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بوستر احلملة اجلديدة لـ »الدولي« مبناسبة األعياد الوطنية

بن سالمة: الصبيح والخالد والفوزان قدموا استقاالتهم
3 مرات وتأجل قبولها.. واالستعانة بخبراتهم مستقباًل أمر وارد
الصبيح: أحتاج لراحة ومتابعة أعمالي الخاصة بعد عمل 28 عامًا في »زين« والحكومة 

أحمد يوسف
التنفيذي  الرئي����س  نف����ى 
املتنقلة  ملجموعة االتص����االت 
»زي����ن« نبي����ل بن س����امة ما 
تردد ح����ول وجود أي خافات 
أدت الى اس����تقالة كل من براك 
الصبيح وهيثم اخلالد وصاح 
الفوزان من مناصبهم في شركة 

»زين«.
وأكد بن سامة في املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته الشركة 
أم����س ان املؤمتر ج����اء لينفي 
وجود اي لغط او شائعات حول 
القيادات  املقدمة من  االستقالة 
الث����اث، مؤكدا عل����ى ان هذه 
االستقاالت قد مت تقدميها أكثر 
من مرة، بداية من شهر يونيو 
املاضي إال ان حاجة الشركة إليهم 
والتي كانت متر مبرحلة صعبة 
وحتتاج لدعمه����م وجهودهم، 

أجلت قبول استقالتهم.
وق����ال: »انه����م كان����وا نعم 
السواعد، وساعدوا بشكل كبير 
في بيع أصول زي����ن أفريقيا، 
وإع����ادة هيكلة الش����ركة، ولم 
يتوانوا في تقدمي اي مساعدة 
طلبت منهم، او املبادر في تقدمي 

أي مشورة للشركة«.
وأضاف انه متت االستعانة 
بهم ملدة 3 اشهر، ثم مت متديدها 
إلى 6 اش����هر أخ����رى، ثم الى 
شهر ديس����مبر املاضي، ورغم 
والئهم ومحبتهم للش����ركة، اال 
ان الش����ركة لم ترغب في مزيد 
من الضغوط عليه����م، حينما 
تقدموا اآلن باالستقالة«، مشيرا 
الى عدم وج����ود مبررات لدى 
الشركة متنعهم من عدم تقدمي 

استقاالتهم.
وأثن����ى عل����ى جهودهم في 
حتقيق الش����ركة ألي جناحات 
مس����تقبلية، مرجع����ا ذلك الى 
جهودهم املاضية، ومؤكدا على 
انهم س����يكونون مستشارين 
للشركة في اي مرحلة قد حتتاج 

الشركة اليهم مستقبا.
وقال ان تقدمي اس����تقالتهم 
جاء متزامنا مع اجتماع مجلس 

للمسؤولية في املجموعة.
وق���ال: »حينم���ا تقدمن���ا 
باالستقالة في ش���هر يونيو 
املاض���ي، طلب من���ا الرئيس 
التنفيذي ملجموعة االتصاالت 
املتنقلة )زين( نبيل بن سامة 
االس���تمرار الى حني االنتهاء 
من بي���ع أصول زين أفريقيا، 
ومت متديده���ا ثاثة أش���هر 
بثاثة أشهر، واحلني آن االون 

لاستراحة«.
وقال: »ان البعض قد يفسر 
االس����تقالة مع تزامن احلديث 
عن صفقة »زين - اتصاالت« 
بتفاس����ير أخرى، لكن حقيقة 
األمر، اننا مازلنا في الش����ركة 
وال توجد اي خافات، وأكبر 
دليل على ذلك استمرار عملنا، 
فعقب االنتهاء من هذا املؤمتر، 
لدي اجتماع في اململكة العربية 
الس����عودية لزين السعودية، 
واجتماع آخر في »زين العراق«، 
وغدا االجتماع الشهري جلميع 

شركات زين ملدة يومني«.
وأكد على ان الشركة متتلك 
كوادر بشرية مدربة على أعلى 
املستويات، ولديها القدرة على 
املضي قدما بالشركات الى آفاق 
جديدة، مؤك����دا بالقول: »زين 
شركة مؤسساتية، وليست شركة 
بأف����راد، وان املجموعات  تدار 
احلالية بالش����ركة قادرة على 

