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مدير عام االتصاالت بمحافظة ذمار لـ"ٹ":

استهداف العدوان لقطاع االتصاالت الغاية 
منه حرمان الدولة من اإليرادات

ــم •  ــن حج ــاذا ع ــة م يف البداي
ــاع  بقط ــت  لحق ــي  الت األرضار 
ــار  ــة ذم ــاالت يف محافظ االتص

جراء العدوان؟
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع   -
ــىل  ــر ع ــا اث ــىل بالدن ــذر ع ــي الق الصهيون
جميع مقدرات الوطن ومنها االتصاالت يف 
ــات الجمهورية عامة وذمار  جميع محافظ
ــة  ــات رشك ــت محط ــث تعرض ــة حي خاص
ــبكة الثابتة جراء  يمن موبايل وتأثرت الش
قصف الطائرات عىل املواقع املدنية داخل 
ــه ومتابعة من  ــون الل ــة وبع ــارج املدين وخ
ــة وتعاون األخ/  ــادات الوزارة واملؤسس قي
محافظ املحافظة واملرشف العام واملشائخ 
ــع  ــادة جمي ــت إع ــة تم ــس املحلي واملجال

املحطات والكابالت األرضية.
ــات التي •  ــي ابرز املعوق ما ه

ــاالت  االتص ــاع  قط ــا  يواجهه
ــي  ــا ه ــار؟ وم ــة ذم يف محافظ

البدائل لحلها؟
ــه  ب ــوم  يق ــا  م ــد  أح ــىل  ع ــى  يخف ال   -  
ــي الصهيوني  ــعودي األمريك العدوان الس
ــري جائر  ــري وب ــوي وبح ــار ج من حص
وظالم استهدف كل سبل الحياة ومعيشة 
ــك عىل قطاع االتصاالت  املواطنني وأثر ذل
ــول  دخ ــع  ومن ــار  الحص ــك  ذل ــة  نتيج
ــات  للمحط ــزات  والتجهي ــة  الفني ــواد  امل
ــل يف التحديث  ــي تدخ ــنرتاالت والت والس

والتوسعة وأعمال الصيانة.
ــس وترضر  ــة التضاري ــب صعوب إىل جان
ــة  ــات نتيج ــن املديري ــري م ــات يف كث الطرق

األمطار.
ــوع •  بموض ــق  يتعل ــا  م يف 

العصابات التي تنهب الكابالت 
ــوص  ــم لص ــرف عنه ــا يع أو م
ــباب هذه  الكابالت؟ ما هي أس
ــراءات التي  ــرة وما اإلج الظاه

اتخذتموها تجاه ذلك؟
ــب  والتخري ــة  الرسق ــات  عصاب   -
ــرا  خط ــكل  تش ــالت  والكاب ــزات  للتجهي
ــاع االتصاالت  ــية لقط عىل البنية األساس
ــر  وزي ــوة  اإلخ ــن  م ــة  حثيث ــة  وبمتابع
االتصاالت ومعايل وزير الداخلية ومتابعة 
ــة  املحافظ ــظ  محاف األخ/  ــات  وتوجيه
ــر إدارة البحث  ومدير امن املحافظة ومدي
ــعبية  الجنائي والنقاط األمنية للجان الش

ــذا الجانب  ــري ومهم يف ه ــاز دور كب تم إنج
ــالت  ــة كاب ــات رسق ــىل عصاب ــض ع والقب
ــود  ــاون وجه ــاالت وبتع ــات االتص ومحط
ــم  ــة ت ــزة األمني ــة واألجه ــلطة املحلي الس
ــري من هؤالء املخربني  القبض عىل عدد كب
ــتكمال إحالتهم  وجار التحقيق معهم الس
ــث وقد تم إثبات  ــات املختصة حي اىل الجه
ــبكة  ش ــب  وتخري ــة  برسق ــم  عليه ــم  الته
ــك تم التأكيد باملواجهات  االتصاالت وكذل
ــة  األدل ــود  ووج ــواهد  بالش ــخصية  الش
الدامغة عىل جرائمهم يف رسقة التجهيزات 

والكابالت وتخريبها.
ــني لعدد •  ــم مع ــاك رق ــل هن ه

أو  ــة  املضبوط ــات  العصاب
ــة  برسق ــني  املتهم ــخاص  األش

الكابالت يف ذمار؟
ــتمر مع الجهات   - نحن عىل تواصل مس
األمنية املختصة والتي تبذل جهودا كبرية 
ــب  ــارة يف متابعة هذه القضية وبحس وجب
ــإن األجهزة  ــات ف ــن معلوم ــا وصلني م م
األمنية ألقت القبض عىل 30 متهما برسقة 

