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م.خالد الهاجري

الهاجري: مستمرون في تقديم أفضل الخدمات وأقوى العروض

الشمري يفوز بسحب الـ ٥٠ ألف دوالر
كشفت «زين» عن نتائج السحب األسبوعي 
ملسابقة «Lucky Draw»، وفاز مببلغ الـ ٥٠ ألف 

دوالر يحيى محمد الشمري.
 وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه 
املسابقة والتي يستفيد منها عمالء الدفع املسبق 
eeZee القــــت جناحا كبيرا مــــن قبل عمالئها، 
مشــــيرة إلى أن التفاعــــل الكبير الذي وجدته 
الشركة من قبل عمالء زين شجعها على متديد 
فترة املسابقة. وأكدت الشركة أن جميع عمالء 
زين من أصحاب خدمات الدفع املسبق «ايزي» 
مدعوون وبشكل رسمي أسبوعيا للدخول في 
هذه املسابقة والتمتع بفرصة الفوز مببلغ ٥٠ 
ألف دوالر، وذلك عندما يتم إعادة شحن الرصيد 
مببلغ ٥ دنانير وما فوق. ومن جهته أعرب الفائز 

يحيى الشمري عن سعادته الغامرة وفرحه بالفوز في مسابقة زين 
ال Lucky Draw. وأضاف الشمري، أنه عميل لـ«زين» منذ أكثر من 
٢٠ سنة وانه ميلك أكثر من خط يستخدم من قبله وأفراد أسرته 
ووصف جتربته خالل الســــنني املاضية مع زين باملمتازة شاكرا 
اهللا على هذا الرزق غير املتوقع. ووجه الفائز يحيى الشــــمري 

شكره وتقديره لشركة زين وإلى كافة املسؤولني 
والعاملني في هذه الشركة الرائدة في اجنازاتها 

وعطائها املستمر لعمالئها.
وقام الرئيس التنفيــــذي في زين الكويت 
م.خالد الهاجري بتهنئة الفائزين من عمالء زين 
في املسابقة مشيرا الى أن الشركة جنحت في 
تدشني قيمة مضافة من خالل هذه املسابقة التي 
القت جناحا كبيرا  وهو ما يعكسه حجم املشاركة 
الكبيرة من عمالء الدفع املسبق». وأضاف «أن 
زين إلى جانب حرصها على تقدمي القيمة املضافة 
لعمالئها من خالل جميع اخلدمات والعروض 
التي تطرحها، فهي تعمل في الوقت ذاته على 
إيجاد خلق روح املتعة واملغامرة بني عمالئها 
من خالل املنتجات واخلدمات التي تقدمها من 
وقت إلى آخر إلى الســــوق». وأكد الهاجري «أن زين مستمرة في 
تقدمي أفضل اخلدمات وطرح أفضل العروض مبا يتوافق مع رغبات 
وطموحات عمالئها، مؤكدا التزام الشركة املستمر جتاه عمالئها 
وتطوير اخلدمات الذي ســــيظل على عاتق زين الكويت وأن عام 

٢٠١٠ هو عام التحدي إلرضاء عمالء الشركة الكرام.

سورية: المشغل الثالث للهاتف الخليوي سيحسم خالل أسبوعين 

«زين» تستعد لدخول سوق االتصاالت السوري

احمد يوسف
كشفت مصادر مقربة من شركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) ان الشركة تستكمل مجموعة 
اإلجراءات اخلاصة بدخولها سوق االتصاالت 
في سورية، معتبرة ان دخولها هذا السوق 
يعد ضمن اخلطة االســــتراتيجية، ومدخال 

للسوق األوروبي عبر تركيا.
وقالت املصادر فــــي تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» ان دخول السوق السوري ميثل 
استكمال املنطقة اجلغرافية واإلقليمية للشركة 
لتتسع بذلك رقعتها اجلغرافية من ناحية 
ومن ناحية أخري توجد مجموعة من املميزات 
التي ستجنيها الشركة من السوق السوري 
ليس اقلها التحكم في سوق االتصاالت في 

بالد الشام.
وأكدت املصادر أن عزم الشــــركة دخول 
السوق الســــوري ليس وليد اليوم، وإمنا 
كانت هناك مفاوضــــات منذ أكثر من ثالث 
ســــنوات، إال أنها لم تتم بسبب عدم البت 
فيها من قبل وزارة االتصاالت على خلفية 

