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ميكن  ما  بكل  موبايل  مين  �أن  فيه  ال�شك  مما  �إن 
تو�شيفة حتت هذ� �مل�شمى تنفرد بخ�شو�شية �شديدة  
وهذه �خل�شو�شية هي �ل�شرط �جلوهري يف معادلة 
�شرف  نال  من  كل  به  يوؤمن  �أن  يجب  �لذي  �لنجاح 

�النتماء للمنظومة �الإد�رية و�الإ�شر�فية لل�شركة ..
وبقدر �عتز�زي بالثقة �لتي �أولتني �إياها قيادة �ل�شركة 
– �أقول  �أتبوء من�شب �ملدير �لتنفيذي لل�شركة  الأن 
بقدر ذلك – فاإين �أ�شت�شعر حجم �مل�شوؤولية وج�شامة 
م�شرية  مو��شلة  الأن   ، عاتقي  على  �مللقى  �لتكليف 
باالأمر  لي�س  قبلي  من  �لزمالء  بد�أها  �لتي  �لنجاح 
�أكرب  قفز�ت  وحتقيق  �جلديد  تقدمي  و�إمنا   ، �لكايف 
م�شممون  نحن  ما  هو  �ل�شركة  ر�شيد  �إىل  ت�شاف 
�لظروف  كانت  مهما  �آخر  بخيار  نر�شى  ولن  عليه 

و�لتحديات ...
ومن وجهة نظرنا �أن حتقيق �لهدف �لذي ن�شعى �إليه 
لن يتاأتى �إال �إذ� �آمن �جلميع بخ�شو�شية مين موبايل 
�إيقاع  ذ�ت  تناف�شية  �شوق  �شمن  ��شتثماري  ككيان 
�شريع ومتغري ويتاأثر بكل ما ميكن �أن يبطئ م�شرية 
�لو�شول لتحقيق �لنتائج �ملن�شودة .. �أننا نخو�س غمار 
معركة تناف�شية يف �شوق متغري ، وال منا�س من �أن 
�أن  نرف�س متاماً  لكننا  ومتغري�ته  نتاأثر مبجرياته 
عازمون  نحن  بل  ومتفرجني  متاأثرين  جمرد  نظل 
على �أن نكون موؤثرين و�شانعني لالأحد�ث بل و�أبرز 
من ي�شنعون وجهاً متجدد�ً ل�شوق �الت�شاالت يف بالدنا 

مين موبايل ..
النجــــاح 
المشروط

املدير التنفيذي 
عامر حممد هز�ع

�لت�شويقي  ومن هذ� �ملنطلق فاإننا نويل �جلانب 
قدر�ً كبري�ً من �الهتمام بقدر �خل�شو�شية �لتي 
و�ملبيعات  �لت�شويق  لفريق  �ملوكلة  �ملهام  تفر�شها 
لل�شوق  �ملبا�شرة  ومالم�شتها  �لعمالء  وخدمة 
ومتطلباته ونحن يف مين موبايل منتلك �لكفاءة 
و�خلرب�ت �لوطنية �لقادرة على �لتناف�س و�الإبد�ع 
و�إمنا  �لعمالء  وخدمة  �لت�شويق  جمال  يف  لي�س 
يف �شتى �ملجاالت �لفنية و�الإد�رية و�ملالية وخدمة 
�مل�شتمر  تدريبها  نويل  �لكو�در  هذه   ، �لعمالء 
�هتماماً كبري�ً و�شنعمل على ��شتمر�رية �لتاأهيل 
�شو�ًء يف �خلرب�ت �لعامة �أو يف �لتخ�ش�شات �أو حتى 

يف �ملجاالت �الأكرث تخ�ش�شاً .
�أتوجه بال�شكر و�لتقدير لكل �لعاملني يف  ختاماً 
قطاع �الت�شاالت ويف �ملقدمه معايل �لدكتور �أحمد 
عبيد بن دغر – وزير �الت�شاالت و�لدكتور علي 
ناجي ن�شاري – رئي�س جمل�س �الإد�رة و�ملهند�س 
�شادق حممد م�شلح – مدير عام �ملوؤ�ش�شة �لعامة 
مين  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  ولكل  لالت�شاالت 
و�إىل  �ل�شركة  ووكالء  �لعاملني  وكافة  موبايل 
كافة �مل�شاهمني و�إىل كافة م�شرتكي مين موبايل 
مهنئاً �إياهم وجميع �أبناء وطننا �حلبيب مبنا�شبة 
�حتفاالت بالدنا بالذكرى �لـ 22 لتحقيق �لوحدة 

�ليمنية �ملباركة .
وكل عام و�أنتم بخري



العامة  للجمعية  اخلام�س  االجتماع  اليوم  ينعقد 
العادية لل�شركة ، برعاية معايل دولة رئي�س الوزراء 
من  عدد  وبح�شور  با�شندوه  �شامل  حممد  اال�شتاذ 
العامة  اجلمعية  واأع�شاء  االأعمال  ورجال  الوزراء 

لل�شركة .
الق�شر  بقاعة  اليوم  �شباح  ينعقد  الذي  االجتماع 
باأمانة العا�شمة ياأتي بالتزامن مع عدد من التغريات 
ال�شركة  يف  العليا  املنا�شب  من  عدد  يف  احلا�شلة 
اأقرتها  التي  الوظيفي  التدوير  فر�شتها عملية  والتي 

احلكومة مطلع مار�س املن�شرم .
مديرًا  ن�شاري  ناجي  علي  الدكتور  تعيني  مت  حيث 
اإدارة مين موبايل  – رئي�شًا ملجل�س  تنفيذيًا لتيليمن 

2012م  ل�شنة   )33( رقم  �جلمهوري  �لقر�ر  �شدر 
�لعامة  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لتعيينات  بع�س  باإجر�ء 
�ملادة  ق�شت   ، و�لال�شلكية  �ل�شلكية  لالت�شاالت 
�أ�شماوؤهم  �لتالية  �الإخوة  بتعيني  منه  �الأوىل 

بالوظائف �ملحددة �أمام ��شم كل منهم:
1/ م.�شادق حممد م�شلح مدير� عاما للموؤ�ش�شة 

2/ م. حممد قا�شم غم�شان نائبا ملدير عام �ملوؤ�ش�شة 
لل�شئون �ملالية و�الإد�رية

3/ م. لطفي حممد �شامل با�شريف نائبا ملدير عام 
�ملوؤ�ش�شة لل�شئون �لفنية

قرارات وزارية باجراء تعديالت يف املنا�شب القيادية 
العليا بيمن موبايل وتليمن

مار�س  �شهر  بداية  وتليمن  موبايل   مين  �شهدت 
املن�شرم حركة تعديالت  يف املنا�شب االدارية العليا 

..حيث مت تكليف كل من
- الدكتور علي ناجي ن�شاري مبهام املدير التنفيذي 

لتيليمن –رئي�س جمل�س ادارة مين موبايل
- م/عامر حممد هزاع-املدير التنفيذي ليمن موبايل

برعــــــــاية دولة رئي�س الوزراء 
الأ�ستاذ / حممد �سامل با�سندوه

ينعقد اليوم االجتماع اخلام�س للجــــمعية 
العامة لل�شركة

باإجراء  جمهوري  قرار  �سدور 
العامة  باملوؤ�س�سة  تعيينات 
لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

اأعلنت مين موبايل عن تربعها مببلغ ع�شرة ماليني ريال ل�شالح ال�شهداء واجلرحى الذين �شقطوا 
جراء التفجريات االإرهابية اجلبانة التي ا�شتهدفت وحدات من اجلي�س كانت تقوم با�شتعرا�شات 
تدريبية يوم االأثنني املوافق 2012/5/21م ا�شتعدادًا مل�شاركتها يف اال�شتعرا�س الع�شكري الذي اأقيم  

مبنا�شبة احتفاالت بالدنا بالذكرى الـ 22 لتحقيق الوحدة املباركة .
لل�شركة عن  التنفيذي  – املدير  املهند�س عامر حممد هزاع  اأعرب  االإعالم  لو�شائل  ويف ت�شريح 

ا�شتعداد ال�شركة الدائم للتفاعل مع كافة الق�شايا الوطنية .
�شعبنا  اأبناء  وكافة  ال�شهداء  واأ�شر  ال�شيا�شية  للقيادة  ال�شركة  يف  العاملني  كل  تعازي  هزاع  ونقل   

املعطاء باحلادث اجللل متمنيًا اأن متثل هذه احلادثة زيادة يف التالحم الوطني وتوحيد ال�شف .
املبادرة  �شرعة  اال�شتثمارية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  كافة  اأدعو   « بالقول  ت�شريحه  هزاع  واختتم 

والقيام بواجبها الديني والوطني واالإن�شاين من خالل تقدمي الدعم ال�شخي دون تاأخري  ..

مين موبايل تتربع بع�سرة ماليني ريال ل�سالح �سهداء وجرحى تفجريات ال�سبعني

نفذت مين موبايل خالل العام املن�شرم 2011م عدد 
من م�شاريع التو�شعة والتطوير لل�شبكة بهدف مواكبة 
التي ي�شاحبها  امل�شرتكني  الكبرية يف عدد  الزيادة 

زيادة كبرية يف احلركة الهاتفية .
ويف ت�شريح خا�س لـ ) ح�شاد ( اأو�شح املهند�س معمر 
ثابت – رئي�س وحدة التخطيط وامل�شاريع بال�شركة اأن 

اأعمال التو�شعة ا�شتهدفت باالأ�شا�س           
... Access Network و core network 

اآنفة الذكر مت ا�شناد تنفيذها  اأن امل�شاريع  اإىل  واأ�شار ثابت 
لالإدارة العامة لالن�شاءات وقد مت اجناز ن�شبة كبرية منها 

رغم الظروف التي مرت بها بالدنا خالل العام املن�شرم .
 core network  ( التو�شعة  اأعمال  يخ�س  ما  اأما 

�شملت  التو�شعة  اأعمال  اأن  ثابت  معمر  املهند�س  اأو�شح   )
ال�شنرتاالت ووحدات امل�شرتكني ) HLR ( وال�شبكة الذكية 
ونظام الفوترة ومراكز الر�شائل ووحدة ترا�شل املعطيات ونظام 

النغمات ال�شوتية 
منوهًا اأن ن�شبة االجناز يف كل هذه امل�شاريع بلغت نحو %90 .. 

واأن هناك م�شاريع الزالت قيد التنفيذ .

اجنـــــــــــــــــــــــــاز 90 % من اأعمــــــــــــال التو�سعــــــــة خـــــــــالل العــــــــام املن�ســــــــــرم

جمل�س  لرئي�س  نائب  عبود  �شامل  نبيل  واملهند�س 
مديرًا  هزاع  حممد  عامر  واملهند�س  االإدارة 
املهند�س  توىل  حني  يف  موبايل  ليمن  تنفيذيًا 
املوؤ�ش�شة  عام  مدير  مهام  م�شلح  حممد  �شادق 

العامة لالت�شاالت .
الق�شايا  من  عدد  االجتماع  و�شيناق�س  هذا 
مقدمتها  يف  والتي  االأعمال  جدول  يف  املدرجة 
املالية  الذمة  واإبراء  القانوين  املحا�شب  تقرير 
توزيع  واإقرار  2011م  املن�شرم  للعام  للمجل�س 
 %40 بـ  واملحددة  2011م  للعام  االأرباح  ن�شبة 
للعام  املقرة  الن�شبة  نف�س  وهي  ال�شهم  قيمة  من 

ال�شابق .



�لرئي�شي  �ملركز  بناء  م�شروع  موبايل  مين  �إد�رة  جمل�س  �أقر 
لل�شركة ... ويف �الجتماع �لذي �أنعقد نهاية �شهر فرب�ير �لفائت 

�أقر �ملجل�س �شر�ء �الأر�شية �ملزمع بناء �ملركز �لرئي�شي عليها .
و�الإجر�ء�ت خالل  �لنقا�شات   �شل�شلة  بعد  وتاأتي هذه �خلطوة 
�لفرتة �ل�شابقة �لتي كانت تهدف باالأ�شا�س �إىل �عتماد م�شروع 
يو�كب �لتو�شع �ملت�شارع و�لكبري لل�شركة ويتنا�شب وحجم �ل�شركة 

باعتبارها من �أكرب �مل�شاريع �ال�شتثمارية يف بالدنا .
ويف ت�شريح خا�س لـ ) ح�شاد ( �أو�شح �لدكتور علي ناجي ن�شاري 
– رئي�س جمل�س �الإد�رة �أن عملية �ل�شر�ء جاءت بناًء على ما �أقرته 
�ملا�شي  �لعام  �ملنعقد يف 20 مايو  �لعامة يف �جتماعها  �جلمعية 

باأمانة �لعا�شمة ...
و�أ�شاف �لدكتور ن�شاري �أن �شر�ء �الأر�شية ميثل �ملرحلة �الأوىل 
باخلطو�ت  �لبدء  �شيتم  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  و�أنه  للم�شروع 
�لفعلية �لتالية و�لتي �شت�شمل �لت�شاميم و�لبناء ، منوهاً �إىل �أن 
�لكبري  لالهتمام  نظر�ً  �شريعاً  جتاوزها  �شيتم  �الإجر�ء�ت  هذه 
�لذي يوليه جمل�س �الإد�رة للم�شروع باعتباره من �الأولويات �لتي 

يجب �جنازها باأ�شرع وقت .
و�ختتم رئي�س جمل�س �الإد�رة ت�شريحه بالقول �أن جمل�س �الإد�رة 
�حل�شة  يف  و�لزيادة  لل�شركة  �لكبري  �لتطور  مدى  متاماً  يعي 
�ل�شوقية لل�شركة �لتي و�كبها زيادة يف عدد �لعاملني يف �ل�شركة 
وما يتطلبه ذلك من توفري بيئة عمل منا�شبة ... و�أن جمل�س 
�الإد�رة قد �أقر يف وقت �شابق ��شتئجار مبنى منا�شب لل�شركة يف 
�أمانة �لعا�شمة تقاطع �شارع �لزبريي ع�شر ويجري حالياً تاأثيثه 

وتهيئته و�شيتم �نتقال �إد�ر�ت �ل�شركة �إليه قريباً .

من  �الأهم  بالعن�شر  موبايل  مين  �شركة  �هتمت 
حيث  �لب�شري  �لعن�شر  وهو  �أال  �نتاجها  عنا�شر 
�أولت �هتماما خا�شا به من حيث �لتدريب �شو�ء 

كان د�خليا يف �ليمن �أو خارجيا :
يف  �ملنعقدة  �لدور�ت  يف  �ملتدربني  عدد  كان  حيث 
 2011 للعام  حملية  متخ�ش�شة  ومعاهد  مر�كز 
خمتلفة   وتخ�ش�شات  جماالت  يف  متدربا     412
�لدور�ت   يف  �ملتدربني  عدد  �أن  �إىل  باالإ�شافة 
�خلارجية كانت ) 100 ( متدربا  توزعت على عدد 

من �لدول �لعربية و�الأجنبية .
وخالل �لعام 2011 مت توظيف عدد )50( موظف 
جديد مت توزيعهم على عدد من �الإد�ر�ت و�الأق�شام 

�قرت �شركة مين موبايل ن�شبة �الرباح �ملوزعة 
لهذ� �لعام 40 %من �لقيمة �ال�شمية لل�شهم �ي 

مبلغ ))200((ريال 
ويف ت�شريح لو�شائل �العالم �أ�شار �ال�شتاذ عادل 
�ملحيا مدير �لت�شويق و�ملبيعات يف �ل�شركة �ن 
ن�شبة 40% هي �العلى على م�شتوى �الأرباح �لتي 
تعلنها بقية �مل�شاريع �ال�شتثمارية يف بالدنا و�ن 
�لثاين على  للعام  �لن�شبة  �ل�شركة توزع نف�س 

�لتو�يل .
�أ�شار �ملحيا �ىل �ن �مل�شاهم بح�شوله على �أرباح 
�ال�شلية  �لقيمة  جتاوز  قد  يكون  �لعام  هذ� 
لل�شهم بن�شبة 62 %وهذ� ما يو�شح بجالء جناح 
�لتي  �لت�شويقية  و�لرب�مج  �لت�شويقي  �الد�ء 

تتبناها �ل�شركة .
ومن خالل �الور�ق �ملالية لل�شركة فاإن ن�شبة 
�إير�د�ت �ل�شركة للعام 2011م بلغت  �لزيادة يف 
حيث  �ل�شابق  �لعام  باإير�د�ت  %مقارنة   8.30
مليار   )51( �لعام 2011م  �ير�د�ت  �إجمايل  بلغ 
 ، ريال  مليون  وثمانون  وت�شعة  وثمامنائة 
�ربعة  يقارب  مبا  �ل�شابق  �لعام  عن  مرتفعة 

باأعمال  البدء  قريبًا 
بناء املركز الرئي�سي

ملواكبة التو�سع الكبري يف حجـــــم ال�سركة 
ا�ستيعاب موظفني جدد وعقد دورات تدريبية متخ�س�سة 

الأعلى على م�ســـتوى ال�ســوق املحلية
للعام الثاين على التـوايل اأربــاح مين 
موبايل بلغت 40 % من قيمة ال�سهم

رئي�س جمل�س �الإد�رة ...

