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خاص : 

اســــــتــــــمــــــع رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الدكتور عبدالعزيز صالح 
بــــن حـــبـــتـــور، خـــــال لــــقــــاءه األســـبـــوع 
الــــمــــاضــــي وزيـــــــــر االتـــــــصـــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة 
الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدس مــــســــفــــر 
النمير إلى عرض موجز، عن نشاط 
الــــــــــوزارة والــــمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 

خال الفترة المنصرمة.
وتضمن العرض الخطط التطويرية 
ــــلـــــة  ــــبـ لــــــــــــــلــــــــــــــوزارة خــــــــــــــال الــــــــفــــــــتــــــــرة الـــــمـــــقـ
خاصة تطوير جودة الخدمات التي 
تقدمها للجمهور والمؤسسات في 
قــطــاعــات الــهــاتــف الــنــقــال واإلنــتــرنــت 
وخدمات التراسل والهاتف الثابت 

خاص : 

جريدة االتصاالت - متابعات: 

صــــــدر قــــــــرار رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي األعـــلـــى 
رقــــــــم )68( لــــســــنــــة 2020 قــــضــــى بـــــــإصـــــــدار الئـــحـــة 

تنظيم وإدارة موارد ترقيم االتصاالت .

وتـــحـــتـــوي الـــائـــحـــة عــلــى )38( مـــــادة مـــوزعـــة على 
سبعة فصول ، تضمن الفصل األول التسمية 
والـــتـــعـــاريـــف واألهــــــــداف ونـــطـــاق الـــســـريـــان ، فيما 
ــــانـــــي عــــلــــى األرقـــــــــــــام الــــعــــاديــــة  ــــثـ احــــــتــــــوى الــــفــــصــــل الـ
،وشــــــمــــــل الــــفــــصــــل الـــــثـــــالـــــث األرقــــــــــــــام الـــمـــخـــتـــصـــرة 
والـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــمــــــــضــــــــافــــــــة، وجــــــــــــــــــــــاءت األحـــــــــكـــــــــام 
المشتركة لــمــوارد الترقيم فــي الفصل الــرابــع ، 
بينما حدد الفصل الخامس األجور ،  وتضمن 
الــــفــــصــــل الـــــــســـــــادس الــــمــــخــــالــــفــــات والــــــــــجــــــــــزاءات ، 
وأوردت الائحة األحكام العامة والختامية في 

الفصل السابع. 

ومن الجدير ذكره أن قرار الئحة تنظيم وإدارة 
مـــوارد ترقيم االتــصــاالت ، صــدر بتاريخ 5 يوليو 
ـــاري ، كـــمـــا نــــص عـــلـــى الـــعـــمـــل بــــه مــــن تـــاريـــخ  ـــجــ الــ

صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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والبريد.
وتــحــدث الـــوزيـــر الــنــمــيــر حـــول وثيقة 
أمن المعلومات التي أعدتها وزارة 
االتـــــــــــصـــــــــــاالت لـــــرفـــــعـــــهـــــا إلـــــــــــى مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــــوزراء لــــمــــنــــاقــــشــــتــــهــــا فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
الــــمــــقــــبــــلــــة والـــــــتـــــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى حـــفـــظ 
معلومات وبيانات ووثائق الجهات 
الحكومية المختلفة وضمان أمنها 

وسامتها.
ولــــــــــــفــــــــــــت إلـــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــــرورة اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال 
ــــنـــــي  إجـــــــــــــــــــــراءات إصــــــــــــــــدار الــــــــرقــــــــم الـــــوطـ
وزارة  أعــــــــــــــــــــــــــــدت  الــــــــــــــــــــــــــــذي  الـــــــــــــمـــــــــــــوحـــــــــــــد 
االتــــــــــــصــــــــــــاالت ورؤيــــــــتــــــــهــــــــا الــــتــــفــــصــــيــــلــــيــــة 
بـــــشـــــأنـــــه وفــــــقــــــا لــــخــــبــــرتــــهــــا فــــــــي مــــجــــال 
تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات وبـــعـــد دراســـتـــهـــا 
تـــــــــــجـــــــــــارب عــــــــــــــدد مـــــــــــن الـــــــــــــــــــــدول وذلـــــــــــك 

بـــــــــــمـــــــــــا يــــــــــــــخــــــــــــــدم تـــــــــــــوجـــــــــــــهـــــــــــــات الــــــــــــــدولــــــــــــــة 
المستقبلية.

وأشـــــــــاد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء بــــــــدور وزارة 
ــــاتـــــهـــــا  االتــــــــــــصــــــــــــاالت وجــــــمــــــيــــــع مـــــؤســـــسـ
فــــي خـــدمـــة الــــمــــواطــــن، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت وتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة 
الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات وخــــــــــــــدمــــــــــــــات الـــــــبـــــــريـــــــد 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن األنــــــشــــــطــــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة 

بالوزارة ومؤسساتها.
ووجــــه الــشــكــر الــكــبــيــر لــطــواقــم عمل 
الــــــــــــــــــــــــــــوزارة ومـــــــؤســـــــســـــــاتـــــــهـــــــا ودورهــــــــــــــــــم 
ــــهـــــة خــــطــــط دول  ــــاعـــــل فــــــي مـــــواجـ الـــــفـ
العدوان الساعية للحد من أنشطة 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي الـــــــــذي يــــقــــّدم 
خـــدمـــاتـــه الـــحـــيـــاديـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 

الوطني بكل مهنية ومسؤولية.

Ÿ.0Õ†AÿA†ƒ•‹ y
y
z

y 6 V
7} ¶µ
·¶

· ¶¶6 ¶·¶
·
¸¶ ·¶ ´

·
W5 ¶¼·} ··
}
·

65 · W¶µ ¶ ·¶·
ìÁÏ¶xÏ·¶Ïí· Å

وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات
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وزير االتصاالت يتفقد مشاريع االتصاالت 
بمحافظة صنعاء

قــــام وزيـــــر االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات الــمــهــنــدس 
ــــبـــــاح الـــــيـــــوم بــــــزيــــــارة لــبــعــض  مـــســـفـــر عــــبــــدالــــلــــه الـــنـــمـــيـــر صـ
مـــشـــاريـــع االتــــصــــاالت قــيــد اإلنــــشــــاء بــمــحــافــظــة صــنــعــاء 
ــــيـــــذ مـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــســــــنــــــتــــــراالت  ــــنـــــفـ ، واطـــــــــلـــــــــع عــــــلــــــى ســــــيــــــر تـ
وخــدمــات المشتركين الــتــي ستغطي مــشــاريــع المدن 
الــســكــنــيــة الــتــوســعــيــة الـــجـــديـــدة بــمــنــطــقــة قــــاع الــقــيــضــي 
ومــــــديــــــنــــــة الـــــســـــلـــــطـــــان بـــــضـــــبـــــوة ومــــــديــــــنــــــة الـــــتـــــضـــــامـــــن فـــي 

السواد بالمحافظة. 
واستمع لشرح مفصل من قبل مدير عام االتصاالت 
فــــــــــــــــــؤاد الـــــــــــــقـــــــــــــواس فـــــــــــــــرع صــــــــنــــــــعــــــــاء ومـــــــــــــــن الـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن 
ــــاريـــــع قــــيــــد اإلنـــــشـــــاء  ــــمـــــشـ الـــمـــعـــنـــيـــيـــن عــــــن مــــخــــطــــطــــات الـ
، وطـــبـــيـــعـــة ســــيــــر أعـــــمـــــال الـــتـــنـــفـــيـــذ لـــلـــمـــشـــاريـــع وحـــجـــم 
الــــكــــثــــافــــة الـــســـكـــانـــيـــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مــــنــــاطــــق الـــتـــوســـعـــة 

المستهدفة. 
ــلــــى ضـــــــــــرورة الــــتــــســــريــــع فــي  وشـــــــــدد وزيـــــــــر االتــــــــصــــــــاالت عــ
تنفيذ المشاريع والعمل على إيصال الخدمات وفق 
اإلمكانات المتاحة ، ومضاعفة الجهود لتجاوز كافة 
الـــعـــراقـــيـــل والــــصــــعــــاب الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا تــــداعــــيــــات حــصــار 

ــــالـــــف الـــــــــعـــــــــدوان ومــــنــــعــــهــــا دخـــــــــــول تــــجــــهــــيــــزات  دول تـــــحـ
ومــعــدات االتــصــاالت الــازمــة للصيانة وأعــمــال إعــادة 
إعــمــار األبـــــراج والــمــحــطــات الــمــدمــرة إضــافــة لمشاريع 
الـــتـــوســـعـــة الـــــازمـــــة لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب الــــمــــتــــزايــــد لــلــخــدمــة 
، مـــنـــوهـــاً لــــضــــرورة اتــــخــــاذ الــــبــــدائــــل والــــخــــيــــارات الــفــنــيــة 
ــــيـــــن مــــــســــــتــــــوى خـــــــــدمـــــــــات االتـــــــــصـــــــــاالت  ــــتـــــحـــــسـ الــــــفــــــاعــــــلــــــة لـ

واإلنترنت المقدمة للمواطنين.
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جريدة االتصاالت - خاص
 

الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات أن  ــــيـــــة  ــــنـ ــــقـ أعـــــلـــــنـــــت وزارة االتــــــــــصــــــــــاالت وتـ
مؤسسات وشــركــات االتــصــاالت والبريد تــواجــه نقصاً 
حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف دول 
الــــــعــــــدوان الـــــــذي تـــــقـــــوده الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــــارات ، كــمــا 
أكـــــدت الـــــــوزارة أن اســـتـــمـــرار احــتــجــاز ســفــن الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة يـــنـــذر بـــانـــقـــطـــاع وشـــيـــك لـــخـــدمـــات االتــــصــــاالت 
واإلنترنت عن مايين المدنيين في اليمن ، وجاء في 
البيان أن المشتقات النقطية يتم االعتماد عليها كلياً 
فـــي تــشــغــيــل أبــــــراج ومـــحـــطـــات وســـنـــتـــراالت اإلتـــصـــاالت 
ومـــخـــتـــلـــف الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــفـــنـــيـــة فــــي الــــمــــواقــــع الــرئــيــســيــة 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ ــــيـــــة لـــشـــبـــكـــة اإلتــــــــصــــــــاالت واإلنـ ــــيـــــة والـــــريـــــفـ والـــــطـــــرفـ

الوطنية.
وعبرت وزارة اإلتصاالت في بيانها الصادر بتاريخ 20 
يوليو الجاري عن تنديدها واستنكارها البالغ إزاء كل 
أشـــكـــال الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا تــحــالــف الــــعــــدوان بحق 

أبناء الشعب اليمني، مطالبة بما يلي:
الـــمـــعـــلـــومـــات  تــــوجــــه وزارة االتـــــــصـــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة  أواًل : 
»نــــــــــــــــــــــــداء اســــــــتــــــــغــــــــاثــــــــة عـــــــــاجـــــــــلـــــــــة« إلــــــــــــــــى األمــــــــــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
والــمــجــتــمــع الـــدولـــي والــمــنــظــمــات واالتــــحــــادات الــدولــيــة 
الــمــعــنــيــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا الــمــحــتــمــة عــلــيــهــا والــتــوقــف 
عن تخاذلها المشين ، والعمل على استنهاض دورها 
ــــالـــــف الـــــــعـــــــدوان  فـــــــي الـــــتـــــحـــــرك الـــــــجـــــــاد وإجــــــــبــــــــار دول تـــــحـ
بــرفــع الــحــضــر الــغــيــر مــبــرر والــســمــاح للسفن المحملة 
بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــالـــدخـــول إلــــى الــيــمــن ، لتتمكن 
مؤسسات وشركات االتصاالت من تشغيل محطات 
وشبكات االتصاالت ومواقع التشغيل الفنية ، حتى 

يـــتـــســـنـــى لــــهــــا الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــأمــــيــــن واســــتــــمــــرار 
خـــــدمـــــات االتــــــصــــــاالت األســــاســــيــــة لــلــيــمــنــيــيــن 
في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية 

ــــًا لــمــنــع  ــــاجـ دون إســـتـــثـــنـــاء ، وأن تـــضـــع حــــــــداً عـ
تـــوقـــف الــــخــــدمــــات الـــحـــيـــويـــة عــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن ، نــــظــــراً لــمــا 
تمثله خدمات اإلتــصــاالت الحيوية من أهمية قصوى 
فـــــــي الــــــحــــــد مـــــــن تــــفــــشــــي وبـــــــــــاء كــــــــورونــــــــا والــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
مــعــانــاة الــمــرضــى والــمــدنــيــيــن ، وتــســيــيــر مــظــاهــر الحياة 
ووصول المساعدات اإلنسانية واألعمال اإلغاثية إلى 
المدنيين المتضررين في المناطق والقرى المتقطعة 

واألكثر تضرراً.
ــــــات  ــــومـ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــمـ ــ الـ وتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة  االتــــــــــــــــصــــــــــــــــاالت  وزارة   : ثـــــــــانـــــــــيـــــــــاً 
ــلــــــي أو جـــــــزئـــــــي وشـــــــيـــــــك لــــشــــبــــكــــات  ــ تـــــــحـــــــذر مــــــــن تـــــــوقـــــــف كــ
االتـــــصـــــاالت واإلنــــتــــرنــــت فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة جــــراء 
إنــــعــــدام الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة ، وتـــحـــمـــل دول تــحــالــف 
الـــعـــدوان وكـــل األطـــــراف الــداعــمــة والــمــتــواطــئــة معها ، 
الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة الــكــامــلــة إزاءهـــــــا ، كــمــا تحملها 
كافة التبعات وما سيترتب عليه من عزل أكثر من 27 
مــلــيــون مــدنــي عــن الــعــالــم ، وتــعــطــيــل أكــثــر مــن 1.842 
مـــســـتـــشـــفـــى وجـــــامـــــعـــــة ومـــــنـــــشـــــأة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة ، وحـــــرمـــــان 
ــــا يــــزيــــد عـــــن اثـــنـــيـــن مـــلـــيـــون طــــالــــب وبـــــاحـــــث واكــــاديــــمــــي  مـ
مـــــن خـــــدمـــــات الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر الـــعـــلـــمـــي ،  وحــــــدوث 
ــــيـــــة والــــصــــحــــيــــة  ــــلـــــل تـــــــــام فـــــــي جــــمــــيــــع الــــــمــــــرافــــــق الـــــخـــــدمـ شـ
ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة 
والمنظمات اإلنسانية والــدولــيــة العاملة فــي اليمن ، 
والــتــســبــب فـــي تــفــاقــم وبـــــاء كــــورونــــا، وتــجــمــيــد الــحــركــة 
التجارية والخدمات المصرفية والبنكية بسبب توقف 

