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محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن انتهاء شركة بهارتي 
الهندية لالتصاالت من عمليات الفحـــص الفني املتعلقة بصفقة 

شراء اصول زين افريقيا.
واكدت املصادر ان امتام عملية االستحواذ سيكون قبل انتهاء 
املوعد احملدد لها، مبينة ان جميع االجراءات اإلدارية والفنية التي 
متت بشـــأن الصفقة في طور االنتهاء منها نهائيا نظرا لســـعي 
اجلانبني بصـــورة حثيثة الى االنتهاء من جميـــع االمور الفنية 

واإلدارية بداية االسبوع املقبل.
وفي الســـياق ذاته أفادت مصادر بـــأن »بهارتي« جتري حاليا 
محادثات مع عدة بنوك عاملية وهي بنك باركليز وستاندرد تشارترد 
وبنك الدولة الهندي وجولدمان ســـاكس ونومورا بشـــأن إجراء 

متويل الصفقة.
ومن جانب آخر ذكرت مصادر مصرفية ان مســـؤولي شـــركة 
بهارتي ســـيعقدون اجتماعا مع بنكـــني محليني يوم االحد املقبل 
بشـــأن امكانية متويل الصفقة بجانب البنوك العاملية ولم تذكر 
املصادر أسماء البنكني نظرا لسرية املفاوضات ولعدم تعريض آلية 
متويل الصفقة الى مزيد من الشائعات كما حدث خالل مفاوضات 
اجلانبني الكويتي والهندي بشـــأن الصفقة خالل االيام املاضية ـ 

حسب قول املصدر.

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( أمس عن 
حصول اثنني من صناديق األســــهم املدارة من قبل 
الشركة وهما صندوق جلوبل للشركات اخلليجية 
الرائدة وصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي، على 
تصنيف مبرتبة »A« )جديد( من وكالة ستاندرد اند 
بورز لتقييم إدارة الصناديق. وبهذه املناسبة، صرح 
الرئيس التنفيذي في جلوبل بدر السميط بأننا سعداء 
للحصول على تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز 
إلدارة الصناديق االستثمارية. يسلط هذا التصنيف 

الضوء على النهج االستثماري املدروس الذي نتبعه 
في إدارة الصناديق ويعزز الثقة في منهجية بحثنا 
وفلســــفتنا في إدارة املخاطر. وأضاف إن مبادراتنا 
االستباقية وسياساتنا االستثمارية احلصيفة واخلبرة 
العريقة التي يتمتع بهــــا فريق إدارة األصول لدى 
جلوبل أتاحت لنا حتقيق عوائد مميزة مبعدل مخاطر 
منخفض في مختلف منتجاتنا االســــتثمارية. هذا، 
وتعد تصنيفات مؤسسة ستاندرد آند بورز مقياسا 

بدر السميطلالمتياز معترفاً به على نطاق واسع.

أحد فروع »زين« في أفريقيا

A ستاندرد« ترفع تصنيف صندوقين لـ »جلوبل« بدرجة«

منها »باركليز« و»ستاندرد« و»الدولة الهندي« و»جولدمان ساكس« و»نومورا«

»بهارتي« أنهت عمليات الفحص الفني
وتتفاوض مع 7 بنوك عالمية ومحلية لتمويل صفقة زين

.. وتقدم خطًا بالتينيًا مجانيًا يبدأ بالرقم 900»زين« تفوز بجائزة »أفضل خدمة مصرفية متنقلة«
أعلنت مجموعة زين املشغل الرائد لشبكات وخدمات االتصاالت املتنقلة في 
منطقة الشرق األوســــط وأفريقيا، أنها فازت بالنسخة االفتتاحية )األولى( من 
جائزة االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA( لعام 2010 وهي اجلائزة التي 
حتمل عنوان »أفضل خدمة مصرفية متنقلة للمحرومني من اخلدمات املصرفية« 
وذلــــك تقديرا خلدمة »Zap« اخلدمة التجارة املتنقلة التي توفرها املجموعة في 
األسواق االفريقية. ذكرت املجموعة في بيان صحافي أن اإلعالن عن اجلائزة جاء 
 -)Global Mobile Awards( خالل حفل توزيع اجلوائز العاملية لالتصاالت املتنقلة
وهو احلفل السنوي األبرز واألهم في مجال جوائز صناعة االتصاالت العاملية ـ 
وذلك في إطار املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة )Mobile World Congress( الذي 
تنعقد أنشطته حاليا في برشلونة. وأوضحت أن جائزة »أفضل خدمة مصرفية 
متنقلــــة للمحرومني من اخلدمات املصرفية« هي جائزة جديدة مت اســــتحداثها 
لتكرمي حلول اخلدمات املصرفية عبر الهواتف املتنقلة في مختلف أنحاء العالم، 
وهــــي احللول التي تتولى زمام الريادة في مجال طرح وتوفير اخلدمات املالية 
ذات التكلفــــة املنخفضة ملاليني األفراد في الدول التي تكون اخلدمات املصرفية 