قانون االتصاالت هناك.
وفــــي التفاصيل، قالت املصادر ان هناك 
العديد من االجتماعات على مستوى اإلدارة 
التنفيذية لشــــركة زين تعقــــد اآلن خارج 
الكويــــت تتضمن جدول أعمــــال يأتي على 
رأسه حتديد كيفية دخول السوق السوري 
مشــــتملة اإلجابة عن سؤالني، هل ستدخل 
زين كمشغل ثالث مستقل؟ وهو ما تفضله 
ادارة الشركة ـ لكن يبقى األمر وفق ما تراه 
الهيئة املنظمة لقطاع االتصاالت السوري ـ 
والسؤال الثاني، هل سيتم االستحواذ على 
حصة سوقية من أي من الشركتني العاملتني 
واملسيطرتني على قطاع الهاتف النقال هناك 
وهما: «سيرياتيل» و«أم تي ان»، وعلى اي 

نسب سيتم التفاوض؟
غير ان هناك من املصــــادر من يؤكد ان 
ذروة املفاوضات مع اجلانب السوري كانت 
منتصف العام املاضي، اال ان القانون حال 
دون استكمالها لدخول السوق، وما تقوم عليه 
حاليا وزارة االتصاالت السورية هو تعديل 
بنود القانون ليسمح بأكثر من مشغل فيها. 
وتشــــير مصادر أخرى إلى أن هناك العديد 
من شركات االتصاالت املنافسة في املنطقة 
لديها الرغبة في دخول السوق، مشيرة إلى 
ان املفاوضات مع اجلانب السوري لم تكن 
فقط قاصرة على مجموعة زين، ولكن هناك 
من شركات االتصاالت اإلقليمية لديها رغبة 
قوية في املنافســــة على ســــوق االتصاالت 

السوري الذي يعد من أكثر أسواق املنطقة 
تعطشا ملزيد من خدمات االتصاالت، ملمحة 
الى االتصاالت السعودية والقطرية والتركية، 

على سبيل املثال.
ولفتت مصادر ذات صلة الى انه في الوقت 
الراهن فإن عملية التمويل تبقى عقبة لدى 
الشركة، خاصة ان هناك تعليمات للبنوك 
بتقييد االئتمــــان، اال أنها عادت لتؤكد قوة 
املجموعة وإمكانيــــة حصولها على قرض 
يفي بالغرض، هذا مــــن جانب ومن جانب 
آخر فإذا كانت البيانات املالية تشير الى ان 
الوقت ليس مناسبا ملثل هذا اإلجراء، اال انه 
من الصعوبة مبكان ان تفوت مجموعة زين 
هذه الفرصة، متعددة املزايا وقلما تتكرر في 
املنطقة. وفي السياق ذاته كان وزير االتصاالت 
السوري عماد صابوني قد كشف ان دخول 

املشغل الثالث للهاتف اخلليوي في سورية 
سيتم بصورة توفيقية مع املشغلني اآلخرين، 
وان كل املشغلني سيحصلون على ترخيص 

مبوجب قانون االتصاالت اجلديد.
وقال صابوني ان العقود مع املشــــغلني 
احلاليني «سيرياتيل» و«أم تي ان» ستتحول 
إلى تراخيص مبوجب القانون اجلديد الذي 
سيتم من خالله تشكيل هيئة منظمة لقطاع 
االتصاالت هدفها األساسي ضمان أن تكون 
املنافســــة عادلة وشــــفافة بني كل األطراف 
العاملة فــــي عملية التنفيذ بني كل اجلهات 

في سوق االتصاالت السورية.
وأكد أن إقرار ســــيناريو إدخال املشغل 
الثالــــث للهاتــــف اخلليوي املطــــروح بني 
ســــيناريوهات متعددة سيتم إقراره خالل 

أسبوعني.