مليار ريال مقابل زيادة يف �مل�شروفات قر�بة 
مليار ريال للعام �ل�شابق وقد بلغ ربح 2011م 
قبل �لزكاة و�الحتياطيات )26(مليار و�ثنني 
مقابل)23(مليار  ريال  مليون  وخم�شون 
وثالثة وثمانون مليون ريال يف �لعام �ل�شابق .

لالأرباح  �لرت�كمي  �لدخل  �إجمايل  بلغ  كما 
2007م-2011م  �ملا�شية  �خلم�شة  لالأعو�م 
وع�شرون  و�ربعة  و�شبعمائة  مليار  ت�شعون 
مليون ريال وهو مايزيد عن �شعف ر�أ�س �ملال 

�لتاأ�شي�شي لل�شركة .
�ملحيا  ك�شف  �مل�شرتكني  عدد  يخ�س  وفيما 
عن �أن �إجمايل عدد �مل�شرتكني جتاوز �الربعة 
ماليني م�شرتك مفيد�ُ �أن �لزيادة �ملت�شارعة يف 
عدد �مل�شرتكني مبثابة �ل�شهادة �لفعلية للثقة 
�لتي جنحت �ل�شركة يف تعزيزها لدى قطاعات 

كبرية من �بناء �ل�شعب .
و�ختتم �ملحيا ت�شريحه باأن �خلطة �لت�شويقة 
�ملفاجاأت  من  �لكثري  �شتحمل  �لعام  لهذ� 
�حتياجات  يلبي  ومبا  �لنوعية  و�خلدمات 

ورغبات م�شرتكينا وجمهور �ل�شركة �لكبري .

وكذلك مت تثبيت �ملوظفني �ملتعاقدين عدد 
) 53( موظف وموظفة  .

وعلى �شعيد �لن�شاطات �لعمالية يف �ل�شركة فقد 
مت �ختيار عدد )61( موظفا وموظفة  من جميع 
�ق�شام �ل�شركة لتكرميهم يف عيد �لعمال  للعام 

�حلايل 2012م.
وقد مت تنظيم رحالت ترفيهية للموظفني �إىل 
�ل�شياحية  �جلمهورية  حمافظات  من  �لعديد 
و�لتخفيف من  عنهم  �لرتويح  باب  وذلك من 
�شغوط �لعمل ليعودو� من تلك �لرحالت بروح 

متجددة ون�شاط �أعلى . 
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حققت مين موبايل خالل �العو�م �ملا�شية قفز�ت 
بالنجاح  ذلك  �جلميع..وتوجت  بها  ��شاد  نوعية 
�حد�ث  �شهد  �لذي  �ملا�شي  �لعام  خالل  و�لتميز 
و��شافت  بقوة  نف�شها  فر�شت  �شيا�شية  وتقلبات 
�عباء على عاتق �ملن�شومة �الد�رية لل�شركة...،وهذه 
�العباء مل تكن كل ما ي�شتوجب �لتعامل �لطارئ 
و�حللول �ملتو�زنة بل هي ��شافات جديدة �ن�شمت 
كانت  �شنو�ت  لعدة  �ل�شركة  منها  عانت  �ىل هموم 
حماوالت �يجاد حلول حا�شمة لها ال تقل م�شا�شة 
عن تاجيلها �ملتكرر وترحيلها من جمل�س �د�رة  �ىل 
�خر طيلة عدة �شنو�ت ،ناهيك عن �ل�شباق �ملحموم 

�لذي تخو�شه �ل�شركة و�لدور �ملطلوب منها ...
كل ذلك كان مد�ر حو�رنا مع رئي�س جمل�س �الد�رة 
�لدكتور علي ناجي ن�شاري ..و�لذي �شن�شتعر�شة 

من خالل �التي:
العام  بالدنا  بها  مرت  التي  االأو�شاع  ظل  يف   •
املا�شي وب�شفتكم رئي�س جمل�س االإدارة ماذا يعني 

لكم الرقم 40% اأرباح لعامني متتاليني ؟
الرقم 40%ارباح جاء وفقًا ملا خطط له وكان باالإمكان 
حتقيق رقم اكرب ولكن من وجهة نظري اأن النجاح 
كان بجدارة كونه حتقق يف ظروف ا�شتثنائية مرت 
من  عدد  وبرزت  املن�شرم  العام  خالل  بالدنا  بها 
التحديات التي كان اهمها اأن معظم مقرات ال�شركة 
انعدام   ، الكهرباء  وانقطاع   ، التوترات  مناطق  يف 
املحروقات واملواد البرتولية ، وتعر�س �شبكة االلياف 
لالت�شاالت  العامة  املوؤ�ش�شة  توفرها  التي  ال�شوئية 
، واخريًا تعر�س عدد من  لعمليات تخريب متكررة 
حمطات مين موبايل للتخريب يف عدد من املناطق 
، ولكن رغم هذة اال�شتثناءات ا�شتطاعت مين موبايل 

ان تثبت جدارتها يف مواطن متعدده اهمها :-

1. قدرتها على تاأمني اخلدمات و�شمان 
وتامني وحماية مقرات  ال�شبكة  �شالمة 

ال�شركة .
2. حر�شت ال�شركة يف ا�شعب املواقف 

اليمنيني  لكل  تر�شيخ وطنيتها ك�شركة خدمية  على 
لتت�شرف  تكن  فلم   ،، وانتماءاتهم  اطيافهم  بكل 
او  طائفة  او  ا�شرة  او  لفرد  مملوكة  �شركة  وكاأنها 
جماعة بل كانت منحازة لليمن فقط وحر�شت على 

تاأدية واجباتها جتاه كافة ابناء ال�شعب .
3. قدرتها على تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية كبرية مثل 

.Ev-do خدمة
• ما هو جديد ال�شركة خالل العام اجلاري ؟

هناك جديد نوعي وا�شرتاتيجي مت ا�شتيعابه يف خطه 
طموحة منها تو�شعة EV-DO واالنرتنت ب�شكل 
عام ، واننا ننوي موا�شلة تعزيز موقعنا الريادي يف 
�شوق االت�شاالت مع التزامنا املطلق باإحراز اف�شل 
النتائج ال�شتثمارات امل�شاهمني يف ال�شركة وحر�شنا 
املبتكرة  باخلدمات  امل�شرتكني  تزويد  على  االأكيد 
وموا�شلة االأداء املتميز اليوم وغدا لذلك فقد �شرعت 
خدمات  لتقدمي  �شبكتها  مكونات  تهيئة  يف  ال�شركة 
الرتاخي�س  ا�شت�شدار  يتم  اأن  بعد  الرابع  اجليل 
خدمات  تقدمي  من  �شيمكن  مبا  لذلك  الالزمة 

متطورة للبيانات واالإنرتنت وب�شرعات عالية جدًا .
• بعد خم�س �شنوات من االأرباح هل اأنتم را�شون 

عما حتقق يف مين موبايل حتى االآن ؟
نعم نحن را�شون كل الر�شا فقد بذلنا كل مابو�شعنا 
ولكن يجب ان ال يقف طموحنا عند هذا احلد فاإننا 

الزلنا م�شممني على حتقيق االكرب واالف�شل .
قطاع  ك�شركة  موبايل  مين  �شركة  جنحت  • هل 
القطاع  خمتلط ) حكومي ( يف مناف�شة �شركات 

اخلا�س ؟ وملاذا ؟
نعم جنحت ال�شركة يف املناف�شة وبجدارة ب�شهادة 
املحللني واملراقبني من ذوي التخ�ش�س يف املجال 
يف  املن�شورة  االرقام  خالل  ومن   ،، االقت�شادي 
اأن  رغم  ال�شركة  جناج  ي�شطع  املالية  االوراق 
االمتيازات القانونية ل�شالح القطاع اخلا�س اكرث .

• كيف تقيمون املركز التناف�شي لل�شركة يف �شوق 
االت�شاالت اليمنية ؟

تهياأت  اإذا  ولكن  جيد  لل�شركة  التناف�شي  املركز 
الظروف القانونية والفنية وزيادة الكوادر �شيكون 
ما�شون  ونحن  اأف�شل  التناف�شي  ال�شركة  مركز 

بجدية يف هذا اجلانب 
• كيف تقراأون م�شتقبل ن�شبة االأرباح بعد تطبيق 
اأمامكم  املتاحة  البدائل  ال�شرائب وما هي  قانون 

خللق فر�س ا�شتثمارية جديدة ؟
نحن نعمل وفقا لتوجيهات وزير االت�شاالت وتقنية 
بالتن�شيق  الدكتور احمد عبيد بن دغر  املعلومات 
مع االخوة يف الوزارة على اي�شاح اال�شرار ال�شلبية 

رئيس مجلس اإلدارة 

معمقابلة

ملجلة ح�شاد

يعد  مل  املحلية  ال�سوق 
قادرًا على ا�ستيعاب م�سغل 

خام�س للهاتف النقال .
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املرتتبة على تطبيق ن�شبة 50%�شريبة على �شركات 
الهاتف النقال ونرى ان تطبيق الن�شبة ي�شبب اإحباط 
النقال ونحن  الهاتف  للم�شاريع اال�شتثمارية لقطاع 

ناأمل ان تتفهم اجلهات املعنية ذلك .
• هل مطروح على اأجندتكم اال�شتثمار يف قطاعات 

جديدة غري االت�شاالت ؟
تنوع املجاالت اال�شتثمارية مطروُح بقوة ومن الواجب 
ال�شيولة  وا�شتثمار  ان�شطتها  تنويع  ال�شركة  على 
العديد  وهناك  اخرى  م�شاريع  يف  لل�شركة  النقدية 
اال�شتثمارات يف  امكانية  تدر�س  التي  من اخليارات 
اخرى  جماالت  يف  هو  ما  ومنها  االت�شاالت  جمال 

غري االت�شاالت .
• ما مدى تاأثر مين موبايل باالأحداث خالل العام 
املا�شي 2011م وحتى االآن على اأكرث من م�شتوى ) 

اال�شتثماري – التناف�شي – الو�شع املايل ( ؟
العام املن�شرم كان هو العام " املحك " وكما ا�شلفنا 
ان ال�شركة تاأثرت ب�شكل مبا�شر وب�شكل غري مبا�شر 
العاملني  جميع  جهود  وبتظافر  اهلل  بحمد  ولكن 
قدرتها  موبايل جدارتها يف  اثبتت مين  ال�شركة  يف 
الفائقة على التعامل االيجابي مع متغريات االحداث 

ايًا كانت .
• عالقة مين موبايل بال�شركات املناف�شة ؟

ترتبط مين موبايل ببقية ال�شركات املناف�شة بعالقة 
يف  ال�شريف  التناف�س  لقواعد  وفقا  ومتكافئة  جيده 
العالقات مبا  دائما على تطوير هذه  ونعمل  ال�شوق 
يحقق ايجاد بيئة ت�شويقية تناف�شية ا�شا�شها االبداع 

وتقدمي االف�شل .
احلكومي  والروتني  االإجراءات  توؤثر  حد  اأي  • اإىل 
 . التناف�شية  وقدرتها  ال�شركة  ن�شاط  من  احلد  يف 

وما هي املعاجلات من قبلكم بهذا اخل�شو�س ؟

الروتني الذي نتحدث عنه لي�س �شمة تنفرد بها مين 
اللوائح حتد من  كثري من  ان  �شك  وما من   ، موبايل 
ن�شاطها وفاعليتها يف املناف�شة .. ونحن بدورنا نبذل 
جهود ا�شتثنائية يف �شبيل التوفيق بني حتقيق املناف�شة 
اللوائح  احرتام  وبني  ال�شوق  يف  املت�شارعة  و  القوية 
املطروحة  املعاجلات  من  عدد  وهناك   ،، والقوانني 
قريبا  بتنفيذه  �شنبداأ  ما  وهناك  الدرا�شة  حتت 
وعلى �شبيل املثال نحن ب�شدد اإ�شدار الئحة خا�شة 
بال�شركة )) للم�شرتيات (( وفقا للمناق�شات للعام 
2007م وهذه الالئحة �شتنعك�س ايجابًا على قدرات 

ال�شركة التناف�شية والت�شويقية وب�شورة جيده.
روؤية  الهيكلة  اإعادة  اأي مدى �شيحقق م�شروع  • اإىل 

ال�شركة ؟ وملاذا تاأخر اإىل هذا الوقت ؟
يف  نوعية  نقلة  �شيحدث  الهيكلة  م�شروع  ان  نتوقع 
اأداء ال�شركة الت�شويقي والفني واملايل واالداري ،، 
النه راعى يف كثري من تو�شيفاته الو�شول ايل هيكل 
تنظيمي حديث يت�شم باملرونه وو�شوح ال�شالحيات 
ال�شركة  خ�شو�شية  االعتبار  يف  وي�شع   ،، واملهام 

وو�شعها التناف�شي .
؟ كان  اأكرث مما  باالمكان  كان  اإن  تعتقدون  • هل 
كان طموحنا   ،، كان  اكرث مما  باالإمكان  كان  نعم 
ا�شتطدم  الواقع  على  اخلطط  تنفيذ  ولكن  اأكرث 
بظروف ا�شتثنائية ا�شتطعنا التغلب على كثري مها 

واجنزنا الكثري .
م�شغل  ا�شتيعاب  على  قادرة  اليمنية  ال�شوق  • هل 

جديد لالت�شاالت ؟
ال�شوق املحلي مل يعد قادرا على دخول م�شغل جديد 
يتجاوز  ال  البلدان  من  كثري  اأن  يعرف  واجلميع   ،،
م�شغلني   3 عن  فيها  النقال  للهاتف  امل�شغلني  عدد 
ظل  يف  م�شغلني  اربعة  حاليا  بالدنا  ويف   ، فقط 

ظروف �شوقية وتنظيمية معقدة و�شعبه .
• ختامًا .. ا�شمحويل من خالل جملة )) ح�شاد 
بكل  واعتزازي  وفخري  �شكري  عن  اعرب  ان   ))
التوفيق  من  مزيدا  لهم  متمنيا  بال�شركة  العاملني 
املحن  كل  الوطن  يتجاوز  ان  وامتنى  والنجاح 

والتحديات.

الذين  ح�شاد  حترير  هيئة  يف  الزمالء  واأ�شكر 
تعودنا منهم تقدمي كل ما هو اأف�شل وبابداع ومتيز 

.

را�سون عما حتقق لل�سركة 
رغم  النجاح  وحققنا   ..

الظروف ال�ستثنائية .

املعنية  اجلهات  تتفهم  اأن  ناأمل 
على  املرتتبة  الأ�سرار  مدى 
على   %50 الـ  �سريبة  تطبيق 
ن�سعى  الت�ســــــــالت  �سركات 
الرابع  لتقدمي خدمــات اجليل 
ا�ستثمار  جمـــــالت  و�سنفتح 

جديدة .

