
ــلكية في اليمن  ــلكية والالس ــاع االتصاالت الس ــال قط ن
ــرب، وفي  ــن أوزار الح ــة م ــة نصيب ــدة خاص ــة والحدي عام
الحديدة استهدف طيران العدوان السعودي ثالث محطات 
ــي جبل الدرب  ــن موبايل والواقعة ف ــاالت التابعة ليم اتص
ــق أيضاً أضراراً  ــل الملح، كما ألح ــتاد الرياضي وجب واالس
ــع  ــج للمصان ــر الممنه ــة التدمي ــة نتيج ــبكة األرضي بالش

والمنشآت والجسور والمدن السكنية.

فترة قياسية
ــات •  ومحط ــبكات  الش ــادة  إع ــم  ت ــل  ه

اإلرسال التي استهدفها العدوان بالمحافظة 
ــت خارج نطاق  ــيرتها األولى، ام مازال إلى س

الخدمة؟
ــي  ــن ف ــع المجاهدي ــوازي م ــون بالت ــونا يعمل مهندس
ــة  ــبكات أرضي ــن ش ــتهدافه م ــم اس ــا ت ــكل م ــات ف الجبه
ــى الخدمة في  ــة تم إعادتها إل ــاً األلياف الضوئي وخصوص
فترة قياسية غير متوقعة، باإلضافة إلى عديد من األعمال 

التي تم تنفيذها في المناطق التي تدور فيها المعارك.

عدد من المشاريع
ــار •  والحص ــدوان  الع ــات  تداعي

ــل أثرت على  ــرة ه ــرة والغير مباش المباش
سير العمل؟

ــى البنية التحتية وعطل  ــدوان أثر تأثيراً كبيراً عل الع
ــات المحافظة  ــف مديري ــي مختل ــح المواطنين ف مصال
ــاة االقتصادية  ــل الحي ــه على مجم ــت تداعيات وانعكس

واالجتماعية. 
ــة  العام ــة  المؤسس ــت  تمكن ــك  ذل ــن  م ــم  وبالرغ
ــادة األخ وزير  ــلكية، بقي ــلكية والالس ــاالت الس لالتص
ــود  محم ــدان  جلي ــات،  المعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص
جليدان، من تنفيذ عدد من المشاريع وأعمال التوسعة 
ــد من محافظات  ــبكة األرضية واالنترنت في عدي للش
ــرات المليارات،  ــي تقدر تكلفتها بعش الجمهورية والت

وكان لمحافظة الحديدة نصيب وافر من ذلك.

تضافر الجهود
ــن •  ــة م ــرع المؤسس ــتطاع ف ــل اس ه

ــي  ــات الت ــتوى الخدم ــى مس ــاظ عل الحف
يقدمها.. خاصة في ظل األوضاع الراهنة 

التي تمر بها بالدنا؟
بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود موظفي 
ــير العمل  ــاظ على س ــا من الحف ــة تمكن فرع المؤسس

ــن رغم ما طال هذا القطاع  وتقديم الخدمات للمواطني
من الدمار.

ــكر لكل من قام بدعم  ــا ومن خاللكم أتقدم بالش وهن
ــة بالمحافظة وفي مقدمتهم معالي وزير  فرع المؤسس
ــة، وقيادة المحافظة  ــاالت، ومدير عام المؤسس االتص
ــس  والمجال ــعبية  الش ــان  واللج ــة  األمني ــات  والجه
المحلية ومدراء المديريات، هذا الدعم الذي تمكنا من 

خالله تقديم خدمتنا.

مشاريع عديدة
ــة •  المحافظ ــة  عاصم ــهد  تش

ــاً  ملحوظ ــاً  عمراني ــعاً  توس ــا  ومديرياته
ــات االتصاالت  ــى خدم ــط عل ــه ضغ يقابل
ــود المبذولة لتعزيز تغطية  فما هي الجه

الهاتف بشقيها السلكي والالسلكي؟
ــر  ــذ الكثي ــى تنفي ــل عل ــا نعم ــه أنن ــك في ــا ال ش مم
ــي تفتقد  ــكانية الت ــي التجمعات الس ــاريع ف من المش
ــاً نحن  ــا، وحالي ــب إمكاناتن ــف وبحس ــات الهات لخدم
ــة واالنترنت في  ــبكة الهاتفي ــذ أعمال الش ــوم بتنفي نق
ــعة  ــمال مدينة 7 يوليو، كما نقوم أيضاً بأعمال توس ش

االنترنت في كثير من مديريات المحافظة.

