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 عصام الدخيل

 الخياط: «مينا تليكوم» تستهدف
  الوصول بعمالئها إلى ١٠٠ ألف

 اإلبراهيم: «المثنى لالستثمار» تبدأ خدمة التداول
  بالسوقين الكويتي والسعودي عبر الموبايل

 .. والشركة تعزز قواعد الخصوصية في قطاع االتصاالت المتنقلة 
التي وضعها اتحاد الـ GSMA العالمي

 أعلنت مجموعة زين عن تعزيزها وتأييدها 
لقواعد اخلصوصية في قطاع الهواتف النقالة 
التي وضعها احتاد «GSMA» مؤخرا والتي 
ــي يجب أن يتم خاللها  تصف الطريقة الت

احترام وحماية خصوصية العمالء.
  وذكرت املجموعة في بيان صحافي أن 
احتاد «GSMA» الذي يتخذ من لندن مقرا له 
قد وضع هذه القواعد بالتعاون مع شركات 
االتصاالت املتنقلة الرئيسية على مستوى 
أنحاء العالم مبا فيها مجموعة زين ومؤسسات 
أخرى فاعلة في قطاع االتصاالت املتنقلة.

ــذي في مجموعة    وقال الرئيس التنفي
ــالمة في تعليقه على هذه  زين نبيل بن س
ــوة: «من الضروري أن تدعم صناعة  اخلط
االتصاالت املتنقلة (قواعد اخلصوصية في 
قطاع االتصاالت املتنقلة) والتي تشكل مدونة 

جديدة لقواعد السلوك».
  وأكد بن سالمة على التزام مجموعة زين 
بتنفيذ تطبيق هذه القواعد، مشيرا إلى أنه بات 
حتميا أن يقوم مشغلو شبكات االتصاالت 
بإنشاء ودعم إطار عمل موحد لتوفير مزيد 
من احلماية خلصوصية العمالء في عصر 

تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة. 
ــه: «والواقع أن هذا األمر    وأضاف بقول
ــة ويضمن أن نعمل  ــق عالقة من الثق يخل

ــى املعايير األخالقية واملعنوية»،  وفقا ألعل
ــؤولياتها في هذا  مضيفا ان زين تأخذ مس
ــد، كما أنها ملتزمة  املجال على محمل اجل
بالعمل وفقا للمعايير التي تتطلبها صناعة 
االتصاالت املتنقلة عامليا، كما أننا ملتزمون 
بالتعاون مع مختلف اجلهات املعنية في اطار 

هذه املبادرة الهامة جدا». 
  ووفقا الحتاد GSMA، فإنه سيتم استخدام 
مبادئ اخلصوصية املتنقلة من أجل وضع 
وتطوير مبادئ توجيهية ومدونات سلوك 
ــة بهدف معاجلة اهتمامات محددة  تفصيلي
ــتخدام تطبيقات  خاصة بالعمالء، مثل اس
ــات اخلاصة أو  ــاالت املتنقلة للبيان االتص
ــر املهم هو أن تلك  ــل املواقع. واألم تفاصي

املبادئ ستؤدي في نهاية املطاف إلى وضع 
مبادئ توجيهية واضحة وبسيطة للعمالء 
ــم على  ــم وخصوصيته إلدارة معلوماته

هواتفهم املتنقلة. 
ــس التنظيمي  ــن جانبه، أوضح الرئي   م
ــبب حاجة  الحتاد GSMA، توم فيليبس س
قطاع االتصاالت الى تنظيم مسألة البيانات 
ــخصية قائال: «الواقع أن اخلصوصية  الش
عبر اإلنترنت هي مسألة مهمة وحتتل مكانة 
بارزة في جميع أنحاء العالم. وفي كثير من 
مناطق العالم، ستكون أول جتربة للعميل مع 
اإلنترنت عبر الهاتف النقال، ونحن نعتقد أنه 
من الصواب أن نتصدى للتحديات اخلاصة 
بخصوصية االتصاالت املتنقلة في وقت مبكر 

لضمان حماية خصوصية العمالء».
ــارة إلى أن الشفافية بشأن    جتدر االش
ــخصية التي يتم جمعها هي  املعلومات الش
عنصر رئيسي من عناصر املعايير اجلديدة، 
وهي املعايير التي تغطي أيضا مسائل أخرى 
ــة إلى متكني العمالء من  عديدة مثل احلاج
السيطرة على الكيفية التي يتم بها استخدام 
معلوماتهم الشخصية ومن الذي يستخدمها، 
وفي الوقت نفسه ضمان أال يتم استخدام 
ــط من تلك  ــوى احلد األدنى فق وحفظ س

البيانات عند استعمال أي خدمة. 

 قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
البحرين)  البحرين (بيتــــك  ـ 
ورئيس مجلس إدارة شــــركة 
«مينــــا تليكوم» التابعة للبنك 
واملتخصصة في مجال االتصاالت 
السلكية والالسلكية عبداحلكيم 
اخلياط، ان الشــــركة تعد اآلن 
ثاني مزود لالنترنت في البحرين 
وتستهدف الوصول بعدد عمالئها 
إلى ١٠٠ ألف مشترك خالل الفترة 
املقبلة، من خالل التوســــع في 
الفروع وزيادة االســــتثمار في 
مجال التقنية واألنظمة والبرامج 

احلديثة التي تضمن للشركة تفوقا على منافسيها 
وحتقــــق تعزيــــزا حلصتها الســــوقية وقدرتها 

التنافسية محليا وعامليا.
  وأشار اخلياط في تصريح صحافي إلى انه 
على مدى العامني املاضيني، قطعت «مينا تليكوم» 
خطوات عمالقة في مجال االتصاالت السلكية 

والالسلكية في البحرين.
  فقد فازت الشركة بجائزة أفضل مزود خلدمة 
االنترنت في الشرق األوســـط وأفريقيا وذلك 
خالل توزيع جوائز «كومس ام اي ايه» السنوي

Comms MEA  ٢٠٠٩ وتعد حاليا ثاني أكبر مزود 
خلدمة اإلنترنت في مملكـــة البحرين وقاعدة 
عمالئهـــا تضم نحو ٦٠ ألف مشـــترك، كما أن 
حجم االســـتثمارات في الشركة يزيد على ١٠٠ 

مليون دوالر.
  وأضاف اخلياط مبناسبة 
إطالق الشـــركة باقات جديدة 
من اخلدمة تتيح ملســـتخدمي 
االنترنت برودباند في البحرين 
االســـتمتاع بسرعات انترنت 
أعلى تصل إلى ١٨ ميغابت، مع 
سعات حتميل أكبر وأسعار أقل 
عقب االنتهاء من أحدث مشاريع 
توسيع شبكة «مينا تليكوم» 
التي بلغت ســـعة استيعابها 
١٠٠ ألـــف مشـــترك وتوافـــر 
سرعات تصل إلى ١٨ ميغابت 
للمستخدمني من األفراد و٥٠ 
ميغابت للشركات «لقد حظيت «مينا تليكوم» 
بثقة العمالء»، وقال «نحن فخورون باإلعالن عن 
آخر الباقات واحلزم التي تتضمن سرعات أعلى 
من أي وقت مضى فضال عن ســـعات التحميل 
غير احملدودة املقدمة ملختلف العمالء في املنازل 

والشركات على حد سواء».
  وأشار الى أنه لضمان راحة العمالء، قامت 
«مينا تليكوم» مؤخرا بتوسيع شبكة فروعها 
ومراكزهـــا وهي اآلن منتشـــرة في عدة مواقع 
ومناطق إستراتيجية مبا في ذلك مركز البحرين 
التجاري العاملي، ومجمع التأمينات االجتماعية، 
وكونتري مول فـــي البديع، واحملرق، ومدينة 
عيسى، وبو كواره، ومدينة حمد، وبيت التمويل 

الكويتي أوتومول في سترة. 

املثنـــى   أعلنـــت شـــركة 
اململوكـــة لبيت  لالســـتثمار 
التمويل الكويتي (بيتك) عن بدء 
خدمة جديدة اعتبارا من أوائل 
شهر مارس املقبل هي األولى 
من نوعها في السوق احمللى، 
تتيـــح لعمالئها التـــداول في 
السوق السعودي عبر الهاتف 
النقال من نوع «االيفون»، في 
أعقاب جناح الشركة في تطوير 
أنظمتها اآللية وجتهيز جميع 
الترتيبات الالزمة لتقدمي أفضل 
خدمة وفق أعلى مستوى ممكن 
من اجلودة والسرعة واألمان.

