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أجاي سايني

عبدالعزيز البالول

»الوطنية لالتصاالت« تمنح عمالء البالك بيري اشتراكات جديدة
استخدامات غير محدودة مقابل 7 دنانير فقط

البالول: مبادرتنا ستغذي شغف العمالء للتواصل عبر المواقع االجتماعية على اإلنترنت
الوطني����ة  الش����ركة  أعلن����ت 
لالتص����االت ع����ن من����ح عمالئها 
من فئتي الدفع اآلجل واملس����بق 
اش����تراكات جدي����دة خلدم����ات 
البالك بيري هي أكثر تناسبا مع 
ميزانياتهم واحتياجاتهم، وتسمح 
لهم باالستمتاع بعالم من اخلدمات 
املميزة املتاحة عبر أجهزة البالك 
الذكية. وقالت الشركة في  بيري 
بيان صحافي انها تقدم اختيارات 
مرنة لعمالئها من مشتركي البالك 

بيري واستخدامات غير محدودة 
مقابل 7 دنانير فقط في الش����هر، 
مش����يرة الى ان كال من اش����تراك 
بالك بيري للرسائل وبالك بيري 
للتواص����ل االجتماع����ي، يؤمنان 
للعم����الء الدخول ال����ى تطبيقات 
غني����ة تناس����ب أهواءهم وتؤمن 
تواصلهم مع اآلخرين. ووصفت 
إش����تراك البالك بيري للرس����ائل 
ب����� »املمتاز« في حال تفقد البريد 
االلكتروني )10 رسائل الكترونية 

كحد اقصى( بينما يوفر اشتراك 
التواصل االجتماعي على العمالء 
الذين يهتمون بالتواصل عبر ال� 
»فيس بوك«، و»ماي س����بايس« 
وكال االشتراكني يسمحان باحملادثة 
 BBM الفورية عبر البالك بيري أو
مما يعني االس����تفادة الكاملة من 
استخدامات البالك بيري. ولفتت 
الى أن هذين االشتراكني  الشركة 
يناسبان جميع اإلمكانيات املادية 
وأكثر من ذلك، يستطيع العمالء 

احلد من اس����تخداماتهم واختيار 
اخلدمات االكثر تناسبا لهم حيث 
تتوافر لهم حرية االنتقاء من اي 
من اخلدمات التي صممت خصيصا 
لهم. وحول مبادرة الوطنية، قال 
مدير العالقات العامة في الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول »اننا 
الوطني����ة لالتصاالت،  نؤمن في 
بأن سر إرضاء العمالء يكمن في 
تزويدهم بخدمات مصممة خصيصا 
لتالئم أسلوب معيشتهم. ومع تقدمي 

اشتراكات جديدة للدفع ملستخدمي 
البالك بيري فإننا نهدف الى تعزيز 
عالقتنا مع عمالئنا ومتييزهم لكي 
يبقوا على تواصل مس����تمر على 
مدار الساعة«. وأضاف »نثق بأن 
مبادرتنا هذه ستغذي شغف العمالء 
للتواصل عبر املواقع االجتماعية 
على االنترنت التي أصبحت اليوم 
حتتل حيزا مهما في احلياة اليومية 
وتش����هد منوا متواصال في أعداد 

مشتركيها«.

2.5 مليون دينار خسائر
»مشاريع العقارية« عن 2009

تتجه إلى التركيز على استثمار أفضل الفرص المتاحة بالمجال العقاري

محمود فاروق
أعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة »مشاريع 
اخلليج العقارية« طارق الوقيان عن حتقيق صافي 
خسائر للس���نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 مبق���دار 2.5 مليون دينار، مبينا أن أغلب 
اخلسائر كانت بسبب إعادة تقييم عقارات الشركة 
والتي تراجعت قيمها بنسبة 41% وكذلك احملفظة 
العقارية التي انخفضت قيمتها أيضا بنس���بة 

تفوق %37.
وبني الوقيان أن خس���ارة السهم الواحد عن 

السنة املالية املاضية بلغت 28.80 فلسا، معربا 
عن أمله أن حتقق الشركة خالل العام 2010 نتائج 
أفضل، مشيرا إلى أن إستراتيجية الشركة تتجه 
إلى التركيز على استثمار أفضل الفرص املتاحة 

باملجال العقاري.
وكانت اجلمعية العمومية للشركة قد انعقدت 
بنس���بة حضور بلغت 71% واقرت املوافقة على 
جميع بنودها والتي شملت التعامل مع أطراف 
ذات صلة والتوصية بعدم صرف مكافأة ألعضاء 

مجلس إدارة الشركة.

