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وكيل الوزارة افتتح ملتقى الكويت الثاني لالتصاالت وأكد السعي لتعزيز موقع الكويت على خارطة االتصاالت الرقمية عاملياً

»املواصالت« تتطلع إلخراج هيئة تنظيم االتصاالت إلى النور خالل 2014
ما زالت ماسة نحو تطوير القطاع 
وتنويع خدماته، مطالبا بتقدمي 
املزيــد من الدعم املباشــر وغير 
املباشــر لهذا القطاع ســواء من 
خالل تخفيض االسعار وتطوير 
السرعات احلالية، وتقدمي املزيد 

من اخلدمات املتطورة.
كذلــك تطــرق االبراهيم الى 
أهميــة تعديل وتطويــر العديد 
من التشريعات احلالية التي قال 
إنها حتتاج الى تعديل وتطوير 
ديناميكــي يتناســب مع التغير 
الديناميكي الذي يشــهده قطاع 
االتصاالت فــي الكويت والعالم 

بشكل عام.

الوطنية للتكنولوجيا

املديــر  بــدوره، اســتعرض 
العام للشركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا أنس ميرزا جتربة 
الشركة في مشروع نقل األرقام 
بني شركات االتصاالت، مبينا أن 
متوســط أرقام النقال التي يتم 
نقلها شــهريا يصل الى 10 آالف 
رقم باجمالي 76 ألف رقم خالل 
سبعة أشهر منذ اطالق املشروع 

في مايو 2013.
وأضــاف أن مشــروع نقل 
األرقام ميثل قيمة مهمة في سوق 
االتصاالت احمللي والذي يضم 
نحو 4 ماليني عميل تستوعبهم 
شركات زين والوطنية وفيفا، 
الفتا الى أن تطبيق املشــروع 
من شأنه أن يساهم في تنشيط 
حركة األسعار وحتسني مستوى 
اخلدمة، وكذلك متكني املشترك 
من احلفاظ علــى رقمه بغض 
النظر عن الشــركة التي تقوم 
بتزويده باخلدمة والشبكة التي 
يقوم باستخدمها، مع فتح املجال 
للمشترك لالستفادة من أفضل 
العروض املتوافرة لدى مختلف 

مشغلي اخلدمة.

حياتنا بشــكل عــام، وفرضت 
أمناطــا وســلوكيات لــم تكن 
موجودة من قبل على االدوات 
االقتصادية واملالية، وانسحبت 
هذه التغيرات على أسواق العلم 
والتحصيل العلمي والتواصل 
االجتماعي وغيرها من االمور«.

وأشار الى أن هذه التطورات 
قدمــت عوامل جديــدة للدفع 
بعجلة االقتصاد واملســاهمة 
في خطــط التنميــة، وباتت 
الدول التي متتلك بنية حتتية 
متطورة مدفوعة بقوة حقيقية 
نحو أهدافها التنموية، وأكثر 
فرصا لتحقيق معدالت النمو 

االقتصادي.
وقــال إن حكومة الكويت 
مطالبة بقوة في املساهمة بدور 
أكبر وفاعل في تعزيز التوجه 
نحو دعم قطاع االتصاالت الذي 
ميثل عصــب االقتصاد، على 
نحــو يدفع بخطط املجموعة 
االقتصاديــة نحــو مرحلــة 
التنمية املستدامة، مشددا على 
أهميــة وجود هيئة اتصاالت 
قادرة على متطلبات الشركات 
كافة، خاصة في ظل الوصول 
الــى خدمــات اجليــل الرابع 
والتطورات اجلديدة املتعلقة 
باجليل اخلامس الذي ما زالت 

الرؤية فيه غير واضحة.

مدى لالتصاالت

مــن ناحيته، أشــار مدير 
عام شــركة مدى لالتصاالت 
أحمد االبراهيم الى احملاوالت 
القوية التــي تقوم بها وزارة 
املواصالت في الكويت لتعزيز 
قطاع االتصــاالت وترخيص 
االنشطة اجلديدة فيه، خاصة 
أن هذا القطاع بات ركنا اساسيا 
من أركان االقتصاد الكويتي.