الرقم 40% اأرباح جاء وفقًا ملا خطط له 
ولكن  اأكرب  رقم  حتقيق  بالإمكان  وكان 
من وجهة نظري اأن النجاح كان بجدارة

مرت  ا�ستثنائية  ظروف  يف  حتقق  وانه 
بها بالدنا خالل العام املن�سرم .
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التسويق
حصاد

على الرغم من الركود الذي �سل احلياة 
لالأحداث  نتيجة  امل�ستويات  كل  على 
املا�سي  العام  يف  بالدنا  بها  مرت  التي 
كل  على  وا�سح  �سلبي  تاأثري  لها  وكان 
ال�سركات  ل�سيما  والفعاليات  الأن�سطة 

واملوؤ�س�سات .
اأن ت�سويق مين موبايل بذل جهودًا  اإل 
مع  كاملة  قطيعة  اإىل  الو�سول  لتجنب 
اإطالق  خالل  من  وامل�سرتكني  ال�سوق 
عدد من العرو�س واخلدمات واحلمالت 
بع�سها  اإىل  الإ�سارة  ميكن  الإعالنية 

كالتايل :-
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التسويق
حصاد

- خدمات جديدة :-
• خدمة �شلفني ) �ل�شديق وقت �ل�شيق ( :-

خدمة ح�شرية مل�شرتكي مين موبايل تتميز بها عن بقية 
�ل�شركات متكن م�شرتكي �لدفع �مل�شبق من �لقيام بطلب 

�شلفة يف حالة نفاذ �لر�شيد عرب طلب �لرقم 100* .
-: )  Data  ( • خدمة �النرتنت 

ب�شكل   EV-DO �النرتنت  خدمة  �ل�شركة  �أطلقت 

ر�شمي مع منت�شف �لعام �ملا�شي و�لتي تعد �أ�شرع خدمة 
�نرتنت نقال يف �ليمن �إ�شهاماً من �ل�شركة يف توفري خدمة 
و�لظروف  �ل�شعبة  �لظروف  من  �لرغم  على  متميزة 

�ل�شيا�شية �لتي مرت بها بالدنا يف �لعام �ملا�شي . 
ميكن  �مل�شافة  �خلدمات  من  عدد  �إطالق  �إىل  باالإ�شافة 

�الإطالع عليها من خالل زيارة موقعنا �اللكرتوين .
- عرو�س تن�سيط املبيعات :-

•  تخفي�س �شعر خط �لدفع �مل�شبق ) �شهيل ( �إىل 300 
ريال مع ر�شيد جماين 200 ريال د�خل �ل�شبكة .

�أطلقت   ) جماين  ر�شيد   + +خط  جهاز   ( عر�س   •

�ملعتمدين  �لوكالء  من  عدد  مع  بالتن�شيق  �ل�شركة 
�لعرو�س وباأ�شعار زهيدة يف متناول �جلميع  عدد من 

لت�شهيل �حل�شول على �خلدمة .
- عرو�س املنا�سبات :-

�ل�شركة على م�شاركة م�شرتكيها منا�شباتهم  حتر�س 
و�أر�شدة  تخفي�شات  منحهم  خالل  من  �ل�شعيدة 

جمانية .

�أي  على  زيادة جمانية  �مل�شرتكني %40  منح  ذلك  من 
مايو  من   22 �لـ  �لوحدة  عيد  مبنا�شبة  �شحن  عملية 

وذلك خالل يومي 22 و 23 مايو 2011م 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  �لكالم  عن  الت�شوم  • عر�س 
�شحن  عملية  كل  مع  جمانية  زيادة   %30 �ملبارك 
 ) الت�شوم   ( حملة  �شمن  كانت  و�لتي  �ل�شهر  طو�ل 

�لرم�شانية .
• عر�س �الت�شاالت �لدولية :-

بالتن�شيق مع �شركة تيليمن لالت�شاالت �لدولية قدمت 
�ل�شركة عر�س للم�شرتكني خالل �شهر رم�شان �ملبارك 

) �لثانية بريال و�حد فقط طو�ل �شهر رم�شان �ملبارك (
- حمالت اإعالنية :-

• حملة الت�شوم .. �لرم�شانية :-
توجيه  على  وحر�شها  �ل�شركة  توجهات  وبح�شب  كالعادة 

ر�شائل �إعالنية ذ�ت قيمة �إجتماعية – وطنية – تربوية 
�أطلقت  �ملجتمع  جتاه  �الجتماعية  م�شوؤوليتها  من  �إنطالقاً 
مع  تتنا�شب  �ملبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  �إعالنية  حملة 

روحانية �ل�شهر �لكرمي وهي حملة الت�شوم .. ) عن �ل�شالة 
– عن �البت�شامة ( . – عن �ل�شدقة 

وقد القت �حلملة �رتياحاً جماهريياً كبري�ً .
• حملة �الأرباح :-

على  خاللها  من  نطل  �شنوية  كمنا�شبة  �الأرباح  حملة  تاتي 
م�شرتكينا وم�شاهمينا ووطننا �حلبيب لنوؤكد للجميع وبدون 

مغاالة باأننا نعمل من �أجل رخاء وتقدم �لوطن .
وهذ� ما ترجمناه من خالل حملتنا �الإعالنية الأرباح 2010م ) 

�حلكاية لي�شت رقم .. حكايتنا هي �لوطن ( .
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حومجتمعنا
ن

ملتزمون

مبحافظة ح�شرموت ونادي االأجيال – مقبنة – مبحافظة تعز كما حر�شت ال�شركة 
على رعاية الع�شرات من الفعاليات  واالن�شطة والربامج الريا�شية  ومنها امل�شاركة يف 
رعاية الدوري الريا�شي لنادي االهلي  والدوري الريا�شي لنادي ال�شعيدة ونادي ازال 

الريا�شي باال�شافة اىل الدوري الريا�شي لدار االيتام ب�شنعاء .
رعاية الربامج التنموية اخلريية :

خالل العام 2011م ج�شدت مين موبايل مفهوم ال�شراكة مع  الكثري من املوؤ�ش�شات  
بدعم  ال�شركة  �شاهمت  حيث  املجتمع  يف  الفاعلة  والتنموية  اخلريية  واجلمعيات  
ومتويل �شراء  عدد 8 با�شات بقيمة 35.000.000مليون ريال  للجمعيات  التي مت 
درا�شة احتياجاتها لو�شائل النقل – باال�شافة اىل دعم الكثري من االن�شطة والربامج 

االجتماعية للموؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال لعدد اكرث من 15 جمعية وموؤ�ش�شة مت 
ا�شتهدافها من خالل خم�ش�شات مالية �شنوية  باال�شافة اىل تنفيذ ال�شلة الرم�شانية 
- التي ا�شتهدفت اكرث من 900 اأ�شره حمتاجة بالتن�شيق عرب تلك اجلمعيات وكذلك 

م�شاركة ال�شركة يف تكرمي عدد100عري�س مبحافظة عدن 
رعاية الفعاليات الثقافية والدينية :

يف  امل�شاركة  مت  حيث  والدينية   الثقافية  الفعاليات  رعاية  يف  موبايل  مين  �شاهمت 
تكرمي  منها  الكرمي  القران  حلفاظ  التكرمي  حفالت  فعاليات  من  الع�شرات  تكرمي 

امل�سوؤلية الجتماعية :
حر�شت �شركة مين موبايل وعلى الدوام على اداء م�شوؤليتها االجتماعية بتميز وتفوق عزز 
مكانتها ك�شركة وطنية رائدة حققت االجنازات الكبريه وكانت والتزال ال�شركة ال�شباقة يف 
دعم ورعاية الكثري من الربامج التنموية واالن�شانية ومل تكن ان�شطة ال�شركة االجتماعية 
خالل العام املن�شرم 2011م عند م�شتوى الطموح لل�شركة نظرا لالو�شاع ال�شيا�شية التي 

مرت بها البالد واثرت على اداء ال�شركة يف هذا املجال احليوي :
الرعاية الريا�سية :

حظى القطاع الريا�شي بدعم �شخي من قبل ال�شركة خالل العام 2011م على م�شتوى 
اجلمهورية ولعل من ابرز االندية الريا�شية التي مت دعمها ورعايتها رعاية رئي�شية –نادي 
�شعب �شنعاء ونادي �شعب اب واحتاد اب ونادي الن�شر مبحافظة ال�شالع ونادي الريان  
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عدد100حافظ وحافظة للقران الكرمي للجمية اخلريية لتعليم القران الكرمي ودعم 
ورعاية فعالية االحتفاء باملولد النبوي ال�شريف باال�شافة اىل رعاية الكثري من الفعاليات 
الدينية والثقافية منها دعم مركز الدرا�شات والبحوث وطباعة كتاب بلوغ املرام ورعاية 

املعر�س الت�شكيلي للفنان وائل يا�شني  ودعم فرقة اأجيال امل�شرح مبحافظة عدن  .
الرعاية ال�سحية :

ابتداء من العام 2009م واإىل اليوم وم�شرية 3�شنوات من الربامج وامل�شاريع ال�شحية 
نا�شطة يف  والتن�شيق مع موؤ�ش�شات  بالتعاون  التي متولها �شركة مين موبايل كل عام 
املجال التنموي وال�شحي ، ولقد حظى القطاع ال�شحي باهتمام كبري ومتثل ذلك يف 
تد�شني م�شروع مركز الزهراء الطبي مبحافظة احلديده والذي ي�شتفيد منه املئات من 

ابناء املناطق الفقرية يف املحافظة .
باإعطاء القطاع ال�شحي اولوية وجت�شيد هذا  ولقد حر�شت ال�شركة علي اال�شتمرار 
االهتمام بالعام 2010م وتد�شني م�شروع مركز الزهراء الطبي الثاين مبديرية كريرت 
املكال  الثالث يف  الطبي  املركز  تد�شني  اجراءات  ت�شتكمل  اليوم  وهي  حمافظة عدن 
اإال   ، ابني  تنفيذ م�شروع مركز طبي مبحافظة  ال�شركة  حمافظة ح�شرموت وتدر�س 
ان االو�شاع احلاليه التي متر بها البالد حالت دون حتقيق الطموح ، ومل يقت�شر دور 

ال�شركة يف االهتمام بقطاع ال�شحة على تنفيذ كهذة امل�شاريع فح�شب .
الكلوي  الف�شل  واق�شام  ال�شرطان  مر�شى  مراكز  بدعم  اي�شا  ال�شركة  �شاهمت  لقد 
واجلمعية اليمنية ملر�شى الثال�شيميا ناهيك عن ترتيب زيارات �شنوية للمر�شى ودعم 

ومتويل الع�شرات من الربامج وحمالت التوعية والتثقيف ال�شحي 
اإغاثة النازحني:

مرت البالد خالل العام املن�شرم 2011م بظروف �شيا�شية واجتماعية �شعبة اأثرت 

تاأثريًا مبا�شر على حياة الفرد واملجتمع ولقد كانت حمافظة ابني والتي �شهدت نزوح 
اأكرث من خم�شمائة الف نازح وحيث وهي اكرث حمافظات اجلمهورية ت�شررا

ويف هذه الظرف حر�شت ال�شركة للقيام بدورها الذي يتمثل يف دعم النازحني من 
خالل التن�شيق والتعاون مع اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االهلية العاملة يف حمافظة ابني 
او املحافظات املجاورة ومن ابرزها مركز ال�شنة اخلريي وجمعية ا�شرار االجتماعية 

وجمعية احلكمة وغريها من اجلمعيات يف حمافظة اأبني .

�سلة مين موبايل الرم�سانية 
اأطلقت مين موبايل خالل �شهر رم�شان املن�شرم من العام 1432هـ حملة ال ت�شوم 
عن ال�شدقة وترجمًة لهذة الر�شالة حر�شت ال�شركة علي جت�شيده على ار�س الواقع 
حيث مت تنفيذ 9213�شلة غذائية حتتوي على املواد اال�شا�شية ، وعملت ال�شركة على 
تكليف فريق ميداين مبا�شر من ال�شركة لال�شراف على عملية و�شول ال�شلة اىل اال�شر 
امل�شتحقة و�شمان و�شولها اىل املحافظات التي ا�شتهدفتها احلملة ، والتي �شملت عدد 
من  املحافظات )) االمانة – املحويت – �شيئون - املكال – اب – تعز  - ذمار – 
البي�شاء  - احلديده – رمية – عدن – ال�شالع – حلج – وحجة  (( بالتن�شيق مع 

عدد من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات العاملة يف تلك املحافظات
م�سروع الإفراج عن ال�سجناء املع�سرين

بابعادها  االإجتماعية  الربامج  دعم  على  االإجتماعية  امل�شئولية  دور  يقت�شر  مل 
االإقت�شادية والريا�شية وال�شحية والعلمية فح�شب ، ففي العام 2011 وخالل الفرتة 
مابني �شهري اغ�شط�س و�شبتمرب حر�شت �شركة مين موبايل بدعم م�شروع االإفراج 
عن ال�شجناء املع�شرين والذين اكملوا مدتهم القانونية وظلوا يف ال�شجون رهن حقوق 
خا�شة ، وقد بادرت ال�شركة بدعم امل�شروع مببلغ ) 19.641.346 ( ريال وبن�شبة 
بلغت 5% من عدد ال�شجناء املع�شرين لي�شل عدد املفرج عنهم فعليا اإىل )47( �شجني 

كانت قد انتهت فرتة العقوبة ،اإال انهم مل 

ي�شتطيعوا الوفاء مبقررات احلكم املنطوق عليهم .
وقد كلفت �شركة مين موبايل فريق للنزول امليداين اإىل �شجون حمافظة �شنعاء – 
االأمانة – احلديدة  - عدن  - ح�شرموت ، واالإ�شراف املبا�شر لعملية االإفراج الفعلي 
لهم بالتن�شيق مع املجموعة الدولية حلقوق االن�شان، وبهذا تكون ال�شركة ال�شباقة يف 

االإلتفات لق�شايا اجتماعية اأكرث ان�شانية .
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بجدوى  الثقة  انح�شار  لديها  يتعزز  امل�شتقلة،  ال�شحف 
ال�شفافية  بعدم  عالقة  ذو  االأول  ل�شببني:  اال�شتثمارات 
احل�شول  و�شعوبة  امل�شاريع  هذه  عن  املعلومات  يف 

والثاين  عليها، 

حجم الف�ساد يف هذه امل�ساريع.
اجلابري  عبداملنعم 

مدير حترير �شبتمربنت
�شعيف  االعالمي)االقت�شادي(الزال  اخلطاب 
و�شطحي جدا وبغ�س النظر عن كونه �شلبيا ام ايجابيا 

ال�شحفي  اخلرب  يتعد  مل  انه  اال 
والتي  املتو�شطة   التقارير  او 
توجهات  بح�شب  تو�شيفها  يتم 
االعالمية  الو�شيلة  على  القائمني 
وما تفر�شه العالقة بني املوؤ�ش�شة 
الو�شيلة  ومالك  اال�شتثمارة 

االعالمي .
وال زال اما ماالعالم االقت�شادي 

بتاهيل  بداية  مهامه  اداء  من  ليتمكن  والكثري  الكثري 
كادر اعالمي متخ�ش�س يف اجلانب االقت�شادي ووجود 

مراكز درا�شات لل�شوق لتطوير اخلطاب االعالمي .

ال�سيا�سي بال�سان  ال�سحفيني  ان�سغال 
اليو�شفي الوهاب  حممدعبد 

رئي�س حترير �شحيفة ال�شحوة 
للعالقة  غياب  هناك  ان   اعتقد 
وبني  االإعالميني  بني  الطبيعية 
وامل�شاريع  االقت�شادية  القطاعات 
اأنتجتها  الوطنية  اال�شتثمارية 
اأ�شباب منها ان�شغال القطاع  عدة 

ال�شيا�شي على ح�شاب  بال�شاأن  ال�شحفيني  العري�س من 
ال�شئوون االأخرى مبا فيها ال�شاأن االقت�شادي الذي بدا 
مبختلف  املحلية  ال�شحافة  اهتمامات  يف  جانبيا  �شيئا 

يتبناه  �لذي  �العالمي  �خلطاب  تقيمون  كيف 
�ال�شتثمارية  �مل�شاريع  حيال  �ليمنيون  �العالميون 

�لكربي؟ �لوطنية 
الق�سور و�سوء الداء

حممد يحي جهالن
االقت�شادي  لالعالم  مدير 

بوكالة االنباء اليمنية �شباأ 
االإعالمي  اخلطاب  ي�شوب 
و�شوء  الق�شور  من  كثري 
يف  ذلك  ويرجع  االأداء 
اأ�شباب  عده  اإىل  اعتقادي 
لوائح  وجود  اوالعدم  اأهمها 

او  الر�شمي  �شواء  االإعالمي  لالأداء  منظمة  وقوانني 
اإ�شرتاتيجية  وجود  عدم  ثانيا  امل�شتقل،   او  احلزبي 
العملية  مع  بالتوازي  لل�شري  االإعالمي  لالداء  متكاملة 
عدم  الثالث  االأمر  اال�شتثمارية  وامل�شاريع  التنموية 
واإداريا  االإعالم كموؤ�ش�شات متخ�ش�شة ماليا  ا�شتقاللية 
لديها ال�شالحية والقدرة للح�شول على املعلومة والن�شر 

بتجرد.

