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حمد العميري بدر اخلرافي

اجتماعات كثيرة تجريها شركة »الخير« لمناقشة ما يستجد من تطورات

بدر الخرافي: إتمام صفقة »زين ـ اتصاالت« في أسرع وقت ممكن

أحمد يوسف
توقع نائب رئيس مجموعة 
اخلرافي ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في ش���ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية بدر اخلرافي ان يتم 
إغالق باب صفقة بيع 46% من 
»زين إلى اتصاالت« في أسرع 
وقت ممكن، مشيرا الى ان ذلك 
قد يكون ف���ي منتصف يناير 
املقبل حسب ما هو متفق عليه، 

ما لم يكن هناك عراقيل.
وعن العروض املقدمة لشراء 
25% من »زين السعودية« قال 
اخلرافي ان كل ما يخص »زين 
السعودية« من اختصاص إدارة 
»زين«، وأوضح في تصريح 
صحافي عل���ى هامش افتتاح 
الرابع عشر  معرض االسكان 
أمس أن مجموعة اخلرافي تتابع 
مجريات الصفقة والتنسيق بني 
جميع األطراف املعنية، وهذا 
هو دورها األساسي، الفتا الى 

أن املفاوضات مع »اتصاالت« 
مس���تمرة، ومؤكدا ان نسبة 
التجميع على أسهم زين جيدة، 
متوقعا ان تتجاوز نس���بة ال� 

46% املطلوبة.
وأضاف: نحن ماضون على 
حسب االتفاق الذي مت توقيعه 

مع »اتصاالت«.
وعن الفحص النافي للجهالة، 
قال: »ال تعليق«، لكن ماضون 
في تنفيذ إجراءات العقد الذي 

مت توقيعه.
وقال ان اجتماعات كثيرة 
جتريها شركة اخلير ملناقشة 
ما يس���تجد من امور تتعلق 
اما  بالصفق���ة ووضعيته���ا، 
التنفيذي  اجتماعات اجلانب 
فانه���ا تك���ون الدارة »زين« 

فقط.
وفيما يخص عملية متويل 
الصفقة، قال ان هذا الس���ؤال 
جتيب عليه اتصاالت، لكن هناك 
الى جاهزية  معلومات تشير 

التمويل.
وعن احتمالية عقد جمعية 
عموميا قريبا ملجموعة »زين«، 
قال اخلرافي: »اذا علمتم ان هناك 

جمعية عمومية، بلغوني«.
جاءت تصريحات اخلرافي 
خالل زيارته جلناح ش���ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية في معرض اإلسكان 
الرابع عشر، مش���يرا الى ان 
املعرض فرصة جيدة اللتقاء كل 
من البائع واملستهلك وملعرفة 
الش���ركات  احدث م���ا تقدمه 
من عروض ف���ي مجال البناء 

احلديث.
وأكد ان مجموعة اخلرافي 
الكثير  تقدمت ومازالت تقدم 
في مجاالت التنمية املختلفة، 
ومنها ما هو في مجال الصناعة 
واألغذية واالستثمار والنفط 

وأيضا مشاريع اإلسكان.
من جهة أخرى، قال مدير عام 
الوطنية  شركة االستثمارات 

عن ذلك في السابق.
وردا على سؤال حول بيع 
»زين السعودية« قال العميري 
ان هناك جهات أخرى تتولى 
عملي���ة ترتي���ب بي���ع »زين 
السعودية«، مضيفا أن هناك 
عددا من اجله���ات التي أبدت 
اهتمامه���ا بش���راء حصة في 
»زين الس���عودية«، الفتا الى 
ان »السعر واإلجراءات اخلاصة 
بهذا املوضوع امر تتواله جهات 

أخرى«.
وأك����د مدي����ر عام ش����ركة 
االستثمارات الوطنية أن ما يشاع 
بأن هناك مشكالت تواجه صفقة 
»زين �اتصاالت« غير صحيح، 
مش����يرا الى أن هناك إجراءات 
وترتيبات يجب ان تتم واألمور 
متضي طبقا للجدول املوضوع، 
مبينا أن ثمة جهة تقوم بتجميع 
األس����هم وأخرى تقوم بتوفير 
السيولة املطلوبة وتنفيذ عملية 

الفحص النافي للجهالة.