وأشــاد االبراهيــم بالدعم 
احلكومي املقــدم لهذا القطاع 
بشكل عام، وان كانت احلاجة 

مبوقع جغرافي مميز، والنسبة 
العالية في اســتخدام الهواتف 
الذكيــة، مشــيرا الــى أن ذلك 
يتطلب باألساس وضع خارطة 
طريق واستراتيجية متكاملة 
القطاعني  وخطــط مبشــاركة 
احلكومــي واخلــاص، على أن 
تتضمن هذه اخلطط توصيل 
أكبر عدد مــن كيبالت األلياف 
الضوئية للكويت، وانشاء عدد 
من مراكز البيانات مبواصفات 
عامليــة، واطالق قمــر صناعي 
كويتــي، الــى جانب مبــادرة 
لتوفيــر وحتفيــز اســتخدام 

االنترنت فائق السرعة.
وقدم البناو مبادرة لتوفير 
االنترنت فائق السرعة بهدف 
توفيره لعدد اكبر من املواطنني 
وبتكلفة أقل وبسرعات أعلى، ملا 
في ذلك من تأثير مباشــر على 
اقتصاد الكويت وجميع قطاعات 
الدولة »الصحة، التعليم، القطاع 
القطاع احلكومي..«،  اخلاص، 
وذلك ابتداء من تخفيض الرسوم 
احلكومية ودعم تكلفة اشتراك 
االنترنت، مرورا ببحث زيادة 

املوجات املتاح للكويت.

زين لالتصاالت

مــن جانبــه، قــال املديــر 
التنفيذي للشبكات في مجموعة 
زين م.منذر العماني »إن قطاع 
االتصــاالت في وقتنــا الراهن 
أصبح من الســمات االساسية 
في هذا العصر، والذي ال يكاد 
ميــر عــام فيــه اال ويفاجئنــا 
بثــورة جديــدة«، مشــيرا الى 
ان التطــورات املتالحقــة فــي 
هذا القطاع أحدثــت تغييرات 
االوضــاع  علــى  وتأثيــرات 
االقتصاديــة واالجتماعية في 

املجتمعات اخلليجية.
مجــاالت  »أن  وأضــاف 
تكنولوجيــا املعلومات أخذت 
أبعــادا جديــدة فــي  مؤخــرا 

 TMT مصطلحــات جديدة منها
وDigita Media، وغيرهــا مــن 

املصطلحات التكنولوجية.
وأضــاف أن الكويــت التي 
تواكــب هذا التغير املتســارع 
قادرة على أن حتقق سبقا في 
هذا املجال من خالل التحول الى 
»العاصمة الرقمية«، خاصة اذا 
ما عرفنا أن التغيير يساعد على 
خلق فرص جيدة من بينها أن 
تكون الكويــت عاصمة رقمية 
في املنطقــة، مبعنى أن يكون 
الناجت القومي من دخل اخلدمات 
الرقميــة االعلــى بعــد النفط، 
مشيرا الى أن ذلك يتحقق من 
خالل عــدد من االمور أولها أن 
تكــون الكويت مركــزا اقليميا 
لالتصــاالت، وأن تكون رائدة 
فــي مجال الوســائط الرقمية، 
ورائدة في مجــال تكنولوجيا 

املعلومات.
وأكد البناو على أن الكويت 
التــي  املقومــات  متتلــك كل 
تســاعدها على حتقيــق ذلك، 
خاصة اذا ما عرفنا أنها تتمتع 

الكوابل الدولية البرية والبحرية 
مع الدول املجاورة، االمر الذي 
سيساعد على تثبيت واستقرار 

حركة االتصاالت واالنترنت.
ووعــد الكنــدري مــن هذا 
املنطلق بالسعي نحو حتقيق 
النطق السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد على 
أرض الواقع وحتويل الكويت 
الى مركز مالي واقتصادي عاملي، 
وحتديث قطاع اتصاالت وبنية 
حتتية قــادرة علــى احتضان 
الشــركات  الشــركات  كبريات 

العاملية.