محتمل لخدمات االتصاالت واإلنترنت. 
ثـــالـــثـــاً: وزارة االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات تــســتــنــكــر 

وبـــــــــشـــــــــده 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــواطــــــــــــــــؤ الــــــــعــــــــلــــــــنــــــــي 

لألمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها 
األمـــــمـــــي إلـــــــى الــــيــــمــــن، واالشـــــــتـــــــراك مـــــع تـــحـــالـــف 

الـــــــــــعـــــــــــدوان فــــــــي كــــــــل جـــــــرائـــــــمـــــــه وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــه 
ــــا  ــــهــ ــــلــ ــــمــ اإلنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة فـــــــــــــي الــــــــــيــــــــــمــــــــــن، وتــــــحــ

الـــــــــمـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة الــــــــــمــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة لـــــــــكـــــــــل مـــــا 
يــتــرتــب عــلــى جــرائــم الـــعـــدوان والــتــي 
ـــاز الـــمـــشـــتـــقـــات  ــــجــ مــــــن ضـــمـــنـــهـــا إحـــــتـ
الــنــفــطــيــة ومــــا يــنــجــم عــنــهــا مـــن آثـــار 

كارثية. 
رابــــــعــــــاً: وزارة االتــــــصــــــاالت وتــقــنــيــة 
الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات تـــــــــــــجـــــــــــــدد دعـــــــــوتـــــــــهـــــــــا 

ألحــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــعــــــــــالــــــــــم ولـــــــــــــــلـــــــــــــــدول ذات 
الـــــــــقـــــــــرار الـــــــســـــــيـــــــادي الــــــحــــــر ، لـــلـــتـــنـــديـــد 

واالســـــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــار اإليــــــــــجــــــــــابــــــــــي واالنــــــــتــــــــصــــــــار 
لــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي وقـــضـــايـــاه الــحــقــه 

، ومـــــمـــــارســـــة الــــضــــغــــط عــــلــــى دول الـــنـــفـــوذ 
ودول تــحــالــف الــــعــــدوان إلجـــبـــارهـــا بــالــســمــاح 

لــســفــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــالـــدخـــول وتــغــذيــة 
الــــمــــنــــشــــآت والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــخــــدمــــيــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

والــــــتــــــخــــــفــــــيــــــف مـــــــــن مـــــــعـــــــانـــــــاة الــــــمــــــدنــــــيــــــيــــــن ، ووضـــــــــــــــع حـــد 
لــــــمــــــمــــــارســــــات دول الــــــــــعــــــــــدوان وإمــــــعــــــانــــــهــــــا فــــــــي تـــعـــطـــيـــل 
ــــات الـــــحـــــيـــــاة وفــــــــــرض عـــــقـــــاب جــــمــــاعــــي لـــمـــايـــيـــن  ـــــيــ ـــاسـ أســـ

المدنيين في اليمن على مرآى ومسمع العالم.

جريدة االتصاالت - خاص
 

ــــال )يــــمــــن  ــ ــــقـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــف الـ ــــاتـ ــ ــــهـ ــ ــــلـــــت شـــــــركـــــــة الـ ــــتـــــكـــــمـ اسـ
مــــوبــــايــــل( أتـــمـــتـــة كــــافــــة الــــخــــدمــــات واألنــــظــــمــــة لــتــســهــيــل 
عـــمـــلـــيـــات االشــــــتــــــراك واإللــــــغــــــاء فــــي الــــخــــدمــــات آلــــيــــاً مــن 

قبل المشتركين.

 وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عامر هزاع 
ــــاتـــــهـــــا مـــــــن خـــــــــال اســــتــــكــــمــــال  أن الـــــشـــــركـــــة طـــــــــــورت خـــــدمـ
األتــــــــمــــــــتــــــــة واألنـــــــــظـــــــــمـــــــــة لـــــتـــــســـــهـــــيـــــل عــــــمــــــلــــــيــــــات االشــــــــــتــــــــــراك 
واإللـــــــغـــــــاء فـــــي الـــــخـــــدمـــــات آلــــــيــــــاً، وعــــمــــلــــت عــــلــــى تــفــعــيــل 
ــــيـــــع الـــــبـــــاقـــــات  رســــــــائــــــــل الــــتــــنــــبــــيــــه الــــــخــــــاصــــــة بـــــــــأرصـــــــــدة جـــــمـ
المتنوعة قبل انتهائها ليكون كــافــة المشتركين على 
اطـــاع كــامــل بحجم استهاكهم وحــاجــتــهــم للتجديد 
الــــــرجــــــوع  ودون  بــــــــــــأول  أواًل  لـــــلـــــخـــــدمـــــات  الـــــتـــــســـــديـــــد  أو 

لمراكز الخدمة أو االتصال بمركز خدمة العماء.

 وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن الــــــشــــــركــــــة تــــــــواصــــــــل تـــــحـــــديـــــث وتـــــطـــــويـــــر 
ــــتـــــهـــــا وبــــــرامــــــجــــــهــــــا الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة وتـــــحـــــســـــيـــــن جــــــــودة  أنـــــظـــــمـ

خــدمــاتــهــا الــمــقــدمــة لــلــجــمــهــور وتــنــويــع الـــعـــروض لتلبي 
تطلعات المشتركين ســواء في باقات الدفع المسبق 
أو الــفــوتــرة، فــي مختلف محافظات الجمهورية وفقاً 

للخطة االستراتيجية المعتمدة.

 ولفت المهندس هزاع إلى أن "يمن موبايل" مستمرة 
فــــــي تـــحـــســـيـــن جـــــــــودة الــــشــــبــــكــــة فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــرى 
والــمــدن والمديريات بمختلف محافظات الجمهورية 

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــــتــــــي تــــــــواجــــــــه الــــشــــركــــة 
وقــــطــــاع االتـــــصـــــاالت عـــمـــومـــاً نــتــيــجــة اســــتــــمــــرار الــــعــــدوان 
والحصار واستهداف مواقعها في عدة مناطق حيوية 
ذات كـــثـــافـــات ســكــانــيــة وآخــــرهــــا فـــي مــحــافــظــتــي صــعــدة 

وعمران.

كـــمـــا أكــــــد أن كــــافــــة حــــســــابــــات الـــمـــشـــتـــركـــيـــن تـــعـــمـــل عــبــر 
نــــظــــم وبــــــرامــــــج حـــســـابـــيـــة ذات جــــــــودة عــــالــــيــــة ومـــشـــهـــود 
لـــهـــا بـــالـــمـــصـــداقـــيـــة مـــــن كــــبــــريــــات الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ومعمول بها في كثير من الشركات في مختلف دول 

العالم .

وأوضـــــــــــــــــــح أن الــــــــشــــــــركــــــــة لــــــــــم تــــــــجــــــــِر أي تــــــــعــــــــديــــــــات عــــلــــى 
الــتــعــرفــات أو مـــصـــادرة األرصـــــدة، ومــنــحــت مشتركيها 
ــــتـــــي تـــســـمـــح بـــتـــرحـــيـــل تــلــك  ــــاقـــــات الــــتــــراكــــمــــيــــة الـ ــبـ ــ ــــيـــــزة الـ مـ
األرصـــــــــــــــــــــــــــدة، كـــــــمـــــــا قـــــــــامـــــــــت بــــــتــــــوســــــيــــــع خـــــــــدمـــــــــة الــــــعــــــمــــــاء 
والمشتركين وتخصيص الرقم )188( لاستعام عن 

أي من الخدمات.
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االنتقال إىل مستوى 
أعلى من التحدي ..!

عبدالخالق النقيب

نــــــــــقــــــــــاوم عــــــــــــــــــــدوان ال يــــــضــــــمــــــر لـــــلـــــيـــــمـــــن إال الـــــــــشـــــــــر ، 
ونخوض اختبارات مريرة مع أزمات متاحقة ، 

ومع كل انتصار تكبر أمامنا التحديات.

األزمـــات األخــيــرة كانت تنقلنا إلــى مستوى أعلى 
مـــــن الــــتــــحــــدي ..! وتــــبــــرهــــن مـــــجـــــدداً عـــمـــق وأهـــمـــيـــة 
ـــــيــــــجــــــي الــــــــــــذي تــــلــــعــــبــــه االتــــــــصــــــــاالت  ـــــراتـ ــتـ ــ الـــــــــــــــدور االســ
وتــــقــــنــــيــــة الــــمــــعــــلــــومــــات ، فــــــي ذروة أزمــــــــــة كـــــورونـــــا 
ــــتــــــواصــــــل إلــــى  ــــانـــــت تــــتــــحــــول أدوات االتــــــصــــــال والــ كـ
ــــاء كــــورونــــا  ــ شــــريــــان إســـعـــافـــي ومـــنـــقـــذ لـــلـــحـــيـــاة ، وبـ
لم يغزوا اليمن إال وقد اكتسب المجتمع جرعة 
كــافــيــة مـــن الـــوعـــي الــجــمــعــي والـــجـــاهـــزيـــة الــذهــنــيــة 
الــــمــــشــــتــــركــــة ، تــــــم اســــتــــقــــائــــهــــا عــــبــــر الـــــقـــــنـــــوات الـــتـــي 
تــســخــرهــا االتـــصـــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات وبــاتــت 

أكثر تداواًل وقرباً من الناس. 

وســــائــــل االتـــــصـــــال والــــتــــواصــــل أوقــــفــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــمــــأســــاويــــة ، اخــــتــــصــــرت الـــوقـــت 
ــــفـــــت جـــــــــــــزءاً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن الـــــمـــــعـــــانـــــاة واألعـــــــبـــــــاء  ــــفـ وخـ
ــــفــــــرديــــــة والــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة والــــحــــكــــومــــيــــة ، ســنــبــقــى  الــ
ـــــرب اإلشــــــــــاعــــــــــات واألكـــــــــاذيـــــــــب  ـــــســ مـــــســـــتـــــائـــــون مــــــــن تــ
غـــيـــر أن تــــدفــــق الـــمـــعـــلـــومـــات وغـــــــــزارة مــا 
كــــنــــا نـــتـــلـــقـــاه يــــومــــيــــاً مـــــن تـــنـــاقـــضـــات 
ــــائـــــق جـــعـــلـــتـــنـــا أيــــــضــــــاً أكـــثـــر  ــــقـ وحـ
وعـــــــــــــــــي وجـــــــــــاهـــــــــــزيـــــــــــة لـــــــفـــــــرزهـــــــا 
والــــتــــصــــدي لـــمـــا يـــضـــر مــنــهــا 
، تـــحـــول ارتــــيــــاد وتــصــفــح 
ــــرنـــــت إلـــــــى مـــمـــارســـة  ــــتـ اإلنـ
يومية أكثر من ذي قبل 
، ومــن جــانــب آخــر فقد 
فـــــتـــــحـــــت األزمـــــــــــــــــة مــــــجــــــااًل 
ـــتــــــعــــــامــــــل  ــلـــ ــ اضـــــــــــــــطـــــــــــــــراريـــــــــــــــاً لــ
واستخدمات  اإللكتروني 
الــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــســـــــــيـــــــــيـــــــــر 
ــــمــــــال الــــجــــهــــات والــــشــــركــــات  أعــ
والــمــنــظــمــات الــمــخــتــلــفــة ، نتيجة 
ــــبـــــاع ســــيــــاســــات الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي  اتـ

والتوجه نحو العمل والتعلم عن ُبعد. 

أزمـــــة »فـــالـــكـــون« وتــســبــبــهــا بــانــقــطــاع شبه 
ــــرنــــــت عــــــن الـــيـــمـــن  ــــتــ كــــلــــي لـــــخـــــدمـــــات اإلنــ
يــنــايــر الــمــاضــي ، وكــانــت الــكــثــيــر من 
ــــال الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة  ــــمــ األعــ
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــنـــشـــآت الـــخـــدمـــيـــة فــــي طــريــقــهــا 
للتوقف والتعطيل ، وهي تفقد أدوات السيطرة 
والــتــحــكــم فـــي حــركــتــهــا الــيــومــيــة ، وبـــاتـــت إدارتـــهـــا 
ــــيـــــاب خــــــدمــــــات االتـــــــصـــــــاالت واإلنــــتــــرنــــت  فــــــي ظــــــل غـ

مهمة صعبة للغاية. 

أزمـــــــــــــــــة »فــــــــــالــــــــــكــــــــــون« وتــــــــداعــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــا ، أعــــــــــــــــــــادت إلـــــــى 
الــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة قــــــــــــيــــــــــــاس مــــــــــــؤشــــــــــــر االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام 
واالســتــثــمــار فــي قــطــاع االتــصــاالت والــدفــع بــه إلى 
األمــام ، وقبل كل ذلك يتوجب إعــادة النظر في 
مــحــددات التعاطي مــع قطاع االتــصــاالت وتقنية 
المعلومات الــذي أخذ يقاوم طيلة ست سنوات 
حتى ال يفقد حيويته المتجذرة في صلب الحياة 

والحركة اليومية.