التقليدية فيها إما ال يسهل الوصول إليها أو أنها غير متاحة أساسا.
وفي تعليقه على وجود اســــم زين في النسخة االفتتاحية لهذه اجلائزة قال 
الرئيس التنفيذي لزين في أفريقيا كريس غبرايل »لقد جاء فوز زين باجلائزة 
مبثابة دليــــل آخر على أنه في طليعة التطــــور التكنولوجي في مجال خدمات 

االتصاالت املتنقلة«.

كشفت شركة زين لالتصاالت املتنقلة »زين« عن مفاجأة جديدة في سلسلة 
عروضها الترويجية التي بدأت في طرحها مع شــــهر فبراير شــــهر االحتفاالت 
الوطنية، بطرحها خطا بالتينيا مجانيا )فواتير( مع خدمة االنترنت واملكاملات 
بال حدود، وذلك بقيمة 59 دينارا فقط في الشــــهر. وذكرت الشــــركة أن سلسلة 
عروضها القوية لعمالئها مازالت مســــتمرة مع حملة »عيش اجلو مع عروض 
فبراير«، مبينة أن العرض اجلديد واحد من العروض القوية التي تقدمها لعمالئها، 

خصوصا وأنه يحمل معه سمات مختلفة تلبي شريحة كبيرة من عمالئها.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية محمد الشهاب »كما وعدنا عمالء 
الشركة مبجموعة مميزة من العروض القوية في شهر فبراير، نقدم هذا العرض 
املميز والذي سيستفيد منه شريحة كبيرة من العمالء سواء كانوا الراغبني في 
اســــتخدام خدمات االنترنت بشكل مكثف أو العمالء الذين يستخدمون املكاملات 
الصوتية مبعدالت مرتفعة«. وأفاد الشــــهاب »لقد طرحت الشركة خط فواتير 
بالتينيا مجانيا يبدأ بالرقم)900(، وذلك مع التمتع مبكاملات محلية غير محدودة 
بــــني عمالء زين، مشــــيرا إلى ان العرض يتضمن أيضا اســــتخدام إنترنت غير 

محدود، وذلك بقيمة 59 دينارا فقط شهريا«.
وأوضح أن العرض اجلديد يأتي ضمن سلســــلة العروض التي تبحث فيها 
الشــــركة عن كل ما يلبي رغبة وطموحات عمالئها، خصوصا وأنه يحمل معه 
خدمات الصــــوت ونقل املعلومات، واألخيرة هذه باتت تســــتحوذ على اهتمام 

وإقبال كبير من قبل العمالء.

برشــــلونة ـ رويترز: قال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشــــركة 
أوراسكوم تليكوم املصرية جنيب ساويرس إن سوق شركات اتصاالت 
الهاتف احملمول تشــــهد ارتفاعا في األســــعار وإن شــــركته مهتمة بأي 
أصول معروضة للبيع في أي مكان. وقال ساويرس ان أوراسكوم  »ال 
تستطيع شراءها في الوقت احلالي«. وأضاف أن افريقيا من بني املناطق 
التي التزال تتمتع بامكانات للنمو في ضوء نسبة انتشار اخلدمة التي 
تصل الى 30% أو أقل. وقال إن ســــونيل ميتال رئيس شــــركة بهارتي 
ايرتل رمبا يتخذ اخلطوة الصحيحة من خالل محاولة شــــركته شراء 

أصول زين االفريقية. 

ساويرس:
ال نستطيع شراء 

»زين أفريقيا«


