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 ”األمنــاء” تقرير/ عماد 
ياسر فخر الدين:

يف منتصف أغســطس املايض 
 )be fast( دشــنت رشكة يب فاست
لرشكة  تســويقيًا  إعالنًا  اإلعالنية، 
تيلكوم(  )واي  الخلويــة  االتصاالت 
اململوكة ألحمد صالح العييس، نائب 
مدير مكتــب الرئيس هادي، بحصة 
%65، وبينام ميلك رشيك  تتجــاوز 
له من أقرباء الرئيس اليمني نســبة 
%35، احتوى اإلعالن التسويقي عن 
قرب افتتاح رشكة )واي تيلكوم( يف 
بالعاصمة  الرئييس  الجديــد  مقرها 
عدن، بعد رشاء مالكها الجدد الرشكة 
عقب انقســامها إثر انــدالع الحرب 
وإغالقها كلًيا يف املحافظات املحررة 
صنعاء  يف  خدماتها  اســتمرار  مع 
اليمنيــة )الواقعــة تحت ســيطرة 

ميلشيات الحويث(.

تهرب رشكــة )واي تيلكــوم( من 
تسليم رسوم ترخيص

وزارة  يف  عاملــة  مصــادر 
االتصــاالت وتقنية املعلومات عدن، 
اســتغربت من إعــالن رشكة )واي 
التســويقي  إعالنها  خالل  تيلكوم( 
الرابع  الجيل  لتقنيــة  امتالكها  عن 
وأن رشائح الرشكة ســتعمل بنظام 
عدن نــت 4G، بينام الرشكة ال زالت 
متهربة من تســديد قيمة ترخيص 
نت  لعدن  الرقمية  البوابة  يف  الربط 
4G، الذي يتجاوز مبلغ نصف مليار 
دوالر، ُتســلم إىل وزارة االتصاالت 
)ترخيص ربــط رشكات االتصاالت 
عىل  للحصول  نــت  عدن  بوابة  يف 

.)4G تقنية الجيل الرابع
االتصاالت  وزارة  يف  مسؤولون 
تيلكوم” قد  أن رشكــة “واي  أكدوا 
انتهت فعليًا مــن عملية الربط يف 
بوابة “عدن نت” خالل العام املايض، 
ومتتلك قسام خاصا يف مقر رشكة 
املعال  مبديرية  الكائــن  نت”  “عدن 
بعــدن، عــر تســهيالت مخالفة 

لطفي  السابق  االتصاالت  وزير  قدمها 
بارشيف لرجل األعــامل اليمني أحمد 
صالح العيــيس مالك الرشكة، بينام ال 
زال يتهرب حتى اآلن من ســداد رسوم 
الدولة  الرتخيص مســتغال نفوذه يف 
وامتناعــه عن دفع الرســوم لخزينة 
الدولــة، كحال بقية الــرشكات حول 

العامل.

نافــذة خلف إفشــال  جهــات 
“عدن نت”

منذ منتصف عــام 2018م، موعد 
انطالق أول بث لخدمــة إنرتنت الجيل 
الرابع “عــدن نت”، وحتــى اآلن، مل 
تستطع الرشكة تلبية احتياجات السوق 
يف العاصمة عدن فقط وتوفري رشائح 

الرشكة للمواطنني، وتغطية نطاق البث 
ليشــمل مختلف املناطق واملحافظات 
املحــررة حتى يف إطار عــدن فقط، 
حيث ال زالت التغطية مل تشــمل كافة 
السمرسة  ناهيك عن عمليات  املناطق، 
واحتكار نظامها عىل رشكة “هواوي” 
باليمن،  الحــري  وكيلها  عر  فقط 
وزيــر االتصاالت وتقنيــة املعلومات 
السابق لطفي بارشيف، الذي عمل عىل 
إفشال الرشكة الوطنية “عدن نت”، من 
خالل إضعافها، وعدم توسعة أبراجها 
ونطاق تغطيتها وتوفري رشائحها، من 
أجل جهات نافذة تسعى للسيطرة عىل 
تقنية الجيل الرابــع عر رشكة “واي 
يف  السبق  لها  سيكون  التي  تيلكوم”، 
توفري خدمة 4G من بوابة “عدن نت”، 
ملختلف املناطــق املحررة وحصد أرباح 
مباليني الــدوالرات، بــدال من رشكة 

“عدن نت” اول رشكة وطنية تدشــن 
الدولة  لخزينة  أرباحها  وتعود  الخدمة 

مبارشة.

