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خاص : 

وقــــــــــــــــع وزيـــــــــــــــــــر االتــــــــــــصــــــــــــاالت 
المهندس مسفر عبدالله 
الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــر ووزيـــــــــــــــــــــــر الــــــــــــعــــــــــــدل الـــــــقـــــــاضـــــــي 
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد الـــــديـــــلـــــمـــــي ، عـــلـــى 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم وتـــــعـــــاون بـــيـــن وزارة 
ــــلـــــومـــــات  االتـــــــــــصـــــــــــاالت وتـــــقـــــنـــــيـــــة الـــــمـــــعـ
ــــبـــــكـــــي  الـــــشـ لـــــــلـــــــربـــــــط  الــــــــــعــــــــــدل  ووزارة 
ــــلــــــومــــــات وربـــــــــــــط دوائـــــــــــر  ــــعــ ــــمــ ونـــــــظـــــــم الــ
الــجــهــات الــقــضــائــيــة بشبكة مــوحــدة 

وآمنة لتسهيل عمل القضاء.
وأثــــــــــــنــــــــــــاء مــــــــراســــــــيــــــــم الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــع أشــــــــــاد 
ــتــــــوكــــــل رئــــيــــس  ــ ــــمــ ــــــي أحـــــــمـــــــد الــ ــــاضـ ــ ــــقـ ــ الـ
ــــاء األعــــــلــــــى بــــمــــبــــادرة  ــــقـــــضـ مــــجــــلــــس الـ
وتــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة  االتـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــاالت  وزارة 

خاص : 

تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 
ـــــة الـــــمـــــالـــــيـــــة مـــن  ـــــذمـ ـــــالـ فـــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، إقــــــــــــــــــراراً بـ
وزيــــــــر االتــــــصــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــهـــنـــدس مــســفــر 
عــبــد الـــلـــه الــنــمــيــر ونـــائـــبـــه مــصــلــح الـــعـــزيـــر ،  ووكـــيـــل الــــــوزارة 
لــــلــــرقــــابــــة والــــمــــتــــابــــعــــة والــــتــــفــــتــــيــــش، مـــحـــمـــد حـــــاتـــــم، ووكــــيــــل 
الـــوزارة للشؤون الفنية هاشم الوشلي، ونــائــب مدير عام 
الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــــاتــــصــــاالت طـــــه زبـــــــــــارة، كـــمـــا تــســلــمــت 
الهيئة إقرارات 24 مسؤواًل مشمواًل بقانون الذمة المالية 
فــــي وزارة االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــؤســـســـات 
ــــة الــــــعــــــامــــــة لــــــاتــــــصــــــاالت  ــــمــــــؤســــــســ ــــا الــ ــــهـ ــــيـ ــــا فـ ــــمــ ــــا بــ ــــهــ ــــة لــ ــــعــ ــــابــ ــتــ ــ الــ

والمعهد العام لاتصاالت والهيئة العامة للبريد.
وخـــــال تــســلــيــم اإلقـــــــرار أشـــــاد رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــدكـــتـــور محمد 

ــــيـــــا  ــــلـ عـــــــــقـــــــــدت الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة الـــــعـ
ووزارة  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــســـــــــــــــــاد  لــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــحــــــــــــة 
االتــــــصــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات ، 
لــقــاًء تنسيقياً لتعزيز الــشــراكــة بين 
الجانبين وتفعيل مذكرتي التفاهم 
الــــــــــمــــــــــوقــــــــــعــــــــــتــــــــــان بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا فــــــــــــــي وقــــــــــت 
ســـابـــق  ، وبـــمـــا يــســهــل مـــهـــام أعــمــال 
الـــهـــيـــئـــة لـــاســـتـــفـــادة مــــن تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات واالتصاالت.
ونـــاقـــش الــلــقــاء الـــــذي تـــرأســـه رئــيــس 
الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــلــــيــــا لـــمـــكـــافـــحـــة 
الــــفــــســــاد الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــغـــشـــم، 
ووزيــــــــــــــــــــــــــــــر االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت الــــــــمــــــــهــــــــنــــــــدس 
مــــــســــــفــــــر الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــر، وبــــــــحــــــــضــــــــور نـــــائـــــب 
وزيـــر االتـــصـــاالت وعـــدد مــن قــيــادات 
الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة والـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الــــــتــــــابــــــعــــــة 
ــــــدداً مــــن الـــمـــحـــاور الــمــرتــبــطــة  لـــهـــا، عـ
بـــــالـــــتـــــعـــــاون والـــــــشـــــــراكـــــــة بـــــيـــــن الـــهـــيـــئـــة 
واألجـــــــــــهـــــــــــزة والــــــــمــــــــرافــــــــق الــــحــــكــــومــــيــــة 

االتـــــــصـــــــاالت  مــــقــــدمــــتــــهــــا وزارة  وفـــــــــي 
وتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات مــــــــــــن أجــــــــل 
الـــــــوقـــــــايـــــــة مــــــــن الــــــفــــــســــــاد ومــــكــــافــــحــــتــــه 
واتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــتـــــــدابـــــــيـــــــر الـــــــــــازمـــــــــــة لـــــذلـــــك 
وإمــــــكــــــانــــــيــــــة الــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع األجــــــهــــــزة 
ــــافـــــحـــــة تــــهــــريــــب  ــــكـ الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــــشـــــــأن مـ

المكالمات الدولية.
ــــة  ــيــ ــ ــــمــ وأكــــــــــــــــــــد الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور الــــــــغــــــــشــــــــم أهــ
ــــهــــــود الــــهــــيــــئــــة  ــــجــ ــــــدة الـــــــــــــــــــــوزارة لــ ــــانـ ــ ــــــسـ مـ
ــــاز الــــتــــوجــــهــــات الــــتــــي تــســعــى  فـــــي انـــــجـ
الــــهــــيــــئــــة لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا فـــــــي الـــــمـــــجـــــاالت 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــقـــــــــة بــــــــــأتــــــــــمــــــــــتــــــــــة الــــــــــبــــــــــيــــــــــانــــــــــات 
والمعلومات لــدى الهيئة والتحول 
إلــــــــــى الــــــتــــــعــــــامــــــات االلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة مـــن 
الــــــتــــــدابــــــيــــــر الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة، واقــــــــــــــــــرارات 
الـــــذمـــــة الـــمـــالـــيـــة وتـــمـــكـــيـــن الــشــفــافــيــة 
الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــاتـــــــيـــــــة عــــــــبــــــــر ربــــــــــــــــط شــــبــــكــــي 
يــــــــــســــــــــاهــــــــــم فــــــــــــــي تــــــــــعــــــــــزيــــــــــز الـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة 
ــــيــــــن أطــــــــــــــــراف الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الــــوطــــنــــيــــة  بــ

لـــــــلـــــــنـــــــزاهـــــــة، والـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــة بــــالــــمــــفــــاهــــيــــم 
ــــة  ــــاهــــــضــ ــنــ ــ ــــمــ الــــــقــــــيــــــمــــــيــــــة االيـــــــــجـــــــــابـــــــــيـــــــــة الــ
ــــمـــــع  ــتـ ــ ــــمـــــجـ لـــــــلـــــــفـــــــســـــــاد فـــــــــــي أوســــــــــــــــــــــاط الـ
بــاعــتــبــارهــا تــدابــيــر هــامــة لــلــوقــايــة من 
الــفــســاد ، مــشــيــراً إلــى حــاجــة الهيئة 
إلــــــى الــــمــــســــانــــدة الـــتـــقـــنـــيـــة والــــمــــشــــورة 
ودراســـــــة احــتــيــاجــاتــهــا لــلــتــحــول نحو 

عملية األتمتة المعلوماتية.
ــــبــــــه أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر االتــــــــصــــــــاالت  ــــانــ مــــــــن جــ
وتـــــقـــــنـــــيـــــة الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات، اســــــتــــــعــــــداد 
الــــوزارة لــرفــد الهيئة بفريق لــدراســة 
االحــــتــــيــــاجــــات الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــول إلـــى 
نـــــظـــــم االتــــــــــصــــــــــاالت الــــتــــقــــنــــيــــة وأتــــمــــتــــة 
الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــات، بــــــــــــــاإلضــــــــــــــافــــــــــــــة إلـــــــــــى 
تــــــبــــــادل الـــــــــزيـــــــــارات الــــعــــمــــلــــيــــة وإقـــــامـــــة 
ورش عــــمــــل تـــــوعـــــويـــــة فــــــي مــــجــــاالت 
الــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة والــــــــــنــــــــــزاهــــــــــة ومـــــكـــــافـــــحـــــة 
الفساد لموظفي الــــوزارة والمرافق 

التابعة لها.
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رئيس القضاء األعلى يرعى توقيع مذكرة تفاهم بني وزارتي االتصاالت والعدل

وزير االتصاالت و 24 مسؤوال بوزارة االتصاالت قدموا إقراراتهم املالية 
لهيئة ماكفحة الفساد
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الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات لـــــمـــــثـــــل هــــــــــــذا االتــــــــفــــــــاق 
الــــــــــعــــــــــدل  وزارة  وحــــــــــــــــــــث   ، الـــــــــــــــهـــــــــــــــام 
ــــيـــــة عـــــلـــــى تــــعــــزيــــز  ــــائـ واألجــــــــــهــــــــــزة الـــــقـــــضـ
أوجه التعاون مع وزارة االتصاالت 
واالســتــفــادة مــن تقنية المعلومات 
بــــمــــا يــــحــــقــــق تــــطــــويــــر وتــــحــــســــيــــن أداء 

أجهزة القضاء .
ــــيـــــع أكـــــد  ــــتـــــوقـ ــــاء مـــــراســـــيـــــم الـ ــــقــ وفـــــــــي لــ
الــــــــمــــــــهــــــــنــــــــدس مـــــــســـــــفـــــــر الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــر وزيــــــــــــر 
ــــلـــــومـــــات  ــــمـــــعـ االتـــــــــــصـــــــــــاالت وتـــــقـــــنـــــيـــــة الـ
جـــــــــــــاهـــــــــــــزيـــــــــــــة واســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــداد الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة 
والــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــهــــــا لـــــدعـــــم 
األجهزة القضائية من خال تقديم 
الدعم اللوجيستي والتقني وتوفير 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــربـــــــط الــــشــــبــــكــــي الــــــــازمــــــــة ، 
إســــــــهــــــــامــــــــاً مـــــنـــــهـــــا فـــــــــي تــــــطــــــويــــــر الــــبــــنــــيــــة 
التحتية المعلوماتية التي ستخدم 

القضاء على كافة التوجهات. 
ـــــد الــــلــــقــــاء الــــــــذي ضـــــم رئـــيـــس  كــــمــــا أكــ
ــــقـــــاضـــــي عـــصـــام  الـــمـــحـــكـــمـــة الــــعــــلــــيــــا الـ

الــــســــمــــاوي والــــنــــائــــب الــــعــــام الـــقـــاضـــي 
ــــائـــــب وزيــــــــر الـــعـــدل  نـــبـــيـــل الــــعــــزانــــي ونـ
الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي ســـــــــعـــــــــد هـــــــــــــــــــــــــادي  ووكـــــــــيـــــــــل 

وزارة االتـــــصـــــاالت مـــحـــمـــد الــحــاتــمــي 
، عـــــــلـــــــى ضــــــــــــــــــــرورة تـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الــمــشــتــرك بــيــن الــمــنــظــومــة الــعــدلــيــة 

واالتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاالت والـــــــــســـــــــعـــــــــي لـــــتـــــطـــــويـــــر 
وتـــحـــديـــث آلــــيــــات الـــعـــمـــل بـــمـــا يــخــدم 
ــــيـــــة لـــلـــســـلـــطـــة  ــــيـــــجـ ــــتـــــراتـ األهـــــــــــــــداف االسـ
الــقــضــائــيــة خـــــال الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة 
بما ينسجم والــرؤيــة الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة.
ــــيــــــة الــــتــــي  ــــاقــ ــــفــ ــــر ذكــــــــــــره أن االتــ ــــديــ ــــجــ الــ
تــــــم تـــوقـــيـــعـــهـــا فــــــي مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
األعــــــــــــــلــــــــــــــى وأشــــــــــــــــــــــــــــرف عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا رئـــــــيـــــــس 
الــمــجــلــس الــقــاضــي أحـــمـــد الــمــتــوكــل 
مــــــــــــــجــــــــــــــاالت  تــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــر  تــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــت   ،
ــــيـــــن والـــجـــهـــات  الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــــوزارتـ
الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــهـــــمـــــا وهـــــــيـــــــئـــــــات وأجــــــــهــــــــزة 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة ، وركــــــــــــــــــزت 
االتفاقية على انــجــاز جــوانــب الربط 
ـــــومـــــــات  ـــلــ ــ ـــعــ ـــ ــــمـ ــ الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــي وأنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الـ
والـــــــــــــــمـــــــــــــــجـــــــــــــــال الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــبـــــــــــــي وتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة 
الــخــبــرات ومــكــافــحــة جــرائــم تقنيات 
ـــــاز الـــــقـــــضـــــائـــــي  الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات بـــــــالـــــــجـــــــهــ
لـــمـــا لـــهـــا مـــــن دور فـــــي تـــحـــســـيـــن أداء 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وضــــمــــان ســرعــة 
الــــرقــــابــــة والـــمـــتـــابـــعـــة فـــــي الــمــنــظــومــة 
ــيـــــة  ــ ــــاقـ ــــفـ ــــا نــــــصــــــت االتـ ــــمــ ــــيــــــة ، كــ الــــــعــــــدلــ
على تشكيل لجان تنسيق ومتابعة 
إلنــــجــــاز مــــحــــاور الـــتـــفـــاهـــم وتــحــويــلــهــا 

إلى إجراءات تنفيذية
حـــضـــر مـــراســـيـــم الـــتـــوقـــيـــع مـــديـــر عـــام 
الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة لــــــــاتــــــــصــــــــاالت 
المهندس صـــادق مصلح والرئيس 
ــــيـــــمـــــن عــــلــــي  ــــلـ ــــيـ ــــة تـ ــ ــــركـ ــ ــــــشـ الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لـ
نـــــــــــصـــــــــــاري وعـــــــمـــــــيـــــــد الــــــمــــــعــــــهــــــد الـــــــعـــــــام 
ــــــي  ــــــسـ ــــــم اآلنـ ــــريـ ــ ــــكـ ــ ــــدالـ ــ ــبـ ــ ــ لـــــــــاتـــــــــصـــــــــاالت عـ
وعــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــضــــــــــــاة وقــــــــــــــــيــــــــــــــــادات 

االتصاالت والعدل.

لقاء تنسيقي بني هيئة ماكفحة الفساد ووزارة االتصاالت
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وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات

وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات
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الغشم بمبادرة قدوم وزير االتصاالت مع نوابه ووكاءه 
وكـــافـــة مــســؤولــي الــــــوزارة لــتــســلــيــم إقــــــرارات الـــذمـــة الــمــالــيــة 
بــصــورة جماعية ، آمـــًا مــن بقية الجهات أن يــحــذوا حذو 
وزارة االتصاالت ، والتي تعد حافزا للمشمولين بتقديم 
إقــــــرار الـــذمـــة الـــمـــالـــيـــة.. داعـــيـــا جــمــيــع مـــن لـــم يــتــقــدم بـــإقـــرار 
ـــرار.  ــ الـــذمـــة الــمــالــيــة إلــــى الـــتـــقـــدم لــلــهــيــئــة لــتــنــفــيــذ قـــانـــون اإلقـ
ــــرار الــــذمــــة الـــمـــالـــيـــة هــــو أداء لــلــواجــب  ــ مــــؤكــــداً أن تـــقـــديـــم إقـ

وإنفاذا لقانون إقرار الذمة المالية .
بـــــــــــــــــــدوره أكـــــــــــــد وزيــــــــــــــــر االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت وتــــــقــــــنــــــيــــــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 
المهندس النمير أهمية تقديم إقـــرار الــذمــة المالية من 
جــمــيــع مــمــن شملهم الــقــانــون لــتــقــديــم اإلقـــــرار فــي وزارة 
االتــصــاالت والقطاعات التابعة لها ، مــؤكــداً أن الـــوزارة 
ومـــؤســـســـة االتـــــصـــــاالت قـــطـــعـــت شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــــي تــنــفــيــذ 
مشاريع األتمته وإدخال األنظمة اآللية التي عززت من 
فـــــرص االســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــــن تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات فــي 
مــكــافــحــة الــفــســاد وتــعــزيــز تــوجــهــات تــطــبــيــقــات الحوكمة 

ومبدأ الشفافية والمسألة.
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أكد المدير العام التنفيذي لشركة سبأفون المهندس 
عــبــدالــخــالــق الــغــيــثــي عــلــي أهــمــيــة الــــــدور الـــــذي قـــامـــت به 
شــــركــــة ســــبــــأفــــون مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا بــــــإحــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة 
واســعــة مــن خــال تكنولوجيا المعلومات واالتــصــاالت 

المتاحة .
كما ثمن الغيثي مــا يبذله موظفي الــشــركــة مــن جهود 
جـــبـــارة أســهــمــت فـــي نــجــاح الــشــركــة بــشــكــل كــبــيــر ، جــاء 
ذلــــك فـــي فــعــالــيــة احـــتـــفـــال ســـبـــأفـــون الــخــمــيــس الــمــاضــي 
بـــالـــذكـــرى الــتــاســعــة عـــشـــرة لــتــأســيــس الـــشـــركـــة ، مــشــيــراً 
إلى الدور البارز للموظفين في إسناد التحرك اإليجابي 

لإلدارة الجديدة. 

كــمــا أعـــلـــن الـــمـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عـــن خطة 
تـــقـــود الـــشـــركـــة لـــتـــجـــاوز كـــافـــة االلــــتــــزامــــات الـــمـــالـــيـــة تــجــاه 
الـــغـــيـــر ومــــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــحــــيــــوي فــي 
مـــجـــال االتـــــصـــــاالت ووضــــعــــت نــفــســهــا فــــي الـــمـــكـــان الــــذي 

يليق بها. 
من جانب آخــر فقد أعلنت الشركة عن عــروض مميزة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع احــــتــــفــــال الــــشــــركــــة بـــتـــأســـيـــســـهـــا ، الـــجـــديـــر 
ــــفــــــاالت ذكــــــــــرى تــــأســــيــــس الـــــشـــــركـــــة تـــجـــري  ــتــ ــ ذكــــــــــره أن احــ
كــــــعــــــادة ســــنــــويــــة مــــنــــذ تــــأســــيــــس الـــــشـــــركـــــة فــــــي 14 فــــبــــرايــــر 

2001 كأول مشغل للهاتف النقال في اليمن.
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"فالكون".. من أزمة 
إىل جرس إنذار

عبدالخالق النقيب

حــــرمــــان االتـــــصـــــاالت الــيــمــنــيــة مــــن حـــقـــهـــا فــي 
اســــــتــــــخــــــدام مــــــا تـــمـــلـــكـــه مــــــن كــــــابــــــات إنــــتــــرنــــت 
بحرية فــاقــم مــن أزمـــة انــقــطــاع »فــالــكــون« .. 
في ظل بنية مدمرة وحصار يحرسه عدوان 
ضــــــــاري يــــقــــود نـــحـــو تـــجـــريـــدنـــا مـــــن الـــخـــدمـــات 
ــــتـــــصـــــاديـــــة  األســــــاســــــيــــــة وتــــعــــطــــيــــل الـــــحـــــيـــــاة االقـ
ليحتفي بضحاياها من المدنيين األبرياء ..! 

 تــــــــداعــــــــيــــــــات أزمـــــــــــــــة اإلنــــــــتــــــــرنــــــــت الــــــــتــــــــي أعــــقــــبــــت 
انـــقـــطـــاع الـــكـــابـــل الـــبـــحـــري »فــــالــــكــــون« أخــــذت 
تـــتـــفـــاقـــم ، بــيــنــمــا دخـــلـــنـــا فــــي مـــرحـــلـــة اخـــتـــبـــار 
المقاومة  الفعلية على  لقدرتنا وجاهزيتنا 
ــــمــــــوعــــــة األزمـــــــــــــــــــــات الــــــــتــــــــي صـــنـــعـــهـــا  وســــــــــــط مــــــجــ
ــــا فــــــــي كــــــــل اتــــــــجــــــــاه حـــتـــى  ــــهــ الــــــــــعــــــــــدون ورمــــــــــــــى بــ
ـــبــــَق  تـــــحـــــولـــــت إلــــــــــى مــــــــا يــــشــــبــــه الــــــســــــيــــــاج ولــــــــــم تـ
أمــامــنــا الــكــثــيــر مــن الــخــيــارات ، الــنــقــطــة التي 
أوصلتنا إليها أزمة اإلنترنت هي واحدة من 
تداعيات حرب اقتصادية مارسها العدوان 
بضراوة طيلة خمس سنوات ، وكأن علينا 
أن نــــخــــبــــر الــــجــــمــــيــــع فــــــي كــــــل مــــــــره أنـــــنـــــا بــــــدون 
تــجــهــيــزات وال مــســتــلــزمــات صــيــانــة والبــدائــل 
مــــتــــاحــــة كــــمــــا أنـــــنـــــا مــــمــــنــــوعــــون مــــــن الـــــوصـــــول 
ــــة الـــــتـــــي يــــســــهــــل الـــتـــعـــاقـــد  ــيــ ــ لــــلــــشــــركــــات الــــــدولــ
معها في الوضع الطبيعي لتوفير القنوات 
العاجلة وقــبــل أن يشعر الــمــواطــن بالفارق 

الزمني لما حدث. 