الثقة  انح�سار 
لطف ال�شراري –مدير حترير �شحيفة االوىل

الثقة  انح�شار  طابع  عليه  يغلب  االعالمي  اخلطاب    
يت�شمن  واال�شتثمار..عندما  االعالم  بني  الطرفني  لدى 
يخطر  وطنيًا،  �شياقًا  اال�شتثمارية  امل�شاريع  عن  احلديث 
امل�شاريع  يف  ال�شناعية  البنية  �شعف  ال�شحفي  ببال 
اخلا�شة.  اال�شتثمارات  على  الرقابة  و�شعف  احلكومية، 
"اخلطاب  عن  احلديث  قبل  لهذا  االإ�شارة  من  بد  وال 
لدى  الثقة  انح�شار  طابع  عليه  يغلب  الذي  االإعالمي"، 
اال�شتثمارية،  اجلهات  بع�س  باأداء  اليمنيني،  االإعالميني 
االإعالم  يتبنى  اأن  طبيعي  ومن  احلكومية.  خا�شة 
اال�شتثمارية  للم�شاريع  ت�شخيمي  خطاب  الر�شمي 
وخ�شو�شًا  االأهلي،  االإعالم  لكن  بالدنا،  يف  الكبرية 

االأ�شباب  ومن   ، واملرئية  وامل�شموعة  املقروءة  اأنواعها 
القطاعات  على  القائمني  لدى  الروؤية  ق�شر  اأي�شا 
البلد نحو االإعالم  اال�شتثمارية وامل�شاريع الكبرية داخل 
تلك  عن  املعلومة  توفري  يف  ال�شفافية  وغياب  واأهميته 
اأقرب  هي  التي  املو�شمية  باحلمالت  واالكتفاء  امل�شاريع 
بني  �شفافة  لعالقة  التوؤ�ش�س  عامة  عالقات  حمالت  اإىل 

اجلانبني.

لعب دوركبري
 با�شم ف�شل ال�شعبي

 رئي�س حترير �شحيفة اخبارعدن 
جيد  كان  املا�شية  املرحلة  خالل  االعالمي  اخلطاب 
بني  وطيدة  عالقة  القادمة  املرحلة  ت�شهد  ان  نامل 
اخلالق  التعاون  ا�شا�س  على  تقوم  واالعالم  اال�شتثمار 
تطورا  �شهد  االت�شاالت  جمال  يف  والبناء،اال�شتثمار 

كبريا واعتقد ان االعالم لعب دورا كبريا يف ذلك.

ليرتقي اىل الدور
اما االخ عادل قحطان 

النا�س  �شحيفة 
االإعالميون  يتبناه  الذي  االإعالمي  اخلطاب  اأن  حقيقة 
حيال امل�شاريع اال�شتثمارية اليرتقي للدور الذي يجب ان 
اأهم  من  تعترب  التي  امل�شاريع  تلك  حيال  االإعالم  يتبناه 
ورفد  عمل  فر�س  خلق  عليها  ويعول  االقت�شاد  اأعمدة 
اخلزينة العامة باالأموال وامل�شاهمة يف ا�شتقرار البلد. 
فاالإعالم يجب ان يكون له دور حيال اال�شتثمار ويجب 
اإذا كان  ان ي�شيد بالتجارب املتميزة وينتقد نقدا بناء 

هناك ق�شور لدى بع�س اجلهات.
حيال  االعالميون  به  يقوم  ان  يجب  الذي  الدور  *ما 
الناجحة؟مين موبايل منوذجا.. امل�شاريع اال�شتثمارية 

وال�سفافية الن�ساف 
اجلابري  عبداملنعم 

إستطالع الصحفيين

العالم وال�ستثمار من وجهة نظرالعالميني:خطاب اعالمي �سعيف..�سطحي..ي�سوهه ابتزازالدخالء على مهنة ال�سحافة

يلعب �العالم دور� مهما يف �لعملية �القت�شادية ورديفا يف �شناعة �ال�شتثمار من خالل �لرتويج خللق بيئة جاذبة وم�شجعة لال�شتثمار�ت �لوطنية و�لتقيم 

�اليجابي و�لتعاطي �لعلمي مع كل ما يتعلق بالن�شاط �القت�شادي ..وذلك لن يحدث �ال بروؤية �عالمية وطنية تهدف �ىل توجيه �جلميع نحو �لتفاعل مع 

�لعملية �لتنموية �لوطنية... ولت�شليط �ل�شوء على �لدور �العالمي يف ت�شجيع وحماية �مل�شاريع �ال�شتثمارية �لوطنية ومنها �شركة مين موبايل حاولنا 

�ن ن�شتطلع �ر�ء عدد من �لزمالء �العالميني حيال ذلك نورد ها يف �التي:

الإعالم الر�سمي.. خطاب ت�سخيمي للم�ساريع ال�ستثمارية والإعالم الأهلي فاقد الثقة
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حترير�شبتمربنت مدير 
امل�شروعات  اأبرز  من  تعد  التي  موبايل  مين  �شركة  ان   
كم�شروع   ‘ اليمن  يف  الكبرية  الوطنية  اال�شتثمارية 
التنمية  ل�شالح  ارباحه  تعود  ا�شرتاتيجي  ا�شتثماري 
قد  اأنها  يف  �شك  ‘ ال  ال�شعب  البناء  العامة  واخلدمات 
اأثبتت جناحها منذ انطالقتها االأوىل يف العام 2004م 
اأو �شحفي ميني  اأي اعالمي  فاإن من واجب  ثم  ‘ ومن 
من  بقدر  الناجحة  امل�شاريع  هذه  مثل  مع  يتعاطا  اأن 
اال�شاليب  تلك  عن  واالبتعاد  وال�شفافية  االإن�شاف 
االنتقا�س  البع�س من خاللها  التي يحاول  واملمار�شات 
من تلك النجاحات التي حتققها مثل هذه امل�شاريع اىل 
بع�س  �شمعة  االنتقا�س من  اأن هناك من يحاول  درجة 
امل�شاريع واالإ�شاءة املتعمدة اليها ال ل�شيء واإمنا لغر�س 
االبتزاز لتحقيق م�شالح �شخ�شية وب�شورة تتنافى مع 

قيم واأخالقيات املهنة

ال�سارة اىل ريادتها
الهدياين- عبدالرقيب 

رئي�س حترير �شحيفة خليج عدن
رائدة  �شركة  موبايل  مين  اأن  القول  اأ�شتطيع  ثقة  بكل   
اجلودة،  عالية  خدمات  تقدمي  يف  جدارتها  اأثبتت 
و�شيط  باعتبارهم  واالإعالميني  االإعالم  واجب  ومن 
ريادتها  اإىل  ي�شريوا  اأن  واجلمهور،  ال�شركة  بني 

اإ�شادة  املتميزة  وخدماتها 
مين  بخدمات  االإعالميني 
التزلف،  باب  من  لي�س  موبايل 
واإقرار  حق  كلمة  هو  بل 
من  ال�شركة  هذه  متثله  مبا 
ال�شعب،  منها  ا�شتفاد  اإ�شافة 
مبا  ال�شحافة  منها  ا�شتفادت 
وانرتنت  و�شائط  من  قدمته 

م�شلحة  يف  جمملها  يف  �شبت  التي  االإت�شال  وخدمة 
اأبوابا  وفتحت  ال�شحفي  عملهم  وتطوير  ال�شحفيني 

اأمامهم. جديدة 

دعم التجارب الناجحة
اليو�شفي  الوهاب  حممدعبد 

االإعالمي وال�شحفي يف نظري مطالب بدعم التجارب 
الناجحة واالإ�شادة بها والدفاع عنها بذات القدر الذي 
ميار�شه يف نقد جتارب الف�شل والف�شاد ومن هنا يجب 
التنمية  ق�شايا  يف  االإعالم  دور  اإدراك  ال�شحفي  على 
واعتماد  ال�شاملة  التنمية  حمفزات  اأهم  باعتباره 
اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  اإزاء  واملحفز  امل�شئول  اخلطاب 
يف  تلعبه  بالدورالذي  والتعريف  الناجحة،  الوطنية 

تعزيز االقت�شاد الوطني والدفع بالبالد اإىل االأمام.

اداء اعالمي كبري
حممد يحيى جهالن

التجارب  تعد جتربة مين موبايل ك�شركة م�شاهمة من 
الناجحة والتي تتطلب اأداء اإعالمي كبري �شواء من قبل 
بها  اخلا�شة  االإعالمية  بالر�شالة  بالنهو�س  ال�شركة 
االإعالمية  الو�شائل  من  او  الق�شور  بع�س  ي�شوبها  التي 
فئة  باهتمام  كونها حتظى  لل�شركة  العام  االأداء  ملتابعة 
امل�شرتكني  او  امل�شاهمني  من  �شواء  املجتمع  من  كبرية 
م�شاريع  يف  الناجحة  التجربة  تعميم  اإىل  للو�شول 
ر�شالة  يت�شمن  واأداء  جهد  يتطلب  ذلك  وكل  اأخرى 
حكومية  ا�شرتاتيجية  على  قائمة  موحدة  اإعالمية 

بال�شركة خا�شة  وا�شرتاتيجية 

دور متبادل 
 لطف ال�شراري  

اأن  الطبيعي  فمن  ل�شحفي،  كهذا  �شوؤااًل  وجهت  اإذا 
تقوم  اأن  يجب  الذي  الدور  "ما  اآخر:  ب�شوؤال  يجيبك 
امل�شتوى  على  ال�شحافة"؟.  حيال  موبايل  مين  به 
جتربة  قدمت  موبايل  مين  اأن  اأعتقد  ال�شخ�شي، 
وهذا  باالبتزاز،  فيها  امل�شرتك  ي�شعر  وال  حمرتمة، 
التعامل  واأف�شل  م�شرتكيها،  اأحد  كوين  �شخ�شي  راأي 
ال�شركة  بني  متبادل  دور  يوجد  وحتى  خدماتها.  مع 
واالإعالم، على مين موبايل اأن تبادر يف اإقامة فعاليات 
مع  متبادلة  خدمات  تقدمي  فيها  يتم  عمل  وبرامج 
يف  مثاًل،  املحلية.  الف�شائية  والقنوات  ال�شحف 
ق�شري  باإعالن  موبايل  مين  ح�شور  يقت�شر  رم�شان 
وبع�س  ال�شحف،  يف  اإعالنية  وم�شاحة  التلفزيون  يف 
اخلدمات ق�شرية املدى، وهذا يتكرر �شنة بعد اأخرى. 

من املهم التفكري بطريقة جديدة.

ال�ستثمار  خدمة 
ال�شعبي با�شم 

ال�شحافة ينبغي ان تلعب دورا كبريا يف دعم اال�شتثمار 
تقدمه  تعوق  التي  الظواهر  كل  وحماربة  له  والرتويج 

التجارب  تتبنى  ان  وعليها 
تعميمها  على  وتعمل  الناجحة 
خلدمة  منها  لال�شتفادة 

والبالد عموما  اال�شتثمار 
امل�شاريع  حماية  ميكن  كيف 
اال�شتغالل  من  اال�شتثمارية 
على  الدخالء  به  يقوم  التي 
مهنة ال�شحافة وما دور نقابة 

ال�شحفيني حول ذلك؟
فر�س قوانيني

عبد الرقيب الهدياين 
واأ�شاليب  امل�شداقية،  هو  ال�شحفي  العمل  يف  االأ�شا�س  
االبتزاز التي ميار�شها بع�س الدخالء ال عالقة لها بعملنا 
وال تنتمي اإليه، االبتزاز اأ�شلوب رخي�س ميار�شه البع�س 
على امل�شتثمرين وال�شركات بهدف احل�شول على االأموال 
وتتبعنا  هوؤالء  عن  بحثنا  واإذا  التجارية،  واالإعالنات 
 ، املهنة  عن  يكنون  ما  اأبعد  اأنهم  �شنكت�شف  حقيقتهم 
دكاكني  عن  عبارة  هي  االإعالمية  وو�شائلهم  و�شحفهم 
اأن حتمي  ال�شحفيني  نقابة  ، وعلى  اإال  لي�س  املال  جللب 

العمل ال�شحفي من هوؤالء وتفر�س قوانني بذلك

احلل لدى القائمني على امل�ساريع
    لطف ال�شراري 

"الدخالء  �شبق اأن حذرت نقابة ال�شحفيني من ي�شمون 
على  الدخيل  فاإن  وبراأيي  ال�شحافة"،  مهنة  على 

من  يكون  قد  ال�شحافة 
مع  نف�شه،  ال�شحفي  الو�شط 
وحلها  م�شكلة،  هذه  االأ�شف 
يف املقام االأول لدى القائمني 
اال�شتثمارية  امل�شاريع  على 
اأواًل  لالبتزاز؛  تتعر�س  التي 
�شفافة  معلومات  بتوفري 
جهات  وانتقاء  ووا�شحة 

يف  معها  للتعامل  مبهنيتها  ومعروفة  موثوقة  اإعالمية 
ن�شر اأية تقارير اأو اأخبار، ومن ناحية اأخرى، اإبالغ نقابة 
م�شروع  اأي  لها  يتعر�س  ابتزاز  عملية  باأي  ال�شحفيني 
الأية  وت�شحيحات  تو�شيحات  ون�شر  ا�شتثماري يف حينه، 

معلومات ملتب�شة اأو خاطئة. 
 

قوانني تنظم الداء 
حممد يحيى جهالن 

 يف اعتقادي اأن وجود قوانني ولوائح تنظم عملية االداء 
او  احلزبية  او  منها  الر�شمية  الو�شائل  لكافة  االعالمي 
يتخذها  التي  الظاهرة  تلك  من  باحلد  كفيل  امل�شتقلة 
ال�شركات  ا�شتغالل  يف  والو�شائل  االإعالميني  من  كثري 
وهذا  االآخر  عن  يوما  تت�شع  لالأ�شف  والتي  واملوؤ�ش�شات 
علية  بالعمل  تقوم  ان  ال�شحفيني  نقابة  من  يتطلب 
الذي  االأخر  االأمر   .. عاجل  ب�شكل  للوجود  واإخراجه 
ي�شجع على تنامي تلك الظاهرة يخ�س ال�شركات ويتمثل 
عند  مربجمة  وخطط  لها  منظمة  اآليات  وجود  عدم  يف 
على  احل�شول  واإتاحة  االإعالنية  باحلمالت  القيام 
خ�شوع  ذلك  اإيل  اأ�شف  با�شتمرار.  اجلديدة  املعلومات 
كثري من ال�شركات لالبتزاز من قبل البع�س مما ي�شجع 
جتد  ال  البحث  فعند  ذلك  يف  اال�شتمرار  على  االآخرون 
و�شيلة  على  ب�شكوى  تقدم  ا�شتثماري  م�شروع  اأو  �شركة 

اإعالمية �شواء للق�شاء اأو لنقابة ال�شحفيني.
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بتوفري  االهتمام  النقال  للهاتف  موبايل  مين  �شركة  بداأت 
يوم  اأول  من  وم�شرتكيها  جلمهورها  البيانات  ونقل  املعلومات 
اأطلقت فيه خدماتها وذالك باإطالق حزمتها االأوىل من االإنرتنت 
وب�شرعة   1X RTT بتقنية    يف جميع حمافظات اجلمهورية 
2004/9/22م   يف  خدماتها  اإطالق  بداية  من   Kbps  153
ونقل  االإنرتنت  بخدمة  تهتم  اليمنية  اجلمهورية  يف  �شركة  كاأول 
البيانات  وبهدف تقدم اأف�شل خدمات االإنرتنت املتنقل يف اليمن  
ويف الربع االأخري من العام 2010م مت البدا يف الدرا�شة واالإعداد  
خلدمة الـ Ev – DO ومت اإطالقه يف احلقول النفطية لغر�س 
التي  االأماكن  تلك  يف  عالية  ب�شرعة  البيانات  نقل  خدمة  تقدمي 
املتزايد  والطلب  للخدمة  الكبري  النجاح  وبعد   ، ذالك  تتطلب 

التي  والبنوك  ال�شركات  من  وخ�شو�شا  عليها 
مت  االألية  ال�شرافات  خدمة  اأطلقت 

اإىل  و�شل  حتى  اخلدمة   حتديث 
 Ev – DO Rev.A

 Mbps  2.4 وب�شرعة 
واأ�شرع  واأف�شل  كاأول 

متنقلة  انرتنت  خدمة 
من  اإميانا  اليمن  يف 
خدمة  بتوفري  ال�شركة 
تتميز  جلمهورها 

