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فريق موظفي »بيتك« مع رئيس اللجنة املنظمة باملسجد الكبير

من اليسار إلى اليمني: أسعد البنوان، نبيل بن سالمة، براك الصبيح وم.خالد العمر خالل الغبقة

بن سالمة والصبيح والعمر مع مجموعة من قدامى املوظفني املكرمني في الغبقة

)سعود سالم( يحيى عقل وأحمد بورسلي وسط احلضور خالل حفل اإلفطار

أسرة »جلوبل« حتتفي بنزالء دار املسننيتسليم هدايا لنزالء الدار

نبيل بن سالمة يلقي كلمة للحضور مبناسبة غبقة »زين« الرمضانية

بن سالمة: »زين« توظف باستمرار مواردها وجهودها لخدمة العمالء وتحقيق رغباتهم
ح����ث الرئي����س التنفيذي في 
مجموع����ة زين نبيل بن س����امة 
مس����ؤولي وموظفي الشركة على 
ملس مفهوم شعار »عالم جميل« 
مبعناه احلقيق����ي، قائا »نحن ال 
نريد شعارا نتزين به فقط ونردده 
هنا وهناك، بل نريد هذا العالم بكل 

معامله ومكوناته«.
وقال بن س����امة ال����ذي كان 
يتحدث ملسؤولي وموظفي الشركة 
الرمضاني����ة »العالم  في غبقتها 
اجلميل هو حلم لنا جميعا وعلينا 
أن نسعى بجد واجتهاد لرسم مامح 

هذا العالم«.
وأوضح للحضور الذين تقدمهم 
رئيس مجلس إدارة الشركة أسعد 
البنوان وعضو مجلس اإلدارة جمال 
الكندري »نود أن يعيش اجلميع 
هذا العالم، نريد أن يتنفس عماء 
الشركة هواء العالم اجلميل بشعور 
من الرضا الدائم، ونريد أن يشعر 
مساهمو الشركة بحدود هذا العالم، 
كما نريد أن يعرف كل موظف في 
زين أنه من سكان هذا العالم أيضا، 
وأنه املسؤول األول عن احملافظة 
على هذه األيقونة وإبراز مواطن 

جمالها لآلخرين«.
وأثنى بن سامة على نوعية 
التي تتناولها  اخلطاب والرسالة 
دعايات ش����ركة زين واوضح أن 
»رسالتنا ترتكز على ملس املشاعر 
واإلله����ام في الوق����ت ذاته، وهذا 
اخلط س����لكته الشركة في جميع 
أش����كال دعاياتها بنجاح، وأعتقد 
أنه����ا لن حتيد عن����ه، فهو يحمل 
صف����ات ومامح هوي����ة العامة 

التجارية«.
على جانب آخر، أكد أن التحدي 
احلقيقي يتمث����ل في كيفية رضا 
العماء، مبينا أن الشركة مطالبة 
باستمرار بتسخير جميع مواردها 
وجهودها خلدمة العماء وحتقيق 
املستوى املطلوب ملقابلة طموحاتهم 

ورغباتهم.

هذه املسيرة املتميزة«.
م����ن جانب����ه، ثم����ن الرئيس 
التنفيذي ف����ي زين الكويت خالد 
العمر جهود العاملني في الشركة 
في الفترة األخيرة، والتي على حد 
وصفه حفظت للش����ركة مواقعها 
التنافس����ية، مش����يرا الى ان هذه 
اجله����ود املضنية عكس����ت قدر 
الوعي باملسؤولية التي يتحلى بها 
موظفينا. وأضاف »ففي الوقت الذي 
دخلت فيه الشركة منعطفا جديدا 
باحتدام شدة املنافسة، في رأي هو 
األهم واألصعب منذ تأسيسها، إال 
أنها اجتازت هذه املرحلة الصعبة، 
فلطاملا دفعت روح العائلة الواحدة 
الشركة إلى مواقع تفوق جديدة في 
هذه الصناعة«. وقال »لقد تزودنا 
ب����روح التح����دي والعزمية كلما 
اشتدت املنافسة، فاملؤسسة التي 
متلك فريق عمل على هذا املستوى 
األداء واالحترافية والترابط،  من 
عليها أن تفخر بذلك، بل وعليها 
أن تعرف جيدا أنها على موعد آخر 
مع النجاح والتميز باس����تمرار«. 
وطال����ب العمر بأن ينظر اجلميع 
إلى املس����تقبل بعني ميلؤها األمل 
والتفاؤل، مشيرا إلى أن التحديات 
مازالت مستمرة، وأبرزها مواصلة 
تعزيز الثقة واملصداقية بيننا وبني 