بــالــنــســبــة لــتــحــديــات مـــا بــعــد أزمـــــة فـــالـــكـــون ، 
يـــبـــدوا األمـــــر كـــجـــرس إنــــــذار لــمــعــرفــة الــمــكــان 
الـــــــــذي نــــقــــف عـــلـــيـــه .! ومــــعــــرفــــة الـــطـــريـــقـــة 
الـــــتـــــي تــــمــــكــــن مــــؤســــســــتــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة 
مــــــــــــــن حــــــــقــــــــهــــــــا فــــــــــــــي اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
كــــابــــات اإلنــــتــــرنــــت الــبــحــريــة 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــة بــــــــــفــــــــــعــــــــــل 
العدوان ..! كيف يمكننا 
إيـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاد تـــــــــحـــــــــصـــــــــيـــــــــنـــــــــات 
إضــــــــــــــافــــــــــــــيــــــــــــــة وخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــارات 
ــــمـــــل  اســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة تـــــعـ
عــــــــلــــــــي تــــــــأمــــــــيــــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــة 
وتــــــــــــجــــــــــــعــــــــــــل مــــــــؤســــــــســــــــاتــــــــنــــــــا 
أقــــــــــــوى وأكـــــــثـــــــر تــــمــــكــــنــــاً ، مـــا 
ــــامــــــن واســـــــــــــع مـــن  يـــــــفـــــــرض تــــــضــ
أجــــــهــــــزة الـــــــدولـــــــة وتــــبــــنــــي الـــقـــضـــيـــة 
كــــأحــــد أولـــــــويـــــــات الـــمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي 
األعـــلـــى وحـــكـــومـــة اإلنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي للضغط 
بــــــاتــــــجــــــاه الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى تـــــســـــويـــــة عـــــادلـــــة 
تسمح لاتصاالت اليمنية باستخدام 
فـــــي   SMW5 الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــري  الـــــــــــكـــــــــــابـــــــــــل 
الـــــحـــــديـــــدة وأيـــــــضـــــــاْ تـــشـــغـــيـــل الـــكـــابـــل 
ــبـــــحـــــري عــــدن  ــ ــــابــــــل الـ ــــكــ ــبـــــحـــــري  AAE-1 والــ ــ الـ
جــيــبــوتــي بـــعـــدن ، كـــخـــيـــارات بــديــلــة ومــتــاحــة 
ــــكـــــة وتـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  ــبـ ــ تـــــســـــهـــــم فــــــــي تـــــأمـــــيـــــن الـــــشـ
الحيلولة دون بقاء مؤسساتنا الوطنية با 
بــــدائــــل ،  تـــفـــريـــغ الـــحـــركـــة والــــحــــيــــاة الــيــومــيــة 
ــــا االقــــــتــــــصــــــادي  ــــهــ ــــانــ ــــريــ ــــا وشــ ــ ــــهـ ـــانـــ ــ مـــــــن أحــــــــــد أركــ

واإلنساني ..

ـــــار آخــــــــــر بــــــــــدت تـــــــداعـــــــيـــــــات انـــــقـــــطـــــاع  ـــــســ وفــــــــــي مــ
ــــالـــــكـــــون» صـــــادمـــــة فـــــي ســـاعـــاتـــهـــا األولـــــــــى ،  «فـ
لكن سرعان ما انتقلت من أزمة إلى جرس 
إنـــــــــذار اســـتـــيـــقـــظ الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
مؤسسة وشركات االتصاالت على أجراس 
ــــيـــــهـــــم الـــتـــفـــكـــيـــر  ــــلـ ــــتـــــه ، وعـ ــــاغـ ــــبـ تـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا الـــــمـ
ــــه لــــتــــعــــزيــــز  ــــاضــ ــــهــ ــنــ ــ ــتــ ــ بـــــــــــالـــــــــــدور الـــــــــــــــذي يــــــجــــــب اســ
تــمــاســك مــؤســســاتــهــم وعــــدم الــســمــاح بــدفــع 

خدماتها نحو الهاوية.
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تحديات ما بعد 
أزمة فالكون .. جرس إنذار 

ملعرفة املاكن الذي نقف عليه 
ومعرفة الطريقة اليت تمكن 

مؤسستنا الوطنية من حقها 
يف استخدام كابالت اإلنرتنت 

البحرية املمنوعة بفعل 
العدوان

أكــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي 
لــــشــــركــــة االتــــــــصــــــــاالت الــــدولــــيــــة 
الـــدكـــتـــور عــلــي نـــاجـــي نـــصـــاري، 
أن إصــــــــــــــاح الـــــــكـــــــابـــــــل الـــــبـــــحـــــري 
ــــرنــــــت فــي  ــــتــ فـــــالـــــكـــــون وعــــــــــــودة خـــــدمـــــة اإلنــ
ــــيـــــمـــــن إلـــــــــى وضـــــعـــــهـــــا الــــطــــبــــيــــعــــي، يـــضـــع  الـ
قطاع االتــصــاالت أمــام مسئولية كبيرة 

الستمرار هذه الخدمة.
وأشــــــــــــــــــــــار فـــــــــــي مــــــــؤتــــــــمــــــــر صــــــحــــــفــــــي عـــــقـــــدتـــــه 
شــــركــــة )تـــيـــلـــيـــمـــن( الــــيــــوم بـــصـــنـــعـــاء، إلـــى 
مـــــــخـــــــاطـــــــر انــــــــقــــــــطــــــــاع اإلنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت فـــــــــــي ظــــل 
الــحــظــر الـــمـــفـــروض عــلــى شـــركـــة تيليمن 

من استخدام البدائل المملوكة لها.
كــمــا أكــــد نـــصـــاري عــــزم شــركــة )تــيــلــيــمــن( 
والــــمــــؤســــســــة الـــــعـــــامـــــة لـــــاتـــــصـــــاالت عــلــى 
تـــــفـــــادي تـــــكـــــرار خــــــــروج خــــدمــــة اإلنــــتــــرنــــت 
خــــــاصــــــة وأن الـــــيـــــمـــــن كـــــــــان يــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
مــســار واحــــد فــقــط وهـــو الــكــابــل الــبــحــري 
)فـــــــــالـــــــــكـــــــــون( بــــــعــــــد عـــــــــــدم تـــــمـــــكـــــن الـــــشـــــركـــــة 
ــــارات  ــ ــــــسـ ــــمـ ــ والــــــمــــــؤســــــســــــة مــــــــن تــــشــــغــــيــــل الـ

األخرى جراء الحرب.
ولــــفــــت إلــــــى أن شــــركــــة )تـــيـــلـــيـــمـــن( تــمــتــلــك 
ــتــــرنــــت فــــي مـــســـاريـــن  اســــتــــثــــمــــارات فــــي اإلنــ
ــــيــــــن بــــــحــــــريــــــيــــــن بـــــقـــــيـــــمـــــة 70  ــــلــ ــــابــ ــــكــ مـــــمـــــثـــــلـــــة بــ
قـــــطـــــاع  ــــــث  ــــديـ ــ ــــحـ ــ تـ بــــــــهــــــــدف  ــــــون دوالر  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ
االتـــصـــاالت واالنــتــقــال إلـــى الــجــيــل الــرابــع 
والخامس حيث يؤمن المسارين سعة 
)4000( جــيــجــا بــــت لـــكـــل ثــــانــــيــــة.. مــشــيــرا 
أن هــــذه الــســعــة تـــؤمـــن خـــدمـــة اإلنــتــرنــت 

لليمن لخمسة عشر عاما قادمة.
ولــــــــــفــــــــــت الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي لــــــشــــــركــــــة 
ــــيــــــة، إلـــــــى أن الـــمـــؤتـــمـــر  االتـــــــصـــــــاالت الــــــدولــ
يــــــــهــــــــدف إلــــــــــــى وضــــــــــــع الـــــــــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام أمـــــــــام 
التحديات الماثلة أمام شركة )تيليمن( 
والـــــــــــــمـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة لـــــــــــاتـــــــــــصـــــــــــاالت 
والـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــورة الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــيـــــــة لــــــــخــــــــدمــــــــات 

اإلنترنت.
وقال "نطمح إلى تحسين أكبر لخدمات 
اإلنــــتــــرنــــت وحــــــل بـــعـــض االخــــتــــنــــاقــــات فــي 
بــعــض الــمــنــاطــق وسيلمس المشتركون 
تـــــــحـــــــســـــــن الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات خـــــــــــــــال األســــــــابــــــــيــــــــع 

القادمة."
وفـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــمــــــــــــــؤتــــــــــــــمــــــــــــــر الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــي الــــــــــــــــــــذي 
االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت  وزارة  وكــــــــــــــيــــــــــــــل  حــــــــــــــضــــــــــــــره 
وتــــقــــنــــيــــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات لــــلــــشــــئــــون الـــفـــنـــيـــة 

الــمــهــنــدس هــاشــم الــوشــلــي، ألــقــى مــديــر 
ــــــاالت  ــــــصـ ــــــاتـ ــــة الــــــــعــــــــامــــــــة لـ ــ ــــــسـ ــــــؤسـ ــــمـ ــ عـــــــــــــام الـ
الـــمـــهـــنـــدس صــــــــادق مـــحـــمـــد مـــصـــلـــح بـــيـــان 
صــــــــــــادر عــــــــن شــــــركــــــة تــــيــــلــــيــــمــــن أكــــــــــد عــــــــودة 
خــــــــدمــــــــات اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت بـــــعـــــد االنـــــــتـــــــهـــــــاء مـــن 
إصــــــــــــــــاح الــــــــكــــــــابــــــــل الــــــــبــــــــحــــــــري خـــــــــــــال فـــــتـــــرة 
قـــــــيـــــــاســـــــيـــــــة أثــــــــبــــــــتــــــــت مــــــــصــــــــداقــــــــيــــــــة ومـــــهـــــنـــــيـــــة 

الشركة والمؤسسة.
وحـــذر بــيــان الــشــركــة مــن مــخــاطــر خــروج 
خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت مـــجـــددا نــتــيــجــة ظـــروف 
الـــــــحـــــــظـــــــر الـــــــــتـــــــــي تـــــــــفـــــــــرض االعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عــــلــــى 
الــــــــكــــــــابــــــــل الــــــــبــــــــحــــــــري )فــــــــــالــــــــــكــــــــــون( كـــــمـــــصـــــدر 
وحيد وإعاقة استخدام البدائل األخرى 

المملوكة للشركة.
وأوضـــــــــــــــــح الـــــــبـــــــيـــــــان أن شـــــــركـــــــة )تــــيــــلــــيــــمــــن( 
قــــامــــت بـــاالســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــكــــابــــل الـــبـــحـــري 
عــــــدن  فـــــــــي  إنـــــــــــزالـــــــــــه  ومــــــحــــــطــــــة   )1-AAE(
وتملك ســعــات كبيرة تصل كلفتها إلى 
40 مــــلــــيــــون دوالر، وكـــــذلـــــك اســـتـــثـــمـــرت 
 )SMW5( الـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــري  الـــــــــــــــكـــــــــــــــابـــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــي 
ــــرة تــــــصــــــل كـــلـــفـــتـــهـــا  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــلــــــك ســـــــعـــــــات كــ ــــمــ وتــ
ــــبــــــح مــــتــــاح   إلـــــــى 29 مــــلــــيــــون دوالر، وأصــ
اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا مـــنـــذ 2017 إال أن شـــركـــة 
ــــكـــــن مـــــــــن اســــــتــــــخــــــدام  ــــمـ ــتـ ــ ــــمــــــن( لـــــــــم تـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ )تــ
الــســعــات الــمــمــلــوكــة نــتــيــجــة قـــيـــام بعض 
األطــــــــــــراف بــــاقــــتــــحــــام مـــحـــطـــة اإلنــــــــــــزال فــي 

عــــــــدن ومــــنــــعــــهــــا مــــــن ربــــــــط ســـــعـــــات عـــبـــرهـــا 
ــــعــــــذر اســــتــــكــــمــــال الــــكــــابــــل األخـــــــــر لـــعـــدم  وتــ
ــبــــــحــــــري فـــي  ــ ــــابــــــل الــ ــــكــ ــــمـــــال إنـــــــشـــــــاء الــ ــــكـ ــتـ ــ اسـ
مدينة الحديدة نتيجة األوضاع األمنية.
لفت البيان إلى امتاك شركة )تيليمن( 
لــــــــــســــــــــعــــــــــات احـــــــــتـــــــــيـــــــــاطـــــــــيـــــــــة مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدودة فـــــي 
ــــر  ــ ــيــــبــــوتــــي األمـ الـــــكـــــابـــــل الـــــبـــــحـــــري عـــــــــــدن- جــ
الــــــذي مــكــنــهــا مــــن اســــتــــمــــرار تـــوفـــيـــر بــعــض 
السعات اإلسعافية خال فترة انقطاع 
الكابل البحر )فالكون(، إال أنها فوجئت 
بــــاقــــتــــحــــام مـــحـــطـــة اإلنـــــــــــــزال فــــــي عــــــــدن فــي 
ــــعــــــات  30 يـــــــنـــــــايـــــــر الــــــــمــــــــاضــــــــي وفــــــــصــــــــل الــــــســ
اإلســــــــعــــــــافــــــــيــــــــة عـــــــــمـــــــــدا وخــــــــــــــــــــروج الــــــخــــــدمــــــة 

بصورة شبة كاملة.
وأكــــــــــــــــد الــــــــبــــــــيــــــــان عـــــــلـــــــى أن اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار تــــلــــك 
األطــــــــــراف فــــي مــــمــــارســــة تـــلـــك الـــتـــصـــرفـــات 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة يــشــيــر إلـــــى ســـبـــق اإلصــــــرار 
والـــتـــرصـــد لـــحـــرمـــان الــمــواطــنــيــن مـــن أحــد 
ــــتــــــي تـــــؤثـــــر ســـلـــبـــاً  حـــقـــوقـــهـــم اإلنــــســــانــــيــــة والــ
على أنشطة العديد من القطاعات مثل 
اإلغــــــــاثــــــــة والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــصـــــحـــــة واإلعـــــــــــام 
وتــــــــــــعــــــــــــد جــــــــــريــــــــــمــــــــــة بــــــــــمــــــــــوجــــــــــب الـــــــــمـــــــــواثـــــــــيـــــــــق 

والقوانين الدولية.
وأشـــــــــارت شــــركــــة تــيــلــيــمــن فــــي بـــيـــانـــهـــا إلـــى 
ــيــــــات الـــــحـــــصـــــار الــــمــــفــــروض  ــ ــــداعــ مــــخــــاطــــر تــ
مـــــــــن قــــــبــــــل تــــــلــــــك األطـــــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى إدخــــــــــــال 

ــــعــــــدات  ــــمــ قـــــطـــــع الـــــصـــــيـــــانـــــة واألجـــــــــهـــــــــزة والــ
ــــرار تـــشـــغـــيـــل الــــخــــدمــــات  ــــمــ ــتــ ــ الـــــــازمـــــــة الســ
الـــحـــالـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــقــطــاع 
االتــــــــــــصــــــــــــاالت بــــــمــــــا يـــــمـــــكـــــن االنــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــى 
الـــــازمـــــة   )5G  ،4G( الــــحــــديــــثــــة  األجـــــــيـــــــال 
ــــــم خـــــــــــدمـــــــــــات الـــــــــنـــــــــطـــــــــاق الــــــعــــــريــــــض  ــــديـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ لـ

وخدمات التقنية الشاملة.
ـــــة الــــــــدعــــــــوة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع  ــــركـ وجــــــــــــــددت الــــــشــ
الـــــــدولـــــــي إلــــــــى تـــحـــيـــيـــد قـــــطـــــاع االتــــــصــــــاالت 
وعدم إقحامه في الصراع الدائر باعتبار 
االتصاالت أحد أهم الحقوق اإلنسانية.
حضر المؤتمر مدير عــام الهيئة العامة 
لــــلــــبــــريــــد الــــمــــهــــنــــدس مــــحــــمــــد عــــلــــي مـــرغـــم 
ورئــــيــــس الــمــنــظــمــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
االتـــصـــاالت الــمــهــنــدس مــحــمــد الــذهــبــانــي 

ونــــــــــــائــــــــــــب مــــــــــديــــــــــر عـــــــــــــــام الــــــمــــــؤســــــســــــة 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــامــــــــــــــــــة لــــــــــــــــاتــــــــــــــــصــــــــــــــــاالت 

ــــارة  ــ الــــمــــهــــنــــدس طـــــه زبـ
وقــــــــــــــــيــــــــــــــــادات قــــــطــــــاع 
االتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
ومــــــــــــــــــشــــــــــــــــــغــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــف 
الــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــال فــــــي 

اليمن

تيليمن: عودة خدمة اإلنرتنت تضعنا أمام 
مسئولية كبرية الستمرار الخدمة

سبأفون تحتفل بالذكرى التاسعة عرشة لتأسيس الرشكة
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حظر الاكبالت البحرية
عدوان يضع الدور األممي على املحك

الــذي  البحــري  اإلنترنــت  كابــل   «فالكــون» 
ينايــر  مطلــع  انقطاعــه  منــذ  صيتــه  ذاع 
 ، الســويس  قنــاة  مضيــق  فــي  الماضــي 
متسبباً بأزمة إنترنت حادة في اليمن أكثر 
باالنقطــاع ، باعتبــاره المســار  تأثــراً  الــدول 
الوحيد الذي يتم االعتماد عليه في تغذية 
مؤسســة  امتــاك  رغــم   ، لليمــن  اإلنترنــت 
االتصــاالت وشــركة تيليمــن كابــات بحريــة 

أخــرى لــم يتــم اســتخدامها رغــم جاهزيتهــا 
قبــل  مــن  اســتحقاقاتها  بكامــل  واإليفــاء 

والمؤسســة.  الشــركة 
 «فالكــون» أزمــة كشــفت عــن إحــدى نتائــج 
الحرب االقتصادية والحصار الذي تفرضه 
علــى  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  دول 
اليمــن عمومــاً وقطــاع خدمــات االتصــاالت 
تجاهــل  ظــل  فــي   ، الخصــوص  وجــه  علــى 

وتواطــؤ أممــي يتعــارض مــع مــا تنــص عليــه 
مواثيقهــا التــي تغنــت بهــا طويــًا .

بــدون  تعيــش  واليمــن  شــهر  مــن  ألكثــر 
التبعــات  وبقــدر   ، مســتقر  إنترنــت 
التــي  واالقتصاديــة  اإلنســانية  واآلثــار 
أنهــا  إال   ، اإلنترنــت  أزمــة  عليهــا  ترتبــت 
الجرائــم  إحــدى  عــن  الســتار  أزاحــت 
تحالــف  لــدول  اإلنســانية  واالنتهــاكات 
االتصــاالت  مؤسســة  بمنعــه  العــدوان 
البحــري  الكابــل  اســتخدام  مــن  اليمنيــة 
وكــذا   ، الحديــدة  فــي  ومحطاتــه   SMW5
ومحطاتــه   AAE-1البحــري الكابــل  حظــر 
لــه فــي مدينــة عــدن إضافــة لكابــل  التابعــة 
حــرب  كجريمــة   ، جيبوتــي  عــدن  إنترنــت 
مدنــي  مليــون   27 ثمنهــا  يدفــع  منســية 
خدمــات  اســتخدام  مــن  حرمانهــم  تــم 
القوانيــن  بموجــب  المكفولــة  االتصــاالت 
الدوليــة والمواثيــق اإلنســانية ، وهــو األمــر 
المحــك  علــى  األممــي  الــدور  يضــع  الــذي 
ومســؤولياته  اإلنســاني  بواجبــه  للقيــام 
بخطــوة  القيــام  خــال  مــن  األخاقيــة 
خدمــات  بتحييــد  التحالــف  إلجبــار  عمليــة 
علــى  المفــروض  الحضــر  االتصــاالت ورفــع 
المدنيــة  االتصــاالت  ومعــدات  تجهيــزات 
مــا   ، البحريــة  الكابــات  اســتخدام  وإتاحــة 
مصداقيــة  إلثبــات  حقيقيــاً  اختبــاراً  يمثــل 
مواقفهــا وإدعاءاتهــا اإلنســانية والحقوقيــة 

لمدنيــة. وا

مــن  الكثيــر  لتبــادل  متاحــة  كانــت  يومــًا  ثالثــون  بمضــي  األزمــة  انتهــت 
الكابــل  إصــالح  سيســتغرقها  التــي  المــدة  حــول  واالستفســار  اللغــط 
عمليــة  تعقيــدات  فــي  تتمثــل  كانــت  الحقيقــة  أن  إال   ، فالكــون  البحــري 
اإلصــالح الفنيــة وإجــراءات وصــول الســفينة المجهــزة إلــى مضيــق قنــاة 
إصــالح  أجــل  مــن  ســاعات  لعــدة  الدوليــة  المالحــة  وإيقــاف  الســويس 
إنقطــاع كابــل اإلنترنــت البحــري «فالكــون» ، إذ تقــوم الســفينة بانتشــال 
ســطح  إلــى  ورفعهمــا  البحــر  أعمــاق  مــن  المقطــوع  الكابــل  طرفــي 
الســفينة حيــث يتولــى المهندســون عمليــة إصــالح الكابــل وإعــادة تأهيــل 
عقــده التالفــة قبــل أن تعيــد دفنــه فــي قــاع البحــر ، وبالتالــي فــإن عمليــة 
اللوجســتية  والترتيبــات  لإلجــراءات  إضافــة  المعقــدة  الفنيــة  اإلصــالح 
الالزمــة لوصــول الســفينة المجهــزة إلــى موقــع االنقطــاع مثلــت أســبابًا 
وبعــد   ، الطبيعــي  وضعهــا  إلــى  اإلنترنــت  خدمــة  عــودة  لتأخــر  محوريــة 
نجــاح الفــرق الفنيــة مــن إنهــاء مهمتهــا قبــل الموعــد الــذي حددتــه شــركة 

. اإلصــالح  عمليــة  تســتغرقه  لمــا  نظــراً  قســري  كموعــد   GCX

انتهت األزمة
بعد تأخري قرسي لعملية اإلصالح

ارتياح شعيب واسع بانتهاء أزمة اإلنرتنت ..