الطريقة التي يسهم بها قطاع االتصاالت وتقنية 
الـــمـــعـــلـــومـــات وتـــســـخـــيـــر أدواتــــــــــه بــــأســــلــــوب مــتــجــدد 
ــــزيــــــد مـــــــن دعـــــم  ــــمــ وأكـــــــثـــــــر إدهـــــــــاشـــــــــاً ، تــــســــتــــوجــــب الــ
وإســنــاد الــدولــة والــحــكــومــة لــهــذا الــقــطــاع الحيوي 
، حـــتـــى يــتــمــكــن الــمــجــتــمــع مــــن تــســخــيــر مــــا يـــوفـــره 
مـــــن قـــــــــدرات وخــــــيــــــارات نـــوعـــيـــة ، بــــاعــــتــــبــــاره ُمــلــهــم 
لــلــتــنــمــيــة والـــنـــهـــوض والـــبـــنـــاء ، وفــــي الــمــقــابــل فــإن 
هـــــذه األهـــمـــيـــة الــــتــــي تــخــتــزلــهــا االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة 
الـــمـــعـــلـــومـــات  تــجــعــل قــــيــــادات ومــنــتــســبــي الــقــطــاع 
أمـــــام مــســؤولــيــة االنـــتـــقـــال إلــــى مــســتــوى أعـــلـــى من 

التحدي..!
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من دعم وإسناد الدولة 
والحكومة

وزارة االتصاالت تطلق نداء استغاثة وتحذر من خطر 
التوقف الوشيك لخدمات االتصاالت واإلنرتنت

يمن موبايل تستكمل جميع الخدمات وفق معايري الحوكمة
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يوليو/ تموز   ٢0٢0 | العدد  السابع | السنة الثانية

 العدوان يدشن عامه السادس باستهداف شباكت االتصاالت يف صنعاء وعمران وصعدة 

استناكر رسمي وشعيب ومجتمعي واسع
دشننننننننننننن تننننننحننننننالننننننف دول الننننننننننننعنننننننننننندوان عننننننننامننننننننه النننننننننننسنننننننننننادس بننننننناسنننننننتنننننننهنننننننداف شننننبننننكننننات 
االتنننننصننننناالت فنننني صنننننننعننناء وعننننمننننران وصننننعننننده ، حنننينننث عنننننناود طننننيننننران الننننعنننندوان 
اسنننتنننهنننداف الننبنننننيننة الننتننحننتننيننة لننشننبننكننة ومننحننطننات وأبننننننراج االتننننصنننناالت الننمنندنننيننة 
مننسننتننهنندفنناً مننحننطننات وشننبننكننة االتننننصنننناالت فننني مننحننافننظننات عنننمنننران وصنننننعنناء 
وصننننننعننننننده ، لنننتنننبنننلنننغ عننننننندد النننننننغنننننننارات الننننجننننويننننة عننننلننننى منننننننننشننننآت االتنننننننصننننننناالت منننننذ 
بنننندء الننننعنننندوان عننلننى الننيننمننن أكنننثنننر منننن 2418 غنننننارة جنننوينننة ، اسننتننهنندفننت 1041 
منشأة دمر منها 679 تدميراً كلياً بينما 362 تدمير جزئي ، وعكس حجم 
االسننتننهننداف والخسائر الننتنني تننعننرض لها قننطنناع االتننصنناالت والننبننرينند الهدف 
الننحننقننيننقنني الننننننذي جننننناء ألجنننلنننه النننننعننننندوان والننمننتننمننثننل بنننضنننرب مننننقنننندرات الننيننمننن 

المملوكة للشعب وقتل المدنيين  ، وزيادة معاناتهم.

طيران العدوان يشن  ١3 
غارة جوية استهدفت 

شبكات االتصاالت في 
صنعاء وعمران وصعدة

شـــــن طـــــيـــــران الـــــــعـــــــدوان األربـــــعـــــاء 
الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــي 
غــــــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــن 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى شــــــــبــــــــكــــــــة 
االتـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــاالت فــــــــــــــــــــي جــــــــــــــبــــــــــــــل ضـــــــيـــــــن 

بمديرية عيال سريح محافظة عمران ،  كما 
استهدف بغارة جوية شبكة االتصاالت بمديرية 
ــــعــــــدوان  ــــعـــــدة ، كــــمــــا قــــــــام الــ الـــــظـــــاهـــــر مــــحــــافــــظــــة صـ
مــطــلــع يـــولـــيـــو الـــــجـــــاري بـــتـــدمـــيـــر شــبــكــة االتــــصــــاالت 
في مديرية بني سويد بصعده ، وكــان في نهاية 
يونيو المنصر قد شن أكثر من سبع غارات جوية 
اســـتـــهـــدفـــت عــــــدد مـــحـــطـــات وشـــبـــكـــات االتــــصــــاالت 
في جبل ذروة بمديرية ذيبين ، وشبكة اتصاالت 
مــنــطــقــة بــنــي غــيــث بــمــديــريــة بــنــي صــريــم ، وشبكة 
اتــــــــصــــــــاالت مـــــديـــــريـــــة عــــجــــمــــر بــــمــــحــــافــــظــــة عـــــــمـــــــران ، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــهـــداف شــبــكــة الـــــحـــــاوري بــمــديــريــة 
هــمــدان مــحــافــظــة صــنــعــاء ، وبــحــســب بــيــان وزارة 
االتــــــصــــــاالت فـــقـــد أدت الــــــغــــــارات إلــــــى تـــدمـــيـــر كــلــي 
لــــشــــبــــكــــات االتــــــــصــــــــاالت فــــــي األربــــــــــــع الـــــمـــــديـــــريـــــات ، 
ــــر مـــــــن خــــمــــســــة عـــشـــر  ــثــ ــ وانــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــدمـــــة فـــــــي أكــ
مــديــريــة فــي مــحــافــظــات عــمــران وصــنــعــاء وأجــــزاء 

من مديريات محافظة الجوف .

ــــام فــــريــــق إعــــامــــي وصـــحـــفـــي مــــن عـــدد  إلــــــى ذلــــــك قــ
مــــن الـــــوكـــــاالت والـــفـــضـــائـــيـــات والـــصـــحـــف ووســـائـــل 
اإلعام الوطني بزيارة ميدانية لمواقع ومنشآت 
االتصاالت المستهدفة واالطــاع على فداحة ما 
خلفه العدوان من دمار للشبكات والعمل على 

توثيق تلك الجرائم وإيصالها للعالم.

الــــمــــعــــلــــومــــات  ــيـــــة  ــ ــنـ ــ ــــقـ أدانـــــــــــــــت وزارة االتــــــــــصــــــــــاالت وتـ
ــــة الـــــــنـــــــكـــــــراء الـــــــتـــــــي ارتــــكــــبــــهــــا  ــــمــ ــــريــ الــــــجــ
الــــــــعــــــــدوان  ــــالــــــف  تــــــحــ طــــــــيــــــــران دول 
بــــــــــــــــحــــــــــــــــق مــــــــــــــــحــــــــــــــــطــــــــــــــــات وشــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــات 
ومــنــشــآت لــاتــصــاالت 
الـــــــــــــــمـــــــــــــــدنـــــــــــــــيـــــــــــــــة فــــــــي 
أربــــــع مـــديـــريـــات 
بــــــــــمــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــتــــــــــي 
عـــــــــــمـــــــــــران وصـــــــــنـــــــــعـــــــــاء ،  
وعـــــــــــبـــــــــــر الـــــــبـــــــيـــــــان 
مـــــــــــــــعـــــــــــــــاودة  أن 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوان 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
مــواقــع االتــصــاالت 
بـــــشـــــكـــــل هـــيـــســـتـــيـــري 

الـــنـــزعـــة الـــســـاديـــة واالنــتــقــامــيــة يعكس 
ــــعــــــدوان الـــهـــمـــجـــي الـــســـافـــر نــتــج  والــ
ــــتـــــراســـــل  ــــامــــــل لــــتــــجــــهــــيــــزات شــــبــــكــــة الـ ــــيـــــر كــ عــــنــــهــــا تـــــدمـ
ومـــــــحـــــــطـــــــات الـــــــبـــــــث وأبـــــــــــــــــــراج االتـــــــــــصـــــــــــاالت وحـــــــرمـــــــان 

مناطق واسعة من الخدمة . 

 وأكـــــــد بــــيــــان وزارة االتــــــصــــــاالت أن هــــــذه الــهــجــمــات 
أدت لـــــــــخـــــــــروج خـــــــــدمـــــــــات االتــــــــــــصــــــــــــاالت واإلنـــــــتـــــــرنـــــــت 
ــــثـــــر مـــــن 15 مــــديــــريــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي عــــمــــران  عـــــن أكـ
ــــاء والــــــــجــــــــوف وحــــــــرمــــــــان مــــــئــــــات األالف مـــن  ــــعــ ــنــ ــ وصــ
الــــمــــدنــــيــــيــــن عــــــن الـــــخـــــدمـــــات األســـــاســـــيـــــة لــــاتــــصــــاالت 
ــــة عـــن  ــــزولــ ــــعــ ــــمــ ــــيـــــرتـــــفـــــع عــــــــــدد الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــيــــمــــنــــيــــة الــ لـ
ــــتـــــهـــــداف  الـــــعـــــالـــــم 87 مــــنــــطــــقــــة ومــــــديــــــريــــــة بــــســــبــــب اسـ
ــــبـــــاشـــــر لـــــمـــــواقـــــع ومــــنــــشــــآت  الــــــــعــــــــدوان الــــمــــتــــكــــرر والـــــمـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــاتـــصـــاالت ومــــا ألــحــقــتــه مـــن دمـــار 

وأضرار بالغة أضرت بالشبكة الوطنية.
وحــمــلــت الـــــوزارة فــي بــيــانــهــا دول تــحــالــف الــعــدوان 
ــــيـــــة الـــكـــامـــلـــة إزاء  الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة واألخـــــاقـ
ــــتـــــي  اســــــــتــــــــهــــــــداف مــــــنــــــشــــــآت االتــــــــــــصــــــــــــاالت الــــــمــــــدنــــــيــــــة الـ
ــنـــــاء الـــيـــمـــن دون اســـتـــثـــنـــاء  ــ يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع أبـ
ــــــن تــــــداعــــــيــــــات ســــلــــبــــيــــة تـــضـــر  ــــتـــــرتـــــب عــــلــــيــــهــــا مـ ، ومـــــــــا يـ

ــــار اإلجــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة والـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة فـــي  ــــمــــــســ بــ
ــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا ، وتـــــــزيـــــــد مـــــــن فـــــرص  ــــفــ ــــتــــــصــــــدي لــ الــ
ــــاء فـــــي أوســـــــــاط الـــمـــدنـــيـــيـــن الـــيـــمـــنـــيـــيـــن ،  ــــوبــ تـــفـــشـــي الــ
كما عبرت عــن استيائها البالغ إزاء تــورط وتواطؤ 
المجتمع الدولي مع آلة العدوان لقتل المدنيين 
فــــي الـــيـــمـــن وتـــدمـــيـــر الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــدنـــيـــة ومــــقــــدرات 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــشـــبـــكـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــاتـــــصـــــاالت ، 
كـــــمـــــا أن الـــــــــــــــــــوزارة وهــــــــــي تــــعــــبــــر عــــــــن عــــــــــدم الــــــجــــــدوى 
مــــــن مـــــنـــــاشـــــدات الــــمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة 
ــــمــــــع الـــــــــــدولـــــــــــي واالتــــــــــــحــــــــــــادات  ــتــ ــ ــــجــ ــــمــ واإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة والــ
والــمــنــظــمــات ذات االخــتــصــاص ، إال أنــهــا فـــي ذات 
الــوقــت تحملها الــمــســؤولــيــة اإلنــســانــيــة والتاريخية 
إزاء صـــمـــتـــهـــا وتــــجــــاهــــلــــهــــا هــــــــذا الـــــــنـــــــداء والــــــــنــــــــداءات 
المتكررة السابقة ، وفشلها في القيام بواجباتها 
المحتمة عليها لــضــمــان أدنـــى مــســتــويــات الحقوق 

اإلنسانية للمدنيين في اليمن.

وزارة االتصـاالت : ارتفـاع املناطق اليمنية املعزولة عن العالم إىل 87 منطقة 
وصنعـاء عمـران  محافظـي  يف  اتصـاالت  شـباكت  باسـتهداف  ومديريـة 

الهجمات أدت لخروج خدمات االتصاالت واإلنرتنت عن أكرث من 
١5 مديرية يف محافظيت عمران وصنعاء والجوف



أدانـــــــــــــــت الــــمــــنــــظــــمــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــدفــــاع 
ــــــد  ــــريـ ــ ــبـ ــ ــ عــــــــــن خــــــــــدمــــــــــات االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت والـ
وعــــــــــدد مــــــن الــــتــــكــــويــــنــــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والنقابات العمالية والمهنية ما قام 
به تحالف دول العدوان الذي تقوده 

السعودية من تدمير
لـــــمـــــحـــــطـــــات وأبــــــــــــــــــــراج االتــــــــــــصــــــــــــاالت فـــي 
ــــمـــــران وصــــنــــعــــاء ، أدت  مـــحـــافـــظـــتـــي عـ
لتعطل خدمات االتــصــاالت في أكثر 
من 15 مديرية في محافظتي عمران 
وصنعاء والجوف وحرمان ساكنيها 
الــــمــــدنــــيــــيــــن مــــــن خــــــدمــــــات االتــــــصــــــاالت 

واإلنترنت األساسية.
وأكدت في بياناتها أن استمرار تورط 
الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــعــــــســــــكــــــري والـــــــســـــــعـــــــودي 
بـــــارتـــــكـــــاب جـــــرائـــــم حـــــــرب واســــتــــهــــدافــــه 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة لـــشـــبـــكـــة االتــــــصــــــاالت 
الـــــــمـــــــدنـــــــيـــــــة يــــــمــــــثــــــل خــــــــــرقــــــــــاً ســـــــــافـــــــــر لــــكــــل 
ــــيـــــق حـــقـــوق  ــــيـــــة ومـــــواثـ الــــقــــوانــــيــــن الـــــدولـ
اإلنـــــــســـــــان ، وتــــصــــعــــيــــد غــــيــــر مـــــبـــــرر مــن 
ــــالـــــف الـــــــــعـــــــــدوان الـــــــــــذي يــــدفــــع  ــــبـــــل تـــــحـ قـ
ــيــــيــــن ويـــجـــعـــلـــهـــم  ثــــمــــنــــه مــــايــــيــــن الــــمــــدنــ
تــــــــحــــــــت طــــــــائــــــــلــــــــة الـــــــــعـــــــــقـــــــــاب الــــــجــــــمــــــاعــــــي 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــى مــــــــــــــــــــــع كــــــــل 
األعـــــراف والــقــوانــيــن واألديـــــان 
الـــســـمـــاويـــة ، كــمــا أن تــجــاهــل 

الــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــف الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
لــــــــــــــــنــــــــــــــــداءات الــــــمــــــنــــــظــــــمــــــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة واالتـــــــحـــــــادات 

الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة ومــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والـــدولـــي 
واإلنساني المطالبة بتحييد 

الخدمات األساسية وتجنيب 
الــمــدنــيــيــن مـــــأالت الـــحـــرب ، لــيــس إال 
تـــهـــديـــداً لــلــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة وتـــحـــديـــاً 
ســــافــــر يـــنـــســـف بـــمـــصـــداقـــيـــة مـــــا تـــدعـــيـــه 
ــــيـــــق حـــقـــوق  ــــيـــــة ومـــــواثـ الــــقــــوانــــيــــن الـــــدولـ