باحلداثة والتطور .
ومع بداية العام 2011م 

على  ال�شركة  حر�شت 
اإطالق اخلدمة ب�شكل اأو�شع 

يف مدينة �شنعاء ومدينة عدن 
على الرغم من الظروف ال�شعبة 

االأيام  خالل  بالدنا  واجهتها  التي 
االأف�شل  بتقدمي  ال�شركة  من  اإميانا   ، املا�شية 

ال�شركة  قدمت  كما   ، الظروف  كانت  مهما  مل�شرتكيها  واملتميز 
التعرفة  اأ�شعار  واأي�شا  الباقات  اأ�شعار  يف  مميزة  تخفي�شات 
االفرتا�شية وكما هو وا�شح يف جدول التعرفة اخلا�س باخلدمة 

...
هذا وقد واكبت اخلدمة تعرثات وم�شاكل مت معاجلتها تدريجيا 
حتى و�شلت اخلدمة اإىل ما هي عليه االآن من جودة عالية وباقات 

متعددة و�شعر  يف متناول اجلميع .
و من اهم امل�شاكل التي مت معاجلتها االأتي :-

تغطية الـ Ev – DO : مت عمل تو�شعة للمحطات   •
لكي تتنا�شب مع عدد امل�شرتكني وخ�شو�شا يف العا�شمة �شنعاء 
التغطية  تو�شعة  على  حاليا  ال�شركة  وتعمل  عدن  حمافظة  ويف 
للخدمة يف حمافظة عدن وتغطيتها بالكامل اإ�شافة اإىل ا�شتهداف 

حمافظات اأخرى قريبا اإن�شاء اهلل تعاىل . .
 Band تو�شعة  على  العمل  مت   :  Band with تو�شعة   •
عرب  وذالك  النت  عامل  اإىل  اخلروج  بوابة  ميثل  والذي   with

املزود للخدمة مين نت .
كان  اأنه  من  بدال  النظام  تطوير  مت   : ال�شهرية  اال�شرتاكات   •
امليالدي  ال�شهر  بنظام  للباقة  ال�شهري  اال�شرتاك  اإحت�شاب  يتم 
الباقة  كانت  الذين  امل�شرتكني  من  العديد  تذمر  اإىل  اأدى  مما 
تنتهي عليهم يف اأيام ال�شهر وال ميكن التجديد اإال يف نهاية ال�شهر 
مما يحتم عليهم العمل خارج نطاق الباقة بتعرفة مرتفعة ، وعليه 
فقد مت حل هذه امل�شكلة ب�شكل جذري وعليه ميكن الأي م�شرتك اأن 
اأي وقت يريد وبكل  اأعلى يف  باقة  اإىل  بها  اأو يرتقي  باقته  يجدد 

�شهولة .
كبرية  مبالغ  اإىل  احل�شاب  تعدي   •
التي  امل�شاكل  من  هذه  كانت   :
حلها  فتم  امل�شرتكني  توؤرق 
بتحويل  جذري  ب�شكل  اأي�شا 
الدفع  بنظام  الباقات 
اإىل  يوؤدي  مما  امل�شبق 
احل�شاب  تعدي  عدم 

نهائيا .
اأماكن  وجود  عدم   •
الباقات  وت�شديد  لتجديد 
يف  اخلدمة  فتح  مت   :
يف  املنت�شرة  الربيد  مراكز 
جميع حمافظات اجلمهورية 
خدمات  مراكز  اإىل  اإ�شافة 
فتح  �شيتم  وحاليا  موبايل  مين 
م�شرف  فروع  منافذ  يف  اخلدمة 

الكرميي للتمويل اال�شغر االإ�شالمي .
اإجراءات  ال�شركة  تتخذ   : ت�شغيل اخلدمة  • املودمات وطرفيات 
للخدمة  الداعمة  والطرفيات  للمودمات  للموردين  �شارمة 
تتوائم  والتي  العاملية  التجارية  والعالمة  باجلودة  تتميز  بحيث 
للمودمات  موردة  �شركات  ثالث  اعتماد  مت  وقد  اخلدمة  مع 
والطرفيات وهي : �شركة جراند تكنولوجي ويحمل منتجها اإ�شم ) 
�شريع ( �شركة البا�شا ويحمل منتجها اإ�شم ) الربق ( �شركة االثري 

ويحمل منتجها اإ�شم )نيزك ( .
اخلدمة  ربط  مت   :  Ev – DO الـ  وخدمة  الذكية  • الهواتف 
�شهولة  بكل  تتواكب مع اخلدمة  والتي  الذكية  االأجهزة  مع جميع 
 I PAD – SPRINT – HTC( وي�شر مثل اأجهزة الـ
 – SMART PHONE – BLACK BERY -

. الذكية  اأالأجهزة  من  وغريها   )  IPHONE

خدمـة الإنرتنت بتقنية 
 Ev – DO Rev.A الـ
Mbps 2.4 وب�ســــرعة

والتحديثات الجديدة

الوكالء املعتمدون من قبل 
مين موبايل

 واملودمات اخلا�سة بخدمة 
الإنرتنت ونقل البيانات
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فورًا .. التواصل مستمر
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-: نوعية  •اإ�سافة 
جديدة  اإنطالقة  موبايل  مين  �شركة  دخول  مثل  لقد 
ب�شكل  بالدنا  يف  لالت�شاالت  نوعية  واإ�شافة  وقوية 
عام ويف جمال الهاتف النقال ب�شكل خا�س وهي ومنذ 
الزالت  االأرباح  توزيع  من  اخلام�شة  ولل�شنة  التاأ�شي�س 
ورائدة  م�شاهمة  ك�شركة  القوي  مبركزها  حتتفظ 
ا�شتطاعت اأن تك�شب ثقة 41.000 م�شاهم و120 �شركة 
م�شرتك   4.000.000 من  واأكرث  وخدمية  ا�شتثمارية 
احتياجات  تلبي  نوعية  خدمات  من  تقدمه  ملا  نظرًا 

امل�شرتكني مبختلف فئاتهم .

-: اآمن  • نظام 
باأ�شتخدامها  ولقد متيزت وتفردت �شركة مين موبايل 
اف�شل  من  تعترب  والتي   CDMA الـ  لتكنولوجيا 
وال�شورة  ال�شوت  ونقاوة يف  وتقدمًا  ن�شوجًا  التقنيات 
اأمانًا  التقنيات  اأكرث  من  اأي�شًا  تعترب  والتي  والبيانات 

ملف الحصاد

سنوات من
الحصـاد 

مين موبايل.. 

�إىل �ليوم ولل�شنة �لثامنة منذ تد�شني �شركة مين موبايل للهاتف �لنقال خطو�ت مت�شارعة تتو��شل من عمر �جناز�ت وجناحات 
�ل�شركة و�لتي كانت نتاج روؤية م�شرتكة للجهد �لر�شمي و�لعام وخال�شة جهود جبارة من قبل �إد�رة �ل�شركة �ملتعاقبة وموظفيها 
تو�لت تلك �جلهود عرب حمطات كثرية ولقد كان يوم 2006/7/29م من �أهم �ملحطات يف تاريخ �ل�شركة �لتنموي حني �إعالن 
�الكتتاب يف �أ�شهم �شركة مين موبايل ومل متر �شوى 6 �شهور حتى كان �الجتماع �لتاأ�شي�شي للجمعية �لعامة �لعادية ثم �الجتماع 
�الأول لها ثم ياأتي �لعام 2007م ليكون عام �شدور قر�روز�رة �ل�شناعة باإعالن �شركة مين موبايل �شركة مينية م�شاهمة بن�شبة 
45% كح�شة مطروحة لالكتتاب وبفعل تلك �جلهود و�ملحطات نحتفل �ليوم مبرور خم�س �شنو�ت من توزيع �الأرباح للم�شاهمني 

كفرتة ت�شتحق �الإ�شارة و�العتبار ملر�حل �الجناز .

للمكاملات  امل�شروع  غري  الت�شرب  من  فعالة  وحماية 
املتخ�ش�شة  العاملية  الدرا�شات  توؤكده  وهوما  والبيانات 
اوالت�شرب  التج�ش�س  مينع   CDMA نظام  باأن 

للمكاملات وبالتايل فهو نظام اآمن .

-: احلدود  جتاوز  • تاأثري 
مناذج  مبثابة  كانت  للموبايل   CDMA الـ  تقنية 
مقت�شرة على الدول املتقدمة وكانت بالدنا هي ال�شباقة 
يف ادخال هذه التقنية وهذا ما ت�شبب يف اإبراز عدد من 
التد�شني  بداية  يف  ال�شركة  واجهتها  التي  ال�شعوبات 
تعمل  الأنها  العربية  بن�شختها  الهواتف  وجود  عدم  منها 
بنظام غريب عن املنطقة .. ولكن وبعد جناح التجربة 
�شركات  بتد�شني  الدول  من  كثري  �شارعت  بالدنا  يف 
واجلزائر  ال�شودان  منها   CDMA بتقنية  ات�شاالت 
واملغرب و�شيتم تد�شني �شركات مماثلة يف دول خليجية 

قريبًا .

-: �ساملة  •  تغطية 
تقوم �شركة مين موبايل باإجراء عمليات تو�شعة وتطوير 
لل�شبكة ب�شكل دوري ت�شمل تو�شعة ال�شنرتاالت واملحطات 
املوجودة باال�شافة اإىل اأنه يجري حاليًا بناء �شنرتاالت 
يف بع�س املحافظات واإ�شافة مئات املحطات التي ينت�شر 
يف  �شواًء  ا�شتثناء  دون  اليمنية  املناطق  كل  يف  توزيعها 
لت�شمل  والريفية  املتباعدة  املناطق  اأو  الرئي�شية  املدن 
ال�شحاري واملناطق النفطية واال�شتثمارية حتى و�شلت 
التغطية اإىل كافة اجلزر اليمنية عرب االأقمار ال�شناعية 
وبتكاليف باهظة بهدف احلفاظ على ال�شيادة الوطنية 

واإي�شال اخلدمة للم�شرتك اأينما كان .

-: ال�سعرية  •  ال�سيا�سة 
اأقل  هي  موبايل  مين  خدمات  اأ�شعار  اأن  املعروف  من 
اخلطط  بف�شل  وذلك  اليمن  يف  ات�شاالت  تعرفة 
الت�شعريية والتناف�شية التي ترتكز باالأ�شا�س على مراعاة 

ملف العدد
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على  احل�شول  من  ومتكينه  املواطن  دخل  م�شتوى 
متميزة  ال�شركة  اأن  حيث  التكاليف  باأقل  اخلدمات 
والعرو�س  اخلدمات  يف  التخ�ش�س  �شيا�شة  باإجتاه 
مين  دخول  ومع  العام  طوال  ال�شركة  تقدمها  والتي 
تكاليف  اأنخف�شت  االت�شاالت  �شوق  يف  موبايل 
االت�شاالت اإىل اأكرث من 50% مقارنة بالو�شع ال�شابق 

-: البداية  من  • ت�سهيالت 
من  حزمة  تقدمي   على  ال�شركة  عملت  البداية  من 
مبا  االت�شاالت  جمال  يف  اخلدمية  الت�شهيالت 
اخلدمة   على  اجراءات احل�شول  من   عليه   ت�شتمل 
اخلدمة  جودة  مراعية  واال�شرتاكات  الر�شوم  والية 
وتقدميها  جديد  لكل  ومواكبتها  الدائم  وتطويرها 
املادية  التكاليف  واأقل  الطرق  باأي�شر  للم�شرتكني 
واالحت�شاب  لالجهزة  بالتق�شيط  بالبيع  وتتمثل 
لل�شالحية  الرتاكمي  واالحت�شاب  للر�شيد  الرتاكمي 
موبايل  مين  بها  بادرت  التي  اخلدمات  من  وغريها 

من اأجل خدمة امل�شرتك .

-: نوعية  • خدمات 
يف  الت�شويقية  فل�شفتها  جناح  موبايل  مين  اأثبتت 
ذات  وم�شبوقة  متميزة  وعرو�س  خدمات  ابتكار 

العام  وامل�شتوى  تتنا�شب  واجتماعي  اقت�شادي  طابع 
للم�شرتك وتنعك�س هذه الفل�شفة على تنوع اخلدمات 
املجال  تتو�شع يف هذا  والزالت  ال�شركة  قدمتها  التي 
املوجهة  وروؤيتها  االإبداعية  طاقتها  متيز  لتوؤكد 

اأبرز هذه اخلدمات التي  الإر�شاء امل�شرتك ولعل من 
تتنا�شب مع  تقدمي خدمات  اإىل  الهادف  التنوع  تبني 
باختالف  امل�شرتكني  جمهور  واحتياجات  رغبات 

فئاتهم على �شبيل املثال ال احل�شر :-
االجتماعي  بطابعها  تتميز  التي   : اأحبائي  خدمة   -
لت�شهيل عملية التوا�شل بني جمموعة  من االأ�شدقاء 

واالأحباء بتخفي�س 30% وبدون ا�شرتاكات �شهرية .
دائمي  م�شرتكينا  متكن   : الدويل  التجوال  خدمة   -
من  وغريهم  االأعمال  ورجال  التجار  من  ال�شفر 
التجوال باأرقامهم يف اأكرث من 200 دولة حول العامل 

.
ميكن  خاللها  من  والتي   : ر�شيد  اإهداء  خدمة   -
مل�شرتكي الدفع امل�شبق اإهداء ر�شيد من رقمة اإىل اأي 

رقم م�شرتك اأخر داخل ال�شبكة .
- خدمة ات�شل بي : والتي اأطلقت من اأجل ا�شتمرار 
امل�شرتك  ر�شيد  انتهاء  حالة  يف  التوا�شل  عملية 

تقديرًا لظروف امل�شرتكني .
منحت  والتي  �شلفني  خدمة  اإطالق  مت  وموؤخرًا   -
امل�شرتك اإمكانية اال�شتمرار يف اإجراء االت�شال حتى 
بالرقم  االت�شال  خالل  من  ر�شيد  لديه  يكن  مل  لو 

100* لطلب ال�شلفة .
- باال�شافة اإىل عدد كبري من اخلدمات ذات ال�شفة 

واالأدبية  والدينية  العلمية  املجاالت  كل  يف  امل�شافة 
والثقافية وغريها .

• ا�سرع انرتنت نقال يف اليمن 
موبايل  مين  �شركة  تفردت  2011م  العام  منت�شف  يف 
يف  انرتنت  خدمة  ا�شرع    .. االنرتنت  خدمة  باأطالق  
اليمن يف ظل ظروف دقيقة وح�شا�شة للغاية جراء االزمة 

ال�شيا�شية واالقت�شادية التي تعر�شت لها بالدنا واثبتت 
يف  اال�شرتاتيجية  اخلدمة  لهذه  باإطالقها  موبايل  مين 
هذا الظرف الدقيق حياديتها للوطن وا�شتمرت عملية 
و�شل  لتكلفتها  تخفي�س  و  للخدمة  والتطوير  التحديث 
اإىل 50%من التكلفة ال�شابقة،حيث  �شاعدت ال�شركات 
 2.4 ب�شرعة  البيانات  ونقل  تبادل  على  واملوؤ�ش�شات 
وا�شعة  ا�شتثمارية  فر�س  وخلقت  الثانية  يف  ميجابايت 
لل�شباب وامل�شتثمرين وا�شافت رافدا معلوماتيًا جديدا 

بتقنية متطورة .

