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»زين« الثالثة ألفضل موقع إلكتروني بالخليج
أعلنت مجموعة »زين« أن موقعها االلكتروني 
)www.zain.com( حصل على تصنيف متقدم 
على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي 
تصنيفه كثالث أفض���ل موقع إلكتروني في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وذكرت املجموعة في بي���ان صحافي أن 
هذا التصنيف املتقدم الذي حصلت عليه جاء 
وفقا لنتائج دراس���ة مسحية جديدة أجرتها 
 Hallvarsson & Halvarsson’s مؤخرا مؤسسة
التي تقدم خدماتها االستش���ارية عبر شبكة 
االنترنت، مشيرة إلى أن هذه الدراسة بحثت 

في تصنيف مواقع اإلنترنت اخلاصة بأكبر 
85 ش���ركة مدرجة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأفادت بأن الدراسة املسحية على املواقع 
التي اختيرت لقائم���ة التصفية النهائية قد 
جرى تقييمها في ضوء 140 معيارا قياسيا، 
وهي املعايير التي مت استخالصها من دراسة 
سنوية جتريها املؤسسة املذكورة وتستطلع 
من خاللها آراء وتوجهات إعالميني ومحللني 
ومس���تثمرين بهدف حتديد نوعية وطبيعة 
املعلومات الت���ي يحصلون عليها من مواقع 

الشركات الكبرى املدرجة.
وأوضحت أن موقع »زين« اإللكتروني جاء 
في املركز األول على مستوى دولة الكويت، أما 
بالنسبة إلى البحرين � التي يتواجد فيها املقر 
الرئيسي � فقد سجلت مواقعها اإللكترونية 
أعلى متوسط تصنيفي على مستوى املنطقة، 
كما كان الفت���ا أن املوقع اإللكتروني اخلاص 
بشركة »زين-السعودية« قد جاء في املركز 
الثالث على مستوى اململكة، وهو األمر الذي 
يعد اجنازا حقيقيا بالنسبة إلى شركة لم ميض 

على بدء عملياتها التشغيلية عام تقريبا.

هشام أبوشادي ـ عمر راشد
أبلغت مصادر مطلع����ة »األنباء« ان هناك حتالفني على األقل أجريا 
اتصاالت مع مجموعة اخلرافي أعربا فيها عن اس����تعدادهما للتفاوض 

لشراء حصة مؤثرة في »زين«.
وأضافت املص����ادر ان مجموعة اخلرافي أكدت لهم عدم قدرتها على 
التفاوض معهم نتيجة االتفاق الذي وقع مع التحالف الهندي � املاليزي 
الذي تقوده شركة ڤاڤاسي الهندية، وان هذا االتفاق يلزم عدم التفاوض 
مع أطراف أخرى، إال في حالة عدم االتفاق معهم، األمر الذي يش����ير الى 
انه في حال عدم متكن التحالف الهندي � املاليزي من الشراء، فإن هناك 
أطرافا أخرى س����تدخل على الصفقة. وفي السياق ذاته، ذكرت »كويت 
نيوز« ان مجموعة البخاري التي ميتلكها سيد مختار البخاري املاليزي 
أبلغت شركة ڤاڤاسي الهندية انها ستقوم بالتفاوض مع شركات اتصاالت 
هندية في حال انسحاب الشركتني الهنديتني التابعتني للحكومة الهندية 

من املفاوضات اخلاصة بشراء 46% من أسهم »زين«.
وقد أش����ارت صحيفة »ديلي بيزنس« الهندية الى ان شركة تشينا 

موبايل الصينية إحدى الشركات الصينية املهتمة بالصفقة.
وقد نفت مجموعة اخلرافي في بيان أول من أمس ل� »األنباء« صحة 
املعلومات التي أوردتها صحيف����ة »االيكونوميك تاميز« الهندية حول 
انسحاب ش����ركتي االتصاالت التابعتني للحكومة الهندية من التحالف 

الذي تقوده شركة ڤاڤاسي لشراء 46% من أسهم »زين«.
وقد أوردت صحيفة »بزنس ستاندرد« الهندية أول من أمس معلومات 
أش����ارت فيها الى ان إعالن ش����ركتي ماهاناغار تليفون نيفام وبهارات 