اإلنسان.
ــــــة  ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــــوطـ كـــــــــمـــــــــا حـــــــمـــــــلـــــــت الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة الـ
لــــــــلــــــــدفــــــــاع عــــــــــن خــــــــــدمــــــــــات االتــــــــــصــــــــــاالت 
والـــبـــريـــد وعــــدد مـــن الــتــكــويــنــات األمـــم 
المتحدة  والتحالف العسكري الذي 
تـــقـــوده الــســعــوديــة مــســؤولــيــة تبعات 
هــــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــســــــافــــــر الـــــــــــــذي طـــــال 
ــــــراج االتـــصـــاالت  شــبــكــة ومـــحـــطـــات وأبـ
ــــاء ،  ــــعــ ــــنــ فـــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي عـــــــمـــــــران وصــ

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت 
الــــــــــمــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــات 
الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
ــيـــــة واألمـــــمـــــيـــــة واالتـــــــحـــــــادات  ــ ــــانـ واإلنـــــسـ
ــــنـــــظـــــمـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع  والـــــتـــــكـــــويـــــنـــــات ومـ
ــتــــــواطــــــؤ مــع  ــ الـــــمـــــدنـــــي والــــــــدولــــــــي مــــــن الــ
الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم الـــــــوحـــــــشـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي يــــســــتــــمــــر 
الـــــتـــــحـــــالـــــف بـــــارتـــــكـــــابـــــهـــــا مـــــعـــــتـــــمـــــداً عـــلـــى 
ــــتـــــمـــــع الــــــــــدولــــــــــي وفــــشــــلــــه  ــــمــــــت الـــــمـــــجـ صــ
فـــي وضــــع حـــد لــكــل تــلــك االنــتــهــاكــات 
ــــيـــــن فـــي  ــــيـ وعـــــــجـــــــزه عـــــــن حـــــمـــــايـــــة الـــــمـــــدنـ

اليمن وحفظ حقوقهم األساسية .
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جريدة االتصاالت - خاص

أدانــــــــــــــــــــــــت الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
لــاتــصــاالت، اســتــهــداف طيران 
تـــــــحـــــــالـــــــف الــــــــــــــعــــــــــــــدوان مـــــــــــواقـــــــــــع ومــــــحــــــطــــــات 
االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة فــــي 
مـــنـــطـــقـــة بــــنــــي غــــيــــث بــــمــــديــــريــــة بــــنــــي صـــريـــم 
ــــيــــــن ومـــــــديـــــــريـــــــة عـــجـــمـــر  ــبــ ــ ــــنــــــي ذيــ ــــة بــ ــــطــ ومــــــحــ
ــــة الــــــــحــــــــاوري  ــــطــ ــــافـــــظـــــة عــــــــمــــــــران ومــــــحــ بـــــمـــــحـ

مديرية همدان بمحافظة صنعاء .

وأوضــــــــــــــــــــح مـــــــــصـــــــــدر بــــــالــــــمــــــؤســــــســــــة الــــــعــــــامــــــة 
لاتصاالت أن استهداف طيران العدوان 
لـــمـــواقـــع ومـــحـــطـــات االتـــــصـــــاالت أدى إلـــى 
ــــبـــــث وتـــســـبـــب  تــــدمــــيــــر الــــمــــوقــــع ومــــحــــطــــة الـ
فــي انــقــطــاع وخـــروج خــدمــات االتــصــاالت 
واإلنـــــــتـــــــرنـــــــت عـــــــن الــــــســــــكــــــان  فـــــــي أكــــــثــــــر مـــن 
خـــمـــس عـــشـــر مـــديـــريـــة بــمــحــافــظــة عـــمـــران 
وصــــــــــنــــــــــعــــــــــاء والــــــــــــــجــــــــــــــوف بـــــــشـــــــكـــــــل كــــــــــامــــــــــل ، 
محمًا دول تحالف العدوان المسئولية 
الــــكــــامــــلــــة عـــــن كــــافــــة الـــــجـــــرائـــــم الــــتــــي تـــطـــال 

منشآتها.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أدانــــــــــت شــــركــــة يــــمــــن مـــوبـــايـــل 
، اســـــــتـــــــهـــــــداف طــــــــيــــــــران تـــــحـــــالـــــف الــــــــعــــــــدوان 
الــــــــمــــــــواقــــــــع الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــهــــــا فـــــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي 
عمران وصنعاء ، والتي أدت إلى انقطاع 
وخـــــــروج خــــدمــــات االتـــــصـــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 
عن السكان  في عدة مديريات محافظة 

عمران وصنعاء بشكل كامل.
ولــــــــفــــــــتــــــــت الــــــــــشــــــــــركــــــــــة إلــــــــــــــــى أن اســــــــتــــــــهــــــــداف 
مواقعها ومحطاتها منذ بــدايــة الــعــدوان 
ــــيـــــمـــــة نــــاهــــيــــك  أدى لـــــخـــــســـــائـــــر مـــــــــاديـــــــــة جـــــسـ
عـــن تــعــطــيــل مــصــالــح الـــنـــاس فـــي عــشــرات 
المناطق اليمنية وزيادة معاناتهم ، كما 
ــــعـــــدوان  حـــمـــلـــت الــــشــــركــــة دول تـــحـــالـــف الـ
ــــا الــــجــــرائــــم  ــــابـــــهـ الــــمــــســــئــــولــــيــــة الــــكــــامــــلــــة ارتـــــكـ
المتعمدة بحق محطات وأبراج الشركة 
، مستنكرة إقحام مواقعها في العدوان 
بــــاعــــتــــبــــار الــــشــــركــــة تـــمـــثـــل أحـــــــد الـــقـــطـــاعـــات 
الوطنية التي تقدم خدماتها لكافة أبناء 

اليمن دون تمييز .

مؤسسة االتصاالت ورشكة يمن 
موبايل تدين استهداف العدوان 

ملحطاتها بصنعاء وعمران

منظمة االتصاالت وعدد من تكوينات املجتمع 
املدين والنقابات تدعو املجتمع الدويل لحماية 

منشآت االتصاالت
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 القطاع الفين.. استنفار على مدار الساعة
فنننننننني أجننننننننننننننننواء دينننننننننننامنننننينننننكنننننينننننة وحننننننننالننننننننة منننن 
االسننننننتنننننننننننننفننننننار يننننعننننمننننل الننننننقننننننطنننننناع الننننفننننننننني 
لنننننتنننننشنننننغنننننينننننل  لنننننننلنننننننمنننننننؤسنننننننسنننننننة ،  الننننننننننتننننننننننابننننننننننع 
حنننننننزمنننننننة النننننننخننننننندمنننننننات النننننننتننننننني تنننننصنننننل إلنننننى 
النننننمنننننواطنننننن عننننلننننى منننننننننندار النننننسننننناعنننننة، هننننذه 
الننمننهننمننة االسننتننثنننننائننيننة قننائننمننة بننالنندرجننة 
األولنننى على رأس  هننذا الننقننطنناع النننننوعنني وجننهننازه 
النننفننننننني ومننننننا ينننقننندمنننه طننناقنننمنننه النننهننننننندسننني الننمنننننتننشننر 
فننني شننتننات النننمننندن والنننقنننرى والننجننبننال والننصننحننراء 
وجننننننننهننننننننود  أداء  مننننننننننننن   ، والنننننننننننسنننننننننننهنننننننننننول  والننننننننننننننننننوديننننننننننننننننننان 

استثنائية ال تعرف التوقف.    
ورغننننننننننننننم أن هنننننننننننذا النننننننقنننننننطننننننناع األهننننننننننننننم ينننننمنننننثنننننل شننننننريننننننان 
االتننننصنننناالت بننمننا تننفننرضننهننا طننبننيننعننة النننخننندمنننات من 
اعنننننننتنننننننبنننننننارات قنننننائنننننمنننننة ، إال أن مننننجننننمننننوعننننة األزمنننننننننننات 
النننمنننفنننتنننعنننلنننة ومننننخننننلننننفننننات الننننننننعنننننننندوان خننننننننال النننسنننت 
النننننننننننسنننننننننننننننننننننننوات النننننننننمننننننننناضنننننننننينننننننننة جنننننننعنننننننلنننننننه أمنننننننننننننننننننننام أصنننننننعنننننننب 
االخنننننننننتنننننننننبنننننننننارات النننننننتننننننني عنننننناشننننننهننننننا قنننننننطننننننناع االتننننننننصنننننننناالت 
فننننننننننني النننننننينننننننمنننننننن ، وكنننننننننننننننننان منننننننهننننننننننننننندسنننننننوه أكنننننننننثنننننننننر بنننننننراعنننننننة 
فنننننني الننننتننننحننننكننننم والنننننسنننننينننننطنننننرة عننننلننننى تنننننننننننوازن النننعنننمنننلنننينننة 
االتننننصننننالننننيننننة الننننخنننندمننننيننننة ، وقننننندرتنننننهنننننم عننننلننننى تنننطنننوينننع 
الننننبنننندائننننل والنننننخنننننينننننارات النننتنننقنننننننينننة النننمنننتننناحنننة لننضننمننان 
الننقنندرة عننلننى اسننتننمننرار الننخنندمننات وتننخننطنني جملة 
منننننننننن النننننننصنننننننعنننننننوبنننننننات النننننننتننننننني كننننننناننننننننت تننننننعنننننند ضنننننننننربننننننننناً منننن 
النننمنننسنننتنننحنننينننل فننننني ظنننننل النننننرهننننناننننننات واألوراق النننتننني 
اسنننتنننخننندمنننهنننا الننننننعنننننندوان بننتننجننبننر وغننننننننرور ، لننتنننننكننسننر 

أمام تضحيات هؤالء الرجال. 
»جريدة االتصاالت« تفتح نافذة ضوء على هذا 
الننننقننننطنننناع الننننفننننننننني الننننننرائنننننند ، منننننن خنننننننال اسننننتننننعننننراض 
منننننحنننننطنننننات فنننننننارقنننننننة ربننننننمننننننا وجنننننندننننننناهننننننا أبننننننلننننننغ منننننننن كنننل 
األرقام وأقوى تعبيراً عن الكثير من التفاصيل. 

أزمـــــــــة انـــــقـــــطـــــاع االنــــتــــرنــــت 
عـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن مـــــــــطـــــــــلـــــــــع 
الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري ، جــــــراء 
مـــــــــــا تـــــــــعـــــــــرض لـــــــــــه الــــــكــــــابــــــل 
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــري لـــــــــــإنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت 
»فـــالـــكـــون« مـــن قــطــع في 
إحـــــــــــــدى مــــــــمــــــــرات مـــضـــيـــق 
قناة السويس ، كشفت 

ــــائـــــي  ــــنـ ــــثـ ــــتـ عــــــــن الــــــــــــــــدور االسـ
الـــــــــــــــــــــــــذي لـــــــــعـــــــــبـــــــــه الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع 
الــفــنــي فــي التخفيف من 
تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات األزمـــــــــــــــــــة عــــلــــى 
مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف الــــــــــقــــــــــطــــــــــاعــــــــــات 
ــــاديــــــة والــــصــــحــــيــــة  ــــتــــــصــ االقــ
والتعليمية والخدمية. 

ونـــــــــــــــــجـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت الـــــــــــــــحـــــــــــــــلـــــــــــــــول 

ــتـــــي قـــدمـــهـــا  ــ ــــكـــــاريـــــة الـ االبـــــتـ
ــــقـــــطـــــاع الــــفــــنــــي إلــــــــى حــد  الـ
كــــبــــيــــر ، أوجــــــــــــدت حـــزمـــة 
من البدائل التقنية التي 
عــــــــمــــــــلــــــــت عــــــــــلــــــــــى تـــــقـــــلـــــيـــــص 
حــــــــدة األزمـــــــــــة الـــمـــفـــاجـــئـــة 
والــتــي كـــان مــن المتوقع 
الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة  تـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــب  أن 

بـــشـــلـــل تـــــــام ، وأن تــبــقــى 
االتــــــــــــصــــــــــــاالت فـــــــــي الــــيــــمــــن 
رهــــــــــيــــــــــنــــــــــة لــــــــــمــــــــــا ســــــتــــــنــــــجــــــزه 
ــــيـــــة إصـــــــــــــــاح الـــــكـــــابـــــل  ــــلـ ــــمـ عـ
الــــبــــحــــري فــــالــــكــــون ، غــيــر 
أن األزمـــــــــــــة تـــــحـــــولـــــت إلـــــى 
نــــــافــــــذة ضــــــــوء أخــــــــــرى لــمــا 
تختزله اليمن من خيرة 

الــــــــــمــــــــــهــــــــــنــــــــــدســــــــــيــــــــــن الـــــــــــذيـــــــــــن 
أثــــــــــبــــــــــتــــــــــوا جــــــــــــدارتــــــــــــهــــــــــــم فـــــي 
وتـــــــحـــــــدي  األزمــــــــــــــــــــة  إدارة 
الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاب وإيـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاد 
الــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــول اإلســـــــــعـــــــــافـــــــــيـــــــــة 
بــــشــــكــــل يــــــفــــــوق الــــمــــتــــوقــــع 
فـــــــــي ظـــــــــل خــــــــــيــــــــــارات شـــبـــه 

منعدمة. 

أزمة فالكون .. وعودة اإلنرتنت إىل اليمن

سنـــوات مـــــــن 
55العمل والصمود

القطاع الفين .. صمام أمان إلدارة 
وتشغيل شبكة االتصاالت الوطنية

مـــهـــام إدارة وتــشــغــيــل شــبــكــة االتــــصــــاالت 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة فــــــــــــــــي مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف مــــــــحــــــــافــــــــظــــــــات 
الــجــمــهــوريــة اليمنية ، وقــبــل التحكم بها 
والتعامل الفوري والمباشر مع مختلف 
الــحــاالت الــطــارئــة ، مهمة تطلبت الكثير 
مــــن الــتــضــحــيــة واالســـتـــبـــســـال والـــجـــاهـــزيـــة 
ــــة لــــــــخــــــــوض غـــــمـــــار  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــفــ الــــــنــــــضــــــالــــــيــــــة قــــــبــــــل الــ
الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة بـــــــمـــــــا تــــــخــــــتــــــزلــــــه مــــــــــن تـــــــداعـــــــيـــــــات 
كـــارثـــيـــة طـــالـــت الــبــنــيــة الــتــحــيــة لــاتــصــاالت 
ــــعــــــدون  ــــا الــ ، وفــــــرضــــــيــــــات الزال يــــفــــكــــر بـــــهـ
لـــيـــســـت  الــــــيــــــمــــــن مــــــتــــــصــــــًا   إبـــــــــقـــــــــاء  ، إذ أن 
يالمهمة المتيسرة أمـــام سلسلة طويلة 
مــــــن الـــــجـــــرائـــــم الــــعــــســــكــــريــــة بــــحــــق مـــنـــشـــآت 
وأبراج ومحطات وسنتراالت االتصاالت 
الــــــــمــــــــدنــــــــيــــــــة ، وارتـــــــــــــــفـــــــــــــــاع ســــــــقــــــــف الــــــحــــــصــــــار 
الـــــمـــــفـــــرط ، ومــــــــجــــــــاالت تــــشــــطــــيــــر الـــشـــبـــكـــة 
ــــاريــــــع وهــــمــــيــــة  ــــمــــــشــ الـــــــمـــــــوحـــــــدة ، والــــــــــــــــزج بــ

ــيــــــل الــــــخــــــدمــــــات  ــ ــــطــ ــــعــ هــــــدفــــــهــــــا الــــــتــــــدمــــــيــــــر وتــ
ــــا  ــــهـ ــــتـ ــــنـــــظـــــومـ ــــمـ وإلــــــــــــــحــــــــــــــاق الــــــــــــضــــــــــــرر اإلكــــــــــــبــــــــــــر بـ

الموحدة.  