ــة  الخاص واألدوات  ــالك  واألس ــالت  الكاب
ــاالت بمحافظة  ــة لالتص ــة العام باملؤسس
ــن  ــن ضم ــا م ــم 16 متهم ــن بينه ــار وم ذم
ــارون من  ــم ف ــض عليه ــم القب ــا ت 30 متهم
ــوابق إجرامية  ــة وأصحاب س وجه العدال

وتخريبية 
ــة القيام بإلقاء  ونطالب األجهزة األمني
القبض عىل تجار الخردة الذين يتعاونون 
ــالل رشائهم  ــن خ ــني م ــؤالء املجرم ــع ه م
ــة واألدوات التابعة  ــالت املرسوق هذه الكاب
للمؤسسة واخذ تعهدات من هؤالء التجار 
ــال الخارجة عن  ــذه األعم ــرار ه ــدم تك بع

النظام والقانون 
ــذه •  ه ــن  م ــتفيد  املس ــْن  َم

ــي  الت ــة  التخريبي ــال  األعم
ــبكة االتصاالت يف  تستهدف ش

ذمار؟
ــذه  ه ــن  م ــتفيد  املس إن  ــك  ش ــال  ب  -
ــتهدف شبكة  األعمال التخريبية التي تس
ــذه األعمال  ــاالت هو العدوان ألن ه االتص
ــيس وتؤثر  ــكل رئي ــتهدف املواطن بش تس

أرضارا  ــبب  وتس ــه  وأعمال ــه  حيات ــىل  ع
ــعيه  بالغة للدولة , والعدوان ومن خالل س
ــة  التحتي ــى  البن ــتهداف  اس إىل  ــث  الحثي
ــارات  ــتهدافها بالغ ــف باس ــم يكت ــي ل والت
ــك إىل أعمال تخريبية  ــة بل امتد ذل الجوي
ــالك  واألس ــالت  الكاب ــة  رسق ــالل  خ ــن  م

الخاصة باملؤسسة.
ــات •  املحط ــدد  ع ــم  ك

ــل بها  ــي تعم ــنرتاالت الت والس
ــة  كافي ــي  ه ــل  وه ــة  املحافظ
ــات  مديري ــة  كاف ــة  لتغطي

املحافظة؟
ــدد املحطات الريفية ( 117 ) محطة  - ع
فيما يبلغ عدد محطات رشكة يمن موبايل 
ــنرتاالت ( 14  ( 36 ) محطة وكذا عدد الس
ــن بحاجة إىل  ــنرتاال يف املحافظة ونح ) س
ــل لتغطية  ــات يمن موباي ــد من محط املزي
ــع  ــات املحافظة نظراً للتوس جميع مديري
ــري خاصة يف مركز املحافظة  العمراني الكب

وزيادة عدد املشرتكني.
ــرز االنجازات التي •  ما هي أب

ــاالت  ــال االتص ــت يف مج تحقق
بمحافظة ذمار؟

- أبرز االنجازات التي تحققت يف الفرتة 
ــاالت  االتص ــاع  قط ــود  صم ــو  ه ــة  املاضي
ــف الرش  ــدوان دول تحال ــار وع ــام حص أم
ــدف إىل  ــذي يه ــي وال ــعودي األمريك الس
ــل وبرغم هذا ال زالت  إهالك الحرث والنس
ــدم خدماتها لكل  ــاالت تق ــة االتص مؤسس
ــني بمهنية عالية تجاه كل املواطنني  اليمني
ــة تواكب التطورات  ــاك توجهات قادم وهن
ــاالت  االتص ــا  تكنولوجي يف  ــارعة  املتس
ــات معايل  ــن خالل توجيه ــىل ذلك م ويتج
ــالل كابالت  ــاالت بإح ــر االتص االخ / وزي
ــالت  الكاب ــن  ع ــدًال  ب ــة  الضوئي ــاف  األلي
ــز ويفتح  ــم منج ــو أه ــذا ه ــية وه النحاس
ــذا القطاع املهم  باب التطور والتحديث له
ــة أما  ــام للمؤسس ــتوى الع ــذا عىل املس ه
ــبحانه  ــرع بفضل الله س ــتوى الف عىل مس
ــني  ــل املخلصني من مهندس ــاىل وبفض وتع
ــة يف  ــراء الصيان ــم إج ــرع ت ــني بالف وإداري
ـــ (20435) خطا للعام  ــبكة األرضية ل الش
ــاط  ــع (1008) نق ــم بي ــايض 2017م وت امل
ــد نقاط  ــعات وتجدي ــت مختلفة الس انرتن
ــام املايض وتم  ــف نقطة للع ــدد (34) ال بع
بيع (1140) خطاً هاتفياً بأنواعه املختلفة 

