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كيف ستتم صفقة زين؟
بني حالتي املد واجلزر تابع من تابع وراقب 
من راقب حتركات س����هم شركة زين في االيام 
االخيرة قبل عطلة عيد االضحى املبارك كونها 
حديث الس����اعة تزامنا من البيانات الصادرة 
من كبار املالك في الش����ركة والتي تتقارب في 
أهدافهما نحو امتام الصفقة املليارية »بيع %46 
من أسهم زين ملؤسسة اإلمارات لالتصاالت«، 
وتختلف في بعض بنودها، وذلك حس����ب ما 
اطلعنا على بياني شركة االستثمارات الوطنية 
وشركة الفوارس القابضة في جزئية بيع أحد 

االصول املهمة وهو أصل زين السعودية.
استغلت االحداث الدراماتيكية الطبيعية التي 
حتدث في غالبية االستحواذات واالندماجات 
في معظم القطاعات االقتصادية في أس����واق 

املال العاملية بني أحضان بعض كبار املتداولني بشهية املضاربات 
نظرا لالختالفات التي أبعدت جانب املوافقات السريعة حتسبا 
لتأخير الصفقة نحو اجل غير مس����مى على غرار ما يحدث في 
اختالفات وجهات النظر، وكأن السيناريو الذي نشاهده اليوم هو 
نفس السيناريو الذي حدث لشركة أوراكل املشهورة في صناعة 
البرمجيات في القطاع التكنولوجي األميركي عندما استحوذت 
على صن مايكروسيستمز في العام املاضي حتى متت الصفقة 
بأكثر من 7 مليارات دوالر وسط خالفات امتدت أكثر من عامني. 
ومبا ان أحد أس����اتذة جامعة كولومبيا سابقا بنجامني جراهام 
اخبرنا بكلم����ات محدودة العدد وكبيرة املغزى بأن املس����تثمر 
الفرد يج����ب ان يتصرف بانتظام كمس����تثمر وليس كمضارب 
قاصد ربط العوامل املضاربية في الش����ركات األبرز استثماريا 
من حيث االيرادات والعوائد املجزية وكلتاهما جتتمعان في زين 
وهي النموذج االمثل واالنس����ب في الفكر االستثماري الناضج، 

لذا شاهدنا كيف امتزجت السيولة االنتهازية 
بحثا عن الفرص التي تتوالد مع زيادة حجم 
الطلبات على الشركة أمام أعني كبار الالعبني في 
قطاع االتصاالت على نطاق واسع مدركني أهمية 
االستثمار مدعوما بكبار املالك احملليني الذين 
لهم دور في جناحات واسعة على مدى عقود 

من الزمان والتاريخ خير شاهد على ذلك. 
وفي ظل هذا التحول احملوري وبالتركيز على 
نقطة اخلالف، حتديدا في زين السعودية التي 
قيمتها السوقية حاليا 11 مليار ريال سعودي 
ونسبة زين األم تعادل اليوم 2.7 مليار ريال 
سعودي تقريبا بينما كانت قرابة ال� 22 مليار 
ريال عندم����ا نالت الرخص����ة وأصبحت تلك 
اخلس����ائر في فترة بداية التأس����يس ودخول 
غمار املنافسة بني أكبر شركتني في املنطقة وليس على مستوى 
اململكة حتى استطاعت في فترة قياسية نظرا لطبيعة املنافسة 
في تغيرات الش����ركة ودخولها مرحلة املعادلة بني املصروفات 
واإليرادات في منتصف ه����ذا العام، وهذا ما مييزها في املرحلة 
املقبل����ة مقارنة مع قيمتها احلالية ليجعلها أمام مرأى مقتنصي 