  وقال نائـــب رئيس أول دائرة األصول زياد 
االبراهيم في تصريح صحافي إن اخلدمة ستبدأ 
في سوقي األوراق املالية الكويتي والسعودي، 
وسيتم تعميمها على أسواق أخرى مستقبال، 
مؤكدا أهميتها بالنسبة لشركة املثنى لالستثمار 
ولعمالئها، حيث تعد اخلدمة األولى من نوعها 
في الســوق الكويتــي، وتتوسع فيها الشركة 
لتتيح للعمالء التداول في احد أهم واكبر األسواق 
اخلليجية باســـتخدام الهاتف النقال من نوع 
«االيفون» بكل يســـر وأمان، مما ميثل فرصة 
متميزة لالستفادة من التطورات االيجابية في 

األسواق.
  من جانبه، قال نائب رئيس أول دائرة للخدمات 
املســـاندة عصام الدخيل ان الشركة تستخدم 
أحدث وأفضل وسائل التداول من خالل توظيف 
اإلمكانيات التقنية املتطـــورة خلدمة عمالئها 
واالرتقاء مبستوى األداء ملواكبــة التغيرات التي 

حتدث علــى صعيد خدمة العمــالء، مشيــرا إلى 
أن الشركــة بدأت تشغيــل نظــام جديد يحــدث 
نقلــة نوعيــة فـــــي خدمات التداول، وتعتزم 
تشغيــل خدمة التداول في أسواق دول مجلس 
التعاون األخـــرى تباعا خالل الفترة القصيرة 
الالحقة عقب تشغيل اخلدمة بالسوقيــن الكويتي 
والسعودي، كما ســـتعمل اخلدمة على جميع 
أنـــواع الهاتف احملمول التي تســـتخدم تقنية 

«اجلافا».
  وأكد أن النظام اجلديد، يوفر للشركة بنية 
تقنية أساسية تستطيع من خاللها تقدمي خدمات 
فريدة وجديدة لعمالئها، وأن جميع االستعدادات 
والترتيبات قد مت اتخاذها لتشغيل وإدارة النظام 
والعديد من اخلدمات التابعة له مبنتهى الكفاءة 
واملهنية. ويخدم النظام اجلديد إســـتراتيجية 
الشركة وأهدافها املستقبلية واملتعلقة بخدمات 

التداول للسنوات املقبلة. 

 بمناسبة إطالق شبكة «واي ماكس» بسرعة ١٨ و٥٠ ميغابت

 مطلع مارس المقبل

 عبداحلكيم اخلياط

 زياد االبراهيم

GSMA شعار 

 نادر جابر أمام السيارة اجلديدة  (كرم ذياب) نائل الزياني وترافر جاي بجوار بنتلي كونتيننتال جي تي ٢٠١١ 

 تصميم رائع لكابينة القيادة 

 مقدمة السيارة اجلديدة 

 حتفة بنتلي اجلديدة 

 نبيل بن سالمة 

 .. والشركة تعزز قواعد الخصوصية في قطاع االتصاالت المتنقلة 

 «زين» تفوز بجائزة صفقة العام في مجال تمويل صناعة االتصاالت

 أعلنت مجموعة زين عن فوزها 
بجائزة «صفقــــة العام في مجال 
متويل صناعــــة االتصاالت» في 
الشرق األوسط وأفريقيا، وذلك عن 
بيع أصولها في أفريقيا إلى شركة 
بهارتي إيرتل، وهي الصفقة التي 
متت في يونيو املاضي مقابل ١٠٫٧ 
مليارات دوالر. وذكرت املجموعة 
في بيان صحافي أن صفقة زين/
بهارتي إيرتل كانت من بني قائمة 
مختصــــرة ضمت ســــت صفقات 
أخرى على مستوى منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، وهي القائمة التي 
صوتت عليها جلنة حتكيم مستقلة 
(مؤلفة من أعضاء غير مصرفيني 
وغير عاملني فــــي مجال صناعة 
االتصاالت). وخالل حديثها في حفل 

توزيع اجلوائز الذي أقيم في لندن 
وحضره العديد من الشخصيات 
الهامة في مجال صناعة االتصاالت، 
قالــــت مديرة مؤسســــة تيليكوم 
فاينانس كلير الندون: لقد كانت 
صفقة بيع أصول زين في إفريقيا 
إلى شركة بهارتي هي الصفقة األولى 
من نوعها، وكانت مرشحة بقوة 
للفوز بهذه اجلائزة بإجماع أصوات 
أعضاء جلنة التحكيم املســــتقلة.  
وأضافت: «بالنسبة إلى زين فإن 
هذه الصفقة كانت مبثابة مخرج 
مربح من أعمالها التجارية الناجحة 
األفريقية، أما بالنسبة إلى شركة 
بهارتي فإن الصفقة مثلت جناح 
شــــركة هندية في تنفيذ محاولة 
لشراء أصول في السوق االفريقية 

مصلحة مساهمينا، كما أنه أسهم 
في الوقت ذاته في تعظيم القيمة 

لصالح املساهمني».
  وأضاف: «ليس ذلك فحسب فقد 
سمحت لنا هذه الصفقة بالتركيز 
على عملياتنا املتنامية واملربحة 
في منطقة الشرق االوسط، وفي 
املقابل فإننا من خالل شركة بهارتي 
إيرتل نتــــرك قارة أفريقيا في أيد 
أمينة وقادرة على مواصلة التميز 
والتفوق الذي حققته زين، كما أن 
هذه اجلائزة هي تكرمي للعمل الشاق 
الذي بذله كل من ساهموا في جناح 
هذه الصفقة، فلقد اكتسبوا خبرة 
كبيرة من شأنها أن جتعلنا نقف 
في وضع جيد بينما منضي قدما 

الى مستقبل مشرق». 