االتصاالت تفي بما وعدت

ســـــــــــاد ارتــــــــــيــــــــــاح شـــــعـــــبـــــي واســــــــــــــع عــــــقــــــب إعــــــــــــــان وزارة 
االتـــــصـــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات صـــبـــاح الــخــمــيــس 
الــمــاضــي عـــن انــتــهــاء أزمــــة اإلنــتــرنــت رســمــيــاً وعـــودة 
الخدمة إلى وضعها الطبيعي بعد إنجاز المراحل 

األولى لعمليات اإلصاح. 
تــفــاعــل نــشــطــاء مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مع 
خــبــر عــــودة اإلنــتــرنــت بــمــا يــعــبــر عــن االبــتــهــاج الكبير 
بعودة الخدمة التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من 
الــحــيــاة الــيــومــيــة ، كــمــا تــنــاقــلــت الــصــحــف والــمــواقــع 
اإللكترونية والفضائيات خبر عــودة اإلنترنت بعد 
ــــلـــــى انـــــقـــــطـــــاعـــــه ، وخـــــــــــال فــــتــــرة  مـــــضـــــي نـــــحـــــو شـــــهـــــر عـ
االنقطاع سعى اإلعــام الموالي لتحالف العدوان 
ومــرتــزقــتــه الســتــغــال انــقــطــاع اإلنـــتـــرنـــت مـــن خــال 
بــث العديد مــن الشائعات واإلدعــــاءات المغرضة 
وتـــجـــيـــيـــر الـــقـــضـــيـــة بــــمــــا يـــــخـــــدم أهـــــدافـــــهـــــا الــــعــــدوانــــيــــة 

ــــيـــــة ومـــســـاعـــيـــهـــا  ــــلـ لـــــزعـــــزعـــــة اســـــتـــــقـــــرار الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـ
الــحــثــيــثــة فــــي اســـتـــثـــمـــار أزمـــــــات ومـــعـــانـــات الــمــدنــيــيــن 
فـــي الــيــمــن بــمــا يــلــبــي أهـــــداف الــتــحــالــف الــتــدمــيــريــة ، 
ويــشــيــر مــراقــبــون إلـــى أن االتـــصـــاالت قــد استطاعت 
كـــســـر مــــزاعــــم الـــتـــحـــالـــف بــتــحــويــل مــــا وعــــــدت بــــه إلـــى 
حقيقة يعيشها الناس ، بينما سجل إعام عدوان 
التحالف ومرتزقته فضيحة مدوية جديدة بنشره 
تلك األكاذيب واإلدعاءات طيلة الفترة الماضية. 
 بنجاح االتــصــاالت اليمنية في تخطي األزمــة تزيد 
ثــقــة الــجــمــهــور نــحــو أحــــد أهــــم الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
، ولـــــكـــــون االتــــــصــــــاالت اســـتـــطـــاعـــت حـــــل أزمــــتــــهــــا مــن 
خــــــــــارج أســــــــــــوار الـــــحـــــصـــــار والـــــــــعـــــــــدوان الــــــــــذي يـــفـــرضـــه 
الــــعــــدوان عــلــى الــيــمــن مــنــذ خــمــس ســـنـــوات مـــا يعد 

إنجاز حقيقي لقطاع االتصاالت

صنعاء- متابعات
ــــاع عـــن  ــ ــــــدفـ ــلـ ــ ــ ــــة لـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــنـــــظـــــمـــــة الــــــوطــ دعـــــــــــت الـــــمـ
خـــــــــدمـــــــــات االتــــــــــــصــــــــــــاالت والـــــــــبـــــــــريـــــــــد، األمـــــــــم 
الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــي 
ضــمــان حــصــول الــشــعــب اليمني على 
خــدمــات االتــصــاالت واالنــتــرنــت كحق 

إنساني.
وأكـــــد رئـــيـــس الــمــنــظــمــة الــوطــنــيــة لــلــدفــاع 
عـــــــــــــــن خـــــــــــــــدمـــــــــــــــات االتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــاالت والــــــــــبــــــــــريــــــــــد 

الـــمـــهـــنـــدس مـــحـــمـــد الـــذهـــبـــانـــي فــــي تــصــريــح 
ــــلـــــى حـــــــق حــــصــــول  ــــابــــــق لـــــجـــــريـــــدة االتـــــــــصـــــــــاالت عـ ســ

الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي لـــخـــدمـــات االتــــــصــــــاالت واالنـــتـــرنـــت 
ــــيــــــق حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان  ــــواثــ ــــمـــــوجـــــب مــ الــــمــــكــــفــــولــــة لـــــــه بـ
والـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــمــنــع الـــمـــســـاس بــهــا تحت 

أي ظرف.
وأعــــتــــبــــر الــــمــــهــــنــــدس الــــذهــــبــــانــــي حــــــق الــــحــــصــــول عــلــى 
ــــانـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي   ــــرنـــــت الــــخــــيــــار االنـــــسـ ــــتـ خـــــدمـــــات االنـ
الـــــضـــــروري لـــتـــأمـــيـــن خــــدمــــات االتـــــصـــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 
لكل ابناء الشعب اليمني مثلهم مثل بقية شعوب 
الــــــعــــــالــــــم .. مـــــطـــــالـــــبـــــا بــــتــــحــــيــــيــــد خــــــــدمــــــــات االتــــــــصــــــــاالت 

واالنترنت.
لـــفـــت الـــمـــهـــنـــدس الـــذهـــبـــانـــي إلـــى 
أن تــــنــــظــــيــــم وقـــــــفـــــــة جــــمــــاهــــيــــريــــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام مــكــتــب االمـــم 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة فـــــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
واألمـــــــــــــــاكـــــــــــــــن الــــــــــمــــــــــحــــــــــددة فــــي 
مــحــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات يــأتــي 
بــــــــــهــــــــــدف إيــــــــــــصــــــــــــال صـــــــــــــــوت أبــــــــنــــــــاء 
الشعب اليمني لأمم المتحدة 
وتــوضــيــح حــجــم الــمــعــانــاة جـــراء 
الــــعــــرقــــلــــة الـــمـــتـــعـــمـــدة لـــتـــشـــغـــيـــل الـــكـــابـــل 
البحري عدن جيبوتي ومحطته، والكابل 
تـــفـــريـــعـــة  وتــــــركــــــيــــــب  )AAE1( ومـــــحـــــطـــــتـــــه،  الــــــبــــــحــــــري 
الــكــابــل الــبــحــري )SMW5( ، والـــســـمـــاح للمؤسسة 
ــــامـــــة لــــــاتــــــصــــــاالت وشــــــركــــــة االتــــــــصــــــــاالت الــــدولــــيــــة  ــــعـ الـ
تيليمن بتشغيلها واستفادة الشعب اليمني منها. 
وأشار المهندس الذهباني إلى أن الوقفة ستطالب 
االمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فـــــك الـــحـــظـــر والــــحــــصــــار الـــمـــفـــروض 
عــــــــلــــــــى دخـــــــــــــــــــول أنــــــــظــــــــمــــــــة وتـــــــــجـــــــــهـــــــــيـــــــــزات وقــــــــــطــــــــــع غــــــيــــــار 

االتصاالت إلعادة ما تم تدميره.

" خدمات االتصاالت واإلنرتنت حق 
إنساين وجزء من أساسيات الحياة"

شعار الوقفة االحتحاجية تضامنًا مع قطاع االتصاالت
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الاكبالت البحرية لإلنرتنت ضمن التوجهات 
الرسمية للقضاء على مشاكل خدمات اإلنرتنت

صنعاء- متابعات
الــــــتــــــقــــــى فــــــخــــــامــــــة األخ الـــــمـــــشـــــيـــــر مـــــهـــــدي 
الـــــمـــــشـــــاط رئـــــيـــــس الــــمــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
األعـــلـــى األســــبــــوع الـــمـــاضـــي ، الــمــبــعــوث 
الــخــاص لــأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
إلــــــــى الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث والــــفــــريــــق 
ــــــق لـــــــه بـــــحـــــضـــــور رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــــرافـ ــ ــــمـ ــ الـ
ــــيــــــس  ــــيـــــى الـــــــــراعـــــــــي ورئــ الـــــــــنـــــــــواب األخ يـــــحـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

بن حبتور.
ــــيـــــس الـــمـــشـــاط  ــــالـــــب الـــــرئـ ــــلـــــقـــــاء طـ وفــــــــي الـ
األمــم المتحدة باالضطاع بدورها في 
الضغط على دول العدوان، والسماح 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة لــــــــــــاتــــــــــــصــــــــــــاالت 
باستكمال مد الكابل البحري لإلنترنت 
عــــــبــــــر الــــــــحــــــــديــــــــدة ، والــــــــــــــــــذي ٌدفـــــــــــــــع عـــلـــيـــه 

مــــــايــــــيــــــن الـــــــــــــــــــــــــدوالرات لـــــــاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــنـــه 
والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة اليمنيين جــراء 

انقطاع الكابل البحري الحالي. 
ولــــــــــــفــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاط إلـــــــــــــــــــى أن 
الــــمــــتــــضــــرر مــــــن قــــطــــع االتــــــــصــــــــاالت لــيــس 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وإنــــمــــا أبــــنــــاء الــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي هـــــــم مـــــــن تــــــــضــــــــرروا جـــــــــــراء قـــطـــع 
الــــكــــابــــل الــــبــــحــــري، والـــكـــثـــيـــر مـــــن رؤوس 
األمـــــــــــوال تــــكــــبــــدت خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة جـــــراء 
االنــقــطــاع وحـــرمـــان االتـــصـــاالت اليمنية 
ــــبـــــحـــــريـــــة األخـــــــــــــرى الــــتــــي  ـــــن الــــــكــــــابــــــات الـ مــ

تمتلكها .
الــــــجــــــديــــــر ذكـــــــــــــره أن الــــــلــــــقــــــاء تـــــــطـــــــرق إلــــــى 
مناقشة الــدور األممي إزاء العديد من 

القضايا اإلنسانية في اليمن.

تحركات رسمية ومدنية لتجاوز انقطاع اإلنرتنت
 الرئيس املشاط يطالب برضورة السماح لالتصاالت بمد الاكبل البحري لإلنرتنت

مجلس الوزراء يطلع على تقرير وزير االتصاالت ويتخذ العديد من التوصيات بشأن أزمة اإلنرتنت

اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــس 
الــــــــــــــوزراء فــــــي اجـــتـــمـــاعـــه 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري بــــــــــــــرئــــــــــــــاســــــــــــــة 
رئــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــس الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس 
ــــزيـــــز صــــــالــــــح بـــن  ــــبـــــدالـــــعـ الــــــدكــــــتــــــور عـ
حـــبـــتـــور مــنــتــصــف يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي، 
عـــــلـــــى عــــــــــرض تــــفــــصــــيــــلــــي مــــــــن وزيــــــــر 
االتــــــصــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
الــمــهــنــدس مــســفــر الــنــمــيــر، بــشــأن 
ــتـــــي أدت إلــــــــى خــــــروج  ــ األســـــــبـــــــاب الـ
80 بالمائة من السعات الدولية 
لــــــــــخــــــــــدمــــــــــة االنـــــــــــــتـــــــــــــرنـــــــــــــت مــــــــــنــــــــــذ يــــــــــوم 
ــــيـــــس الـــــــمـــــــاضـــــــي، والــــــبــــــدائــــــل  ــــمـ الـــــخـ
ــــتـــــي تــــــم الــــلــــجــــوء إلــــيــــهــــا مــــــن قــبــل  الـ
ــــيـــــة لــــمــــواجــــهــــة  ــــنـ ــــيـــــمـ االتـــــــــــصـــــــــــاالت الـ
هــــذه األزمـــــة الــنــاتــجــة عـــن انــقــطــاع 
الــــــكــــــابــــــل الــــــبــــــحــــــري فــــــالــــــكــــــون الــــــــذي 
يـــــغـــــذي أغــــلــــبــــيــــة الــــســــعــــة الـــمـــتـــاحـــة 
حاليا لليمن وفــقــا لــبــاغ الشركة 
الـــــــــذي حـــــــدد مـــــوقـــــع قــــطــــع الـــكـــابـــل 

في السويس.
ـــــــــن أن الـــــيـــــمـــــن كــــــــــان مــــــــن أكــــثــــر  وبـــــــــّيَ
دول المنطقة تــضــررا بسبب هذا 
ــــمـــــاده الـــكـــامـــل  ــتـ ــ الــــقــــطــــع نـــتـــيـــجـــة اعـ
عــــــلــــــى هــــــــــــذا الـــــــكـــــــابـــــــل .. الفــــــــتــــــــا إلــــــى 
االجــــــراءات الــمــتــخــذة مــن الــــوزارة 
وفريق عملها المهني الذي يضم 
خـــبـــراء ومــهــنــدســيــن وفــنــيــيــن على 

مستوى عــال مــن التأهيل والــذي 
تـــــــــمـــــــــكـــــــــن مـــــــــــــــن تــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل وصـــــــــــــــات 
إســــــــــعــــــــــافــــــــــيــــــــــة إلــــــــــــــــــــى حــــــــــيــــــــــن تـــــتـــــمـــــكـــــن 
الــــــــشــــــــركــــــــة الـــــــمـــــــالـــــــكـــــــة لــــــلــــــكــــــابــــــل مــــن 

اصاحه.
وأشــــاد مــجــلــس الــــــوزراء بالجهود 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة والــــــــمــــــــتــــــــواصــــــــلــــــــة لــــــــــــــــــوزارة 
االتــــــصــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
وقــــــــطــــــــاعــــــــاتــــــــهــــــــا ومـــــــهـــــــنـــــــدســـــــيـــــــهـــــــا فــــي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــشــغــيــل واســـتـــمـــرار 
ــــرنـــــت  ــــتـ خــــــدمــــــات االتــــــــصــــــــاالت واإلنـ
لــــجــــمــــيــــع الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن فـــــــي جـــمـــيـــع 
أنـــحـــاء الــجــمــهــوريــة خــــال خمس 
ــنـــــوات مـــــن الــــــعــــــدوان والـــحـــصـــار  ــ سـ
وكــذا جهودها القائمة لمواجهة 
األزمـــــــــــــــــــــــة الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــة عــــــــــــن انـــــــقـــــــطـــــــاع 
الـــــــــــكـــــــــــابـــــــــــل فـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــون والــــــــــــــحــــــــــــــد مـــــن 
آثــــــارهــــــا عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 

الحيوية.
وحـــــــــــــث الــــــمــــــجــــــلــــــس عـــــــلـــــــى ضـــــــــــــرورة 
مــــــــضــــــــاعــــــــفــــــــة الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــود لــــــمــــــتــــــابــــــعــــــة 
الــشــركــة الــمــالــكــة لــلــكــابــل الــبــحــري 

فالكون إلصاح الكابل.
وزارة  الــــــــــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــلــــــــــــــــس  وكـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف 
االتــــصــــاالت الـــقـــيـــام بــــإعــــادة تقييم 
الــخــطــط الــفــنــيــة لـــربـــط االتـــصـــاالت 
الــــيــــمــــنــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة واتــــــــخــــــــاذ كــــافــــة 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــــــازمـــــــــــــــة لــــــضــــــمــــــان 

استمرار الخدمة للمواطنين.
ــــمـــــل مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء دول  وحـ
تــــحــــالــــف الـــــــعـــــــدوان الـــمـــســـؤولـــيـــة 
عــــــــــن نـــــــتـــــــائـــــــج انــــــــقــــــــطــــــــاع خـــــــدمـــــــات 
االنـــــــــــــتـــــــــــــرنـــــــــــــت عـــــــــــــــن الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــيــــــــن 
بـــســـبـــب فــــرضــــهــــم الــــحــــصــــار عــلــى 
ــــا مـــن  ــــهــ ــــعــ ــنــ ــ ــــيـــــمـــــن ومــ ــــلـ ــــيـ شــــــــركــــــــة تـ
تركيب تفريعة الكابل البحري 
الــــجــــديــــد فــــي الــــحــــديــــدة وكـــذلـــك 
مـــــــنـــــــع مــــــــؤســــــــســــــــات االتـــــــــــصـــــــــــاالت 
مـــــــــــــــن اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام واســــــــــتــــــــــغــــــــــال 
مــلــكــيــتــهــا فـــي الـــكـــابـــات الــدولــيــة 
الــــبــــحــــريــــة الـــــواصـــــلـــــة إلــــــــى مـــديـــنـــة 
عدن والــذي تسبب في حرمان 
المواطنين من خدمات االنترنت 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون تـــطـــويـــرهـــا خـــال 
خـــــــمـــــــس ســــــــــنــــــــــوات مــــــــــن الــــــــــعــــــــــدوان 

والحصار.
ــــا األمـــــم الــمــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا  ودعـ
الــــــــــــــــخــــــــــــــــاص إلــــــــــــــــــــــى الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن مـــــــــــارتـــــــــــن 
غــريــفــيــث إلــــى تــحــمــل الــمــســؤولــيــة 
ومـــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــدة الــــــــــشــــــــــعــــــــــب الــــــيــــــمــــــنــــــي 
بـــــــرفـــــــع  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوان  دول  بـــــــــــــــإلـــــــــــــــزام 
الـــحـــظـــر والــــحــــصــــار عـــــن تـــجـــهـــيـــزات 

االتــــصــــاالت واالنـــتـــرنـــت والــســمــاح 
بــدخــول األنظمة الحديثة وقطع 
الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــار لــــــــــهــــــــــا وضـــــــــــــــمـــــــــــــــان حـــــــمـــــــايـــــــة 
مــحــطــات وســـنـــتـــراالت االتـــصـــاالت 

من استهداف طيران العدوان.

جريدة االتصاالت - خاص

الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــى وزيـــــــــــــــــــــــــــر االتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاالت وتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة 
الــمــعــلــومــات الــمــهــنــدس مسفر عبدالله 
النمير فــي وقـــت ســابــق ، نــائــب رئــيــس بعثة األمــم 
الــمــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة دانـــيـــا كــروســك، 
وفــــــــي الـــــلـــــقـــــاء رحــــــــب الـــــــوزيـــــــر الــــنــــمــــيــــر بــــنــــائــــب رئـــيـــس 
بعثة اإلمــم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيا 
كـــــــروســـــــك فـــــــي الـــــيـــــمـــــن بــــمــــنــــاســــبــــة اســـــتـــــامـــــهـــــا مــــهــــام 
منصبها الــجــديــد ، مـــؤكـــداً دعـــم وزارة االتــصــاالت 
لــلــمــنــظــمــات الــمــمــثــلــة لــأمــم الــمــتــحــدة فــيــمــا يتعلق 

باالتصاالت وتقنية المعلومات. 
وفــي اللقاء أطــلــع الــوزيــر النمير نــائــب رئــيــس بعثة 
األمــم المتحدة على الوضع العام الــذي آلــت إليه 
البنية التحتية لاتصاالت في اليمن جراء الحرب 
ــــاة الــــمــــدنــــيــــيــــن فــي  ــــانـ والـــــحـــــصـــــار ، مــــمــــا ضـــــاعـــــف مـــــعـ
اليمن ، مشيراً إلى تطبيق الوزارة للوائح وقوانين 

االتــــــــحــــــــاد الــــــــدولــــــــي لــــــاتــــــصــــــاالت وحـــــــقـــــــوق اإلنــــــســــــان 
والــمــواثــيــق الــدولــيــة الــتــي تنص على ضـــرورة توفير 
خــدمــات االتـــصـــاالت وتــأمــيــنــهــا للمدنيين لتسهيل 
وصـــــــــول الـــــمـــــســـــاعـــــدات وأعــــــمــــــال اإلغــــــاثــــــة والـــصـــحـــة 
والجوانب التعليمية وعملية التواصل واالتصال 

، وأن صنعاء الزالـــت تعمل على تقديم وإيــصــال 
خــدمــات االتـــصـــاالت واإلنــتــرنــت لــكــل اليمنيين في 

محافظات الجمهورية اليمنية.
كــمــا طـــالـــب الــــوزيــــر الــنــمــيــر األمـــــم الــمــتــحــدة بــاتــخــاذ 
خـــطـــوات أكــثــر جــديــة وحــــزم لــلــضــغــط عــلــى أطــــراف 
الـــــــــــعـــــــــــدوان وحـــــــكـــــــومـــــــة الــــــــــريــــــــــاض لــــتــــحــــيــــيــــد خــــــدمــــــات 
االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت ، والــــــــــســــــــــمــــــــــاح لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة الــــــعــــــامــــــة 
لــــــاتــــــصــــــاالت وشــــــركــــــة تـــيـــلـــيـــمـــن بــــاســــتــــكــــمــــال أعــــمــــال 
مـــــد الــــكــــابــــل الــــبــــحــــري SMW5  وتــــركــــيــــب مــحــطــاتــه 
الــفــرعــيــة بــالــحــديــدة واســتــخــدام الــبــدائــل المملوكة 
ــــــن أجـــــل  ــــبـــــحـــــريـــــة األخـــــــــــــرى ، مـ ــــــي الــــــكــــــابــــــات الـ لـــــهـــــا فـ
الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن آثـــــــار أزمـــــــة اإلنــــتــــرنــــت جـــــــراء انـــقـــطـــاع 

الكابل البحري فالكون مطلع الشهر الماضي. 
بـــــــــــــــــــــدوره ســـــــلـــــــم الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عـــــــلـــــــي نـــــــــــصـــــــــــاري الــــــرئــــــيــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــيــلــيــمــن مـــذكـــرة الــشــركــة لــأمــم 
المتحدة إزاء تضرر المدنيين من انقطاع اإلنترنت 
رغم الخيارات المتاحة التي منعت الشركة عنها 
مــن ضمنها الكابل البحري SMW5 فــي الحديدة 
الــــــــــذي اســــتــــثــــمــــرت فــــيــــه شـــــركـــــة تـــيـــلـــيـــمـــن بـــقـــيـــمـــة 30 
ــــيـــــون دوالر ولـــــــــم تــــتــــمــــكــــن مـــــــن تـــشـــغـــيـــلـــه بـــســـبـــب  ــــلـ مـ
ــــلـــــه فـــــي الـــــــدور  إجـــــــــــــراءات الــــحــــصــــار ، مــــعــــربــــاً عـــــم أمـ
األمــــــمــــــي لـــــإلســـــهـــــام فــــــي تــــقــــديــــم الــــتــــســــهــــيــــل الـــــازمـــــة 
للشركة الستخدام ملكيتها في الكابات البحرية 
ــــديــــــدة وبــــقــــيــــة الــــمــــنــــافــــذ الــــيــــمــــنــــيــــة لـــلـــقـــضـــاء  عــــبــــر الــــــحــ
نـــهـــائـــيـــا عـــلـــى أزمــــــة خــــدمــــات االتـــــصـــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 

الحالية.
مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا أشـــــــــــــــــارت نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس بـــــعـــــثـــــة األمـــــــــم 
ــــيـــــدة دانــــيــــا  ــــاق الـــــحـــــديـــــدة الـــــسـ ــــفــ الــــمــــتــــحــــدة لـــــدعـــــم اتــ
كـــــــــــروســـــــــــك إلـــــــــــــــى أهــــــــمــــــــيــــــــة االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت واإلنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت 
وارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــخـــدمـــات اإلنـــســـانـــيـــة والـــمـــدنـــيـــة وتـــأثـــر 
أعــــمــــال األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بــســبــب األزمـــــــة األخــــيــــرة ، 
وعـــبـــرت عـــن حــرصــهــا فـــي اإلســـهـــام فـــي هــــذا الــشــأن 
وبــــــمــــــا يــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــن تــــــــــــردي الـــــوضـــــع 

اإلنساني للشعب اليمني.

