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لقاء

بداي����ة قال الكندري ان ش����ركة »حيات كوم« 
متخصصة في جميع الشبكات السلكية والالسلكية 
من ناحية تنفيذها كبنية حتتية او ادارتها، وعمالؤها 
بشكل عام هم شركات االتصاالت والوزارات مثل 
وزارة املواصالت والدف����اع والداخلية وغيرها، 
وكان تركيز الشركة منذ تأسيسها منذ ما يقارب 
ال� 12 سنة هو العمل في السوق الكويتية، ومن 
ثم توسعت ودخلت السوق العراقية، وبعد ذلك 
انتشرت حتى وصلت في العام احلالي الى العمل 

في 13 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وعن أرباح الش����ركة اكد ان م����ن الصعب ان 
نتوقع حجم األرباح هذا العام، خصوصا ان العام 
احلالي يعتبر من اصعب الس����نوات التي عملت 
بها الش����ركة، ليس من ناحي����ة االرباح، بل على 
العكس أؤكد ان الشركة ستحقق ارباحا مع نهاية 
العام، ولكن الصعوبة تكمن في تقليل املصاريف 
الرأسمالية بش����كل ملحوظ من قبل عمالئنا من 
شركات االتصاالت وخصوصا من الشركات التي 
كانت تتوسع في االسواق اخلارجية مثل »زين« 
بعدما اتخذت ق����رارا اس����تراتيجيا بعدم انفاق 
مصاريف رأسمالية في 2009 بعد الصفقات التي 
أمتتها، وهذا ما أث����ر على اعمالها خارج الكويت 
وقلص نطاق العمل معها، وهذا ما ينطبق كذلك 
على شركة االتصاالت السعودية التي اتخذت نفس 
القرار، ولهذا فإن الشركة تأثرت نظرا ألن الشركتني 
املذكورتني تعتبران من اه����م العمالء احلاليني. 
وحول مشاريع الشركة قال: دائما ما تكون هناك 
مفاوضات ولكن نأمل خيرا من السوق اآلسيوية 
والتي تعد سوقا كبيرة، فمثال شركتنا التابعة في 
الهند لم تصل بعد ملرحلة النضج والتي من املتوقع 
ان يكتم����ل منوها خالل العام املقبل. وعن خطط 
الشركة كش����ف الكندري ان قطاع االتصاالت في 
تطور مستمر، فشركات االتصاالت املشغلة للخدمة 

سابقا كانت تقوم بتنفيذ 
وادارة الشبكات السلكية 
والالس����لكية، ام����ا اآلن 
وحتديدا في بعض دول 
آسيا وأوروبا فالوضع 

اختلف، حيث تقوم شركات أخرى تعمل في مثل 
نشاطنا ببناء وتنفيذ الش����بكات املطلوبة ومن 
ثم القيام بتأجيرها لشركات االتصاالت املشغلة 
للخدمة، وهذا ما يس����اهم ف����ي توحيد احملطات 
 B.O.L �وتقليلها وهذا ما يس����مى عامليا بنظام ال
وأرى انن����ا خالل فترة الس����نوات الثالث املقبلة 
سننتقل من ادارة الشبكات الى امتالكها وتنفيذها، 
وس����يتحول االمر من عقود للشركة الى اصول 
تشغيلية، ولكن بالطبع فإن هذا االمر من املستبعد 
ان يحصل في الكويت خالل هذه الفترة نظرا ألن 
التشريعات الكويتية ال تسمح حتى اآلن اال لشركات 
االتصاالت املقدمة للخدمة بتملك الش����بكات. اما 
بالنسبة لقانون االستقرار املالي فقال: لو اخذنا 
السوق بكاملها فسنرى اقل من 10% من الشركات 
املدرجة به تستطيع االستفادة من القانون، ورغم 
ذلك فإن اغلب هذه الشركات ال تريد الدخول في 
القان����ون، ولكن ال اتوقع ان يك����ون القانون هو 
سبب االستقرار االقتصادي ان مت، فالقانون يعتبر 
مجرد دفعة معنوية بس����يطة اكثر منها فعلية، 
كي نضمن مس����اعدة جميع الشركات في جميع 
القطاعات ال ان نستهدف قطاعني او ثالثة فقط. 
وعن متطلبات االقتصاديني قال: التشريع السليم، 
فعلى سبيل املثال اعلن وزير املواصالت السابق 
عن تأسيس شركة ستقوم بتوحيد البنية التحتية 
وستعمل وفق نظام ال� »B.O.L« وسيتم تأسيسها 
وفق نظام املزاي����دة املعتاد، ولكن هذه الفكرة ال 
تعتبر استراتيجية للدولة، فلماذا ال تقوم الدولة 
بوضع التشريع لشركات عديدة تتنافس فيما بينها 