ذات معدالت النمو املرتفعة».
  اجلدير بالذكر أن جلنة التحكيم 
أثنت علــــى تلك الصفقة بعبارات 
استحسان من بينها أنها «صفقة مت 
تنفيذها سريعا ومتت ادارتها بشكل 
جيد» وبأنها «صفقة ضخمة جرى 
امتامها حتت الكثير من الضغط من 
جانب وسائل اإلعالم باالضافة إلى 
التعقيدات الناجمة عن تعدد األطراف 
املعنية واجلهات التنظيمية».  من 
ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في 
مجموعة زين نبيل بن سالمة في 
تعليقه على هــــذه اجلائزة: «هذه 
الصفقة أكدت صحة قرارنا اخلاص 
باالستفادة من استثماراتنا في القارة 
االفريقية عن طريق بيعها في الوقت 
املناسب، وهو القرار الذي كان في 

 عن صفقة بيع أصولها في أفريقيا 

 «الزياني» تدشن «بنتلي كونتيننتال جي تي ٢٠١١»

 أحمد مغربي
الزياني سيارة    أطلقت شركة 
بنتلــــي كونتيننتال جي تي ٢٠١١ 
اجلديدة كليا فــــي الكويت أمس، 
والتي حتظــــى مبكانة كبيرة بني 
أوساط محبي السيارات ضمن الفئة 
الراقية، وذلــــك بحضور العضو 
الزياني للتجارة  املنتدب لشركة 
العامة نائــــل الزياني وعدد كبير 
من الضيوف وكبار الشخصيات 
وممثلي وســــائل اإلعــــالم الذين 
عاينوا سيارة بنتلي كونتيننتال 
جي تي ٢٠١١ واستمعوا إلى حملة عن 
سيارة الصالون الفخمة والتي طال 
انتظارها من قبل احلريصني على 
امتالكها. وبهذه املناسبة قال مدير 
عام شركة الزياني ديريك دافيز ان 
بنتلي موتــــورز تقدم مرة أخرى 
حتفتها الفنية الرائعة كونتيننتال 
كوبيه جي تي اجلديدة ٢٠١١ بعد 
طول انتظار، مشيرا الى أن السيارة 
اجلديدة صممت ببراعة فائقة في 
التصميم األنيق واملعاصر، ولكن 
من دون التضحية مبتعة الركوب 
اليومي، إنها أسرت قلوب محبي 
الســــيارات املميزة، فهي السيارة 
التي ميكن للعمالء االستمتاع بها 

بكل حلظة من كل يوم.
  وأوضــــح دافيــــز أن ســــيارة 
تــــي اجلديدة  كونتيننتــــال جي 
شــــكلت للفريق الهندسي فرصة 
لتحديد اجتاهات جريئة ومثيرة 
لواحدة من أهم أسماء بنتلي إنها 
كونتيننتال، فالنجاح الكبير الذي 
حتقق في عام ٢٠٠٣ ملوديل جي تي 
كونتيننتال والذي ميثل اخلطوة 
األولى في نهضة بنتلي ودخولها 
بقوة كاملة للسوق، لتقدم جي تي 
الفاخرة املمتازة والتي بقيت وفية 

جلوهر بنتلي.
  وبــــني أن كونتيننتال جي تي 
اجلديدة تأتي بأربعة مقاعد صنعت 
بنجاح وإبداع كما في سابقاتها، وقد 
استحوذت على روح جي تي ولكن 
مع معايير أعلى من جهة التصميم 
والهندسة، الفخامةـ  البراعةـ  األداء 
الديناميكــــي ـ والتطبيق العملي 

اليومي.