.(CDMA - عادي – دفع مسبق)
ــراد الذي يرفد •  ما حجم اإلي

ــة  ــاالت خزين ــاع االتص ــه قط ب
الدولة وبكم يقدر؟

ــار بحمد  ــرع ذم ــرادات بف ــم اإلي  - حج
ــن قيادة  ــل التوجهات م ــاىل وبفض الله تع
ــر  الوزي ــايل  ــاألخ مع ــة ب ــة وممثل املؤسس
ومتابعة األخ / محافظ املحافظة واملرشف 
ــادة يف  زي ــق  ــم تحقي ت ــة  للمحافظ ــام  الع
ــن ثالثني  ــرث م ــام 2017م بأك ــرادات لع اإلي

مليونا تقريباً عىل العام 2016م.
ــا حقق فرع ذمار وفرع صعدة املركز  وكم
ــهر 1 /8/  ــل املديونية لش األول يف تحصي
ــروع وهذا يعد خطوة  2018م عىل بقية الف
ــة لدى  مهمة لتحصيل املديونية للمؤسس

الغري.
ــه •  توج ــباب  أس ــا  م ــك  برأي

ــتهداف  الس ــرا  مؤخ ــدوان  الع
شبكة االتصاالت بشكل مبارش 
ــاخ رشكات  ــالل استنس ــن خ م
ــدن؟  ع يف  ــدة  جدي ــاالت  اتص

ــول ملواجهة هذا  وما هي الحل
التحدي؟

ــتهداف  ــدوان الس ــه الع ــباب توج - أس
ــبق ذكر أهمية قطاع  ــبكة االتصاالت س ش
ــي  الوطن ــاد  االقتص ــم  دع يف  ــاالت  االتص
ــيولة النقدية  ــة بالس ــد الخزينة العام ورف
ــي موارد  ــض عن باق ــهم بالتعوي التي تس
ــات  ــر للمنتج ــط أو تصدي ــن نف ــة م الدول
ــمنت أو السمكية أو غريها  الزراعية واالس
ــادر االقتصادية وبالتايل أصبحت  من املص
ــايس  ــة االتصاالت هي الرافد األس مؤسس
ــواًء  ــدوان س ــا للع ــا هدف ــا جعله ــذا م وه
ــريان أو غري  ــارش بالقصف بالط ــكل مب بش
ــول التجهيزات  ــع وحصار دخ ــارش بمن مب
ــئ  ــا يف موان ــاالت وحجزه ــة لالتص الالزم
ــال  األعم ــم  ــب دع إىل جان ــدوان  الع دول 
ــي تمارس قطع  ــة للعصابات الت التخريبي
ــة  ــزات الخاص ــالت والتجهي ــة الكاب ورسق

بمؤسسة االتصاالت.
ــاول دول  ــة تح ــام املاضي ــا أن يف األي كم
ــاخ  ــي استنس ــعودي األمريك ــدوان س الع
ــذا كله يهدف  ــاالت يف عدن وه ــة اتص رشك
ــة العامة من  ــه إىل حرمان الخزين يف مجمل
ــتكمال  ــاع االتصاالت واىل اس إيرادات قط
ــالد والعباد ويجب  ــة الحصار عىل الب حلق
ــواب واملجلس  ــوة يف مجلس الن ــىل اإلخ ع
ــات والهيئات  ــيايس مخاطبة املؤسس الس
الدولية املختلفة ملنع هذا الترصف الخطري 

وغري املسؤول.
كلمة أخرية؟• 

ــام الرابع من  ــاب الع ــىل أعت ــن ع  - ونح
العدوان والحصار عىل بالدنا والذي قوبل 
ــعدني  ــل نظريه يس ــطوري ق ــود أس بصم
ــر واالحرتام إىل  ــص التقدي ــدم بخال أن أتق
ــذا العدو  ــف وقف يف وجه ه كل يمني رشي
املتغطرس وفضل البقاء بحرية تحت راية 
ــن براثن العمالة  ــوالء الوطني وبعيداً ع ال