سانش����ار نيفام التابعتني للحكومة الهندية انهما ستش����تريان حصة 
في ش����ركة زين جاء مغايرا لقرار اتخذته جلنة مشتركة من مسؤولي 
الشركتني في األول من سبتمبر املاضي برفض اقتراح الدخول في صفقة 

زين التي تقدر قيمتها بنحو 13.7 مليار دوالر.
ولكن في 3 اكتوبر اجلاري وجهت إدارتا الشركتني اململوكتني للحكومة 
رسالة الى مجموعة ڤاڤاسي تعربان فيها عن رغبتهما في امتالك حصة 
أغلبية في ش����ركة ذات غرض خاص وانهما ستشتريان مع امللياردير 
املاليزي س����يد مختار البخاري 46% من أس����هم زين، وحظي االقتراح 

مبوافقة وزير االتصاالت الهندي.

ميزانية ڤاڤاسي

وكان االجتم����اع الذي عقد في األول من س����بتمبر املاضي االجتماع 
الثالث لتقييم املش����روع الذي اطلق عليه اسم »زولو«، وذلك بناء على 
وثائق مالية قدمتها ڤاڤاس����ي وبعد ذلك اعرب����ت اللجنة عن رأيها بأن 
اقتراح ڤاڤاس����ي ال »يس����تحق النظر فيه« وكان ذل����ك ألن األرقام التي 
قدمتها ڤاڤاس����ي للس����نة املالية 2008/2007 اظهرت رأسماال مساهما ب� 
0.05 ك����رور روبية )الكرور يعني 10 ماليني(، وخس����ارة ب� 8.87 كرور 
روبية وقيمة صافية سلبية ب� 8.656 كرور روبية واحتياطي رأسمال 
ب� 140.05 كرور روبية جنم عن اعادة تقييم أراض ومبان بيعت بدورها 

الى شركة تابعة مملوكة بالكامل.
والحظت اللجنة ان كشف احلساب يحتوي على »دخل آخر« وحيد 
ب� 3.9 الخ روبية )الالخ يعن����ي 100 ألف روبية( مع مبلغ 2710 روبية 

فقط حتت عنوان »دخل« للسنة املنتهية في 31 مارس.
وقال مدير كبير في ڤاڤاسي: »أجل، رأسمالنا املساهم منخفض ألن 
الشركة هي شركة ابحاث وتطوير وليس لديها اال نفقات وال حتقق أي 

أرباح«، ولكنه رفض مناقشة رفض اللجنة القتراحهم في االجتماع.
ولدى س����ؤاله عن تغيير القرار قال كولديب غويال رئيس بهارات 
سانشار: »قد تكون اللجنة اتخذت قرارا وبدلته الحقا بعد اعطائها املزيد 

من املعلومات، نحن ال نتعرض ألي ضغط سياسي إلبرام الصفقة«.
وفي االجتماع الثاني يوم 28 اغسطس والذي حضره رئيس مجموعة 
ڤاڤاس����ي فريد عارف الدين أبلغ املدير االداري ل� »ڤاڤاسي« اللجنة بأنه 
قدم الوثائق حول أداء الشركة واالتفاقية احلصرية مع عائلة اخلرافي 

التي متتلك أكبر حصة في »زين«.
وستكون زين تيليكوم أول دخول في اخلارج لشركة ماهاناغار التي 
تقدم خدمات في مومباي ودلهي ولش����ركة بهارات سانشار التي تقدم 
خدمات لبقية الهند. وكانت الشركتان تخسران باطراد حصة سوق في 
الهند مع دخول الالعبني اخلاصني سوق خدمات النقال الذي ميثل أسرع 
الش����رائح منوا في سوق االتصاالت. ومتتلك الشركتان حصة مشتركة 

تبلغ 14 � 15% في سوق اتصاالت النقال.
وستتنافس الشركتان في السباق على »زين« مع بهارتي وهي أكبر 
شركة تيليكوم في الهند وشركة اسار الشريكة في اسار � ڤودافون رابع 

أكبر مزود بخدمة النقال في الهند.
و»زين« لالتصاالت هي جوهرة التاج اجلديدة في السوق االفريقية بأكثر 

من 69 مليون عميل وعمليات في 24 بلدا في غرب آسيا وافريقيا.

