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 لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية من اليمني الى اليسار (محمد النصف ، وليد القالف ، راشد عبداهللا ، باسم صورا ، برت بيرننجهام و داني نوفل)

 «AT&T» و«كواليتي نت» و«Navlink» توقع اتفاقية
  لتشغيل شبكة «AT&T» في الكويت

 أعلنت شــــركة AT&T عن اتساع شبكة خدماتها 
العاملية عبر مد شــــبكة (node) جديدة في الشرق 
األوســــط، مركز االتصال اجلديد (node) اطلق من 
مدينة الكويت ليوفر لعمالء شــــركة AT&T العاملية 
اتصالر متطورا بالشبكة العاملية، كما سيمنح قطاع 
األعمال احمللي بالكويت اتصاال أفضل بالسوق العاملية 

عبر شبكة AT&T العاملية.
  أطلق مركز اتصال شبكة AT&T اجلديد بالتعاون مع 
شركة كواليتي نت وشركة Navlink اتفاقية االستثمار 
املباشر الذي تقوم به AT&T في الشرق األوسط حيث 
جاء إبرامها عقــــب توقيع اتفاقيات مماثلة في قطر 

ودبي واململكة العربية السعودية.
  وكجزء من االتفاقية املبرمة بني الشركات الثالث 
ستقوم شركة كواليتي نت وشركة Navlink باستضافة 
(node) الشبكة العاملية، مما يتيح لشركة كواليتي نت 
 VPN تقدمي خدمات الشبكات اخلاصة AT&T وشركة
لقطاع األعمال من العمالء الكويتيني احملليني الباحثني 
 AT&T عن االتصال على مستوى عاملي وكذلك لعمالء
احلاليني متعددي اجلنسيات الراغبني في مد نطاق 

تواجدهم وحضورهم في الشرق األوسط.
  مركز االتصال اجلديد سيمكن كواليتي نت من 
 IP VPN تقدمي حلول الشبكات اخلاصة من خالل تقنية
 AT&T عبر شبكة (MPLS) لتوجه عن طريق تقنية
العاملية، حيث تتيح تقدمي خدمات الشبكات اخلاصة 
VPN واالتصال بني جميع أعضاء شبكة االتصال مع 
ضمان األمن والسرية واملرونة ومستويات فائقة من 
األداء من خالل حلول على مستوى عاملي مخصصة 
لقطاع األعمال. وقد صرح العضو املنتدب بشــــركة 
كواليتي نت راشد عبداهللا قائال: «إن جناحنا في أن 
نكون في طليعة مقدمي حلول االتصاالت املعلوماتية 
في الكويت ال يرجــــع فقط الى منهجنا في التركيز 
على العمالء، وامنا يرجع ايضا الى الشراكات التي 
تربطنا بكبرى الشركات العاملية في تقدمي خدمات 

 Navlinkو AT&T متعددة، وستمنح االتفاقية املبرمة مع
عمالء كواليتي نت خيارا إبداعيا آخر إلضفاء صفة 
العاملية على شبكاتهم احمللية، كما تثري االتفاقية 
خبرة كواليتي نت التي تزيد على ١٠ ســــنوات في 

تقدمي خدماتها لشركات عاملية». 
 AT&T وقد رحب باالتفاقية املدير التنفيذي لشركة  
جون جبســــون في الشرق األوسط وأفريقيا قائال: 
«لقــــد عبرت AT&T عن التزامها بتطوير أعمالها في 
الشرق األوسط، فهذه االتفاقية تعكس عزمنا الذي 
ال يفتر في تقدمي وابتكار خدمات اتصال الشبكات 
لعمالئنا على مستوى العالم وإمكانية اتصال الشركات 
احمللية على نطاق عاملي من خالل شركائنا، واضافة 
الى بصماتنا األخرى في مناطق اخرى من اخلليج، 
تأتي هذه املبادرة لتقدمي املزيد من الدعم لقدراتنا في 
املنطقة، حيث انها متثل عالمة جديدة على طريقنا 
نحو حتقيق ما وعدنا به عمالءنا، كما توفر لقطاع 

األعمال الكويتي اتصاال أسهل بالسوق العاملية».
 Navlink من جانبه، صرح نائب رئيس شــــركة  
للمبيعات باسم صوبرا قائال: «لقد أخذت Navlink على 
عاتقها التركيز على سوق الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، وانه ملن دواعي سروري اننا توصلنا الى إبرام 
هذه االتفاقية، كما اعتقد انه باجلمع بني االمكانيات 
التي تتمتع بها Navlink في اإلقليم واحلضور الرائع 
لشركة كواليتي نت وتواجد AT&T العاملي قد شكلنا 

مزيجا ناجحا خلدمة قطاع األعمال الكويتي».
  على مدار السنوات األربع املاضية حققت شركة 
AT&T استثمارات ناجحة في منطقة الشرق األوسط، 
حيث تقدم الشــــركة خدماتها للشــــركات متعددة 
اجلنسيات بالشرق األوسط وشــــمال افريقيا، من 
خالل توفير خدمات الربط واالتصاالت املعلوماتية 
عبر بروتوكول االنترنــــت (IP) باإلضافة خلدمات 
استضافة املواقع واملراقبة واألمن عبر شبكة اتصاالت 

عاملية. 