بدال من تأسيس شركة 
واحدة تقوم باحتكار هذه 
العملية. األمر اآلخر، أرى 
انه وفي ظ����ل األوضاع 
احمليطة الراهنة واعتماد 
أغلب دول اخلليج على البترول كمصدر أساسي 
للدخل، والتي تضخ بش����كل مستمر على البنية 
التحتية لتطويرها، فلم����اذا ال يتم هذا األمر في 
الكويت؟ أننتظر وقتا آخر حتى تستوعب احلكومة 

انها حتتاج لتطوير البنية التحتية للدولة؟
وعن دور مجلس األمة قال: لألسف، حضور 
املجلس كمجلس في تدهور تام منذ 5 اعوام مضت، 
وافتقدنا لوجود االعتدال في أدائه، وهذا ما يفكر 
فيه نسبة كبيرة من شباب الكويت، كما لم نر اي 
تشريعات مهمة في الدولة منذ اقرار حقوق املرأة 
السياسية حتى اصبح املجلس معرقال ملشاريع 
التنمية اكثر مما هو مساعد، فمنذ متى اصبحت 
التهديدات باالستجوابات تبدأ قبل تعيني الوزراء؟ 
أما فيما يخص احلكومة فأضاف انه ال يوجد شيء، 
دعنا نتحدث عن البنية التحتية والشبكة السلكية 
حتديدا، فالشبكة احلالية يتراوح عمرها بني 30 
و40 سنة وهو ما يعتبر امرا ضرورا الستبدالها 
بأقرب وقت ممكن، فجميعنا رأينا املش����اكل التي 
واجهناها عندما طرحت خدمة استقبال املكاملات 
من اخلط����وط األرضية مجانا لعمالء ش����ركات 

االتصاالت النقالة.
وعن العالقة مع الشركات األخرى بنينّ الكندري 
ان الشركة تأسست قبل عامني من إنشاء »الوطنية 
لالتصاالت« ولكن عملها احلقيقي بدأ معها، فالشركة 
قامت ببناء 80% تقريبا من مواقع »الوطنية«، وكذلك 
زادت ق����وة هذه العالقة بعد ان فازت »الوطنية« 
برخص����ة الهاتف النقال في العراق وايضا كانت 
لنا نس����بة كبيرة من بن����اء املواقع لها هناك، اما 

»زين« فعملياتنا االكبر مع شركاتها التابعة لها 
في افريقيا. اما »ڤيڤا«، فقد قمنا ببناء ما يقارب 
70% من شبكتها النقالة هنا في الكويت، وكذلك 
لدينا اعمال مع »STS« األم في السعودية والبحرين 
في الرخصة الثالثة اجلديدة والتي نقوم بتجهيز 

65% من الشبكة النقالة منها هناك.
اما بالنسبة لوضع الشركة املالي فبني الكندري 
ان جميع التزاماتن����ا وقروضنا تدفع في الوقت 
احملدد، وللعلم فإن هناك قرضا وحيدا فقط على 
الشركة تقدر قيمته بأقل من 4 ماليني دينار وأقرب 
استحقاق له هو في بداية العام املقبل، والشركة � 
وهلل احلمد � ال تواجه اي مشاكل في هذا املوضوع 
نهائيا، وعن حتول الشركة الى مشغل لالتصاالت 
اكد الكندري ان هناك فرصا ندرس����ها حاليا ولم 
يتم البت فيها الى اآلن، وهو توجه المتالك وادارة 
وتشغيل شبكات في الشرق االوسط، ومن املمكن 
ان نوقع العقود الرس����مية خالل 3 اشهر تقريبا 
لتشغيل خدمة االنترنت ونقل البيانات الالسلكية 
وحتديدا خدمة »الواي ماكس« في احدى الدول في 
الشرق االوسط، علما ان املفاوضات جارية حاليا 

