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 »ريالينس كوميونيكيشنز« الهندية تجري
مفاوضات مبدئية لشراء أصول شركة زين في أفريقيا

في صفقة قد تزيد قيمتها على 10 مليارات دوالر

»زين« توفر أعلى سرعة نقل معلومات
 في شبكة الهاتف النقال في الكويت

كش���فت »زي���ن »عن 
انتهائها من إجراء عمليات 
حتديث وتطوير ش���املة 
على شبكتها بغرض زيادة 
التشغيلية  نطاق سعتها 
ومواكبة أحدث ما توصلت 
الي���ه تكنولوجي���ا عالم 

االتصاالت.
الش���ركة أن   وذكرت 
شركتها باتت تتمتع بأعلى 
املعايير العاملية، خصوصا 
في عمليات نقل البيانات 
واملعلومات، مشيرة الى ان 
عملية التطوير والتحديث 

والتوسعة للشبكة زادت من سرعة حتميل 
البيان���ات لتص���ل ال���ى 21.6 ميغابيت في 
الثانية، وهي تعد من أعلى الس���رعات في 
قطاع االتص���االت على اإلطالق، وبتوفيرها 
لهذه السرعة تكون قد وضعت عمالءها في 

قمة ثورة االتصاالت في العالم.
 وبينت ان االستثمارات التي أجرتها في 
تطوير وحتديث وتوسعة القدرة االستيعابية 
للشبكة جاءت لتؤكد دورها الرائد في قطاع 

االتصاالت منذ انطالقتها 
األولى ولتضيف مفهوما 
فريدا من نوعه في السوق 
احملل���ي وهو م���ا ميكنها 
من توفير أعلى س���رعة 
نقل بيان���ات في الكويت 

واملنطقة.
 وبهذه املناس���بة قال 
الرئيس التنفيذي في زين- 
الهاجري:  الكويت م.خالد 
»من املعروف أن زين تبحث 
دائما عن آخر ما توصلت 
اليه تكنولوجيا االتصاالت 
ومن هذا املنطلق حرصت 
على أن تكون الشركة األولى في تقدمي سرعة 
حتمي���ل تصل إل���ى 21.6 ميغابيت/ الثانية 
من خالل شبكتها األحدث في املنطقة، األمر 
الذي يط���ور خبرة عمالئنا بتحميل امللفات 
الكبيرة او تصفح االنترنت والبريد االلكتروني 
والتواص���ل عن بع���د باالضافة الى حتميل 
األغان���ي والڤيديو كليب أو مش���اهدة البث 
الى  التلفزيونية واالستماع  احلي للقنوات 

محطات الراديو من االنترنت«.

بعد انتهائها من عمليات التطوير الشامل لشبكاتها

م.خالد الهاجري

وارتفعت سوق األسهم الرئيسية 
في مومباي %1.8.

ويتطلع امللياردير انيل امباني 
ال���ذي تولى رئاس���ة ريالينس 
كوميونيكيشنز عام 2006 بعد 
خالف مع شقيقه األكبر موكيش 
امباني إلى تنفيذ عمليات استحواذ 

لتوسعة عمليات الشركة.
وخسر امباني أمام ڤودافون 
في عرض لالستحواذ على شركة 
هاتشيسون ايسار عام 2007 التي 
أكبر مش���غل  آنذاك رابع  كانت 

للهواتف النقالة في الهند. 
وانسحب امباني العام املاضي 
من مفاوضات لتبادل حصص مع 
ام.تي.ان بعد مطالبات بأس���هم 
في ريالينس من قبل ش���قيقه 

موكيش.
وبينم���ا يق���ول محللون إن 
عمليات زين االفريقية ستكون 
خطوة استراتيجية لريالينس 
فإن الشركة ستضطر إلى تعزيز 
شؤونها املالية الواسعة والتعامل 

بحذر مع النزاع بني الشقيقني.
وفي وقت س���ابق من العام 
احلالي أنفقت ريالينس ملياري 
دوالر لتوسعة شبكتها األمر الذي 

أثر على األرباح. 
وقد تواج���ه ريالينس التي 
متتل���ك بالفعل ش���ركة انوبام 
جلوبل سوفت في أوغندا منافسة 
من جان���ب مؤسس���ة اإلمارات 
لالتص���االت )اتص���االت( التي 
قالت في وقت سابق إنها مهتمة 
باالستحواذ على حصة أغلبية 

