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أكد نائب رئي����س مجموعة اخلرافي م.بدر اخلرافي أن مجموعة 
»زين« ستس����عى إلى توزيع أكبر ق����در ممكن من أرباح صفقة بيع 
زين - أفريقيا إلى شركة بهارتي الهندية ضمن توزيعات عام 2009. 
وأض����اف في لقاء خاص أجرته مع����ه مديرة مكتب CNBC - عربية 
في الكويت جنوى عس����ران أن اإلدارة التنفيذية للش����ركة تبحث 
السبل املمكنة للقيام بهذه التوزيعات بحسب ما تسمح به القوانني 

والتشريعات.
وص���رح اخلرافي بأن إجناز صفقة زين � بهارتي بهذا احلجم 
وفي هذا الزمن القياسي يحسب للقطاع اخلاص الكويتي حيث ان 
الصفقة ستضخ سيولة كبيرة داخل السوق وستنعش االقتصاد 
والكل مستفيد من هذه الصفقة، مضيفا أن معظم الشركات واألفراد 

أيضا في الكويت مساهمون في زين.
وتكلم اخلرافي عن قصة إمتام الصفقة، مشيرا إلى أنه كانت هناك 
عدة مفاوضات بدءا مبفاوضات مع شركة فيفندي ثم مفاوضات 
مع مجموعة شركات هندية لبيع حصة في زين ثم أتت مفاوضات 
بهارتي لالس���تحواذ على أصول زين في أفريقيا. وأشار إلى أن 
»بهارت���ي« كانت قد تعثرت في مفاوضاتها مع ش���ركة أم تي أن 

اجلن���وب أفريقية حي���ث حاولت بهارتي دخول أفريقيا ع���ن طريق أم تي أن فجاءت 
صفقة زين أفريقيا مناس���بة للجميع خاصة بعد تعثر املباحثات مع الكونسورتيوم 
الهندي � املاليزي بس���بب بعض األمور السياسية في الهند والتي تداخلت وتسببت 
في عدم إمتام الصفقة هذا إلى جانب أن اإلدارة التنفيذية ارتأت أن بيع أصول أفريقيا 

هو األنسب للمجموعة في الوقت احلالي.
ولفت إلى أن س���وق االتصاالت الهندي أقرب إلى السوق األفريقي مما يدعم فرص 
جناح بهارتي في أفريقيا. وردا على سؤال حول حجم األرباح التي سيتم توزيعها قال 
اخلرافي انه ال يس���تطيع أن يحدد رقما بعينه حيث ان ذلك يتوقف على استراتيجية 
اإلدارة التنفيذية وتوجهها إلى تسوية ديون الشركة جزئيا أو كليا. واستدرك بان أرباح 
الصفقة ستنعكس على التوزيعات هذا العام والعام املقبل، مؤكدا جدوى االستثمار في 

مها الغنيم
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احمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادرها املطلعة ان شركة »اإلمناء 
العقارية« في طريقها للفوز بعقد مع وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بقيمة 20 مليون دينار، موضحة ان 
العقد س����يكون هدفه القيام بأعمال التشغيل والصيانة 
الكاملة واإلصالح وقطع الغيار خلدمات التبريد والتكييف 
وامليكاني����كا واملصاعد مبجمع دور الرعاية االجتماعية 

بالصليبخات والدور اخلارجية التابعة له ومجمع جنوب 
الصباحية. وأوضحت املصادر ان حصول الشركة على 
التصنيف األول في أعمال املطافي والتكييف في الكويت 
س����يمكنها الدخول في عدة مش����اريع جديدة للوزارات 
والهيئات احلكومية، مشيرا الى ان الشركة تستعد حاليا 
للدخول في عدة مشاريع كبيرة ضمن اخلطة التنموية 

وان يكون لها دور فعال في هذه املشاريع.