 «الوطنية لالتصاالت» تطلق ألول مرة 
«Wink» في الكويت والمنطقة برنامج الشباب  

 «هيتس تلكوم» تطلق التشغيل التجاري لشبكتها في غينيا 

  باهبري: اإليرادات المتوقعة ٦٨ مليون دوالر
  في ٢٠١٠ ترتفع إلى ١٢٢ مليون دوالر في ٢٠١١ 

 كشــــف رئيس مجلس اإلدارة في شــــركة 
«هيتس تلكوم القابضة» د.ســــلطان باهبري 
عن التشغيل التجاري لشبكة الشركة في غينيا 
االســــتوائية وذلك يوم اخلميس املاضي قبل 
املوعد احملدد بشــــهر كامل، موضحا أن اليوم 
األول للتشغيل شهد ازدحام جمهور العمالء 
الراغبني في تلقي اخلدمة في كل مراكز البيع 

املنتشرة في الدولة.
   واوضح باهبري، في بيان صحافي أمس، أن 
التشغيل التجاري جاء بعد ان قامت «هيتس» 
باستكمال شبكتها وقيامها بالتشغيل التجريبي 
في ١٢ أكتوبر املاضي وبعد مرور شهر كامل من 
عمليات االختبار جلودة الشبكة وتغطيتها لكل 
املناطق املستهدفة في الدولة، وكانت «هيتس» 
قد تعاقدت مع شــــركة هواوي الصينية وهي 
أحد أكبر موردي الشــــبكات في العالم لبناء 

الشبكة في غينيا االستوائية. 
  وأشــــار الى أنــــه من النــــادر اآلن في ظل 
التنافس بني مشــــغلي االتصاالت املنتشرين 
على مستوى العالم أن حتظى شركة بفرصة 
نادرة لتكون املشغل الثاني في أي سوق وقد 
حظيــــت «هيتس» بهذه الفرصة والتي تنوي 
استغاللها أفضل استغالل، وجدير بالذكر أن 
«هيتس» متتلك نســــبة ٥١٪ في الشبكة في 
غينيا ومتتلك حكومة غينيا النسبة الباقية 
ويترأس وزير االتصاالت في غينيا رئاســــة 
مجلس إدارة شــــركة «هيتس» غينيا وهو ما 

يعطي الشركة دعما حكوميا قويا. 

  وعن خصائص الســــوق في غينيا أوضح 
باهبري أن السوق الغيني يشبه أسواق اخلليج 
في فترة الســــبعينيات حيــــث متتلك الدولة 
فوائض نفط وغاز كبيرة ويوجد العديد من 
الشــــركات األميركية والفرنسية التي تعمل 

على األرض هناك. 
  وقد بدأت الدولة خطــــة تنموية طموحة 
للنهوض بالبنية التحتية وتطوير اخلدمات 
على كافة املستويات وقد كان أحد مقومات هذا 
التطوير هو ادخال مشغل اتصاالت ثاني بجانب 
شركة أوراجن الفرنسية املوجودة حاليا، وذلك 
لتوفير اخلدمة بشكل أفضل جلمهور العمالء 

وتطوير قطاع االتصاالت في الدولة. 
  وعن خصائص سوق االتصاالت في غينيا 
أوضــــح باهبري أن الســــوق الغيني يتصف 
 (ARPU) بارتفاع معدالت االيرادات للمشترك
والتي تعتبر أعلى من املستويات احلالية حتى 
فــــي دول اخلليج حيث تصــــل إلى ٣٣ دوالرا 
شهريا، كما يتصف السوق بانخفاض نسبي 
في معدالت االنتشار مبا يعطي الفرصة ملعدالت 
منــــو عالية، كما يوجد منافس وحيد اآلن في 

السوق وهو شركة أوراجن الفرنسية.
  وأوضح باهبــــري أن «هيتس» تتميز عن 
املشغل احلالي بأن شبكتها حديثة وعلى أعلى 
تقنية مبا يوفــــر خدمات متميزة للعمالء في 
السوق ما سيعطي فرصة كبيرة لـ«هيتس» 
جلذب أكبــــر عدد مــــن العمالء في الســــوق 

احمللي. 

