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هاني جمعة لـ »األنباء: التنصت على المكالمات 
ممنوع مطلقاً ويعامل بمنتهى الحزم

مدير خدمات المشتركين بمحافظة العاصمة ـ المنطقة الثانية أكد حرصه على جودة الخدمات المقدمة

وكيفان، باالضافة الى مناطق الصليبخات، 
النهض���ة، غرناطة، الدوحة، االندلس قطعة 
13، وزارة الصحة )مجلس الوزراء س���ابقا 
البنزين،  البلدية(، تعليم قيادة السيارات، 
مزارع االسماك، البلدية، املطافي، بنك التسليف 
واالدخار، االمراض السارية، مستشفى الطب 
الطبيعي، املدينة الترفيهية ومحافظة اجلهراء 

� )ادارة الدوريات( الدوحة.
وكذلك فان لدينا ادارات كثيرة في مقسم 
كيفان مثل خدمة املشتركني وادارة الرقابة 
الهاتفية وكذلك ادارة تشغيل الفايبر )التحكم( 
ولدينا قسم للبريد واجلمارك وكل هذه اإلدارات 

تغطي 70% في خدمة الهاتف في الكويت.
 ما ابرز املشاكل التي تواجهكم في املنازل؟
أهم املش���كالت ه���ي تلك الت���ي تتعلق 
بالتمديدات الداخلية في البيوت وكذلك بناء 
املطابخ واحلمامات والدواوين على الصندوق 

)الديب( وهذه من أبرز املشاكل.
 ه��ل ت��رون ان عدد املوظفني في املقس��م 

كاف؟
بالنسبة الدارة خدمة املشتركني هناك عدد 
كاف من العامل���ني ولكن في بعض االحيان 
نحتاج الى زيادة في قطاعات أخرى في املقسم 

لسد احلاجة املتزايدة في العمل.
 وما جديدكم؟

نحاول دائم���ا تقدمي اخلدمة األفضل الى 
املش���ترك وتطوير وزيادة مدى اس���تفادة 
املس���تخدم من هذه اخلدمة فمادام املشترك 
يدفع مبلغا من املال )رسوما( فيجب ان يتمتع 
بخدمة على مستوى الطموح ونحاول قدر 

املستطاع خدمة املشترك بصورة مرضية.
 م��اذا عن مجموع��ة اخلدم��ات التي تقدم 

للمشترك؟
تقدم للمستخدم باقة من اخلدمات تشتمل 
على خدمة كاشف الرقم وضع االتصال الدولي 
وانتظار املكامل���ة وحتويل املكاملات وخدمة 

االيقاف وكذلك خدمة االتصال الثالثي.
 وكم تأمني خدمة االتصال الدولي؟

بالنسبة للمشترك الكويتي ال يوجد تأمني 
على االتصال الدولي وهو ما يعرف »بالصفر 
الدولي« اما في حال���ة إلغاء الصفر الدولي 
»وهو باملجان في املرة األولى« فإذا مت اعادته 

مرة أخرى يدفع املشترك 15 دينارا.
 ك��م عدد اخلط��وط التي يحق للمش��ترك 

احلصول عليها؟
يعتمد هذا األمر على »البوكس« املوجود 
وفي معظم األحوال هي 4 خطوط واذا كان 
بحاج���ة الى خط إضافي يطلب تزويده عن 
طريق الشبكة الهاتفية ودفع 150 + 65 دينارا 

للحصول على اخلط اإلضافي.
ماذا عن الكبائن املوجودة في املناطق؟

ه���ي تقوم بتوصيل اخلدمة الهاتفية من 
املقس���م الى املنازل وتتم متابعتها بش���كل 

دوري.
 كم ع��دد الطلبات التي تنجزونها بش��كل 

يومي؟
يتم يوميا االنتهاء من اعداد متفاوتة من 
الطلبات من حيث التركيب واألعطال والنقل 

والرفع وغير ذلك الكثير.
 هناك من يتهم بعض املقاسم بعدم االهتمام 

بالشكاوى التي تصل اليهم، فماذا ترى؟
استطيع التحدث عن احلال عندنا في مقسم 
كيفان، فاألبواب دائما مفتوحة واذا لم يجد 
املشترك آذانا صاغية من أحد املواطنني فعليه 
التوجه الى مراقب املقسم لتذليل الصعاب 
في أي حلظة كان����ت وأي وقت، فنحن امنا 
نسعى دائما لتقدمي أفضل اخلدمات للمشتركني 

والتيسير عليهم قدر استطاعتنا.

