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بن سالمة: خدمات االتصاالت ستتحسن وستصبح لديها
 القدرة التنافسية والصمود مقابل الشركات في المنطقة 

بعد اس���تقالته من وزارة املواصالت في بداية عام 2006 ومبجهود 
ش���خصي على استكمال املجهود الذي بدأه خالل عمله في الوزارة 
وق���اد التحرك للدفع باجتاه تنفيذ خط���ة الترقيم الوطنية وتّوج 

حتركه بإجنازها وتنفيذها بسالسة خالل عام 2008.
< شارك في تأسيس ش���ركة التواصل القابضة وهي الشركة 
املالكة لشركة خدمات التواصل، وهي إحدى الشركات املتخصصة 
في مجال خدمات االتصاالت ونقل املعلومات برأس���مال 15 مليون 
دوالر وتعمل الشركة حاليا في العديد من مشاريع البنى التحتية 
اخلاصة باالتصاالت ونقل املعلومات ومشاريع البرمجيات وباألخص 
مشاريع إدارة ش���بكات االتصاالت ونقل املعلومات، باإلضافة إلى 

تقدمي االستشارات في مجالي االتصاالت واحلاسب اآللي.
<تولى رئاسة مجلس إدارة شركة بوستا بلس حيث وضع خطة 
تأسيس شركة متخصصة في مجال اخلدمات البريديه وعمل على 
توسعة نشاطاتها لتخدم من خالل شبكتها منطقة الشرق االوسط، 
وبذلك مت تأسيس شركة خدمات بريدية برأسمال 20 مليون دوالر 

وبدأت أعمالها عام 2006 وتوظف حاليا أكثر من 400 موظف.
< قاد عمليات التوس���ع في خدمات الشركة من خالل عمليات 
استحواذ لتشمل عمليات النقل والتغليف والشحن اجلوي، وتشمل 
شبكة الشركة حاليا إضافة للكويت كال من اإلمارات العربية املتحدة 
واألردن وس���ورية ومصر والبحرين ومكتب في الواليات املتحدة 
األميركية باالضافة الى ش���راكات إس���تراتيجية في عمان ولبنان 

وقطر والهند.
< اختيرت الشركة كشريك استراتيجي وحيد ملنطقة جبل علي 
احل���رة في اإلمارات لتقدمي خدمات إدارة البريد باالضافة خلدمات 
خدمة العمالء، ويقوم فريق الشركه هناك باستقبال اكثر من ألف 
عميل يوميا والتعامل مع أكثر من أربعني ألف معاملة شهريا تتضمن 
التعامل مع أكثر من عشرة آالف جواز سفر خاص مبوظفي الشركات 

العاملة داخل املنطقة احلرة.
< وُيشهد له بتصديه وصالبته بالتعامل مع املقاولني وشهدت 
فت���رة عمله في وزارة املواصالت والفترة القصيرة لتوليه حقيبة 
وزارتي املواصالت والكهرباء واملاء مجموعة من املواقف التي يرويها 
احمليط���ون به، ولكن ذلك لم مينعه من تكوين عالقات متميزة مع 

مالك الشركات واملديرين التنفيذيني فيها.
<يحرص بن سالمة على تش���جيع الكويتيني وتبني الطاقات 
الش���ابة، ويؤكد جميع من عمل معه بأنه ومنذ بداياته كان متمكنا 
إداريا ولديه مهارة في تش���كيل فرق العمل وفهم قدرات احمليطني 

به ويتميز بقدرته على حتويل الفشل إلى جناح.

الوزارة بطلب  العليا في  القيادة 
إللغاء املشروع والبدء في اإلعداد 
ملش���روع متكام���ل بتكنولوجيا 
األلي���اف الضوئية إلى املنزل، إال 
أن احلاجة املاسة إلى تقدمي اخلدمة 
الهاتفية في املناطق اجلديدة حتمت 
على التنفيذيني املضي في املشروع 
العليا  القيادة  السابق ومبباركة 
في الوزارة، إال أن بن سالمة أصر 
على تعديل املواصفات واحلصول 
على أسعار مخفضة، وجنح في 
حتويل الفش���ل الذي كان ينتظر 
املش���روع إلى جناح بتدشني أول 
ش���بكة ألياف ضوئية إلى منازل 

املشتركني في املنطقة.
< اختير عام 1997 ممثال للوزارة 
وعضو مجلس إدارة ومديرا عاما 
إلحدى شركات االتصاالت وذلك 
أثناء فترة تأسيسها وتركيب البنية 

التحتية فيها.
< ترأس من عام 1998 وحتى 
تاريخ اس���تقالته جلنة خدمات 
شركات االتصاالت املتنقلة حيث 
بدأ خالل هذه الفترة يسعى لتعديل 
القوانني املنظمة لهذه الش���ركات 
إضافة إلع���ادة تنظي���م توزيع 