مع طرف ميتلك الرخصة هناك.
والشركاء الرئيسيون لشركة »هواوي الصينية« 
لتصنيع معدات الشبكات، والعام املاضي وقعنا 
اتفاقية معها لنصبح احد املوردين العامليني للشركة 
البالغ عددهم 11 موردا، وأصبحت الشراكة معها 
تشكل 40% من دخل الشركة، اما »mtn« فأصبحت 
لدين����ا تعاونات معها في االش����هر ال� 5 املاضية، 
وكذلك »ڤودافون« و»الكاتل« من خالل ش����ركتها 
التابعة في قطر، وال ننسى بالطبع تعامالتنا مع 
»stc« في السعودية والبحرين والكويت، اما الهدف 
الرئيس����ي لنا فهو ان ندخل في مشاريع البنية 

التحتية في السعودية في العام املقبل.

التشريع السليم وتطوير 
البنى الداخلية ضروريان حتى 
ننافس الدول المحيطة

أقل من 10٪ من الشركات 
المدرجة تستطيع االستفادة 
من »االستقرار المالي«

أخبار الشركات

190 فلسًا األرباح المتوقع
أن تحققها »أسمنت بورتالند«

الطبطبائي يرعى اليوم 
افتتاح معرض البناء واإلعمار 2009

منى الدغيمي
علمت »األنباء« ان ش����ركة اسمنت 
بورتالن����د يتوقع ان تعل����ن عن ارباح 
لفترة التسعة اش����هر من العام احلالي 
تقدر بنحو 190 فلس����ا للسهم، علما ان 
ارباح الشركة في النصف االول من العام 
احلالي بلغت نحو 10.1 ماليني دينار، ما 
يعادل 122.6 فلسا، منها نحو 8 ماليني 
دينار ارباح الشركة في الربع الثاني من 

العام احلالي. وقالت مصادر مطلعة ان 
النمو اجليد الرباح الش����ركة في الربع 
الثال����ث والتي يتوقع ان تتراوح ما بني 
68 و70 فلسا يعود الرتفاع قيمة احملفظة 
االستثمارية للشركة وارتفاع مبيعات 
الشركة من خالل صادرات االسمنت الى 
بعض الدول املجاورة، وكان السهم قد 
اغلق في تعامالت البورصة يوم اخلميس 

املاضي على سعر 710 فلوس.

حت���ت رعاية وبحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة رش���يد الطبطبائي 
تنطلق اليوم أنش���طة معرض البناء واإلعمار 2009 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي على أرض املعارض الدولية مبشرف وتستمر أنشطته 
حتى احلادي والثالثني من ش���هر أكتوبر اجلاري. واوضح مدير املعارض لدى 
ش���ركة معرض الكويت الدولي ضاري س���ليمان العيبان ان الشركة قد وجهت 
الدعوة الى حش���د من السفراء وامللحقني التجاريني العرب واألجانب املعتمدين 
لدى الكويت وكذلك قد مت توجيه الدعوة الى مجموعة من مس���ؤولي وأصحاب 
الشركة التجارية املتخصصة في مجال البناء واإلعمار. وبني العيبان ان معرض 
البناء واإلعمار 2009 قد اس���تقطب للمشاركة فيه أكثر من 78 شركة ومؤسسة 
جتارية محلية ودولية متخصصة، فالى جانب الش���ركات املشاركة من الكويت 
هناك الشركات التي جاءت من پولندا والصني وسلطنة عمان وتركيا واالمارات 

العربية املتحدة وقطر والبحرين واململكة العربية السعودية.
هذا ويضم املعرض ش���ركات املقاوالت والتركيبات االنشائية وامليكانيكية 
ومواد البناء والرافعات الش���وكية والس���قاالت واالملنيوم وصناعته والزجاج 
وصناعته وتركيبه وآالت ومعدات البن���اء وأنظمة التكييف املركزي واألدوات 
الصحية واخلالطات وأنظمة متديدات املياه وخزانات املياه احلديثة وحمامات 

السباحة ومياه الشرب املعدنية واألصباغ واملواد الغازلة.

