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 (متين غوزال) د.سعد البراك خالل احللقة النقاشية مع د.احمد الدوسري الشيخة عايدة سالم العلي تتقدم احلضور خالل احللقة النقاشية

 على هامش الحلقة النقاشية الثالثة من ملتقى االتصاالت لجائزة سمو الشيخ سالم العلي

 البراك: «زين ـ السعودية» لن تتأثر سلبًا بصفقة
   بيع «زين» األم وسنتفاهم لالحتفاظ بالعالمة التجارية
 أنا لست بهذه القوة أو الجبروت ألقف أمام إتمام الصفقة ومن كتب ذلك فهو من وحي خياله

 ٢٤٪ نسبة النمو السنوية في آخر ١٥ عاماً لعدد المشتركين بقطاع االتصاالت بالشرق األوسط 

 عايدة سالم العلي: نسعى لتعزيز التطور التكنولوجي في مجال االتصاالت والخدمات الحديثة

 عبدالهادي العجمي
  عقدت جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية احللقة النقاشية 
الثالثة من سلسلة حلقات ملتقى 
التي بدأت في ٢٠٠٨  املعلوماتية 
والتي تهدف إلى تعزيز العوامل 
التي تهيئ املناخ املناسب للتنمية 
املعلوماتية املستدامة في الكويت 
خاصة، وفي الوطن العربي عامة، 
باإلضافة الى انها تسعى الى زيادة 
استعداد املجتمع للتعامل الرقمي 
وحتديد أولوياته، وترسيخ جسور 
الفكري بني  التواصل والتبــــادل 
املختصني واملهتمني في املجتمع 

املعلوماتي.
   وقد انعقدت احللقة النقاشية 
الثالثة امــــس األول حتت عنوان 
الكويت والوطن  «االتصاالت في 
الواقــــع والطموح»  العربي: بني 
بحضــــور رئيس مجلــــس امناء 
اجلائزة الشــــيخة عايدة ســــالم 
العلي، والعضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة زين السعودية 
د.سعد البراك، وعدد من املهتمني 
باملجال املعلوماتي واملختصني في 
االتصاالت والتطور التكنولوجي، 
وقد قام بإدارة احلوار في امللتقى 
منسق فريق ملتقى املعلوماتية 

باجلائزة د.أحمد الدوسري.
   وقالت رئيــــس مجلس امناء 
اجلائزة الشيخة عايدة سالم العلي 
فــــي تصريــــح للصحافيني عقب 
انتهاء احللقة الثالثة في امللتقى 
«ان احللقة هدفت الى دعم اجلائزة 
وتعزيزهــــا من جانــــب التطور 
التكنولوجي في مجال االتصاالت 
واخلدمات احلديثة»، مؤكدة على 
ان ضيف احللقة مميز جدا وهو 
د.سعد البراك وهو ذو باع طويل 
في هــــذا املجال على املســــتويني 

العربي والعاملي.
   واضافت: «لقد كانت احللقة 
النقاشــــية مميزة جدا، حيث انها 
تضمنــــت العديد من االطروحات 
واآلراء املتعلقة مبجال االتصاالت 
والتكنولوجيا، باإلضافة الى انها 
متيــــزت بحضور اشــــخاص من 
املتخصصني والباحثني في مجال 
املعلوماتية واالتصاالت، مؤكدة ان 

  زين السعودية

  وقال البراك: ان عملية متويل 
صفقة شراء ٤٦٪ من زين األم لن 
يعوق مؤسسة االمارات لالتصاالت 
فهي شــــركة عمالقة في املنطقة، 
معربا عن أمنياته بنجاح الصفقة 
قائال: «اهللا يوفق اجلميع ملا فيه 

اخلير».
  وردا على تساؤل عقب انتهاء 
احللقة النقاشية الثالثة من سلسلة 
حلقات ملتقى املعلوماتية، حول 
تطورات بيع حصة زين األم في 
وحدتها الســــعودية ومدى تأثر 
األخيــــرة من ذلك، قــــال: ان زين 
السعودية ميلك فيها السعوديون 
نسبة ٧٥٪ وبيع حصة األم يأتي 
من واقع بيع أحد الشركاء حلصته 
ويتم التعامل مع هذا املوضوع على 
هذا األساس ولن يؤثر ذلك سلبيا 
في حال متت الصفقــــة، متفائال 
مبستقبل الشركة السعودية وقائال 
انه سيكون ممتازا.وعن االشكالية 
حول اســــتخدام زين السعودية 
للعالمة التجارية احلالية لـ «زين» 
األم قال: انه ســــيتم التفاهم مع 
مجموعة زين لالحتفاظ بالعالمة 
التجارية ونحن في الســــعودية 