الجلسة األولى

وخالل اجللسة االولى والتي 
التنفيــذي  الرئيــس  ترأســها 
السابق لشركة VIVA لالتصاالت 
م.جنيب العوضي، قال رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في شركة نور لالتصاالت م.أمين 
البناو ان العالم يشــهد تغيرا 
ســريعا في عالــم االتصاالت، 
حتــى أصبحنا نســمع مؤخرا 

تؤكد على اهمية ايالء صناعة 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الكبرى،  املعلومــات االهميــة 
ومنحها الدور الفاعل للمساهمة 
فــي حتقيــق أهــداف التنمية، 
مشــيرا الى أن هــذا االمر بات 
نصــب أعني الــوزارة ويحظى 
باهتمــام كبيــر مــن جانبهــا، 
ومتابعة من أعلى املستويات، 
وليس أدل على ذلك من اجلهود 
املبذولــة حيال تطوير القطاع 

والسعي الى تنظيمه.
واشار الكندري الى ان قطاع 
االتصاالت قد شهد قفزة نوعية 
واجرائية، وذلك بعد ان مت تنظيم 
الترددات بني شركات االتصاالت 
املتنقلة بعدالة تامة، وتنظيم 
سوق تراخيص االنترنت والذي 
يعــد الرديف االهم لالتصاالت 
املتنقلــة، كما عملــت الوزارة 
على تنظيم االســعار والكلفة 
على املستهلكني سواء خلدمات 
االنترنت أو االتصاالت الدولية، 
باالضافة الى ربط شبكة وزارة 
املواصــالت الدوليــة بعدد من 

عبدالرحمن خالد

أكد وكيل وزارة املواصالت 
م.ناصر الكنــدري أن الوزارة 
تسعى بشكل كبير نحو تعزيز 
موقــع الكويــت علــى خارطة 
االتصاالت احلديثــة والرقعة 
الرقميــة عامليا، وتعزيز الدور 
احليوي واالستراتيجي للقطاع، 
وطرح القضايا ذات العالقة التي 
متــس متطلباته املســتقبلية، 
ووضع احللــول والتوصيات 
الراميــة لتطويــره واالرتقــاء 
به للنظر في ســبيل حتقيقها 
وترجمتها وعبور أي حتديات 

أو عقبات.
واضــاف الكندري في كلمة 
ألقاها نيابة عن وزير املواصالت 
عيســى الكنــدري فــي افتتاح 
ملتقى الكويت الثاني لالتصاالت 
أمــس أن قطاع االتصاالت يعد 
أحد أهم القطاعات االقتصادية 
في البالد، السيما بعد أن باتت 
االتصــاالت وتقنياتهــا متثــل 
أســاس االقتصادات احلديثة، 
معلنا في الوقت ذاته أن وزارة 
املواصــالت تتطلع الى اخراج 
هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية 
املعلومات الى النور خالل العام 

احلالي.
وأشــار الــى أن التحديات 
كبيرة واالمال عريضة، لذا فقد 
بدأت وزارة املواصالت مشاريع 
البنية التحتية الكبرى منذ عدة 
ســنوات، االمر الذي من شأنه 
ان يســاعد على تغيير الواقع 
احلالي، واالنتقــال الى اجليل 
الرابــع كليا فــي كافة قطاعات 
االعمــال، واتاحة هــذا التطور 
وايصالــه أليــدي اجلميع، ملا 
انعكاســات علــى  لذلــك مــن 
اجلانب التنموي واالقتصادي 

واالنتاجي.
الكنــدري أن كافــة  وبــني 
الدراسات االقتصادية والتنموية 

)أسامة أبوعطية( جانب من احلضور 

جنيب العوضي مترئساً اجللسة االولى 

الكندري مكرما »زين« الراعي الرئيسي للمؤمتر م.ناصر الكندري يلقي كلمته

متحدثو اجللسة الثانية: احلكومة مطالبة باتخاذ تدابير تطوير القطاع أو رفع يدها

صناع النجاح بقطاع االتصاالت، 
مضيفا ان الكويت تأخرت كثيرا 
في العديد من املطالبات املهمة 

لتطوير قطاع اتصاالتها.
وأفاد احلربش بأن الكويت 
واليمن تقريبا ال تزاال الدولتني 
الوحيدتــني عربيا بدون هيئة 
اتصــاالت، حيث اليــزال األب 
الــذي كبر »وزارة املواصالت« 
هو من يديــر القطاع ويتحكم 
فيه، مشددا على اهمية سرعة 
اجناز امللفات التطويرية العالقة. 
وأكد احلربــش على جملة من 
املســائل القانونية ليس اقلها 
سرية بيانات العمالء، باعتبارها 
مــن احلقوق اخلاصــة التي ال 
يتعني افشــاؤها، مؤكــدا على 
اهمية التزام الشركات بحماية 
قواعد البيانات التي لديها وعدم 
تداولها مع اي جهة اخرى دون 
موافقــة مكونات هذه القواعد، 
واال تكــون مخالفة للدســتور 

والقانون.