الشّراح يشارك في المؤتمر 
الدولي األول ألعمال الريادة

»سبا ليلى جاليري« يشارك
في معرض »عروس الخليج« 

أعلن »س���با ليلى جاليري« انه سيشارك في معرض »عروس 
اخلليج« الذي تقيمه شركة »برقان الديرة« في قاعة »هدى« مبركز 
املؤمترات والرويال سويت في فندق موفنبيك املنطقة احلرة في 
الفترة بني 14 إلى 16 ديس���مبر املقبل، وذلك حتت رعاية الش���يخ 
دعيج اخلليفة الصباح. وأعربت مديرة س���با ليلى جاليري غادة 
دياب عن مدى سعادتها بإقامة معرض عروس اخلليج لشموليته 
على كبرى الشركات التي تهتم باألعراس وحفالت الزفاف. وقالت 
ان إقامة معرض األعراس حتت شعار »عروس اخلليج« هي فكرة 
رائدة وتعتبر منبرا إلطالق العديد من مصممي ومصممات األزياء 
الكويتيني لعرض ابتكاراتهم في تصميم األزياء وإبراز اإلبداع احلسي 

لديهم، كما أعربت عن إعجابها بالبرامج التي يحتويها املعرض.

يش���ارك أمني ع���ام احتاد 
الشركات االستثمارية د.رمضان 
الشراح في أعمال املؤمتر الدولي 
األول لري���ادة األعمال بجامعة 
امللك س���عود وال���ذي تنطلق 
اليوم وتستمر حتى  فعالياته 
يوم غد االثنني. وسيقوم الشراح 
بترؤس إحدى جلسات املؤمتر 
التي تتكون من 6 جلسات عمل 
علمية بجانب ورش عمل متنوعة 

ستقام خالل املؤمتر. 
ويهدف املؤمتر إلى تأصيل 
املفاهيم واألسس املهنية لريادة 
األعمال في املجتمع وحتديد آليات 
تطبيق املفاهيم الريادية لتمكني 
األفراد واملؤسسات من حتويل 
ما لديهم من أفكار ومشاريع إلى 
واقع اقتصادي يسهم في بناء 
إلى  املجتمع املعرفي باإلضافة 
بناء وتنمية التوجه والسلوك 
الريادي في مجاالت األعمال لدى 
األجيال القادمة وتأكيد سمات 
ومهارات اإلبداع واالبتكار في 
اقتصاديات املعرفة إلعداد أجيال 
متميزة من رجال أعمال املستقبل 

إلى جان���ب بناء وتنمية ثقافة 
الريادي لدى  املعرفة والفك���ر 
رائدات األعمال لتفعيل دورها 
في التنمية املستدامة وبيان دور 
اجلامعات ومؤسسات املجتمع 
التعليم  في توفير متطلب���ات 
التطبيق���ي وتفعي���ل البرامج 

العلمية املنتجة.
وسيحضر املؤمتر شخصيات 
علمية ومجتمعية متخصصة 

من مختلف دول العالم.

د.رمضان الشراح 

حميد احلواج

يوسف الراشد

تستعد شركة »سنتشري 21 
أمالك الشرق األوسط« الطالق 
لقاء موس����ع لتبادل اخلبرات 
يجمع بني اصح����اب االمتياز 
ملكاتب »سنتش����ري 21« على 
مستوى منطقة الشرق األوسط 
إضافة الى كبار املسؤولني في 
الشركة االم بالواليات املتحدة 

االميركية.
التنفيذي  الرئيس  وكشف 
في الش����ركة حميد احلواج ان 
اللقاء املرتقب يهدف الى تبادل 
اخلب����رات مبا يخدم انش����طة 
مجموعة مكاتب الش����ركة االم 
املنتش����رة في نح����و 65 دولة 
على مستوى العالم من خالل 
8800 مكتب، الفتا الى ان نائب 

أعلن���ت ش���ركة األرجوان 
املتحدة العقارية عن مشاركتها 
في املع���رض الدول���ي للعقار 
الس���ادس والذي تنظمه شركة 
آنة ج���روب لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 26 

إلى 29 أكتوبر اجلاري.
وبهذه املناس���بة قال املدير 
التنفيذي لدى شركه األرجوان 
املتحدة العقارية يوسف الراشد 
إن الشركة ستطرح خالل املعرض 
املرحل���ة الثانية من مش���روع 
أرجوان ڤيال والذي يحتوي على 
ڤلل مميزة بخصوصية كاملة.