»إريكسون« تتوقع نموًا غير مسبوق لمشاريع 
شبكات االتصاالت في الخليج والشرق األوسط

في سوق اخلدمات القائمة على 
تكنولوجي���ا األلي���اف القدرات 
التقني���ة التي تتي���ح التجاوب 
مع الطلب في األس���واق، كذلك 
استعرض الفرص اجلديدة القادرة 
على إحداث فرق كبير في السوق 
من خالل توظيف شبكات األلياف 

الذكية ذات السرعة العالية.
وأض���اف »لي���س هناك حل 
تكنولوجي واحد ميكن توظيفه 
على نطاق عاملي، أي ان اختيار 
التقنيات يجب أن يكون مبنيا على 
عدد من االعتبارات وليس فقط 
على اجلوانب التقنية، إذ يجب 
أخذ البيئة احمليطة في االعتبار 
والتي تتضمن عددا من العوامل 
وس���ط مجتمع كبير مؤلف من 
املشغلني، نحن نحتاج إلى العمل 
معا، والتجاوب مع حاجات السوق 
وتلبية طلبات املستخدمني من 

خالل املشغلني«.

اخلدمات اجلذابة والنوعية العالية 
للمستخدمني«.

واستعرض سايني في املنتدى 
الذي ش���هد مشاركة واسعة من 
رواد قطاع االتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بغية استكشاف الفرص املتاحة 

توقعت ش���ركة إريكس���ون 
العاملية ان تشكل شبكات االتصاالت 
القائمة على تكنولوجيا األلياف 
مستقبل صناعة االتصاالت في 
منطقة اخلليج والشرق االوسط 
وحول العالم بشكل عام، مؤكدة 
أنها تشهد حاليا مرحلة انتقالية 
بني الشبكات القدمية واحلديثة 
مدعومة بعاملني، األول هو الطلب 
املتزايد على خدمات جديدة من 
جانب املستخدمني والثاني هو 
النقال  الهاتف  خطط مش���غلي 

الساعية لزيادة الربحية.
في هذا اخلصوص، قال مدير 
تسويق املنتجات في إريكسون 
أجاي س���ايني، ف���ي ورقة عمل 
الثالث  قدمها للمؤمتر السنوي 
FTTx MEGNA الذي عقد في دبي 
أمس »شبكات األلياف هي خامتة 
الس���باق، وهي التي س���تواكب 
الطلب املستقبلي وستوفر حزم 

»هيئة االستثمار« تعتزم شراء أسهم بمليار دوالر 
في مجموعة »ايه آي ايه« للتأمين اآلسيوية

التزمت باستثمار مليار دوالر في طرح أسهم ايه.آي.ايه آسيا

أورد تقرير لصحيفة »فايننشال تاميز« أن هيئة 
االستثمار الكويتية بصدد شراء أسهم بقيمة تالمس 
امللي����ار دوالر في مجموعة »أي����ه آي أيه« للتأمني 
اآلس����يوية التابعة للمجموع����ة األميركية الدولية 
)AIG( وذلك في إطار مس����اعي الش����ركة اآلسيوية 
لطرح أس����هم لها في اكتتاب عام بقيمة تراوح بني 

10 و15 مليار دوالر.
ووفق����ا لنش����رة »داو جونز« نق����ال عن مصدر 
مطلع بالصفقة، تعد هيئة االستثمار الكويتية احد 
املستثمرين البارزين في املجموعة اآلسيوية، املزمع 
طرحها من قبل الش����ركة األم )األميركية( لس����داد 
التزامات مالية مترتبة عليها بعد حملة الدعم املالي 
الكبيرة التي قادتها احلكومة األميركية في عام 2008 

