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الرئيس المشاط يضع حجر األساس لمشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية

FTTH وزير االتصاالت ونائبه يدشنان مشروع خدمة اإلنترنت المنزلي عبر األلياف الضوئية

قام فخامة المشـــير الركن مهدي المشاط 
األعلـــى   السياســـي  المجلـــس  رئيـــس 
بزيـــارة تفقديـــة لـــوزارة االتصـــاالت وتقنية 
اســـتقباله  فـــي  كان  حيـــث  المعلومـــات، 
وزيـــر االتصـــاالت، ونائبـــه، ووكالء الـــوزارة، 

ورؤســـاء المؤسســـات التابعـــة لهـــا.
وخـــالل الزيارة، أكد الرئيس المشـــاط على 
لـــوزارة  والخدمـــي  الوطنـــي  الـــدور  أهميـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات.. مشـــيرا 
إلـــى أهميـــة مضاعفـــة الجهـــود لتحســـين 
المقّدمـــة  والخدمـــات  األداء  مســـتوى 

للمواطنيـــن.
وزيـــر  مـــن  المشـــاط،  الرئيـــس  واســـتمع 
النميـــر،  مســـفر  المهنـــدس  االتصـــاالت 

جهـــود  حـــول  إيضـــاح  إلـــى 
القائمـــة  الـــوزارة  ومشـــاريع 
لتطويـــر  والمســـتقبلية، 
االتصاالت  وتحسين خدمات 
جميـــع  فـــي  واالنترنـــت 
الجمهوريـــة. محافظـــات 

م الوزيـــر النميـــر ُملخصا  وقـــدَّ
عـــن الصعوبـــات التـــي تواجه 
الحصـــار  جـــراء  الـــوزارة، 
العـــدوان  واســـتهداف 
والســـنتراالت  للمحطـــات 
الخدمـــة  تقـــّدم  التـــي 
للمجتمـــع، وكـــذا منـــع دخول 

الشـــبكة. وتحديـــث  الغيـــار  قطـــع 
بعـــد ذلـــك، قـــام فخامـــة الرئيس بوضـــع حجر 
األســـاس لمشـــروع مدينة الشـــهيد الرئيس 
بمناســـبة  وذلـــك  الرقميـــة،  الصمـــاد  صالـــح 
احتفـــاالت الشـــعب اليمنـــي العظيـــم بالعيـــد 

الســـابع لثـــورة 21 ســـبتمبر.
إنشـــاء مدينـــة  أن  المشـــاط،  الرئيـــس  وأكـــد 
الشـــهيد  الرئيـــس صالـــح الصمـــاد الرقميـــة 
يأتي في ســـياق دعم وتشجيع البحث العلمي 

والتقنـــي واالســـتثمار فـــي هـــذا المجال.
الرئيـــس  الشـــهيد  مدينـــة  مشـــروع  وُيعـــد 

الصماد الرقمية أحد المشـــاريع اإلستراتيجية 
خطـــة  تضمنتـــه  الـــذي  االتصـــاالت،  لـــوزارة 

2025م.  -  2021 الـــوزارة 
ويمثل المشـــروع أحد نماذج التحـــّول الرقمي 
الشـــامل، ومنطلقـــا رئيســـيا لتمكيـــن التنمية 
الرقميـــة فـــي الجمهوريـــة اليمنية بمـــا تحتويه 
الحلـــول  ووحـــدات  مشـــاريع  مـــن  المدينـــة 
الذكية، وتعتمد على إتاحة االتصال وتشـــجيع 
االبتـــكار والحلـــول التـــي تقّدمهـــا التكنولوجيـــا 
الرقميـــة، وتوفيـــر بيئـــة مالئمة لتطوير ونشـــر 
والبرامـــج،  التطبيقـــات  التكنولوجيـــا، وتجربـــة 
واســـتضافتها، وإتاحتها على الشبكة العامة.

علـــى  ُينفـــذ  الـــذي  المشـــروع،  ويضـــم 
مســـاحة أكثـــر مـــن 83 ألـــف متـــر مربـــع، 
توســـعة وتطويـــر وتحديـــث المشـــاريع 
القائمـــة حاليـــا، ومنهـــا المعهـــد العـــام 
عـــن  االستشـــعار  ومركـــز  لالتصـــاالت، 
ُبعـــد، وشـــركة يمـــن تـــراك، وأكاديميـــة 
سيســـكو، وأكاديمية أوراكل، وأكاديمية 
مايكروســـوفت، ومبنى إدارة وتشـــغيل 
الشـــبكة، ومبنـــى شـــركة يمـــن موبايل، 

