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أحمد يوسف
علمت »األنباء« ان ش���ركة صروح لالستثمار 
التابع���ة ل� »أعيان لالجارة واالس���تثمار« جتري 
مفاوضات نهائية لبيع برج لها في جمهورية مصر 

العربية.
وقالت املصادر ان احدى احملافظ اململوك�������ة 
ل� »صروح لالس���تثمار« بصدد بيع البرج محققة 

عوائد على رأس املال بنس���بة 25%، وان التكلفة 
االجمالية للبرج 10 ماليني جنيه مصري.

واكدت املصادر على ان التخارج من البرج يأتي 
في اطار سياسة الشركة الرامية الى حتقيق عوائد 
من 20 الى 25% على رأس املال من مشاريع عقارية 
صغيرة رأسمالها يتراوح بني 500 ألف دينار و2 

مليون دينار.

»صروح لالستثمار« بصدد التخارج من برج في مصر بقيمة 10 ماليين جنيه

المدير العام لـ »زين األردن والمشرق« ضمن 
100 شخصية األكثر تأثيرًا في قطاع االتصاالت

»برقان« يمّول »اإلنشاء والتصنيع العقاري« 
بقيمة 71.99 مليون دينار

منى الدغيمي
وقع بنك برقان اتفاقي����ة متويلية بقيمة 71.99 
مليون دينار مع شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري 
لتنفيذ مش����روع املبنى التعليمي واإلداري للهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبهذه املناس����بة قال رئيس مديري املجموعة 
املصرفية في البنك رائد الهقهق ان برقان س����عيد 
باالتفاقية التمويلية التي تساهم في دعم عمليات 
تطوي����ر القطاع التعليمي ال����ذي يأتي ضمن خطة 
التنمية والتطوير العامة للبالد والتي من ش����أنها 

ان تدعم القطاع االقتصادي الوطني.
واض����اف ان بنك برقان كان قد مول خالل العام 
شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري لتنفيذ عقد إلنشاء 
كلي����ة العلوم الصحية للبنات بقيمة 15.84 مليون 
دينار وعقدا إلنشاء معهد التمريض بالشويخ بقيمة 7 
ماليني دينار. وأكد الهقهق ان البنك يسعى باستمرار 
نحو متويل املشاريع التي تعود باخلير والنفع على 
االقتصاد الوطني وبيئة األعمال والنشاط التجاري 

واالقتصادي للكويت.
من جهته، عبر نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
اإلنش����اء والتصنيع العقارية عبداهلل العبدالرزاق 
عقب توقيع االتفاقية عن س����عادته بالش����راكة مع 
بنك برقان لتمويل جزء من أعمال الشركة لالرتقاء 

بعجلة االقتصاد وتطويره.
وأضاف: »عالقتنا مع بنك برقان متينة وقدمية، 
مشيرا الى انه مت االنتهاء مؤخرا من تنفيذ مشروع 
بيوت في مدينة س����عد العبداهلل بقيمة حوالي 33 

مليون دينار.
وأثنى على فريق برقان املصرفي املتخصص في 
التعامل مع الشركات وحرفيته العالية والتفهم ودعمه 

ومساندته جلميع مراحل متويل املشروع.
ولإلشارة يعتبر بنك برقان من البنوك الرائدة 
في مجال التمويل لكثير من املشاريع احليوية في 
الكويت حيث سبق للبنك ان قدم التمويل لعدد من 
املشاريع اإلسكانية والتعليمية والبنية التحتية في 

السنوات املاضية.

لتنفيذ مشروع المبنى التعليمي واإلداري للهيئة العامة للتعليم التطبيقي

حصل املدير العام والرئيس التنفي����ذي لشركة 
زين األردن واملشرق، د.عبد املالك اجلاب���ر، عل�����ى 
املركز ال� 62 ضمن قائمة الشخصي�����ات األكث�����ر 
تأثيرا ونفوذا على مستوى العالم ف�����ي قط�����اع 
االتصاالت وذلك حسب القائمة السنوي�����ة التي 
نشرتها مجلة »غلوبل تيليكومز بيزنيس«، والتي 
ضمت أسماء مائة شخصية هي األكثر تأثيرا في 

قطاع االتصاالت العاملي.
التنفي���ذي ملجموعة زين،  الرئيس  وعّقب 
نبيل بن سالمة على ذلك قائال: ان د.اجلابر له 
إسهامات بارزة منذ انضمامه إلى مجموعة زين 
العام املاضي حيث جلب معه خبرات وإجنازات 
اكتسبها خالل مسيرته املهنية املاضية، مضيفا 
أن د.اجلابر يتمتع بشخصية حيوية وديناميكية 