فــــــــــداحــــــــــة وحــــــــجــــــــم الـــــــــــــعـــــــــــــدوان الـــــعـــــســـــكـــــري 
والــــــــجــــــــرائــــــــم االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــحـــــق مــــنــــشــــآت 
وتــــــــــجــــــــــهــــــــــيــــــــــزات االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت ، ضــــــاعــــــفــــــت 
مسؤلية القطاع الفني فــي ظــل تحديات 
ــــلـــــى أنــــــهــــــا صــــعــــبــــة لــــلــــغــــايــــة بـــالـــنـــظـــر  بـــــــــدت عـ
إلــــى مـــا تــبــقــى مـــن إمـــكـــانـــات مــتــاحــة ، غير 
أن الــحــديــث الــيــوم عــن اســتــمــرار خــدمــات 
االتـــــصـــــاالت يــفــتــح نــــافــــذة ضـــــوء لــمــســاحــة 
شــــاســــعــــة مـــــن الــــعــــطــــاء والــــعــــمــــل الـــــــــذي ال 
يعرف التوقف وتعكس صورة من البناء 
والـــــصـــــمـــــود الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــــذي اســــتــــطــــاع أن 
يجعل مــن الــفــرضــيــات والــحــلــول التقنية 
واقعاً أسقط بموجبه رهانات العدوان. 
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العمل بنسبة ١00% وطاقة تشغيلية 
كاملة  .. ملواجهة جائحة »كورونا«

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــة الــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاعــــــــــــــات 
والــــمــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة ، 
ذهــــــــــب الــــــقــــــطــــــاع الـــــفـــــنـــــي العــــــتــــــمــــــاد خـــطـــة 
بــديــلــة ومــكــثــفــة وإعـــــــادة تــرتــيــب صــفــوف 
طاقمه الفني والهندسي بهدف تكثيف 
ــــمــــــل  ــــعــ أوقـــــــــــــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــل والــــــــــتــــــــــنــــــــــاوب والــ
ــــيـــــة  ــــلـ ــــيـ تـــــشـــــغـ وبــــــــــطــــــــــاقــــــــــة   %100 ــــة  ــ ــبـ ــ ــ ــــــسـ ــنـ ــ ــ بـ
كاملة، بغرض استنفار طاقات الفرق 
لإسهام  المختلفة  والهندسية  الفنية 
فـــــي مــــواجــــهــــة كـــــورونـــــا بـــعـــد أن تــحــولــت 
منصات ومنافذ اإلنــتــرنــت واالتــصــاالت 
إلى وسيلة محورية وجوهرية للتوعية 
والـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مـــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــوبــــــــــاء ، وتــــــولــــــى 
الــقــطــاع الــفــنــي مــهــمــة مــواجــهــة اإلقــبــال 
الــــــــــمــــــــــتــــــــــزايــــــــــد عـــــــــلـــــــــى شــــــــبــــــــكــــــــة االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت 
وخـــدمـــات اإلنــتــرنــت ، وتــأمــيــن تشغيل 
ــــــن االخــــــتــــــنــــــاق ، بـــعـــد  الــــشــــبــــكــــة بـــــعـــــيـــــداً عـ
أن أثـــــــبـــــــتـــــــت األزمـــــــــــــــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــعــــــــرض لــــهــــا 
العالم نتيجة تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ــــة قـــــــطـــــــاع االتـــــــــــصـــــــــــاالت وخـــــــدمـــــــات  ــيــ ــ ــــمــ أهــ
ــــيـــــاة عـــمـــلـــيـــاً  اإلنـــــتـــــرنـــــت فــــــي اســـــتـــــمـــــرار الـــــحـ
واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، فـــــي ضــــــوء االعــــتــــمــــاد عــلــى 
ــــــي خـــــطـــــط الـــــعـــــمـــــل وتـــســـيـــيـــر  اإلنــــــتــــــرنــــــت فـ
الــــحــــركــــة الــــتــــجــــاريــــة والـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بــعــد 
وتــــــوســــــع عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــقـــــارب االجــــتــــمــــاعــــي 
عـــــبـــــر االتــــــــــصــــــــــاالت وخـــــــــدمـــــــــات اإلنـــــتـــــرنـــــت 
والتواصل االجتماعي، وهو ما عملت 
عــلــيــه اإلدارات الــفــنــيــة الــتــابــعــة للقطاع 
مـــن أجــــل تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا لــتــوفــيــر بــدائــل 
وســــرعــــات مــضــاعــفــة اســتــيــعــابــاً لــلــكــثــافــة 

المتوقعة في استخدام الخدمات. 

وإلـــــــى جــــانــــب مـــهـــمـــة الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــي فــي 
ــــيـــــن انــــســــيــــابــــيــــة وصـــــــــــــوول الـــــخـــــدمـــــات  تـــــأمـ
إلى المواطنين بما يخفف من الضغط 
عــــــــلــــــــى الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــة الـــــــــنـــــــــاتـــــــــج عــــــــــــن اإلقــــــــــبــــــــــال 
عــــلــــى الــــخــــدمــــة وبــــمــــا يـــــواكـــــب مــتــطــلــبــات 
الــــــــــــــظــــــــــــــروف الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة ويــــــــهــــــــيــــــــأ األنـــــــظـــــــمـــــــة 
باالستجابة  المتعلقة  والتقنية  الفنية 
ــــة  ــ ــــاحـ ــ الـــــســـــريـــــعـــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ مــــــــــبــــــــــادرات االتـ
الــمــجــانــيــة والــتــخــفــيــضــات الــمــعــلــن عنها 

في رسوم الخدمة .

وفـــي تــصــريــح خـــاص لــــ» جــريــدة 
االتــصــاالت« أوضــح المهندس 
طـــــــــــه زبــــــــــــــــــــــارة نــــــــــائــــــــــب مــــــــــديــــــــــر عــــــــام 
ــــــؤون الــــفــــنــــيــــة  ــــــشـ ــلـ ــ ــ ــــة لـ ــــمــــــؤســــــســ الــ
الـــــــــتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــدات  تــــــــــــــوســــــــــــــع  أن   ،
وتــــــــداعــــــــيــــــــات جــــــــرائــــــــم الــــــــعــــــــدوان 
الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة واالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
ومــــــــــــــا أســـــــــــفـــــــــــرت عـــــــنـــــــه األزمــــــــــــــــــات 
الـــــمـــــتـــــاحـــــقـــــة جـــــعـــــلـــــت الـــــقـــــطـــــاع 
الـــــفـــــنـــــي أمـــــــــــــام مـــــســـــؤولـــــيـــــة أكــــبــــر 
للتعاطي مع معطيات حرجة 
ــــلـــــغـــــايـــــة ، فــــتــــطــــلــــب األمــــــــــــر إلـــــى  لـ
العمل في حالة استنفار دائم 
وعلى مدار العام ، حتى نكون 
قـــادريـــن عــلــى حــلــحــلــة األزمـــــات 
وتكييف األداء الــعــام للشبكة 
وفــــــــقــــــــاْ لـــــمـــــا تــــــــوفــــــــره اإلمــــــكــــــانــــــات 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــيــــــــــة الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــة وصــــــــــــــــــــــواًل 
لــــــــــضــــــــــمــــــــــان اســــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــرار الـــــــعـــــــمـــــــل 
ــــبـــــكـــــة االتــــــــصــــــــاالت  ــــيـــــل شـ وتـــــشـــــغـ

واإلنترنت دون توقف. 

تــواصــل الــجــهــود الفنية بإيقاع 
ــيــــــل الـــــشـــــبـــــكـــــة  ــ ــــغــ ــتــــــشــ ــ مـــــــتـــــــنـــــــاغـــــــم لــ
وصــــــيــــــانــــــتــــــهــــــا لـــــــــم يــــــكــــــن بـــمـــحـــض 
الـــــــــــصـــــــــــدفـــــــــــة ، فــــــــــهــــــــــنــــــــــاك خـــــطـــــط 
بـــــــــديـــــــــلـــــــــة وآلــــــــــــــــيــــــــــــــــات اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة 
وأخـــــــــرى طـــــارئـــــة ، عـــمـــلـــت عــلــي 
فــــــــي حـــــــالـــــــة مـــن  تــــســــيــــيــــر األداء 
ــــمــــــل الـــــــــــــــــــدؤوب لــــمــــهــــنــــدســــي  ــــعــ الــ
ومسؤولي القطاع الفني الذي 
يــــحــــظــــى بـــــرعـــــايـــــة واهــــــتــــــمــــــام مـــن 
وزيـــــــر  اإلدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
االتــــــصــــــاالت الـــمـــهـــنـــدس مــســفــر 
النمير ، وهو ما انعكس على  
اســــتــــمــــرار خـــــدمـــــات االتـــــصـــــاالت 
ــــتـــــرنـــــت عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو ،  واإلنـ
فـــــي ظـــــل كـــــل تـــلـــك الـــصـــعـــوبـــات 
ـــاً أمـــــــام  ــ الـــــجـــــمـــــة لـــــــم تـــــقـــــف عــــــائــــــقـ
إرادة وتــــحــــدي أبــــنــــاء وقــــيــــادات 

مؤسسة االتصاالت . 

ــــائـــــم  وعــــــــــن تــــغــــطــــيــــة الـــــعـــــجـــــز الـــــقـ
بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب تــــــــــــــــوقــــــــــــــــف اســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــدام 

الخبراء األجانب ومنع دخول 
أنــظــمــة وتــجــهــيــزات االتـــصـــاالت 
، أجـــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــائــــــــــــب مــــــــــــديــــــــــــر عــــــــــام 

المؤسسة للشؤون الفنية: 

هــــــــــــــــــذا تـــــــــــــســـــــــــــاؤل مـــــــــحـــــــــق ، وقـــــــــد 
يــكــون غــائــبــاً عـــن الــكــثــيــر ، كــون 
تــجــهــيــزات وأنــظــمــة االتـــصـــاالت 
فـــــــــي تــــــحــــــديــــــث دائـــــــــــــــم ومــــســــتــــمــــر 
. إضــــــــــــافــــــــــــة العــــــــــتــــــــــمــــــــــاد الـــــــقـــــــطـــــــاع 
ولـــســـنـــوات طـــويـــلـــة إلـــــى مــــا قــبــل 
العدوان على استقدام خبراء 
أجـــانـــب مــتــخــصــصــيــن تبتعثهم 
الــــشــــركــــات الـــمـــصـــنـــعـــة ألنــظــمــة 
ومــعــدات شــبــكــات وســنــتــراالت 
ويـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــل   ، االتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاالت 
االســــــــتــــــــغــــــــنــــــــاء عـــــــــــن إمــــــكــــــانــــــاتــــــهــــــم 
ــــيـــــر  ــــثـ ــــكـ وخــــــــبــــــــراتــــــــهــــــــم فـــــــــــي حـــــــــــل الـ
ــــكــــــاالت الــــطــــارئــــة ، إال  مــــن اإلشــ
أن األزمــــــــة أثـــبـــتـــت وبـــمـــا ال يـــدع 
مـــجـــااًل لــلــشــك أن الــيــمــن يــزخــر 
بــكــفــاءات وقـــــدرات فــنــيــة عالية 

استطاعت أن تحل محل تلك 
الــــــــخــــــــبــــــــرات ونــــــجــــــحــــــت فـــــــــي حـــل 
وإصاح العديد من المشاكل 
واالخــــــــــتــــــــــاالت الــــفــــنــــيــــة الــــــتــــــي ال 
يــقــوم بها إال الــخــبــراء األجــانــب 
، إال أنهم تمكنوا مــن إنجازها 

بمستوى عال من المهارة. 

ــــابــــــل كـــــــــــان الـــــحـــــصـــــار  ــــقــ ــــمــ وفـــــــــــي الــ
عــــــــــــلــــــــــــى أنــــــــــــظــــــــــــمــــــــــــة وتــــــــــجــــــــــهــــــــــيــــــــــزات 
االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت الـــــــــــازمـــــــــــة إلعـــــــــــــادة 
تــــــشــــــغــــــيــــــل مــــــــــــا تــــــــــــم تــــــــــدمــــــــــيــــــــــره أو 
إجــــــــــــــــــــــــــــــراء الــــــــــصــــــــــيــــــــــانــــــــــة الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــة 
ــــتـــــمـــــرار  والـــــــطـــــــارئـــــــة الــــمــــلــــحــــة السـ
الــــــخــــــدمــــــة ،مــــــثــــــل عــــــائــــــقــــــاً كــــبــــيــــراً 
وتــــــــــحــــــــــديــــــــــاً جــــــــــوهــــــــــريــــــــــاً اســــــتــــــطــــــاع 
ــــلـــــى  الـــــــــمـــــــــهـــــــــنـــــــــدســـــــــون الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـ
تــــــــخــــــــفــــــــيــــــــف تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه ومــــــــنــــــــع 
ــــيــــــل الـــــــخـــــــدمـــــــات  ــــطــ ــــعــ فـــــــرضـــــــيـــــــة تــ

التي سعى العدوان إليقافها.