انتهت امس انشطة ورشة العمل الفنية لفريق الشبكة اخلليجية 
GCC Net والتي امتدت على مدار خمسة ايام في الكويت، وشهدت 
مناقشات خاصة بتطوير الشبكة اخلليجية وتوسيع درجة انتشارها 
على مس���توى دول اخلليج، وبهذه املناس���بة صرح املدير العام 
لش���ركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة عبداهلل العجمي بأن 
ورشة العمل احلالية اجنزت دراسة عدد من املشاريع التطويرية 
للشبكة اخلليجية وفي مقدمتها مراجعة انظمة الرقابة واالتصاالت 
وفق احدث النظم العاملية ملواكب���ة التطور احلاصل في االجهزة 
املصرفية اخلليجية وتعميم اس���تخدام البطاقات البنكية الذكية 
واضافة خدمات جديدة تيس���يرا لعمالء الشبكة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
واضاف العجمي، في تصريح صحافي، ان انعقاد ورش العمل 
اخلاصة بالش���بكة اخلليجية يتم بش���كل دوري كل ثالثة اشهر 
حتت مظلة االمان���ة العامة ملجلس التع���اون اخلليجي والبنوك 
املركزي���ة اخلليجية وبحضور ممثلني عنهما، الفتا الى ان الدورة 
احلالية لورشة العمل يترأسها وفد سلطنة عمان وستقوم برفع 
توصياته���ا الى اللجنة الفنية اخلليجي���ة لنظم املدفوعات والتي 
ستعقد اجتماعها الرئيسي خالل يومي 20 و21 اجلاري مبقر االمانة 

العامة في الرياض.
واوضح العجمي ان الشبكة اخلليجية تعد من اقدم الشبكات 
على مس���توى العالم، حيث مت تأسيسها عام 1997 وبدأت بدولتي 
الكويت وقطر ثم انضمت لها البحرين والسعودية واالمارات وعمان 

ويشترك فيها كل البنوك اخلليجية دون استثناء. موقع »زين« اإللكتروني

العجمي: تطوير الشبكة الخليجية 
وتوسيع انتشارها أهم أولوياتنا 

أخبار الشركات

الشركة تطرح خدمة »أون الين« للتحويل الفوري

بنك مصر يخص »اعتمادكو« لتقديم 
تسهيالت لعمالئها في الكويت

عاطف رمضان
كش����ف املدير العام 
اعتمادك����و  لش����ركة 
للصيرفة )احدى شركات 
والكاظم����ي(  البش����ر 
عبدالرحم����ن احم����د ل� 
»األنب����اء« عن خدمات 
جديدة ستقدمها الشركة 
لعمالئه����ا قب����ل نهاية 
العام احلالي، مش����يرا 
الى ان م����ن ضمن هذه 
اخلدم����ات »خدمة أون 

الين« للتحويل الفوري من خالل البنك 
األهلي املصري، حي����ث يتمكن املقيم 
م����ن العمالة املصرية بالكويت من ان 
يقوم بتحويل أمواله الى اي فرع من 
فروع البنك مبصر، حيث تتم عملية 
التحويل وتسلم املبلغ من »األهلي« في 
أق����ل من دقيقة. وأضاف احمد ان هذه 
اخلدمة سيتم تفعيلها قبل نهاية العام 
احلالي، وذلك من خالل التنسيق بني 

»اعتمادكو« و»األهلي« 
مبصر.

اجل����دي����ر ذك����ره 
اعتمادكو  ش��رك��ة  ان 
للصيرفة لديها 4 فروع 
في السوق احمللي تزاول 
عملها منذ 40 عاما. من 
ج��ه��ة اخ����رى، كشف 
ايضا احمد عن توجه 
لتقدمي خدمة  الشركة 
جديدة للعمالة املصرية 
بالكويت، الفتا الى انه 
بإمكانهم فتح حساب في اي فرع من 
فروع بنك مصر من خالل »اعتمادكو« 
وكذلك ميكن للمقيمني املصريني تسلم 
رقم احلساب البنكي خالل 48 ساعة.

وقال ان هذه اخلدمة مقدمة خصيصا 
»العتمادكو« من قبل بنك مصر، حيث 
يقوم العميل بتقدمي »استمارة معبأة« 
ل� »اعتمادكو« متهيدا إلرسالها للبنك 

بواسطة اإلنترنت.