  وزير االتصاالت يلتقي نائب رئيس بعثة 
األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة



0٦SPOTLIGHT          تغطية إعالمية   
فبراير/شباط  ٢٠٢٠ | العدد السادس | السنة الثانية /jareedtaletsalat /jareedtaletsala

JAREEDT
AL-ETSALAT



تغطية إعامية - خاص

العاصمة صنعاء 
نــــظــــمــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن االتـــــــصـــــــاالت 
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــريـــــــــــــــــد، االثـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــاضـــــــــــــي وقـــــــــفـــــــــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــــام مـــكـــتـــب األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
فــــــي صــــنــــعــــاء لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــرفـــــع الــــحــــظــــر عــن 

خدمات وتجهيزات االتصاالت.
وفـــــــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــفــــــــــة ألـــــــــــقـــــــــــى رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة 
المهندس محمد الذهباني كلمة أكد فيها 
على أن المنظمة تدافع عن واحد من أهم 
القطاعات الحيوية التي تستند إليه ركائز 

المجتمع وخدماته المختلفة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــــى أن مـــــــــــــــا تــــــــــشــــــــــهــــــــــده خــــــــــدمــــــــــات 
االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت والـــــــــبـــــــــريـــــــــد مــــــــــن تــــــــــــــرد أثــــــــــــــر عــــلــــى 
ــــيـــــة األخــــــــــرى،  ــــانـ مـــخـــتـــلـــف الــــــخــــــدمــــــات اإلنـــــسـ
خــــــــــــدمــــــــــــات  عــــــــــــلــــــــــــى  الــــــــــــــحــــــــــــــصــــــــــــــول  حــــــــــــــــــق  وأن 
االتــــصــــاالت واالنـــتـــرنـــت حـــق إنــســانــي تكفله 
ــــيــــــق  ــــواثــ األعــــــــــــــــــراف والـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن الـــــــدولـــــــيـــــــة ومــ

حقوق االنسان.
ــتــــــي  ــ ولـــــــــفـــــــــت إلــــــــــــــى الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــاة اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة الــ
يـــــــتـــــــكـــــــبـــــــدهـــــــا 28 مـــــــــلـــــــــيـــــــــون داخــــــــــــــــــــــل الــــــــيــــــــمــــــــن، 
ومـــســـاعـــي الــمــنــظــمــة لــلــتــخــفــيــف مــــن تــفــاقــم 
مــــــعــــــانــــــاة الـــــمـــــدنـــــيـــــيـــــن جـــــــــــــراء انــــــهــــــيــــــار وتــــــدنــــــي 
ــــــات االتـــــــــصـــــــــاالت واالنـــــتـــــرنـــــت  ــــــدمـ وتـــــقـــــطـــــع خـ
بفعل جرائم التحالف باستهداف ممنهج 
وتـــدمـــيـــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــخـــدمـــيـــة لــشــبــكــة 

ومنشآت االتصاالت المدنية.
وطــــالــــب رئــــيــــس الـــمـــنـــظـــمـــة األمـــــــم الــمــتــحــدة 
واالتـــحـــاد الـــدولـــي لــاتــصــاالت والــمــنــظــمــات 
والــهــيــئــات الــدولــيــة والحقوقية واإلنسانية 
بــــــــتــــــــحــــــــرك فـــــــــــــــــــوري لـــــــلـــــــقـــــــيـــــــام بـــــمـــــســـــئـــــولـــــيـــــاتـــــهـــــا 
اإلنسانية الملحة وإنقاذ مايين اليمنيين 
فـــــي الـــيـــمـــن بــــإجــــبــــار الـــتـــحـــالـــف بـــســـرعـــة رفـــع 
الحظر غير المبرر على تجهيزات وأنظمة 

االتصاالت.
ــــــف  ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ كـــــــــمـــــــــا طـــــــــــالـــــــــــب بــــــــالــــــــضــــــــغــــــــط عـــــــــلـــــــــى الـ
بــــالــــســــمــــاح لـــمـــؤســـســـة االتـــــــصـــــــاالت وشــــركــــة 
تــيــلــيــمــن بـــتـــركـــيـــب تـــفـــريـــعـــة الـــكـــابـــل الـــبـــحـــري 
SMW5 ومـــحـــطـــة اإلنــــــــــزال فــــي الــــحــــديــــدة، 
ورفــــــــــــــع الــــــحــــــظــــــر عـــــــــن اســــــــتــــــــخــــــــدام وتــــشــــغــــيــــل 
الكابل البحري )AAE-1( ومحطة االنــزال 

في عدن.
ودعــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــى تـــــــحـــــــيـــــــيـــــــد قـــــــــــطـــــــــــاع االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت 
ــــيـــــة  ــــيـــــاسـ واالنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت عـــــــــن الـــــــــصـــــــــراعـــــــــات الـــــسـ
بــــــاعــــــتــــــبــــــار هـــــــــــذه الـــــــخـــــــدمـــــــة حـــــــــق مـــــــــن حـــــقـــــوق 
االنــــســــان كــفــلــتــهــا قـــوانـــيـــن ومـــواثـــيـــق حــقــوق 

االنسان الدولي.

حكومة شباب اليمن
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة شـــــبـــــاب الــــيــــمــــن الـــمـــســـتـــقـــل 
هــــــــنــــــــاء الــــــفــــــقــــــيــــــه ألــــــــقــــــــت نـــــــيـــــــابـــــــة عــــــــــن أعـــــــضـــــــاء 
حكومتها المشاركين فــي الــوقــفــة ، كلمة 
ــــكــــــومــــــة شــــبــــاب  ــــديــــــد حــ ــنــ ــ ــــا عــــــــن تــ ــــهـ ــيـ ــ عـــــــبـــــــرت فـ
ــــا الــــشــــديــــد  ـــــكــــــارهــ ـــــنـ ـــتـ الـــــيـــــمـــــن الــــمــــســــتــــقــــل واســـ
الــــــتــــــي  الــــــــــجــــــــــرائــــــــــم  إزاء  الـــــــــــــدولـــــــــــــي  لــــــلــــــصــــــمــــــت 
تــســتــهــدف خـــدمـــات االتــــصــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 
ــــة  ــيــ ــ ــــة الــــــــــجــــــــــوانــــــــــب الــــــخــــــدمــ ــيــ ــ ــــقــ ــبــ ــ الـــــــمـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بــ
واإلنـــــســـــانـــــيـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ، مــــطــــالــــبــــة األمــــــم 
المتحدة بضرورة التدخل الفوري إليقاف 
اســــــــتــــــــهــــــــداف الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة لــــــاتــــــصــــــاالت 
ــــا وأنــــظــــمــــتــــهــــا  ــــهــ ــــاتــ ــــر عــــــــن خــــــدمــ ــــظــ ورفـــــــــــــع الــــــحــ
وكــــابــــاتــــهــــا الــــبــــحــــريــــة الــــتــــي تــــعــــد حـــــق مـــدنـــي 

لكل اليمنيين. 

نقابات االتصاالت

ــــتـــــي شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا نـــقـــابـــات  وفـــــــي الــــوقــــفــــة الـ
ــــمــــــن  االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت والــــــــــبــــــــــريــــــــــد وســــــــــبــــــــــأفــــــــــون ويــ
الــــنــــقــــابــــة  رئــــــيــــــس  أدان   ،  MTNو ــــايــــــل  ــــوبــ مــ
الـــــعـــــامـــــة لــــــاتــــــصــــــاالت والــــــبــــــريــــــد زيـــــــــد مـــحـــمـــد 
الـــغـــيـــثـــي مـــــا تــــتــــعــــرض لـــــه وزارة االتـــــصـــــاالت 

وقطاعاتها من تدمير من قبل العدوان.
ودعــــــــــــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة إلـــــــــــــــــــــــى تــــــحــــــمــــــل 
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي تــحــيــيــد قـــطـــاع االتـــصـــاالت 
واالنــــتــــرنــــت وكــــافــــة خـــدمـــاتـــهـــا عــــن الــعــمــلــيــة 
السياسية كــحــق إنــســانــي مــكــفــول بموجب 
ــــيـــــة الــــتــــى تــنــص  الــــمــــواثــــيــــق والــــقــــوانــــيــــن الـــــدولـ

بعدم المساس بها تحت أي ظرف.
وأعـــــتـــــبـــــر الــــغــــيــــثــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى خــــدمــــات 
االنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت واالتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت خــــــــــيــــــــــار إنـــــــســـــــانـــــــي 
ــــنـــــاء  ــــــن أبـ ومــــجــــتــــمــــعــــي مـــــكـــــفـــــول لـــــكـــــل فـــــــــرد مـ

الشعب اليمني كبقية شعوب العالم.
وفــــــــــــي الـــــــوقـــــــفـــــــة ألــــــقــــــيــــــت كـــــلـــــمـــــتـــــان مـــــــــن قـــبـــل 

رئــــــــــيــــــــــس الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة اإلعـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــة بـــــمـــــخـــــيـــــمـــــات 
ــــفـــــط وائـــــــــــل جـــــــــواح،  ــــنـ االعــــــتــــــصــــــام بـــــشـــــركـــــة الـ
ــــد الــــــــقــــــــادر،  ــبــ ــ ــــكـــــة عــ ــلـ ــ ــــة مـ ــــديــ ــنــ ــ ــــهــ والـــــطـــــبـــــيـــــبـــــة الــ
عـــبـــرت عـــن الـــمـــعـــانـــاة الــكــبــيــرة الـــتـــي يــمــر بها 
الشعب اليمني بحظر خدمات االتصاالت 
واالنـــتـــرنـــت والـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة األخــــرى 

من قبل العدوان.
وأشــــــــارت الـــكـــلـــمـــتـــان إلـــــى أن حـــظـــر خـــدمـــات 
االتـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــاالت والـــــــــــــــبـــــــــــــــريـــــــــــــــد ومــــــــــــــنــــــــــــــع دخـــــــــــــــــول 
الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة يـــعـــد عــــقــــاب جــمــاعــي 
عـــــــلـــــــى الـــــــشـــــــعـــــــب الــــــيــــــمــــــنــــــي ويــــــــــؤثــــــــــر عـــــــلـــــــى كــــل 

القطاعات الحيوية.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة الــــــــقــــــــى أمــــــــيــــــــن عــــــام 
مـــنـــظـــمـــة الــــــدفــــــاع عـــــن خـــــدمـــــات االتـــــصـــــاالت 
والـــــــبـــــــريـــــــد حــــــســــــن الــــــــــخــــــــــزان بـــــــيـــــــان الــــمــــنــــظــــمــــة 
والــــــــــــــــــــــــذي عــــــــبــــــــر عــــــــــــن مــــــــــــخــــــــــــاوف االتــــــــــــــحــــــــــــــادات 
والـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــات والـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــات ومـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــحــقــل 
اإلنساني والخدمي داخل اليمن من انهيار 

وتدني وانقطاع خدمات 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ االتــــــــصــــــــاالت واالنـ
بــفــعــل جـــرائـــم الـــعـــدوان 

فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة ومــنــشــآت 

االتصاالت.
وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان مــــــن األمــــــم 

الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة واالتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 
لـــاتـــصـــاالت والــمــنــظــمــات والــهــيــئــات 

ــــيـــــة الـــقـــيـــام  ــــانـ الـــــدولـــــيـــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة واإلنـــــسـ
بــمــســؤولــيــاتــهــا اإلنــســانــيــة وإجــــبــــار الـــعـــدوان 
على رفع الحظر غير المبرر على تجهيزات 
وأنــظــمــة االتـــصـــاالت، والــســمــاح لمؤسسة 
ــــمــــــن تــــشــــغــــيــــل  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت وشــــــــــــركــــــــــــة تــ

الكابلين البحريين في عدن والحديدة. 

وفــــــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــفــــــــــة الــــــــــتــــــــــي نــــظــــمــــتــــهــــا ذمار
الــمــنــظــمــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــن 

خــــــدمــــــات االتـــــــصـــــــاالت والـــــبـــــريـــــد والــــنــــقــــابــــات 
ومــــــــنــــــــظــــــــمــــــــات الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع الـــــــــمـــــــــدنـــــــــي بــــــــذمــــــــار 
، وحــــــــضــــــــرهــــــــا وكــــــــيــــــــل الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة مــــحــــمــــد 
عبدالرزاق، أكد وكيل المحافظة محمود 
الـــجـــبـــيـــن أن اســــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان فــــي حــصــار 
ومنع دخول المعدات واألجهزة الخاصة 
بــــــــاالتــــــــصــــــــاالت وخــــــــدمــــــــة اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت جــــريــــمــــة 
ــــمــــــن أرضــــــــا  ــيــ ــ ــــحــــــق الــ ــــرائـــــــمـــــــه بــ تـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى جـــ
وإنسانا وتهدد بانهيار خدمات االتصاالت 

واإلنترنت.
وأشـــار إلــى أن االجـــــراءات التعسفية تجاه 
ــــــم أنــــهــــا مــــدنــــيــــة يــعــبــر  ــــــاالت رغـ ــــــصـ قــــطــــاع االتـ
عـــــن الــــحــــالــــة االنــــهــــزامــــيــــة الــــتــــي وصـــــــل إلـــيـــهـــا 
تــحــالــف الـــعـــدوان .. الفــتــا إلـــى أهــمــيــة وضــع 
حــــــد لـــــهـــــذه الـــــمـــــمـــــارســـــات الـــــتـــــي تـــــأتـــــي ضــمــن 
مخططات الــعــدوان التي تستهدف تدمير 

البنى التحتية.
 فــيــمــا أشــــــار مـــديـــر فـــــرع الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــــاتــــصــــاالت الـــمـــهـــنـــدس كــــمــــال الــــنــــجــــار إلـــى 

أن مــخــاطــر خـــــروج خــدمــة 
االنــتــرنــت مـــاتـــزال قائمة 
نتيجة لــظــروف الحصار 
ـــــاالت  ـــــصــ ـــــاتــ الـــــمـــــعـــــيـــــقـــــة لــ
عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الــــــــبــــــــدائــــــــل 

األخرى المملوكة لها.
االتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاالت  أن  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
واالنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت مــــــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي يـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــطـــــــــاع 
االتــــــصــــــاالت لــجــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي كــافــة 

المحافظات.

ــــم عمران فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــوقـــــــــــــــفـــــــــــــــة الــــــــــــــــتــــــــــــــــي تـــ
ــــا فــــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة  ــــهــ ــــمــ ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ تــ
عــمــران وحــضــرهــا مــحــافــظ عــمــران الــدكــتــور 
فــيــصــل جــعــمــان ووكــيــل الــمــحــافــظــة حسن 
االشقص ومدير فرع مؤسسة االتصاالت 
الــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــدس عــــــــــــلــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــوادعـــــــــــــــــــــــي ، أشـــــــــــــــــار 
الــمــشــاركــون فــي الــوقــفــة إلـــى أن اســتــهــداف 
تـــــحـــــالـــــف الــــــــــعــــــــــدوان لــــــخــــــدمــــــات االتــــــــصــــــــاالت 
واالنـــــــتـــــــرنـــــــت أثـــــــــر عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف الـــــخـــــدمـــــات 

اإلنسانية .
وأكــــــــــــــــــــدوا تـــــمـــــســـــك ابـــــــــنـــــــــاء الــــــشــــــعــــــب الــــيــــمــــنــــي 
بحقه في الحياة وحقه في الحصول على 
خــــدمــــات االتـــــصـــــاالت واالنــــتــــرنــــت والـــبـــريـــد، 
مــســتــنــكــريــن الــــمــــمــــارســــات الــــعــــدوانــــيــــة الــتــي 
يــــــرتــــــكــــــبــــــهــــــا تـــــــحـــــــالـــــــف الــــــــــــــعــــــــــــــدوان مـــــــــــن قــــصــــف 
ــتــــيــــة  ــــة الــــتــــحــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــهـــــج بــــــحــــــق الــ ــنـ ــ ــــمـ وتـــــــدمـــــــيـــــــر مـ

لشبكة االتصاالت الوطنية .
وطـــــــــــــالـــــــــــــب الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــون بــــــتــــــحــــــيــــــيــــــد قـــــــطـــــــاع 
االتــــــــصــــــــاالت عــــــن الــــمــــخــــطــــطــــات اإلجـــــرامـــــيـــــة 
الـــتـــي يــســعــى مـــن خــالــهــا تــحــالــف الـــعـــدوان 
إلى تعطيل الحياة في الباد والتأثير على 

مجمل أعمال القطاعات الخدمية.

بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة الحديدة 
نــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــقــــــــــــــــفــــــــــــــــة 
االحــتــجــاجــيــة أمــــام مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة 
بــــالــــحــــديــــدة لـــلـــتـــنـــديـــد بــــالــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض 

على البنية التحتية لاتصاالت.
ــــــون فــــــــي الــــــوقــــــفــــــة بــــرفــــع  ــــاركـ ــ ــــــشـ ــــمـ ــ وطــــــــالــــــــب الـ
الحظر عن خدمات وتجهيزات االتصاالت 
ــــفـــــولـــــة بـــــمـــــوجـــــب مــــواثــــيــــق  ــــكـ واإلنــــــــتــــــــرنــــــــت الـــــمـ

حقوق اإلنسان والقوانين الدولية.
وفــي الوقفة أكــد القائم بأعمال المحافظ 
مـــــــحـــــــمـــــــد عـــــــــــيـــــــــــاش قـــــــحـــــــيـــــــم أن الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 
االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة مــــــرتــــــبــــــطــــــة كــــلــــيــــا 

بخدمات االتصاالت واالنترنت.
اإلتـــــــــصـــــــــاالت  قـــــــــيـــــــــادة وزارة  جــــــــهــــــــود  وثــــــــمــــــــن 
والــــبــــريــــد وصــــمــــود الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــمــا والـــتـــي 
أثــــمــــرت مــــؤخــــرا بـــــإعـــــادة خــــدمــــات االنـــتـــرنـــت 
رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي أدت إلـــى تــأثــر 
هــذه الخدمة بفعل انقطاع كابل فالكون 
ــــفـــــادة مــن  ــــتـ ومــــنــــع دول الــــــعــــــدوان مـــــن االسـ

الكابات التي تمتلكها المؤسسة.
وأكد قحيم إدانــة واستنكار أبناء الحديدة 
ــــزقــــــة  ــــرتــ ــــمــ إلســـــــتـــــــمـــــــرار جــــــــرائــــــــم الـــــــــــعـــــــــــدوان والــ
بـــــحـــــق أبـــــــنـــــــاء الــــمــــحــــافــــظــــة والــــــــوطــــــــن بـــــصـــــورة 
عــــامــــة وآخـــــرهـــــا جـــريـــمـــة الــــــعــــــدوان بـــمـــديـــريـــة 

المصلوب في الجوف.
بـــــــــــــــــــدوره اســــــــتــــــــعــــــــرض مــــــــديــــــــر فـــــــــــــرع مـــــؤســـــســـــة 
اإلتـــــــــصـــــــــاالت بــــالــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــي هـــــبـــــه مـــكـــي 
الــــخــــســــائــــر الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا قــــطــــاع اإلتـــــصـــــاالت 
بــفــعــل الـــعـــدوان عــلــى الــمــحــافــظــة ومـــا لحق 
بالشبكات والسنتراالت من أضرار وتدمير 
مـــــمـــــهـــــنـــــج والـــــــــجـــــــــهـــــــــود الــــــــتــــــــي ٌبــــــــــذلــــــــــت إلعـــــــــــــادة 

إصاحها.
وأكــــــــــــــــد مـــــــكـــــــي أن اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــتــــعــــســــفــــيــــة 
لــــــتــــــحــــــالــــــف الـــــــــــــعـــــــــــــدوان بــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــســــــعــــــوديــــــة 
واإلمــــــــــارات تــســتــهــدف خــــدمــــات اإلتــــصــــاالت 
واإلنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت وتــــــــــدفــــــــــع نـــــــحـــــــو انــــــــهــــــــيــــــــارهــــــــا، مــــا 
ســيــتــســبــب فـــي تـــوقـــف وتــعــطــيــل الــقــطــاعــات 
الــــخــــدمــــيــــة والــــطــــبــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، بـــمـــافـــي 
ذلــك إعــاقــة وصــول المساعدات اإلنسانية 

إلى مستحقيها.

فـــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــمــــــــــــــــحــــــــــــــــويــــــــــــــــت المحويت
أقــيــمــت الــوقــفــة أمـــام 
فرع المؤسسة العامة لاتصاالت بحضور 
وكــيــل الــمــحــافــظــة عــبــد الــحــمــيــد أبـــو شمس 
رفــع الــمــشــاركــون الــافــتــات الــمــنــددة بحظر 
خـــــــــــدمـــــــــــات االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت مـــــــــــن قـــــــبـــــــل تـــــحـــــالـــــف 

العدوان.
وأكــد أمين عام محلي المحافظة الدكتور 
عـــــلـــــي الــــــزيــــــكــــــم أن الـــــحـــــظـــــر عـــــلـــــى تــــجــــهــــيــــزات 
االتـــــصـــــاالت وخـــــدمـــــات االنــــتــــرنــــت غـــيـــر مــبــرر 
يــعــكــس حــالــة الــتــخــبــط واالفـــــاس لسياسة 
الــــــــعــــــــدوان فــــــي مــــضــــاعــــفــــة مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 

اليمني.
فيما أوضح مدير فرع مؤسسة االتصاالت 
الـــمـــهـــنـــدس نـــــور الــــديــــن الـــمـــشـــرقـــي خـــدمـــات 
ــــــول  ــــفـ ــ ــــكـ ــ االتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــاالت واالنــــــــــــــتــــــــــــــرنــــــــــــــت حــــــــــــــق مـ
ــــيـــــن الـــــدولـــــيـــــة.. ــــقـــــوانـ بــــمــــوجــــب الــــمــــواثــــيــــق والـ
داعـــــــــــــــيـــــــــــــــاً األمـــــــــــــــــــــم الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة والـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
الــــــــحــــــــقــــــــوقــــــــيــــــــة إلــــــــــــــــى إدانــــــــــــــــــــــــة الــــــــحــــــــظــــــــر ووقــــــــــــف 
استهداف خدمات ومشاريع االتصاالت.

وطالبت كلمات المشاركين بتحييد قطاع 
ــــــن الــــمــــخــــطــــطــــات اإلجـــــرامـــــيـــــة  االتـــــــــصـــــــــاالت عـ
الـــتـــي يــســعــى مـــن خــالــهــا تــحــالــف الـــعـــدوان 
إلــى تعطيل الحياه في الباد والتأثير على 

مجمل أعمال القطاعات الخدمية.

فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــحـــــــــــــــوبـــــــــــــــان أقـــــــــــــــــامـــــــــــــــــت تــــــعــــــز تعز  
وقــفــتــهــا االحــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة 
بـــــــرفـــــــع الــــــحــــــظــــــر عـــــــــن خـــــــــدمـــــــــات وتـــــجـــــهـــــيـــــزات 

االتصاالت.
ــــفـــــة الـــــتـــــي شــــــــــارك فــــيــــهــــا عــــــــدد مــن  وفــــــــي الـــــوقـ
وكــــــــــــــــــــاء الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة وأعــــــــــــــضــــــــــــــاء الـــــســـــلـــــطـــــة 

منظمــة الدفاع عن خدمات االتصــاالت تقود حراك مدين يف العاصمــة ومختلف املحافظات
قادت المنظمة الوطنية 
للدفاع عن خدمات 
االتصاالت والبريد حراكًا 
مدنيًا بمشاركة شعبية 
واسعة في العاصمة 
صنعاء ومختلف محافظات 
الجمهورية في توقيت واحد 
إليصال رسالة شعبية 
ومدنية قوية ليسمع العالم 
صوت الشعب اليمني.

وتدني وانقطاع خدمات 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ االتــــــــصــــــــاالت واالنـ
وتدني وانقطاع خدمات 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ االتــــــــصــــــــاالت واالنـ
وتدني وانقطاع خدمات 

بــفــعــل جـــرائـــم الـــعـــدوان 
فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
بــفــعــل جـــرائـــم الـــعـــدوان 

فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
بــفــعــل جـــرائـــم الـــعـــدوان 

الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة ومــنــشــآت 
فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة ومــنــشــآت 
فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان مــــــن األمــــــم 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة واالتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 

وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان مــــــن األمــــــم 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة واالتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 

وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان مــــــن األمــــــم 

لـــاتـــصـــاالت والــمــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة واالتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 

لـــاتـــصـــاالت والــمــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة واالتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 

أن مــخــاطــر خـــــروج خــدمــة 
االنــتــرنــت مـــاتـــزال قائمة 
أن مــخــاطــر خـــــروج خــدمــة 
االنــتــرنــت مـــاتـــزال قائمة 
أن مــخــاطــر خـــــروج خــدمــة 

نتيجة لــظــروف الحصار 
ـــــاالت  ـــــصــ ـــــاتــ الـــــمـــــعـــــيـــــقـــــة لــ
عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الــــــــبــــــــدائــــــــل 

األخرى المملوكة لها.
عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الــــــــبــــــــدائــــــــل 

األخرى المملوكة لها.
عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الــــــــبــــــــدائــــــــل 

االتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاالت  أن  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
األخرى المملوكة لها.

االتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاالت  أن  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
األخرى المملوكة لها.

واالنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت مــــــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي يـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــطـــــــــاع 
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منظمــة الدفاع عن خدمات االتصــاالت تقود حراك مدين يف العاصمــة ومختلف املحافظات

ــيـــــة والــــــمــــــكــــــتــــــب الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي ومــــــــــــــدراء  ــ ــلـ ــ ــــمـــــحـ الـ
الــــــمــــــديــــــريــــــات والـــــــوجـــــــهـــــــاء واألعــــــــــيــــــــــان، أشـــــــار 
مـــديـــر فـــــرع الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــاتـــصـــاالت 
ــــقـــــدوس الـــــشـــــامـــــي إلـــــــى مـــعـــانـــاة  ــبـــــدالـ ــ بـــتـــعـــز عـ
أبـــــنـــــاء الـــمـــحـــافـــظـــة جـــــــــراء انــــقــــطــــاع خــــدمــــات 

االنترنت.
ــــار والــــحــــظــــر  واســــــتــــــعــــــرض تــــــداعــــــيــــــات الــــــحــــــصــ
ــــلـــــف  ــتـ ــ الــــــــــــمــــــــــــفــــــــــــروض عـــــــــلـــــــــى الـــــــــيـــــــــمـــــــــن فــــــــــــــي مـــــخـ
الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــة ومـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا قــــــــطــــــــاع 

االتصاالت.
ــــمــــــات الــــمــــجــــتــــمــــع  ــــظــ ــنــ ــ فـــــيـــــمـــــا دعــــــــــــت كـــــلـــــمـــــة مــ
الــــمــــدنــــي بـــالـــمـــحـــافـــظـــة قـــــائـــــد الــــنــــحــــال األمـــــم 
الــمــتــحــدة إلـــى االضـــطـــاع بـــدورهـــا فـــي إدانـــة 
الـــــمـــــتـــــســـــبـــــبـــــيـــــن بـــــــمـــــــعـــــــانـــــــاة الـــــــشـــــــعـــــــب الــــيــــمــــنــــي 
ووضــــــــــع حــــــد لــــإلنــــتــــهــــاكــــات والــــــجــــــرائــــــم الـــتـــي 
يـــــــرتـــــــكـــــــبـــــــهـــــــا ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــزال تــــــــحــــــــالــــــــف الــــــــــــعــــــــــــدوان 

والمرتزقة بحق الشعب اليمني.

شــــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تـــــم إب  
مــــــــــوظــــــــــفــــــــــو  إب  فـــــــــــــــــــــي  تــــــــــنــــــــــظــــــــــيــــــــــمــــــــــهــــــــــا 
الهيئات والمؤسسات والــشــركــات التابعة 
لــقــطــاع االتــــصــــاالت ، واألجــــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة 
بالمحافظة، ورؤســاء وممثلي الجمعيات 

واإلتـــــــــــــحـــــــــــــادات والـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات الـــــعـــــامـــــة 
والــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــمــــــــــــات الــــــــحــــــــقــــــــوقــــــــيــــــــة 

ــــاعــــــات  ــــقــــــطــ واإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والــ
الخدمية بالمحافظة،
وفـــــــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــة أشــــــــــــــار 
مـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــرع 
الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــدس 
الشميري  عبدالقادر 
تـــــــحـــــــالـــــــف  أن  الـــــــــــــــــــــى   ،
الــــــــــعــــــــــدوان تــــعــــمــــد مـــنـــع 

الـــــــــشـــــــــعـــــــــب الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــي مـــــن 
اســــــــــــــــــتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــدام حــــــــــــــقــــــــــــــه مـــــــن 

الــــــــســــــــعــــــــات الـــــــتـــــــراســـــــلـــــــيـــــــة مــــن 
 الــــــــــــكــــــــــــابــــــــــــل الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــري الــــــــــــدولــــــــــــي

 )AAE-1( ومحطته الفرعية في 
عدن.

وطــــــــــالــــــــــب الـــــــشـــــــمـــــــيـــــــري اإلتـــــــــــحـــــــــــاد الــــــــدولــــــــي 
لإلتصاالت بالسماح لمجموعة االتصاالت 
اليمنية ممثلة بالشركة المنفذه لمشروع 
SMW5 بــتــركــيــب الــنــقــطــة الــمــتــعــاقــد عليها 
فـــــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة الــــــــــحــــــــــديــــــــــدة ، بــــــــــهــــــــــدف تـــــأمـــــيـــــن 
خــــــدمــــــات االنـــــتـــــرنـــــت واالتـــــــــصـــــــــاالت الــــدولــــيــــة 
ــــثـــــر مــــــن مـــــصـــــدر بـــــــدال مــن  عــــبــــر اســـــتـــــخـــــدام أكـ

اإلعتماد على كابل فالكون كمصدر وحيد 
لتوفيرها .

ــــارت كــلــمــة األحـــــــزاب والــمــنــظــمــات  فــيــمــا أشــ
ــــيـــــمـــــن مـــن  الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة إلـــــــــى أن حـــــــرمـــــــان الـ
اســـتـــخـــدام الـــكـــابـــات الــبــحــريــة يـــأتـــي تــواصــا 
لـــــإلنـــــتـــــهـــــاكـــــات والــــــــجــــــــرائــــــــم الــــجــــســــيــــمــــة الــــتــــي 
ــــا تـــــــحـــــــالـــــــف الـــــــــــــعـــــــــــــدوان بـــــــحـــــــق أبـــــــنـــــــاء  ــــهــ ــــبــ ــــكــ ــــرتــ يــ

الشعب اليمني منذ خمسة أعوام .

تـــحـــت شـــعـــار )خـــدمـــات  البيضاء 
اإلتـــــصـــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 
حــــــــــــــــق إنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن أســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــات 
الــحــيــاة( أقــامــت مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وقفتها 
االحــــتــــجــــاجــــيــــة بــــحــــضــــور وكـــــيـــــل الـــمـــحـــافـــظـــة 
محمد الوحيشي ، تطرق الوكيل لشؤون 
الـــــــــوحـــــــــدات اإلداريــــــــــــــــــة عـــــبـــــدالـــــلـــــه الــــجــــمــــالــــي، 
إلــــــــى خــــــطــــــورة مــــثــــل هــــــــذه اإلجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
يــــــــمــــــــارســــــــهــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوان بــــــــحــــــــق الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
الـــخـــدمـــيـــة وخــــاصــــة االتــــــصــــــاالت واإلنــــتــــرنــــت 
وما سيخلفه ذلك من آثار وتداعيات على 

االقتصاد الوطني .
وشــــــــــــــــــــــــــــدد عـــــــــــلـــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرورة تـــــــــحـــــــــيـــــــــيـــــــــد قـــــــــطـــــــــاع 
االتصاالت وعدم المساس ببنيته التحتية 
لهذا القطاع الحيوي الذي يقدم 
ــــلـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي  خـــــــدمـــــــاتـــــــه لـ
فــــــــي كــــــافــــــة الــــمــــحــــافــــظــــات 
رغــــــــــــــــــم تـــــــــــعـــــــــــرض أبــــــــــــــــــراج 
االتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
لــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــداف 
الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــر مــــــــــن 
طيران العدوان .

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــه 
أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــر 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــة 
اإلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــدس عـــــــــــــدنـــــــــــــان 
ــــــى مـــايـــعـــانـــيـــه  الــــقــــصــــوص إلـ
الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــب الــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــي جــــــــــــــــــــراء 
الممارسات التي يقوم بها العدوان 
تـــــــجـــــــاه قـــــــطـــــــاع االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت، مـــــــؤكـــــــداً 
الرفض لتلك الممارسات وتدمير 
ــــيـــــة فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــتـ ــ ــــتـــــحـ الـــــبـــــنـــــيـــــة الـ
الــــــــمــــــــجــــــــاالت وخـــــــــاصـــــــــة قـــــطـــــاع 

االتصاالت واالنترنت.
لـــفـــتـــت مـــــديـــــرة مـــكـــتـــب الــــشــــؤون فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا 

االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل بــالــمــحــافــظــة فــاطــمــة 
الـــمـــظـــفـــري فـــــي كـــلـــمـــة مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
إلــــــــــــــــــــى أن خـــــــــــــــدمـــــــــــــــات االنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت  الــــــــــــمــــــــــــدنــــــــــــي 

واالتــــــــــصــــــــــاالت حـــــــق مـــــكـــــفـــــول لـــــكـــــل إنــــــســــــان، 
ــــيـــــام  ــــقـ ــــلـ داعـــــــــــيـــــــــــة الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الـــــــحـــــــقـــــــوقـــــــيـــــــة لـ
ــيــــانــــات  ــبــ ــــيـــــاتـــــهـــــا وعــــــــــــدم االكـــــــتـــــــفـــــــاء بــ بـــــمـــــســـــؤولـ
الـــــتـــــنـــــديـــــد فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي يـــــتـــــعـــــرض فـــيـــه 
ــــنـــــي لـــــكـــــل أشــــــــكــــــــال الـــتـــعـــســـف  ــــيـــــمـ الـــــشـــــعـــــب الـ
ــــاكــــــات الـــــتـــــي تــــتــــنــــافــــى مــــــع الــــقــــوانــــيــــن  ــــهــ ــتــ ــ واالنــ

والمواثيق الدولية واإلنسانية .
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــى  صعدة 
االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت الــــــــــمــــــــــدمــــــــــر ، 
أقامت مدينة صعده وقفتها االحتجاجية 
لــــلــــتــــنــــديــــد بـــــاســـــتـــــهـــــداف الـــــــــعـــــــــدوان الـــمـــتـــعـــمـــد 
لـــــاتـــــصـــــاالت وتــــجــــهــــيــــزاتــــهــــا، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

منظمة الدفاع عن االتصاالت.
ــــافــــــظ الــــمــــحــــافــــظــــة  وفـــــــــــي الــــــوقــــــفــــــة أدان مــــــحــ
مــحــمــد جـــابـــر عــــوض جـــرائـــم الــــعــــدوان بحق 
الــشــعــب الــيــمــنــي ومــنــهــا الــقــرصــنــة الــبــحــريــة 

لقطع الكابات التابعة لإلتصاالت.
واستنكر جريمة طيران العدوان األمريكي 
الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــودي فــــــــــــــي مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة الــــــــــــــجــــــــــــــوف .. 
ــتــــحــــدة ومــــجــــلــــس األمــــــن  ـــمــــًا األمـــــــــم الــــمــ مــــحـ
ــــقـــــوق اإلنــــــســــــان  ــنــــيــــة بـــــحـ ــــمـــــات الــــمــــعــ ــنـــــظـ ــ ــــمـ والـ

كامل المسؤولية إزاء هذه الجرائم.
وأشـــــــــاد بـــجـــهـــود شــــركــــة تــيــلــيــمــن ومـــؤســـســـة 
االتصاالت في توفير سعات االنترنت بعد 
تـــــعـــــرض الـــــكـــــابـــــل الـــــبـــــحـــــري فـــــالـــــكـــــون لــلــقــطــع 
رغم الظروف االستثنائية التي يتعرض لها 

قطاع االتصاالت.
بـــدوره أكــد مــديــر فــرع مؤسسة االتــصــاالت 
بـــــصـــــعـــــدة بــــــــــدر الـــــــمـــــــدانـــــــي تـــــعـــــمـــــد اســـــتـــــهـــــداف 
ــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــعـــــــــــــدوان مـــــــنـــــــذ بــــــــدايــــــــتــــــــه لـ
ومــنــهــا األبــــــراج والــمــحــطــات بـــهـــدف تعطيل 

خدمات اإلتصاالت واإلنترنت.
إلــــــــــــــــــــى أن خـــــــــــــــدمـــــــــــــــات االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت  وأشـــــــــــــــــــــــــــــار 
واإلنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت مــــــكــــــفــــــولــــــة بـــــــمـــــــوجـــــــب مــــــواثــــــيــــــق 
وحــــــقــــــوق اإلنـــــــســـــــان والــــــقــــــانــــــون اإلنـــــســـــانـــــي .. 
الفــــــتــــــا إلـــــــــى أن حـــــظـــــر اســــــتــــــخــــــدام مـــــــا تـــمـــلـــكـــه 
االتــــصــــاالت مـــن كـــابـــات وســـعـــات إنــتــرنــت، 
يــمــثــل إنـــتـــهـــاك لـــحـــق الـــيـــمـــن فــــي االســـتـــفـــادة 

من هذه التقنية.

فــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــفــــــــــة الــــــــــتــــــــــي نــــظــــمــــتــــهــــا حجة 
الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة حــــجــــة 
وحـــــــــضـــــــــرهـــــــــا وكــــــــــيــــــــــل الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة لــــــــشــــــــؤون 
اإلعـــــــــــــــــام والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة عــــــــــــــادل شــــــلــــــي ورئــــــيــــــس 
جــــــامــــــعــــــة حــــــجــــــة الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــحـــــمـــــد الـــــخـــــالـــــد 
ومــــــــديــــــــر فـــــــــــرع األمــــــــــانــــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
األعــلــى إلدارة وتنسيق الــشــؤون اإلنسانية 
عــــــان فـــضـــائـــل وعـــــــدد مـــــن مـــــــــدراء الـــمـــكـــاتـــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وشـــــــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع تـــكـــويـــنـــات 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي مـــن اتـــحـــادات 
ونقابات وجمعيات عاملة فــي المحافظة 
الــــــمــــــحــــــلــــــي  الـــــــــمـــــــــجـــــــــلـــــــــس  عـــــــــــــــــــام  أمــــــــــــيــــــــــــن  أدان 
بــــــــمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة حـــــــــجـــــــــة إســـــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــل الــــــمــــــهــــــيــــــم 
اإلجــــــــــــــــــــــراءات الــــتــــعــــســــفــــيــــة لــــــقــــــوى الــــــــعــــــــدوان 
ومــــــرتــــــزقــــــتــــــهــــــم والـــــــــتـــــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف خــــــدمــــــات 
االتــــــــــصــــــــــاالت واإلنــــــــتــــــــرنــــــــت ، مـــــحـــــمـــــًا األمــــــــم 
ــيـــــة الــمــعــنــيــة  ــ الــــمــــتــــحــــدة والــــمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـ

عواقب صمتها المعيب إزاء ذلك.

فـــيـــمـــا حـــــــذر مــــديــــر فـــــــرع الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لـــإلتـــصـــاالت بــالــمــحــافــظــة الــمــهــنــدس ســامــي 
ــــة  ــ ــــــدمـ الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب مـــــــــــــن مـــــــــخـــــــــاطـــــــــر خـــــــــــــــــــــروج خـ
ــــتـــــرنـــــت مــــــجــــــدداً فـــــي ظـــــل اعــــتــــمــــادنــــا عــلــى  اإلنـ

الـــــكـــــابـــــل الـــــبـــــحـــــري فـــــالـــــكـــــون كــــمــــصــــدر وحـــيـــد 
ــــــف الــــــــــعــــــــــدوان  ــــالـ ــ ــــحـ ــ فــــــــــي ظــــــــــل إعــــــــــاقــــــــــة قـــــــــــــوى تـ
ومــــــــــرتــــــــــزقــــــــــتــــــــــهــــــــــا مـــــــــــــــن أســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام الــــــــــبــــــــــدائــــــــــل 
ــــلـــــوكـــــة لــــشــــركــــة  والـــــــمـــــــســـــــارت األخــــــــــــــرى الـــــمـــــمـ
تــيــلــيــمــن ، مــســتــعــرضــا مــجــمــل االنـــتـــهـــاكـــات 
والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي قـــامـــت بــهــا قــــوى الـــعـــدوان 

في قطاع االتصاالت واإلنترنت. 