ادارتها بنجاح«.
وقال: »أعتقد ان شركة »زين« 
من اقوى الشركات في املنطقة، 
من حيث اجلانب املالي والفني 

واإلداري«.
وأض����اف قائ����ا: »ميك����ن 
االس����تغراب من عدم حضور 
الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات 
وتطوير األعمال هيثم اخلالد، 
حيث ان����ه في لندن لإلجراءات 
فحوصات دورية، كما ان مستشار 
التنفيذي للمجموعة  الرئيس 
صاح الفوزان لديه اجتماعات 
خارج الشركة، وسترونهم في 
مناس����بات أخرى للتأكيد على 

ذلك«.

اإلدراة، األمر الذي قد يفس����ره 
البعض بتفس����يرات مختلفة، 
وأضاف قائا: »يشهد اهلل على ان 
خروجهم في هذا التوقيت، ليس 
له اي عاقة باجتماع املجلس 

أول من أمس«.

م����ن جانبه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي للعمليات في »زين« 
براك الصبي����ح ان الكل يعتقد 
ان االستقالة جاءت على خلفية 
وجود خافات او صراعات او 
عدم وجود توافق في وجهات 

النظر، وأك����د على ان هذا غير 
صحيح.

وأكد على ان االستقالة جاءت 
فقط لكوننا نحتاج الى »راحة«، 
مشيرا الى انه قد تقدم باالستقالة 
أثن����اء تول����ي د.س����عد البراك 

تناغم العمل ليس محصورًا في ثالثة فقط
في رده على سؤال يتعلق بخروج فريق متكامل 
م���ن ناحي���ة األداء والتناغ���م، وان ذلك ميكن ان 
يكون له تأثير على وضع الش���ركة، وان احتمال 
وجود م���اك جدد يغي�����ر م��ن إس���تراتيجي��ة 
الش���رك���ة، ق��ال الصبيح: »اعتق���د ان التناغ��م 
ليس محص��ورا في ثاث���ة أف��راد، فه��و موج��ود 
بشكل عام في الشرك��ة، فاإلدارة العليا تخلق الثقافة 
والسياس���ة العامة بوج��ود اي م��ن األشخ��اص 

واملسمي��ات.
وفيما يتعلق بإستراجتية الشركة، فاننا ماضون 
على اإلستراتيجية احلالية للشركة، واذا تغيرت 
امللكية، وجاء مال���ك جديد له رؤية مختلفة، فان 
ذلك من حقه حيث يتم رس���م اإلستراتيجية من 
قب���ل مجل���س اإلدارة الذي ميثل���ه املالك اجلديد 
باألغلبية، وه���ذا حق مش���روع الي مالك جديد 

سيدير الشرك�ة«.

إعادة الهيكلة للمجموعة كلها
قال بن سامة في رده على سؤال يتعلق بإعادة 
الهيكلة: »ان قضية إع���ادة الهيكلة لكل املجموعة، 

وليست فقط للشركات التابعة«.

غرامة على »زين – العراق«.. تعسفية
اوضح بن سامة ردا على الغرامة التي فرضتها 
السلطات في العراق على »زين - العراق« بقيمة 
262 ملي���ون دوالر، انه قد مت ال���رد على موقع 

البورصة.
من جانبه، قال الصبيح: »ان الغرامة حق كل 
منظم، لكن ما األس���س التي مت بناء عليها اتخاذ 

اإلستراتيجية والمالك الجديد.. إذا جاء
فيما يتعلق باملالك اجلديد، قال بن سامة: »نحن 
كإدارة لم نتأثر مبوضع املالك اجلديد، فنحن ندير 
الشركة باإلستراتيجية املوضوعة، ولم نفكر في قضية 
وجود مالك او شيء، فهذا في علم الغيب، واالهم االن 
مصلحة الشركة التي نركز عليها، ولم نتطرق الى 
وضع أفكار للمالك اجلديد.. اذا جاء، فسيضع أفكاره 
هو، ونحن االن مؤمتنون على وضع الشركة، ونؤدي 

عملنا على الوجهة األكمل«.

