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المزيدي: وزارة المواصالت للقطاع الخاص بالكامل خالل 4 سنوات
فواز كرامي

أكد وكيل وزارة املواصالت 
عبد احملسن املزيدي انه سيتم 
خصخص���ة وزارة املواصالت 
بالكامل خالل الس���نوات ال� 4 
املقبلة وفي إطار اخلطة اخلمسية 
احلالية، مبينا أنه سيتم إسناد 
جميع أعمال وزارة املواصالت 

إلى القطاع اخلاص.
املزي���دي ف���ي  وأوض���ح 
تصريح���ات للصحافيني على 
هامش افتتاح���ه ملعرض زين 
السنوي السابع »زين سيتي« 
أن الوزارة ستقوم بخصخصة 
البوابة الدولية لالتصاالت من 
خالل إنشاء شركة متخصصة 
الدولي���ة تكون  لالتص���االت 
مس���ؤولة عن كل م���ا يخص 
الكيبالت  القطاع مبا فيها  هذا 
البحرية والبرية والنواقل، الفتا 
إلى ان الشركة ستكون شركة 
مساهمة عامة ُيطرح 50% من 
العام و%26  أسهمها لالكتتاب 
لالكتت���اب احلكوم���ي و%24 

ملستثمر إستراتيجي.
وأضاف ان تأسيس الشركة 
س���يتم وف���ق برنام���ج عمل 
اخلصخصة ومن خالل اخلطة 
اخلمسية للحكومة، مشيرا إلى 
أن املشروع يتم عرضه حاليا 
على جهاز املبادرات واملشاريع 
برئاسة وزير املالية باإلضافة 
إلى وزيري التجارة واألشغال 
وم.عادل الرومي رئيس اجلهاز 
الفني، وهم بصدد إجراء دراسة 

اجلدوى الفنية للمشروع.
وحول قانون هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
أك���د املزي���دي ان القانون في 
املراحل النهائية للدراسة لدى 
هيئة الفتوى والتشريع حاليا 
وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء 
قريبا، ومن ثم إلى مجلس األمة 
إلقراره، وتوقع أن يتم االنتهاء 
منه خالل الفصل التش���ريعي 
القانون  احلال���ي، وس���يتبع 
حسب اقتراح الوزارة إلى وزير 
املواصالت كرئيس ملجلس إدارة 

الهيئة.
وردا على سؤال حول قرار 
إلغاء رسوم استقبال املكاملات 
الدولية واألرضية على الهواتف 
املتنقل���ة وم���ا إذا كانت هناك 
مفاوضات في هذا الش���أن من 
قبل شركات االتصاالت إللغائه 
أكد املزي���دي ان هذه الصفحة 
قد طويت متاما، وال رجعة في 
هذا القرار، الفتا إلى أن شركات 
االتص���االت قام���ت بتكيي���ف 
القرار  أوضاعها ح���ول ه���ذا 
ويعملون حاليا على تعويض 
خس���ائرهم من خالل خدمات 

أخرى يتم تقدميها لعمالئهم.
افتتاح »زين«  ومبناس���بة 
ملعرضها السابع »زين سيتي« 
على أرض املعارض في مشرف 
ابتداء من أمس وحتى األول من 
مايو املقبل. ومبشاركة كبيرة من 
شركائها وموزعيها املعتمدين، 
قال الرئيس التنفيذي في شركة 
زين الكويت خالد الهاجري على 
هامش أنشطة افتتاح املعرض 
»لقد اخترن���ا عنوانا ملعرضنا 
باسم »زين سيتي«، وأردنا أن 
ننقل رسالة للجمهور العريض 

الذي س���يزور أرض املعارض 
أن دورة هذا العام مختلفة عن 
كل الدورات التي سبقتها، وأن 
الزائر سيشعر أنه يزور مدينة 
فعال، مدينة تكسوها مالمح من 
نوع خاص، حتمل سمات الثورة 

الرقمية في عالم االتصاالت«.
وأضاف »مدينة زين سيتي 
جتمع داخل أروقتها هذا العام 
أكب���ر ش���بكة للموزع���ني في 
الكويت، هناك 36 مؤسسة من 
ش���ركاء وموزعي شركة زين، 

والعروض الترويجية األولى من 
نوعها في الكويت على اإلطالق. 
وأعرب الهاجري عن فخره بهذه 
الدورة املميزة وقال: »معرض 
زين سيتي يقدم فرصة وجتربة 
حية لعمالء زين واجلمهور الزائر 
الذي نتوقع ان يتعدى ال� 200 
ألف زائر، بالتمتع بتجربة فريدة 
هي األقوى في سوق االتصاالت 

الكويتية«.
وأكد بقول���ه: »كلنا ثقة أن 
»زين س���يتي« ستقدم مفهوما 

وكلهم في غاية الشوق الستقبال 
اجلمهور الزائر بأحدث ما أفرزته 

تكنولوجيا االتصاالت«.
وأوضح أن اجلمهور سيفاجأ 
بعروض هي األولى من نوعها 
في الكوي���ت على خدمات نقل 
البيانات والص���وت، وأجهزة 
الهوات���ف الذكي���ة، وأجه���زة 
الكمبيوتر احملمولة، مش���يرا 
إلى أن اجلمهور سيكون مدعوا 
وبصفة رسمية للجلوس على 
مائدة دسمة للغاية من اخلدمات 