الخطوة تمهيدية لدخول السوق األوروبي عبر تركيا بالفترة المقبلة

جناح «بيتك» في املعرض

جانب من تكرمي املتميزين من أصحاب املشروعات الصغيرة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأن 
بنك الكويت املركزي وافق على طلب جتديد 
املدينة للتمويل  املوافقة لشركة  سريان 
واالســـتثمار بشراء أو بيع ما ال يتجاوز 
١٠٪  من أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر 
اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة السابقة 
في ٩ من الشهر املاضي وذلك مع ضرورة 

االلتزام مبا وضعه «املركزي» من ضوابط 
وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة 
ألسهمها اضافة إلى ضرورة االلتزام بأحكام 
املادة ١١٥ مكرر من قانون الشركات التجارية 
وأحكام القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ 
وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 

١١ لسنة ١٩٨٨ ورقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٩.

«المركزي» يوافق لـ «المدينة» على شراء أو بيع ١٠٪ من أسهمها

االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصادية
املؤشر 
السعري 

٦٩٨٣٫٤
بتغير قدره

-  ٤١٫٤

 ضمن سعيه املتواصل لدعم املشاريع 
الصغيرة للشباب رعى بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) ممثال بإدارة التسويق والعالقات 
العامة معرض Get٢gether مبشاركة املدير 
العام للشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة حسان محمد القناعي وعدد كبير 
من الشباب الكويتيني الطامحني إلى تنمية 
مشاريعهم وتنشيط مبيعاتهم وذلك في 

فندق املوڤنبيك - املنطقة احلرة.
وعلى هامـــش الرعاية كـــرم «بيتك» 
عـــددا من أصحاب األفـــكار املتميزة التي 
قدموهـــا من خالل املعـــرض وذلك بهدف 
دعمهم وتشجيعهم على املواصلة واملثابرة 
لتحقيـــق التميز وتطوير ذاتهم من خالل 
تلك املشاريع، حيث مت تكرمي كل من خالد 
الضبيب عن مشروعه «سويت ان كاب»، 
وكذلك شـــيخة احلوطي عن مشـــروعها 
وهو تصنيع احلقائب اليدوية النسائية، 

الثويني  ومــشاري اســـماعيل ونـــاصر 
في املجــال اإلعالمـــي، ومرمي العبــيدلي 
ولطيفة الـــنوري في مجـــال التصــميم 

الداخلي.
وسيســـتكمل «بيتك» خالل هذا العام 
وحتى شـــهر يوليو القادم تطوير األفكار 
واملشـــاريع املطروحة من خالل املعرض 
وذلك بعقد لقاءات خاصة للمشاركني إلتاحة 
فرصة تبادل اآلراء وســـبل التعاون فيما 
بينهم وذلك جتســـيدا ملبدأ الشراكة الذي 
يعد أحد املفاهيم األساسية التي سعى إليها 
«بيتك» من خالل مســـيرته في الصيرفة 
اإلسالمية وذلك من خالل إنعاش االقتصاد 
احلقيقي الذي يخـــدم مختلف القطاعات 

االقتصادية األخرى.
ومن خالل تواجده في املعرض على مدى 
ثالثة أيام حـــرص «بيتك» على التواصل 
مع اجلمهور في تعريفهم بخدمة «بيتك» 

على أجهـــزة البالك بيري KFH BB والتي 
يعد «بيتك» األول في تقدميها على مستوى 
البنوك احمللية للعمالء وذلك من خالل الرد 
على االستفســـارات الواردة حول اخلدمة 
باإلضافة إلى آلية تنزيل اخلدمة على الهاتف 

النقال ومزايا اخلدمة.
وتعد خدمة البالك بيري إحدى القنوات 
االلكترونية املستحدثة في «بيتك» وهي 
مجانية بالكامل وتقدم فقط ملســـتخدمي 
أجهزة البالك بيري في الوقت احلالي ويتم 
www.kfh. تنزيلها عبر الرابط االلكتروني
com/bb ليســـتطيع املستخدم االستفادة 
من اخلدمات املقدمة كاحلســـبة التجارية 
وحتويل العمالت ومعرفة آخر العروض 
واألخبار عن «بيتك» وســـيعمل «بيتك» 
على تطــوير اخلــدمة مســـتقبال لتمكني 
العمـــالء من احلصـــول علـــى أكــبر قدر 

من مزاياها.

ضمن مشاركته في معرض Get٢gether لدعم أفكار الشباب

«بيتك» يكّرم المتميزين من أصحاب المشروعات الصغيرة