عبدالرحمن أحمد

مصادر لـ »األنباء«: اتصاالت من أكثر من تحالفين 
مع مجموعة الخرافي للدخول على صفقة شراء 46% من »زين«

مجموعة البخاري الماليزية أبلغت »ڤاڤاسي« استعدادها لتشكيل تحالف مع شركات صينية لشراء »زين«

بحضور السفير البريطاني لدى الكويت

حاز  لقب أفضل منتجع سياحي في العالم وثاني أفضل منتجع صحراوي

»الوطني« حاضر في معرض »أهالً بكم في الكويت« 

منتجع بنيان تري العرين يحصد 3 جوائز عالمية
حصد منتج���ع بنيان تري 
الوجهات  العرين احدى أفخم 
الس���ياحية البارزة في مملكة 
البحري���ن وضمن سلس���لة 
إجنازاته العاملية الباهرة ثالث 
جوائز عاملية مرموقة من مجلة 
 Resortsاملنتجعات للعام احلالي
 ،Magazine Hospitality Awards
حيث استطاع ملرات عدة في مثل 
هذه املناسبات أن يثبت جدارته 
احلقيقية ويعزز مكانته املتميزة 
باعتباره أح���د أفضل وأرقى 
املنتجعات العاملية الرائدة في 

املنطقة والعالم.
التحكيم  فقد منحت جلنة 
املتخصص���ة منتج���ع بنيان 
تري ثالثة ألق���اب متقدمة، إذ 
فاز بلقب أفضل منتجع س���با 
في العالم وثاني أفضل منتجع 
صحراوي في العالم، كما احتل 
املركز الثالث ضمن قائمة أفضل 
مائ���ة منتجع في العالم للعام 
2009. ولم تتضمن هذه القائمة 
سوى منتجعني اثنني من منطقة 

الشرق األوسط.
جائ���زة أفض���ل عش���رة 

منتجعات س���با لعام 2009: 
منتجع بني���ان تري العرين، 
رتز كارلتون � بالي، ش���انتي 
اناندا، منتجع فور سيزونز � 
النغكاوي، اناندا � الهمااليا، ذي 
� بانكوك، ماندرين  اورينتال 
اورينتال � هايد بارك، منتجع 
فور سيزونز � بالي في خليج 
جيمبران، منتجع وسبا تاج 

اكزوتيكا، واناسا.

وجائزة أفضل مائة منتجع 
لعام 2009: منتجع فور سيزونز 
� جزر املالديف والندا غيرافارو، 
منتجع فور سيزونز � النغكاوي، 
منتجع بنيان تري العرين، برج 
العرب، منتجع فور سيزونز � 
بالي في خليج جيمبران، تاج 
يوميد بهوان بالس، امنجيواي، 
ون آند اونلي � ريتي راه، ذي 
ابوروي راجفيالس وش���انتي 

اناندا � موراشس.
 Resorts مجل���ة  ومتن���ح 
Magazine كل عام جوائز ألفضل 
عشرة منتجعات حول العالم. 
وفي عملية التقييم يقوم أحد 
أعضاء فريق املجلة بزيارة كل 
منتجع على حدة وتوزيع النقاط 
إلى معايير صارمة  اس���تنادا 
املوق���ع، والتصميم،  تتضمن 
واخلدمة، وأصن���اف الطعام 

املقدم���ة، والرحابة، والهدوء، 
الغرف. كما  واملناظر وتأثيث 
يركز الفري���ق خصوصا على 
شؤون وخدمات العناية الصحية 
التي يقدمها املنتجع لضيوفه 
ويش���مل ذلك األطب���اق قليلة 
السعرات احلرارية على قائمة 
الطع���ام، واملرافق املخصصة 
الرياضة،  ملمارسة األنش���طة 

فضال عن وجود سبا.

شارك بنك الكويت الوطني في معرض »أهال بكم في الكويت« 
الذي عقد في منتجع هيلتون � املنقف مؤخرا بحضور الس����فير 
البريطاني لدى دولة الكويت مايكل ارون، حيث يهدف هذا املعرض 
الذي يقوم على تنظيمه منتدى األعمال البريطاني إلى جمع شمل 
القادمني اجلدد إلى الكويت ومساعدتهم على التعرف على اخلدمات 
واألنش����طة التجارية واالجتماعية املختلفة املتوافرة في الكويت 
مثل اخلدمات املالية واملؤسس����ات التعليمية واملرافق الترفيهية 
واملطاعم إضافة إلى املنظمات والهيئات االجتماعية الناشطة في 