وأشــارت كلمة منظمات المجتمع المدني 
الــــتــــي ألــــقــــاهــــا بــــاإلنــــابــــة رئــــيــــس فــــــرع جــمــعــيــة 
ــــيــــــن حـــــــركـــــــيـــــــاً صـــــــــــــــادق شــــــمــــــهــــــان إلــــــى  ــــاقــ ــــعــ ــــمــ الــ
اســـتـــهـــجـــان نـــقـــابـــات واتــــــحــــــادات وجــمــعــيــات 
الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــدنـــــي بــــالــــمــــحــــافــــظــــة لــلــصــمــت 
الـــمـــريـــب لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة إزاء مــــا يــتــعــرض 
لــه الــشــعــب اليمني مــن انــتــهــاكــات جسيمة 
ــــقـــــوده  ــــالـــــف الـــــــــعـــــــــدوان الـــــــــــذي تـ ــــبـــــل تـــــحـ مـــــــن قـ
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة طــــــــالــــــــت كـــــــــل جـــــــــوانـــــــــب الـــــحـــــيـــــاة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا حــــق الــــتــــواصــــل واالتــــــصــــــال، الفـــتـــاً 
إلـــــــى أن هـــــــذا الــــصــــمــــت أفــــقــــد ثــــقــــة الــيــمــنــيــيــن 
وأحــــــــــرار الــــعــــالــــم بــــهــــذه الـــمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الــــتــــي يــــفــــتــــرض بــــهــــا أن تــــكــــون أكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة 

ومناصرة لحقوق اإلنسان في العالم.

في الوقفات االحتجاجية التي تم تنظيمها 
في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات 
ــــة أكـــــــــــــد الــــــمــــــحــــــتــــــجــــــون أن أزمــــــــــة  ــ ــــوريـ ــ ــــهـ ــ ــــمـ ــ ــــجـ ــ الـ
اإلنــتــرنــت مفتعلة مــن قــبــل الـــعـــدوان الــذي 
يضع يده على الكابات البحرية المملوكة 
لــــاتــــصــــاالت الــيــمــنــيــة ويــــحــــرم الــيــمــنــيــيــن مــن 
اســتــخــدامــهــا دون أدنــــى مــبــرر ســــوى تــجــريــد 

الشعب اليمني من خدماته األساسية. 

وصـــــدر عـــن الـــوقـــفـــات االحــتــجــاجــيــة بــيــانــات 
تنديد باللغتين العربية واإلنجليزية طالب 
الــــمــــحــــتــــجــــون مــــــن خــــالــــهــــا األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
بــــــــرفــــــــع الــــــحــــــظــــــر عـــــــــن تــــــجــــــهــــــيــــــزات ومــــــــعــــــــدات 
وأنـــــظـــــمـــــة االتـــــــــصـــــــــاالت ، وإجــــــــبــــــــار الــــتــــحــــالــــف 
ــــمـــــاح  ــــلــــــى الـــــسـ الـــــــــــــذي تــــــــقــــــــوده الــــــســــــعــــــوديــــــة عــ
لـــــمـــــؤســـــســـــة االتــــــــــــصــــــــــــاالت وشـــــــــركـــــــــة تـــيـــلـــيـــمـــن 
بـــتـــركـــيـــب الـــــكـــــابـــــات الــــبــــحــــريــــة فـــــي الــــحــــديــــدة 
ــــالــــــف  وعــــــــــــــــــــدن ، ووضــــــــــــــــــــع حــــــــــــد إلصـــــــــــــــــــــــرار تــــــحــ
ــــلــــــى انــــــتــــــهــــــاك حـــــــقـــــــوق الــــشــــعــــب  الـــــــــــعـــــــــــدوان عــ
الـــيـــمـــنـــي وحـــــرمـــــانـــــه مــــــن خــــــدمــــــات اإلنــــتــــرنــــت 
واالتــــــــصــــــــاالت فــــــي تــــحــــد صـــــــــارخ لــــكــــل الـــقـــيـــم 
والــــــمــــــبــــــادئ اإلنــــســــانــــيــــة ، داعـــــــيـــــــاً كــــــل أحــــــــرار 
الـــــعـــــالـــــم لـــــلـــــوقـــــوف مــــــع مــــظــــلــــومــــيــــة الـــشـــعـــب 
الـــيـــمـــنـــي والــــتــــحــــرك الـــــجـــــاد لــــوضــــع حـــــد لــكــل 
تــلــك اإلنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يـــدفـــع ثــمــنــهــا شعبنا 

اليمني بمختلف شرائحه.

املنظمــة: رفــع الحظــر عــن االتصــاالت مســؤولية األمــم املتحــدة وضمــن 
اإلنســاين الوضــع  وتدهــور  انهيــار  مــن  للحــد  القصــوى  األولويــات 

املحتجون : أزمة 
اإلنرتنت كانت مفتعلة 

والعدوان يضع يده 
على الاكبالت اململوكة 

لالتصاالت اليمنية
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اإلنشاءات .. اإلنشاءات .. 
تعانق التحدي تعانق التحدي 

الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة  اإلدارة  مــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــت 
الــــــتــــــركــــــيــــــبــــــات  و  لــــــــــــإنــــــــــــشــــــــــــاءات 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــة عـــــــــــــامـــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــارزة فـــــي 
مــجــال تــطــويــر و بــنــاء مــشــاريــع 
االتــــــــــــصــــــــــــاالت االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
ــنــــيــــة  ، ومـــــكـــــنـــــتـــــهـــــا قـــــــدرتـــــــهـــــــا الــــفــ
وجـــــــــــــــاهـــــــــــــــزيـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــع 
بــصــمــتــهــا فــــي مــــشــــاريــــع الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة عــــلــــى امـــــــتـــــــداد كـــامـــل 
األراضـــــي الــيــمــنــيــة مـــن الــمــهــرة 
شــــــرقــــــاً وحـــــتـــــى جــــــزيــــــرة كــــمــــران 
ــــنـــــوبـــــاً  غــــــــربــــــــاً ومــــــــــن ســـــقـــــطـــــرى جـ
حــتــى صــعــدة و حــــرض شــمــااًل 
، وأصبحت إدارة اإلنشاءات 
الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاذ لــــــــــــكــــــــــــل الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــع 
ــــيـــــة والــــمــــتــــخــــصــــصــــة فـــي  ــــنـــــوعـ الـ
ــــال االتــــــــــصــــــــــاالت ، أثــــبــــتــــت  ــ ــــــجـ مـ
حــــــــــــــضــــــــــــــورهــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــي تـــــــــخـــــــــوض 
غــــــــــمــــــــــار الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــســـــــة وتـــــــعـــــــانـــــــق 
ســـــــــــــمـــــــــــــاء الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدي بـــــــــــاقـــــــــــتـــــــــــدار 
الــــــــــتــــــــــأقــــــــــلــــــــــم  عـــــــــــــلـــــــــــــى  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة   ،
والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاطـــــــــــي مـــــــــــــــع الـــــــــــــظـــــــــــــروف 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة الــــــــمــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة ، 
وتــــمــــكــــن رجــــالــــهــــا مـــــن تــــرويــــض 
الــــظــــروف الــطــبــيــعــة الــمــتــنــوعــة 
عــــــــلــــــــى وعـــــــــــــــورة  الـــــــتـــــــغـــــــلـــــــب  و    ،
صخورها وجبالها والوصول 
جـــــــــــــزرهـــــــــــــا  و  وديـــــــــــــــــانـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  إلــــــــــــــــــــــــــى 

المترامية األطراف. 

حارضة بدورها الرائد يف تشــييد البنية التحتية لالتصاالت يف اليمن  

اإلدارة الــعــامــة لـــإلنـــشـــاءات تــعــد أكــبــر اإلدارات 
العامة التابعة للمؤسسة العامة لاتصاالت و 
الــتــي أخـــذت على عاتقها مهمة تنفيذ مشاريع 
البناء وتشييد البنية التحتية لقطاع االتصاالت 
, و تـــتـــكـــون اإلدارة الـــعـــامـــة لــــإلنــــشــــاءات مــــن 24 
فـــــــرعـــــــاً تـــــــتـــــــوزع فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــــمـــــنـــــاطـــــق والــــــمــــــدن 
والــمــحــافــظــات ، وفـــق هيكل إداري يمكنها من 
الـــــوصـــــول الــــــى الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والـــــمـــــدن ومـــن 
أداء دورهـــــا عــلــى أكــمــل وجـــه ، كــمــا تــتــبــعــهــا 12 
فـــضـــًا  الـــــمـــــركـــــزي ،  هـــيـــكـــلـــهـــا اإلداري  فــــــي  إدارة 
عــن تميز اإلنــشــاءات بما تملك مــن بنية تحتية 
تــشــغــيــلــيــة نــوعــيــة تــضــم 21 ورشـــــة فــنــيــة مــجــهــزة 
بــــــأحــــــدث الـــــمـــــعـــــدات الـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــهـــا قـــــــــــادرة عــلــى 
إحداث تكامل نوعي في مجال اإلنشاء والبناء 

.

أوكـــــل إلــيــهــا فـــي الـــعـــام 1997 مـــشـــروع الــمــلــيــون 
ـــ 500 ألـــــف خــــط بـــاإلضـــافـــة  ــ خــــط وتــــــاه مـــشـــرع الـ
ــــيـــــة وشــــبــــكــــات  ــــفـ إلـــــــــــى  مـــــشـــــاريـــــع االتـــــــــصـــــــــاالت الـــــريـ
ومـــــحـــــطـــــات شــــــركــــــة يـــــمـــــن مـــــوبـــــايـــــل ، فــــــضــــــًا عـــن 
صــــيــــانــــة كـــــابـــــات األلــــــيــــــاف الــــضــــوئــــيــــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
شــــــريــــــان االتــــــــصــــــــاالت ، وتـــــقـــــديـــــم أعــــــمــــــال الــــدعــــم 
لـــلـــمـــؤســـســـة  الـــــخـــــدمـــــي واإلداري  و  الــــلــــوجــــســــتــــي 
الــــعــــامــــة لــــاتــــصــــاالت وفــــروعــــهــــا وبـــقـــيـــة شـــركـــات 
االتصاالت في كل  األوقات ومختلف الظروف 
وهــــو اإلنـــجـــاز الـــــذي يــحــســب لــهــا ويـــزيـــد مـــن قــوة 

رصيدها وما حققته من إنجاز كبير .

كربى إدارات املؤسسة العامة لالتصاالت 

"الريادة في هندسة االتصاالت" 
 وكــــانــــت »جــــريــــدة االتـــــصـــــاالت« قــــد الــتــقــت 
فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مــــــديــــــر عـــــــــام اإلنــــــــشــــــــاءات 
ــــر وهــــــــان  ــ ــــاصـ ــ ــــار نـ ــ ــــمـ ــ ــــيـــــة عـ ــــنـ ــــفـ والــــــتــــــركــــــيــــــبــــــات الـ
فـــــي حــــــــوار شــــفــــاف وجــــــــاد أكــــــد خــــالــــه ســيــر 
اإلدارة الــــعــــامــــة لـــــإلنـــــشـــــاءات عـــلـــى الــعــمــل 
وفق خطة استراتيجية أبرزت ما تمتع به 
اإلنـــشـــاءات مــن قــــدرات تــؤهــلــهــا للحصول 
ــــاريـــــع  ــــلــــــى حــــــــق االمـــــــتـــــــيـــــــاز فــــــــي تــــنــــفــــيــــذ مـــــشـ عــ
االتصاالت ، نظير ما تمتلكه من كفاءات 
وقــــــــدرات فــنــيــة ومــهــنــيــة ومــــعــــدات وورش 

ــــنـــــوعـــــة ومــــتــــخــــصــــصــــة ال تــــمــــتــــلــــكــــهــــا حـــتـــى  ــــتـ مـ
شـــــــــركـــــــــات الـــــــــمـــــــــقـــــــــاوالت ، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي فـــقـــد 
جــلــعــنــا "الــــريــــادة فـــي هــنــدســة االتـــصـــاالت" 
هــدفــهــا الــرئــيــســي عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
لـــــــتـــــــجـــــــســـــــيـــــــده  ، وتـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى اإلنـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــاءات 
مــعــتــمــدة عـــلـــى مــــا تــتــمــتــع بــــه مــــن إمـــكـــانـــات 
وقــــــــــــــــــــــــــدرات بــــــــشــــــــريــــــــة وتـــــــــجـــــــــهـــــــــيـــــــــزات فــــــنــــــيــــــة ، 
ورصــيــد واســـع مــن اإلنـــجـــازات والمشاريع 
االســتــراتــيــجــيــة الــعــمــاقــة الــتــي نــفــذتــهــا في 
قـــطـــاع االتــــصــــاالت وعـــلـــى مــخــتــلــف الــصــعــد 
، إضــــــــــافــــــــــة لــــــلــــــمــــــشــــــاريــــــع اإلنــــــــشــــــــائــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 

مدير عام اإلنشاءات : رجال اإلنشاءات عملوا طيلة 
سنوات العدوان على صيانة الشبكة الوطنية لاكبالت 

االلياف الضوئية يف خطوط النار ومناطق االشتباك 
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 183 VIP مــــــــــــشــــــــــــروع 
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ومحطات

كيلو متر تمديدات كابات 292 
ألياف ضوئية

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع 189 
ســــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــرال 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وشبكات هاتفية وصيانة

كيلو متر تمديدات كابات 129 
نحاسية

أبـــــــــــراج مــــحــــطــــات وأبـــــــــــــراج ســـطـــوح 28 
"استثمار"

أعــــــــــــمــــــــــــال إنــــــــــــشــــــــــــاء مــــــــدنــــــــيــــــــة وغــــــــــــرف 49 
محطات "استثمار"

أعـــــــــمـــــــــال فـــــنـــــيـــــة وتـــــجـــــهـــــيـــــزات 138 
"استثمار"
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ت 
ءا

ـــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ
ــ ـــشــــ

ــــــــة لـــإن ـــ ــــ ـــــــامــــ ــــ ــــ ـــــــاريـــع اإلدارة الـــعــــ ــــ ــــ ـــشــــ
م

٢٠١٩

تــــتــــصــــدرهــــا مــــلــــعــــب زنـــــجـــــبـــــار أبـــــيـــــن ومــــديــــنــــة 
الـــشـــعـــب فـــــي كـــــا مـــــن تـــعـــز وعـــــــدن ، وكـــــذا 
مشروع المكتبة المركزية في إب وغيرها 
مـــــــــــن الـــــــــجـــــــــســـــــــور والـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع اإلنـــــــشـــــــائـــــــيـــــــة 
المختلفة التي قدمت الــصــورة الحقيقية 

لإلدارة العامة لإلنشاءات. 
• سنوات العدوان  

الـــــعـــــامـــــة  اإلدارة  فــــــــي  األداء  ســــــيــــــر  ▪ وعــــــــــــــن 
لـــــــــــــــــــإلنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاءات فـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــل االســـــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــداف 
ــــــاالت  ــــــصـ ــــيـــــة االتـ ــــنـ الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــــمــــنــــشــــآت وبـ
الــــــــــــــــــــــــذي بــــــــــــاشــــــــــــك ضــــــــــــاعــــــــــــف مـــــــــــــــن مـــــــســـــــتـــــــوى 
الــتــحــديــات ، أجـــاب مــديــر عـــام اإلنــشــاءات 

بقوله: 
- لــــــــقــــــــد جـــــــــســـــــــدت اإلنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاءات نــــــــمــــــــوذجــــــــاً 
مــــــهــــــمــــــاً مـــــــــن نـــــــــمـــــــــاذج الـــــــتـــــــحـــــــدي والــــــصــــــمــــــود 
خـــــال فـــتـــره الــــحــــرب والـــــعـــــدوان والـــحـــصـــار 
الـــــــتـــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا بــــــــادنــــــــا ، حـــــيـــــث أســــهــــمــــت 
اإلنــــــشــــــاءات وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي اســـتـــمـــرار 
ــــــاالت الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وعـــمـــلـــت  ــــــصـ خـــــدمـــــات االتـ
عــــلــــى تـــــجـــــاوز الـــكـــثـــيـــر مـــــن االخـــــــتـــــــاالت ومــــا 
خلفته الــحــرب والـــعـــدوان مــن انــقــطــاعــات 
وأعــمــال تخريبية كانت ستتسبب بتوقف 
خـــــــــــدمـــــــــــات االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت فـــــــــــي الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الــمــحــافــظــات والــــمــــدن الــيــمــنــيــة لــــوال الــــدور 
الــذي سطره رجــال ومهندسو اإلنــشــاءات 
الذين يعملون على مدار الساعة باهتمام 
ــــــى خـــطـــوط  مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر ، و وصـــــلـــــوا إلـ
الــــــــــنــــــــــار ومــــــــنــــــــاطــــــــق االشـــــــــتـــــــــبـــــــــاك ، مــــــــــن أجـــــــل 
إصـــــــــــــــاح األعــــــــــطــــــــــال ومــــــــــــا خـــــلـــــفـــــه الـــــــــعـــــــــدوان 
والــــــحــــــرب واألعـــــــمـــــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة ، كـــجـــزء 
مــــهــــم يـــثـــبـــت دورهـــــــــــم الــــبــــطــــولــــي فــــــي ســبــيــل 
الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى إصــــــــــــــاح األعــــــــــطــــــــــال وإعــــــــــــــادة 
الــخــدمــات وضــمــان اســتــمــرارهــا مخاطرين 
إحـــــــــــــــــــــــــدى دروس  ومــــــــــقــــــــــدمــــــــــيــــــــــن  حـــــــــيـــــــــاتـــــــــهـــــــــم 
التضحية والـــفـــداء ألبــنــاء الــشــعــب اليمني 
خــــــال مــــا تـــعـــرضـــت لــــه الـــيـــمـــن مــــن عــــــدوان 

وحشي آثم .
هـــــــــــــــذه اإلنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات تـــــــقـــــــدمـــــــهـــــــا الــــــمــــــؤســــــســــــة 
الــــعــــامــــة لـــــاتـــــصـــــاالت مـــمـــثـــلـــة بـــــاإلنـــــشـــــاءات 
فــــــــــــــي ظــــــــــــــل عـــــــــجـــــــــز وانــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة وشـــــــــحـــــــــة و نـــــــــــدرة 
المواد التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود 
ــــيـــــر مــــــــن الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــتــــي  ــــثـ ــــكـ وحــــــــصــــــــول الـ

تعيق حركة التنمية في الباد. 
▪ وعــــن مــســتــوى الــتــضــحــيــات الــتــي يقدمها 
مـــنـــتـــســـبـــو اإلنــــــــشــــــــاءات أجــــــــاب "مـــــديـــــر عــــام 

اإلنشاءات" بقوله: 
في هذا الجانب البد الحديث من جانبين 
، األول مـــتـــعـــلـــق بــــفــــرق مـــهـــنـــدســـي صــيــانــة 
كـــابـــات األلـــيـــاف الــضــوئــيــة، الــمــنــتــشــرة في 
مختلف المحافظات ابــتــداء من سقطرى 
إلــــــى صــــعــــدة، ومــــــن الـــمـــهـــرة إلــــــى كــــمــــران ، 
ــــمـــــة إلعـــــــــادة أي انـــقـــطـــاع  وفــــــي جــــاهــــزيــــة دائـ
فـــي كـــابـــات األلــــيــــاف الـــتـــي تــعــتــبــر الــشــريــان 
والعصب الرئيسي لاتصاالت في الوقت 
الــــمــــنــــاســــب وبـــــعـــــد حــــــــــدوث الــــقــــطــــع نــضــطــر 
أحــيــانــاً للتنسيق مــع كــافــة األطـــــراف، وقــد 
قـــــدم الــمــهــنــدســيــن تـــضـــحـــيـــات، أخــــرهــــا فــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة، أحــــــــــــد الــــمــــوظــــفــــيــــن 
بـــــتـــــرت ســــــاقــــــة، وهــــــــــذه تــــضــــحــــيــــات بـــطـــولـــيـــة 
تـــســـتـــحـــق عـــلـــيـــهـــا كــــــل الــــتــــقــــديــــر واالحـــــــتـــــــرام 
ــيــــــن عــــــنــــــدمــــــا يــــــــحــــــــدث أنـــــقـــــطـــــاع  ــ ــنــــــدســ ــ ــــهــ ــــمــ والــ
ــــدافــــــع  ــــقـــــاء أنــــفــــســــهــــم وبــ ــــلـ ــــتـــــحـــــركـــــون مـــــــن تـ يـ
ذاتـــي واســتــشــعــار للمسؤولية ، فتجدهم 

مــن جــانــب آخـــر اتــجــهــت »جـــريـــدة االتـــصـــاالت« لتسليط 
ــــلــــــى الــــــتــــــوجــــــهــــــات االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة لــــــإلنــــــشــــــاءات  الــــــــضــــــــوء عــ
ـــــضـــــــاح الـــــــشـــــــامـــــــل مـــــــــن الـــــمـــــعـــــنـــــي بـــــشـــــأن  ــيــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ، وأخــــــــــــــذ االسـ
االستثمار فالتقت مدير إدارة االستثمار أكــرم العلفي 
الـــــــذي أكـــــد أن إســــتــــحــــداث إدارة الـــتـــكـــالـــيـــف واالســـتـــثـــمـــار 
جـــــاء تــلــبــيــة الحـــتـــيـــاج الـــمـــتـــزايـــد فــــي اســـتـــثـــمـــار الـــمـــقـــدرات 
التي تملكها اإلنشاءات ، وتأمين فرص لمصادر دخل 
جـــديـــد ، كـــتـــوجـــه إنـــمـــائـــي وســـيـــاســـة اســـتـــثـــمـــاريـــة تــتــبــعــهــا 
مـــعـــظـــم الـــمـــنـــظـــمـــات والــــمــــؤســــســــات ، وعــــــــدم االكــــتــــفــــاء 
باستثماراتها المتخصصة في المجال األســاســي الذي 
ــــــن  أنــــشــــطــــة واســــتــــثــــمــــارات  أنــــشــــئــــت مـــــن أجــــلــــه ، بــــحــــثــــاً عـ
حــقــيــقــيــة تــســهــم فـــي انـــطـــاقـــة اإلنـــــشـــــاءات ، وتـــعـــزز من 
ــــا بــمــا  تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــنـــمـــيـــة مــــــواردهــ
يــمــكــنــهــا مـــن االســـتـــمـــراريـــة والــمــنــافــســة بـــكـــفـــاءة واقـــتـــدار 
، خصوصاْ وأن اإلنــشــاءات لها تــجــارب عملية بعد أن 
خاضت المنافسة ونجحت تنفيذ مشاريع استثمارية 