وأش���ار العمي���ري إلى أن 
اجلهات املعنية بإمتام إجراءات 
الصفقة جميعه���ا جهات لها 
مصداقية عالية، قائال: »نحن 
نتح���دث ع���ن بن���ك الكويت 
الوطني ومؤسس���ة اإلمارات 
لالتصاالت ومجموعة اخلير 
واالستثمارات الوطنية وهناك 
أيضا مستش���ارون عامليون 
يشاركون في ترتيب الصفقة، 
وكلها جهات وقتها ثمني ولن 
تهدر جهودها لو كانت هناك 
فعال مشكالت عسيرة تواجه 

الصفقة«.
وأض���اف أن: »هن���اك من 
يحاول التشويش على الصفقة 
الش���ائعات والتكهن  وإطالق 
ب���أن الصفقة لن تتم من دون 
أي دراية مبا يدور على أرض 
الواقع، ولألسف املتضرر من 
كل هذا هو املستثمر الصغير 
الذي يتم التشويش عليه وقد 
يتخذ قرارات استثمارية غير 

صحيحة نتيجة لكل ذلك«.
وأضاف العميري: »علينا أن 
نكون صريحني، فشركة زين 
لها تأثير كبير على الس���وق 
وهي جزء كبي���ر من احملرك 
األساس���ي له، وإذا تتبعنا ما 
حدث في الس���ابق جند ان كل 
ما حدث في الفترة األخيرة في 
السوق مرتبط بتطورات زين، 
فانخفاض السيولة في األيام 
األخيرة مرتبط بالش���ائعات 
الت���ي أطلقت ح���ول الصفقة 
وانها ل���ن تت���م، فبالتالي ال 
ميك���ن أن نتجاهل تأثير زين 

على السوق«.
ولفت: »عدم امتام الصفقة قد 
يكون له تأثير سلبي كبير على 
السوق، فلماذا نغامر بذلك وملاذا 
ال نتكاتف من أجل إمتام هذه 
الصفقة التي بال شك سيكون له 
تأثير إيجابي كبير على السوق 
وعلى الوضع االقتصادي في 

الكويت؟«.

حم���د العمي���ري ان عملي���ة 
جتميع أسهم ش���ركة »زين« 
تتم حسب اجلدول املوضوع 
املتوقع أن تفوق نسبة  ومن 

ال� 46% املطلوبة.
وأش���ار العميري في لقاء 
حصري مع مديرة مكتب قناة 
»CNBC عربي���ة« في الكويت 
جنوى عس���ران، إلى ان هناك 

عقودا يتم إبرامها مع البنوك 
بخصوص االس���هم املرهونة 
وكل يوم يت���م حتويل كمية 
من االس���هم، متوقعا ان يتم 
االنتهاء م���ن عملية التجميع 
مع انتهاء مؤسس���ة اإلمارات 
لالتصاالت من عملية الفحص 
النافي للجهالة وذلك فبل تاريخ 
15 يناير املقبل كما مت اإلعالن 

العميري لـ »CNBC«: هناك عدد من الجهات أبدت اهتمامها بشراء »زين السعودية« والمتضرر من محاوالت التشويش على الصفقة هو المستثمر الصغير
 الجهات المعنية بإتمام إجراءات الصفقة جميعها لها مصداقية عالية ولو كانت هناك مشكالت تواجه الصفقة لم تكن لتهدر جهودها ووقتها الثمين

.. والبنك يستضيف حفل توزيع الجوائز 
للمتميزين من ذوي االحتياجات الخاصة

»برقان« يعلن أسماء الفائزين 
بسحب حساب »يومي«

أعلن بنك برقان عن 
استعداده الستضافة 
احلفل السنوي لتوزيع 
جوائز املاس التاسعة 
وذل���ك ف���ي منتصف 
ديسمبر املقبل، وهي 
اجلوائ���ز التي تعتبر 
ج���زءا م���ن االلتزام 
الذي يحمله  املستمر 
البنك اجتاه مبادرات 
املسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات.
وقد بدأ اس���تقبال 
الترش���يح  طلب���ات 