في زين.
وتخوض زين عملية مراجعة 
إلستراتيجيتها بالتعاون مع بنك 
يو.بي.اس االستثماري بصفته 
جهة استشارية كما تعتزم عقد 
جمعية عمومية غير عادية يوم 31 
اغسطس إذ ستطلب من املساهمني 
التصويت عل���ى تعديل القيود 
املفروض���ة على هي���كل ملكية 
الشركة. ومن شأن تلك اخلطوة 
أن متهد الطريق لبيع حصة كبيرة 

في زين.

نيودلهي � مومباي � رويترز: 
قال مصدران مصرفيان إن شركة 
ريالينس كوميونيكيشنز الهندية 
ب���دأت ف���ي إج���راء مفاوضات 
مبدئية لشراء أصول شركة زين 
لالتصاالت في افريقيا في صفقة 
ذكرت تقارير إعالمية أن قيمتها 

تبلغ 10 مليارات دوالر.
وتوضح تلك اخلطوة حرص 
شركات االتصاالت الهندية على 
ترسيخ أقدامها في إفريقيا حيث 
ينخفض معدل انتشار الهواتف 
احملمولة وترتفع فرص حتقيق 

النمو.
وجتري شركة بهارتي ايرتل 
أكب���ر منافس محلي لش���ركة 
ريالين���س كوميونيكيش���نز 
مفاوضات حصرية مع مجموعة 
ام.تي.ان بجن���وب افريقيا من 
أجل تكوين ثالث أكبر ش���ركة 
اتصاالت السلكية في العالم بعدد 
مشتركني يتجاوز 200 مليون 

مشترك.
وخ���الل العام املاضي أجرت 
ريالين���س وبهارتي مفاوضات 
منفصل���ة مع ام.ت���ي. ان إال أن 
الش���ركتني فش���لتا ف���ي إبرام 
اتفاق، واس���تأنفت بهارتي  أي 

املفاوضات في مايو املاضي.
ويق���ول محلل���ون إن معدل 
انتشار الهواتف احملمولة يقل عن 
40% في نصف األسواق االفريقية 
وهن���اك 12 س���وقا بالقارة يقل 
معدل انتشار الهواتف احملمولة 
بها عن 30% األم���ر الذي يوفر 
فرصة كبيرة للشركات العاملية 
املشغلة للهواتف النقالة والتي 
تشهد منافسة محمومة في أسواق 
متشبعة وتواجه أيضا انخفاضا 

في رسوم املكاملات.
وقال مص���در مصرفي على 
دراية باملفاوضات »بدأت ريالينس 
كوميونيكيشنز تتطلع لبعض 
األصول باألسواق الناشئة منذ 

فشل صفقتها مع ام.تي.ان«. 
املراحل  ف���ي  وأضاف »إنهم 
األولية لتقييم الصفقة« مشيرا 

أعلن بنك الكويت الوطني أن 
مواعيد العمل في فروعه خالل 
شهر رمضان املبارك من الساعة 
العاش���رة صباحا حتى الساعة 
الواحدة والنصف ظهرا خلدمة 
جميع عمالء البنك في جميع فروع 
البنك.  وقال مدير إدارة الفروع 
احمللية سمير الشايجي ان فروع 
»الوطني« والبالغ عددها 67 فرعا 
ستكون خالل الفترة الصباحية 
فقط وستعمل على تقدمي أفضل 
خدمة ممكن���ة عبر توفير مزيد 
الوق���ت لتنفي���ذ معامالت  من 
ومتطلبات العمالء، مشيرا إلى أن 
الوطني قام باتخاذ كل اإلجراءات 
واالستعدادات لتقدمي اخلدمات 
املتميزة جلميع عمالء البنك خالل 
شهر رمضان. وأضاف الشايجي 
أن خدمة الوطني الهاتفية 1801801 

وخدمة وطني أون الين ستعمالن على مدار 24 ساعة 
لتلبية جميع احتياجات وخدمات واستفسارات 
العمالء فضال عن خطة عمل مستمرة للتأكد من 
توافر السيولة والنقد في جميع أجهزة السحب 

اآللي التابعة للوطني لتلبية احتياجات العمالء 
طوال الوقت.

