفيذي 
لالستراتيجيات وتطوير األعمال هيثم اخلالد 
التنفيذي للمجموعة  الرئيس  ومستشار 
صالح الفوزان سيغادران زين أيضا خالل 
نفس الفترة، وذلك لنفس األس���باب التي 
تتعلق برغبتهما في متابعة التزامات خاصة، 
علما أن الفوزان قد س���لم مهام عمله مع 

بداية فبراير اجلاري.
وكشفت املجموعة أنها تكن كل الشكر 
التنفيذية والتي  القيادات  والتقدير لهذه 
فضلت العودة ملواقعها في زين مع بدايات 
العام املاضي لإلشراف واملتابعة على تنفيذ 
صفقة بيع أص���ول املجموعة االفريقية، 
مشيرة إلى أنها ملس���ت منهم االحترافية 
املهنية العالية خالل إب���رام وتنفيذ هذه 
الصفقة والتي صنف���ت بأنها واحدة من 

الصفقات التاريخية على مستوى العالم.
وأفادت ب���أن كال من الصبيح واخلالد 
والفوزان لم يألوا جهدا في متابعة العمل 
لفترة أخرى بع���د تنفيذ صفقة األصول 
االفريقي���ة، وذلك بناء على طلب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة نبيل بن سالمة، مشيرة 
إلى أنهم مارس���وا دورهم بكفاءة مشهود 
لها في إعادة هيكلة املجموعة وشركاتها 
التابعة، وتأسيس منوذج تشغيلي مثالي 

يتواءم مع توجهات املرحلة املقبلة.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة نبيل بن سالمة »من الصعب 
أن نتصور فراق هذه الكفاءات الوطنية، 
والتي قدمت منوذج���ا عمليا للريادة في 

قطاع االتصاالت املتنقلة«.
وأضاف بن س���المة بقوله: »الصبيح 
واخلالد والفوزان كانوا من األركان الرئيسية 
في منظومة عمل املجموعة خالل هذه الفترة، 
والتي ش���هدت حتوال كبيرا على مستوى 

عملياتها التشغيلية«.
وأوضح قائال: »لقد طلبنا منهم العودة 
لإلش���راف واملتابعة خالل سيناريو بيع 
األصول اإلفريقية ملا لهم من ثقل وكفاءة 
كبيرة في هذا املجال، وفي احلقيقة كانوا 

عند مستوى احلدث«.
وكش���ف بن س���المة أنه ج���دد طلبه 
باستمرارهم في زين بعد االنتهاء من صفقة 
بيع األصول االفريقية وذلك لالستفادة من 
خبراتهم الكبيرة في إعداد املصفوفة اإلدارية 

املناسبة للتوجهات اإلستراتيجية اجلديدة 
للمجموعة، وهي اخلطوة التي برعوا فيها 
باقتدار، واآلن مجموعة زين تتمتع مبرونة 
كبيرة في مواجهة أي حتديات تشغيلية.

وأوضح بقوله: »مع اس���تمرار جتديد 
رغبتنا في بقاء هذه القيادات معنا للمرحلة 
املقبلة، إال أنها فضلت أن تغادر زين لتلك 
األسباب، ونحن في املجموعة نحترم هذه 
الرغبة بالتأكيد«. وقال بن سالمة ان: »أسرة 
العمل في زين س���وف تفتقد أعضاء طاملا 
أثروا وألهموا كل م���ن عمل إلى جانبهم، 
فشغف العمل كان السمة التي غلبت على 
أدائهم، وال منلك إال أن نتمنى لهم التوفيق 

في هذه اخلطوة«.
وكان ب���راك الصبي���ح ق���د انضم إلى 
مجموع���ة »زين« في الع���ام 2000 حيث 
الرفيعة  تدرج عبر املس���تويات اإلدارية 
املختلفة في ش���ركة »زين الكويت« حتى 
أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في الكويت 
مع العام 2005، إلى أن انتقل إلى منصب 
الرئيس التنفيذي للعمليات في املجموعة 
وه���و املنصب الذي انتقل إليه بعدما كان 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي املساعد 
لشؤون تطوير األعمال والعالقات احلكومية 

والقانونية.
أما هيث���م اخلالد الذي يع���د من أقدم 
القيادات التنفيذية في شركة زين والذي 
يعود تاريخ التحاقه في الشركة إلى العام 
1985، تسلق السلم الوظيفي بسرعة كبيرة 

نظرا للمهارة العالية وكفاءة العمل التي 
غلبت على أدائه في هذه الفترة في زين، فقد 
تولى مناصب قيادية متعددة في قطاعات 
الهندسة والتسويق وتطوير األعمال حتى 
وصل إلى منصبه احلالي، وقبل تعيينه في 
منصبه الراهن كان اخلالد يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي لشركات »زين« في منطقة 

الشرق األوسط.
أما ص���الح الفوزان الذي ميثل عنصر 
الشباب الكويتي الطموح، فقد دخل نادي 
املائ���ة لألكث���ر تأثيرا ونف���وذا في قطاع 
االتصاالت العاملي بناء على اختيارات إحدى 
املجالت البريطانية الشهيرة، فبخالف أنه 
يوصف بأنه مهندس صفقة بيع األصول 
االفريقية لصالح شركة بهاراتي الهندية، 
والتي نالت صفقة العام في مجال متويل 
صناعة االتصاالت مؤخرا، فإنه قد قضى 
أكثر من 13 عاما في مجال صناعة االتصاالت 
الالسلكية على مستويات إدارية ومواقع 
الوظيفي  تنفيذية مختلفة خالل تاريخه 

في زين.
وقد عرف عن الف���وزان أيضا أنه كان 
الدمج واالستحواذ  املسؤول عن عمليات 
وبرامج تطوي���ر األعمال، وذلك من خالل 
منصبه كمسؤول تنفيذي عن عمليات الدمج 
واالستحواذ قبل أن يتولى منصبه احلالي، 
فهو قد تول���ى إدارة العديد من الصفقات 
لصالح مجموعة »زين« خالل إستراتيجيتها 

التوسعية الشهيرة.