ان هذا القطاع يتميز عن غيره 
من القطاعات االخرى بتمتعه 
بتدفقــات نقديــة مرتفعــة، ما 
يقلل عند التعامل معه ائتمانيا 
من املخاطــر التي تخفض من 
اهتمامــات اجلهــات املمولــة 
لقطاعات اخرى. وقال الطواري 
ان التمويل يحمل اعتبارا هاما 
بالنسبة لقطاع االتصاالت سواء 
جلهة توفير اخلدمات وتقليل 
الكلفة، مشيرا إلى حاجة قطاع 
االتصاالت إلى اقرار مركز اصدار 
التمويــل مــن قبيــل  ألدوات 
السندات والصكوك، التي ميكن 
ان توفر الرافعة املالية املناسبة 

لقطاع االتصاالت احمللي.

مداخلة قانونية

اما اســتاذ القانون اخلاص 
احملامــي الشــريك فــي مكتب 
القانونية  املركز لالستشارات 
د.يوسف احلربش فتطرق في 
محوره إلى أهمية املبادرة في 

امله في جتاوب املشرع ووزارة 
املواصــالت في تهيئــة البنية 
التحتية والبيئة االستثمارية 

احلاضنة لقطاع االتصاالت. 
وانتقد النصف عدم وجود 
جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير 
البنية التحتيــة بقدر احلاجة 
السريعة الى ذلك، وبالقدر الذي 
يتناســب مع النمــو احلاصل 
في االســواق العاملية وأسواق 
املنطقــة، الفتا إلى عدم وجود 
نظــرة لالســتثمار واالهتمام 
بتحفيز الشــركات لالستثمار 

بالكويت.

»رساميل«

مــن جهتــه حتــدث رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة رساميل للهيكلة املالية 
عصام الطواري عن عمق العالقة 
بــني توفيــر مــوارد للتمويل 
منخفضة الكلفة وتطوير قطاع 
االتصاالت احمللي، مشيرا إلى 

مستقبل القطاع، ويحث اجلهات 
املنظمة على االهتمام بتطوير 

بيئة االتصاالت بالكويت.

»كواليتي نت«

مــن ناحيتــه، شــدد نائب 
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس 
كواليتــي نت محمــد النصف، 
على أهمية توجه الدولة نحو 
كسر االحتكار الذي مييز قطاع 
االتصاالت في الكويت، مضيفا 
ان وزارة املواصالت هي اجلهة 
التي متلك البنية التحتية، في 
وقت ال توجد فيه هيئة اتصاالت 
تقوم بتنظيم القطاع، ما يعني 
ان الوزارة هي من ميلك البنية 
التحتيــة وهي من ينظم وهي 
التي تزود شركات االتصاالت 

باخلدمة.
ولفت النصف إلى عدم وجود 
رؤية لتحرير قطاعي االتصاالت 
واالنترنت عموما، رغم تطلعات 
الشــركات إلى ذلك، معربا عن 

في قطــاع االتصاالت الســيما 
ان املســتهلك بالكويت يتميز 
بالوعي والقــدرة على االنفاق 
وقيــادة القطــاع إلــى مالحقة 
التطور العاملي أوال بأول، الفتا 
الى ان املستهلك احمللي يصنف 
ضمن االعلى اســتخداما عامليا 
في وسائل التواصل االجتماعي 
وفي مقدمتها الفيسبوك وتويتر.

وأشار حمية إلى ان الكويت 
كانــت األولــى فــي صناعــة 
االتصاالت، وأول دولة عربية 
طبقــت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وهذا يؤكد وجود 
ثروة بشــرية مدربــة ومهتمة 
ولديها اخللفية املطلعة، وقال: 
»في الكويت عقل بشري قادر 
على التطــور واملبادرة يتعني 

استثماره«.
إلــى وجود  وأشــار حمية 
نحــو 100 مليــون مســتخدم 
للتكنولوجيا في العالم العربي، 
ما يحمل مؤشــرات قوية على 