-: متعددة  • باقات 
مبا  اخلدمة  تقدمي  على  موبايل  مين  من  وحر�شًا 
من  وخ�شو�شًا  جمهورها  واختالف  تنوع  مع  يتنا�شب 
حيث القدرة املالية واالهتمامات من اأجل ذلك اأطلقت 
باقات جديدة بتعرفات خمتلفة لي�شبح اأمام امل�شرتك 
واهتماماته  املالية  قدرته  مع  تتنا�شب  متنوعة  خيارات 

وحميطه اخلا�س من ذلك :-
لكل  اأنها  مييزها  ما  واأبرز   : النا�س  كل  اأهاًل  • باقة 
كل  اإىل   ) ريال   9  ( موحدة  وبتعرفة  امل�شرتكني 
هذه  خالل  من  ال�شركة  اأثبتت  ولقد  املحلية  ال�شبكات 
الباقة تفردها بخدمة امل�شرتكني ومبادرتها الدائمة يف 

تقدمي االأف�شل .
بداية  مع  اأطلقت  جديدة  باقة   : توفري  �شهيل  • باقة 
امل�شبق  الدفع  م�شرتكي  متكن  2012م  احلايل  العام 
من االت�شال بتعرفة خطوط الفوترة دون احلاجة اإىل 
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قيمة ال�سهم الواحد بالريال (500) 
36.344 امل�ساهمني  من املواطنني والأفراد 

9.266.135 الأ�سهم اململوكة  للمواطنني والأفراد 
4.581 امل�ساهمني من  موظفي جمموعة الت�سالت اليمنية 

الأ�سهم اململوكة ملوظفي جمموعة الت�سالت اليمنية  3.101.000
66.157.884 الأ�سهم اململوكة  للموؤ�س�سني 

 (184) امل�ساهمني من ال�سركات  والقطاع اخلا�س 
7.998.981 الأ�سهم اململوكة  لل�سركات  والقطاع اخلا�س 

ال�سنة ن�سبة الأرباح املوزعة
%19 2007
%28 2008
%35 2009
%40 2010
%40 2011

%162 الإجمايل
7.998.981 الأ�سهم اململوكة  لل�سركات  والقطاع اخلا�س 

تغيري اأرقامهم واالنتقال اإىل نظام الفوترة .
جديدة  باقات  الإطالق  االعداد  جاري  وقريبًا   •
ال�شباب  فئة  مثل  املجتمع  اأخرى من  فئات  ت�شتهدف 

والن�شاء وغريها .

-: مينية  م�ساهمة  • �سركة 
ن�شتطيع القول اأن ال�شركة اليوم حتظى بقوة تناف�شية 
مكنتها و�شتمكنها من اال�شتمرار بتحقيق النجاحات 

وهي  امل�شاهمني  لطموحات  املج�شدة  الكربى 
هكذا  وتطور  بدميومة  كفيلة  ا�شرتاتيجية  �شمانات 
 4.000.000 من  اأكرث  ر�شيد  عن  ناهيك  م�شروع 
الثقة  م�شتوى  من  زادت  القوة  هذه  ولعل  م�شرتك 
اأر�س  على  حقيقية  اأ�شبحت  التي  وال�شهرة  واملكانة 
الواقع بفعل تبني روؤية ت�شويقية كانت بحجم امل�شروع 

وبحجم طموحات امل�شاهمني وامل�شرتكني 

مال  راأ�س  يف  امل�ساهمني  ح�س�س  يبني  جدول 
ال�سركة

-: الأرباح  • تزايد 
خم�س  مرور  مبنا�شبة  اليوم  موبايل  مين  حتتفل 
اأرباحها للم�شاهمني وهم يلم�شون  �شنوات من توزيع 
حجم التزايد يف االأرباح التي يح�شدونها اإبتداًء من 
اأرباح  ن�شبة   %28 و  2007م  العام  اأرباح  ن�شبة   %19

 %35 و  2008م  العام 
العام  اأرباح  ن�شبة 
ن�شبة  و%40  2009م 
2010م  العام  اأرباح 
 %40 اأرباح  ون�شبة 
والذي  2011م  للعام 
اليوم  به  نحتفل 
ن�شبة  اإجمايل  ليكون 
حققها  التي  االأرباح 

بتوزيع  اليوم  احتفالنا  مييز  وما   %162 امل�شاهمني 
االأرباح هو اأن امل�شاهمني قد ا�شتعادوا قيمة اأ�شهمهم 
ناهيك  ال�شهم  قيمة  من   %62 قدرها  زيادة  وبن�شبة 
مرور  مع  ال�شركة  حت�شدها  التي  والثقة  املكانة  عن 

كل عام من النجاح .

وحتى  (2007م  من  الرباح  توزيع  ن�سب 
2011م )

-: الكتتاب  يف  • الثقة 
حي  منوذج  مبثابة  كان  لل�شركة  املتوازن  النجاح 
من  كثري  يف  اليمني  املواطن  لدى  الثقة  الإعادة 
�شلبًا  تاأثرت  كانت  التي  اال�شتثمارية  التجارب 
اليمني  املواطن  لدى  كبرية  خماوف  وعززت 
جعله  مما  الفا�شلة  النماذج  من  معاناته  بحكم 
الثقة  عناوين  اأهم  ومن  اال�شتثمار  عن  يحجم 
التي اأعادتها مين موبايل للمواطن .. اإنها عادت 
امل�شاهمني  ل�شغار  اجلماعي  اال�شتثمار  يف  الثقة 
واأعادت الثقة يف جناح امل�شاريع احلكومية ومقدرتها 

على املناف�شة والعمل بعقلية القطاع اخلا�س .
-: العامة  اخلزينة  • رفد 

منذ اأن بداأت عجلة االأرباح يف الدوران �شهدت منوًا 
�شريعًا مثل ذلك زيادة فعلية يف رفد خزينة الدولة ...

واالأرقام التي ميكن الأي منكم اأن يطلع عليها من خالل 
جملة ح�شاد اأو التقرير املايل لل�شركة ، تقول اأن االأرقام 
ال  االإيرادات  وتلك   .. التوقعات  جتاوزت  قد  الكبرية 
القانون  يف  املحددة  والر�شوم  ال�شرائب  على  تقت�شر 
كبقية ال�شركات بل االأهم اأن الدولة هي امل�شاهم االأكرب 

يف ال�شركة وبالتايل هي الرابح االأكرب ...
التي  التنموية  والربامج  امل�شاريع  حجم  نتخيل  اأن  ولنا 
موبايل  مين  عائدات  من  ومولتها  احلكومة  تبنتها 

وا�شتفاد منها الوطن واملواطن .

ال�ستثمار  جائزة  على  موبايل  مين  ح�سول   •
لعامني على التوايل 2007-2006

على  النقال  للهاتف  موبايل  مين  �شركة  ح�شلت 
اال�شتثمار  موؤ�ش�شة  متنحها  التي  ال�شنوية  اجلائزة 
جتارية  عالمة  اأف�شل  فئة  يف  اليمن  م�شتوى  علي 
امل�شئولية  م�شمار  يف  اإ�شهام  اأف�شل  فئة  يف  واأي�شًا 
االأوىل  املرتبة  على  وح�شولها  لل�شركات  االجتماعية 
2007م   ،2006 عامي  مدار  على  كان  املجال  هذا  يف 
العام  الراأي  الإ�شتطالعات  وفقًا  وذلك  التوايل  على 
ال�شركة  تكرمي  ومت  اال�شتثمار  جملة  اأجرتها  التي 

.. �شركة حملية   20 اأف�شل  �شمن 

-: امل�سرتكني  • منو 
امل�شرتكني  متوازن يف عدد  تنامي  موبايل  حققت مين 
ا�شتثماري  وا�شتقرار  قوي  تناف�شي  مركز  عن  ناجت 
�شيا�شات  تنفيذ  نتيجة  اإال  ذلك  يكن  ومل  ناجح 
واخلدمات  العرو�س  اأف�شل  تقدمي  ت�شويقية متثلت يف 
عن  يزيد  ما  جتذب  اأن  ال�شركة  ا�شتطاعت  فقد 
2011م  العام  نهاية  حتى  م�شرتك   4.000.000
تعك�س  موؤ�شرات  وهي  كبرية  �شنوية  زيادة  بن�شب 
من  بالرغم  ال�شركة  عليها  ح�شلت  التي  الثقة  مدى 
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وتقنية املعلومات االأ�شبق 
.

كمال   / املهند�س   -
وزير   – اجلربي 
وتقنية  االت�شاالت 

املعلومات ال�شابق .
حممد   / املهند�س   -
املدير   – الذهباين 

التنفيذي االأ�شبق .
�شادق   / املهند�س   -

حممد م�شلح – املدير التنفيذي ال�شابق .

-: ح�ساد  • جملة 
جملة  من   5 رقم  االإ�شدار  اليوم  اأيديكم  بني  ن�شع 
الت�شويق  اإدارة  عن  ال�شادرة  ال�شنوية  ح�شاد 
ولقد  العمل  تنفيذ كهذا  التي حر�شت على  بال�شركة 
كان العدد �شفر فاحتة خري وا�شتطعنا من خالله اأن 
م�شاهمني  للعيان  نرى اجنازاتنا وجناحاتنا ظاهرة 
اأو�شلنا  اأي�شًا  خاللها  ومن  وموظفني  وم�شرتكني 
الر�شالة ووثقنا مل�شرية احتفاالتنا التي لن تنتهي يومًا 
اإال مبا هواأكرب وباإ�شدار اأف�شل ومل يكن هذا التميز 
وخمل�س  مثابر  عمل  فريق  نتاج  اإال  تلم�شونه  الذي 
مقاطع  اإىل  واالجهاد  التعب  اأنات  بتحويل  يعمل 
ولنا كل  مو�شيقى رائعة بروعة �شفحة جملة ح�شاد 

عام عزف جديد .

بال�شركات  مقارنة  متاأخرة  اليمنية  ال�شوق  دخولها 
. املناف�شة 

 2005) من  موبايل  مين  يف  امل�سرتكني  عدد 
وحتى نهاية 2011م )

 -: موبايل  مين  • فريق 
لدى  وا�شعة  ب�شمعة طيبة  موبايل  �شركة مين  حتظى 
االأو�شاط االقت�شادية واالإعالمية وموؤ�ش�شات الرقابة 
على  حتر�س  الأنها  وذلك  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

وفق  العامة  الوظيفة  اإىل  االنت�شاب  قوانني  احرتام 
بنخبة  ال�شركة  تتمتع  حيث  التوظيف  ومعايري  اأ�ش�س 
تاأهياًل عاليًا ملا يقارب من 400  املوؤهل  ال�شباب  من 

الفنية  املجاالت  يف  موظف 
بيئة  يف  يعملون  واالإدارية 
للتناف�س  مفتوحة  عمل 
على  ويح�شلون  واالإبداع 
والتاأهيل  والرعاية  الدعم 
قيادة  قبل  من  املنا�شب 

ال�شركة .

الإعالنية  الر�سالة   •
-:

طيلة ال�شنوات ال�شابقة حر�شت ال�شركة على ت�شخري 
اإعالنية  ر�شالة  ل�شناعة  االإعالنية  املخ�ش�شات 

واأ�ش�س  معايري  وفق 
املهني  االإعالن 
بقوالبه  واالأخالقي 
يحرتم  ومبا  املختلفة 
واملجتمع  امل�شتهلك 
ويرتقي بالذوق العام 

�شركة  اأطلقت  لقد 
من  عدد  موبايل  مين 
االإعالنية  احلمالت 

ومبا  اليمني  املجتمع  وثقافة  عادات  حتاكي  التي 
والتنمية  التح�شر  عملية  يف  االإ�شهام  على  ي�شاعد 
ومل تكن يومًا بعيدة عن كل ما ي�شتجد يف البالد على 
تلك احلمالت  اأبرز  ولعل  واالأحداث  الفعاليات  كافة 
ر�شائلها  عززت  التي   " حياتنا  حملة   " االإعالنية 

مو�شوع الوالء الوطني 
العامة  وامل�شوؤولية 
القيم  على  واحلفاظ 
وحملة " خرينا الأهلنا 
" و" حملة الت�شوم " 
بذل  على  حثت  التي 
بني  والعطاء  اخلري 
الواحد  املجتمع  اأبناء 
خليجي  حملة  و" 
البعد  ذات   "  20

اال�شرتاتيجي الوطني التي التزال حا�شرة بر�شائلها 
يف اأذهان اجلمهور ومل يكن اجلانب ال�شيا�شي غائبًا 
 " ج�شدت  فقد  موبايل  ليمن  االإعالنية  الر�شالة  يف 
حملة �شارك " مفهوم دعم العملية الدميقراطية يف 
مباليني  ت�شارك  موبايل  مين  اأن  عن  ناهيك  اليمن 
�شتى  التوعوية يف  الر�شائل  SMS ذات  من ر�شائل 

جوانب احلياة .

-: حا�سرة  لتزال  ب�سمات  • لهم 
اليوم  �شفحاتنا  يف  حا�شرين  يكونوا  اأن  البد  كان 
يف جملة ح�شاد وندرك اأن ذكرهم هنا لي�س �شوى 

بالذاكرة  حمفورون  فهم  للتكرمي  ب�شيطة  حماولة 
�شطروه  ما  خالل  من  وبقوة  حا�شرين  بحق  لكنهم 

من �شفحات نا�شعة يف تاريخ جناح ال�شركة .
ومبرور خم�س �شنوات من توزيع االأرباح واالجنازات 
بحجم  كانوا  فلقد  م�شاحة  لهم  نفرد  اأن  لزامًا  كان 

االجنازات وكانوا قيادات بحجم امل�شوؤولية اأي�شًا :-
- املهند�س / عبد امللك املعلمي – وزير االت�شاالت 

عددا مل�سرتكني ال�سنة
311.089 2005
755.386 2006

1.245.720 2007
2.071.997 2008
2.816.145 2009
3.312.054 2010
4.018.235 2011

مين موبايل حتقق زيــــادة كبرية يف            ن�سـبة الأرباح للعام 2009 هي الأكرب على م�ستوى ال�سوق املحلية
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على  خطرًا  ومنعطفًا  بامتياز  ا�شتثنائيًا  عامًا  2011م  املن�شرم  العام  مثل 
الو�شع االقت�شادي للبالد جراء االأزمة التي اأثرت وب�شكل مبا�شر على كافة 
اأي�شًا  انعك�س  الذي  التاأثري  وهو  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  احلياة  جماالت 
على ال�شركات واملوؤ�ش�شات املحلية واال�شتثمارية حيث اأدت االأزمة بعواملها 
وم�شاكلها االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية اإىل �شعف االأداء االنتاجي 
موظفيها  اإزاء  التزاماتها  اال�شتمرارية يف  على  القدرة  اإىل عدم  واأدى  لها 
ا�شحاب  من  بالكثري  حذا  ما  وهو  العالقة  ذات  اجلهات  مع  وتعامالتها 
روؤو�س االأموال واأ�شحاب تلك ال�شركات اإىل ت�شريح موظفيها من العمل اأو 
توقيفهم ومل تكن �شركة مين موبايل اأي�شًا بعيدة عن االأزمة وما تعر�شت له 
من اأعمال تخريب اإال اأن �شركة مين موبايل ا�شتمرت يف االلتزام بتعاقداتها 
وتعامالتها مع م�شرتكيها وموظفيها وكل فئات اجلمهور اخلارجي لها من 
وكالء وموردين وم�شتثمرين وم�شاهمني وحافظت على العالقة التي تربطها 
مين  عملت  ال�شركات  تلك  من  كثري  ن�شاط  توقف  حني  ويف  اجلهات  بتلك 
موبايل على تبني ت�شخري م�شاريفها الت�شويقية اإىل دعم اجتماعي مبا�شر 

حيث الظروف االقت�شادية ال�شعبة التي مر بها املواطن .
ومن ناحية اأخرى حر�شت ال�شركة على بقاء وا�شتمرار خدماتها مل�شرتكيها 
على الرغم من امل�شاكل واملعوقات التي اأثرت �شلبًا على جودة اخلدمة بني 
ال�شابقة  الفرتة   - متكرر  ب�شكل  الكهرباء  اإنقطاع  اأثر  حيث  واالأخر  احلني 
مادة  �شحة  عن  ناهيك  الوطن  ربوع  يف  املنت�شرة  التغطية  حمطات  على   -

الديزل والبحث عنها و�شرائها باأ�شعار ال�شوق ال�شوداء .
املحافظات  بع�س  يف  والتقطعات  التخريب  اأعمال  اأن  بل  فقط  ذلك  لي�س 
و�شيانة  برتكيب  املكلفة  العمل  فرق  جهود  اأمام  كبريًا  عائقًا  اأي�شًا  مثلت 

حمطات التغطية يف كثري من املناطق .
كل ذلك كلف ال�شركة اأ�شعافًا م�شاعفة من الوقت واجلهد والتكاليف ولكن 
كل ذلك يهون اأمام بقاء وا�شتمرار مين موبايل حا�شنة للتوا�شل واالت�شال 
الوطن  هذا  ظل  يف  الكبري  وجمهورها  وموظفيها  وم�شاهميها  مل�شرتكيها 

احلبيب .