وميلك طاقة كبيرة في العمل ساهمت في ترسيخ 
موقع زين األردن الريادي في اململكة األردنية 
وعلى مستوى منطقة املشرق باالضافة الى عمله 
على وضع زين كعالمة جتارية رائدة في تقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقلة عبر أحدث ما توصلت 

اليه التكنولوجيا العاملية في هذا املجال.
وأش���ار بن س���المة إلى أن املجموعة تنظر 
إلى اجلابر على أنه سفيرها في منطقة املشرق 
ومنطقتي الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا 
سواء من ناحية نشر رسالة الشركة من خالل 
مسؤولياتها االجتماعية أو من خالل وضع زين 
األردن في مقدمة الشركات األردنية التي تخدم 
قطاع االتصاالت واملتمتعة بالوعي فيما يخص 

دورها في خدمة مجتمعها.

)محمد ماهر( رائد الهقهق وعبداهلل العبدالرزاق خالل توقيع اتفاقية التمويل  

»زين« تقدم خصومات كبيرة على أسعار 
خدمات اإلنترنت والـ »بالك بيري«

..و»زين العراق« تشكو التشويش على شبكتها 
قالت أكبر شركة للهاتف احملمول في العراق »زين 
العراق« ان تشويش����ا إلكترونيا في شبكات الهاتف 

احملمول يضر مببيعات الشركة.
ووفقا ملا نش����ره أحد املواق����ع االلكترونية فإن 
التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس التنفيذي 
لشركة زين العراق سلطت الضوء على التحدي الذي 
تواجهه بغداد في وقت تتطلع فيه جلذب االستثمارات 

األجنبية واخلبرة الالزمة للمس����اعدة في إعادة بناء 
البالد. وقال الرئيس التنفي����ذي لزين العراق عماد 
مكية إن الشركة تواجه ضغوطا من السلطات إلدراج 
أسهمها في بورصة العراق الناشئة كشرط مقابل منحها 
رخصة احملمول. ويتوق�����ع أن تخسر زين ما يصل 
إلى 30% من اإليرادات احملتملة بس����بب االنقطاعات 

الناجمة عن التشويش اإللكتروني.

»كيوتل« تنفي اهتمامها بشراء حصة في »زين السعودية«

4 شركات تابعة لمجموعة الخرافي 
تعلن عن تأثير صفقة »زين« على إيراداتها وأرباحها

 أرسلت 4 شركات تابعة ملجموعة اخلرافي إيضاحات 
حول إيراداتها وأرباحها املتوقعة من صفقة »زين« حيث 
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الكويتية 
لصناع����ة األنابيب »أنابيب« أف����ادت بأنه ال يوجد أي 
اتف����اق للدخول ضمن هذه الصفقة حتى هذه اللحظة، 
وفي حال االتفاق او اتضاح  اي تفاصيل س����وف تقوم 

الشركة بأخطار ادارة السوق بها.    
كما أفادت شركة االستثمارات الوطنية »استثمارات« 
الس����وق بأنه ال ميك����ن حتديد حجم األرب����اح املمكن 
حتقيقها  من إمتام الصفقة املذكورة، حيث ان األتعاب 
التي ستتقاضاها الشركة تدخل ضمن  ايرادات الشركة 

والتي ستقابلها تكاليف تشغيلية مرتبطة بها وبالتالي 
فان صافي الربح من أتع����اب الصفقة في حال إبرامها 
من املمك����ن حتديده بعد االنتهاء من  جميع االجراءات 

املرتبطة بها.    
وأضافت أنه بالنسبة حلجم األرباح املمكن حتقيقها 
عند بيع ملكية أسهم شركة االستثمارات الوطنية في 
»زين« فانه الى يومنا هذا لم يتم حتديد عدد األس����هم   
املراد بيعها ضمن الصفقة وبالتالي لن نتمكن من حتديد 
صاف����ي الربح من عملية   البيع إال في حال االنتهاء من 

ابرام الصفقة.    
كما أفادت ش����ركة الكابالت الس����وق بأنه ال ميكنها 

حتديد اإليرادات املتوقعة من هذه الصفقة في هذا الوقت، 
خاصة انه لم يتم حتى  اآلن حتديد عدد األس����هم التي 
ستشملها الصفقة املذكورة من أصل   مساهمة الشركة 

في شركة االتصاالت املتنقلة )زين(.  
وأفادت الشركة بأنها ستقوم مبوافاة ادارة السوق 
بأي مس����تجدات لهذا املوضوع.    وم����ن جانبها، قالت 
الشركة الكويتية لألغذية )أغذية( انه ال ميكنها حتديد 
  اإلي����رادات املتوقعة من ه����ذه الصفقة في هذا الوقت، 
خاصة انه لم يتم حتى   اآلن حتديد عدد األس����هم التي 
ستشملها الصفقة املذكورة من أصل مساهمة الشركة 

في شركة االتصاالت املتنقلة )زين(.