مليار دوالر أرباح المجموعة
في رده على سؤال يتعلق باألرباح، قال بن سامة: 
»لم ننته بعد من األرباح السنوية للمجموعة، لكن 
هناك توقعات بوصولها ملليار دوالر، كأرباح تشغيلية، 

وليس لها عاقة مبوضوع الصفقة«

االستقاالت المتوالية قد تفهم خطأ
قال في رده على س����ؤال يتعلق بتزامن ثاث 
اس����تقاالت: »على العكس قد يفه����م البعض ان 
االستقاالت لو متت بطريقة متوالية رمبا يفسرها 
البعض بوجود خافات، وأعتقد انه سيكون عليها 

عامات استفهام«.

الصبيح: خروجي ليس بسبب عرض منافس
نفى الصبيح أن يكون خروجه من الشركة جاء 
على خلفية وجود أي عروض من الشركات املنافس���ة، 
مؤك���دا على أن أخاقه ال تسمح بذلك، ولم يت���م 

ترتي���ب أي ش��يء يتعل���ق بالع�روض.

هذه الغرامة، لم نعلمه حتى االن، ونحاول معه 
باحللول الودية، وإال سنلجأ للقضاء، هذا أمر غير 

طبيعي، وتعسفي بشكل غير مسبوق«.

االستحواذ أو االندماجات المستقبلية
نفى بن سامة في رده على سؤال يتعلق بان 
خروج صاح الفوزان يعني االبتعاد عن صفقات 
استحواذ او اندماج مستقبلية، مؤكد على ان اي 
استش���ارات ميكن ان يقدمها ابناء الشركة، وذلك 
افضل من االس���تعانة دائما باخلبرات االجنبية، 
وميكن ان نقويهم في اعمالهم اخلاصة فقد نحتاجهم 

مستقبا.

االستغناء عن 40% من كوادر الشركة 
حول ترتيب أوضاع الشركة والبدائل التي مت 
ترتيبها خلروج الكوادر الثاثة، قال بن سامة: »ان 
هناك إستراتيجية تتعلق بالتركيز على العمليات 
التشغيلية في األسواق التابعة للشركة، وان اعتماد 
الشركة لبرنامج إعادة الهيكلة، يحتم االستغناء 
عن الذي���ن كانوا يديرون عمليات الش���ركة في 
أفريقي���ا والذي يقدر بنحو 40% من العاملني في 
املجموعة، ولم يكن خروج أي فرد من الش���ركة 
بس���بب الكفاءة، لكن الن عمليات الشركة قد مت 

تقليصها.
أم���ا بالنس���بة لرؤس���اء اإلدارات األخ���رى، 
س���يتم تقليصهم الى أقس���ام، وتوجد ترتيبات 
جاهزة للتنفيذ ومتفق عليه���ا، قب��ل 6 أش���ه��ر 

مض�ت«.

.. من المؤتمر
 صفقة »زين – السعودية« موضوع حساس: لم 
يتطرق بن سامة الى احلديث عن صفقة 
»زين – السعودية« وما حدث من اجتماع 
مجلس االدارة الذي عقد اول امس، مؤكدا 
عل���ى انه ليس مخوال للحديث عن ذلك، 

قائا: »املوضوع حساس«.
ــدم الرئيس   اعت�ذار لوس�ائل اإلعالم: ق
التنفيذي للعمليات في »زين« براك الصبيح 
اعتذاره لوسائل اإلعالم التي اتصلت به اول 
من امس لالستفسار عن أسباب االستقالة، 
وعن األحداث التي دارت في اجتماع مجلس 
االدارة، قائال: »لم أكن ألفضل جريدة على 
أخرى، وهذا دليل على مدى اهتمام الصحف 

بأخبار زين«.