نائــب مديــر عــام املؤسســة للشــؤون الفنيــة:   األزمــة أثبتــت وبمــا ال 
يــدع مجــااًل للشــك أن اليمــن يزخــر بكفــاءات وقــدرات فنيــة عاليــة
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يوليو/ تموز   ٢0٢0 | العدد  السابع | السنة الثانية

 في إطننار االصطفاف الوطني لمواجهة خطر كورونا  
سنننننننننننارعنننننننننننت االتننننننننننننننصنننننننننننننناالت الننننننيننننننمنننننننننننننيننننننة مننننننمننننننثننننننلننننننة بنننننمنننننؤسنننننسنننننة 
االتصاالت وشركات الهاتف النقال )MTN  ن سبأفون 
– يننمننن منننوبننناينننل(  وشنننركنننة تننيننلننيننمننن ، فننعننمننلننت منننننذ وقننت 
مبكر على اإلعنننان عننن مننبننادرات مجتمعية لمواجهة 
فيروس كننورونننا المستجد )كوفيد 19( ، تحت شعار 

)التصدي لفيروس كورونا #مسؤوليتنا_جميعاً( . 
جنننريننندة االتننننصنننناالت تننسننلننط النننضنننوء عننلننى الننجننهننود الننتنني 
قننامننت بننهننا االتنننصننناالت الننيننمنننننيننة فننني مننواجننهننة الننجننائننحننة 
مننننننن خننننننننال إننننننفنننننوجنننننرافنننننينننننك يننننسننننتننننعننننرض أهننننننننم األنننننشننننطننننة 
والننمننبننادرات التي عكست عمق الحضور المجتمعي 
لنننننننشنننننننركنننننننات االتننننننننننننصنننننننننننناالت وإسنننننننهنننننننامننننننناتنننننننهنننننننا الننننننوطنننننننننننننيننننننة فننني 
حننننمننننايننننة وتنننحنننصنننينننن النننننبننننناد منننننن األوبننننننئننننننة والننننفننننيننننروسننننات 

المستجدة، والتخفيف من معاناة اليمنيين . 

االتصاالت اليمنية أسهمت بحزمة من املبادرات 
املجتمعية للوقاية من فريوس كورونا املستجد

عــــلــــى خـــــط الــــمــــواجــــهــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مــع 
ــــمـــــؤســـــســـــة  وبـــــــــــــــاء كـــــــــــورونـــــــــــا ، ســـــــــارعـــــــــت الـ
العامة لاتصاالت لتبني وتنفيذ حملة 
وقائية لتعقيم وتطهير أحياء وأســواق 
ــــمــــــة ،فـــــــــــي اطـــــــــــــار الـــــجـــــهـــــود  ــــعــــــاصــ أمــــــــانــــــــة الــ
الـــــرامـــــيـــــة لــــلــــوقــــايــــة والـــــتـــــصـــــدي لـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19) 

تــــأتــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة الــــوقــــائــــيــــة كـــإســـهـــام 
ــــابـــــة  ــــتـــــجـ مــــــــن مـــــؤســـــســـــة االتــــــــــصــــــــــاالت واسـ
لــــــــتــــــــوجــــــــهــــــــات الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة تـــــــــجـــــــــاه تــــطــــبــــيــــق 
واتخاذ التدابير واإلجراءات االستباقية 
وتوفير أقصى درجات الوقاية الممكنة 
لـــحـــمـــايـــة وتـــحـــصـــيـــن وطــــنــــنــــا أمــــــــام تـــنـــامـــي 
مــوجــة كـــورونـــا وتـــزايـــد أعـــــداد اإلصـــابـــات 

في جميع دول العالم.

ـــيــــث عـــمـــلـــت الــــمــــؤســــســــة عــــلــــى تـــطـــويـــع  حـ
إمكاناتها ومعداتها المتاحة فــي تهيئة 
وتــــجــــهــــيــــز ثــــمــــانــــيــــة عـــــشـــــر فـــــريـــــقـــــاً مــــيــــدانــــيــــاْ 
وتــــــزويــــــدهــــــا بــــــمــــــواد الــــتــــعــــقــــيــــم والـــتـــطـــهـــيـــر 
وفـــــــق الـــمـــعـــايـــيـــر الــــمــــوصــــي بــــهــــا مـــــن قــبــل 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ,  وبـــاشـــرت 
الفرق تنفيذ أعمال الرش الميداني في 
الــفــتــرة الــمــســائــيــة ، مستهدفة األمــاكــن 
الــــحــــيــــويــــة واألكــــــثــــــر ازدحــــــــامــــــــاً فــــــي أحــــيــــاء 
وأســـــــواق أمـــانـــة الــعــاصــمــة والـــتـــي ركـــزت 

على: 
- األسواق

- المراكز التجارية
- مكاتب البريد

- األحـــــــيـــــــاء والــــتــــجــــمــــعــــات ذات الـــكـــثـــافـــة 

السكانية
- الميادين العامة التي 

يرتادها الزائرون
الــــــــــــمــــــــــــراكــــــــــــز   -

الصحية

مؤسسة االتصاالت تنفذ حملة تعقيم 
وتطهري اسواق وأحياء أمانة العاصمة

االتصاالت على خط املواجهة 
املجتمعية للوباء

تقرير :
 المعتق الكبسي  -  عبدالخالق النقيب

رشكات الهاتف النقال الوطنية 
تطبق عدد من التدابري لرفع الوعي 

املجتمعي ملواجهة الوباء
أســـــــهـــــــمـــــــت شـــــــــــركـــــــــــات الــــــــهــــــــاتــــــــف الــــــنــــــقــــــال 
 - MTN - الــــــوطــــــنــــــيــــــة )يــــــــمــــــــن مـــــــوبـــــــايـــــــل
ســــبــــأفــــون( بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي الــتــوعــيــة 
الــمــجــتــمــعــيــة ، حـــيـــث اتــــخــــذت الــعــديــد 
مـــــــن اإلجــــــــــــــــــــراءات والــــــتــــــدابــــــيــــــر الــــــتــــــي مـــن 
شـــــــــأنـــــــــه تـــــــــرفـــــــــع مــــــــســــــــتــــــــوى الـــــــــــوعـــــــــــي لــــــــدى  
مـــــشـــــتـــــركـــــيـــــهـــــا ومـــــــوظـــــــفـــــــيـــــــهـــــــا، فــــــــــي إطــــــــــار 
الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 

كورونا.

ــــيـــــن  ــــتـــــركـ ــــا تـــــضـــــمـــــنـــــت تـــــمـــــكـــــيـــــن الـــــمـــــشـ ــ ــــمـ ــ كـ
مــــــن تـــفـــعـــيـــل الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
عـــــن بــــعــــد، عـــــن طــــريــــق الـــمـــجـــيـــب اآللـــــي 
وضــاعــفــت كــــادر خـــدمـــات المشتركين 
للرد على االســتــفــســارات والمعامات 
ـــــل الــــــجــــــمــــــهــــــور، عــــــلــــــى مــــــــــــــدار 24  ــبـ ــ مــــــــن قــ

ساعة.
 ومــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــق الــــــــــمــــــــــســــــــــئــــــــــولــــــــــيــــــــــة 
الــمــجــتــمــعــيــة عــمــلــت الـــشـــركـــات 
عــــــــلــــــــى تــــــــعــــــــزيــــــــز الــــــــتــــــــوعــــــــيــــــــة لــــــــدى 
الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــيـــــــن مــــــــــــن خــــــــال 
إرســــــــــــــــــــــال رســـــــــــائـــــــــــل قـــــصـــــيـــــرة 
والــــرســــائــــل  إس(  إم  )إس 
الــــــــصــــــــوتــــــــيــــــــة عــــــــنــــــــد اتــــــــصــــــــال 
ــــيــــــن لــــلــــتــــعــــريــــف  ــــتــــــركــ ــــمــــــشــ الــ
بـــــــــــــــــــــــــإجـــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــســـــــــامـــــــــة 
والــــــــوقــــــــايــــــــة مــــــــن األمـــــــــــــراض 
واألوبـــئـــة خــاصــة كـــورونـــا، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــصــحــة 
والــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة الــــــــــــــــــوزاريــــــــــــــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 

لمكافحة األوبئة.
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المساهمة بنصف 
مليار ريال

مجانية الهاتف 
الثابت خالل أيام 

العيد منعًا النتشار 
الوباء

رسائل نصية صحية 
وتوعوية لمشركي 

الهاتف النقال 
بالتعاون مع وزارة 

الصحة

تخصيص أرقام 
مجانية للحصول على 

الدعم المعرفي 
والمعلوماتي

تفعيل الخدمات 
اإللكترونية وخدمات 

الريال موبايل

المشاركة في الحمالت 
اإلعالمية التوعية على 

القنوات واإلذاعات 
ومنصات التواصل 

االجتماعي

مجانية تراخيص 
الخدمات المالية 
اإللكترونية للعام 

الجاري

تنفيذ حمالت التعقيم 
والتطهير ألحياء  

وأسواق أمانة العاصمة

تخفيضات في 
اإلنترنت وتعـــــرفة 

الهاتف النقال خالل 
أيام العيد

رسائل صوتية توعوية 
وإرشادية لمشتركي 

الهاتف النقال والهاتف 
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متابعات : 

نـــــــــــــاقـــــــــــــش مـــــــــجـــــــــلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء فـــــي 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــه الــــــــــــــــــــــــدوري الـــــــــــــــــذي عــــقــــد 
ــــيــــــس  فـــــــــــي وقــــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق بــــــــرئــــــــاســــــــة رئــ
الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عــــــــبــــــــدالــــــــعــــــــزيــــــــز صــــــالــــــح 
ــــور، ســــيــــر نـــــشـــــاط الــــلــــجــــنــــة الـــــــوزاريـــــــة  ـــبـــــتـ بــــــن حــ
ــــافـــــحـــــة األوبــــــــــئــــــــــة فــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة جــــائــــحــــة  ــــكـ ــــمـ لـ
كورونا، وأقر خطة اإلنفاق للعام 2020م.

حــــيــــث اطـــــلـــــع الــــمــــجــــلــــس عــــلــــى تــــقــــريــــر رئـــيـــس 
الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة نــــــــــائــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء لــــــــشــــــــؤون 
الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات والـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور حــــســــيــــن 
مــقــبــولــي، عــن مختلف الــعــمــلــيــات المتصلة 
بالتعامل مع فيروس كورونا على مستوى 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء والـــمـــحـــافـــظـــات الــمــتــخــذة 
مـــن قــبــل مــخــتــلــف الـــــــــوزارات الــمــعــنــيــة وعــلــى 
ــــكــــــان  الــــــعــــــامــــــة والــــــســ الــــــصــــــحــــــة  رأســــــــهــــــــا وزارة 

ـــا أشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر  واإلعـــــــــــــام والـــــداخـــــلـــــيـــــة ، كــــمـ
لـــــــلـــــــجـــــــهـــــــود الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة واإلنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة لـــــــــــــــــــوزارة 
االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات وإســهــامــهــا 
الــمــجــتــمــعــي والـــوطـــنـــي الـــفـــاعـــل فـــي مــواجــهــة 

جائحة كورونا .

وفــــــــــــي االجــــــــتــــــــمــــــــاع ســــــــّجــــــــل مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
تــــقــــديــــره الــــعــــالــــي لـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة ونـــشـــاطـــهـــا 
ــــتـــــرة الـــــمـــــاضـــــيـــــة وكــــــــــــذا لـــــــــــــــــــوزارات الــــصــــحــــة  ــــلـــــفـ لـ
الـــــــعـــــــامـــــــة والــــــــســــــــكــــــــان واإلعـــــــــــــــــــــام والــــــداخــــــلــــــيــــــة 
واالتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت وتــــــقــــــنــــــيــــــة الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات عــــلــــى 
مــخــتــلــف جــهــودهــم الــمــيــدانــيــة والــلــوجــســتــيــة 
ــــة الــــــمــــــبــــــذولــــــة فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة هـــــذه  ــ ــــويـ ــ ــــوعـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــــتـــــمـــــرار  ــــفــــــت إلـــــــــى ضـــــــــــــرورة اسـ الـــــجـــــائـــــحـــــة  ، ولــ
الــلــجــنــة ومــخــتــلــف تـــلـــك الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
فـــــي جــــهــــودهــــا الــــوطــــنــــيــــة واإلنــــســــانــــيــــة لـــوقـــايـــة 

المجتمع من شر هذا الوباء.

مجلس الوزراء يثمن عاليًا الجهود الوطنية 
واإلنسانية لالتصاالت يف مواجهة كورونا

يعًا
جم

يتنا_
 التصدي لفريوس كورونا #مسؤول

مبادرات االتصاالت اليمنيةمبادرات االتصاالت اليمنية
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جريدة االتصاالت ـ خاص

ُشيع بمدينة ذمار جثمان الشهيد علي المسرج 
والـــذي اغتالته أيـــادي الــغــدر أثــنــاء تــأديــتــه لعمله 
فــي إصـــاح كــابــل لــاتــصــاالت فــي ذي نــاعــم بــالــبــيــضــاء جــراء 

زرع عناصر تنظيم القاعدة عبوة ناسفة في سيارته.
وخــــــــــال الـــتـــشـــيـــيـــع الــــــــــذي تــــقــــدمــــه وزيــــــــــر االتــــــــصــــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة 
ــــر ووكـــــــــــيـــــــــــل أول  ــ ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدس مــــــســــــفــــــر الـ
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة فــــــهــــــد الــــــــمــــــــرونــــــــي ووكـــــــــيـــــــــل الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة مـــحـــمـــد 
عــبــدالــرزاق وعـــدد مــن أعــضــاء المكتب التنفيذي ومنتسبي 
قطاع االتصاالت وأهالي وزماء الشهيد، أدان المشيعون 
ــــــي تــــــــنــــــــدرج ضـــــمـــــن مــــخــــطــــطــــات  ــتـ ــ ــ هــــــــــذه الـــــجـــــريـــــمـــــة الـــــجـــــبـــــانـــــة الـ

العدوان في استهداف المدنيين.
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــنــمــيــر اســـتـــهـــداف الـــمـــهـــنـــدس الـــمـــســـرج وهـــو 
يــؤدي واجبه في إصــاح كابات األلياف الضوئية، جريمة 
نكراء وعمًا إرهابياً من قبل خايا التخريب واالرتزاق التي 
استهدفت ســيــارة االتــصــاالت بعبوة ناسفة وتفجيرها عن 

بعد، ما أدى إلى استشهاده وإصابة اثنين من زمائه.
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر إلــــــى أن اســـتـــشـــهـــاده الــــمــــســــرج يـــمـــثـــل خـــســـارة 

فـــادحـــة عــلــى قـــطـــاع االتــــصــــاالت ، الفـــتـــا إلــــى أن دم الــشــهــيــد 
وكافة الشهداء ستكون حافزاً لمواصلة الصمود والثبات 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان وعـــنـــاصـــر الــتــخــريــب واإلرهــــــــاب حتى 