»اإلنماء العقارية« في طريقها للفوز بعقد قيمته 20 مليون دينار

في مقابلة مع CNBC - عربية أكد أن إتمام صفقة »زين« نجاح يحسب للقطاع الخاص الكويتي

الخرافي: »زين« ستسعى لتوزيع أكبر قدر من أرباح  صفقة »بهارتي« ضمن توزيعات 2009
»زين« خاصة بالنسبة للمستثمر طويل األمد. وعن استراتيجية 
»زين« املستقبلية قال اخلرافي ان زين بالفعل شركة عاملية بسمعتها 
وأدائها وأنه ليس لديه أدنى شك في أن اإلدارة التنفيذية لن تتردد 
في التوسع عامليا في املستقبل إذا أتيحت الفرص املناسبة، مشيرا 
إلى أن تقليص تواجد »زين« م���ن خالل صفقة بهارتي ال يعني 
التنازل عن مكانتها العاملية واألفريقية فهي مازالت متواجدة في 
أفريقيا من خالل الس���ودان واملغرب.  وأضاف أن مجموعة زين 
لديها رؤية استثمارية ومتى رأت أن هناك فائدة في الدخول في 
استثمار ما فهي لن تتردد كما أنها إذ ارتأت فائدة في التخارج فانها 
أيضا سوف تقدم عليه. وفيما يتعلق مبوظفي »زين« أشار إلى 
أن موظفي الشركات االفريقية سوف ينتقلون إلى إدارة بهارتي 
ولم يتم حتديد العدد الذي س���ينقل مع الصفقة ويترك لبهارتي 
ش���أن تقييم هؤالء. أما بخصوص موظفي »زين« فأكد أن اإلدارة 
التنفيذية س���تحافظ على موظفيها وعلى حقوقهم كما فعلت في 
السابق. وتطرق اخلرافي إلى أوضاع مجموعة اخلرافي، مؤكدا أن 
املجموعة اس���تطاعت جتاوز األزمة املالية احلالية مشيرا إلى أن 
املجموعة تركز على األنشطة التشغيلية من خالل شركاتها سواء 
في قطاع االتصاالت أو األغذية أو الصناعة � وهذه االستراتيجية التي وضعها رئيس 
املجموعة الس���يد ناصر اخلرافي هي التي أس���همت في جتاوز تأثيرات األزمة � بل إن 
شركات املجموعة وزعت أرباحا نقدية واستطاعت حتقيق منو خالل األزمة. وتطرق 
إلى اخلطة التنموية التي طرحتها احلكومة الكويتية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ هذه 
اخلطة ودعم الش���يخ أحمد الفهد، معبرا عن أمله في أال يتم عرقلة تنفيذ اخلطة وأن 
يتم منح الش���يخ أحمد الفهد الدعم الالزم لتطبيقها مل���ا فيها من مردود إيجابي على 
االقتصاد الكويتي. وختم اخلرافي قوله بأن الكل قد تعلم دروسا من هذه األزمة ولكن 
بالنس���بة له فإن أهم درس هو أنه يجب على كل ش���خص معرفة عدوه قبل صديقه 
حيث ان هذه األزمة أظهرت أمورا كثيرة له لم يكن يتوقعها من بعض األشخاص كما 

أن هذه األزمة جعلت املجموعة تعيد النظر في أمور كثيرة.

كشفت، رئيس مجلس 
اإلدارة والعض��و املنتدب 
في بيت االستثمار العاملي 
الغني��م  »جلوب��ل« مه��ا 
تفاصيل والدة صفقة بيع 
إلى ش��ركة  افريقيا  زين 
بهارتي ايرتل والدور الذي 

لعبته »جلوبل« فيها.
وقالت الغنيم في مقابلة 
مع قناة CNBC عربية »إن 
دور جلوب��ل م��ع »زين« 
بدأ من��ذ س��نوات حيث 
اعرب بعض املس��اهمني 
الرئيسيني عن رغبتهم في 
بيع حصصهم في الشركة 
وقد اكتسبت هذه الرغبة 
ف��ي البيع أهمية مع بداية 
الشعور بتداعيات االزمة 

املالية العاملية وقد تبل��ورت لدى »جلوبل« وجهة 
نظر تقول ان بيع زين افريقيا افضل للمساهمني 
الرئيس��يني وحلملة االس��هم من بي��ع حصة في 
الشركة«. وأضافت الغنيم: من خالل عالقة »جلوبل« 
مع أطراف مختلفة في الهند وعلى رأسهم رئيس 
مجموعة بهارتي سونيل ميتال، وجدت »جلوبل« 
مصلحة مشتركة للطرفني البائع والشاري، مشيرة 
الى انه بالنسبة للبائع.. كانت إدارة »زين � افريقيا« 
متث��ل ضغوطا نظرا لتفرعه��ا الكبير فهي تضم 
اكثر من خمسة عشرة دولة تتعدد فيها تشريعات 
االتصاالت باالضافة الى تذبذب سعر العملة واحلاجة 
الى تف��رغ ومجهود جبار الدارة ه��ذه العمليات 
وجاءت االزمة املالية لتدف��ع اجلميع إلى التركيز 
على االسواق الرئيسية ولذلك كان القرار الصائب 

هو البيع.
 وتابع��ت: أما بالنس��بة لبهارتي.. فقد وجدت 
أن االس��تحواذ على »زين إفريقيا« هي مس��ألة 
ذات ج��دوى كبيرة خاصة بعد أن باءت بالفش��ل 

محاوالتها السابقة للدخول 
الى الس��وق االفريقي من 
خالل ش��ركة أم. تي. ان 
حي��ث ميثل فرص��ة لها 
للتوسع واخلروج بأعمالها 
وخدماتها من السوق الهندي 