جلوائز املاس، حيث يتم تس���ليم طلبات الترش���يح مباشرة إلى 
عضو مجل���س إدارة اجلمعية الكويتية للمعاقني، وعضو اللجنة 
املنظمة واملنسق العام للجنة جوائز املاس علي الثويني، علما بأن 

بنك برقان لن يقوم بتسلم أي طلبات ترشيح مباشرة.
وقال رئيس مديري التسويق بالوكالة بشير جابر في تصريح 
صحافي: »إننا سعداء جدا باستضافة حفل جوائز املاس السنوية 
التاسعة. ومع كل عام فإن احلدث يزداد حضورا وحجما وجودة، 
وجوائز املاس اليوم هي جزء من برنامج املس���ؤولية االجتماعية 
للمؤسس���ات، كما أنه يعتبر حس���ن اخلتام ملبادرات املسؤولية 

االجتماعية التي أطلقها البنك على مدار العام«.
وفي س���عيه إلضافة اجلديد جلوائز املاس لهذا العام، فإن بنك 
برقان سيقوم بتكرمي مؤسستني كان لهما دور فعال ومساهمة طيبة 
في منو وتطور األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة إضافة لتكرمي 
عشرة متميزين لكل فئة من فئات جوائز املاس، جائزة املاس األزرق 
وهي مخصصة لذوي اإلعاق���ات الذهنية والعقلية، وجائزة املاس 
األصف���ر وهي مخصصة لذوي اإلعاق���ات احلركية، وجوائز املاس 
األبيض وهي مخصصة لذوي اإلعاقات احلسية. وقد مت اختيار اسم 
امل���اس لهذه اجلوائز ملا ميثله املاس من داللة على اجلودة والتألق 
والبريق والصفاء والتحمل، وهذه الصفات تعكس جناحات هؤالء 
األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة في حتديهم وسعيهم لتحقيق 

التميز، األمر الذي يؤهلهم ليكونوا من حملة جوائز املاس.

عل���ن بن���ك برقان 
الفائزين في  أس���ماء 
اليومية  الس���حوبات 
حلساب »يومي« وقد 
قام البنك بإيداع مبلغ 
5000 دينار وهو قيمة 
اجلائزة في حس���اب 
كل ف���رد من الفائزين 
احملظوظني اخلمس���ة 
لألسبوع املاضي، وقد 
جرى السحب في املقر 
الرئيسي للبنك حسب 
اإلج���راءات املتبع���ة، 
فكان احلظ من نصيب 

الفائزين: خالد محمد خالد اخلالد، جواد كاظم عطية مطير الفضلي، 
عائشة ناصر عبداهلل املنصور، مي صالح ناصر النجدي، وهدى 

إبراهيم بيزار.
وقد قامت رئيس مديري املصرفية الشخصية �� مدير عام البنك 
منيرة املخيزمي بتقدمي التهنئة للفائزين في س���حوبات األسبوع 
املاضي مضيفة: »إن حس���اب يومي هو احلس���اب األوحد واألكثر 
تفردا في الكويت، فهو حس���اب يقدم س���حوبات وجوائز يومية 
مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل األس���بوعية والعطل 
الرس���مية، واليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد حتمل إليك خبر 

الفوز بجائزة 5000 دينار«.
وأضافت: »يسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه الفرصة 
الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة التي تعود عليهم بفرص أكبر 
للفوز«. وكان بنك برقان قد أطلق العام املاضي حس���اب »يومي« 
األول من نوعه في الس���وق املصرفية احمللي���ة والذي يبدأ بفتح 
احلساب مببلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل هذا املبلغ السحب بعد 
مرور 30 يوما عليه، ومن ثم يبدأ في دخول الس���حوبات اليومية 
على جائزة 5000 دينار يوميا باس���تثناء عطل نهاية األس���بوع 
واألعياد الرس���مية. وزاد فرص الربح من كل 50 دينارا تزيد على 
املبلغ حيث متثل كل 50 دينارا منه فرصة في الس���حب مما يعني 
أن املبلغ األولي املودع كحد أدنى وهو 500 دينار س���يكون له 10 

فرص في السحوبات اليومية.

شعار جوائز املاس