الفرص بني كبرى شركات االتصاالت في املنطقة.
ونظرا لطبيعة القانون في هيئة السوق السعودي والذي ال 
يسمح بحصول مشغل أجنبي على رخصتني من نفس القطاع، 
فمن األفضل لو وضعنا أمامنا أبس����ط احللول واس����تغالل هذا 
االصل »زين السعوية« بتكوين شراكة استراتيجية عبر شرائه 
واالحتفاظ به استثماريا خارجا من منظومة زين االم ليتسنى 
للجميع التوافق نحو امتام الصفقة واالستفادة من األصل الذي 

هو العائق أمامنا في مثل هذه الظروف.
Mzq8@hotmail.com  

ألعضاء برنامج »مكافآت« الذي أطلقته مؤخرًا

»الوطنية«: »كراون بالزا« و»هوليدي إن السالمية«  
أبرز الشركاء في تقديم عروض مغرية خالل »األضحى«

»الجابرية« تطلق معرض العقار والمال واالستثمار

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت مواصلتها 
تقدمي مكافآت مميزة لعمالئها من أعضاء برنامج 
املكافآت وحرصها عل���ى تدليلهم كجزء مهم من 
أهداف برنامجها الذي مت إطالقه في الفترة األخيرة، 
والذي يحمل في طياته الكثير من العروض واملزايا 
احلصرية، مش���يرة الى ان كل م���ا على العميل 
فعله هو التسجيل في البرنامج واستبدال النقاط 
واحلصول على املكافآت س���واء من الوطنية أو 

من شركائها.
وباعتبارهم شركاءها في هذا البرنامج، يقدم 
كل من فندق كراون بالزا وهوليدي إن الس���املية 
كوبونات خاصة باملطاعم فقط لعمالء الوطنية 
اجلدد من أعضاء برنامج املكافآت، والذين ميكنهم 
التسجيل في البرنامج عن طريق ستاند الوطنية 

الذي مت تخصيصه للعمالء للتسجيل في البرنامج في كال الفندقني 
من الساعة ال� 12 وحتى ال� 10 مساء كل يوم، حيث يستمر العرض 

حتى 27 من الشهر اجلاري.
وح���ول هذا العرض ق���ال مدير العالقات العامة في الش���ركة 

الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول: »إن هذا 
العرض يعد مبنزلة تقدي���ر عميق منا لعمالئنا 
ممن أثبتوا والءه���م وإخالصهم للوطنية، وهو 
تأكيد على أننا نس���عى دوم���ا خلدمتهم وتلبية 
متطلباتهم مهما كانت وكيفما شاءوا، وال يسعنا 
إال أن نقدم خالص ش���كرنا لكل من فندق كراون 
بالزا وهوليدي إن الس���املية على تعاونهم معنا 
في هذا الش���أن«. واض���اف ان »برنامج مكافآت 
الوطنية مينح العمالء فرصة احلصول على أكثر 
من 100 مكافأة مميزة والعديد من املزايا اآلخرى. 
واالنضمام إلى البرنامج بحد ذاته أمر يسير وال 
يتطلب وقتا أو مجهودا، وكل ما على العميل هو 
اس���تخدام خدمات الوطنية والبدء بجمع النقاط 

واالستمتاع مبكافآت الوطنية وشركائها«.
اجلدير بالذكر أن هناك 3 مستويات لعضوية برنامج مكافآت 
الوطنية، هي: احلمراء والفضية والذهبية، وكلما استخدم العميل 
خدمات الوطنية بشكل متواصل زادت فرصته في التقدم للمستوى 

األعلى.