تحقيق النصر.
فــيــمــا عــبــر وكــيــل أول الــمــحــافــظــة الــمــرونــي عـــن إدانـــتـــه لــهــذه 
الجريمة التي تعبر عــن سقوط عناصر اإلرهـــاب والــعــدوان 
وتجردها من كل القيم في استهداف الشهيد أثناء تأديته 
واجــــبــــه. وأشــــــار إلــــى أن تــضــحــيــات الـــشـــهـــداء، ســتــظــل مــنــارة 
يـــســـيـــر عـــلـــى نــهــجــهــا الــمــخــلــصــيــن الــــذيــــن وهــــبــــوا حـــيـــاتـــهـــم فــي 

خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
وقــــــد ووري جـــثـــمـــان الـــشـــهـــيـــد الــــمــــســــرج فـــــي مـــقـــبـــرة الـــخـــربـــي 
بــــمــــديــــنــــة ذمــــــــــار بــــحــــضــــور نـــــائـــــب مـــــديـــــر مــــؤســــســــة االتــــــصــــــاالت 
المهندس عمار وهــان ومديرا االتــصــاالت بذمار المهندس 
ـــــال الــــــنــــــجــــــار والــــــبــــــيــــــضــــــاء الـــــمـــــهـــــنـــــدس عــــــــدنــــــــان الـــــقـــــصـــــوص  ــــمــ كـــ
ــــــوزارة االتــــصــــاالت ومــديــر  ومــحــمــد ابــــو نـــايـــف مـــديـــر االعــــــام بـ
ــــة يــــــريــــــم نــــبــــيــــل الــــحــــيــــمــــي ورئـــــــيـــــــس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــــمـــــؤســـــسـ فـــــــــرع الـ
الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عـــن االتـــصـــاالت مــحــمــد الــذهــبــانــي ، وعـــدد 
ــــيــــــر مــــن  ــــفــ مــــــــــن قـــــــــــيـــــــــــادات ومـــــنـــــتـــــســـــبـــــي االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت وجــــــــمــــــــع غــ

المواطنيين

 جريدة االتصاالت ـ خاص

أدان فــرع المؤسسة العامة لــاتــصــاالت وبــريــد منطقة 
الحديدة استمرار تحالف دول العدوان باحتجاز سفن 
المشتقات النفطية ومــنــع دخــولــهــا إلــى ميناء الــحــديــدة، 

واستمرار حصار مدينة الدريهمي.

وأســـتـــنـــكـــر مـــوظـــفـــو وعــــمــــال الـــمـــؤســـســـة والــــبــــريــــد فــــي بـــيـــان ســلــمــوه 
لــــمــــكــــتــــب األمـــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــــالــــــحــــــديــــــدة الــــــــيــــــــوم جــــــــرائــــــــم الــــــــعــــــــدوان 
ـــــتــــــي راح  ومــــرتــــزقــــتــــه فــــــي مــــحــــافــــظــــات مـــــــــأرب وحـــــجـــــة والـــــــجـــــــوف والـ

ضحيتها نساء وأطفال.
ــــار الــبــيــان إلـــى أن اســتــهــداف دول تــحــالــف الـــعـــدوان المتعمد  وأشـ
ألبـــراج ومحطات االتــصــاالت وشبكات التراسل يمثل استهداف 
ــــانـــــاة الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي وعــــــزلــــــه عــن  لـــــمـــــقـــــدرات الــــيــــمــــن وزيـــــــــــــادة مـــــعـ

العالم.
كــمــا اســتــنــكــر الـــبـــيـــان صــمــت الــمــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن حـــصـــار مــديــنــة 

الــــــدريــــــهــــــمــــــي ومـــــــنـــــــع إيــــــــصــــــــال الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات الــــــغــــــذائــــــيــــــة والـــــــدوائـــــــيـــــــة 
ــــيــــــة اإلنــــســــانــــيــــة لـــلـــمـــحـــاصـــريـــن الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون لــلــقــصــف  ــــاثــ واإلغــ

المستمر من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات األممية واإلنسانية العمل 
على إيقاف العدوان ورفع الحصار واتخاذ مواقف مسؤولة إزاء 

استمرار الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان.
وحذر البيان أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية سيكون 
له انعكاسات خطيرة تمس حياة المايين من المدنيين وتلحق 

أضرار كارثية على األنشطة االقتصادية والخدمية والتنموية.
وخـــــال تــســلــيــم الـــبـــيـــان أكــــد مـــديـــر فــــرع مــؤســســة االتــــصــــاالت علي 
هــبــه مــكــي ونـــائـــب مــديــر بــريــد مــنــطــقــة الـــحـــديـــدة حــســيــن حــبــيــب أن 
تـــعـــمـــد قــــــوى تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان احــــتــــجــــاز الـــســـفـــن الـــنـــفـــطـــيـــة يــشــكــل 
تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً لـــخـــدمـــات الـــمـــؤســـســـة والــــبــــريــــد وقــــــد يــتــســبــب فــي 
تـــوقـــفـــهـــمـــا مـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه حـــــرمـــــان مــــئــــات اآلالف مـــــن خـــدمـــات 

االتصاالت واإلنترنت والبريد.

وزير االتصاالت يتقدم مراسيم تشييع  شهيد 
االتصاالت املهندس علي املرسج بمدينة ذمار

االتصاالت والربيد بالحديدة تدينان 
احتجاز سفن املشتقات النفطية

تدشني خدمة اإلنرتنت 
باأللياف الضوئية 

بمحافظة ذمار

ذمار  - سبأ :
دشــــن فــــرع الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لـــاتـــصـــاالت بــمــحــافــظــة ذمـــــار مطلع 
 Fiber To The( يوليو الجاري خدمة اإلنترنت باأللياف الضوئية
Home( ، عبر بروتوكول G_PON لخدمة مجال األعــمــال، و الـ 

VIP من المشتركين .
وأوضــح مدير فرع المؤسسة العامة لاتصاالت المهندس كمال 
النجار في تصريح خاص لجريدة االتصاالت أن هذه الخدمة توفر 
سرعة وجودة عالية في تصفح اإلنترنت من خال المميزات التي 

تقدمها مقارنة بالخدمات المعتمدة على الكابات النحاسية.
ــــة يـــــأتـــــي فــــــي إطــــــــــار تــحــســيــن  وأشــــــــــــار الـــــنـــــجـــــار إلــــــــى أن تــــدشــــيــــن الـــــخـــــدمـ
ــــافـــــظـــــة.. داعــــــيــــــاً  ــــمـــــحـ ــــالـ ــــويــــــد خـــــــدمـــــــات االتـــــــــصـــــــــاالت واإلنـــــــتـــــــرنـــــــت بـ وتــــــجــ
الــشــركــات والــمــؤســســات والــبــنــوك والــصــرافــة والــراغــبــيــن مــن رجــال 

األعمال والتجار والمشتركين لاستفادة من هذه الخدمة.
وأكــد مدير عــام اتصاالت ذمــار تدشين خدمة FTTH بالمحافظة 
قـــــيـــــادة  ــــيـــــهـــــات  ــــتـــــوجـ لـ تــــنــــفــــيــــذا  يــــــأتــــــي    )  Fiber To The Home (
الـــــــــــوزارة والــــمــــؤســــســــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــا نـــحـــو تـــجـــويـــد خـــــدمـــــات االنـــتـــرنـــت 
مــــــن خـــــــال تــــوفــــيــــر الــــنــــطــــاق الــــعــــريــــض لـــيـــصـــل لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الـــنـــهـــائـــي 
عــبــر كــابــات االلــيــاف الــضــوئــيــة، ومــايــرافــق ذلـــك مــن مــزايــا متعددة 
ال تــتــوافــر فـــي الــخــدمــة الــمــقــدمــة بــاســتــخــدام الــكــابــات الــنــحــاســيــة ، 
حيث انــهــا تعتمد على كــابــات االلــيــاف الضوئيه فــي نقل البيانات 
والمعلومات بسرعة عالية جــداً تعادل سرعة الضوء ، ما يمكن 
الــمــشــتــركــيــن مــــن ارســـــــال واســـتـــقـــبـــال الـــمـــلـــفـــات الـــكـــبـــيـــرة وبـــســـرعـــات 
عاليه في ثواني معدودة وكذلك تلقي خدمة المشاهدة للقنوات 
ــــتـــــراك فــــي هـــذه  الــتــلــفــزيــونــيــة مــــن خـــــال ال ) IPTV ( ، وعـــنـــد االشـ
الـــخـــدمـــة يــحــصــل الـــمـــشـــتـــرك عـــلـــى ســــرعــــات عـــالـــيـــة جــــــداً فــــي ارســـــال 
واســـتـــقـــبـــال الـــبـــيـــانـــات قــــد تـــصـــل الــــــى 100 مـــيـــجـــابـــت عـــنـــد اســـتـــخـــدام 
خدمات GPON في التنزيل والــرفــع ، علما بــأن السرعة المتاحة 
ــــتــــــي قــــــد يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــمــــشــــتــــرك الســـــتـــــخـــــدام االنـــــتـــــرنـــــت عــبــر  حــــالــــيــــا والــ
FTTH واالستفادة منها للتصفح ومشاهده القنوات التلفزيونية 

وتحميل الملفات بشكل ثابت ومتواصل هي 40 ميجابت .

� وزير االتصاالت يلقي نظرة الوداع األخيرة على شهيد االتصاالت
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رأيسأفقي
وزيـــــــــرا لــــلــــمــــواصــــات 1960م قـــبـــل ثـــــــورة 26 ســبــتــمــبــر  1

صاحب )الصورة(
طـــبـــيـــب )مــــعــــكــــوســــة( ـ شـــــركـــــة عـــالـــمـــيـــة هــــولــــنــــديــــة فــي  2

عالم االتصاالت 
أضواء ـ مضى 3
عاصمة عربية ـ عدد إنجليزي ـ متشابهان 4
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شــركــة اتـــصـــاالت يــمــنــيــة ـ شــركــة الـــرائـــدة فـــي مــجــال  13
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عالم كندي اخرتع سماعة الهاتف اليدوية؟

شركة اتصاالت قطر = 8 + 2 + 7 + 9 + 5	 
 جواب = 3 + 6	 
حرف إنجليزي = 1 + 4	 

حل لغز الشبكة الماضية : 
احمد محمد ابراهيم الخضمي - أول من مد كابل األلياف في اليمن

حل الشبكة السابقة
أفقي :

1 - مسفر عبدالله النمير  2-  أريكسون 
- ايمو - ود   3- ما - نو - مت - ارم - تم   
4- ولــــج - بــلــوجــســبــوت - زال  5- رهــيــف 
- امـــانـــات - الــحــســن  6- كــامــري - حاجة 
- مل - رأي  7- شت - وعد - مرسل - تو  
8- كـــفـــن - دن - إدمــــــــال  9- اوم - وحـــي 
- ن ن ن  10- الــمــانــي - جـــواهـــر  11- لف 
- تــاب - نــاي - كــل  12- فضولي - اششا 

- انـــــاضـــــول  13- رار - كــانــتــشــلــو - نــتــمــرن  
14- ائمك - افــل - طــاف - قيود  15- عي 
ــــاتـــــل - بـــــل -  - روبــــرتــــكــــايــــلــــي - رب  16- اقـ

الف - سد  17- تيفادوربوشكاس

عمودي
1  - مامور كشك - الفراعنة  2- الهاتف 
ــــائـــــي  3- فــــــن - جــــيــــم - نــــــــوم - ورم  الـــــفـــــضـ
- تـــــل  4- نـــــور - فـــــرد - مــــاتــــل - يــــتــــرك  5- 
عسوب - يعد - كيان - وافي  6- بك - ال 

- ونــــويــــب - الـــبـــقـــا  7 - ديـــمـــومـــه - انــــفــــراد  
8- ارتجاج - تاتش  9- ال - سنا - ش ش 
- كــبــر  10- مــبــاح - الــطــالــب  11- هـــاروت 
- مـــلـــيـــون - واي  12- ايــــــات - مــــــراح - ال 
- فــــــــاش  13- لـــــم - الــــســــومــــريــــون - كــلــي  
ــــا  15- احـــر  14- نـــــــوازل - لــــد -  قـــــرض - فـ
- انـــا - امــيــر 16- يــوتــلــســات - ســبــوتــنــكــون 

17- ردم - نيوانجاند - دس



ألكننننننننننننننننثننننننننننننننننر منننننننننننننننننننن خنننننننننننننمنننننننننننننس سنننننننننننننننننننننننننننوات 
عننننننمننننننلننننننت االتننننننننننننننصنننننننننننننناالت فننننننننننني حننننننالننننننة 
منننننننن الننننننتننننننأهننننننب الننننننقننننننصننننننوى لننننخننننوض 
جنننننننننننننننننننوالت النننننننننننننننعننننننننننننننندوان واألزمننننننننننننننننننننننات 
، وسنننننننعنننننننت لننننتننننسننننخننننيننننر منننننقننننندراتنننننهنننننا 
مننننن أجننننننل النننتنننكنننينننف اإلجننننننبنننننناري مننع 
جنننمنننلنننة مننننا عننناشنننتنننه مننننن تنننهنننديننندات 
خنننطنننينننرة لننلننحننفنناظ عنننلنننى خنندمنناتننهننا 
فنني أدنننى المستويات المطلوبة 
والننننننكننننننفننننننيننننننلننننننة بننننننناسنننننننتنننننننمنننننننرار تنننشنننغنننينننل 
الننننننخنننننندمننننننات وتننننأمننننينننننننننهننننا بنننمنننخنننتنننلنننف 
مننننننننننننحننننننننننننافننننننننننننظننننننننننننات الننننننننننننجننننننننننننمننننننننننننهننننننننننننوريننننننننننننة ، 
النننننننعنننننننسنننننننكنننننننرينننننننة  النننننننننننننجنننننننننننننرائنننننننننننننم  أن  إذ 
واالقننتننصنناديننة لننتننحننالننف الننعنندوان 
بننننننننننننننننحننننننننننننننننق منننننننننننننننننننننننننننننننننشننننننننننننننننآت وخنننننننننننننننننننندمننننننننننننننننننننات 
االتننننننصنننننناالت لنننينننسنننت إال جننننننزء مننن 
الننننمننننشننننهنننند ، فنننننني ظننننننل الننننكننننثننننيننننر مننن 
الننننننظننننننروف واألزمنننننننننننننات الننننتنننني كننناننننت 
تنننننننضنننننننع قنننننننننطننننننننناع االتننننننننننننننصنننننننننننننناالت عننننلننننى 
الننمننحننك وتننجننبننرهننا عننلننى مننواجننهننة 

تداعياتها والحد من آثارها. 