إلنقاذ الشركات املتعثرة.
وتقول النشرة إن احلملة الترويجية لطرح أسهم 
املجموعة اآلسيوية ستبدأ اليوم على أن يبدأ تسعير 
األسهم في 21 اجلاري ثم إدراج أسهم املجموعة في 

بورصة هونغ كونغ اعتبارا من 29 اجلاري.
وعلى صعيد متصل، حصلت املجموعة األميركية 
الدولية »AIG« على التزام من الهيئة العامة لالستثمار 
بالكويت باستثمار مليار دوالر في الطرح العام األولي 
للوحدة اآلسيوية للمجموعة »ايه.آي.ايه« لتضمن 
بذلك أول استثمار رئيسي قبل اطالق الطرح الضخم 

الذي تبلغ قيمته 15 مليار دوالر تقريبا.
وقال مصدر مطلع أمس طلب عدم نشر هويته إن 
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية من بني املؤسسات 
العاملية الكبرى التي دخلت كمستثمر استراتيجي 

قبيل طرح الوحدة اآلسيوية ايه.آي.ايه.
ومن املنتظر أن يب����دأ االكتتاب اليوم وينتظر 
أن يبدأ تداول األسهم يوم 29 أكتوبر ومن املرجح 
أن يصبح الطرح ثاني أكبر عملية اكتتاب عام في 
العال����م هذا العام بعد طرح أس����هم البنك الزراعي 
الصيني الذي جمع 21.9 مليار دوالر في هونغ كونغ 
وش����نغهاي في يوليو، ويأت����ي االدراج املزمع بعد 
انهيار محاولة شركة التأمني البريطانية برودنشال 
لالستحواذ على ايه.آي.ايه في مايو نتيجة خالف 

حول السعر.
وكشف النقاب ألول مرة عن التزام هيئة االستثمار 
الكويتية للمجموعة األميركية في تقرير لصحيفة 
»فايننشال تاميز« التي قالت أيضا إن »الهيئة« لم 
توافق على االس����تثمار إال بعدم����ا »اضطرت« ايه.

آي.جي خلفض تقييمها للوحدة إلى ما بني 30 و32 
مليار دوالر من 35 إلى 37 مليارا.

وأحجمت متحدثة باسم ايه.آي.ايه عن التعقيب 
بينما لم يتسن الوصول بشكل فوري لهيئة االستثمار 

الكويتية للتعقيب.
الذين كان  ولعب املستثمرون اإلستراتيجيون 
من بينهم الهيئة العامة لالستثمار الكويتية وجهاز 
قطر لالس����تثمار دورا مهما في جناح الطرح العام 
ألسهم البنك الزراعي الصيني إذ حصال على أكثر 

من نصف األسهم املطروحة في هونغ كونغ.
لكن مصرفيني أبلغوا »رويترز« في وقت سابق 
أنه من املستبعد أن يشتري هؤالء املستثمرون حصة 
أكب����ر من 15 إلى 20% في طرح الوحدة اآلس����يوية 

أيه.آي.أيه.
وتبيع مجموعة AIG اململوكة للحكومة األميركية 
بنس����بة 80% بعض أصولها لس����داد أموال دافعي 
الضرائ����ب األميركي����ني الذين قدم����وا 182.3 مليار 
دوالر إلنقاذ مجموعة التأم����ني أثناء األزمة املالية 

العاملية.
وعادة ما يوافق املستثمرون اإلستراتيجيون على 
ش����راء حصة في الطرح العام األولي قبل تسعيره 
ومينع املستثمر االستراتيجي من بيع أسهمه قبل 
مرور ستة أشهر مما يساعد على بناء الثقة في الطرح 

قبل أن يعرض على مؤسسات االستثمار.
يذكر أن خطوة هيئة االستثمار الكويتية تأتي 
ضمن مساعيها في االستثمار في القارة اآلسيوية 
حيث أوردت تقارير صحافية في شهر يونيو املاضي 
أن هيئة االستثمار الكويتية تعتزم استثمار نحو 
مليار دوالر لكي تصبح املستثمر الرئيسي في البنك 
الزراعي الصيني عند طرح أسهم له في بورصتي 

شنغهاي وهونغ كونغ.