الترددات املمنوحة للشركات.
< مت اختياره خالل فترة عمله في الوزارة لعضوية عدة جلان 
مهم���ة منها اللجنة العليا إلدارة األزمات برئاس���ة وزير الداخلية 
وعضو اللجنة الفنية لتعرف���ة االتصاالت بجامعة الدول العربية 

وعضو مفوض في منطمة اإلنتلسات الدولية.
< قاد فريق من املستشارين واملستثمرين الكويتيني للمنافسة 
على الفوز بالترخيص الثالث للهاتف النقال بالس���ودان، ومتكن 
من إقناع املسؤولني في السودان من خالل العرض الفني املتكامل 
واملال���ي املقبول، ومت احلصول على املوافقة املبدئية إال أن حدوث 

إشكاليات بعمليات التمويل أثرت على إمتام االتفاق.
< ول���م يكتف بن س���المة بالتميز في العم���ل احلكومي فعمل 

كان حجم العمل واملسؤوليات 
فيها يتجاوز املوجود في أكبر 

قطاعات الوزارة آنذاك.
< ش���غل منصب رئيس 
الدولية في  قطاع االتصاالت 
عام 1996 حتى 2004 وخالل 
هذه الفتره حدثت نقلة نوعية 
في خدمات االتصاالت الدولية 
حيث مت تطوير املقاسم الدولية 
املتبادلة  واستغالل السعات 
في الكيبل اخلليجي البحري، 
وكان على رأس الفرق الفنية 
التي نسقت مع دول اخلليج 

إلجناح املشروع.
< ترأس اللجنة التنفيذية 
الكويتي���ة � اإليراني���ة وأدار 
املباحثات الثنائية التي متت 
مع املسؤولني اإليرانيني إلمتام 
مش���روع الكيبل البحري مع 
اجلمهورية اإلسالمية والذي 
مير عبر جزيرة فيلكا، وتعامل 
مبهني���ة عالي���ة ف���ي تذليل 
العراقيل التي صادفها إجناز 
االتفاق م���ع اجلانب اإليراني 

لتنفيذ املشروع.
< خالل فترة توليه رئاسة 

قط���اع االتصاالت الدولية أدار بكفاءة جميع املتطلبات التي طرأت 
خ���الل فترة حرب حترير العراق ونس���ق بعد احلرب مع اجلانب 

العراقي لتأمني الربط الهاتفي.
< في عام 2004 صدر قرار يقضي بترأسه قطاع االتصاالت والذي 
مت استحداثه بدمج قطاعات الش���بكة الهاتفية واخلدمات احمللية 
واخلدم���ات الدولية، حيث يؤكد ذلك ثقة اإلدارة العليا في الوزارة 

على قدرة بن سالمة لقيادة أهم ثالثة قطاعات فيها.
< على الرغم من أن فترة رئاس���ة بن سالمة لقطاع االتصاالت 
ل���م تطل، إال أنه عمل خ���الل هذه الفترة عل���ى محاولة إنقاذ أحد 
أهم مش���اريع الوزارة لتطوير شبكات الهاتف األرضي واملعروف 
باسم »الشبكة الكبرى« والذي كان يشهد تعثرا كبيرا، فتقدم إلى 

أجنز وزير الكهرباء واملاء ووزير املواصالت األسبق والرئيس 
التنفيذي احلالي ملجموعة االتصاالت املتنقلة »زين« نبيل بن سالمة 
العديد من املهمات املختلفة بتميز واقتدار ش���كلت محطات مهمة 
ف���ي حياته العملية، حيث تولى في بداية عام 2009 حقيبة وزارة 
الكهرباء واملاء ووزير املواصالت، وكان إميانه بضرورة اإلس���راع 
والدفع باجتاه تشكيل هيئة تنظيم االتصاالت متهيدا للخصخصة هو 
السبب الرئيسي لقبوله تولي حقيبة الوزارة، ويرى نبيل بن سالمة 
أن الكويت قد تأخرت كثيرا في إمتام خصخصة قطاع االتصاالت 
بالكام���ل بعد أن كانت لها الريادة في املنطقة، حيث كانت الكويت 
أول دولة تصدر ترخيصا لشركة هواتف متنقلة في عام 1983 ومن 
أوائل الدول التي خصخصت خدمات نقل املعلومات )اإلنترنت( في 
بداية التسعينيات، وعلى الرغم من قصر مدة توليه حقيبة الوزارة 
إال أنه استطاع أن يتم إعداد مشروع قانون لهيئة تنظيم االتصاالت 
وآخر بإنشاء شركة مساهمة عامة ألبراج االتصاالت املتنقلة لتنظيم 
توزيع األبراج واحلد من كثرتها، وقام بتسليم مشروعي القوانني 
ملجلس الوزراء للدراسة وهما األساس الذي ستنطلق منه قوانني 