واالرتزاق.
ــؤولني  ــع قيادات مس ــو الجمي وكذا ادع
ــايخ لتنفيذ النقاط التي  وشخصيات ومش
ــيد املجاهد والقائد وتفعيل  دعا اليها الس
ــات الدولة والوقوف بحزم لكل من  مؤسس
تسول له نفسه محاولة عرقلة واستهداف 
ــب أو محاولة  ــة بالتخري ــات الدول مؤسس
ــات والهيئات  ــاكل يف املؤسس اختالق مش

والرشكات لعرقلة مسرية اإلنتاج والعمل.

مدير عام االتصاالت بمحافظة ذمار عدنان القصوص أن االستهداف املمنهج الذي يتعرض له قطاع  االتصاالت من قبل قوى العدوان يأتي أكد 
يف إطار مساعي العدوان للقضاء عىل موارد الدولة وهدمها بما يضاعف من معاناة املواطنني ويضيق حياتهم.

وأشار يف لقاء لـ"الثورة" إىل أن الوزارة تسعى إىل  مواكبة التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا االتصاالت بما يخدم املواطنني ويعزز من موارد الدولة:

الـــمـــتـــقـــدمـــة ـــا  ـــي ـــوج ـــول ـــن ـــك ـــت ال ـــــواكـــــب  ت قـــــادمـــــة  بــــتــــطــــويــــرات  ــــات  ــــه ــــوج ت ــــاك  ــــن ه  ¶

دوان يأتي 

ولة:
حوار / مصطفى المنتصر 
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محافظ إب يطلع على أوضاع املكفوفني بمديرية املشنة

مناقشة مستوى أداء املكاتب التنفيذية بالجوف

إب/ سبأ
زار محافظ إب عبدالواحد صالح أمس دار سكن املكفوفني "الحزر" بمديرية املشنة بإب.

ــكل  ــبيه واحتياجاتهم وهمومهم ومتطلبات الدار ليقوم بدوره تجاه املكفوفني بالش واطلع عىل أحوال منتس
ــات ذات العالقة بتقديم الرعاية والدعم الالزم  ــه ألوضاعهم وجه املحافظ صالح الجه املطلوب.. وخالل تلمس
ــبيه، وتقديم كافة الدعم لهم  ــبيه .. مؤكدا اهتمام قيادة املحافظة بالدار وتلمس احتياجات منتس للدار ومنتس

ومعالجة قضاياهم للتخفيف من معاناتهم يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.
ــية بمدينة إب القديمة بمديرية املشنة.. موجها بتنفيذ  ــة النور األساس إىل ذلك، تفقد املحافظ صالح مدرس
أعمال الصيانة والرتميم الالزمة للمدرسة بما تقتضيه املصلحة العامة لتقوم بدورها تجاه جيل املستقبل عىل 

أكمل وجه.

مناقشة سري األداء باملكاتب التنفيذية يف البيضاء وآلية تنمية املوارد
البيضاء /محمد المشخر

ــة  ــذي بمحافظ ــب التنفي ــش املكت ناق
ــيل  ــظ ع ــة املحاف ــس برئاس ــاء أم البيض
ــدد  ــتوى أداء ع ــوري، مس ــد املنص محم
ــة واآلليات الكفيلة  من األجهزة التنفيذي
ــان جودة  ــني األداء اإلداري لضم بتحس
ــل  ظ ــني.يف  للمواطن ــات  الخدم ــم  تقدي
ــن جراء  ــا الوط ــر به ــي يم ــاع الت األوض

استمرار العدوان والحصار.
ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــتعرض  واس  
ــتان  ش ــود  حم ــة  املحافظ ــام  ع ــرشف  م
ووكالء املحافظة عادل قرموش وعبدالله 
ــح  وصال ــيش   الوحي ــد  ومحم ــايل  الجم
املنصوري  ومدراء عموم املديريات عدد 
من التقارير األداء وبرامج تطوير املكاتب 
ــن العام  ــع األول م ــالل الرب ــة خ التنفيذي
ــع املرحلة الراهنة  الجاري بما يتواكب م
ــراءات  ــوات وإج ــن خط ــه م ــا تتطلب وم
تسهم يف تعزيز مستوى العمل التنفيذي 