االلكترونــي بدون شــراكة مع 
القطــاع اخلــاص، والكيانــات 
املتخصصة في القطاع، مشيرا 
إلى أهمية تطوير الكويت للبنية 
التشريعية القادرة على مقابلة 
توجهــات الشــركات الوطنية 
الحداث فارق ملموس بقطاعها.
القطــاع  ان  وقــال حميــة 
اهــل  اخلــاص يتميــز بانــه 
خبرة ومعرفــة ودراية بأمور 
التكنولوجيــا وآخر تطوراتها 
ولنقــل التجربــة احلديثة إلى 
السوق احمللي يتعني ان تتضافر 
اجلهــود احلكومية مع القطاع 
اخلاص لنقل املعرفة املتطورة 
بالتكنولوجيــا مــن االســواق 
العامليــة إلى الســوق احمللي، 
مشــددا على ان تطوير البنية 
التحتية التشريعية ميثل جزءا 
ال يتجزأ من اي تطور يستهدف 

الكويت مستقبال.
وتابــع حميــة: »يتعني ان 
نستثمر االيجابيات املوجودة 

شــهدت اجللســة الثانيــة 
نقاشــا تفصيليــا عــن ازمــة 
قطاع االتصاالت فــي الكويت 
حيث قال رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب لشركة بلكس 
لالتصاالت نبيل العبيدي الذي 
ترأس اجللســة، إن الدولة لم 
تنتبه إلى قطاع االتصاالت في 
وقــت لم تواكب فيــه النهضة 
احلاصلة بالتطورات التشريعية 
والتجارية املناسبة، مؤكدا على 
أهمية التحرك السريع في هذا 

اخلصوص.
وأضــاف العبيــدي انه في 
الوقــت الــذي تطــورت فيــه 
اســواق االتصــاالت املجاورة 
الكويتيــة  الشــركات  التــزال 
تلبــي طموحاتهــا التطويرية 
وتنفذ وعــود الدولــة في هذا 
اخلصوص، داعيا احلكومة إلى 
اتخاذ التدابير الالزمة لتطوير 
قطــاع االتصاالت او رفع يدها 

عن االمر.
وتساءل العبيدي عن كيفية 
حمايــة البوابــة االلكترونيــة 
التي تسوقها الدولة في الوقت 
احلالي بينمــا ال يوجد قانون 
يحمي هذا الطــرح التطوري، 
مؤكدا على اهمية تأسيس هيئة 
االتصاالت وعلى اهمية جدية 
الدولة فــي تفعيل هذا االجراء 
بالسرعة التي تتناسب مع حجم 
احلاجة الى هذه االدارة املنظمة، 
في قطاع لطاملا طالب اصحابه 
بوجود هيئــة تنظيمية تعزز 

من صناعتهم.

نور لالتصاالت

ومــن جانبــه، قــال مديــر 
املشــاريع فــي شــركة نــور 
لالتصاالت م.عالء حمية انه ال 
يستقيم احلديث عن بنية حتتية 
متجددة في قطــاع االتصاالت 
واالنترنت واحلاجة إلى التبادل 

)أسامة أبوعطية(  املشاركون في جلسة العمل الثانية في املؤمتر  

سالم املليفي

املليفي: نحتاج خلارطة طريق
قال مدير تطوير االعمال في شركة تواصل تليكوم سالم 

املليفي: ان جميع املشتغلني في قطاع االتصاالت متفوقون 
من حيث التكنولوجيا التي ميلكونها، فيما متتلك وزارة 
املواصالت املقومات الكفيلة بدفع الكويت نحو النمو، اال 

ان ما ينقص حتقيق ذلك املكون الرئيسي املتمثل في غياب 
البنية التشريعية القادرة على التحول. وأضاف املليفي انه 
اذا اطلقت هيئة االتصاالت فسيتطور اجلميع، كما ان البلد 
لن ينهض دون وجود مظلة جتمع جميع الشركات حتتها. 

وشدد املليفي على أهمية وجود خارطة طريق تتبنى امللفات 
املتأخرة وامللحة، مضيفا ان مشروع اصدار هيئة االتصاالت 

جاهز وال ينقصه سوى االطالق، إضافة إلى انه من املهم 
حتفيز تطوير قطاع االتصاالت، وربط دول اخلليج بالعالم. 

وقال املليفي: نعمل من خالل تواصل الن نكون البوابة 
العاملية لدول اخلليج، حيث نعتبر الشركة العبا رئيسيا في 

تطوير قطاع االتصاالت احمللية.