ضعاف النفوس
ــالت •  كاب ــن  م ــد  العدي ــأن  ب ــمعنا  س

ــرقة..  ــاالت تتعرض للتخريب والس االتص
ــك؟ وأن وجدت فهل  فما تعليقكم على ذل
هناك تنسيق مع الجهات األمنية للحد من 

هذه الظاهرة؟
ــن قبل  ــب م ــة للتخري ــئات الدول ــرض كل منش تتع
ــا  ومنه ــة  المعتدي ــدول  ال ــالء  وعم ــوس  النف ــاف  ضع
ــئات قطاع االتصاالت إال أنه يقابل بحزم من قبل  منش
ــاهرة على حماية مقدرات  الجهات األمنية العيون الس

الوطن.

آلية التحصيل
ماذا عن مستوى تحصيل اإليرادات • 

وآليه التحصيل؟
ــية  في ظل هذا العدوان الهمجي والظروف المعيش
ــن  يك ــم  ل ــل  التحصي ــد  بالتأكي ــن  للمواطني ــة  الصعب
ــل  قب ــل  التحصي ــتوى  بمس أو  ــوب،  المطل ــكل  بالش
ــذل جهوداً كبيرة  ــم من ذلك إال اننا نب العدوان،وبالرغ

لرفع مستوى تحصيل اإليرادات.

صعوبات
ــي تعترضكم •  ــات الت ــي الصعوب ماه

في إداء مهامكم؟
كثيرة هي الصعوبات التي تواجهنا، أبرزها صعوبة 
ــركة النفط  ــول على مادة الديزل، خاصة وان ش الحص
ــزل المطلوبة نقداً، ولكن  ــا بدفع قيمة كمية الدي تطالبن

ــتمر من قبل  ــم المس ــود المبذولة والدع ــل الجه بفض
قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باألخ حسن 
ــن التغلب  ــة، تمكنا م ــج، محافظ المحافظ ــد الهي أحم

على العديد من الصعاب التي تعترضنا.  
كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية • 

هذا اللقاء؟
اشكر جميع العاملين في فرع المؤسسة بالحديدة 
ــتوى أداء الفرع  ــم الكبيرة لالرتقاء بمس على جهوده
ــا البلد  ــي تمر به ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــم م ، بالرغ
ــم وحصاره  ــعودي الغاش ــه العدوان الس ــبب ب وما تس
ــن إمكانات العدو  ــن إرادتنا  كانت أقوى م الخانق، ولك
ــعب اليمني وتدمير  ــد إركاع الش ــذي كان والزال يري ال
ــد الكائدين  ــه بالدنا من كي ــة، ف حفظ الل ــه التحتي بنيت
ــرار والخزي والعار  ــهدائنا األب والرحمة والمغفرة لش

لكل العمالء.

08الثــــورة طتاشزات
مدير فرع المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية بالحديدة لـ "ٹ":

العدوان استهدف وبشكل مباشر البنية التحتية ملحطات العدوان استهدف وبشكل مباشر البنية التحتية ملحطات 
وشبكات االتصال واإلرسال باملحافظة

ــه مكي، إن قال        ــلكية بالحديدة، علي هب ــلكية والالس ــاالت الس ــة العامة لالتص ــام فرع المؤسس ــر ع مدي
ــبكات االتصال  ــر البنية التحتية لمحطات وش ــتهدف وبشكل مباش ــعودي الغاشم اس العدوان الس
ــيمة في  ــائر مادية كبيرة وأضرار جس ــبب بخس ــيراً إلى أن هذا العمل اإلجرامي تس ــال بالمحافظة، مش واإلرس

البنية التحتية لهذا القطاع.
ــي تطوير وتحديث العمل  ــة العامة لالتصاالت فرع الحديدة ف ــي، بجهود موظفي وكوادر المؤسس ــاد مك وأش
ــتمرار العدوان  ــاالت للمواطنين، وصمودهم في ظل األوضاع الراهنة جراء اس ــين خدمة االتص بما يخدم تحس

والحصار.
ــة العامة لالتصاالت  ــع األخ علي هبه مكي، مدير عام فرع المؤسس ــاء الذي أجرته « الثورة « م ــي هذا اللق وف

السلكية والالسلكية بالحديدة، والذي تحدث في البداية عن همجية العدوان الغاشم، حيث قال:

الحديدة / خديجة بورجي


رغم العدوان والحصار رغم العدوان والحصار 
تمكنا من الحفاظ على تمكنا من الحفاظ على 

سري العمل وتقديم سري العمل وتقديم 
خدماتنا للمواطننيخدماتنا للمواطنني


نعمل على تنفيذ نعمل على تنفيذ 

الكثري من املشاريع يف الكثري من املشاريع يف 
التجمعات السكانية التجمعات السكانية 
التي تفتقد لخدمات التي تفتقد لخدمات 

الهاتفالهاتف

Wednesday: 17 Thu Alqedah 1438 - 9 August 2017  -  Issue No. 19256
ــدد 19256 ــطس 2017م - الع ــدة 1438ه - 9 أغس ــاء: 17 ذو القع األربع