واملحيل يف ظل التحديات الراهنة..
ــتعرض االجتماع تقرير مدير عام  واس
مكتب املالية باملحافظة نارص املنصوري، 
حول االيرادات املالية املحلية واملشرتكة 

ــن العام  ــع األول م ــالل الرب ــة خ واملركزي
ــار و439 مليونا  ــي بلغت ملي ــاري الت الج
و975 آلف ريال وكذلك الجوانب األداء يف 
مختلف القطاعات اإليرادية باملحافظة  .
ــب الصناعة  ــام مكت ــر ع ــدم مدي كما ق
ــح  صال ــد  احم ــة  باملحافظ ــارة  والتج
ــري لتوزيع مادة  ــي تقرير حول س الحازب
ــيق بني  ــزيل للمواطنني بالتنس ــاز املن الغ
ــة لتوفري مادة الغاز املنزيل  الجهات املعني
ــة  املحلي ــوق  الس ــات  احتياج ــني  وتأم
بالكميات الكافية. بالسعر الرسمي ثالثة 

آالف ريال .
ــود  جه ــوري  املنص ــظ  املحاف ــن  وثم
ــة  التنفيذي ــب  واملكات ــة  املحلي ــلطة  الس
ــم  وحرصه ــم  وصموده ــات  املديري يف 
ــدد املحافظ  ــل. وش ــتمرار العم ــىل اس ع
املنصوري عىل رضورة تنمية اإليرادات يف 
جميع القطاعات ومنها الزكاة والرضائب 
ــاط  ــة االنضب أهمي ــك  ــا وكذل وتحصيله
ــود  الجه ــر  وتضاف واإلداري  ــي  الوظيف
لخدمة املحافظة وتقديم مصلحة الوطن 

واملحافظة عىل كل املصالح األخرى.
ــىل رضورة  ــاء ع ــظ البيض ــد محاف وأك

ــبة املخلني واملقرصين يف أعمالهم  محاس
..

ــد  رف يف  ــتمرار  االس رضورة  إىل  ــا  الفت
ــني يف الجبهات والوقف إىل جانب  املرابط
ــعبية يف التصدي  ــان الش ــش واللج الجي
ــظ  ــت املحاف ــه. ولف ــدوان ومخططات للع
ــوري إىل رضورة مضاعفة الجهود  املنص
ــل املوارد  ــىل عمليات تحصي ــة ع والرقاب

ــا  ــة بم ــلطة املحلي ــرادات الس ــة إي لتنمي
ــات الناتجة  ــن مواجهة التحدي يمكنها م
ــار وتوفري  ــتمرار العدوان والحص عن اس
ــني.  للمواطن ــية  األساس ــات  االحتياج
ــود وتوحيد  ــر الجه ــدا رضورة تضاف مؤك
ــق الواحد  ــل بروح الفري ــوف والعم الصف
ــة والخدمية  ــدم القضايا التنموي ــا يخ بم

بمديريات املحافظة.

الجوف / سبأ
ــب التنفيذي  ــس للمكت ــاع أم ــش اجتم ناق
ــام  ــظ س ــة املحاف ــوف برئاس ــة الج بمحافظ
ــة  التنفيذي ــب  املكات أداء  ــتوى  مس ــي  املالح
ــىل جدول  ــة ع ــع املدرج ــن املواضي ــددا م وع

أعماله.
إىل  ــذي   التنفي ــب  املكت ــاء  أعض ــتمع  واس
ــتوى تحصيل  تقرير مدير عام املالية عن مس
ــوم  والرس ــة  والرضيبي ــة  الزكوي ــرادات  اإلي

األخرى بشقيها املحيل واملشرتك.

ــة  ــان ميداني لج ــكيل  ــاع تش ــر االجتم وأق
ــآت  ــة املتاحة وخصوصا املنش لحرص األوعي
ــوم حفر اآلبار  ــك تحصيل رس الصحية وكذل
والرضائب املستحقة عىل مالكي حفارات آبار 

املياه ومتابعة تحصيلها وتوريدها.
ــزة  ــل دور األجه ــاع تفعي ــر االجتم ــا أق كم
الرسمية وقيامها بواجباتها واختصاصاتها، 
ــذا  االنضباط يف عقد االجتماعات الدورية  وك
ــة يومية عن تحصيل املوارد إىل  ورفع معلومي

مكتب املالية. 