  تصميم بعناية فائقة

  من جانبه قال مدير التسويق 
في شركة الزياني نادر جابر ان هذا 
النوع اجلديد لسيارة كونتيننتال 
جي تي الكوبيه ذات األربعة مقاعد 

مختلف متامــــا، وأنا واثق من أن 
العمالء لن يتلمســــوا هذا الفرق 
فحسب، وإمنا سيشعرون به أيضا 

عندما يجلسون وراء املقود.
  وأوضح جابر أن اجلسم اجلديد 
املصمم بعناية مينح طراز جي تي 
كوبيه مظهرا أكثر حدة، وترسي 
الداخليــــة املعاصرة  املقصــــورة 
املصنعة يدويــــا معايير جديدة 
فيما يتعلــــق بالتصميم والراحة 
والفخامة الراقيــــة. فاملقاعد على 
سبيل املثال توفر املزيد من الدعم 
واملســــاحة اخللفية لألرجل، كما 
تعكس لوحة القيادة الواسعة املزيد 
من خصائص التصميم العصري 
واحلديث. وتتميز شاشة النظام 
الترفيهي املعلوماتي اجلديد التي 

تعمل باللمس بنظام مالحة متطور 
 (Google) جدا مــــع خرائط غوغل
ووسائط ترفيه فريدة، أما تقنية 
املكبــــر ونظام معاجلــــة الصوت 
الرقمي فيوفران مستويات أعلى 

من جودة الصوت.
  وبني أن محرك بنتلي القوي ذا 
الشاحن التوربيني املزدوج سعة 
٦ ليتــــرات مع ١٢ أســــطوانة لقي 
إعجابا كبيرا في منطقة الشــــرق 
األوســــط، واآلن يتميز مبزيد من 
القوة التي تصل إلى ٥٦٧ حصانا 
و٧٠٠ نيوتن-متر من العزم. وهو 
يتصل بنظام نقل حركة جديد من 
نوع Quickshift يتيح عمليات نقل 
حركة مضاعفة للســــرعة األدنى. 
 FlexFuel وبفضــــل تقنية وقــــود

املتقدمة، ميكن للمحرك أن يعمل 
أيضا على الوقود القياسي اخلالي 
من الرصاص ووقود بايو إيثانول 
قليل االنبعاثات (حتى E٨٥) أو أي 

مزيج من االثنني.
  وأشــــار الى انه في أواخر عام 
٢٠١١ سيتم طرح كونتيننتال جي 
تي بخيار محرك بحجم ٨ اسطوانات 
ســــعة ٤٫٠ ليترات، وهو سيكون 
احملرك االفضل في فئته ألنه يساهم 
في خفض االنبعاثات الضارة بشكل 
فعال بنسبة ٤٠ ٪ مقارنة مع القوة 

املتولدة.
  وفي الســــيارة اجلديدة قررت 
«بنتلي» إضفاء املزيد من االثارة 
على أداء السيارة بتوجيه املزيد 
من العزم الى عجلتي اخللف خالل 

ظروف القيادة العادية، فبدال من 
النسبة املتناصفة ٥٠:٥٠ احلالية، 
سيتم تزويد عجلتي اخللف بـ ٦٠٪ 
مــــن العزم مقابــــل ٤٠٪ لعجلتي 
التعديل ســــتقلل  املقدمة. وبهذا 
الســــيارة من منط «التلكؤ» على 
املنعطفات، وعوضا عن ذلك ستميل 
قليال نحو توفير منط «املبالغة» 
الذي يساهم في إضفاء متعة حتكم 
العجالت اخللفية  رائعة بخروج 
قليال عن مسارها الطبيعي حول 
املنعطفــــات، وتلــــك حالة يرغب 
فيهــــا كثيرا عشــــاق الســــيارات 

الرياضية.

  تميز هندسي

  مــــن ناحيتهــــا قالــــت مديرة 
بنتلي في شــــركة الزياني لطيفة 
حشــــادي ان خبــــرة ٩٠ عاما من 
التميز الهندسي وضعتت بالكامل 
في ســــيارة كونتيننتال جي تي 
إلــــى أن هذه  اجلديدة، مشــــيرة 
اخلبرة تضع أعلى املعايير في كل 
مجال من مجاالت احلرف اليدوية 
والتصميم والهندسة، معربة عن 
ثقتها في حصول شركة الزياني 
على عدد كبير من احلجوزات في 
وقت قريب جــــدا. هذا وقد أعدت 
شــــركة الزياني مفاجــــأة مميزة 
لضيوف املعــــرض حيث مت نقل 
سيارة Blower Bentley القدمية إلى 
السوق الكويتية لتجربة «ذكرى من 
املاضي»، وكان أول ظهور لسيارة

Blower Bentley في سباق إسيكس 
(٦ ساعات في بروكالندز) بتاريخ 

٢٩ يونيو ١٩٢٩.  

 براعة فائقة في التصميم األنيق والمعاصر