 »مراتي قالتلي هطلقك لو مسبتش الشغل«: 
»مراتي قالتلي هطلقك لو مسبتش الشغل 
»هذا كان رد براك الصبيح على احد الزماء 
حينما سأل عن الشفافية، وعدم االقتناع 

باالستقاالت الثاثية في الشركة.
وقال الصبيح: »لدي واالخوان اعمال 
خاص���ة، نب���ي نس���تكملها، ومن حقي 
بعد خدمة أكث���ر من 28 عاما منها ثاثة 
باحلكومة ان نس���تريح ونتابع اعمالنا 
اخلاصة، واحلمد هلل من الناحية املادية 
اقدر اعيش واعي���ش عيالي، لكن عملي 

االن ليس بحجم زين.
وقال احد احلضور ان السائل قد اقتنع 

فرد قائا: »أجيب مراتي تشهد«.

أكد أنها ليست بسبب وجود خالفات أو صراعات أو عدم وجود توافق في وجهات النظر 

وجوابسؤال..

»الخليج لالستثمار« تستقطب 200 مليون دوالر 
متكنت مؤسسة اخلليج لاستثمار من استقطاب 
مبل���غ 600 مليون رينجيت مالي���زي أي ما يعادل 
حوالي 200 مليون دوالر من خال إصدار س���ندات 
ثابتة العائد ألجل خمس سنوات في ماليزيا، وقد فاز 
إصدار املؤسسة بتصنيف مرتفع AAA من قبل وكالة 
ماليزيا للتصنيف االئتماني وهي كبرى مؤسسات 

التصنيف االئتماني في دولة ماليزيا. 
هذا، وقد صرح الرئيس التنفيذي في مؤسس���ة 
اخلليج لاستثمار هشام عبد الرزاق الرزوقي على 
ه���ذا اإلجناز بقوله: »ال ش���ك أن جناح هذا اإلصدار 
مسألة تس���تحق التنويه السيما أنه قد جاء ضمن 
إطار متغيرات متاحقة وفي بيئة حافلة بالتحديات 
مما يشكل دليا إضافيا على ما حتظى به مؤسسة 
اخلليج لاستثمار من ثقة كبيرة لدى املستثمرين، 

كما أن تواتر التحس���ن الكبير في معدالت الربحية 
واملاءة املالية يعد دليا جديدا على قدرة املؤسسة على 
االستجابة بشكل فعال للتحديات التي تفرضها بيئة 
التشغيل وهو ما يعكس املرونة املعهودة للمؤسسة 

عبر الزمن«.
ومتث���ل إدارة االلتزامات املالي���ة إحدى الدعائم 
الرئيس���ية واحليوية إلس���تراتيجية األعمال التي 
تنتهجها مؤسس���ة اخلليج لاس���تثمار على نحو 
حصيف ورشيد، ومبا يهدف إلى تعظيم العائد مع 
تقليل املخاطر. ويساعد هذا اإلصدار لسندات ألجل 
خمس سنوات على تنويع مصادر املؤسسة للتمويل 
بصورة أكبر من حيث تعدد النطاق اجلغرافي وتفاوت 

اآلج��ال.
ومما يجدر ذكره أن مدير اإلصدار هو رويال بانك 

اوف سكوتاند بيرهاد ويساعده ماي بنك انفستمنت 
بانك بيرهاد علما أن مؤسسة اخلليج لاستثمار لديها 
عاقات قوية مع املستثمرين املاليزيني منذ أمد بعيد، 
وأن هذا اإلصدار سبقه إصدار بقيمة مليار رينجيت 

ماليزي في عام 2008.
واملعروف أن مؤسس���ة اخلليج لاستثمار هي 
مؤسسة مالية إقليمية رائدة في قطاع صناعة املال 
واالستثمار وقد أنشئت عام 1983 بهدف دعم التعاون 
االقتصادي اإلقليمي وتطوير القطاع اخلاص وتعزيز 
النمو االقتصادي في املنطقة ومتلك املؤسسة بالتساوي 
حكومات الدول الست األعضاء في مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، واس���تطاعت منذ تأسيسها 
أن حتقق اجنازات ضخم���ة في مش���اري���ع البنى 

التحتي��ة. 

»الدولي« يطلق حمالته لألعياد الوطنية 
تحت شعار »نعم نعم نعم.. نحبك«

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
إطاق����ه مجموعة من احلمات 
التس����ويقية والت����ي تتزامن 
مع احتف����ال الكويت بأعيادها 
الوطني����ة، حيث يش����دو فيها 
مجموعة من األطفال أغنية مهداة 
للكويت بعنوان »نعم نعم نعم.. 