نوعية واستراتيحية ،
ــــار إلــــــــى أن هــــذا  ــــثـــــمـ ــــتـ وأشــــــــــــار مـــــديـــــر االسـ

الــتــوجــه يـــأتـــي تــنــفــيــذاً إلحـــدى 
األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة التي 
تــــبــــنــــتــــهــــا الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــاتــــصــــاالت فــــي إطـــــــار الــــرؤيــــة 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــه لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء الــــــــــــــدولــــــــــــــة 
ــــتــــــي  الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة ، الــ
كـــــــــانـــــــــت مــــــؤســــــســــــتــــــنــــــا الــــــــــرائــــــــــدة 
هـــــــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــبــــــــــــاقــــــــــــة فـــــــــــــــــي تــــــبــــــنــــــي 
أهــــــــــــــــــــــــداف ومـــــــــــخـــــــــــرجـــــــــــات هــــــــذه 
الـــــرؤيـــــة ، بــــدعــــم ورعـــــايـــــة مــن 
الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــمـــؤســـســـة 
مـــمـــثـــلـــه بـــمـــعـــالـــي األخ الــــوزيــــر 
الـــــمـــــهـــــنـــــدس مــــســــفــــر عــــبــــدالــــلــــه 
الــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــر رئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس 
اإلدارة، وكـــــذا الـــمـــديـــر الــعــام 
الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدس صــــــــــــــــــادق مــــصــــلــــح 
ونـــــــوابـــــــه ، وبــــــدعــــــم مــــــن مـــديـــر 
عــــــــــــــــام اإلنــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاءات االســــــــــتــــــــــاذ 
عـــــــــمـــــــــار وهــــــــــــــــــان اســــــتــــــطــــــعــــــنــــــا أن 

نــــبــــنــــي ونــــــؤســــــس لـــــمـــــســـــار  مـــــشـــــرق يــــنــــافــــس الـــــــســـــــوق  بــل 
ــــقـــــدم خـــــدمـــــات لـــلـــغـــيـــر بـــشـــكـــل أفــــضــــل وذلــــــــك بــجــهــود  ويـ
ــــاء اإلنـــــــشـــــــاءات والـــــــــذي عــمــلــوا  كـــــل الـــمـــخـــلـــصـــيـــن مـــــن أبـــــنـ
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق هــــــــــذه الــــــمــــــشــــــاريــــــع وخــــــــــــال فــــــتــــــرة وجـــــيـــــزة 
اســـتـــطـــاعـــت اإلنــــــشــــــاءات تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع بـــمـــواصـــفـــات 
عــــالــــيــــة عــــــــــززت مــــــن ثــــقــــة شــــــركــــــات االتــــــــصــــــــاالت بــــــــــــاإلدارة 
العامة لإلنشاءات وما تتمتع به من كفاءة ، انعكس 
ــــمــــــال  ــــبـــــي األعــ ــــــن خـــــــــال ردود الـــــفـــــعـــــل لـــــــــدى طـــــالـ ذلـــــــــك مـ
وانـــطـــبـــاعـــاتـــهـــم الـــجـــيـــدة تــــجــــاه مــــا حــقــقــتــه اإلنــــــشــــــاءات ، 
باعتبار الــعــمــاء يمثلون المقياس والــمــعــيــار الحقيقي 

لتقييم أدائنا والمستوى الذي وصلنا اليه.
لــــقــــد أكــــــــــدت تــــــجــــــارب الــــمــــرحــــلــــة الــــمــــاضــــيــــة فــــــي الــــمــــجــــال 
ــــايــــــل مـــــــا تــــتــــمــــتــــع بـــه  ــــوبــ االســــــتــــــثــــــمــــــاري مـــــــع شــــــركــــــة يـــــمـــــن مــ
اإلدارة العامة لانشاءات من كــادر بشري وإمكانيات 
مهنية وفنية تؤهلها لخوض غمار المنافسة وبجدارة 
في مجاالت عدة خاصة في مجال االتصاالت وتوفير 

كافة احتياجات شركات االتصاالت. 
 وهــــــنــــــا البـــــــــد مـــــــن اإلشـــــــــــــــادة بــــالــــتــــنــــاغــــم واالنـــــــســـــــجـــــــام بـــيـــن 
مــخــتــلــف اإلدارات لــتــســيــيــر الــعــمــلــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة 
والــدفــع بها قــدمــاً ، ونطمح فــي المرحلة المقبلة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــطـــلـــعـــات الــــمــــرســــومــــة فـــــي ضـــــــوء الـــخـــطـــة 
الــــتــــي أعــــدتــــهــــا إدارة الـــتـــكـــالـــيـــف واالســــتــــثــــمــــار لــلــفــتــرة 
مــــــن عــــــــــــــــــــــــام2019_2023م فــــــي إطـــــــــار الــــخــــطــــة الـــعـــامـــة 
ــــة لــــــاتــــــصــــــاالت ، لــــلــــلــــعــــمــــل نـــحـــو  ــــامــ ــــعــ لــــلــــمــــؤســــســــة الــ
الـــتـــوســـع فــــي الـــمـــجـــال االســـتـــثـــمـــاري مــــع شـــركـــة يــمــن 
مــــوبــــايــــل وبـــقـــيـــة شـــــركـــــات االتــــــصــــــاالت والــــــدخــــــول فــي 
مــــــجــــــال الــــــخــــــرســــــانــــــة الـــــــجـــــــاهـــــــزة مــــــــن خــــــــــال اســــتــــغــــال 

الخاطات المركزية التي تمتلكها المؤسسة.
▪  وعـــــــــــــــن الـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات الــــــــــتــــــــــي تـــــــــــواجـــــــــــه االســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار فــــي 
اإلنــــــشــــــاءات أفــــــاد الــعــلــفــي بـــــأن هـــنـــاك تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
لــكــنــهــا بـــالـــنـــســـبـــة ألبــــنــــاء اإلنــــــشــــــاءات تـــمـــثـــل دافـــــــع قـــوي 

ــــا مــــــن خــــــــال الـــعـــمـــل  ــــتـــــجـــــاوزهـ لـ
ــــا  عــــــلــــــى تــــــذلــــــيــــــل الـــــــصـــــــعـــــــاب وبـــــمـ
يـــــــعـــــــزز مــــــــن قــــــــــــــدرة اإلنــــــــــشــــــــــاءات 
عــــــــــلــــــــــى الـــــــــمـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــة وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم 
األفــــــــــــــــضــــــــــــــــل، ومــــــــــــــــــن تـــــــــلـــــــــك أبــــــــــــــرز 
ــــيـــــر  الـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات: ضــــــــــــــــــــرورة تـــــوفـ
وتهيئة مناخ مائم لاستثمار 
، والــــــــتــــــــخــــــــلــــــــص مــــــــــــن الــــــــروتــــــــيــــــــن 
الــــــــذي اليــــتــــمــــاشــــى مــع  اإلداري 
طــــبــــيــــعــــة الـــــمـــــشـــــاريـــــع واليـــــصـــــب 
فـــي مــصــلــحــة الـــمـــشـــروع ، كما 
أن الــــــــقــــــــيــــــــود الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
فــــــــرضــــــــتــــــــهــــــــا بـــــــــعـــــــــض الــــــــقــــــــوانــــــــيــــــــن 
ــــقـــــادمـــــة لـــــــم تـــــعـــــد صـــالـــحـــة  ــــتـ الـــــمـ
ومستجيبة لمتطلبات الواقع 
وتمثل إحدى أهم التحديات .
مستخلصاً بضرورة استكمال 
الــــــهــــــيــــــكــــــل الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي لــــــــــــــــإلدارة 
ــــــدم   ــــخـ ــ وإعـــــــــــــــــــــــــــــادة رســـــــــــمـــــــــــه بـــــــــمـــــــــا يـ
ــــيـــــم طـــبـــيـــعـــة  ــــنـــــظـ ــــاري ، وتـ ــ ــــمـ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــراحــــــــل الـــــــمـــــــشـــــــروع االسـ

العاقة مع بعض المكونات االدارية.
وقـــــد بـــــادرنـــــا بـــمـــشـــاركـــة كــــل اإلدارات الــمــعــنــيــة بـــــــاإلدارة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــــانـــــــشـــــــاءات بــــــــإعــــــــداد مـــــــســـــــودة الئــــــحــــــة خــــاصــــة 
باالستثمار خضعت للنقاش والــتــداول وسيتم رفعها 
لــــإلدارة العليا تــمــهــيــداً لعرضها عــلــى مجلس اإلدارة ،  
والتي ستكون النواة الحقيقية لتحقيق تحوالت نوعية 
فــــي آلــــيــــة تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة وفـــــق الــــحــــدود 
المتاحة والمجاالت التي يمكن الدخول فيها ، والتي 

ستكون بمثابة فرص واعده للمؤسسة .

»جـــــــــريـــــــــدة االتــــــــــــصــــــــــــاالت« ســـــــألـــــــت مـــــــديـــــــر االســــــتــــــثــــــمــــــار عـــن 
الــــرســــالــــة الــــتــــي يــــرغــــب بـــتـــوجـــهـــهـــا مـــــن خــــــال هــــــذا الـــلـــقـــاء 
، قــائــًا : الــرســالــة الــتــي نــرغــب بتوجهيها هــي لــشــركــات 
االتــصــاالت بالتوجه نحو العميل ومــواكــبــة احتياجاته 
ــــنـــــا فـــــي اإلنـــــشـــــاءات  وفــــــق الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــمـــتـــســـارعـــة ، وأنـ
على استعداد كامل لإلسهام معها في تطوير وتشييد 
البنية التحتية التي تحتاجها والعمل معها كشركاء ، 
من خال مانقدمه من خدمات ومنتجات ومستغلين 
تــــــواجــــــدنــــــا وانـــــتـــــشـــــارنـــــا فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــحــــافــــظــــات وبـــمـــا 
يــجــعــلــهــم مــتــصــلــيــن ومــتــواصــلــيــن مـــع كـــل عــمــائــهــم في 
ربـــــــــوع الـــــوطـــــن بـــــل وســــنــــقــــدم لــــهــــم خــــدمــــاتــــنــــا ومـــنـــتـــجـــاتـــنـــا 

بأسعار تنافسية وبجودة وكفاءة عالية.
بــــــــاالســــــــتــــــــمــــــــرار فـــــــــي دعــــــم  لـــــــقـــــــيـــــــادة اإلدارة  نــــــتــــــوجــــــه  كــــــمــــــا 
وتحديث األداء اإلداري وتفعيل العمل بــروح الفريق 
ــــيـــــادة فـــــي الــهــيــكــلــة  ــــقـ ــــتـــــغـــــال تــــوجــــهــــات الـ الــــــواحــــــد ، واسـ
لــاســتــفــادة مــنــهــا فـــي تــعــمــيــم مــفــاهــيــم الــعــمــل بــأســلــوب 
حــديــث لـــدى منتسبيها ، وتــطــور وتــحــديــث منظوماتها 

اإلدارية والمالية والتجارية.

يحملون معدات الصيانة ويتحركون إلى 
أمــاكــن األقـــطـــاع ، يــغــامــرون بــحــيــاتــهــم وال 
ــــهـــــم الــمــتــمــثــلــة  يــــــعــــــودون إال بــــإنــــجــــاز أهـــــدافـ
بـــــــــــإصـــــــــــاح األعــــــــــــطــــــــــــال وإعــــــــــــــــــــــــادة الـــــــخـــــــدمـــــــات 

لوضعها الطبيعي.
ــــاء  ــــانـــــب اإلنــــــشــ الـــــمـــــحـــــور الـــــثـــــانـــــي خـــــــــاص بـــــجـ
الـــــمـــــدنـــــي الـــــتـــــي يــــشــــهــــد تــــضــــحــــيــــات وجــــهــــود 
ــــا تـــعـــيـــشـــه بـــــادنـــــا مــن  مـــتـــواصـــلـــة فـــــي ظـــــل مـ
حــــــــــــــرب وعــــــــــــــــــــــــدوان ومـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــات مــــســــلــــحــــة 
يـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا قــــطــــاع االتــــــصــــــاالت ألضــــــرار 
ــــنـــــع تــــعــــطــــل حــــركــــة  ــــمـ ــــيـــــرة ، ولـ ــــبـ رئــــيــــســــيــــة كـ
االتـــــصـــــاالت و االنـــتـــرنـــت وعــــــزل الـــيـــمـــن عــن 
ــــاء بـــاالســـتـــجـــابـــة  الــــعــــالــــم تــــقــــوم فــــــرق اإلنــــــشــ
والــتــفــاعــل الـــفـــوري لــحــل تــلــك االخـــتـــاالت 
عبر تنفيذ مشاريع عاجلة وإسعافية في 
أماكن طارئة في الحديدة وفي عدن دون 
تأخير ، وتقوم بإنجاز مهامها من منطلق 
ــــنـــــي ووطـــــنـــــي بــــحــــت ووالء لـــلـــمـــؤســـســـة،  ديـ
ايضاً الكوارث الطبيعية وما يترتب عليها 
مـــــــــن أعـــــــــبـــــــــاء ومـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات وعـــــــلـــــــى ســـبـــيـــل 
الـــمـــثـــال مــــا حــــــدث مــــن إعــــصــــار فــــي الـــمـــهـــرة 
وقــــــبــــــلــــــهــــــا إعــــــــــصــــــــــار فــــــــــي ســـــــقـــــــطـــــــرى ، ســــــــــارع 
الفنيين عقبها إلــى إصــاح أقــطــاع األلياف 
وإعــادة تشغيل ما دمرته تلك الكوارث ، 
بـــل أن الـــفـــرق كـــانـــت تــتــحــرك أثـــنـــاء هــطــول 
ــــــدة،  ــــديـ ــ ــــــشـ األمــــــــــطــــــــــار واســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــــريــــــــــاح الـ
مـــــــــا تــــــعــــــد مـــــــخـــــــاطـــــــرة بــــــحــــــيــــــاة الــــمــــهــــنــــدســــيــــن 
والــفــنــيــيــن الـــذيـــن كــنــا نــبــقــى مــعــهــم ومــعــي 
مسؤوليهم في تلك المناطق على اتصال 

دائم.

مدير االستثمار:
مــــــواصــــــفــــــات 
تم  التي  المشاريع 
ــراَ  ــؤخ تــنــفــيــذهــا م
ــن ثــقــه  ــ عــــــززت م
االتصاالت  شركات 
ــا تــتــمــتــع بــه  ــمـ بـ
اإلنـــــشـــــاءات مــن 

كفاءة و قدرة

�

مدير االستثمار : اإلنشاءات نجحت يف خوض 
املنافسة وتنفيذ مشاريع استثمارية واسرتاتيجية
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وزيـــــر االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات الــمــهــنــدس مــســفــر الــنــمــيــر يلتقط 
صـــــــورة تــــذكــــاريــــة أثــــنــــاء احــــتــــفــــال الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــــاتــــصــــاالت بــتــخــرج  
188 موظفاً مــن متخصصي الــدبــلــوم التأهيلي «شبكات هاتفية - قوى 

وتكييف» دفعتي الشهيد حسن حنش والشهيد قاسم قباص 

تزخـر هاجـي  منـارة  إهلـايم  ُشـطآن  ىلع 
تأثـر هلـا  السـاحه  يف  قيفـاين  وشـاالت 

  
حرايس يف عنان العز رأيس صلب ما اتقهقر

أجاري وضيع القايس وعندي لألمل تفسـر
  

وهبتك يا وطن إحسـاس يشـكو قسوة ادلفرت
شـعوري يعـزف آهاتـك بسـمفونية اتلعبـر

أنا ما جيت أسـتعرض وال أهنجم وال اتبخرت
ولكـي أتيـت أمحـل رسـائل مـا بها تشـفر

قطـاع االتصـاالت تاج راسـك أيهـا الاكدر
للتربيـر وقـت  ال  لكنـا  عنقنـا  يف  أمانـه 

ونتظافـر نتاكتـف  الشـعواء  احلملـة  أمـام 
تماهينـا مـع اجلمهور سـيلجم فوهـة الزتوير

وزارتنـا محاهـا اهلل مـن حـي بهـا أتفاخـر
دفـايع عنهـا واجب أواجـه مافيا التشـطر

  
واكتوبـر سـبتمرب  أعيـاد  ثـم  اهلل  بفضـل 

وعيـد الوحـدة الغـراء مايـو مرفـأ اتلصدير
  

توسـع حقلنـا يف انلـت وأصبـح هاتـي أوفر
وموبايل غدت أفضل يف الرسعه مع التسعر

  وصـارت تيليمن همـزه لربط االهل باملهجر
وكـم خدمـه بريديـه تعـدت خانـة اتلوفـر

  
املنـرب ىلع  وأتربـع  اجلنحـان  أفـرد  دعـوين 

وأبعـث للحضور قُبلـة مزايا من صباح اخلر
  

حتيـه للوزيـر مسـفر زمـان الكفـؤ مـا قرص
اتلطويـر إىل  ورائدهـا  اتلكنولوجيـا  زعيـم 

  
ويتجـذر يتفـرح  لدلبلـوم  الـروح  أاعد 

ُخطـى بالفعـل جبـاره تؤرش للنهوض تأشـر

ماقـرر لك  وندعـم  بـه  يـرصح  مـا  نؤيـد 
ونعلـن رفضنـا املطلق حلمله همها التشـهر

حتيـه للمديـر العـام صـادق مصلـح األجدر
حتيـه للمديـر عمـار نـارص فهـرس اتلفكر

  
ولـن ننـى الرعيل احلُر ما عشـنا سـنتذكر

فهم من أسسـوا ابلنيان وأفنـوا عمرهم تعمر
  

حتيـه خاص للمعهـد بكامل طاقمه يُشـكر
ومـن نظم وعـد احلفل باتلنسـيق واتلحضر

وفـاء للطالـب اخلريج ذي واضـب وذي ثابر
باتلنويـر احلقـل  لرفـد  وكـرس لك جمهـوده 

شـباب ادلفعتني فيكم عشمنا سوف يتبلور
واحلـر قدهـا  اراكـم  مأمـوهل  إلجنـازات 

يـداً تبـي ويـد حتـي شـعار القائـد األشـرت
ىلع روحـه سـام اهلل رمـز الفكـر واتلدبر

يداً تبي ويد حتي رفعها الشـعب واستشـعر
ودّون يف جبـني املجد معـى انلرص واتلحرير

حتيـايت لإلنشـاءات هـذا اجلـذع ذي أثمـر
وخـا لك مـا حـوهل مخائـل فاقـت اتلصوير

  
سـيبىق فرعهـا ثابـت ورشيـاين هلـا مصـدر

مـن أعمايق أسـقيها سـوى بالغمـر او تقطر
  

عربنـا من ربيع قاصف بـدون الزرع ما أتأثر
حبنكتنـا تاشـينا كـوارث تصحـب اتلغير

  
مسـار الوصـل شـقيناه يف األريـاف وابلندر

واتلقديـر الشـكر  ونلنـا  تمزينـا  بفطرتنـا 
  

سـلوا عنا القمم والسهل من ميدي إىل أحور
دلينـا العـزم واإلقـدام ال رجعـه وال تأخـر

  
واختـرب امليـدان  يف  ملموسـه  بصمـات  نلـا 

وباتلأهيل واإلنصاف سـنتغلب ىلع اتلقصر

شاعر االتصاالت منصور عبدالله الحراسيمســــار الوصل

*قــــصــــيــــدة ألــــقــــاهــــا الــــشــــاعــــر فـــــي حـــفـــل تــــخــــرج دفـــعـــتـــي الـــشـــهـــيـــد حــســن 
حنش والشهيد قاسم قباص
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رأيسأفقي
وزيـــر االتــصــاالت وتقنية المعلومات حاليا صاحب   

)الصورة(
شــــركــــة رائــــــــــدة فـــــي تــــوفــــيــــر انــــظــــمــــة تــــوصــــيــــل الـــبـــيـــانـــات   

واالتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــال )مــــــــــعــــــــــكــــــــــوســــــــــة( ـ -تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق لــــــــتــــــــواصــــــــل 
االجتماعي ـ حب

اســــــم مــــوصــــول ـ ال بـــاالنـــجـــلـــيـــزيـــه ـ ثـــلـــثـــا مـــتـــن ـ مــديــنــة   
مفقودة ذكرت في القران )معكوسة( ـ كمل

دخل ـ نظام نشر مدونات الكترونية - إختفى  
ناحل ورشيق ـ ودائع ـ الجميل  
مـــاركـــة ســـيـــارات ـ إفــتــقــار )مــعــكــوســة( ـ ســئــم ـ وجــهــة   

نظر
نــصــف شــتــات ـ عــهــد )مــعــكــوســة( ـ عــكــس مــســتــقــبــل ـ   

عدد انجيزي
جمعها أكفان ـ قدر كبير ـ اصاح )معكوسة(  
وحـــــــــــــــــــدة قــــــــــيــــــــــاس الـــــــــمـــــــــقـــــــــاومـــــــــة الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــائـــــــيـــــــة ـ إلــــــــهــــــــام   

)معكوسة( - متشابهة
منسوب الى المانيا ـ جمع جوهر )معكوسة(   
دار ـ جــــاهــــز لــــوحــــي مــــن ســـامـــســـونـــج ـ الـــــه مــوســيــقــيــة    

ـ جميع
يـــتـــدخـــل فــــي مــــا ال يــعــنــيــة ـ حــــرفــــان مــــكــــرران ـ وكـــالـــة    

االنباء التركية )معكوسة(
برنامج لفك الضغط ـ اول متصفح لمايكروسفت    

ـ نتدرب )معكوسة(
تجدها في مكائد ـ غاب )معكوسة( ـ تجول ـ اغال   
تعب ـ مصمم شعار الشبكة العنكبوتية ـ اله   
احـــــــــــارب )مـــــعـــــكـــــوســـــة( ـ لــــــاســــــتــــــدراك ـ عــــشــــر مـــــئـــــات ـ    