عمائنا وشركائنا.
وش����دد على أن »زين تعتمد 
املفاهيم،  عليكم في ترسيخ هذه 
وهي عل����ى يقني أنك����م على قدر 
املس����ؤولية الكامل����ة في حتقيق 
هذه األهداف فاجعلوا الش����فافية 
هي أس����اس منهجها«، مضيفا أن 
»ش����ركة زين على عاقة وثيقة 
التغيير، فصناعة االتصاالت  مع 
املتنقلة من أكثر الصناعات تغييرا 
وتطورا في العالم، فمشغلو ومقدمو 
خدمة االتصاالت املتنقلة ال ميلكون 
أي خيار سوى التكيف والتطور 
بسرعة ملجاراة التطور التكنولوجي 

في هذا املجال«.

دائم مع النجاح والريادة.
واكد »زين دائما في حتد، ودائما 
على موعد مس����تمر مع النجاح، 
فاملسؤولية كبيرة وعلى اجلميع أن 
يكون على قدر املسؤولية ملواصلة 

الرئيس  من ناحيته، طال����ب 
التنفيذي للعمليات في مجموعة 
زين براك الصبيح بتاحم جميع 
جهود العاملني في الشركة والعمل 
بروح الفريق الواحد لتحقيق مفهوم 

عالم زين اجلميل.
واوض����ح: »اجلميع ينظر إلى 
ش����عار عالم جميل على أنه كلمة 
سهلة، لكني اختلف كليا مع هذا 
ال����رأي«، مبينا أن حتقيق مفهوم 

هذا العالم«.
التعامل بشفافية مع  أن  وأكد 
جميع املنتسبني لشركة زين، هو 
بداية الطريق نحو بناء وتعزيز 
املصداقي����ة في جمي����ع حتركات 

وتبني قيم هذا الشعار الذي يزين 
عملياتنا هو باألمر الصعب بكل 
تأكي����د، مضيفا »لك����ن كلنا على 
يق����ني أن اجلميع على مس����توى 
التحدي والكل سيشارك في بناء 

الش����ركة، مش����يرا إلى أن شركة 
زين من الرافدين الرئيس����ني في 
هذه الصناعة ليس على مستوى 
الكويت فحسب بل وعلى مستوى 
املنطقة، وهذا ما يجعلها في حتد 

 العمر: روح العائلة الواحدة في »زين« تحافظ على مواقعنا التنافسيةالصبيح: تالحم مسؤولي وموظفي الشركة يعزز من بناء عالم »زين« الجميل

خالل الغبقة الرمضانية السنوية للشركة

موظفو »بيتك« يشاركون في تنظيم 
وتسهيل صالة القيام بالمسجد الكبير

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيتك( ان فريق���ا متطوعا من 
موظفيه وموظفاته يضم 5 سيدات 
و5 رجال، شارك في عملية ترتيب 
وتنظيم ومساعدة املصلني على 
أداء صاة القيام في املسجد الكبير 
في إطار اللجنة املنظمة املكلفة 
بهذه املهمة داخل املسجد، باذلني 
في ذلك جهودا كبيرة وملموسة 
كانت محط تقدير وإشادة املصلني 

واملنظمني.
وقال »بيتك« في بيان صحافي 
ان موظفيه عبروا بهذه املبادرة 
الذاتي���ة االيجابية عن الس���مة 
احلقيقي���ة ملوظف���ي »بيت���ك« 
املسارعني دوما في عمل اخلير 
ومشاركة املجتمع في املناسبات 
التأثير  املختلفة، مؤكدين عمق 
والصلة مع املنهج الذي ينتهجه 
الش���رعي جتاه  بيتك بالتزامه 