الشديد التنافسية.
 وقالت الغنيم ان هذه 
املعطيات جعلت »جلوبل« 
جت��د مكانا ب��ني طرفني 
احدهما يجد ف��ي عملية 
البيع مصلحة استراتيجية 
طويل��ة االم��د وقصيرة 
ل��ه نفس  االم��د وآخ��ر 
املصلحة االس��تراتيجية 
في االس��تحواذ وهذا ما 
س��هل مجريات الصفقة. 
وردا على سؤال حول ما 
اذا كانت »جلوبل« هي التي اقترحت على »بهارتي« 
الدخول في صفقة شراء زين افريقيا اجابت الغنيم: 
»بالطب��ع.. فبهارتي كانت تتابع بش��كل دوري ما 
يحدث في »زين« وخاصة بعد فشل عمليتها مع ام. 
تي. ان حيث اصبحت »زين« هي البديل الطبيعي 
والرئيسي«. وتابعت: »فنحن من سهل اللقاء بني 
س��ونيل ميتال واملالك الرئيسيني في زين وبعد 
االجتماع االول توالت االجتماعات ثم بدأت املفاوضات 

متشي على قدم وساق«.
 وفي ردها على سؤال بشأن قصر فترة التفاوض 
وسرعة االنتهاء من الفحص النافي للجهالة قالت 
الغنيم: ان »زين« شركة مدرجة واملعلومات عنها 
متوافرة باالضافة الى ان العديد من البنوك العاملية 
كان��ت تتناول زين في ابحاثها وحتليالتها وكانت 
تعلن معلومات تفصيلية عن عملياتها وامكاناتها 
وعوائدها وارباحها من افريقيا والسعودية وغيره 
كما ان االرقام التي يحتاجها اي مستثمر استراتيجي 

موجودة بالفعل.

الغنيم: الصفقة مصلحة إستراتيجية 
على المستويين القصير والبعيد للبائع والمشتري

إتمام الصفقة وعدم موافقة الغابون مسألة وقت .. و»بهارتي« متفهمة
أحمد يوسف

وّقع أمس كل م����ن رئيس مجلس إدارة 
املتنقلة »زين« اسعد  مجموعة االتصاالت 
البنوان ورئيس مجلس إدارة شركة بهارتي 
ايرتل الهندية لالتصاالت سونيل ميتال عقد 
صفقة بيع أصول »زين - أفريقيا« بقيمة 10.7 
مليارات دوالر، في املقر الرئيسي ملجموعة 
»زين � أفريقيا« سيلتل سابقا في العاصمة 
الهولندية أمستردام.  وأكدت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« انه عقب توقيع االتفاقية غادر 

مجل����س اإلدارة ملجموعة »زين« العاصمة 
الهولندية أمستردام عائدا الى الكويت لعقد 
اجتماع في الساعة السابعة من  مساء  اليوم  
ملناقش����ة  البيانات املالية للسنة املنتهية 
في 31-12-2009 . وعن اعتراض احلكومة 
الغابوني����ة وإعالنها عدم املوافقة على بيع 
»زين � الغابون« لش����ركة بهارتي الهندية 
واحتفاظها بحقها في اتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة، حيث ان مجموعة »زين« لم تلتزم 
بلوائح االتصاالت في البالد،  قالت املصادر 

ان ش����ركة بهارتي متفهم����ة لهذا املوضوع 
وس����تقوم على حله، مؤكدة على ان إعالن 
احلكومة الغابونية لذلك ال ميثل اي تهديد 
للصفقة. وتابعت قائلة: إنها مسألة وقت. 
هذا، وأشارت املصادر الى ان اإلدارة القانونية 
في الش����ركتني التي قد عكفت على جتهيز 
عقود البيع الصفقة النتقال األصول في 15 
دولة افريقية اليها،  قد توجه وفد منها مع 
بعض أعضاء اإلدارة التنفيذية الى العاصمة 
الغابونية ليبرفي����ل، لالجتماع مع الهيئة 

الناظمة لالتصاالت، ومحاولة رأب الصدع 
واملثول لنظام وقرارات الهيئة هناك. 

وأكدت على ان املسألة سيتم أخذها في 
عني االعتبار لكل من الشركتني الى ان يتم 
التوصل حلل مع الهيئة الناظمة لالتصاالت 
في الغابون، مؤكدة على ان القانون الغابوني 
ال مينع من نقل األصول، ولكنها إجراءات تتبع 
فحسب وتأخذ بعض الوقت. هذا وتستحوذ 
»زين الغابون« على 60%  من سوق الهاتف 

احملمول في الغابون.

م.بدر اخلرافي