نفت شركة قطر لالتصاالت »كيوتل« 
في تصريحات خاصة لقناة العربية نيتها 
شراء حصة مجموعة زين الكويتية في 

شركة زين السعودية والبالغة %25.
وكان أحد بنوك االستثمار البحرينية، 
قد ذكر في تقرير له أن ش���ركة كيوتل 
ستقوم باالستحواذ على هذه احلصة 

مقابل 925 مليون دوالر.
 وأضافت »كيوتل« أن السندات التي 
تعتزم اصدارها سيتم استخدامها في 

متويل توسعات 
جديدة الس���يما 
وس���ط انخفاض 
التمويل  تكلف���ة 
الت���ي بلغت 400 
نقط���ة أس���اس، 

وسيتم اغالق االصدار األربعاء املقبل.
 ومن ناحية أخرى، حقق سهم زين 
السعودية ارتفاعا قويا بنسبة %2.48 
وس���ط أنباء عن صفقة بيع محتملة 

حلصة مجموعة 
الكويتية  »زين« 
في الش���ركة.كما 
حقق سهم سامبا 
بنحو  مكاس���ب 

 .%0.40
 ودفع األداء القوي لسهم زين السوق 
الس���عودي الرتفاع التعامالت جلسة 
السوق أمس وفق ما نشرته »األسواق 
نت« مع ميل للتراجع وانخفاض غالبية 

القطاعات، ما دفع مؤشر لفقد السوق 
24 نقطة، أو ما نسبته 0.38%، ليصل 

ملستوى 6384 نقطة.
 وكان مؤشر س���وق السعودية قد 
أنهى تعامالت أمس على ارتفاع بنسبة 
0.07% عند مس���توى 6397.16 نقطة، 
بعدما اختبر مستويات أعلى عند 6430 
في الس���اعة األولى من اجللسة التي 
شهدت مكاسب قوية أتت عليها عمليات 

جني األرباح اخلاطفة.

أعلنت ش����ركة زين عن اطالق 
حملة ضخم����ة لطلبة اجلامعات، 
وهي احلملة التي حتتفل بها الشركة 
مبناسبة عودة العام الدراسي من 
خالل ط����رح العديد من العروض 
واخلدمات املميزة. وذكرت الشركة 
في بيان صحافي أنها ستستقبل 
العام الدراسي مبجموعة مميزة من 
التي صاغتها مبناسبة  العروض 
العام الدراسي اجلديد، مبينة أنها 
راعت في عروض هذه احلملة أن 
تقدم قيمة مضافة تخدم احتياجات 
وطموحات الطلب����ة وعمالء زين 
أنها تقدم  كافة. وكشفت الشركة 

خصومات كبيرة على خدمات االنترنت، واشتراكات 
خدمات ال� »بالك بي����ري« واألجهزة الذكية األخرى، 
مش����يرة إلى أنها ومن خالل شبكة شباب املستقبل 
)FUN( التابعة للشركة، ستجري العديد من الزيارات 
التثقيفية حلملتها هذه في العديد من اجلامعات أبرزها 

جامعة الكويت وعدد من اجلامعات اخلاصة.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لقطاع التسويق 
في الشركة باسل مناصرة: »لقد حرصنا في زين على 

أن نستقبل العام الدراسي اجلديد 
وفي جعبتنا الكثير لنقدمه ألبنائنا 
الطلبة والطالبات، فحملتنا ستحمل 
معه����ا العديد من املفاجآت لطلبة 
اجلامعات«. وأضاف: »س����تطرح 
الش����ركة مجموعة من العروض، 
وذلك مبنح املشتركني في باقات 
ويانا املختلفة ثالثة اشهر مجانية 
عل����ى اي من خدم����ات االنترنت 
املطروحة وإمكانية احلصول على 

رقم مميز مع العرض«.
وأشار: »كما أن الطلبة بإمكانهم 
التمتع باخلصومات الكبيرة التي 
أجرتها الشركة على خدمات نقل 
البيانات واملعلومات، باإلضافة إلى العروض املميزة 
التي القت مؤخرا رواجا واسعا بني فئة الشباب الشغوف 

بالنواحي التكنولوجية والتطبيقات التقنية«.
وبني مناصرة أن هذه احلملة تؤكد مدى االهتمام 
الكبير الذي تبديه زين جتاه أبنائنا من الطلبة، مشيرا 
إلى أن الشركة أرادت من طرحها لهذه احلملة أن تكون 
قريبة من رغبات ه����ذه الفئة العزيزة علينا جميعا 

والتي تستعد لعام حافل بالدراسة واملثابرة.

خطفت األضواء في البورصة السعودية محققة ارتفاعًا قدره %2.48

باسل مناصرة