املجتمع.
وق���د لبى املوظف���ون دعوة 
وجهتها إدارة التسويق والعاقات 
العامة بتنسيق مع اللجنة املنظمة 
في املسجد الكبير، وسارع عدد 
كبير من املوظف���ني واملوظفات 
لتسجيل أسمائهم، ونظرا لزيادة 
املتقدمني عن العدد املطلوب، مت 
اختيار املوظفني حسب أسبقية 
التسجيل، وتكون الفريق الذي 
يقوم ب���دوره بش���كل تطوعي 
مستهدفا األجر والثواب وإجناح 
هذا املشهد اإلمياني اجلليل الذي 
يعبر عن إحدى سنن الهدى والفاح 
ويشعر املجتمع بأجواء إميانية 
وروحانية في ش���هر اخليرات 

والطاعات.
ويساهم املوظفون واملوظفات 
بدور مهم ضمن اللجنة املنظمة 

حي���ث يزدحم املس���جد الكبير 
ال�  الليالي  بآالف املصلني خال 
10 األخي���رة املباركة من ش���هر 
رمضان الفضيل، ويقبل املصلون 
من مختلف املناطق واحملافظات 
على أداء صاة القيام في املسجد 
الذي يزخر بكبار املشايخ والقراء 
ومتتلئ جنباته بالتاوة والذكر 
وتكتظ املنطقة احمليطة به بشكل 
يستدعي وجود فريق دعم يتولى 
التنظيم والتسهيل على  عملية 
املصلني ومساعدة ذوي احلاجة 
من كبار السن واألطفال والسيدات 

وكذلك مواجهة احلاالت الطارئة 
التي ميكن أن تنتج عن الزحام أو 
التعب واإلرهاق الذي قد يصيب 
البع���ض من الوق���وف لفترات 
طويلة خاص���ة املرضى أو غير 

القادرين.
اللجنة  واصطحب رئي���س 
املنظمة م.طارق الشراح فريق 
موظفي »بيتك« في جولة عرفهم 
خالها مبهامهم وأسلوب العمل 
واإلمكاني���ات املتاح���ة واب���رز 
املتوقعة ووس���ائل  املصاع���ب 

معاجلتها. 

عقل لـ »األنباء«: »السمو الدولية« تنشئ مصنعًا طبيًا
في الكويت برأسمال 15 مليون دينار

»جلوبل« تقيم غبقة رمضانية لنزالء دار المسنين

أقام بيت االس����تثمار العاملي »جلوبل« غبقة رمضانية 
لنزالء دار املس����نني التابعة لوزارة الشؤون والعمل يوم 
26 اغسطس املاضي، وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك.
وقالت الش����ركة في بيان صحافي أن هذه املبادرة أتت 
إميانا منها بأهمية الدور الذي قام به كبار السن في تربية 
أبنائهم، ومس����اهمتهم في بناء وتطوير الكويت، مقدرين 
لهم عطاءه����م، وهدفت هذه املبادرة إلى إدخال البهجة في 
قلوب نزالء الدار وخاصة في هذا الشهر املبارك الذي يتميز 

بصلة األرحام.

واضافت الشركة أن هذه املبادرة اإلنسانية كذلك إميانا 
منها مبسؤوليتها االجتماعية التي تقع على عاتقها جتاه 
مؤسسات املجتمع املدني، والتي تساهم في تعزيز أواصر 
احملبة والوالء بني مختلف أفراد وشرائح املجتمع الكويتي 
أسوة مببادئ الشريعة اإلسامية السمحة التي حتث على 

التعاون والبر واإلحسان.
وكان في استقبال أسرة »جلوبل« مسؤولو دار املسنني 
تتقدمهم رئيسة قسم رعاية املسنني � النساء، وضحة جابر 
العنزي، ورئيس قسم رعاية املسنني الرجال باإلنابة غنيم 
املاجدي اللذان أعربا عن شكرهما اجلزيل لهذه املبادرة من 

»جلوبل«، مشيدين بالدور الفعال الذي تقوم به لتحقيق 
رسالتها االجتماعية الس����امية عن طريق دعمها ملثل هذه 
اجلهات. بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي في شركة جلوبل 
بدر السميط بالدور الذي يقوم به القائمون على دار املسنني، 
وتوجه بالش����كر والتقدير إلى مدير إدارة رعاية املسنني 
علي حسن ولشباب وشابات الكويت املتطوعني حتت اسم 

»عيال جابر« ملشاركتهم في نشاطات الدار.
 وأضاف: »اننا فخورون بوجود مثل هؤالء الش����باب 
والبنات في بلدنا ونتمنى لهم التوفيق ونشجعهم الستكمال 

نشاطاتهم التطوعية ذات األهداف النبيلة«. 