كما ميكن للعمالء إج���راء معامالتهم وتنفيذ 
طلباتهم عن طريق خدمة الوطني أون الين عبر 

االنترنت املتوافرة طوال الوقت للعمالء.

إلى أن ريالينس كوميونيكيشنز 
لم تعني أي جهة استشارية بعد. 
وقال مصدر آخر إن املفاوضات 
جارية. ورفض متحدث باس���م 
ريالينس كوميونيكيشنز التعليق 

على األمر.
وخالل الشهر املاضي قالت زين 
إنها تدرس عملية بيع محتملة 
لعملياتها في إفريقيا - باستثناء 
املغرب والسودان- وذلك بعد أن 

أنهت مجموعة فيفندي الفرنسية 
العمالقة لإلع���الم واالتصاالت 
مفاوضات لشراء حصة أغلبية 

في تلك العمليات.
وقال رئيس زين التنفيذي في 
تصريحات صحافية: »املجموعة 
جتري مناقشات حاليا مع ثالث 
مجموعات عاملية كبرى عاملة في 
مجال االتصاالت إحداها شركة 
هندية، الستحواذ إحداها بشكل 

كام���ل أو جزئي عل���ى عمليات 
الشركة في القارة االفريقية«.

وذكرت صحيفة تاميز أوف 
إنديا الهندية ان قيمة عمليات زين 
االفريقية تبلغ عشرة مليارات 

دوالر.
وس���جلت أس���هم ريالينس 
التي تقيمها  كوميونيكيش���نز 
السوق عند نحو عشرة مليارات 
دوالر ارتفاع���ا بنس���بة %2.7. 

»الوطني« يعلن مواعيد العمل خالل رمضان

 »الخليج« يعلن أسماء الفائزين
بالسحب األسبوعي للدانة

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب 
الدانة األسبوعي حيث نالت سوزان فايز الصيفي 
اجلائزة الكبرى وقدرها 10 آالف دينار، بينما فاز 
كل من: كاشف محمود محمد، عائشة غازي أحمد 
مندي، حواس مفلح ضاحي البرازي، جاسم محمد 
عبدالصمد مال جمعة وخديجة ابراهيم اسماعيل 

أحمد بجائزة قدرها 1000 دينار.
ومع إطالق حملة الدانة سيتعني على عمالء 
البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط وهو احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة، ومبجرد إبقاء هذا احلد 
األدنى س����يدخل العميل تلقائيا في السحوبات 

األسبوعية، الشهرية والسنوية.
ويتميز سحب الدانة عن غيره من السحوبات 
أنه ال مينح العميل فرصة توفير النقود فقط، بل 
مينحه أيضا فرص متعددة للفوز في السحوبات 
األسبوعية، الشهرية والس����نوية مع العلم أنه 
كلما زاد املبلغ امل����ودع وطالت مدة بقائه، زادت 

الفرص املتاحة للفوز، هذا ويتيح حساب الدانة 
لعمالء بن����ك اخلليج املزيد م����ن الفرص للفوز 
بجوائز أسبوعية وش����هرية وسنوية، والقيمة 
املضافة تبدأ بفتح حس����اب الدانة اجلديد قبل 5 
أيام عمل تسبق الس����حب، مما يخولهم تلقائيا 
بدخول السحب األسبوعي، أو بفتح حساب الدانة 
قبل شهر لدخول السحب الشهري أو السنوي، 
أما بالنسبة للعمالء من أصحاب حساب الدانة، 
فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع قبل يوم واحد 

فقط من السحب ليتأهلوا.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر جائزة، مينح 
حساب الدانة عمالءه العديد من اخلدمات املتميزة 
منها خدمة »بطاقة الدانة لاليداع اآللي فقط التي 
متنح عمالء الدانة حرية ايداع النقود في أي وقت 
يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز 

في سحب الدانة بواسطة اخلدمة االلكترونية.

الشايجي: قمنا بجميع االستعدادات لتقديم خدمة متميزة لعمالئنا

جائزته األسبوعية الكبرى 10 آالف دينار

سمير الشايجي
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