  وبني أن الشركة تستهدف االستحواذ على 
شريحة كبيرة من املشتركني خالل عامها األول 
على أن تتزايد بشكل تدريجي في ظل اخلدمات 
التي تنوي «هيتس» طرحها على مشتركيها، 
متوقعا أن يصل العدد االجمالي إلى ٣٠٠ ألف 

مشترك خالل عام ٢٠١١. 
  وعن االيرادات واألرباح املتوقعة للشركة، 
أوضح باهبري أن ايرادات الشركة يتوقع أن 
تصل إلى ٦٨ مليون دوالر في عام ٢٠١٠ وترتفع 
إلى ١٢٢ مليون دوالر في عام ٢٠١١، كما يتوقع 
أن تبدأ الشركة في حتقيق أرباح صافية في 
عام ٢٠١١ حيث يتوقع أن يصل صافي األرباح 

إلى ٢٧ مليون دوالر في نهاية عام ٢٠١١. 
  وقال باهبري ان انشطة «هيتس تلكوم» في 
غينيا سيكون لها اثر كبير على دعم الشركة 
االم في القارة الســــمراء التــــي توليها اهمية 
كبيرة خصوصا في ظل الطفرة املتوقعة لقطاع 
االتصاالت عامة وســــط توجهات االستحواذ 
واالندماجات املستهدفة من قبل كبار الالعبني 
في القطاع االمر الذي يعكس مدى اهمية السوق 

االفريقي خالل الفترة املقبلة.
   ولم يســــتبعد باهبري ان يكون لشــــبكة 
غينيا دور هام في استراتيجية واعدة تسعى 
«هيتس» القابضة الى بلورتها بشأن «هيتس» 
افريقيا عامة، في الوقت الذي اشار فيه الى ان 
املرحة املقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مالمح 
اداء شبكات «هيتس» ليس فقط في افريقيا بل 

في االسواق االخرى التي تنشط فيها. 

 قطاع االتصاالت في أفريقيا يشهد طفرة كبيرة ستكون لها آثارها على شبكات «هيتس»

 «المركز الشرقي»:
   ننصح بتجنب الشراء 

  في المستويات الراهنة
  

  قال التقرير األسبوعي لشركة 
املركــــز الشــــرقي لالستشــــارات 
االقتصاديــــة ان ســــوق الكويت 
لالوراق املالية قد فتح األســــبوع 
املاضي عند مستوى ٧٣٣٣ ثم صعد 
حتى حقــــق في نفس اليوم قمته 
األســــبوعية عند مستوى ٧٣٣٥ 
ثم هبط حتى حقق يوم اخلميس 
قاعه األسبوعي عند ٧٠٢٥، وأخيرا 
أقفل عند ٧٠٥٨ محققا بذلك صافي 
نزول أسبوعي قدره ٢٧٥ نقطة أي 
٣٫٧٦٪ (بينما حقق األسبوع األسبق 
صافي نزول ١٣ نقطة)، الشعور 
العام كان تشاؤميا، وتذبذب مؤشر 
السوق طوال األسبوع ضمن مجال 
عرضه ٣١٠ نقطة.  وعن التوقعات 
والتوصية لألسبوع اجلاري قال 
البيانية  الرســــومات  ان  التقرير 
اليوميــــة واألســــبوعية تعكس 
ضعفا. ال ميكن اســــتبعاد حدوث 
نزول إضافي. كما ننصح بتجنب 

الشراء في املستويات احلالية. 

 «الشبكة» بانتظار شهادة 
مجلس إدارتها من 

«التجارة» اليوم
  

  عمر راشد
  كشفت مصادر لـ «األنباء» ان 
«التجارة» بصدد صدور شهادة 
القابضة  ادارة الشبكة  مجلس 
وذلك بعد استيفاء طلبات التجارة 
من قبل مالك الشركة والتي كان 
آخرها تغيير عضو مجلس االدارة 
املمثل لشركات الوطنية القابضة 
االدارة  في تشــــكيلة مجلــــس 
يوم اخلميــــس املاضي. ولفتت 
الى ان «الشــــبكة القابضة» في 
انتظار صدور تلك الشهادة لبدء 
استراتيجية الشركة في الفترة 
املقبلة والتي تتضمن ادارة اصول 
لصالح الغير وكذلك البحث عن 
فرص اســــتثمارية جيدة داخل 
السوق. وبينت ان تأخر صدور 
الشــــهادة هو نوع من املماطلة 
التي متارســــها «التجارة» غير 
املبررة وذلك لعدم متكني مجلس 
االدارة اجلديدة من وضع يده على 
الشركة ومعرفة حقوق الشركة 
والتزاماتهــــا جتاه الغير. يذكر 
ان عمومية «الشبكة القابضة» 
شهدت العديد من املداوالت بني 
مالك الشــــبكة اجلــــدد وممثلي 
«الدولية لالجــــارة» و«االبراج 
القابضة» بشأن النزاع القانوني 
حول اجراءات نقل امللكية بناء 
على املزاد العلني ملا نسبته ٣٦٪ 
من اســــهم بقيمة ٢٨ ألف دينار 

بواقع نصف فلس للسهم. 