بن سالمة: قيادات وطنية قدمت نموذجًا مثاليًا للريادة في صناعة االتصاالت

»أبيات« تطلق قسمًا متخصصًا في المصاعد 
بمواصفات أوروبية وأسعار تنافسية

صيانة مجانية 3 أعوام ألول 50 عمياًل

جانب من العمالء لدى قسم املصاعد في شركة أبيات

أطلقت ش���ركة »أبيات« قسما متخصصا في 
املصاعد العصرية واحلديثة في معرضها. وتلبي 
هذه اخلطوة احتياجات أصحاب السكن اخلاص 
من املصاعد العصرية واحلديثة الذين يبحثون 
عن التحكم في التصاميم واحلصول على أفضل 
جودة في آن معا. هذا وتعد »أبيات« أكبر معرض 
في الشرق األوسط يضم جميع احتياجات السكن 
اخلاص من مواد البناء والتش���طيب ومنتجات 

األثاث حتت سقف واحد.
وقال مدير إدارة التس���ويق لشركة »أبيات« 
فيصل خاجة: »تأتي هذه اإلضافة اجلديدة لتكمل 
ما تقدمه »أبيات« ألصحاب السكن اخلاص، فاليوم 
يستطيع العمالء التوجه إلى الشركة لبدء عملية 
بناء أو جتديد منزلهم، واختيار منتجات وحلول 
عالية اجلودة وعصرية إضافة إلى مصاعد تخدم 

احتياجاتهم مبا يتوافق مع الديكور«.
وتق���دم »أبيات« عرضا خاصا ألول 50 عميال 
عبارة عن صيان���ة مجانية ملدة ثالثة أعوام بدال 
من 15 ش���هرا، باإلضافة إلى كفالة مدتها عش���ر 

سنوات.
وميكن للعمالء من خالل القسم اجلديد اختيار 
ما يناسبهم من املصاعد التي يصل عدد أنواعها 
إلى 12 كابينة رئيس���ية، جميعها قابلة للتحكم 
بتصميمها بش���كل يالئم املن���زل من حيث املواد 
املس���تخدمة واأللوان املطلوبة وكافة التفاصيل 

األخرى.
وأضاف خاجة قائال: »إن املصاعد احلصرية لدى 
»أبيات« تتميز بتصميمات خاصة وأسعار تنافسية 
وجودة تطابق املواصفات األوروبية«، مشيرا إلى 
أن الشركة حريصة على مراعاة دقة األداء والسالمة 
التامة عند االستخدام، ولهذا خصصت فريقا من 
أفضل املهندسني والفنيني املتخصصني في تركيب 
وصيانة املصاعد وتوفير صيانة دورية على مدار 

الساعة طوال سبعة أيام في األسبوع.
كما أكد خاجة حرص الشركة على تقدمي أفضل 
خدمة لعمالئها باختيار املواد واملنتجات بعناية 
ومراعاة املعايير واملتطلبات األوروبية في البناء 

والتأثيث، إلى جانب خدمة ما بعد البيع.
وتتمي���ز أدوات ومنتجات »أبي���ات« بأفضل 
معايير اجلودة العاملية وبأنسب األسعار، حيث 
تنقس���م املنتجات التي تقدمها في معرضها إلى 
فئتني، األولى هي املنتجات ذات العالمات التجارية 
العاملية التي تنفرد بها »أبيات« والثانية األدوات 
واملنتجات املصممة حصريا ل� »أبيات« والتي تلبي 
احتياجات العمالء ف���ي الكويت ضامنة معايير 

جودة أوروبية وعاملية.
ويضم معرض »أبيات« الذي يقع على مساحة 
تفوق ال���� 22.000 م2 أكثر من30.000 منتج من 
مواد البناء واألثاث التي يحتاجها العميل إلكمال 
مراحل البناء كاألرضيات واملطابخ ولوازم الكهرباء 
العالية اجلودة  والتكييف والتمديدات الصحية 
واإلضاءة واألطقم الصحية وغرف املعيشة وغرف 
الطعام وغرف النوم واألقمشة والسجاد واللوحات 
وغيرها من املواد واملنتجات التي يتم اختيارها 

بدقة لضمان جودتها العالية.
كما توفر »أبيات« خدمات متنوعة لعمالئها منها 
االستشارات اخلاصة وخدمة التوصيل والتركيب 
املجاني والكفالة الشاملة وخدمة التصاميم ثالثية 
األبعاد وخدمة التمويل بسعر الكاش مع ضمان 

أقل األسعار.
يذكر ان شركة »أبيات« شركة مساهمة مقفلة، 
تأسست في عام 2005 وافتتحت أبوابها في مارس 
2008 بع���د دراس���ة وافية ودقيق���ة الحتياجات 
ومتطلب���ات قطاع البناء في الكويت وتطمح إلى 
التوسع من خالل افتتاح سلسلة من املعارض في 

اخلليج والشرق األوسط. 