احل�شبة – مدينة �شوفان – حديقة الثورة – �شارع املطار ... كل ما حول 
املركز الرئي�شي لل�شركة من اجلهات االأربع .. وما ي�شقط من ال�شماء .. وما 

يباغت من النوافذ .. كل ذلك جعل املكان ملبدًا باملوت ...
كل موظف كان يجازف للو�شول اإىل مكتبه وهو يرى املوت املحدق يجتاحه من 
بني يديه ومن خلفه ، ي�شل اإىل مكتبه ومي�شح وجه طاولته من بقايا الر�شا�س 

املتناثر والزجاج امله�شم ويبدء العمل .
 والنا�س من حوله ي�شعلون احلرائق .. وهو ي�شعل يف �شدره التاأ�شف على وطنه 

وجذوة ال�شمود باأن ت�شتمر احلياه على يديه .
كلما ارتفع دوي االنفجار رفع �شوته " حي على العطاء " .

�شنة كاملة وموظف مين موبايل يف معركة الكر والفر .. مرة جتربه االنفجارات 
اأن يطاأطئ راأ�شه لكنه �شرعان ما يرفعه ، م�شطرًا لغة يتخاطب فيها مع كل 
ما حوله قائاًل اإين ما انحنيت هروبًا من املوت ولكن لكي اأحرم القتلة من اأن 
يخمدوا جذوة العطاء الناب�شة باحلياة التي ت�شللت طيلة عام كامل من بني 

اخلنادق والبنادق .
االأحداث التي �شهدتها بالدنا العام املن�شرم كانت هي التجربة العملية االأكرب 
التي اأثبتت اأن كوادر مين موبايل هم راأ�س املال احلقيقي لل�شركة ونقطة القوة 

التي متيز ال�شركة عن غريها .

العطاء الذي ت�سلل من بني اخلنادق والبنادق

فدائيو
يمن موبايل

يمن موبايل 
اأداء ا�ستثنائي يف عام ا�ستثنائي
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ال�سهم  ملكية  نقل  اجراءات  ل�ستكمال  املطلوبة  الوثائق 
(بيع اأو تنازل)

1-اأ�شل عقد البيع اأو التنازل املحرر من املحكمة التجارية.
2-اأ�شل �شهادة ملكية اال�شهم املتنازل عنها.

3-�شورة وثيقة اإثبات الهوية.
4-ا�شل التوكيل يف حالة االنابة اأو االأذن من املحكمة يف حالة البيع اأو 

التنازل عن قا�شر اأو فاقد االهلية.
5-الر�شوم املقررة .

كما يجب اأن يكون عقد البيع اأو التنازل بخط وا�شح ويبني فيه االتي:
ا�شم امل�شاهم ) املتنازل (– ملن توؤول االرباح - بيانات اثبات الهوية - 

رقم �شهادة امللكية وعدد اال�شهم وقيمتها رقمًا وكتابًة .
كما ميكن اال�شتف�شار بالتوا�شل باأحد االرقام التالية:

)777010003-771772790-777001619- 777011446(          

من �سفحة مين موبايل
علــى الفيـــــ�س بــــــوك

متثل و�شائل �لتو��شل �الجتماعي ) Facebook، twitter، YouTube ( قنو�ت �ت�شال 
موبايل  مين  حر�شت  ولهذ�   ، نوعيا  �إلكرتونيا  جمهور�  خلق  ما  وهو  و�أ�شا�شية  حديثة  وت�شويق 
على فتح ح�شابات لها على تلك �ملو�قع ) Facebook، twitter، YouTube (  ل�شمان 
�شهولة �لتو��شل �ملتبادل بني �ل�شركة و�مل�شرتكني و�لرد على �شكاويهم وت�شاوؤالتهم فيما يخ�س 
�خلدمات و�لتغطية وغريها من �مل�شاكل �لتي يعاين منها �مل�شرتك ويف هذه �ل�شفحة نن�شر لكم 

بع�س ما يطرحه �مل�شرتكني على �شفحة مين موبايل :-

ماجد القيفي:
نقول الف مربوك هذا النجاح وان �شاء اهلل اىل االمام

 YemenMobile مين موبايل
�شكرا لكم وعلى م�شاعركم الطيبة جتاة �شركتكم التي هي منكم 

واليكم
Marwan AL-Seany

اعطاء امل�شاهمني خطوط جمانية فهم االحق من غريهم بذلك 
على االقل �شاوهم باملوظفني يف املوا�شالت بهذا اجلانب

 YemenMobile مين موبايل
�شكرا لك يا اخ مروان - ونقول لك ان امل�شاهمني هم ا�شحاب 
ال�شركة فهي ملك لهم -ومن ال�شعوبة ان مينح جميع امل�شاهني 
خطوط جمانية فعدد امل�شاهمني من املواطنيني 41.000م�شاهم 
العموم  وعلى  حملية  وخدمية  ا�شتثمارية  120�شركة  من  واكرث 

�شيتم رفع املو�شوع اىل االدارة لدرا�شته و�شكرا لك

ر�سدي الغربي
ا�شرتاك  بدون  وات�شالت  ر�شائل  من  الدقيقة  ب�شعر  تخفي�س 

خلدمة الدفع امل�شبق وللجميع ال�شبكات و حت�شني خدمةاالنرتنت 
وب�شعر مغري جدا و نريد منكم دائما التميز بخدمة وال�شعر

موبايل مين   YemenMobile
مين  تعرفة  ان  لك  نقول  االغربي  ر�شدي  االخ  ل�شوؤال  بالن�شبة 
ال�شركة  راعت  فقد  اليمن  يف  ات�شاالت  تعرفة  اقل  موبايل 
الباقات  من  الكثري  وهناك  للم�شرتكني  االقت�شادية  الظروف 
والعرو�س التي متنح تخفي�شات اكرث ومنها خدمة احبائي وباقة 

اهالكل النا�س وبامكانك متابعة التفا�شيل من خالل املوقع

كهالن اخلليفي
ياليت .�شرائح النت...تخلوها تكمل ال�شهر ..النها تعرب معك 17 

يوم حرااااااااام
موبايل   مين   YemenMobile

�شكرا يا اخ كهالن ونقول لك باأنه مت موؤخرا ا�شالح هذا املو�شوع 
يف  امل�شرتك  -وباأمكان  كامل  �شهر  ملدة  الفرتة  تعديل  مت  فقد 
نف�س  يف  الباقة  يجدد  ان  ال�شريع  االنرتنت  نت  موبايل  خدمة 
باقات  ا�شتحداث  مت  انه  العلم  مع  يريده  وقت  اي  يف  او  ال�شهر 

50%من  اىل  اخلدمة  �شعر  وتخفي�س  اجلميع  تنا�شب  جديده 
ال�شعر ال�شابق .

بدراحمد فارع الغربي
 7 الدقيقة  �شعر  ال�شبكات  لكل  االأ�شعار  تخفي�س   -1 نريد 
اليمن  مدن  جميع  يف  ال�شبكة  اإ�شتقبال  تقوية   -2 فقط  ريال 
والطرقات بني املدن 3- اإدخال االأنرتنت ب�شرعة قوية 4- توفري 

اأجهزة ممتازة
موبايل   مين   YemenMobile

نقول لالخ بدر االغربي فيما يتعلق ب�شعر موحد لكل ال�شبكات 
قدمت ال�شركة باقة اهال كل النا�س بتعرفه موحدة وباأمكانك 
اخذ التفا�شيل من موقع ال�شركة -اما التغطية فال�شركة تغطي 
الوحيدة  هي  وال�شركة  اليمنية  اجلمهورية  من   %95 مان�شبته 
التي تغطي اجلزر وال�شحاري -وال�شركة تعمل جاهدة لتح�شني 
التغطية اما االنرتنت فال�شركة متلك خدمة موبايل نت ا�شرع 
انرتنت يف اليمن ب2.4 ميجابايت يف الثانية يف كل من عدن 
و�شنعاء و�شيتم قريبا التد�شني يف املحافظات قريبا -وعمومًا 

�شيتم و�شع ما طرحته باالعتبار عند االداره.

الت�سويق اللكرتوين E-marketing معلومات تهمك عزيزي امل�ساهم
، اأ�شبح اليوم و�شيلة فعالة وذات تاأثري حقيقي بفعل التزايد اليومي 
للجمهور الهائل لعدد م�شتخدمي االنرتنت �شواء كمت�شفحني اأو 
من يقومون بعمل ح�شابات لهم عرب مواقع التوا�شل االجتماعي 
 – البحث  وحمركات   – ويوتيوب   – وتويرت   – بوك  كالفي�س 
 Hotmail – Yahoo ( التوا�شل االلكرتوين كـ وقنوات 
Massinger – Gmail – ( ولهذا حر�شت مين موبايل 
اليوم  وهو  موبايل  مين  موقع  وتطوير  لتحديث  امل�شتمر  بالعمل 
يقدم  حيث   – وم�شمونًا  �شكاًل   – حقيقية  اإلكرتونية  نافذة 
للم�شرتكني املعلومة املبا�شرة واملخت�شرة وال�شهلة بت�شميم جديد 
اإىل  الو�شول  الزائر  الع�شر بطريقة ت�شهل على  وحديث يواكب 

املعلومة املطلوبة بدون عناء وباالإ�شافة اإىل العمل على حتويله اإىل موقع تفاعلي حيث �شيمكن امل�شرتك من خالله 
بالقيام بكل العمليات االلكرتونية التي يريدها �شواًء من خالل ربطه ب�شفحات التوا�شل االجتماعي كالفي�س بوك 
وتويرت واليوتيوب اأو امكانية عمل ح�شاب �شخ�شي خا�س بامل�شرتك يف املوقع ميكنه من اإجراء اال�شتعالم والتفعيل 

للخدمات .
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حيث  �جلو�له  �لهو�تف  تقدمها  �لتي  �خلدمات  يف  نوعية  نقله  �لذكية  �لهو�تف  مثلت 
حمدود  بقدر  وت�شفح  وو�شائط  ن�شية  ر�شائل  �ر�شال  �و  �الت�شال  يف  تقت�شر  كانت 
لالنرتنت ، فجاءت �لهو�تف �لذكية لتنقل �خلدمات من خدمات �عتيادية �إىل خدمات 
ذكية من خالل �ملز�يا �لتي توفرها يف ت�شفح �النرتنت ب�شهولة وي�شر ومز�منة �المييل 
ب�شرعة و�شهولة حتديث وحتميل بر�مج وتطبيقات للهاتف يف كل �ملجاالت منها �لعلمية 

و�اللعاب و�لرتفية ..جعلت منها هو�تف ذكية بالفعل ... 
�الإنرتنت ومز�منة �لربيد  �لذي يوفر مز�يا ت�شفح  �لهاتف  �لذكي هو  �لهاتف   يعترب 
 ،QWERTY الإلكرتوين وفتح ملفات �الأوفي�س ويحتوي على لوحة مفاتيح كاملة�
م�شغل  بر�مج  �شناعة  يف  �ال�شبقية  لها  يكون  �ن  على  �مل�شنعة  �ل�شركات  وت�شابقت 

للتلفونات يتوفر فيها �ملو��شفات و�ل�شهولة يف �لتنقل :
 )IOS( )م�شغل �شركة �بل هو )�آي �أو �إ�س

)Android( ) وم�شغل �شركة قوقل ) �ندرويد
نظام  ذكي  هاتف  ولكل  �حلجم.  �شغري  �شخ�شًيا  كمبيوتر  جهاز  �لذكي  �لهاتف  ي�شبه 
ت�شغيل — مثل Android �لذي تقدمه   Google يتحكم بكل وظائفه، ويعمل 

لوقت م�شاعف للحفاظ على جهازك يف حالة تناغم و�شرعة.

ت�شتهر  �لتطبيقات  ت�شغيل  �إمكانية  �لذكي  للهاتف  �لت�شغيل  نظام  يتيح  كما 
�ملحمولة  �لهو�تف  وبني  بينها  رئي�شًيا  �ختالًفا  ُيعد  فيما   ))"apps"باالخت�شار
"�لعادية". هذ� وتتوفر ع�شر�ت �الآالف من �لتطبيقات، بع�شها جماين و�لبع�س �الآخر 
مدفوع �الآجر، مق�شمة �إىل عدة ت�شنيفات �شاملة �الأعمال و�الألعاب و�لرتفيه و�لطهي، 

وكل ما ميكن لك �أن تت�شوره.

 :Apple iPhone 4
فائق �الناقة ، ويحتوي �لهاتف على Retina فيه �أ�شرنا �إىل متيز �جلهاز ب�شا�شة 3.5 
�إن�س بجودة 960 × 640 وتعمل بتقنية كامري� 5 ميجابك�شل ميكنها ت�شوير فيديو 

.HD 720 فائق �جلودة
طوله  ويبلغ   iOS 4 ت�شغيل  بنظام  �لهاتف  عمل 
 9 �شمكه  يبلغ  بينما  ملم،   58 وعر�شه  ملم   114

ملم ويزن 137 جر�م.
ويوجد �لتلفون بعدة �حجام للذ�كرة �لد�خلية

16G  -  32G -  64G

Samsung galaxy s 2
Touc 4.27 �إن�س بدقة 800 * 400 �إ�شد�ر جديد من -  �شا�شة �شوبر بل�س بحجم

Wiz UI v4.0يتوفر باإ�شد�رين 16 جيجا و 32 
جيجا مع وجود منفذ خارجي للميموري كارد �أبرز ما 
يتميز به هذ� �جلهاز هو �ملعالج ثنائي �لنو�ة ب�شرعة 1 
�إ�شاءة  مع  بي�شكل   8 بقوة  كامري�  ميلك  جيجاهريتز 
 ،  Full HD 1080 ت�شوير  على  قادرة   Led
 2 بقوة  �أمامية  كامري�  على  �أي�شا  �جلهاز  ويحتوي 

. Gingerbread 2.3 بيك�شل للمكاملات �ملرئية ، نظام �لت�شغيل هو �ندرويد

 HTC EVO 3D
HTC EVO 4G �لذي حقق جناحاً  كتطوير لهاتف 
4.3 بجودة  كبري�ً، فيتميز ب�شا�شة ثالثية �الأبعاد حجمها 
 5 �لهاتف على كامريتني بجودة  × 960، يحتوي   450
ميجابك�شل اللتقاط �شور وفيديوهات ثالثية �الأبعاد يعمل 
 Gingerbread  2.3 �أندرويد  ت�شغيل  بنظام  �لهاتف 
بـمعالج مزدوج �لنو�ة 1.2 جيجاهرتز، وُيعد �لهاتف كبري 

�حلجم فيبلغ طوله 127 ملم وعر�شه 63 ملم، بينما يبلغ �شمكه 11.4 ملم ويزن 
جر�م.  167

HTC ThunderBolt
�الإنرتنت،  على  فائقة  وب�شرعة  �أنيق  بت�شميم  �لهاتف  هذ�  يتميز 
وي�شم �شا�شة WVGA �شا�شة حجمها 4.3 �إن�س بجودة 800 
فيديو  ت�شجيل  على  قدرة  مع  ميجابك�شل   8 وكامري�   ،600 ×

فائق �جلودة 720p، وكامري� �أمامية 1.3 ميجابك�شل.

HTC  INCREDIBLE HTC
-�ل�شا�شة مقا�س 4 بو�شة  " 480 × 800 بيك�شل " . 

-ح�شا�س حركة )جاذبية( لقلب �ل�شا�شة تلقائيا مع �مالة �جلهاز.
-ح�شا�س �شوئى لغلق �ل�شا�شة تلقائيا �ثناء �ملكاملة ملنع �ل�شغط على 

�الأزر�ر عفويا.
-و�جهة م�شتخدم HTC Sense �ملعروفة ، �الإ�شد�ر 3.0

-�أزر�ر �لتحكم �أ�شفل �ل�شا�شة ح�شا�شة للم�س .
�لكامري� ميجابك�شل )2488 ×3264(  -فال�س LED مزدوج ،مع خا�شية �لرتكيز 

8G لتلقائى ، �لذ�كرة�
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ال �أحد ي�شتطيع �إنكار مدى جناح �شام�شوجن يف �شوق �الندرويد و �لهو�تف 
لطاملا  �لتي  �ل�شركة  و  �لبائعني  �أكرث  من  ت�شنف  فهي  عام،  ب�شكل  �لنقالة 
ت�شدرت �الأرقام، �ليوم منلك تقرير عن هو�تف �شام�شوجن يف �شوق �الندرويد 
موقع  بعمله  قام  لتقرير  وفقا  ل�شام�شوجن.  كبري  جناح  ي�شكل  �أمر  هو  و 

Gartner فاإن هو�تف �شام�شوجن ت�شكل 40%من هو�تف �الندرويد.
هذه �لن�شبة ت�شكل مبيعات �شام�شوجن يف �شوق �الندرويد، وفقا للتقرير من 
بني كل 10 هو�تف �ندرويد تباع �أربعة هو�تف منهم هي من �شام�شوجن، يذكر 
باأن ال يوجد �شركة �إ�شتطاعت جمار�ة �شام�شوجن يف هذ� �لرقم �لكبري و يذكر 
باأن �أعالهم من بعد �شام�شوجن ي�شل ن�شبته 10% فقط. �إن �إ�شتمرت �شام�شوجن 
�أكرث من ن�شف هو�تف �الندرويد  �ملنو�ل �شنجدها ت�شتويل على  على هذ� 
�لتي تباع و هو �أمر ال �شك فيه و زيادة �الأرقام �لتي ننتظرها �شتبد�أ مع ظهور 

مبيعات �جلاالك�شي ��س 3! 