ومبنـــى يمـــن نت.
كمـــا تضّم المدينـــة الرقمية المشـــاريع 
التـــي ســـيتم تنفيذهـــا خـــالل الســـنوات 
خطـــة  ضمـــن  القادمـــة  الخمـــس 
وزارة  مبنـــى  ومنهـــا  االتصـــاالت،  وزارة 
االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات، ومبنى 
الرقميـــة،  للحلـــول  اليمنيـــة  الشـــركة 
البرمجيـــات،  وتطويـــر  صناعـــة  ومركـــز 
ومتحـــف االتصـــاالت، ومركـــز المبِدعين، 
والمهارات الرقميـــة، وقاعة المؤتمرات 
الســـالمة  ومركـــز  ُبعـــد،  عـــن  الرقميـــة 
االســـتجابة  فـــرق  وإدارة  المعلوماتيـــة، 

الســـيبراني. األمـــن  لحـــوادث 
تدريبيـــة  ومحطـــات  معامـــل  تشـــمل  كمـــا 
»الرابـــع  الحديثـــة  األجيـــال  لشـــبكات 
والخامـــس«، ومحطـــات شـــبكات الـــواي فاي 
االنترنـــت  إلـــى  والنفـــاذ  »األشـــياء«،  وانترنـــت 
عريض النطاق المجانـــي للطالب والمتدربين 
والباحثيـــن، والشـــركات العاملـــة فـــي مجاالت 
عـــدد  إلـــى  االتصـــاالت والتكنولوجيـــا، إضافـــة 
مـــن الخدمـــات الملحقـــة، والمرافـــق الالزمـــة 

. للمشـــروع 

دشـــن وزير االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
المهنـــدس مســـفر عبـــدهللا النميـــر ونائب 
المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الوزيـــر 
العامـــة لالتصاالت الدكتور هاشـــم الشـــامي، 
المرحلة األولى من المشـــروع االستراتيجي 
الضوئيـــة  األليـــاف  عبـــر  اإلنترنـــت  لخدمـــة 

.« FTTH « للمنـــازل
وأكد وزير االتصاالت أن المشـــروع يأتي في 
إطـــار توجهات الـــوزارة وخطة المؤسســـة 
العامـــة لالتصـــاالت اإلســـتراتيجية، بهدف 
تطويـــر خدمـــات االتصـــاالت واالنترنـــت في 
الرؤيـــة  موجهـــات  ويترجـــم  الجمهوريـــة 

الوطنيـــة لبنـــاء الدولـــة اليمنيـــة الحديثة.
مـــن  ســـيرفع  المشـــروع  أن  إلـــى  ولفـــت 
مســـتوى اليمـــن فـــي المؤشـــرات الدولية، 
رفـــع  علـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي  ويعمـــل 
ســـرعات االنترنت للمشتركين واالستفادة 

مـــن خدمـــات االنترنـــت.
وبيـــن أن الـــوزارة والمؤسســـة ســـتعمالن 
علـــى تطوير وتحســـين خدمـــات االتصاالت 
كل  ومواكبـــة  مســـتمر  بشـــكل  واالنترنـــت 

جديـــد فـــي عالـــم تكنولوجيـــا االتصاالت.
كـــوادر  ود  جـــه  االتصـــاالت  وزيـــر  وثمـــن 
خدمـــات  لتحســـين  االتصـــاالت  مؤسســـة 
الظـــروف  رغـــم  واالنترنـــت  االتصـــاالت 
الصعبـــة التي تمر بهـــا البالد جـــراء العدوان 

والحصـــار.
فيمـــا أشـــار نائـــب وزيـــر االتصـــاالت إلـــى أن 
المشـــروع البالـــغ تكلفته 850 مليـــون ريال، 
تتضمـــن  مراحـــل،  علـــى  تنفيذهـــا  ســـيتم 
1102 خـــط إنترنـــت بأمانـــة  المرحلـــة األولـــى 
وصـــواًل  صنعـــاء،  ومحافظـــة  العاصمـــة 
كافـــة  فـــي  انترنـــت  خـــط  ألـــف   650 إلـــى 

لمحافظـــات. ا
وأوضـــح أن خدمة األلياف الضوئية، تســـمح 

لرجـــال المـــال واألعمـــال وأصحـــاب المنازل 
بتجويـــد الخدمة بســـرعات عالية.

بـــدوره أفـــاد مديـــر عـــام المؤسســـة العامة 
محمـــد  صـــادق  المهنـــدس  لالتصـــاالت 
مصلـــح بأن خدمـــة األليـــاف الضوئية تمتلك 
العديـــد مـــن المزايا التقنيـــة والخدمية عالية 
الســـرعة، ســـتمنح المشـــتركين فـــي قطاع 
األعمـــال واألفـــراد فرصـــة لتنميـــة وتطويـــر 
أعمالهـــم وتقديـــم خدمـــات ذات موثوقيـــة.