نحبك«.
أراد  أنه  وأوضح »الدولي« 
أن يقدم عما وطنيا من خال 
إنتاج اعان تلفزيوني ينش����د 
فيه مجموعة من األطفال األغنية 
الوطنية »نعم نعم نعم.. نحبك«، 
مبينا أن ارتباط هذا الش����عار 
التس����ويقية يترجم  بحماته 
ح����رص البنك على مش����اركة 
الكويت في فرحة هذه األعياد.

وذكر »الدولي« أنه اتخذ من 
هذه األغنية الوطنية ش����عارا 
حلماته التسويقية، حيث يبدأ 
البن����ك بحملة تقدم 200 دينار 
لكل من يق����وم بتحويل راتبه 
على البنك ملدة عام، خال الفترة 
م����ن 20 فبراير حتى تاريخ 15 

مارس املقبل.
وبني أن ه����ذه احلملة تأتي 
ضمن سلس����لة مبادرات البنك 

التي أطلقها مع بداية شهر فبراير شهر األعياد، والتي 
بدأها بسلسلة من العروض واخلدمات واملبادرات 
االجتماعية، والتي ترسخ دوره كواحد من املؤسسات 
املالية الوطنية املؤثرة في الصناعة املصرفية املتوافقة 
مع الشريعة اإلسامية. وأفاد بأنه يسعى إلى تعزيز 
قنوات االتصال املتنوعة مع قاعدة عمائه، وهو في 
هذا اإلطار حريص على تق����دمي خدمات ذات قيمة 
مضافة، وفي نفس الوقت تلبي رغبات وتطلعات 
عمائ����ه، وهذه احلمات ترجمة لهذه املس����اعي ملا 

حتمله من سمات املشاركة الوطنية.

وأكد على أنه سيسعى باس����تمرار إلى تطوير 
خدماته ومنتجاته، من خال مجموعة من البرامج 
التي تزود عماءه مبجموعة من العروض احلصرية، 
والتي تلبي احتياجات كافة عمائه وفي نفس الوقت 
تقابل تطلعاتهم وطموحاتهم.  وأشار إلى أنه يأمل أن 
تقدم هذه احلمات من خال هذا اإلعان التلفزيوني 
عما وطنيا ينضم إلى مجموعة األعمال الوطنية التي 
تكرس هذه الفرحة، مبينا أنه س����يظل يعتمد على 
سياسته التسويقية التي دائما ما تستلهم صياغة 

منتجاته وخدماته املصرفية من قاعدة عمائه. 

البنك يقدم خاللها 200 دينار لكل من يحول راتبه حتى منتصف مارس المقبل

»الكيماويات البترولية« و»إيكويت« 
تعقدان يوم السالمة للمقاولين 

»الدراسات المصرفية« يكّرم موظفي »المتحد«

مها مال حسني تتوسط أسعد السعد وحمد التركيت خالل احلفل

عقدت ش����ركة صناعة الكيماوي����ات البترولية 
بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات يوم 

السامة للمقاولني في نادي بوبيان.
ويأتي هذا احلدث، الذي عقد للمرة الثانية خال 
السنة املالية احلالية لش����ركة صناعة الكيماويات 
البترولية، ليؤكد على العاقة املشتركة بينها وبني 
املقاولني فيما يخص االلتزام بأنظمة الصحة والسامة 
والبيئ����ة ورفع أداء املقاولني وال����ذي يعود بالنفع 

على اجلميع.
وبهذه املناسبة قالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لش����ركة صناعة الكيماويات البترولية مها 
ما حسني إن هذا احلدث ينطلق من أهمية الشراكة 
احلقيقية فيما بني الشركة وايكويت واملقاولني، وهي 
مبنية على الشفافية في التعامل وتبادل املعلومات 
واالهتمام بالناس وهو ما يعود في النهاية بالفائدة 