نرغب في التمسك بعالمة زين.
  وفي ســــؤال آخر حول اتهامه 
بالوقــــوف لعرقلة صفقة «زين ـ 
اتصاالت» قال البراك: إذا ســــعد 
البراك بهذه القوة واجلبروت فهذا 
شيء يعني... ثم صمت ضاحكا»، 
وأضاف: «أعتقد ان هذا الكالم الذي 
قالته احدى الصحف كالم فارغ، 
كالم من وحي خيال كاتبه (الشبح) 

الذي ال نعرف من هو».
  ورفض البــــراك االفصاح عن 
تفاصيل بيــــع زين األم حلصتها 
في الســــعودية وما إذا كان هناك 
مستثمرون يتفاوضون حاليا في 

هذا اخلصوص.
  وفي نهاية هذه احللقة قام مدير 
اجلائزة د.خليل عبداهللا أبل بتقدمي 
درع تذكارية لسعد البراك متوجها 
اليه بالشكر اجلزيل على ما قدمه 
من معلومات ثرية، راجيا اهللا له 

التوفيق والنجاح. 

مثل هذه احللقات من شأنها توعية 
املجتمع وخلق اجواء مناســــبة 
للتعرف على اهم ما وصلت اليه 
التكنولوجيا من خالل املعلومات 
التي طرحها د.البراك  والتجارب 

في امللتقى.
   وشددت الشيخة عايدة السالم 
على ضــــرورة االهتمــــام بقطاع 
االتصاالت والبحث في هذا املجال 
العميق، مؤكدة انه سيكون هناك 
دعم كامــــل للتنمية املعلوماتية، 
وقد اختار مجلس امناء اجلائزة 
شعار «شفت» كداعم لنا في العمل، 
وهذا الشــــعار يدل على التحول 
الى االفضل في هــــذا العام وفي 
الســــنوات القادمة، املة ان نصل 
الى املســــتوى احلقيقي ونشارك 
احلكومة واملجتمع في التنمية، وان 

نكون «شركاء في التنمية».
  قطاع االتصاالت بالمنطقة

  ومن جانبه استعرض العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
البراك  زين السعودية د.ســــعد 
واقع االتصاالت ومستقبلها على 
املستويني الوطني والعربي، مشيرا 
إلى أن قطاع االتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط شهد منوا ملحوظا 
في عدد من املشتركني مبا يعادل 
٢٤٪ سنويا خالل اخلمس عشرة 
ســــنة املاضيــــة، وخصوصا في 
الســــعودية والعراق، كما شهدت 
اإليرادات اإلجمالية في الشــــرق 
األوسط تزايدا بنسبة ١٥٪ سنويا، 
وهذه الزيــــادة تعتبر األعلى في 
العالم.  وتطرق البراك إلى دول 

مجلس التعاون اخلليجي موضحا 
أن متوسط اإليرادات لكل مستخدم 
فيها هو األعلى في منطقة الشرق 
األوســــط، متوقعا أن يصل عدد 
مستخدمي الهواتف النقالة إلى ٧٫٢ 
مليارات مستخدم في العالم بحلول 
٢٠١٥، منها ٣٢٤ مليون مستخدم في 
الشرق األوسط.وأشار البراك الى 
ان سوق االتصاالت وصل الى حد 
التشبع، مما دعا املشّرع الى حماية 
املســــتهلك، وإلى قيادة التنافس 
بني مشــــغلي خدمات االتصاالت، 
موضحا ان قطاع االتصاالت خلق 
منافسة كبيرة في الشرق األوسط، 
بعد ان شهدت الكثير من شركات 
االتصاالت في املنطقة منوا كبيرا 
على مدى السنوات العشر املاضية، 
ما أدى الى جلوء بعض الدول الى 
انشاء هيئة مختصة لالتصاالت.

  وأشــــار الى ان وتيرة التطور 
التكنولوجي في منطقة الشــــرق 
األوسط سريعة جدا، مع استيعابها 
ألحدث التقنيات في عالم االتصاالت 
سواء املشغلة في املقاييس احلالية 
.LTE ٣ او املستقبلية مثلG مثل

  وأوضح البــــراك ان التنافس 
في قطــــاع االتصاالت في منطقة 
الشرق األوســــط أدى الى تقدمي 
اخلدمــــات االضافية والتطبيقات 
املنوعة من قبل الشركات املنافسة 
بشكل ملحوظ، وذلك الستقطاب 
اكبر عدد من املســــتخدمني، اذ لم 
يعد تقــــدمي خدمة االتصال كافيا 
جلذب املســــتخدمني مــــع ظهور 
الهواتــــف الذكيــــة احلديثة التي 
تعتمد على خدمات اضافية مثل 

