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جانب من أعمال الصيانة والتوسعة في املقسم )سعود سالم(صالح الظفيري متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

سنترال اجلهراء يقدم خدماته للمشتركني في مختلف مناطق احملافظة

نتابع ظاهرة سرقة االتصاالت بالتنسيق مع إدارة الرقابة الهاتفية في وزارة المواصالت ووزارة الداخلية لمالحقة المخالفين وإحالتهم إلى جهات االختصاص

إنج�از تجدي�د وصيان�ة ش�بكة منطق�ة القص�ر قريب�ًا لتالف�ي األخط�اء والتقلي�ل م�ن األعطال

ال وجود لما يش�اع عن التنصت على المكالمات وهناك رقابة ش�ديدة على الموظفين أثناء تركيب أو نقل أي خط

ما س��عة املقس��م من اخلطوط 
الهاتفية؟

تبلغ سعة املقسم 30 ألف خط 
تقريبا حيث يبلغ عدد اخلطوط 
التي تعمل اآلن 25 ألف خط تخدم 
املشتركني في املناطق الواقعة في 

نطاق خدمة املقسم.
هل يح��ق للمش��ترك ان ينقل 
خطه )رقم هاتفه( الى اي منطقة اذا 

اراد االحتفاظ به؟
نعم يحق له ذلك في اي منطقة 
باستثناء منطقة جنوب اجلهراء 
)س���عد العبداهلل( حيث ان هذه 
املنطقة تعمل وفق نظام »الفايبر« 
وبالتالي ال يس���تطيع املشترك 
او نقل  الرقم  االحتفاظ بنف���س 
خطه الختالف نظام عمل املقسم 
حيث هناك دراسة لعمل الفايبر 

في جميع مناطق الكويتي.

الحكومة مول

هل مشروع احلكومة »مول« 
أثر على املقسم؟

بالطب���ع اث���ر عل���ى تنق���ل 
املوظف���ني من مكان الى آخر لكن 
خدمة احلكومة »مول« س���تعود 
القس���م واملنطقة  بالفائدة على 
بشكل عام حيث ستخفف الكثير 
من عناء املواطنني واملقيمني الجناز 
معامالتهم بأس���رع وقت ممكن 
واحلكومة »مول« اجناز جلميع 

ابناء املناطق وسكانها.

مواقف للسيارات

يالح��ظ ع��دم وج��ود مواقف 
كافية للمراجعني ومعلوم ان هناك 
املئات م��ن املراجع��ني يوميا وهذا 

يشكل عبئا عليهم.
جار اآلن عمل مواقف في اجلهة 
الغربية من املقسم وذلك باالتفاق 
مع وزارة االشغال العامة، وستكون 
كافي���ة للموظف���ني واملراجعني، 
وس���تخفف الكثير من االزدحام 
الذي يحدث بسبب ازدياد اعداد 

املراجعني.
تركي��ب  تأخي��ر  ع��ن  م��اذا 

الهواتف؟
يتوقف ذلك على حسب املنطقة، 
حيث ان هناك مناطق يتم تركيب 
الهواتف خالل 24 ساعة ومناطق 
اخ���رى تك���ون الش���بكة قدمية 
اكبر، وذلك  الى وق���ت  وحتتاج 
يعود المور فنية ال اكثر وحسب 
السعة املتوافرة في املناطق ووفقا 

للخطوط املتوافرة في الشبكة.
م��اذا ع��ن اضاف��ة اخلط��وط 

االضافية للمشترك؟
يتم اعطاء اخلط االضافي عن 
طريق الش���بكة الهاتفية بوزارة 
املواصالت، ويتم تزويده بكيبل 
على هذا اخلط مع وضع رسوم 

معينة لذلك.
هل املناطق البرية واملعسكرات 

)اجليش( تتبع مقسم اجلهراء؟
املناطق احمليطة  نعم، جميع 
باجله���راء تتبع للمقس���م، لكن 
باستثناء معسكر احلرس الوطني، 
حيث يتبع مقسم الشويخ كونه يقع 

حتت نطاق منطقة الشويخ.
وم��اذا ع��ن ظاه��رة تس��يب 
بعض املوظف��ني خالل فترة العمل 

املسائية؟
ال اعتق���د ان ه���ذه الظاهرة 
موجودة اآلن، وذلك بعد تطبيق 
نظام البصمة، حيث ان البصمة 
حدت من مثل هذه االمور واملوظف 
ملزم بالتواج���د والتبصيم، في 
الس���ابق قد تكون ه���ذه االمور 
موجودة لكنها اآلن وبعد تطبيق 
نظام البصمة اختفت وقضي عليها 

بنسبة %90.
ماذا عن بيع االرقام املميزة؟

موجود لدينا مثل هذه االرقام، 
حيث ت���وزع على 3 فئات، الفئة 
االولى 300 دينار للخط والثانية 
150 دينارا للخ���ط والثالثة 100 
دينار، ويحق لكل مشترك احلصول 
على االرق���ام املميزة عن طريق 
الش���راء ووفقا لتوافرها ورغبة 

املشترك.
كيف يطب��ق نظ��ام العمل في 

املقسم؟

قطع اخلدمة بش���كل نهائي حتى 
املترتبة  الرسوم  إلى دفع  يصار 

عليه.
ك��م تبل��غ املهل��ة الت��ي تعطى 
للمش��ترك ومن ثم يتم قطع اخلط 

ورفعه عن اخلدمة؟
املهلة هي 3 اشهر وبعد انقضاء 
هذه املدة يتم رفع اخلط من اخلدمة 
ويعتبر اخلط ش���اغرا اال اذا مت 
الدفع خالل هذه املدة ومتت اعادة 

اخلط للعمل.
هل لديكم احصائية باملشتركني 
الذين لم يس��ددوا املبالغ املتراكمة 

عليهم؟
نقوم بعم���ل احصائية حيث 
ترفع كشوفات بذلك وتقوم الوزارة 
باحلصول على هذه الرسوم من 
قبل قنوات مح���ددة لذلك، حيث 
يبلغ عددهم حوالي 1000 مشترك 

تقريبا.
ماذا ع��ن الكبائ��ن الهاتفية في 

احملافظة؟
سيتم الغاء جميع هذه الكبائن 
وذلك فور االنتهاء من شبكة االلياف 
الضوئية حيث س����تكون اخلدمة 
اجلديدة تعمل مباشرة من املقسم 
الى املنزل دون احلاجة إلى مثل هذه 
الكبائن األمر الذي سوف ينتج عنه 
عدم وجود اعطال، حيث تبلغ هذه 
الكبائن في احملافظة 109 كابينات 
موزعة على املناطق، حيث يوجد 
ف����ي القصر 15 كابين����ة والواحة 
18 كابينة والنس����يم 9 كابينات 
والصناعية 5 والنسيم 8 والعيون 
15 وتيماء 20 وأمغرة 3 والعبدلي 

2 واجلهراء القدمية 14.
م��اذا ع��ن االجن��ازات نصف 
الس��نوية الدارة اخلدمات الهاتفية 
حملافظة اجله��راء، مت تركيب 1302 
خط هاتفي جدي��د ونقل 188 هاتفا 
إل��ى اماك��ن جدي��دة ومت تصليح 
وصيانة 1832 عط��ال في اخلطوط 
الهاتفية ومت حتصيل 646.509.572 

دينار.

يعمل املقس���م عل���ى فترتني 
صباحية ومسائية، وتتقدم جميع 
اخلدمات للعمالء واملش���تركني، 
واخلدمة تش���تمل ايض���ا على 
اصالح االعطال والتركيب ومتابعة 
الصيانة الدورية للخطوط وعلب 

التوزيع لتبقى الشبكة تعمل.

نظام الفايبر

ماذا عن تطبيق نظام الفايبر؟
الفايبر سيكون مطبقا  نظام 
في جميع مناطق الكويت خالل 
االعوام املقبل���ة، حيث ان هناك 
املناطق طب���ق بها هذا  بع���ض 
النظام واثب���ت فاعليته ودقته 
نظرا للتقية العالية التي يتمتع 

بها هذا النظام.
ماذا عن سرقة املكاملات الدولية 

)االنترنت(؟

نالحق هذه الظاهرة بالتعاون 
مع ادارة الرقابة الهاتفية بوزارة 
املواصالت، حي���ث نقوم بابالغ 
االدارة عن ذلك، حيث ان اغلب من 
يقومون بهذه العملية الالشرعية 
هم العمالة الوافدة، وكذلك هناك 
تعاون م���ع وزارة الداخلية بهذا 
اخلص���وص لتتبع اماكن وجود 
ه���ذه االوكار والت���ي في احيان 
كثي���رة تبلغ به���ا الداخلية قبل 

املواصالت.
ماذا عن مشاكل الشبكة الهاتفية 

في منطقة تيماء؟
ان اكبر املشاكل لدينا تقع في 
منطقة تيماء، حيث ان قاطني هذه 
املنطقة يقومون ببناء احلمامات 
واملطابخ والغرف على الصندوق 
اخلاص بالهات���ف )الديبي( مما 
يس���بب رطوبة لهذا الصندوق، 

حيث ينتج عنها اعطال مستمرة 
امام  ومتواصلة، تش���كل عائقا 
عمال الصيانة الذين يبذلون جهدا 
اكبر الكتشاف االعطال واصالحها 
مع تنبيهن���ا دائما الى مثل هذه 

االخطاء.
م��اذا ع��ن التنصت م��ن قبل 
موظفي املقس��م على املكاملات وما 

يقال عن ذلك؟
هذا الكالم غير صحيح اطالقا، 
حي���ث ان املراقبة ش���ديدة على 
املوظفني وال يوجد هناك موظف 
يجلس وحده اثناء تركيب اخلط 
او النقل، حيث يش���ترط تواجد 
اكثر من موظف وبحضور رئيس 
القسم والصالة مفتوحة، وهذه 
مجرد اقاوي���ل ليس هناك دليل 
عل���ى صحته���ا وان كانت هناك 
اي مالحظة او ش���كوى فأبوابنا 

مفتوحة التخاذ اش���د العقوبات 
بحق املخالفني ان وجد مثل هذا 

الشيء.

شبكة القصر

ماذا عن شبكة منطقة القصر؟
سيتم جتديد ش���بكة منطقة 
القص���ر قريبا، حي���ث مت وضع 
ميزانية لهذه املنطقة، ومن املتوقع 
صيانتها واجنازها قريبا لتالفي 
االخطاء والتقليل من االعطال وما 
لذلك من توفير في اجلهد والوقت 
والتكلفة في املستقبل ومبا يسهل 

على مستخدمي الشبكة.
ماذا عن مش��اكلكم م��ع وزارة 

األشغال العامة؟
إدارة حماية الكيبل بالوزارة 
بدورها تقوم بالتنسيق مع وزارة 
االشغال العامة حول اي مشروع 

تريد وزارة االشغال تنفيذه ملنع 
احلاق االضرار بالشبكة الهاتفية 
والتي ميكن ان نصفها بالكارثية 
لوال وجود التنسيق ألن أي خطأ 
قد يقطع االتصال عن فئة كبيرة 

من املشتركني.
هل هناك صيانة جديدة ملقسم 

اجلهراء؟
قريبا سيتم صيانة املقسم من 
قبل املقاول املنفذ وسيتم وضع 
انظم���ة جديدة في املقس���م ذات 
تكنولوجيا حديثة تواكب احدث 

التطورات في مجال االتصاالت.
ماذا عن منطقة أمغرة؟

العاملون في  الفني���ون  يجد 
املقسم صعوبة كبيرة في شبكة 
امغرة من حيث تصليح وصيانة 
االعط���ال حيث ان ارتفاع الكيبل 
يتج���اوز 3 امتار )هوائي( حيث 

يواجه الفني مش���كلة كبيرة في 
ذلك.

وكذلك املناطق البعيدة نواجه 
بعض املشاكل فيها.

تحصيل الرسوم

كيف يتم احلصول على رسوم 
اخلدمات؟

يتم حتصيل رسوم اخلدمات 
عن طريق القطع املبرمج، حيث يتم 
القطع عن السكن اخلاص عندما 
يتجاوز املبلغ الواجب حتصيله 
50 دينارا بينما التجاري 100 دينار 
حيث يتم ابالغ املشترك من خالل 3 
رسائل حيث ان الرسالة األولى هي 
رسالة حتذيرية بواسطة الهاتف 
والرسالة الثانية تقطع عنه خدمة 
االتصال وتبقى خدمة اس���تقبال 
الثالثة  املكاملات فقط، والرسالة 

الظفيري ل� »األنباء«: مقسم الجهراء يشّغل 25 ألف خط 
وتطبيق نظام الفايبر قريبًا في جميع المناطق

فرج ناصر
قال مدير سنترال اجلهراء صالح ش�ارع الظفيري ان سعة مقسم اجلهراء تبلغ اآلن 30 
ألف خط حيث تبلغ اخلطوط التي تعمل اآلن 25 ألف خط. واضاف ان من حق املشتركني 
في محافظة اجلهراء نقل خطوط هواتفهم ألي منطقة من مناطق احملافظة باستثناء مدينة 
س�عد العبداهلل )جنوب اجلهراء( حيث تعمل على نظام آخر هو الفايبر والذي سيطبق في 

جميع مناطق الكويت قريبا. واضاف ان املناطق البرية ومعس�كرات اجليش تتبع مقس�م 
اجلهراء باستثناء معس�كر احلرس الوطني حيث يتبع مقسم الشويخ. ونفى وجود تسيب 
من قبل موظفي القس�م في الفترة املس�ائية حيث ان نظام تطبي�ق البصمة قلل من هذه 
الظاهرة وألزم املوظ�ف بالتواجد في عمله. »األنباء« حاورت مدير س�نترال اجلهراء صالح 

شارع الظفيري، وفيما يلي التفاصيل:

مدير »السنترال« أكد أن نظام البصمة قضى على ظاهرة التغيب عن العمل

إحصائية تحصيل المبالغ لشهر 12
اإلجماليالبيانالرقم

55.242.873النقدي1

145شيك2

8.318.390كي نت3

63.706.263اإلجمالي4

اإلحصائية اليومية للشكوى واإلصالح 
مقسم الجهراء لشهر 2009/12

A األعطال املتخلفة من اليوم
28السابق وما قبله

B الشكوى املسجلة لليوم
374نفسه

Cوجد بعد الفحص بحالة جيدة�
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األعطال الفعلية التي سجلت )
374لليوم نفسه
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402إجمالي األعطال الفعلية

E أعطال أصلحت باليوم نفسه
�وفي أقل من 8 ساعات

F أعطال أصلحت في أكثر من
8341 ساعات وأقل من 24 ساعة
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341إجمالي األعطال املصلحة
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األعطال املتبقية وترحل إلى 
61اليوم التالي

حة
صل

 امل
ال

عط
األ

ل 
صي

تف

�مقسم
�كوابل
�كابينة

179نقطة التوزيع
�هوائي

81متديد داخلي
�وجد منظم
�جهاز هاتف
82أعطال أخرى

341املجموع

إنجازات إدارة شؤون خدمة العمالء لمركز الجهراء خالل نوفمبر 2009
المبلغالعددنوع المعاملةالمبلغالعددنوع المعاملة

كاشف الرقم131885جتاري 145تركيب خط

االستيقاظ والتنبيه1066890منازل 65

53743.333مجموعة خدمات1127.167جتاريتغيير اسم

حتويل مكاملات185منازل

االجتماع واالستشارة7490جتاري 70نقل خارجي

منع االتصال الدولي14420منازل 30

منع استقبال مكاملاتجتاري 1000كفالة بنكية

اعادة النداء 15منازل 500

11165قطع النداء 52.50015جتاريفرق اشتراك

منع االتصال الداخلي 738.33210منازل

إعادة 
خدمة االنتظار 13جتاري 70تركيب

تعديل نوعية االشتراك )جتاري(منازل 30

التأمني 
جتاري 1000النقدي

الشعب القانونيةمنازل 500

2300رقم مميزمفتاح 30بدالة

تعديل اسمفرع 10

فواتير املخابرات295.833تغيير رقم

مجموع احملاسبة15نقل داخلي

11292.165املجموع التحصيلي العام