الشــــركة الوطنيــــة   قالــــت 
انها ســــتطلق للمرة  لالتصاالت 
الكويت وعلى صعيد  األولى في 
منطقة الشــــرق األوســــط أيضا، 
خدمة فريــــدة من نوعها مصممة 
خصيصــــا لفئة الشــــباب حتت 
 Wink عنوان «برنامج الشباب» أو
التي صممت لكي تلبي تطلعاتهم 
النقال  واحتياجاتهم من خدمات 
وذلك اثر استطالع شامل أجرته 
الشركة حول اهتمامات الشباب 
في استخدامات النقال واخلدمات 

الترفيهية.
  وتشــــمل خدمة الشباب اغير 
املســــبوقة عشرين عرضا نوعيا 
ملئيا باملتعة واالثارة، وتتوزع هذه 
العروض على أربع فئات كل منها 
يضمن عاملا من املرح والتسلية ال 
مثيل له إلى عمالء الوطنية. هذا 
ويبدأ العرض على اخلدمة ابتداء 

من ٨ نوفمبر وهو يتضمن باقات 
ترويجية حصرية لهذه اخلدمة لكل 
من عمالء الدفع اآلجل واملسبق من 
شأنها ان حتيل جتربتهم في عالم 

النقال الى متعة ال تضاهى.
  وحــــول «Wink» حتدث املدير 
العام والرئيس التنفيذي سكوت 
جيجنهاميــــر قائــــال: «اننا نفخر 
بأن نكون روادا في تقدمي أفضل 
اخلدمــــات التي تلبــــي متطلبات 
عمالئنا واحتياجاتهم كما تكرس 
مكانة الوطنية الريادية في صناعة 
االتصاالت، ويسعدنا تزويد عمالئنا 
من الشباب ببرنامج حصري يلبي 
طموحاتهم الى التواصل املستمر. 
ان الوطنية حريصة على تطوير 
خدمات ومنتجات وتطبيقات تتميز 
باجلودة، وتتأنى في تصميمها لكي 
تضمن لعمالئها الفائدة القصوى 
من استخداماتها، وهذا هو هدفنا 

من خالل إطالق خدمة مبتكرة مثال 
.«Wink» برنامج الشباب

  وعلى صعيد متصل، فان هذا 
البرنامج يضمن تسهيل احتياجات 
الشباب حيث يتضمن أكثر من ١٨ 

عرضا حصريا تشمل، على سبيل 
املثال، تنزيــــل أحدث اإلصدارات 
املوسيقية واأللعاب، دعوات الى 
مناسبات خاصة، عروض تخفيض 
على االسعار في عدد من املتاجر، 

رعايات وهذا غيض من فيض.
  فللشباب الراغبني في احلصول 
على جتربة فريدة من نوعها في 
عالم النقال، ميكنهم زيارة أقرب 
فرع للوطنية لاللتحاق بـ«برنامج 
الشباب»، حيث يتوجب على من 
ينتمــــي الى الفئة العمرية بني ١٢ 
و٢٥ سنة إظهار البطاقة الشخصية. 
بعد التسجيل سوف تصل لعميل 
الوطنية رســــالة تؤكد االلتحاق 
كما سوف يحصل على كتيب عن 
اخلدمة والعــــروض اخلاصة بها 

باإلضافة الى بطاقة عضوية.
  وختم جيجنهامير: «لقد طورت 
الوطنية خدمة ريادية لفئة أساسية 

في املجتمع الكويتي وهي خدمة 
لطاملا طال انتظارها في أوســــاط 
الشــــباب. في جعبتنا املزيد من 
اخلدمــــات احلصريــــة والنوعية 
التي ســــوف نفاجئ عمالءنا بها 
ملناسبة احتفاالتنا بالعيد العاشر 

للوطنية».
 «Wink» ان برنامج الشــــباب  
من الوطنية يزخــــر بالعديد من 
التقدميــــات والعــــروض التي لم 
يسبق لها مثيل وهو الهدية املثلى 
التي قد يقدمها األهل إلى أبنائهم 
حيث يلبــــي مختلف اهتماماتهم 
بعالم النقال وأكثر ويســــتجيب 
الى تطلعاتهم املتنامية إلى جتربة 
غير مسبوقة مع كم من اخلدمات 
والعروض التي يتيحها وتعتبر 
األفضل على اإلطالق وتخصص 
هذه الفئة العمرية حصريا بخدمات 

مبتكرة وخالقة. 

 سكوت جيجنهامير

 الرئيس التنفيذي لـ «هيتس – غينيا» يفتتح التشغيل التجاري في أحد الفروع  ازدحام العمالء في مراكز البيع
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