االنترنت لالستفادة منها، حيث ان 
املستخدمني يهتمون بالدرجة األولى 
مبا ميكن ان يقدمه اجلهاز، وليس 

مبا يقدمه مزودو اخلدمة.
  وشــــدد على ضرورة تطوير 
البنية التحتية في الكويت لقطاع 
االتصاالت، مشيرا الى ان الهيكلية 
املوجودة في الكويت ال تؤدي الى 
تطوير البنية التحتية، مشددا في 
الوقت ذاته على ضرورة حترير 
قطاع االتصاالت بالكامل مبا فيه 
الدولــــي واالتصال عن  االتصال 
طريق الشبكة األرضية حتى تكون 
هناك مبادرة حرة لتطوير البنية 
التحتية بشكل جيد ويتواكب على 
األقل مع دول اخلليج األخرى التي 
قطعت شوطا كبيرا في هذا املجال. 
ورأى البــــراك ان احلل األمثل في 
حترير قطــــاع االتصاالت هو اما 
القطــــاع او قيام  خصخصة هذا 
الدولة باتخاذ مسار واضح وفق 
اخلطة االمنائية وبشــــكل سريع 
إلحــــداث نقلة نوعيــــة في البنى 
التحتية االتصاالتية في الكويت من 
اجل اللحاق بركب العالم املتقدم، 
مجددا مطالبته باخلصخصة، مؤكدا 
«ال غنى عن اخلصخصة في هذا 
اجلانب أوال وآخرا». وأكد البراك 
ان التالطم السياسي في الكويت 
وســــيطرته على جميع األوضاع 
أدى الى عرقلة عجلة التنمية في 
مجال االتصاالت والتكنولوجيا 
والتقدم بشكل عام، معربا عن أسفه 
الشديد لعدم وجود هيئة لتنظيم 

االتصاالت في الكويت.

 طرح خدمة نقل أرقام الهواتف المحمولة باإلمارات .. وال رخصة ثالثة
 

 أبوظبـــي ـ رويترز: قالـــت هيئة تنظيم 
االتصاالت في االمارات العربية املتحدة امس 
إن مؤسسة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) 
وشـــركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو) 
ســـتقدمان خدمة نقل األرقام بنهاية مارس 
املقبل في خطوة من املتوقع أن حتفز املنافسة 

بسوق محلية متشبعة.
  وستتيح اخلدمة اجلديدة للعمالء التنقل 
بني الشركتني املزودتني للخدمة مع االحتفاظ 

بأرقام هواتفهم دون تغيير.
  وقال محمد الغامن مدير عام الهيئة العامة 
لتنظيم قطاع االتصاالت اإلماراتية للصحافيني 
في مؤمتر بأبوظبي إن اخلدمة اجلديدة ستزيد 

املنافسة بني الشركتني إذ ستحاول كل منهما 
االحتفاظ بعمالئها.

  وأضاف أن الشركتني ستكونان مستعدتني 
لتطبيق اخلدمة بنهاية الشهر اجلاري قبل أن 

تقوم الهيئة باختبارها.
  وأنهت «دو» احتكار اتصاالت للسوق احمللية 
في ٢٠٠٧ إال أن الشركتني مملوكتان جزئيا لعدة 
كيانات تابعة للحكومة ويقول منتقدون إن 

املنافسة احلقيقية بني الشركتني محدودة.
  وســـوق االتصاالت احملمولـــة اإلماراتية 
مشبعة إذ تتجاوز معدالت االنتشار مستوى 
١٠٠٪ ممـــا دفع اتصـــاالت للتطلع للنمو في 
اخلارج إذ اتفقت مبدئيا على شراء حصة في 

زين الكويتية مقابل نحو ١٢ مليار دوالر لكن 
تركيز دو مازال منصبا على سوقها احمللية.
  وقال الغامن إنه يأمل أن تتحقق املشاركة 
في البنيـــة التحتية بني اتصاالت و«دو» في 

.٢٠١١
  وأضاف أن كلتا الشـــركتني يعمالن بجد 
حلل أي مشاكل فنية وإن التركيز سينصب 
باألساس على خدمات النطاق العريض خالل 
السنوات اخلمس املقبلة انسجاما مع السياسة 

الوطنية لالتصاالت.
  واســـتبعد الغامن اصدار رخصـــة ثالثة 
لتشغيل الهواتف احملمولة في اإلمارات، مضيفا 

أن السوق ال تتحمل ذلك. 