ولفت إل���ى أن ڤلل املرحلة 
األولى من نفس املشروع قد مت 
بيعها بالكام���ل وذلك لتميزها 
باخلصوصية والرفاهية والسعر 

من احملاضري����ن ذوي العالقة 
االستراتيجية مع الشركة.

وأشار احلواج في تصريح 
صحافي الى ان تلك الفعالية التي 
ستنطلق اعتبارا من العاشر من 
نوفمبر وحتى الثاني عشر من 
الشهر ذاته بفندق سفير املارينا 
تدفع في اجت����اه دعم العالمة 
التجارية للش����ركة اضافة الى 
التواصل احلي واحلقيقي بني 
مكات����ب سنتش����ري 21 بدول 
العربية  اململكة  املنطقة وهي: 
السعودية، دولة قطر، مملكة 
البحرين، دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، اجلمهورية اللبنانية، 
جمهورية مصر العربية، اململكة 

األردنية الهاشمية.

الداخلية مثل حمام السباحة، 
والباربكيو.

وتابع »مت التركيز على سعر 
الڤيال لتتناسب مع امكانية الفرد 
املادية ومت عمل التصاميم كافة 
البنية  العم���ل في  لذلك وجار 
التحتي���ة له���ذه املرحلة وقد 
اطلق عل���ى ه���ذه املرحلة من 
مش���روع ارجوان ڤيال والذي 
يأتي تزامنا مع انطالق حملته 
التس���ويقية حتت شعار »ڤيال 
بس���عر الش���قة« هذا كما متت 
إضافة وإدخال جميع اخلدمات 
الترفيهية اخلارجية لتناس���ب 
جميع االحتياجات األس���رية، 
وايضا االهتمام والعناية بوضع 
البرامج املالية جلعلها س���هلة 

ومريحة للجميع.

رئيس الشركة االم في اميركا 
Chris Kervandjian سيكون على 
رأس احلض����ور وبجانبه عدد 

اخلاص بها ولذلك مت تكرار نفس 
املش���روع بتغيير بس���يط في 
التصميم الداخلي، باالضافة الى 
ادخال بعض اخليارات الترفيهية 

الحواج: »سنتشري 21« تدّشن 
لقاءً لتبادل الخبرات العقارية

»األرجوان« تشارك بالمعرض الدولي للعقار

رئيس مجلس إدارة شركة حيات لالتصاالت أكد أن عالقة طيبة تربط »حياة كوم« مع »زين« و»الوطنية« و»ڤيڤا« في لقاء تنشره
»األنباء« بالتزامن
مع جريدة »مكان« 

اكد رئيس مجلس ادارة شركة حيات لالتصاالت »حيات كوم« طارق الكندري ان الشركة ستحقق ارباحا 
في نهاية العام احلالي، دون ان يؤكد في الوقت ذاته ان العام احلالي يعتبر من اصعب االعوام التي مرت على 
الشركة كونه صاحب احداث االزمة املالية العاملية، وتعمد عمالء الشركة من شركات االتصاالت تقليص نطاق 

تطوير شبكاتها وتخفيض نفقاتها بشكل عام جراء تأثرها بهذه االزمة.
واضاف في لقاء تنشره »األنباء« بالتزامن مع جريدة »مكان« في عددها الصادر اليوم ان قطاع االتصاالت في 
الكويت يعاني العديد من املشاكل والعراقيل التي تصعب من مهمة الشركات العاملة فيه، مطالبا احلكومة 
باالسراع بانشاء هيئة رقابية لالتصاالت تقوم بتنظيم االمور في هذا القطاع املهم، والذي من شأنه 
ان يلعب دورا كبيرا في عملية حتويل الكويت الى مركز مالي واقليمي، واشار الكندري 
الى ان مجلس االمة اصبح معرقال اكثر مما هو مساعد لعملية التنمية االقتصادية في 
البالد، مؤكدا ان دوره كمجلس في تدهور تام في السنوات اخلمس االخيرة، كما 
طالب بزيادة االنفاق احلكومي على املش�اريع التنموية وتطوير البنية التحتية 
حتى جناري الدول احمليطة بنا التي تنفق باس�تمرار على بنيتها التحتية، كل 

هذه االمور والعديد من التفاصيل االخرى في اللقاء التالي:

طارق الكندري: عراقيل ومشاكل تعوق قطاع االتصاالت 
ونطالب الحكومة باإلسراع في إنشاء هيئة رقابية