 فــــــــي وســـــــــــط الــــــمــــــواجــــــهــــــة مــــــــع جــــائــــحــــة 
كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــت االتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاالت جـــــــــزء 
ــــقـــــف  مـــــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــرك ، وارتــــــــــــــــفــــــــــــــــع سـ

مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا فــــــــــــي ضــــــــــمــــــــــان تــــشــــغــــيــــل 
خــــدمــــات االتــــــصــــــاالت واإلنـــتـــرنـــت 

الــــــــــــــتــــــــــــــي شــــــــــــــهــــــــــــــدت إقــــــــــــــبــــــــــــــااًل 
مــــــــــتــــــــــزايــــــــــد مـــــــــــــن خـــــــــال 

رفــــــــــــــــــــع الـــــــــجـــــــــاهـــــــــزيـــــــــة 
ــــر  ــيــ ــ ــــوفــ الــــــفــــــنــــــيــــــة وتــ
الــــــــــــــــكــــــــــــــــثــــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــن 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 
الســـــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــاب 

اإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــــــــــــــد 

عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات 
االتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

واإلنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت وتـــــخـــــفـــــيـــــف 
الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى الـــــشـــــبـــــكـــــة ،  

ومـــــــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــر اســـــتـــــيـــــعـــــاب 
الـــــــــــــــــدور الـــــــوطـــــــنـــــــي والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي عـــبـــر 

اإلسهام المباشر بتوفير كافة قنواته 
الســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــات الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــفـــــيـــــروس 
كورونا ورفع مستوى الوعي الوقائي 
ــــبـــــار أن مـــــــا تـــــــوفـــــــره االتـــــــصـــــــاالت  ــــتـ ــــاعـ ، بـ
وتـــــقـــــنـــــيـــــة الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات بــــــــاتــــــــت إحـــــــــدى 
ــــثـــــر  ــــــوات االتــــــــصــــــــال والـــــــتـــــــواصـــــــل األكـ ـــــنـ قــ
قــربــاً مــن الــمــواطــن ، وهـــو األمـــر الــذي 
ــــبـــــو االتـــــــــصـــــــــاالت  ــــتـــــسـ ــــنـ تــــــعــــــامــــــل مــــــعــــــه مـ
بــقــدر عـــاٍل مــن التحدي 

والــــــــــــمــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيــــــــــــة، فــــــمــــــثــــــلــــــوا 
أحــــــــــــــد الـــــــــصـــــــــفـــــــــوف األمـــــــامـــــــيـــــــة 
لمواجهة خطر وباء كورونا 
ــــبـــــكـــــة  شـ إدارة  واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت 
االتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاالت واالنـــــــــــــتـــــــــــــرنـــــــــــــت 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة بـــــــطـــــــاقـــــــة تــــشــــغــــيــــل 

كاملة. 

جـــــــــــــهـــــــــــــود مــــــــضــــــــنــــــــيــــــــة تـــــــبـــــــذلـــــــهـــــــا 
ــــــاالت فـــــي تــــجــــاوز  ــــــصـ االتـ
جــــــــــــــــــــــــوالت  وأزمــــــــــــــــــــات 
خــــانــــقــــة كــــــــــادت أن 
تــعــزل الــيــمــن عن 
الــعــالــم ، تجسد 
هــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــتــــــــــحــــــــــدي 
مــــــــــطــــــــــلــــــــــع الــــــــــــعــــــــــــام 
الـــجـــاري مـــع أزمـــة 
انـــــــــــــــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاع كـــــــــــابـــــــــــل 
ــــــري  ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ اإلنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت الـ
والـــــــــــــــــذي  »فـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــون« ، 
أصــــاب الــشــبــكــة بــالــشــلــل شبه 
الــتــام ، فــي الــفــرضــيــات القائمة 
والتي أوحت بتعثر خدمات 
االتـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــاالت فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــذه 
الــجــولــة العـــتـــبـــارات كثيرة 
يــفــرضــهــا تــحــالــف الـــعـــدوان الــــذي منع 
الــــيــــمــــن مـــــن تـــشـــغـــيـــل الــــكــــابــــل الـــبـــحـــري 
 AAE-1 الــــبــــحــــري  والـــــكـــــابـــــل   SMW5
ــــلـــــوكـــــة لــــــاتــــــصــــــاالت الــــيــــمــــنــــيــــة ،  ــــمـ ــــمـ والـ
فـــــضـــــًا عـــــن اســـــتـــــمـــــراره فـــــي اســــتــــهــــداف 
وتـــــدمـــــيـــــر مــــنــــشــــآتــــهــــا الــــقــــائــــمــــة ، إذ لــم 
يكن من السهل تخطي أزمــة انقطاع 
اإلنترنت »فالكون« وسط ما يشوبها 
مـــــــن تـــــعـــــقـــــيـــــدات شـــــــديـــــــدة الــــــتــــــداخــــــل ، 

إلــــــــى أن نــــجــــحــــت الـــــحـــــلـــــول االبــــتــــكــــاريــــة 
الــعــاجــلــة إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي التخفيف 
ــــة الــمــفــاجــئــة  مـــن حــــدة تـــداعـــيـــات األزمــ
النــــــقــــــطــــــاع كـــــــابـــــــل االنـــــــتـــــــرنـــــــت الــــمــــتــــصــــل 
خارج اليمن ، واستمرت في استنفار 
ـــيــــــادة  ــ جـــــــهـــــــودهـــــــا الــــــمــــــســــــنــــــودة بـــــــدعـــــــم قـ
الـــــــــــوزارة والـــحـــكـــومـــة حـــتـــى تــــم اإليــــفــــاء 
بالتزاماتها وأعلنت عن عــودة خدمة 

اإلنترتت إلى اليمن .

وتــــــــــــــبــــــــــــــقــــــــــــــى الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــم الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة 
ــــتـــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا تـــحـــالـــف  واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
ــــنــــــشــــــآت وخـــــــدمـــــــات  الـــــــــــعـــــــــــدوان بــــــحــــــق مــ
ــــتـــــحـــــدي  االتـــــــــــصـــــــــــاالت الــــــمــــــدنــــــيــــــة  هــــــــي الـ
األكـــــــــــبـــــــــــر والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد األكـــــــــــثـــــــــــر خـــــــطـــــــورة 
عــــــلــــــى قــــــــطــــــــاع وخـــــــــــدمـــــــــــات االتـــــــــصـــــــــاالت 
األســـــاســـــيـــــة ، إال أن مــــســــتــــوى الــــوعــــي 
مــــنــــتــــســــيــــو  بـــــــــــه  تــــــحــــــلــــــى  الـــــــــــــــــذي  واألداء 
تــــــــمــــــــاســــــــك وثــــــــبــــــــات  مــــــــــــن  الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع زاد 
وصـــــــــــــــمـــــــــــــــود مــــــــــؤســــــــــســــــــــاتــــــــــه ، وأســــــــــقــــــــــط 
ــــانـــــات  الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــخـــطـــطـــات والـــــرهـ
ــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت مــــنــــشــــآت وخـــــدمـــــات  الـ

االتصاالت .

وبــــــيــــــن جـــــــــــوالت الـــــــــعـــــــــدوان الــــعــــســــكــــري 
واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي ومـــــجـــــمـــــوعـــــة األزمـــــــــــــات 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــاحـــــــــقـــــــــة ســـــــتـــــــبـــــــقـــــــى االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت 
متمسكة بخياراتها الوطنية وملتزمة 
بواجباته أمــام مسؤليتها في أصعب 
ــــيـــــة الــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا  ــــاريـــــخـ ــــتـ الــــــمــــــراحــــــل الـ

بادنا. 

*مـــــــــــــديـــــــــــــر عـــــــــــــــــام الـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
لاتصاالت
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االتصاالت ..
بين جوالت العدوان 

م. صادق مصلح *واألزمات ..!

ــبــــــددت األمـــــــــــــوال الــــمــــنــــهــــوبــــة تــــحــــت يـــافـــطـــة  ــ بــــعــــد أن تــ
مــــا يــســمــى شـــركـــة »عــــــدن نـــــت« ومـــشـــاريـــع اتـــصـــاالت 
تــــدمــــيــــريــــة أخــــــــرى ، يــــبــــدأ مــــرتــــزقــــة تــــحــــالــــف الـــــعـــــدوان 
بــــــاإلعــــــان عـــــن إنـــــشـــــاء شــــركــــتــــي اتــــــصــــــاالت جـــــديـــــدة ، 
فـــــــي خــــــطــــــوة انـــــتـــــهـــــازيـــــة مـــــفـــــرطـــــة تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إعـــــــــادة 
تـــــــــدويـــــــــر مـــــــشـــــــاريـــــــع اتــــــــــصــــــــــاالت مـــــشـــــبـــــوهـــــة ومــــــمــــــهــــــورة 
بـــالـــخـــيـــانـــة واالرتــــــــــــزاق ، يـــســـعـــى الــــــعــــــدوان لــتــغــذيــتــهــا 
ـــــكــــــل مــــــــا لــــــــه عــــاقــــة  بـــــــهـــــــدف إلــــــــحــــــــاق الــــــــضــــــــرر األكــــــــبــــــــر بـ
بــالــيــمــن واإلنـــســـان الــيــمــنــي ، بينما يسقط الــمــرتــزقــة 

فـــي مــســتــنــقــعــاتــهــا وال هــــدف لــهــم مـــن ورائـــهـــا ســوى 
نهب المال العام وممارسة السطو عبر االستياء 
ــــئـــــات الــــمــــايــــيــــن مــــــن الــــــــــــــــدوالرات بـــمـــســـمـــيـــات  عــــلــــى مـ
جديدة ، يتم ضخها ألرصدة وحسابات شخصية 
ــــلـــــى حــــســــاب  يــــتــــقــــاســــمــــهــــا الـــــمـــــرتـــــزقـــــة فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــم عـ
معاناة المواطن اليمني في المحافظات الجنوبية 
الــتــي تــحــولــت مـــؤخـــراً إلـــى ســاحــة لــحــرب الــخــدمــات 
، الــتــي يــجــري عليها تــنــافــس مــحــمــوم تــتــســع معها 
شهية االرتــــزاق واللصوصية بشكل غير مسبوق ، 
حتى باتت ظاهرة مستشرية ولم تعد خافية على 

أحد. 

ثــمــة قـــــراءة تــجــزم مــســبــقــاً بــفــشــل الــمــرتــزقــة وانــهــيــار 
ــــاريـــــع خــــدمــــيــــة وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا االتــــــــصــــــــاالت ،  أي مـــــشـ
مـــــراهـــــنـــــيـــــن بــــــذلــــــك عـــــلـــــى الـــــفـــــشـــــل الــــــــذريــــــــع واالنــــــهــــــيــــــار 
ــــيـــــت بـــــهـــــا مـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــم الــــســــابــــقــــة  ــــنـ الـــــــــمـــــــــدوي الـــــــتـــــــي مـ
كنتيجة حتمية لمسار االرتزاق والخيانة ، صحيح 
أن اإلعـــــــــــــان عـــــــن شـــــــركـــــــات اتــــــــصــــــــاالت جــــــديــــــد جـــعـــل 
الفكرة مبتذلة وغير قابلة لابتاع ، إذ لم يمضي 
ـــ100 مــلــيــون دوالر  ــ كــثــيــراً عــلــى تــهــويــمــات مـــشـــروع الــ
لـــــمـــــشـــــاريـــــع االتــــــــــصــــــــــاالت الـــــتـــــدمـــــيـــــريـــــة حـــــتـــــى ســـقـــطـــت 
، وســـــقـــــطـــــت مــــعــــهــــا إدعـــــــــــــــــاءات وإغـــــــــــــــــــراءات تـــقـــنـــيـــات 
ــــرنــــــت مــــــن الــــجــــيــــل الــــمــــتــــطــــور ، بــــعــــد أن ســعــت  ــــتــ اإلنــ

عــــــلــــــى مـــــــــــدى أكـــــــثـــــــر مـــــــــن عــــــامــــــيــــــن الســــــتــــــمــــــالــــــة وجـــــــــذب 
الــمــواطــن الـــذي لــم يــجــد لــهــا أثــــراً وال عــيــن ،  غــيــر أن 
هناك أبعاد أكثر خطورة تترتب على تكرار وتدوير 
مشاريع الخيانة التي تخدم دول العدوان وتحول 
غــرفــهــا الــمــغــلــقــة إلـــى مـــراكـــز للتحكم ، يــتــصــدر تلك 
اآلثـــار الــفــادحــة : تدنيس قدسية الــســيــاديــة اليمنية 
والــمــعــانــي الــوطــنــيــة وتــعــمــق تــعــقــيــدات أزمــــة الــدولــة 
وتحدث فجوات إضافية تنخر النسيج المجتمعي 

الواحد ، سيصعب معالجتها لسنوات قادمة .

 لم يحدث في تاريخ اليمن قط أن يرتفع منسوب 
العمالة واالرتزاق والتآمر ضد الشعب األصيل كما 
يجري اآلن ، الفئة التي انغمست في مستنقعات 
الـــخـــيـــانـــة تـــتـــنـــافـــس فــــي ســــبــــاق مـــحـــمـــوم الســـتـــرخـــاص 
ســـيـــادة الــيــمــن واســـتـــنـــراف ثـــــروات الــشــعــب واالتـــجـــار 
ــــاتـــــه ، حـــــتـــــى بــــــــــات األمــــــــــــر مـــــكـــــشـــــوفـــــاً لـــلـــجـــمـــيـــع  ــــانـ بـــــمـــــعـ
ــــنـــــاء الــــجــــنــــوب فــي  ولــــــم مــــجــــرد فــــرضــــيــــات يـــتـــبـــادلـــهـــا أبـ
أحــاديــثــهــم ، فــبــمــقــدار وطـــأة الــمــعــانــاة الــيــومــيــة التي 
يعيشونها ، بــمــقــدار مــا تكشفت الكثير مــن خيوط 
الــتــآمــر والــخــيــانــة ضــدهــم وضـــد بــلــدهــم حــتــى أخــذت 

تدور في وعي وأذهان الجمهور ..

جهود مضنية 
تبذلها االتصاالت يف

تجاوز جوالت  وأزمات 
خانقة كادت أن تعزل اليمن 
عن العالم كما حدث مطلع 

العام الجاري مع أزمة 
انقطاع كابل اإلنرتنت

بصمة عين
إعادة تدوير 

الخيانة واالرتزاق..!