 دبي تنفي تعّرض مشروع «جزر العالم» للغرق 
ــركة «نخيل» العقارية االماراتية ما تردد   دبي ـ د.ب.أ: نفت ش
ــواحل امارة دبي  ــرض جزر اقامتها مبياه اخلليج قبالة س عن تع

للغرق. 
  وقالت صحيفة «البيان» االماراتية امس ان شركة نخيل العقارية 
ــتقرار مشروع جزر العالم الذي تطوره قبالة دبي، نافية  أكدت اس
تقريرا لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية زعمت فيه ان اجلرز 

ــم الشركة «ان  تتعرض للغرق. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باس
التقرير غير صحيح وهو يأتي في اطار القضية القانونية املرفوعة 
ــركة العالم احملدودة من جانب إحدى الشركات التي توفر  ضد ش
ــع دفع التكاليف  ــتغناء عنها م ــتية، والتي مت االس خدمات لوجس
املستحقة لشركة العالم احملدودة. وقد حكم القضاء لصاحلنا ونحن 

نحترم حكم القضاء». 

 السعودية تعتمد الئحة إجراءات 
الفصل في منازعات األوراق المالية

ــوق املالية    الرياض ـ د.ب.أ: أصدرت هيئة الس
السعودية امس قرارا باعتماد الئحة اجراءات الفصل 
في منازعات األوراق املالية بهدف استكمال املنظومة 
التشريعية للسوق وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية 

في معامالت االوراق املالية.
ــى موقعها  ــر عل ــة في بيان نش ــت الهيئ   وقال
االلكتروني ان «الالئحة تهدف الى تنظيم اجراءات 
الترافع والتقاضي امام جلنة الفصل في منازعات 
االوراق املالية وجلنة االستئناف مبا يكفل حقوق 
ــوق كافة، مؤكدة انه روعي عند  املتعاملني في الس
اعدادها استقصاء مرئيات املختصني لدى اجلهات 

واالطراف ذات العالقة».
  

  محافظ «المركزي» السعودي: 
  المملكة ملتزمة بربط عملتها بالدوالر

  الرياض ـ رويترز: قال محمد اجلاســـر محافظ 
مؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك املركزي) 
أمس ان الســـعودية ملتزمة بربط عملتها بالدوالر 

وان ربط العملة بالدوالر الزال في صالح البالد.
  واضاف اجلاسر للصحافيني انه ال يوجد موعد 
نهائي لالحتاد النقدي اخلليجي وانه ال يتوقع زيادة 

في مخصصات البنوك السعودية. 

 أحمد يوسف
  قال عضو مجلس إدارة شـــركة «زين» 
الشيخ خليفة العلي انه من املستحيل إمتام 

صفقة «زين» مع نهاية الشهر اجلاري.
  وأضاف في لقاء مع «سي.ان.بي.ســـي 
عربية» انه ال توجد أي شفافية فيما يخص 
عملية جتميع نسبة الـ ٤٦٪ اخلاصة بإمتام 

الصفقة مع اجلانب اإلماراتي.
  وفـــي رده على ســـؤال يتعلق بإعالن 
«اتصـــاالت» انها حصلت علـــى موافقات 
مبدئية لتمويل الصفقة، قال: انا ال اشكك 
في قدرة «اتصـــاالت» على إيجاد التمويل 
الالزم للصفقة، وتابع قائال «ان قضية متويل 

الصفقة محسوم».
  وأضاف قائال: ان هناك معضالت أساسية 
تكمن في عدم القدرة على جتميع نسبة الـ 
٤٦٪ من أســـهم «زين» من السوق احمللي، 
باإلضافة إلى مشكلة بيع «زين ـ  السعودية»، 
وأيضا عدم سماح القانون الكويتي ببيع 

نســـبة ٣٠٪من أي شـــركة الى جهات خارجية إال بعد احلصول علـــى املوافقات الالزمة 
لذلك.

  ولفت العلي الى تضرر مســـاهمي «زين» جراء الشائعات املصاحبة للصفقة، مشيرا 
الى أن الشـــائعات عن بيع «زين ـ السعودية» قد اضرت كثيرا بالسهم، وأيضا قد تضر 

بالعالقة مع اجلانب السعودي.
  وبـــني أن هناك مجموعة من الشـــائعات كثرت مؤخرا منها اســـناد أمـــر بيع «زين ـ 
السعودية» إلى بنك «كاريون»، وهو امر ان صح فإنه يعد مخالفة إدارية كبيرة ال ميكن 
الســـكوت عنها. وحول عرض شركة «شكوروفا» التركية لشراء ٢٩٫٩٪ من «زين»، قال 
«ال يوجد شيء جدي حتى اآلن». وطالب أعضاء مجلس إدارة «زين» بضرورة االلتفات 
الى مصلحة الشركة وتسيير أمورها، بدال من الشائعات التي تدور حول الشركة حاليا 

وتضر بسمعتها ومبساهميها. 