لالت�شاالت  الدويل  االحتاد  اأ�شدره  تقرير  ك�شف 
التابع لالأمم املتحدة اأن اأكرث من ن�شف �شكان االأر�س 
ي�شتخدمون الهاتف اجلوال، كما اأن ربع �شكان العامل 

تقريًبا ي�شتخدمون االإنرتنت.
النمو  اأن  الربيطانية  "اجلارديان"  �شحيفة  وذكرت 
يف  كبرًيا  تغيرًيا  اأحدث  اخللوية  للتكنولوجيا  املذهل 
تفتقد  التي  النامية  البلدان  يف  وخا�شة  املجتمعات 

للبنى التحتية ال�شرورية لالت�شاالت. 
اأن �شتة  الهيئة االأممية  اأعدته  واأفاد اال�شتبيان الذي 
من كل ع�شرة اأ�شخا�س يف العامل ي�شتخدمون اجلوال؛ 
حيث اأن اال�شرتاك يف خدمة الهاتف النقال و�شل يف 
و100  مليارات  اأربعة  حوايل  اإىل   2008 عام  نهاية 

منذ �شهر تقريبا واطلقت �شركة ان�شتجرام التطبيق ملتجر اندرويد ليكون متاحا جلميع هواتف 
االندرويد و�شرعان ما حقق ارقاما قيا�شية تعدت ال3 مليون ن�شخة حتميل خالل اول ثالثة ايام 
وتوالت االرقام القيا�شية حتى ا�شبح اكرب تطبيق على االندرويد من حيث عدد التحميالت اي�شا 
مل يحقق فقط ان�شتجرام ارقاما قيا�شية على االندرويد ولكن قبلها كان اقباال غري تقليدي على 
الن�شخة االوىل واخلا�شة بااليفون حيث تعدت ماليني التحميالت لي�شبح رقم واحد على االيفون 

اي�شا .
لتطبيق  اخلا�شة  التحميالت  عدد  تعدت  ابريل  �شهر  انتهاء  ومع  تقريبا  �شهر  مرور  بعد  االن 
تتزايد  االرقام  ومازالت  فقط  ا�شابيع  خالل  حتميل  مليون   50 اىل  االندرويد  على  ان�شتجرام 
ب�شكل مرعب ليت�شدر ان�شتجرام القائمة الكربى لعدد التحميالت على االندرويد وااليفون جدير 

بالذكر ان التطبيق قامت في�س بوك ب�شرائة ال�شهر املا�شى اي�شا مببلغ مليار دوالر .

اإذا كنت تفكر هذة االيام يف �شراء 
هاتف جديد �شوف ت�شاأل اأ�شدقائك 
و  املوجودة  االأنواع  اأف�شل  عن 
احل�شول  ميكن  التي  املميزات 
وين�شحك  اأحدهم  ياأتي  و  عليها 
وهنا   SmartPhone باقتناء 
قد يدور يف بالك �شوؤال ، ماهو هذا 
يختلف  ماذا  ويف  ؟  الذكي  الهاتف 
عن جهازك الذي ق�شى معك اأحلى 

�شنني العمر ؟

ما  كل  �شتجد  التالية  املقالة  يف 
حتتاجه و اأكرث عن الهواتف الذكية 
املقالة  على هذة  تطلق  اأن  ،ميكنك 

الذكية  للهواتف  املبتدئني  "دليل 

ماهو الهاتف الذكي ؟
هو  اال�شا�س  يف  الذكي  الهاتف 
ي�شتقبل  و  فري�شل  جدا  عادي  هاتف 
اأنه  اإال  الق�شرية  الر�شائل  و  املكاملات 
االأجهزة  مميزات  من  العديد  يحوي 
على  قادر  فهو   ،  PC ال�شخ�شية 
 Ev االت�شال باالنرتنت ب�شتى الطرق
يقدم  فهو  عليه  و   4G  ،  3G  ،do
خدمات االنرتنت و الربيد االإلكرتوين 
و املكاملات عرب االنرتنت ، كما اأن هذة 
مفاتيح  لوحه  على  حتتوي  الهواتف 
�شا�شة  يف  مت�شمنة  تكون  قد  كاملة 
اجلهاز الكبرية اأو انها موجودة فعليًا 
وبالتايل  حقيقيه  كاأزرار  اجلهاز  يف 
فمعظم هذة الهواتف مزودة ب�شا�شات 
يف  اأكرب  حتكم  تعطيك  باللم�س  تعمل 

جميع خ�شائ�س اجلهاز.

ما الذي مييزها عن بع�شها البع�س ؟

قريبا ستستولي
على أكــــثر مـن
نصف مبيعات

!Androidالـ 

مع نهاية ابريل ان�ستجرام يحقق ارقام قيا�سية على الندرويد

سكان العالم 
يستخدمون 

الهاتف النقال

الأ�شواق  ال�شريع  التطور  ظل  يف 
املفا�شلة  ميكنك  الذكية  الهواتف 
من  العديد  يف  االأجهزة  هذة  بني 
القوية  املعاجلات  مثل  اخل�شائ�س 
امل�شاحة  و  ال�شا�شات  اأحجام  و 
العمر  اأي�شا  و  املمتدة  التخزينية 
يفتح  هذا  فكل  للبطارية  الفعلي 
جمااًل كبريًا لالأختيار وعند ال�شراء .

ال�شركة امل�شنعة للهاتف :

يف  ال�شركات  من  الكثري  اأزدهرت 
جمال ت�شنيع الهواتف الذكية و كان 
من  االأخري  الربع  يف  االزدهار  قمة 
�شنة 2009 ، و من اأف�شل ال�شركات و 
اأكرثها ا�شتقرارًا على القمة �شركات 
و  موتوروال   ،  HTC  ، نوكبا   ، اأبل 
النمو  ملعدالت  تبعًا  وهذا   -  RIM
جيمع  و   –  IDC يف  املذكورة 
تطوير  على  تعمل  ال�شابقة  ال�شركات 
ماعدا  بها  اخلا�س  الت�شغيل  نظام 
HTC والتي ت�شاهم بدور اأ�شا�شي 

يف تطوير االأندرويد .

مليون بعدما كان حوايل مليار عام 2002، م�شرية 
اإىل اأن ثلثي الهواتف اجلوالة امل�شتخدمة حالًيا يف 

العامل توجد يف الدول النامية.
وقد جاءت اإفريقيا على راأ�س القائمة فيما يتعلق 
بالنمو االأ�شرع يف ا�شتخدام اجلوال بعد اأن زادت 
خم�شني  كل  من  واحد  من  م�شتخدميه  ن�شبة 
يف   %28 اإىل  املا�شي  القرن  نهاية  مع  ا  �شخ�شً

الوقت احلايل.
ور�شمت الوكالة �شورة اإيجابية لعامل اأ�شبح اأكرث 
وتطور  انت�شار  بف�شل  بع�س  على  بع�شه  انفتاًحا 

تكنولوجيا االت�شاالت
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�سرقة تلفون يف �سوق القات
ن�شمع كثريا اأن فالن من النا�س �شرق عليه تلفون 
ويتبادر اإىل ذهننا مبا�شرة انه يف �شوق القات ، 
الأن ال�شارق بعد اأبحاث ودرا�شات و�شل اأن املولعي 
يفقد حوا�شه اخلم�شة يف �شوق القات ، لذا ن�شمع 
املحا�شر  تلك  يف  الهاتف  �شرقات  من  الكثري 
التي ما قبل ال�شليمانية  ، وبعد عملية ال�شرقة 
التوا�شل مع الهاتف امل�شروق فيجده مغلق  يتم 
الأن ال�شارق قد قام باإتالف ال�شريحة ، وبع�س 
االأحيان قد يقوم ال�شارق اأي�شا با�شتغالل طيب 
معه  وهمية  �شفقات  بعقد  ويقوم  الرجل  ذالك 

نذكر منها االأتي :-
اإ�شتغالل الر�شيد

اأيوه نعم  • عفوا يا اأخي هذا التلفون حقي ... 
انا   .. يل  تت�شل  حتى  لك  ومنتظر  لقيته   انا 
االن يف منقطة  بعيدة نتوا�شل غدا مع ال�شالمة 
.. وبهذه اخلدعة يطمئن �شاحب الهاتف ويتولد 

ان  ولكنه ال يعرف   .. اأمل برجوع هاتفه  لديه 
به  باالإت�شال  ر�شيده  ي�شتغل  ان  يريد  ال�شارق 
اأو رمبا يقوم بعمل عدد من االإت�شاالت الغري 

م�شروعة .
تالعب

• عفوا يا اأخي هذا التلفون حقي ... اأيوه نعم 
انا   .. يل  تت�شل  حتى  لك  ومنتظر  لقيته   انا 
االن يف ع�شر باإمكانك تاأتي اإىل هنا وت�شتلم 
تكا�شي  باإ�شتاإجار  امل�شكني  فيقوم   .. تلفونك 
وي�شرتي قات وماء بارد لل�شارق نظري جهودة 
وحني ي�شل يقوم بالتو�شل معه فيجيبة .. حياك 
اهلل االن انت يف ع�شر اإب�شر على منظر جميل 
للعا�شمة �شنعاء .. اإجل�س وعمل لك متكى من 

حجر وخزن واهلل يعو�س عليك   .
تالعب

اأيوه   ... حقي  التلفون  هذا  اأخي  يا  عفوا   •

و�شل احد امل�شرتكني اإىل مبنى ال�شركة  فرحا 
م�شتب�شرا انه فاز ب�شيارة همر ويعر�س ر�شالة 
و�شلت له من رقم دويل م�شبوه .. بعد  اأن قام 
باإت�شال مرات ومرات اإىل ذالك الرقم امل�شبوه  
 .. اإت�شل دويل  الأنه  ومن ثم مت �شحب ر�شيده 
فيتم اإعالمه باأن تلك االرقام الدولية م�شبوهة 
يف  الن�شب  بعملية  تقوم  وهمية  �شركات  وهي 
لرمي  ع�شوائية  ارقام  اإىل  باالت�شال  العامل 
�شراكها .. ودائما تقوم بتغري تلك االأرقام الدولية 
رغم قيام �شركة مين موبايل بحجب تلك االرقام 

عن م�شرتكيها .

ت�شل هذه الر�شالة اإىل تلفون احد امل�شرتكني وبعد 
الر�شالة بثواين معدودة يت�شل به �شخ�س ميثل اأنه 
قام باخلطاأ بتعبئة الر�شيد اإىل رقم ذالك امل�شرتك 
ويوهمه  وي�شتحلفه  الر�شيد  له  يرد  ان  منه  ويطلب 
اإىل  انه يف ورطة ويف منطقة مقطوعة وهو بحاجة 
ر�شيدة الذي مت �شحنة باخلطاأ اإىل ذالك الزبون .. 
فيقوم ذالك الزبون ب�شراء كرت اأو تعبئة ر�شيد ويقوم 
باإرا�شاله اإىل ذالك الرقم .. وعند قيامة  بقراآئة تلك 
الر�شالة اخلا�شة بالر�شيد يتفاجاأ انها ر�شالة ن�شية 
املتخ�ش�س  ولي�شت من رقم 111  الرقم  من ذالك 

بتعبئة الر�شيد فيعرف انها خدعة وعملية ن�شب .

تت�شل  حتى  لك  ومنتظر  لقيته   انا  نعم 
خط  يف  موجود  اأنا  جتي  ممكن   .. يل 
االن  نعم   .. عرفتها  اجلمنة  عند  املطار 
�شاعة وانا عندك .. وعند و�شولة اإىل جولة 
اجلمنة يت�شل بال�شارق .. ويقول له انا االن 
جنب اجلمنة اين انت ؟ فريد عليه ال�شارق 
اإ�شكب لك �شيني قهوة من اجلمنة  االن  
الذي عندك واأنا و�شال اإليك ومن ثم يقفل 

التلفون .

مقالب

 الهاتف النقال

مبـــروك 
اأنت فـائز معنا 

ب�سيـــارة همر

ل
 تعلمها ي�ستطيع

 جهازك النقال فعلها

 .. رقم دويل  و�حدة فقط من  رنة  �مل�شرتكني  بع�س  �إىل  ت�شل 
وتتكرر �لعملية .. فيقوم �ل�شخ�س بالتو��شل مع ذ�لك �لرقم �شنا 
يحمد  ماال  ي�شمع  ثم  ومن  �لبلد  خارج  �قاربه  الأحد  رقم  �أنه  منه 
�إباحية تدعو� �ل�شخ�س  عقباه .. ي�شمع جميب �شوتي من �شركة 
 .. �لر�شيد  و��شتهالك  �ملكاملة  تطويل  بهدف   .. لالإ�شتماع 

و�مل�شكلة �ن �مل�شكني ال يفيق حتى ت�شل فاتورته �إىل مبالغ 
طائلة ..

رنه
 دولية م�سبوهة 

مببلغ  ر�سيدك  تعبئة  مت 
وقدره 2000 ريال (ر�سالة 

ن�سية من رقم ما )

وهناك عدد قليل من االأ�شياء التي ميكن القيام به يف اوقات الطوارئ 
اخلطريه.

هاتفك املحمول ميكن يف الواقع ان يكون موفر احلياة اأو اأداة طارئة من 
اجل البقاء. افح�س اال�شياء التي ميكنك القيام به معه :

- الطواريء 
يف حاالت الطوارئ يف جميع انحاء العامل رقم الطواريء للجوال هو 112

اذا وجدت نف�شك خارج منطقة التغطيه ل�شبكة اجلوال اخلا�س بك وهناك 
حالة طارئة ات�شل على 112 و�شوف يبحث! عن اأي �شبكة متوفرة الإجراء 

االإت�شال املطلوب
ويثري االهتمام اأن هذا الرقم 112 ميكن اإ�شتخدامه حتى لو كانت لوحة 

املفاتيح مغلقة

- هل حدث اأن اأغلقت على مفاتيح ال�سيارة داخلها ؟ هل لديك 
جهاز رميوت لفتح ال�سيارة ؟

هذا قد ياأتي يف متناول ال�شخ�س يوما ما. �شبب وجيه المتالك 
الهاتف اخلليوي

اإذا اأغلقت على مفاتيح �شيارتك داخلها وكان لديك مفتاح اإحتياطي 
يف البيت ،اإت�شل على �شخ�س ما يف املنزل على هاتفه النقال .

اأم�شك بهاتفك النقال على بعد قدم من باب ال�شيارة واأطلب من 
ال�شخ�س الثاين اأن يوجه الرميوت االإحتياطي اإىل هاتفه وي�شغط 

زر فتح الباب ..�شتفتح االأبواب !!!
وفر على �شخ�س ما القيادة الإي�شال املفاتيح اإليك ..رمبا تكون 
على بعد مئات االأميال لكن باإمكانك الو�شول اإىل ال�شخ�س االآخر 
الذي يحمل املفتاح االإحتياطي لفتح ال�شيارة ب�شهولة دون تكبد عناء 

امل�شافة.
-عند اإت�شالك ب�شخ�س ما بجهازك النقال ال ت�شع اجلهاز قريبا 
الأذنيك حتى يبداأ الرنني الأنه بعد االإت�شال مبا�شرة تكون الطاقة 

الق�شوى امل�شتخدمة 2 واط ..كن حذرا

اأ�سياء 
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تو�شيف  خاللها  من  ميكن  �لتي  �خلال�شة  هي  تلك   ... �خلطى  و�ثقة  ت�شويقية  م�شرية 
لكال  �لنبيلة  �لطموحات  ج�شدو�  �لذين  و�لوكالء  موبايل  مين  بني  �ل�شر�كة  مالمح 

�لطرفني .. �إنهم وكالوؤنا .. �شركاوؤنا يف �لنجاح و�لتمييز وكالؤنا ..
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