جدي���دا ومصطلحا مغايرا في 
العروض الترويجية في صناعة 
االتصاالت املتنقلة«، مشيرا إلى 
أن معرض »زين سيتي« سيفتح 
أكثر من نافذة للشركة لتطل من 
خاللها على اجلمهور، ليس هذا 
فحسب بل وسيكون مبقدورها 
خلق حالة من احلوار املباشر 

معه.
وذك���ر ان زين تبحث دائما 
ع���ن كيفية جم���ع كل رغبات 
وطموحات العمالء حتت سقف 
واحد، ونحن هنا وفي معرض 
»زين سيتي« نحقق ذلك، مبينا 
أن ه���ذه النوعية من املعارض 
توفر ملتق���ى جماهيري غير 
مسبوق بني الشركة وشركائها 
من املوزع���ني والعمالء في آن 

واحد.
اجلدي���ر بالذكر أن معرض 
»زين سيتي« الذي يقام في أرض 
املعارض في منطقة مشرف في 
الصالة 8 سيحمل معه العديد 
من املفاجآت والعروض والتي 
أعدتها »زين« خصيصا لعمالئها 
ولزوار املعرض وهذه العروض 
تشمل خدمات الصوت والبيانات 
الكمبيوتر احملمولة،  وأجهزة 
وأجهزة الهواتف الذكية بألوان 
لم تطرح بها من قبل في السوق 

الكويتي.

افتتح معرض »زين« السنوي على أرض المعارض وأكد أن قانون تنظيم االتصاالت في مراحله النهائية

)كرم دياب( عبداحملسن املزيدي وم.خالد الهاجري يتجوالن في املعرض  

ألعاب ليزر في افتتاح املعرض

وكيل »املواصالت« مستمعا لشرح من أحد املشاركني في املعرض

 .. وجانب آخر من عرض االفتتاح

جانب من املؤمتر الصحافي الذي عقد عقب افتتاح املعرض

الهاجري: الشركات الكويتية الثالث 
قادرة على إدارة بوابة اتصاالت دولية 

نفى الرئيس التنفيذي 
لشركة زين الكويت م.خالد 
الهاج���ري أي نية إلعادة 
هيكل���ة الش���ركة خ���الل 
املقبل���ة، مؤكدا  املرحل���ة 
أن الش���ركة تس���ير نحو 
األفض���ل وإجنازاتها خير 
دليل على ذلك، حيث انها 
املشغل األكبر في الكويت 
وصاحبة احلصة السوقية 
الكفاءة  األعلى ولديها من 
اإلدارية واملالية والفنية ما 
يؤهلها لقيادة هذا القطاع 

نحو األفضل.
وأض���اف الهاجري في 
تصريح���ات للصحافيني 

عقب افتتاح الشركة ملعرضها السنوي السابع 
»زين سيتي« أمس أن احلديث عن تخفيض 
الشركة لتعريفة مكاملاتها في الوقت الراهن 
يفتقد للموضوعية، مؤكدا أن األسعار احلالية 
في إطار املس���تويات التنافسية، خصوصا 
بعد إلغاء تعريفة استقبال املكاملات الدولية 
والثابتة وأن الدعوة لتخفيض املكاملات سيحمل 
الشركات أعباء إضافية ال تتحملها شركات 

حكومية وليست جتارية.
وفي هذا الشأن انتقد الهاجري تأكيد وزارة 
املواصالت أنه ال نية للتفاوض حول قرار إلغاء 
تعريفة املكاملات الدولية والثابتة، وأن هذه 
الصفحة قد طويت وال رجعة في القرار، قائال 
انه ليس هكذا تس���ير األمور، متسائال كيف 
تدعو احلكومة إلى اخلصخصة ورفع مستوى 
أداء اخلدمات وفي نفس الوقت تدعو إلى تقدمي 

خدمات مجانية مبنظور اشتراكي؟!
وأعرب الهاجري عن اس���تيائه من غياب 
املفهوم احلقيق���ي حليوية قطاع االتصاالت 
في الكويت، مؤكدا أن العمل في سوق يفتقر 
لهيئة تنظم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 
ليس في مصلحة الش���ركات العاملة في هذا 
املجال، ولف���ت إلى أن كل بلدان العالم لديها 
هيئة لتنظيم العمل في هذا القطاع من خالل 
قوانني واضحة حتمي املستهلك ومقدم اخلدمة، 

وأصبح إنشاء هيئة في الكويت تعنى بهذا 
الشأن ضرورة، مبررا ذلك بأن الشركات الثالث 
التي تعمل حاليا في الس���وق الكويتي هي 
شركات مساهمة عامة وتخدم شريحة كبيرة 