 خليفة العلي: ال توجد أي شفافية في عملية 
تجميع  نسبة الـ ٤٦٪ إلتمام صفقة «زين»

 عمر: «زين» تعيد افتتاح فرع «مشرف»
   بحلته الجديدة  بعد التجهيزات والتعديالت 

 فريق عمل «زين» فرع «مشرف»

 افتتـــح املدير التنفيذي لقطاع املبيعات في 
«زين» الكويت شـــفيق عمر فرع الشركة في 
مشـــرف، لينضم للعمل من جديـــد إلى بقية 
سلسلة فروع الشـــركة ولكن بحلته اجلديدة 
هذه املرة، بعد التجهيـــزات والتعديالت التي 

أدخلتها الشركة.
  وذكرت الشـــركة في بيان صحافي أن فرع 
مشرف سيطل على اجلمهور اآلن بحلة جديدة، 
مبينة أنها راعت في عمليات التحديث والتطوير 
تغطيـــة جميع احتياجات العمـــالء، مبا يقدم 

خدمات تتسم باجلودة العالية.

  تجديد وتحديث

  يذكر أن شـــركة زين كانت عززت من عدد 
فروعها املنتشـــرة في جميـــع مناطق الكويت 
بافتتاح العديد مـــن األفرع خالل ٢٠١٠ ليصل 
عدد فروعها إلى أكثر من ٢٣ فرعا باإلضافة إلى 

قاعدتها الكبيرة من موزعيها املعتمدين.
  وبهذه املناســـبة قال شـــفيق عمر «جتديد 
وحتديث الشـــركة لفرع مشرف يأتي في إطار 

مســـاعي زين اجلادة نحو توفير سبل الراحة 
للعمالء في هذه البقعة احليوية والتي تتسم 

بحركة دائمة».
  وأضـــاف قائال: «نعرف مدى اإلقبال الكبير 
من العمـــالء على هذا الفرع في املنطقة ولذلك 
حرصت زين على إظهاره بالشكل الالئق وبحلة 
جديدة تلبي رغبات عمالئها مبا يســـمح لهم 

بإنهاء معاملتهم بسهولة ويسر».
  وعلى جانب آخر كشـــف عمر بقوله «زين 
ومن خالل تعزيز شـــبكة فروعها وموزعيها 
املعتمدين، فهي تسعى في ذلك إلى توفير كل ما 
يلهم اآلخرين وأن تقدم منوذجا يقتدى به في 
هذه الصناعة املتطورة، كما تطمح الى توفير 

بيئة اتصاالت متكاملة للعمالء».
  وتابع: «فمن خالل شبكة الفروع الواسعة 
ميكن لعمالئنا االســـتفادة والتمتع بخدماتنا 
ومنتجاتنا العديدة، فخريطة االنتشار اجلغرافي 
احمللي تقوم على جعل شبكة الفروع تغطي معظم 
املناطق السكانية والتجارية بحيث تكون زين 

في أقرب نقطة تواجد للعميل في الكويت». 

 كشف رئيس مجلس إدارة شركة احتاد عذيب 
ــعود  لالتصاالت األمير عبدالعزيز بن أحمد آل س
عن رغبة الشركة في شراء حصة في شركة زين 
ــعودية، التابعة ملجموعة زين لالتصاالت في  الس
حالة طرحها للبيع وذلك بهدف تقوية وضعهم في 
ــوق االتصاالت. وأعرب مسؤول شركة احتاد  س
عذيب لالتصاالت، املتخصصة في تقدمي خدمات 
الهاتف الثابت، في لقاء مع نشرة «داو جونز» عن 

خططهم للعمل خارج اململكة العربية السعودية متى 
ــها  ما توافرت الفرص اجليدة لذلك ومدى انعكاس
ــركة. وأضاف رئيس مجلس  إيجابا على أداء الش
إدارة الشركة أنهم رفعوا طلبا في هذا اخلصوص 
ــعودية إال أنهم لم يتلقوا أي  إلى شركة زين الس
ــن أمله أن تتاح لهم  ــتجابة حتى اآلن، معربا ع اس
فرصة الدخول واملنافسة على االستحواذ بحصة 

في الشركة. 

 «عذيب لالتصاالت»: رفعنا طلبًا لشراء حصة في «زين السعودية»

 الشيخ خليفة العلي 