عاطف رمضان
التنفيذي  املدي���ر  كش���ف 
الدولية يحيي  لشركة السمو 
عق���ل ل� »األنب���اء« عن توجه 
الشركة إلنش���اء مصنع طبي 
في الكويت خال الفترة املقبلة 
بتكلفة تتراوح ما بني 10 إلى 15 

مليون دينار.
جاء ذلك على هامش اإلفطار 
اجلماعي الذي جمع مسؤولني 
في »السمو الدولية« و»بيوع 
للتمويل واالستثمار« اخلميس 
املاضي بحضور مساعد مدير 
امل���وارد البش���رية واخلدمات 
اإلداري���ة في »بي���وع« أحمد 

بورسلي وعدد من الضيوف.
وأضاف عقل أن »الس���مو 
الدولية« أبرمت أخيرا عقد شراكة 
مع »بيوع للتمويل واالستثمار« 
وذلك لتملك »بيوع« حصة من 

رأسمال »السمو الدولية«.
وق���ال إن اله���دف من هذه 

الش���راكة االس���تراتيجية هو 
الطبي في  التوسع في املجال 

منطقة الشرق األوسط.
وذكر أن »السمو الدولية« لها 

فروع تابعة في السعودية وقطر 
وعمان والبحري���ن واألردن، 
مش���يرا إلى أن الشركة تعمل 
في الس���وق الكويتي منذ عام 

.2003
م���ن جانب أخ���ر أفاد عقل 
بأن الس���عودية حتتل املرتبة 
األولى بالنسبة للسوق الطبي 

في اخلليج حيث تستحوذ على 
نس���بة 60% من السوق تليها 
االمارات ثم الكويت بنسبة %10 

ثم عمان وقطر والبحرين.

على هامش اإلفطار الجماعي لشركتي »السمو الدولية« و»بيوع للتمويل واالستثمار«

موافقة مجلس الوزراء على تخفيض وزيادة رأسمال الشركة
تخص مشروع نظام خيار شراء أسهم الموظفين

أوضحت مجموعة زين أن موافقة مجلس الوزراء 
في اجتماعه يوم االثنني املاضي على تخفيض وزيادة 
رأسمال الش��ركة وتعديل عقد التأس��يس والنظام 
األساسي، هي من اإلجراءات احلكومية واإلجراءات 
اإلدارية اخلاصة بنظام خيار شراء األسهم للموظفني. 
وأفادت املجموعة في بيان صحافي بأن هذه املوافقات 
واإلجراءات هي من متطلبات مش��روع خيار شراء 
األسهم للموظفني، والذي طبقته املجموعة بناء على 
موافقة اجلمعية العمومية للشركة للعام 2005، والتي 
فوض��ت مجلس اإلدارة في اجتماعها املنعقد في 29 
مارس 2006 بوضع الضوابط والشروط لتطبيق هذا 
النظام. وأكدت أن هذه اإلجراءات اعتادت عليها خالل 

السنوات املاضية، وهذه املوافقة األخيرة من مجلس 
الوزراء جاءت بعد مراجعة وزارة التجارة والصناعة 
وإدارة الفتوى والتشريع، بعد موافقة اجلمعية العمومية 
غير العادية للشركة في نهاية مايو املاضي، ملواصلة 
تنفيذ نظام خيار شراء األسهم للموظفني. وأشارت 
إل��ى ان اجلمعية العمومية غي��ر العادية للعام 2009 
كانت قد وافقت على تخفيض رأسمال الشركة مبقدار 
األسهم غير املستخدمة من األسهم الصادرة في إطار 
نظام خيار شراء األسهم للموظفني عن العام 2008، 
كما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية على زيادة 
رأسمال الشركة مبقدار ما ميثل عدد األسهم املخصصة 

لنظام خيار شراء األسهم لعام 2009.