من املجتمع.
وحول إعالن الوزارة عن خصخصة البوابة 
الدولية لالتصاالت وإنشاء شركة متخصصة 
في هذا الشأن أكد الهاجري أن الشركات الثالث 
التي تعمل في قطاع االتصاالت احمللي حاليا، 
لديها مقومات تؤهلها إلدارة أي مشروع وليس 
هناك حاجة إلنشاء شركة جديدة خصوصا أن 
السوق الكويتي سوق محدود وال يستوعب 
شركات أخرى، مؤكدا استعداد »زين« إلدارة 
هذه الشركة ملا لديها من كفاءة إدارية وفنية 
ومالية ونظام فوترة ومحاسبي قائم بالفعل 
وقاعدة عمالء ونقاط بيع منتشرة في الكويت 
كلها، وتعليقا على قيام بلدية الكويت بإزالة 
عدد من أبراج االتصاالت اخلاصة بشركة زين 
أكد الهاجري أن عدد تلك األبراج محدود وأن 
إجمالي األبراج التي طلبتها زين من البلدية 
ال تتجاوز نسبته 10% من إجمالي أبراج زين، 
إال أنه في الوقت ذاته دعا إلى ضرورة النظر 
بعني االعتبار إلى أهمية إنشاء احملطات ألن 
العمل على رفع مس���توى اخلدمة ال يتم إال 

بإنشاء محطات وأبراج جديدة.

عروض وهدايا لجمهور »زين سيتي«
- أجهزة »بالك بيري« مجانية 

للشركات
- أجهزة بالك بيري مجانية 
للش���ركات فق���ط، وع���روض 
مميزة على اخلدمات الصوتية، 
وعروض على الرسائل التجارية 
القصيرة 50% رس���ائل إضافية 

على العروض.

خطوط مميزة 

� عرض الباور ب� 20: احصل 
على جه���از االنترن����ت املتنقل 
اجلماع���ي ب� 20 دين���ارا عند 
 Zain �االش���تراك ملدة س���نة ب

.MiFi
� عرض البالك بيري: احصل 
على اجهزة البالك بيري بألوان لم 
تطرح في السوق واصدار خاص 

ابتداء من 39 دينارا.
� عرض االيجو: اصدار خاص 
فقط في معرض زين اجهزة ايجو 
ملونة مجانية عند االشتراك ملدة 

سنة.
� باقات التوفير ويانا: احصل 
على رق���م بالتيني ذهبي فضي 
مجانا م���ن سلس���لة 900 عند 
االشتراك باحدى باقات التوفير 

ويانا.
� مزاد على االرقام املاسية يوم 

28 من 6.30 الى 10.30.
� عروض الرسائل القصيرة 
من خالل اخلدمة عند التسجيل 
باخلدمة حتصل على 30 رسالة 
قصيرة مجانية ترسلها من خالل 

.sms tool bar الكمبيوتر
� خدم���ة الرموز الذكية ألول 
م���رة في الكوي���ت توفر فرص 
الوص���ول للمعلومات املطلوبة 
تعمل على أجهزة املوبايل احلديثة 

.QR Codes
اخلدم���ة عب���ارة ع���ن رمز 

مشفر يحفظ على شكل صورة 
وتعمل أجهزة املوبايل على حل 
الشفرة لتقرأها على أساس أنها 
أرقام هاتفية ورس���ائل قصيرة 

وغيرها.

رصيد بقيمة الخط

� قيمة اخلط من فئة »العادي، 
البرون���زي« 4 دناني���ر فق���ط 
وسيكون رصيد اخلط 4 دنانير 

عند التشغيل.
� قيمة اخلط من فئة »الفضي« 
10 دنانير فقط وسيكون رصيد 
اخلط 10 دنانير عند التشغيل.

� قيمة اخلط من فئة »الذهبي« 
15 دينارا فقط وسيكون رصيد 
اخلط 10 دنانير عند التشغيل.

� مدة صالحية اخلط 90 يوما 
من تاريخ التشغيل.

 زين كرييت.. وعالم خاص

خلدمة »زين كرييت« عش 
عاملك املوس���يقي مع مجموعة 

من فنان���ي روتان���ا املميزين 
الذين سيحلون ضيوفا خالل 
فترة املعرض، ودعوة خاصة 
ملش���تركي Zain Create الباقة 

املاسية.
خدم���ات مضاف���ة جدي���دة 
عل���ى  وألع���اب  ومس���ابقات 

املوبايل.

مسابقات كأس العالم.

عروض موزعي وشركاء زين 
والسحب على السيارات

36 شريكا معتمدا في زين 
سيتي، عروض وخدمات على 
املقدمة  اخلطوط واخلدم���ات 
من زي���ن للفواتي���ر وااليزي 
وخصومات من 10 الى 80 دينارا 
على األجهزة عند االش���تراك 
بباقات التوفير، باإلضافة إلى 
خصومات على أجهزة الكمبيوتر 
احملمولة خصومات على أجهزة 
LCD هدايا مجانية وسحب على 

سيارات.

م.خالد الهاجري

هدايا مميزة لزوار املعرض