على اجلميع.
وأعربت ما حسني أن يحقق هذا احلدث أهدافه 

املبنية على االهتمام بالصحة والسامة والبيئة وان 
يتم التعرف من خاله على طريقة عمل املقاولني والتي 
تضمن سامة العاملني لديهم، قائلة إن »العمل اجليد 
يتواجد من خال السامة اجليدة« والذي يعود بأفضل 
تشغيل ملصانعنا ويكون سجا جيدا لدى املقاول في 

السامة ما يعود بالفائدة عليه فيما بعد.
وشهد اللقاء مشاركة من الشركات النفطية الزميلة 
واملقاولني، باإلضافة إلى نقل حي ومباشر من املكان 
الرئيسي للحدث في نادي بوبيان إلى مصانع كل من 
شركة صناعة الكيماويات البترولية وايكويت على 

مدار ثاث ساعات كاملة مت إيقاف العمل خالها.
ووصل عدد املشاركني في هذا احلدث ما يفوق ال� 
1400 ش����خص موزعني على كل من املصانع ونادي 
بوبيان التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، 
قام فيه املقاولون املشاركون باستعراض ألهم أنظمة 
السامة املتبعة والتي شهدت تطورا كبيرا والتزاما 

مبعايير الصحة والسامة العاملية. 

)سعود سالم(نبيل بن سالمة وبراك الصبيح خالل املؤمتر الصحافي

لقطة جماعية ملوظفي األهلي املتحد

قام معهد الدراسات املصرفية 
بتكرمي موظفي البنك األهلي املتحد 
الذي���ن حصلوا على ش���هادات 
مصرفي���ة في برام���ج مختلفة 
ومنها: شهادة مدير فرع مصرفي 
معتمد، شهادة اخلدمات املصرفية 
واملالية االسامية، شهادة االعتماد 
في التس���ويق بواس���طة البيع 
املباش���ر وذلك في حفل تخريج 
متدربي املعهد للعام الدراس���ي 

.2010/2009
وبهذه املناسبة قالت رئيس 
ادارة املوارد البشرية في البنك 
األهلي املتحد هالة الشربيني إن 
البنك دائم احلرص على تأهيل 
موظفي���ه وانتق���اء النخبة من 
الكوادر املؤهلة ملواجهة متطلبات 
العمل املصرفية ويضاف ذلك إلى 
رصيد املتحد بالتزامه مبسؤوليته 
جتاه املجتمع والسيما فئة الشباب 
التي تش���كل جزءا أساسيا في 
املجتمع يرتكز عليه مس���تقبل 
الباد، والذين يش���كلون النواة 

الرئيسية للكوادر املستقبلية.
واشارت الشربيني الى إنشاء 
البنك ألول مركز تقييم وتدريب 
متخصص على املستوى احمللي 
والذي اعتبر مبثابة إجناز كبير 

ارتكز على مقومات هامة خاصة 
باملرشحني للعمل في املتحد مما 
يساعد البنك على تأهيل النخبة 
من الكوادر التي تلتحق بالعمل 
في البنك، حيث تقوم استراتيجية 
التدريبات  البنك من خال هذه 
على اتاحة الفرصة أمام موظفي 
البنك بتطوير مهاراتهم واكتساب 
معارف مصرفية متقدمة تساعدهم 
على االرتقاء في السلم الوظيفي 
موجهني ذل���ك لارتقاء بخدمات 
البنك املختلفة. وقالت »سعينا 
من خ���ال هذا املرك���ز لتدريب 
الشباب الكويتي في ادارة املوارد 

البشرية ليتولوا زمام هذا املركز 
األمر الذي اعتبر حتديا جديدا في 
سعي املتحد لتأهيل كوادره في 
مواجهة متطلبات العمل بأسلوب 

عاملي«.
وأثنت الشربيني على اجلهد 
الكبير املبذول م���ن قبل جميع 
العامل���ني في معهد الدراس���ات 
املصرفي���ة ودعمه���م املس���تمر 
للمص���ارف احمللي���ة وجهدهم 
احلثيث التاحة الفرص للخبرات 
املصرفية احمللية لتولي دورها 
في تطوي���ر الصناعة املصرفية 

الكويتية.