اعلنت مجموعة اجلابرية للمعارض عن انضمام 
ش���ركتي »تارجت العقارية« واسكان املشتركة، 
للش���ركات املش���اركة في معرض العقار واملال 
واالس���تثمار الثاني الذي يقام حتت رعاية وزير 
املالية مصطفى الشمالي في الفترة من 22 الى 25 

نوفمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي مبجموعة 
اجلابرية للمعارض محمود عفيفي في تصريح 
صحافي ان اقامة املعارض العقارية متثل فرصة 
جيدة ملتابعة اكبر عدد من املشروعات العقارية 
مجتمعة حتت س���قف واحد وهي فرصة مثالية 
للمقارنة بني جميع املشروعات العقارية املطروحة 

واختيار االنسب منها.
واضاف ان املعرض يعتبر حدثا مهما ويترقبه 

الكثير من املهتمني ملا يش���كله من قراءة دقيقة لواقع ومستقبل 
القطاع العقاري وليقيس مدى اقبال املستثمرين على التعامل مع 
العقار محليا واقليميا وعامليا ويبني دقة ومدى تعافي الس���وق 
العق���اري، كما ان املعرض فرصة كبيرة للعمالء وذلك بعد اعالن 
بعض الشركات املشاركة عن طرحها ملشاريع جديدة مغرية الول 
مرة في املعرض الذي يساهم ايضا في انتعاش السوق العقاري 
واتاحة فرصة اكب���ر للعمالء الختيار افض���ل الفرص العقارية 

واالستثمارية.
ودع���ا جميع العمالء الباحثني عن افضل الفرص للش���راء او 

االس���تثمار الى ان يترقبوا هذا التجمع العقاري 
واالستثماري االقوى للمرة الثانية في 2010 وذلك 
الن املعرض سيطرح مميزات مغرية جدا جدا للعمالء 

الراغبني في الشراء خالل فترة املعرض.
وقدم بعض النصائح الهام���ة للزائرين لكي 
يستفيدوا من تلك املعارض، وأهمها: ان يقوموا 
بزي���ارة املعرض مرتني على االقل، االولى جتمع 
بها بيانات حول العارضني والفرص والثانية بعد 
مراجعة البيانات، وعند زيارة جناح شركة معينة 
لوجود فرصة فيها من املهم طلب مقابلة املسؤول 

فيها واالستفسار منه عن اي طلبات.
كذلك من املهم احلرص على حمل بطاقة تعريف 
عن العميل مسجال عليها جميع بياناته لسهولة 
االتصال به بعد املع���رض، مع عدم اغفال زيارة 
الش���ركات التي يظن أنها تلبي االحتياجات املباشرة للزائر الذي 
قد يجد فيها فرصة تس���اوي كل الوقت الذي قضاه في املعرض. 
واضاف عفيفي: »احرص على أن تس���أل العارض عن مشاريعه 
وعن اخلدمات فقد تخطر ببالك فكرة تستفيد منها الحقا، وحاول 
أن تس���جل على بطاقات عمل العارضني تصنيفا حسب االهمية، 
وقم باالتصال بالعارض الذي تناقش���ت معه في موضوع ما بعد 

أسبوع من نهاية املعرض كي يتذكرك وال ينساك«. 
وأكد: »ال تنس أن الفرصة لكي حتقق ثروة تأتي من أماكن لم 

تكن تتوقعها«.

عبدالعزيز البالول

محمود عفيفي 

بقلم: محمد الهاجري 

جمعية المهندسين و»يوني اكسبو« تستعدان إلطالقه في 29 الجاري

اكتمال عقد المشاركين في معرض اإلسكان الـ 14

مروان حرب محمد أبل

تسنيم أبوبكر

عبدالعزيز الفضلي

ماهر عواد

اكتمل عقد اجلهات املشاركة 
ف���ي مع���رض اإلس���كان ال� 14 
بانضم���ام عدد من الش���ركات 
واجله���ات للمعرض حيث تبدأ 
أنشطته في 29 اجلاري وتستمر 
على مدى 4 أيام ويختتم أعماله 
في الثاني من ديسمبر املقبل في 
فندق الريجنس���ي حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
وزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
وزير الدولة لش���ؤون التنمية 
الفهد وتتضمن  الش���يخ أحمد 
أنشطته العديد من احملاضرات 
والندوات وورش العمل اخلاصة 
بالقضية اإلسكانية وكيفية بناء 
بيت املس���تقبل ومراحل البناء 
املباني.  الشائعة في  واألخطاء 
وتضع جمعية املهندسني والشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO اللمس���ات 
األخيرة إلطالق املعرض والذي 
يشارك في دورته احلالية أكثر 
من 65 جهة وشركة متخصصة 
جعلت من معرض اإلسكان أكبر 
جتمع تشهده الكويت للشركات 
واملؤسس���ات العاملة في مجال 
التش���ييد والبن���اء والتمويل 

العقاري.
بداي���ة قال مدير الش���ؤون 
اإلدارية واملوارد البش���رية في 
شركة صناعة اللوحات الكهربائية 
عبدالعزيز الفضلي ان الشركة 
تشارك في معرض اإلسكان ال� 
14 لتعرض أحدث منتجاتها من 
لوحات توزيع التيار الكهربائي 
للضغ���ط املنخفض وفي قطاع 
اإلسكان لوحات توزيع رئيسية، 
فرعي���ة، ونهائي���ة وصناديق 
التكيي���ف والع���زل الكهربائي 
باإلضافة إلى حوامل األس���الك 

الكهربائية. 
وأشار إلى أن الشركة تتطلع 
املباشر باملستهلك  إلى االلتقاء 
وتعريف���ه مبنتجاتها واجلودة 
العالية للمواصفات املتبعة في 
التصني���ع واختي���ار املكونات 
العالي  الكهربائي���ة ذات األداء 
املقاوالت  وااللتقاء مع شركات 
العاملة في مجال اإلسكان حتديدا 

والكهرباء عموما. 
وأكد الفضلي أن سوق املواد 
اإلنشائية في الكويت يسير نحو 
حتقيق املش���اركة في املشاريع 
احليوية املدرجة ضمن أولويات 
خطة التنمية، حيث انه في الوقت 
احلالي في أولى مراحله مركزا 
على مشاريع الطرق والكهرباء 
واإلسكان بانتظار التركيز أكثر 

على املشروعات اخلدمية. 

»الزبن« للمعدات الثقيلة

أما مدير عام ش���ركة الزبن 
للمعدات الثقيلة مروان حرب فقال 
ان الشركة ستعرض في جناحها 
مبعرض اإلس���كان الرابع عشر 
مجموعة من املعدات اإلنشائية 
ذات اجلودة العالية التي تنتجها 
املصانع العريقة والعاملية والتي 
منثلها في الكويت من هذه املعدات 
جرافات، حفارات وغريدرات من 
السويد، وضواغط هواء ثابتة 
ومتنقلة م���ن أملانيا، ومحطات 
خلط ومضخات خرسانية من 
أملانيا ومول���دات كهربائية من 
ايطاليا وفراش���ات وقاشطات 

ومداخل أسفلت من أملانيا.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى 
تعريف وتثقيف زوار املعرض 
من املقاولني على هذه التطورات 
وعل���ى مختلف املع���دات التي 
ستساعدهم على إمتام أعمالهم 

العاملية للعناصر األساسية في 
صناعة املطابخ اجلاهزة وخزائن 
املالبس، وقال من واقع خبرتنا 
التي امتدت ألكثر من 20 عاما في 
مجال تصنيع املطابخ اجلاهزة 
وخزائن املالبس وكوننا الوكالء 
املعتمدين لشركة أبيت الماناتي 
العاملية لتصنيع الفينول اإليطالي 
العاملية لتصنيع  وشركة سيما 
اإلكسس����وارات السويس����رية 
نس����تطيع أن مند ال����زوار بكل 
احتياجاتهم من تصميمات عصرية 
وجودة موثقة عامليا بش����هادة 
االيزو، كما أنن����ا نضمن جودة 
اخلامات الداخل����ة في التصنيع 
ومنن����ح كفالة تصني����ع ملدة 5 

سنوات على منتجاتنا.
وأش����ار عبداجلب����ار إلى أن 
صناعة اإلنش����اء والتعمير في 
الس����وق الكويتي له����ا طابعها 
له����ا من اجلمال  املميز  اخلاص 
والتفرد وقد حققنا جناحا الفتا 
لألنظار في مجال صناعة املطابخ 
خالل الس����نوات ال� 20 املاضية 
ما يزيد من مس����ؤوليتنا جتاه 
الثقة  الكويتي، فبناء  املستهلك 
بني املستهلك واملنتج يحتاج إلى 
جهد وخبرة وتطوير مستمر وهذا 
ما متيزت به مؤسس����ة الرياض 
للمطابخ اجلاهزة خالل سنوات 
مسيرتها، مؤكدا على أهمية دور 
اجله����ات الرقابية ف����ي محاربة 
الغش التجاري والتضليل بتقليد 

العالمات التجارية املعروفة.

»التقنيات الذكية«

التس����ويق بشركة  أما مدير 
التقنيات الذكية محمد أبل فقال 
ان الشركة ستعرض في معرض 
اإلس����كان أنظمة البيوت الذكية 
وأنظمة األمان التي متكن املستخدم 
من التحك����م مبنزله عن طريق 
الرس����ائل القصيرة )SMS( من 
هاتفه النقال وأيضا برمجة املنزل 
بتشغيل أنظمة اإلنارة والتكييف 
والشتر تلقائيا حسب التوقيت 
املبرمجة علي����ه. وحول أهداف 
وتطلعات الشركة من املشاركة 
في املعرض قال ان املعرض يعتبر 
من أهم معارض البناء بالكويت 
مما يتيح لنا التواصل املباش����ر 
مع الزوار وعرض ما هو جديد 
في السوق العاملي مبجال األنظمة 
الذكية وأنظمة األمان وسيحظى 
العميل بالتجربة احلية لألنظمة 
خالل زيارته جلناحنا باملعرض. 
كما ذكر أبل ان السوق الكويتي 
من األس����واق املميزة بالنهوض 
املعماري وال����ذي تخطى األزمة 
االقتصادية بكل مرونة ولكن في 
مجال املباني الذكية فإن السوق 
الكويتي يفتقد الصورة الواضحة 
عن مزايا األنظمة بتوفير الطاقة 
ومرونة االس����تعمال والتوفير 
املادي على املدى البعيد. وأضاف 
ان الشركة قامت بإجناز العديد 
من املش����اريع السكنية في عدة 

مناطق مختلفة في الكويت.

بش���ركة س���ان ماركو اإليطالية 
للتجارة العامة واملقاوالت تسنيم 
أبوبكر ميتو ان الشركة تعرض 
في جناحها مبعرض اإلسكان ال� 
14 مجموعة من أصباغ ديكورات 
وأصب���اغ أملش إيطالية الصنع 
وأصب���اغ خارجية بنظام العزل 
»Marcotherm system«، واجلديد 
الذي  املاركوثرم  لدينا هو نظام 
الس���كنية  الراحة  يحس���ن من 
واملنزلي���ة ويح���د م���ن تكلفة 
التبريد والتدفئة ويدوم حتى 10 
سنوات وأيضا اجلديد هو أصباغ 
الديك���ورات التي تعطي ش���كال 
مميزا للحوائط واألسقف ومنها 
لالستخدام اخلارجي والداخلي.

الى  أنه���ا تتطلع  وأضاف���ت 
زيادة حجم عمالء الش���ركة من 
خالل التعريف والترويج ملنتجات 
الشركة من األصباغ ولهذا الغرض 
استقدمنا من وكالتنا في ايطاليا 
عددا من الفنيني اإليطاليني لعرض 
جتارب للجمهور من خالل املعرض 
واإلجابة عن كافة استفس���ارات 
العمالء في جناح الشركة مبعرض 

اإلسكان. 
وأش���ارت ميتو إلى أن سوق 
املواد اإلنشائية في الكويت لديه 
إمكانيات كبيرة ليكون أكثر ازدهارا 
مما هو عليه حاليا، حيث استطاع 
تخطي األزمة املالية العاملية بنجاح 
ويبقى أن يتم تنفيذ خطة التنمية 
ليحقق معدالت عالية من النمو 
وال���رواج وذك���رت أن منتجات 
الشركة من األصباغ مت االعتماد 
عليها في العديد من املشروعات 
الكبرى في الكويت وحازت ثقة 

املستهلك واملقاول معا.

»الرياض للمطابخ الجاهزة«

ومن جانبه ق���ال نائب مدير 
التس���ويق وعالق���ات العم���الء 
الري���اض للمطابخ  مبؤسس���ة 
اجلاهزة نبيل موسى عبداجلبار 
ان املؤسسة ستعرض بجناحها 
في معرض اإلسكان مطابخ جاهزة 
ومودي���الت جدي���دة ذات جودة 
عاملية خاضعة الختبارات التحمل 
القصوى، مؤكدا ثقته بأنها ستكون 
مفاجأة للعمالء من ناحية املتانة 

واجلمال.
واضاف ان املؤسسة تهدف من 
مشاركتها في املعرض إلى إرشاد 
العمالء باملواصف����ات واملعايير 

بشكل سريع وفعال واقتصادي 
وتعريف املقاولني على اخلدمات 
التي تقدمها ش���ركتنا من توريد 

املعدات وخدمة ما بعد البيع.
وأش���ار حرب إلى أن السوق 
الكويت���ي ف���ي مجال اإلنش���اء 
واملق���اوالت في تطور دائم وهذا 
التطور يستدعي اخلبرات املركزة 
في جميع االختصاصات واألوجه 
املختلفة للمشاريع، مشددا على أن 
الشركة تسعى لوضع خبراتها في 
التعاون مع كبار املقاولني لتحقيق 

مصاحلهم.
وذك���ر أنه خالل الس���نوات 
األخيرة ساهمت الشركة في توريد 
عدد كبير من املعدات اإلنشائية 
ملشاريع حساسة، مؤكدا على أن 
فلسفة الشركة في العمل هي أننا 
ش���ركاء مع املقاولني في املعدات 
له���م وجناح هذه  التي نوردها 

املعدات هو جناح لنا.

»شورتيك« للمقاوالت

وقال مدير عام شركة شورتيك 
العامة للمباني ماهر  للمقاوالت 
عواد ان الشركة تشارك في معرض 
اإلس���كان ال� 14 من أجل عرض 
أعمالها في مجال التدعيم وسحب 
املياه وخاصة في مشاريع اخلدمات 
والبنية التحتية احلكومية خاصة 
ألنه���ا تتصدر قائمة املش���اريع 

احلكومية املطروحة حاليا.
وأشار إلى أن الشركة تتطلع 
إل���ى التعري���ف به���ا وقدراتها 
وخبراتها للجمهور بصفة عامة 
املتخصص���ون  واملهندس���ون 
املق���اوالت واملكاتب  وش���ركات 
الهندس���ية بصفة خاصة كذلك 
املؤسسات احلكومية واجلهات 

املعنية بأعمال الشركة.
وذكر عواد ان السوق قد شهد 
حالة تراجع خالل العام املاضي 
في القطاع اخلاص ولكن القطاع 
احلكومي يشهد حاليا طفرة كمية 
ونوعية سوف تساعد على استقرار 
السوق والنهوض به إلى مستويات 
أفضل وأضاف ان الشركة أجنزت 
العديد من املشروعات احلكومية 
واألهلية من بينها مشروعات بنية 
حتتية ومجمعات ومش���روعات 

طرق وغيرها.

»سان ماركو اإليطالية«

وقالت مديرة قس���م األصباغ 