خصخصة قطاع االتصاالت في الدولة.
ويؤكد بن س���المة أن خدمات االتصاالت في الكويت ستتحسن 
وستصبح لديها القدرة التنافسية والصمود في مقابل الشركات في 
املنطقة فيما لو متت اخلصخصة لقطاع االتصاالت بالكامل، والسماح 
لشركات الهاتف املتنقل بتقدمي خدمات الهاتف األرضي أيضا إضافة 
إلى املكاملات الدولية واخلدمات األخرى كما هو احلال في باقي دول 
املنطقة، حيث يتيح ذلك للمشتركني االستفادة القصوى من جميع 
اخلدمات املتطورة واملتاحة في ش���بكات االتص���ال والتي تقيدها 
حاليا محدودية التراخي���ص املمنوحة من الدولة إضافة إلى عدم 
وجود تشريعات تنظم استخدام هذه اخلدمات وحتفظ حق الدولة 

واملستخدم وحتقق في نفس الوقت أرباحا للشركة املشغلة.
السيرة العملية واخلبرات في القطاعني اخلاص واحلكومي:

< من مواليد عام 1960، حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية 
من جامعة دايتون بوالية أوهايو األميريكية.

< بدأ بن سالمة كمهندس ملش���اريع املقاسم احمللية وشبكات 
الربط في عام 1988 حتى عام 1992 حيث أش���رف خالل هذه الفترة 
على خطوط الربط بني مقاس���م الدولة والتي كانت آنذاك تش���هد 

مرحلة انتقالية مهمة.
<عمل أثن���اء الغزو العراقي بعد التحرير كعضو بفريق إعادة 

اإلعمار.
< في عام 1992 مت اختياره كمدير إلدارة االتصاالت احمللية والتي 

من مواليد عام 1960 وحاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية من جامعة دايتون بوالية أوهايو األميركية
يُشهد له بتصديه وصالبته في التعامل مع المقاولين وشهدت فترة عمله في وزارة المواصالت مجموعة من المواقف الشجاعة

لو تمت الخصخصة لقطاع االتصاالت بالكامل

سالم املهنا يتسلم شيك املساهمة

نبيل بن سالمة

»التجاري« يدعم األنشطة الرياضية لهيئة الصناعة
انطالق���ا من إميانه بأهمية دور الرياضة في بناء مجتمع قوي 
ومستقبل أفضل، فقد قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية 

لدعم األنشطة الرياضية للهيئة العامة للصناعة.
وبهذه املناسبة، استقبل عادل الضليعي � املدير التنفيذي في 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد، لسالم املهنا � رئيس قسم العالقات 
العامة، حيث دارت بينهما أحاديث ودية تخللها تس���ليم ش���يك 
املس���اهمة سالم املهنا. وقد أعرب سالم املهنا، عن شكره وامتنانه 
للدور الفعال الذي يقوم به البنك التجاري في دعم مختلف األنشطة 
االجتماعي���ة والرياضية التي تنظمها الهيئة على فترات مختلفة، 

متمنيا ألسرة البنك املزيد من التقدم واالزدهار.
وم���ن ناحيته أض���اف الضليع���ي أن البنك يأت���ي في مقدمة 
مؤسس���ات القطاع اخلاص التي متارس دورها اإليجابي في دعم 
هذه األنشطة، حيث ال تقتصر مس���اهماته على ذلك فحسب، بل 
تتعداها لتشمل مختلف اجلهات واملؤسسات األخرى التي تساهم 

في خدمة املجتمع.

قروض »باريس ـ 3« 
تتحول إلى أزمة

بيروت ـ نادر عبداهلل
الى  تتج����ه احلكوم����ة 
مواجهة مشكلة جديدة مع 
وزارة اخلزانة االميركية، 
عل����ى غرار املش����كلة التي 
واجهتها مع باريس لتمديد 
مفاعيل القرض الذي سبق 
لبيروت ان حصلت عليه في 
اطار مؤمتر »باريس - 3« 
ووصلت قيمته الى نحو 500 

مليون دوالر.
وكان متدي����د الق����رض 
الفرنس����ي لس����نة اضافية 
بقيم����ة 225 مليون دوالر، 
اث����ار اعتراضات قوية  قد 
م����ن قبل بعض ال����وزراء، 
وحتدي����دا من قب����ل وزراء 
ف����ي احلكومة  املعارض����ة 
الذين اعتبروا التمديد غير 
قانوني، بل غير دستوري، 
بحجة انه لم يقترن مبوافقة 
مجلس النواب الذي تعتبر 
موافقت����ه اساس����ية فيما 
املالية  يتعلق باالتفاقيات 

الدولية.
وبحسب جهات معنية 
الق����رض االميركي،  مبلف 
ف����إن لبنان اس����تفاد حتى 
اآلن من نح����و 300 مليون 
دوالر، لتمويل بعض العقود، 
خصوص����ا عق����ود جتهيز 
وتدريب اجليش وقوى االمن 
الداخلي، وقد مت تنفيذ معظم 
اجزاء القرض »300 مليون 
دوالر«، وبقي امام لبنان 75 
مليون دوالر لسحبها، خارج 

فترة صالحية القرض.