 وماذا عن االرقام املميزة؟
لدينا ثالث���ة انواع من االرق���ام املميزة 
يوجد لدينا »البرونزي« وكلفته 150 دينارا 
والفضي مببلغ 300 دين���ار والذهبي يبلغ 

500 دينار.
 وم��ا املناطق الت��ي ميدها مقس��م كيفان 

باخلدمة الهاتفية؟
مقسم كيفان مقسم كبير ويغذي مناطق 
كثيرة في الكويت وهي الش���ويخ السكنية، 
الشويخ الصناعية، املناطق الصحية وجيوان 
)املنطقة العس���كرية(، الش���امية، اخلالدية 

مشاكل وان وجدت فانه يتم اصالحها فورا 
وفي احلال من خالل فرق فنية مت اعدادها لهذا 

الغرض ومواجهة اي اعطال في الشبكة.
 وكيف التعامل مع تأخير سداد الرسوم؟

في حال عدم س���داد الرسوم يكون هناك 
انذار تلفوني )مس���ج( حيث تعطي فرصة 
للمشترك وكذلك عبر وسائل االعالم وكذلك 
عن طريق ادارة العالقات العامة حيث تقوم 
بابالغ املشتركني بان عليهم تسديد املتأخر 
من اش���تراكاتهم وفي حال عدم السداد يتم 

قطع اخلدمة.

فاملطلوب منه احلضور الى املقس����م لتقدمي 
طلب لرفع الهاتف ودفع الرسوم املستحقة 
واخذ براءة ذم����ة، هذا بالطبع في حال كان 
األمر برغبة املش����ترك الشخصية، لكن في 
حني الرفع احملاس����بي فيتم رفع الهاتف من 

خالل الوزارة بعد مضي 90 يوما.

مشاكل الشبكة

  ه��ل  من مش��اكل للش��بكة الهاتفية في 
منطقة الشويخ ومنطقة املستشفيات؟

الشبكة الهاتفية على خير ما يرام وال توجد 

حدود املقسم.
 ماذا عن ظاهرة املعاكسات وكيفية التعامل 

معها؟
في احلقيقة قضية املعاكسات من اختصاص 
ادارة الرقابة الهاتفية وهي اجلهة املسؤولة 
عن شكاوى املعكاس����ات وفي حال تعرض 
املشترك الي نوع من املعاكسات فعليه ان يقدم 
كتابا الى الرقابة الهاتفية وهم من يزودونه 

بالتعليمات بهذا الشأن.
 هال اخبرتنا عن كيفية رفع الهاتف؟

اذا ما اراد املش����ترك وقف خدمة الهاتف 

 كم عدد اخلطوط في املقسم؟
 لدينا اآلن 14 ألف خط في اطار اخلدمة 
وهن����اك 21 ألفا غير مس����تخدمة ولم تدخل 

اخلدمة بعد.
 ما أبرز املشاكل التي تواجهكم؟

 في احلقيقة ليس����ت هناك مشاكل تذكر 
الن االعطال يتم اصالحها اوال باول وكذلك 
املقاول يباشر اعماله بصفة دورية وبالتالي ال 
توجد اعطال في مشروع الكيبل او اخلطوط 

االرضية وان وجدت فهي اعطال عادية.
 ماذا عن القطع املبرمج؟

 يتم عن طريق مقسم رأس الساملية ويكون 
بس����بب عدم دفع الرسوم من قبل املشترك 
وعلى هذا االس����اس يتم قطع خط الهاتف 

عن املشترك.
 ماذا ع��ن القطع واالعطال املس��تمرة في 

بعض املناطق؟
 ال يوجد قطع مستمر وامنا القطع العادي 
واالعطال العادية جدا والتي حتدث في اي 
مقاسم اخرى والتي حتدث بني فترة واخرى 