حاجز مائي
أول من اخترع مقسم الهاتف    

اســم بائع الطوابع البريدية في العهد العثماني ـ اول من   
نظموا البريد في العالم

نوع من أنواع الهواتف النقالة   
ابداع ـ حرف ابجدي ـ رقاد ـ انتفاخ ـ نصف كاتل  
ضوء )معكوسة(ـ  شخصـ  أول شركة اتصاالت موريتانية   

ـ يدع )معكوسة(
رئــيــس كبير ـ يحصي ـ هيئة او بنية )مــعــكــوســة( ـ كــامــل او   

تام
بـــــواســـــطـــــتـــــك ـ لــــلــــنــــفــــي ـ شــــــركــــــة اتــــــــصــــــــاالت عــــالــــمــــيــــة ـ الـــــقـــــاب   

)مبعثرة(
استمرار ـ تفرد  
إضطراب ـ شركة اتصاالت لبنانية )معكوسة(  
للنفي ـ دجى ـ متشابهان ـ ضخم  
حال ـ التلميذ   
من المائكة ـ الف الف ـ شركة اتصاالت يمنية    
عامات ـ مــأوى الماشية ـ للتعريف ـ من مكونات الهاتف    

الذكي
حرف جزمـ  اول من طور نظام الكاتبة بصورـ  ضد جزئي    

)معكوسة( 
ــــائــــــب ـ شـــــــديـــــــد الـــــــــــعـــــــــــداوة ـ ديـــــــــــن )مــــــعــــــكــــــوســــــة( ـ حــــــرف     مــــــصــ

موسيقي
حمى ـ للمتكلم ـ أبن الملك    
ــــيـــــة ـ اول قـــمـــر     ــــنـــــاعـ ــــار الـــــصـ ــ ــــمـ ــ ــــاالقـ ــ شــــــركــــــة فــــرنــــســــيــــة تــــهــــتــــم بـ

صناعي يسبح في الفضاء ) معكوسة(
دفن ـ اول مدينة تم تمديدها بشبكة الهاتف ـ خبأ خفية   

سنترال صنعاء منتصف الخمسينيات ، احتوى على 400 خط ، والصورة تجمع موظفي مصلحة الهاتف ،  
ويتوسط الصورة مدير شؤون العاملين وهو يرتدي العمامة األستاذ أحمد السنيدار ويتقدمه إلي اليسار حسين 

�  المصدر : إرشيف أحمد السنيدار القواس وهو يمسك السماعة     

�

�

صورة وتاريخصورة وتاريخ
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اخرتاعات تقنية وبريديةاخرتاعات تقنية وبريدية
123456789101112131415161718192021

فبراير/شباط  ٢٠٢٠ | العدد السادس | السنة الثانية

إعداد / عبدالوهاب صغير األهدل

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

أول من مد كابل األلياف يف اليمن؟

ـ1 + 14 + 5 + 21 + 17 = بريد الكتروني	 
 6 + 3 + 8 = شكر	 
ـ 13 + 9 + 11 + 4 = قرص صلب لتخزين البيانات	 
 18 + 12 + 19 = ماضي يخوض	 
ـ 2 + 7 + 16 + 20 = طائر السام	 
 10 + 15 = اغلظ اوتار العود	 

حل لغز الشبكة الماضية : 
ريجنالد فيسندن ـ مخترع االتصاالت الاسلكية 

حل الشبكة السابقة 
عمودي:

1-عــــــــــــــــاود,فــــــــــــــــونــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــومــــــــــــــــان.2-بــــــــــــــــورســــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد,مــــــــــــــــورمــــــــــــــــونــــــــــــــــي3-درج,بــــــــــــــــرعــــــــــــــــم,بــــــــــــــــوردو.4-
أي,بـــــــــدا,هـــــــــه,امـــــــــمـــــــــا.5-لـــــــــداج,ر,اوبـــــــــرا,ن.6-لـــــــــوبـــــــــرفـــــــــيـــــــــل,ال,نـــــــــســـــــــج.7-ه,واكـــــــــب,ســـــــــيـــــــــل.8- 

ا,طـــــــرفـــــــي,بـــــــكـــــــمـــــــا.9-ل,تـــــــكـــــــرار,بـــــــن.10-كـــــــاودشـــــــاب,يـــــــخ,كـــــــيـــــــد.11-ري,قـــــــان,ج.تـــــــبـــــــنـــــــا.12-
شتل,يافيال,عنف.13-ملول,نرم,اال,ر.14-ياهكليك,استناد

أفقي :
1ـ عــبــدالــلــه الــكــرشــمــي 2-أوريـــــــدو, لــيــتــا 3- ورج, أب,و,لــــــوه 4-دس ,بـــجـــر,دف ,لــــك.5-

ــيــــــم  ــ ــــا,فــــــك,جــ ــــهــ ــــانــــــي.7-ودع,لــــــورتــــــب,فــــــرك.8-ن,مــ عـــــــبـــــــد,ف,شـــــــاي,ل.6-فـــــــيـــــــراري,ط ، أنــ
.11-وروار,بـــــــــــــــــــــــــــــــــــر,ب,لـــــــــــــــــــــــــــــــــــت.12- يــــــــــــوب,بــــــــــــاب,اخــــــــــــتــــــــــــاس  10ـ  9-نـــــــــــــم,هـــــــــــــولـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــري,ا,ا.   .

مورمانسك,كنعان.13_اندم,سيمبيان,ا.14نيوانجاند,فرد



تـــعـــقـــيـــدات الــــحــــصــــار والــــحــــرب 
الــمــمــنــهــجــة الـــتـــي تــشــنــهــا دول 
الـــــــعـــــــدوان عــــلــــى بــــلــــدنــــا عـــمـــومـــاً 
وقــطــاع االتـــصـــاالت عــلــى وجــه 
والزال  مــــــــثــــــــل   ، الـــــــــخـــــــــصـــــــــوص 
ــــرة وتــــــحــــــدي  ــــيــ ــبــ ــ ــــبـــــة كــ ــــقـ ــــثـــــل عـ ــــمـ يـ
صــــــعــــــب لــــــتــــــجــــــاوز االخــــــــتــــــــاالت 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــيــــــــــة الـــــــــمـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة الـــــــــتـــــــــي 
ــــبـــــكـــــة الــــوطــــنــــيــــة  تـــــواجـــــهـــــهـــــا الـــــشـ
لـــــاتـــــصـــــاالت واإلنـــــتـــــرنـــــت ، فــي 
ظل حصار وحظر خانق يمنع 
دخـــــول تــجــهــيــزات االتـــصـــاالت 
ــــــي  ــــدنـ ــ ــــمـ ــ الـ االســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام  ذات 
ــــــة إلعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل مــا  ــــــازمـ والـ
تـــم تــدمــيــره أو إجـــــراء الــصــيــانــة 
الــــــــــدوريــــــــــة والـــــــطـــــــارئـــــــة الـــمـــلـــحـــة 

الستمرار الخدمة 
تـــــتـــــعـــــثـــــر  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي أن  وكـــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــن 
خــدمــات االتــصــاالت واإلنــتــرنــت أمــام 
كــــــــــل تـــــــلـــــــك اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــتــــعــــســــفــــيــــة 
والتحديات والصعوبات المتاحقة 
، إال أن مــؤســســة االتــــصــــاالت أثــبــتــت 
أنـــــهـــــا تـــــزخـــــر بــــــكــــــادر فــــنــــي وتــــقــــنــــي كــفــؤ 
ومــــؤهــــل وقـــــــادر عـــلـــى االبـــتـــكـــار وخــلــق 
البدائل والحلول المفاجئة لضمان 
اســتــمــرار تقديم خــدمــات االتــصــاالت 

وإيــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــكــــــــــــــــل مــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظــــــــــــات 
الجمهورية. 

ومــــــــــــــع انـــــــــقـــــــــطـــــــــاع كـــــــــابـــــــــل اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت 
الــــبــــحــــري فــــالــــكــــون مــطــلــع 

يـــنـــايـــر الــــمــــاضــــي الـــــذي 
أصــــــــــــــــــــــــاب الــــــشــــــبــــــكــــــة 
ــبــــــه  ــ بــــــــــالــــــــــشــــــــــلــــــــــل شــ
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــي 
الـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــات 
األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــفــــــــــــــــــت 
مــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤولــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــاز الــــــفــــــنــــــي 

الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤول عـــــــن 
إيـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــول 

الــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة الــــــــــــعــــــــــــاجــــــــــــلــــــــــــة 
رغــــــــــــــــم إدراكــــــــــــــــــــــــــــه بـــــصـــــعـــــوبـــــة 

اإلمـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــات وحـــــــــســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
الــمــوقــف فــي ظــل انــعــدام الــخــيــارات 
الــتــي تــتــبــادر إلـــى ذهـــن الــمــتــابــع ، ولــم 
تــجــد الـــفـــرق الــفــنــيــة خــــيــــاراً إال الــعــمــل 
عــلــى مــــدار الــســاعــة لـــدراســـة وتحليل 
الــمــعــادالت الــفــنــيــة وكــيــفــيــة تحويلها 
إلى حلول ملموسة تواجه تداعيات 
أزمــــــــــــــــــة فـــــــــالـــــــــكـــــــــون وضـــــــــــمـــــــــــان اســـــــتـــــــمـــــــرار 
خــــدمــــات اإلنــــتــــرنــــت فــي 

أدنـــى الــمــســتــويــات الممكنة 
لــــــلــــــبــــــعــــــض  يــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارد  قــــــــــــــــــد   ،
أن األمـــــــــــــــر ســــــــهــــــــًا بــــالــــنــــســــبــــة 
ــــيـــــن وقـــــــــدرتـــــــــهـــــــــم عــــلــــى  ــــيـ ــــنـ ــــلـــــفـ لـ
إيــــــــــــجــــــــــــاد حــــــــــلــــــــــول إســــــعــــــافــــــيــــــة 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة تــــــــــبــــــــــدوا 
صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي وضـــع ال 
يقبل منك أنصاف الحلول 
وحــتــى بــــدون أن يــتــيــح لـــك الــخــيــارات 
ــــيـــــة لــــــمــــــواجــــــهــــــة مـــــــــا حــــــــــــدث ،  ــــيـــــعـ ــبـ ــ الـــــطـ
حـــــــتـــــــى تــــــمــــــكــــــن الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدســـــــون الـــــــذيـــــــن 
ــــيــــــة  ــــنــ ــــفــ نـــــــشـــــــيـــــــد بــــــــبــــــــراعــــــــتــــــــهــــــــم الــ
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة مـــــــــــن حــــلــــحــــلــــة 
األزمــــــــــــــة مـــــــن مـــكـــانـــهـــا 
وابـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــار حــــــــلــــــــول 
فــنــيــة تــخــفــف من 
حـــــــــــــدة األزمـــــــــــــــــــة ، 
ونــــــجــــــحــــــوا بــــذلــــك 
ــــبـــــل أن يـــمـــضـــي  قـ
عليها 72 ساعة. 

بينما كــان المواطن 
فـــــــــــــــي انــــــــــــتــــــــــــظــــــــــــار الــــــــبــــــــديــــــــل 
لـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاد لــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــخـــــــــــــــدمـــــــــــــــة ، 
اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــر الــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــدســــــــــــون فــــــي 
تـــــطـــــويـــــر الـــــمـــــحـــــتـــــوى الـــمـــحـــلـــي 
وتـــــوزيـــــعـــــه عــــلــــى ســـــرفـــــرات 
مــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــوعــــــــــــه وبــــــــــــــأســــــــــــــلــــــــــــــوب 
مــنــهــجــي يــســهــم فـــي تطوير 
الــــــــمــــــــحــــــــتــــــــوى الــــــــفــــــــنــــــــي الـــــــــــــــــــذي تـــــخـــــتـــــزلـــــه 
االتصاالت اليمنية واستمرت عملية 
الــــرقــــابــــة والــــتــــطــــويــــر بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل 
تــــــوقــــــف ، فــــــضــــــًا عــــــــن عـــمـــلـــيـــة  ودون 
الــــتــــواصــــل لـــتـــأمـــيـــن ســــعــــات إســعــافــيــة 
مــواتــيــة، إلـــى أن أخــــذت الــخــدمــة في 

ــــلــــــحــــــوظ مـــــقـــــارنـــــة  الـــــتـــــحـــــســـــن بـــــشـــــكـــــل مــ
باأليام األولــى النقطاع كابل إنترنت 

فالكون. 

 نــــــجــــــحــــــت الــــــــحــــــــلــــــــول االبــــــــتــــــــكــــــــاريــــــــة إلـــــــى 
ـــــة  حــــد كـــبـــيـــر فــــي تــخــفــيــف حــــــدة  األزمـ
ــــان مــــن الــمــتــوقــع  الـــمـــفـــاجـــئـــة والــــتــــي كــ
أن تــــصــــيــــب الــــشــــبــــكــــة بــــشــــلــــل تـــــــــام إلـــــى 
أن تــنــتــهــي عــمــلــيــة إصـــــاح الـــكـــابـــل في 
  GCXــــتــــــي حـــــددتـــــهـــــا شــــــــركــــــــة ــــــدة الــ ــــمـ ــ الـ
، غــــيــــر أن الــــيــــمــــن تــــخــــتــــزل شــــبــــابــــاً مــن 
خــــــــيــــــــرة الـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن الـــــــــذيـــــــــن أثـــــبـــــتـــــوا 
جــــدارتــــهــــم فــــي إدارة األزمـــــــة وتـــحـــدي 
الصعاب وإيجاد الحلول اإلسعافية 
بــــــــشــــــــكــــــــل يـــــــــــفـــــــــــوق الـــــــــمـــــــــتـــــــــوقـــــــــع بــــــالــــــنــــــظــــــر 
إلـــــــــى اإلمـــــــكـــــــانـــــــات الــــفــــنــــيــــة الـــــمـــــحـــــدودة 

والخيارات المنعدمة. 

عـــــادت الــخــدمــة إلــــى وضــعــهــا مـــا قبل 
يــنــايــر 2020 ، وستستمر االتــصــاالت 
ــــا  ــــهــ ــــاتــ ــــزامــ ــتــ ــ ــــالــ الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة فــــــــــي اإليـــــــــــفـــــــــــاء بــ
ــــــي تـــأمـــيـــن  ــــمــــــســــــؤولــــــة فـ اإلخــــــاقــــــيــــــة والــ
خــــــــدمــــــــات االتــــــــــصــــــــــاالت واإلنــــــــتــــــــرنــــــــت ، 
وهـــــــــنـــــــــا نـــــــــجـــــــــدد دعــــــــوتــــــــنــــــــا لــــلــــمــــنــــظــــمــــات 
اإلنسانية والدولية واألمم المتحدة 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف  دول  عــــــــــــلــــــــــــى  لـــــــــلـــــــــضـــــــــغـــــــــط 
الـــــــــــذي تـــــــقـــــــوده الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــن أجـــــل 
الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح لــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت 
وشــــــــركــــــــة تــــيــــلــــيــــمــــن بــــتــــشــــغــــيــــل الـــــكـــــابـــــل 
الــبــحــري SMW5 ومــحــطــات تفريغه 
بـــالـــحـــديـــدة نــــظــــراً لـــمـــا تــمــثــلــه خـــدمـــات 
اإلنترنت من حاجة إنسانية ملحة.

* نـــــائـــــب مـــــديـــــر عـــــــام مــــؤســــســــة االتـــــصـــــاالت 
للشؤون الفنية
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الدور االستثنائي ..
لتأمين خدمات اإلنترنت

م. طه زبارة*

استغل المرتزقة أزمة اإلنترنت الراهنة التي نتجت 
عــــن انـــقـــطـــاع كـــابـــل اإلنــــتــــرنــــت الـــبـــحـــري »فــــالــــكــــون« ، 
وسارعوا بهندسة أزمة جديدة عبر الشروع بفصل 
»بـــــاتـــــشـــــات« الــــمــــســــار الــــــدولــــــي عــــدن-جــــيــــبــــوتــــي الـــــذي 
يـــغـــذي شــبــكــة اإلنــــتــــرنــــت الـــوطـــنـــيـــة بــســعــة 20 جــيــجــا 
ــــمــــــرار خــــدمــــات  ــــتــ ــلـــــول الــــمــــبــــتــــكــــرة الســ ــ ، وإعـــــــاقـــــــة الـــــحـ
اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت مــــــــن خــــــــــال إجــــــــــــــــــــراءات تــــعــــســــفــــيــــة تــــهــــدف 
لــلــتــضــيــيــق الــــمــــتــــزايــــد عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــيـــن وحـــرمـــانـــهـــم 
مــن الــخــدمــات األســاســيــة ، وهـــو الــنــهــج الـــذي اعــتــاد 

ــــلـــــق أزمـــــــات  عـــلـــيـــه مــــرتــــزقــــة الـــــــعـــــــدوان فــــــي صــــنــــع وخـ
مــتــواصــلــة تــقــربــهــم إلـــى أســيــادهــم ضــمــانــاً الســتــمــرار 
الـــــــعـــــــطـــــــايـــــــا وتــــــضــــــخــــــيــــــم أرصـــــــــدتـــــــــهـــــــــم الــــــــتــــــــي يــــجــــنــــونــــهــــا 
عـــلـــى حــــســــاب مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وأزمــــــاتــــــه ، 
ــــزامــــــات  ــتــ ــ وقـــــــد أثــــبــــتــــت األيـــــــــــام أن الــــمــــســــؤلــــيــــات وااللــ
األخـــاقـــيـــة تـــجـــاه الــمــدنــيــيــن آخــــر مـــا يــعــنــيــهــم ، كما 
أن األزمـــــات المختلقة والــمــتــكــررة قــد أثــبــتــت مــدى 
مــمــارســاتــهــم االنــتــقــامــيــة الــتــي تــأتــي فـــي إطــــار فــرض 
العقاب الجماعي ضــد اليمنيين بما فيها المناطق 
الخاضعة لسطلتهم وتحت سيطرة دول التحالف 

العدواني.

 بقدر ما كــان التوقيت صــادم لكثير من المتابعين 
، إال أن حقيقة اإلقــدام على اقتحام محطة الربط 
الــدولــيــة فــي عــدن وفــصــل الــمــســار الــدولــي لإلنترنت 
بـــعـــد مـــضـــي قــــرابــــة الـــشـــهـــر ألزمـــــــة اإلنــــتــــرنــــت الـــراهـــنـــة 
، لـــيـــس بــــاألمــــر الـــغـــريـــب عــــن مـــرتـــزقـــة يـــعـــمـــلـــون لــيــل 
نــهــار الســتــرضــاء تحالف الــعــدوان ، فــاألزمــات التي 
تــصــنــعــهــا الـــخـــيـــانـــة هــــي مــــن أوصــــلــــت تــــدنــــي خـــدمـــات 
االتـــصـــاالت واإلنــتــرنــت ومـــا كـــان لــهــا أن تــتــدهــور إلــى 
ذلـــــك الـــمـــســـتـــوى فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع "كــــابــــل فـــالـــكـــون"  
 SMW5 لوال منع استخدام كابل اإلنترنت البحري
الجاهز في الحديدة ، وأيضاً حضر الكابل البحري 

AAE-1  ومــحــطــات تــفــريــغــه فـــي عــــدن ، ومــهــنــدس 
الخيانة واحد. 

قطع اإلنترتت عبر فصل »باتشات« المسار الدولي 
عــدن-جــيــبــوتــي مـــن قــبــل مــرتــزقــة الـــعـــدوان فـــي عــدن 
ــــة إضـــافـــيـــه لــمــســاعــيــهــم الـــمـــتـــواصـــلـــة فــي  ، تــمــثــل إدانـــ
تعطيل شبكة االتــصــاالت واإلنــتــرنــت ومــنــع وصــول 
خدماتها إلى أبناء اليمن شمااًل وجنوباً ، ووجدوا

أزمــــــــــة انـــــقـــــطـــــاع "كــــــابــــــل فــــــالــــــكــــــون" ، فـــــرصـــــة ســـانـــحـــة 
لتعطيل وإصــابــة الشبكة بالشلل الــتــام ، وتحقيق 
مــــا عــــجــــزوا عــــن تــحــقــيــقــه خـــــال خـــمـــس ســــنــــوات مــن 
الـــــعـــــدوان ، عـــمـــلـــوا خـــالـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــن 
ــــاء عـــــــــدن نـــت  ــــإنــــــشــ ــــريــــــة ابـــــــــتـــــــــداًء بــ ــــآمــ ــــتــ الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات الــ
ومــروراً باستنساخ كيانات الشركات والمؤسسات 
ــــكـــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــبـ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة ومــــــــــحــــــــــاوالت تــــشــــطــــيــــر الـــــشـ
لـــاتـــصـــاالت عــبــر الـــمـــشـــاريـــع الــتــدمــيــريــة الـــتـــي طــالــتــهــا 
، فــــــي مـــســـلـــســـل الــــخــــيــــانــــة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت عــــــنــــــوان دائــــــم 

ألزماتهم المفتعلة. 

اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــــمـــــــرتـــــــزقـــــــة فـــــــــي الــــــبــــــحــــــث عـــــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارات 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وهــــــمــــــيــــــة عــــــبــــــر صــــــنــــــع واخـــــــــــتـــــــــــاق أزمــــــــــــات 
يــتــجــرعــهــا الــمــايــيــن مـــن الــمــدنــيــيــن ، ســتــرتــد عليهم 

حتماً .! وسيحبط الله أعمالهم.

عادت الخدمة 
إىل وضعها ما قبل يناير 

٢٠٢٠ ، وستستمر 
االتصاالت اليمنية يف اإليفاء 

بالتزاماتها اإلخالقية 
واملسؤولة يف تأمني خدمات 

االتصاالت واإلنرتنت

بصمة عين
هندسة أزمة جديدة.. 
والخيانة عنوان دائم .!