الكويت.
 ويق����دم بنك الكويت الوطني في هذا املعرض جلميع املقيمني 
حس����اب املقيمني الذي مت تطويره خصيص����ا لتلبية احتياجات 
اجلاليات املختلفة املقيمة في الكويت. وتشتمل اخلدمات واملزايا 
االستثنائية الرئيسية حلزمة حساب املقيمني اجلديد والقروض 
امليسرة والسريعة، والتحويل املجاني لألموال عبر »الوطني أون 
الين« و»هال وطني«، وبطاقات الوطني االئتمانية مجانا للس����نة 

األولى، وقروض شراء السيارات والتسهيالت االئتمانية.
 كما ينفرد بنك الكوي����ت الوطني بقدرته على توفير خدمات 
مصرفية متميزة للمقيمني عبر شبكة فروعه اإلقليمية والعاملية 
التي تشمل كال من لبنان واألردن ومصر واململكة العربية السعودية 
ولندن وباريس ونيويورك، ناهيك عن تعدد وتنوع التسهيالت 
املالية التي يقدمها الوطني لعمالئه والتي تش����مل أيضا خدمات 
ومزايا معدة وفقا ملتطلبات منط حياة العمالء وتتيح لهم التحكم 
بحساباتهم وش����ؤونهم املالية وإدارتها على مدار الساعة يوميا 
وطيلة أيام األس����بوع دون أن يضطروا لزيارة البنك وذلك عبر 
خدمة اإلنترنت اخلاصة بالبنك الوطني www.nbk.com أو خدمة 

»هال وطني« املصرفية الهاتفية على الرقم 1801801.

لقطات ملدخل منتجع بنيان تري العرين

 مايكل ارون يزور جناح بنك الكويت الوطني 

تقدمت بطلب لإلدراج في بورصة مصر وتنتظر الرد عليه

»هيتس تلكوم« تحصل على موافقات 
إدراجها في بورصة »أبوظبي«

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان ش����ركة هيتس تلكوم القابضة قد 
حصلت عل����ى املوافقة الالزمة إلدراج 
أسهم الش����ركة في بورصة أبوظبي، 
مشيرة الى الشركة تقوم حاليا بباقي 

االجراءات املتعلقة بذلك.
وقالت املص����ادر ان خطوة ادراج 
»هيتس تلكوم« في بورصة أبوظبي 
تأت����ي ضمن خطط الش����ركة الرامية 
لإلدراج في أكثر من بورصة خارجية، 
ملمحة الى ان الشركات تقدمت بطلب 
لالدراج في البورصة املصرية ولكنها 
لم تتلق الرد النهائي على هذا الطلب 

حتى اآلن.

ان الشركة لديها  وذكرت املصادر 
خطط توسعية طموح في الفترة املقبلة 
السيما ان الشركة أثبتت قدرتها على 
التعامل مع األزمة وحتت أي ظروف 
وهو ما جعلها حتقق مع نهاية عامها 
التشغيلي األول في 31 ديسمبر املاضي 
نح����و 334 ملي����ون دوالر كإيرادات 

تشغيلية.
الش����ركة  ان اجمالي أصول  يذكر 
قد جتاوز 500 مليون دوالر أي نحو 
150 مليون دينار كما تستعد مجموعة 
من شركاتها االقليمية للدخول حليز 
التشغيل في الوقت القريب مما سينعكس 
على حق����وق املس����اهمني واإليرادات 

واألرباح التشغيلية أيضا.

الشيخ سالم العبدالعزيز

لحضور االجتماع الخليجي المشترك مع صندوق النقد

محافظ »المركزي« إلى مسقط اليوم
كونا: يتوجه محافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزي���ز ال���ى العاصمة 
العمانية مس���قط للمشاركة 
في االجتماع املشترك للجنة 
املال���ي واالقتصادي  التعاون 
النقد  ومحافظي مؤسس���ات 
والبنوك املركزي���ة مع املدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي.  
واوضح البنك املركزي في بيان 
صحافي  ان االجتماع سيتناول 
مناقشة العديد من املوضوعات 
والقضايا املهمة التي من شأنها 
دفع مس���يرة العمل املشترك 
لدول مجل���س التعاون لدول 

اخلليج العربية.