ألي سبب كان.
 فه��ل من مش��اكل مع »االش��غال« وكيف 

تواجهونها؟
 بالنسبة لوزارة االشغال واملشاكل التي 
حتدث من جانبه����ا فنحن نقوم برفع األمر 
الى ادارة الشبكة الهاتفية او حماية الكيبل 
وهم يقومون مبعاجل����ة األمر وبالتالي هم 
يعرفون مصدر اخللل ومن ثم معاجلة األمر 
ومحاسبة املتسبب في ذلك وهذا ال يعني ان 
هناك تعاونا بني وزارة املواصالت واالشغال 

في أي مشروع ينفذ.
 ه��ل هن��اك أي نوع م��ن التنص��ت على 

املكاملات؟
 اطالقا وحسب القانون مينع منعا باتا 
حدوث مثل هذه الشيء وهذه جرمية يحاسب 
عليها من يقوم مبثل هذه االمور ويتم التعامل 

مع هذا االمر مبنتهى احلزم.

سرقة المكالمات

 وماذا عن سرقة املكاملات الدولية؟
 معظم هذه السرقات تكون في املناطق 
التجاري����ة ولكن املناط الي����ه هذا األمر هو 
ادارة الرقاب����ة الهاتفية حيث ان هذه االدارة 
هي ذات االختصاص بهذا العمل، باالضافة 
الى مساعدتنا لهم في حالة اكتشاف اي حالة 

من هذه احلاالت.
 ما شروط احلصول على اخلدمة الهاتفية؟

 بالنسبة لطلبات التركيب للمنازل يطلب 
من املشترك احضار البطاقة املدنية ووثيقة 
املنزل ورق����م الكيبل )الديب( وبالنس����بة 
للتجاري كتاب من الش����ركة والرقم املدني 

للشركة واعتماد التوقيع.
 هل اخلدمة لديكم تعمل بنظام »الفايبر«؟

 ال حاليا يوجد لدينا الكيبل النحاس����ي 
القدمي ولكن يتم استخدام نظام الفايبر في 
بعض املناطق في منطقتي سعد العبداهلل 
والقيروان ومناطق اخرى ولكن س����يطبق 
نظ����ام الفايبر في قطاع����ي 1 و2 في منطقة 

النهضة.

نقل اخلطوط
 هل يحق للمش��ترك استخدام خطه هاتفه 

في اي منطقة يذهب اليها؟
 اذا كان االمر في منطقة العاصمة يجب ان 
يكون ضمن حدود السنترال او املركز، فمثال 
اذا كان هناك مشترك يقطن في الصليبخات 
ال يستطيع ان يأخذ خطه الى كيفان ولكن 
ذلك سيكون حس����ب وجود الكيبل وضمن 

الفايبر مستخدم في »سـعد العبداهلل« و»القيروان« ويطبق في قطعتي 1 و2 بـ »النهضة« قريباً

قـضيـة المـعـاكسـات مـن اختـصـاص إدارة الـرقـابـة الهـاتفية فـي »المواصالت«

لدينـا 14 ألــف خــط مـسـتـخـدم و21 ألفًا غيـر مسـتخدمة في مقسـم كيفان

جولة في مقسم كيفان

اجهزة حديثة ملتابعة خدمات املقسم

هاني جمعة متحدثا الى الزميل فرج ناصر

خطوط مقسم كيفان متوافرة

الكويتـي  المشـترك 
االتصـال  بخدمـة  يتمتـع 
الـدولـي بـالـمـجــان

      فرج ناصر
قال مدير خـــدمات املشـــتركني مبحافظة العاصمة – املنطقـة الثانية هاني جمعة ان 
عدد اخلطوط التي تعمل في مقسـم كيفان هـي 14 ألف خط وهناك 21 ألف خط غير 

مستخدمة.
واضاف ان املقسم ال يعمل حاليا بنظام »الفايبر« لكن هذا النظام سيتم تطبيقه في 

قطاعي 1 و2 في منطقة النهضة وان هناك بعض املناطق تعمل بهذا النظام.
كما اوضح ان قضية املعاكسـات من اختصـاص ادارة الرقابة الهاتفية بالوزارة وهي 

اجلهة املختصة بهذا الغرض وهي التي تزود الشاكي باملعلومات.
وذكر ان املشترك الكويتي يتمتع بخدمة االتصال الدولي باملجان حيث ال 
يوجد تأمني )رسوم( عليه، وان الهدف األساسي من عملهم هو حصول 

املشترك على اخلدمة بصورة مرضية.
»األنباء« حاورت مدير خدمات املشتركني فكان هذا 

احلوار:


