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خارطة توضح مواقع أعطال الشبكة الهاتفية

البدر لـ »األنباء«: 190 ألف دينار كلفة إصالح
أعطال الشبكة الهاتفية في مشرف والعارضية

أرقام وحقائق
190 ألف دين���ار قيمة كلفة 

أعمال االعطال الهاتفية.
10 و19 و30 ابري��ل اجل��اري 
مواعيد اعادة اخلدمة على التوالي.

3 كواب���ل مت تبديلها في 
شرق وحتديدا في 9 قطع.

41 توصيلة هي سعة الكوابل 
ال� 3.

180 ساعة عمل مطلوبة لربط 
هذه الكوابل ال� 3.

1800 خط س��عة كل كيبل في 
القطعة ال� 6.

فرج ناصر
اعلن الوكيل املس����اعد لقطاع االتصال 
بوزارة املواصالت م.منصور البدر ان كلفة 
اصالح اعمال االعطال الهاتفية في مشرف 

والعارضية بلغت 190 الف دينار.
واضاف ان اخلدمة الهاتفية سيتم اعادتها 
تدريجيا وعلى مراحل وذلك حلجم العمل 
الكبير واالتالفات، حيث مت تبديل نس����بة 
كبيرة من الكوابل، وستكون اعادة اخلدمة 
لقطعة 1 يوم 10 اجلاري وكذلك اعادة اخلدمة 
للقطعتني 5 و6 يوم 19 اجلاري، اما القطع 2 

و3 و4 فستكون نهاية الشهر اجلاري.
وق����ال انه مت تبديل 3 كوابل رئيس����ية 
لتغطية منطقة مشرف والبالغة قطعها 6 
قطع، حيث سيقوم مقاول الوزارة املعتمد 
بالعمل وباالش����راف من قبل ادارة الشبكة 
الهاتفية في الوزارة حرصا على اجناز العمل 
بصورة عاجلة. واوضح ان الوزارة ليست 
املسؤولة عن اسباب تأخير عودة اخلدمة 

الهاتفية في منطقة مشرف، حيث انها بدأت 
العمل بأسرع وقت وذلك بعد توقيع العقد مع 
شركة TCIL الهندية املكلفة بإصالح اعطال 

الشبكة الهاتفية في منطقة مشرف.
واش����ار الى ان����ه بخص����وص الكوابل 
الرئيسية والبالغ عددها 3 كوابل، فيوجد 
بها 41 توصيلة، حيث ان هذه االعمال حتتاج 
الى 180 ساعة عمل لربط هذه الكوابل بسعة 
1800 خط هاتف لكل كيبل، ناهيك عن الكوابل 

الفرعية التي تغطي القطع ال� 6.
وحذر م.البدر من وقوع مشاكل مماثلة في 
منطقتي بيان واجلابرية، حيث ان لدى وزارة 
االشغال اعماال انشائية ستقوم بتنفيذها 
قريبا، حيث جار التنسيق مع وزارة االشغال 
بهذا اخلصوص خوفا م����ن وقوع انقطاع 
للكوابل. وكشف ان منطقة مشرف يوجد 
بها 22 الف خط، مؤكدا ان س����كان املنطقة 
تأثروا تأثيرا كبيرا جراء هذه االنقطاعات. 
وقال م.البدر الهالي منطقة مشرف ان وزارة 

املواصالت ليست مسؤولة اطالقا عما حدث 
من انقطاع للشبكة في املنطقة وان االسباب 
خارجة عن ارادته����ا ووعدهم بان اخلدمة 
ستعود الى املنطقة بأفضل مما كانت عليه في 
السابق. كما اعلن م.البدر ان اخلدمة الهاتفية 
عادت الى منطقة العارضية وحتديدا قطعة 
3 وذلك بعد سحب املياه من مناهيل الوزارة، 
حيث ان تسرب املياه الى داخل الكوابل ادى 
الى انقطاع اخلدمة الهاتفية، كما مت تبديل 
الكيب����الت التالفة بكوابل جديدة. وقال ان 
وزير املواصالت د.محمد البصيري ووكيل 
الوزارة عبداحملسن املزيدي ال يألوان جهدا 
في متابعة االعمال اخلاصة في منطقة مشرف 
وانقطاع اخلدمة الهاتفية، حيث مت التركيز 
على هذه املشكلة من خالل فرق الطوارئ 
في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة 
وذل����ك من اجل تقدمي خدم����ة افضل تليق 

باملواطنني او بالعمالء املشتركني.

الوكيل المساعد لقطاع االتصال بـ »المواصالت« أكد أن الخدمة ستعود تدريجيًا أيام 10 و19 و30 الجاري

م.منصور البدر