احتكار تقنية الجيل الرابع
للعام2020م  ســبتمر  شهر  يف 
نقلــت رشكة )ســبأ فــون( مركزها 
الرئيس مــن العاصمة اليمنية صنعاء، 
الخاضعة لسيطرة مليشيا الحويث، إىل 

العاصمة الجنوبية عدن.
وقالت رشكة ”سبأفون“، يف بيان 
لها، إن قــرار نقل الرشكــة إىل عدن 
الحكومة ومجلس  لدعــوة  تلبية  جاء 
النواب والتحالف العريب، برضورة نقل 
شبكات قطاع االتصاالت إىل العاصمة 
عدن، من أجل توفري خدمات االتصاالت 
لليمنيــني يف املناطق املحررة، وتأمني 
وتحكم  ســيطرة  عــن  اســتقاللها 

بالعمل  امليليشــيات بصنعاء، ووعدت 
مع وزارة االتصاالت الستكامل تشغيل 
بقية الخدمات، وصوال إىل تقنية الجيل 

الرابع والخامس.
الرشكة  مصادر غري رســمية يف 
قالت إن وزير االتصاالت السابق لطفي 
الرشكة  عمل  عرقلــة  تعمد  بارشيف، 
ترخيص  ومنحها  املحررة،  املناطق  يف 
الربط من البوابة الرقمية للجيل الرابع 
)عدن نــت 4G(، رغم عزم الرشكة يف 
الرابع  الجيــل  تقنية  عــىل  الحصول 
وتزويد مســتخدميها، واســتعدادها 
بتســليم كافة الرســوم والرتاخيص 

املطلوبة للدولة.

رفع موارد الدولة
ويف حديث سابق لوزير االتصاالت 
وتقنية املعلومات الحايل نجيب العوج 

“رفع  نحو  وزارته  ســعي  إىل  أشار 
مــوارد الدولــة وتوســيع رشيحة 
املســتفيدين من الجيــل الرابع من 
اإلنرتنت وتشجيع رشكات االتصاالت 
القامئــة والجديدة عــىل االنخراط 
واالستثامر  التحتية  البنية  بتوسعة 
فيهــا، إىل جانب خلق التنافســية 
واملشــاركة لقطاعات واســعة من 
املجتمــع والــرشكات العاملة بهذا 

املجال”.
أهمية  عــىل  العــوج  وشــدد 
“اســتخدام تقنية ومجاالت األقامر 
االتصال  كفــاءة  لرفع  الصناعيــة 
دور  تفعيــل  وعــىل  واإلنرتنــت، 
املؤسســات التابعــة لالتصــاالت 
وتشــجيعها عىل التنافسية وتقديم 
الخدمة األفضل، وعىل ربط االتصال 
األريض واملوبايــل مبنظومة وزارة 

االتصاالت”.
وزارته  لدى  سيكون  أنه  وأضاف 
االستثامر  لتشجيع  حقيقي  “سعي 
والرشاكة يف مجال تقنية املعلومات، 
وخلق  الريــد  عمل  كفــاءة  ورفع 
منط جديد مــن األداء وربط برامجه 
يف  مبا  التواصل،  تكنولوجيا  بأحدث 
ذلــك تحويل الريد ملؤسســة مالية 
وخدماتية تخفف من معاناة املواطن 

وتقدم خدمات أفضل”.
وأشــار العــوج إىل أن أغلــب 
التحديات التي تواجهها خطة وزارته 
سيتم التغلب عليها من خالل التعاون 
واملؤسسات  الرشكات  مع  والتنسيق 
االتصال  مجاالت  يف  العاملة  الدولية 

واالستثامر واالبتكار.

مبالــغ خياليــة من عائــدات قطاع 
االتصاالت واإلنرتنت

ووفــق تقارير غــري حكومية، 
أشــارت إىل أن حجم اإليرادات التي 
قطاع  من  الحوثيــون  عليها  تحصل 
االتصاالت واإلنرتنــت خيالية، حيث 
2014 إىل  الفرتة من عام  أنه “خالل 
2018، بلغــت إيــرادات الحويث من 
قطاع االتصــاالت مليار و82 مليون 
دوالر تحت بند الرضيبة والزكاة، فضال 
الدوالرات من  مــن  املاليني  مئات  عن 
فارق االتصاالت الدولية والهيئة العامة 

للريد”.
أما األرباح، فقد بلغت مليارين و39 
مليــون دوالر و723 ألف دوالر خالل 
هــذه الفــرتة )2014 2018-(، وفقا 

لحديث الخبري اليمني يف االتصاالت.
املايض،  العام  مــن  يناير  ونهاية 
قــال تقرير صادر عــن فريق الخراء 
إن  املتحدة،  لألمــم  التابــع  الدوليني 
الحوثيني يتحصلون عىل 407 مليارات 
ريال مينــي )نحو 740 مليون دوالر(، 
اإليرادات تأيت من الرشكات ورســوم 
تراخيص رشكات االتصاالت الســلكية 

والالسلكية والتبغ وغريها.

تقرير

جهات نافذة ت�سعى لل�سيطرة على تقنية اجليل الرابع 
عرب �سركة ”واي تيلكوم” حل�سد ماليني الدوالرات

مبالغ خيالية من عائدات قطاع 
االت�ساالت واالإنرتنت.. ملن تذهب؟

من قدم ت�سهيالت خمالفة للقانون ل�سركة العي�سي؟ ومن يحاول اإف�سال ”عدن نت”؟

من يحتكر تقنية اجليل الرابع؟

�سركة )واي تيلكوم( تتهرب من ت�سليم ر�سوم تتجاوز ن�سف مليار دوالر
تفا�سيل خطرية ومعلومات جديدة عن �سركة ات�ساالت مرتقبة يف عدن

ُاتهمت بالتنصل عن سداد نصف مليار دوالر..