لدعـــم  قابـــل  المشـــروع،  أن  إلـــى  وأشـــار 
تغييـــر  إمكانيـــة  مـــع  مســـتقبلية  خدمـــات 
الســـعات والســـرعات، ومع زيادة المسافة 
ســـتكون بنفـــس المزايـــا مـــن حيـــث الجودة 

والنقـــاوة. والدقـــة 
المشـــروع  أن  مصلـــح  المهنـــدس  وأكـــد 
سيحل محل الشـــبكة النحاسية المتهالكة 
بخدمة األليـــاف الضوئية إلـــى المنازل األكثر 
أمانـــًا وســـرعة، مـــن 25 ميجـــا بـــت إلـــى 100 

ميجـــا بـــت بالثانية.
وبيـــن أن خدمـــة األليـــاف الضوئيـــة تواكـــب 
التطـــورات العالميـــة فـــي عالـــم االتصـــاالت 
واالنترنـــت .. الفتـــًا إلـــى أن المرحلـــة األولـــى 
بـــدأت بأمانـــة العاصمة ومحافظـــة صنعاء 
المرحلـــة  ســـتكون  حيـــن  فـــي  كبينـــة،  بــــ31 
الثانيـــة 100 كبينـــة والمراحـــل األخـــرى تصل 
تباعـــًا إلـــى 400 كبينة في جميـــع محافظات 

يـــة. الجمهور
وكان وزيـــر االتصـــاالت ونائبـــه ومديـــر عـــام 
المؤسسة، اســـتمعوا من مدير اإلنشاءات 
المهنـــدس إســـماعيل حميـــد الديـــن ومدير 
اتصاالت األمانـــة المهندس عبدهللا عقالن 
مـــن أمام أحـــد الكبائـــن الخاصة بالمشـــروع 
إلـــى تفاصيـــل ونوعيـــة الخدمة، وفـــق أحدث 

تكنولوجيـــا االتصـــاالت واالنترنت.

مدير التحرير
محمد صالح أبو نايف

أعضاء هيئة التحرير
عبداهلل محمد هبة
جمال الحبيشي 
محمد سويد

االخراج
نجالء الجهمي
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القطاعـــات  مـــن  االتصـــاالت  الجنيـــد: 
التنمويـــة الرائـــدة على المســـتوى الوطني

اجتماع بوزارة االتصاالت يناقش مشروع أتمتة أعمال األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

وزيـــر االتصـــاالت يـــرأس اجتمـــاع 
واالبتـــكار  االبـــداع  لمحـــور 
الوطنيـــة  بالرؤيـــة  الخـــاص 
لبنـــاء الدولـــة اليمنيـــة الحديثـــة

أكـــد نائـــب رئيس الـــوزراء لشـــئون الرؤية 
الوطنيـــة محمـــود الجنيـــد، أن االتصاالت 
يعـــد أحـــد القطاعـــات التنمويـــة الرائـــدة 
تشـــهد  التـــي  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
تطـــورات نوعيـــة رغـــم ظـــروف العـــدوان 

والحصـــار.
لفريـــق  اجتمـــاع  خـــالل  الجنيـــد  وأشـــار 
بـــوزارة  والبيئـــة  االقتصـــاد  محـــوري 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات بحضور 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر 
المهنـــدس مســـفر النميـــر، إلـــى أهميـــة 
التخطيـــط التشـــاركي فـــي إعـــداد الخطة 

الوطنيـــة..  للرؤيـــة  الثانيـــة  المرحليـــة 
وبيـــن أن الفريـــق يحقق تقدما ملموســـا 
األهـــداف  وضـــع  خـــالل  التدقيـــق  فـــي 
الفرعيـــة والنتائـــج والمؤشـــرات..  مؤكدا 
اإلنتهـــاء  علـــى  شـــارفت  الفـــرق  كل  أن 
مـــن تحديـــد المبـــادرات والمشـــاريع من 
الـــوزارات ويتـــم حاليـــا تحســـين الصياغة 
واالســـتراتيجية  المرحليـــة  واألهـــداف 
مـــع  المؤسســـية  األهـــداف  وربـــط 

الوطنيـــة. األهـــداف 

وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  أن  وأوضـــح 
المعلومـــات مـــن ضمـــن خمـــس جهات 
لديها اســـتراتيجيات مؤسســـية متميزة.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر االتصـــاالت وتقنية 
نحـــو  الـــوزارة  توجهـــات  أن  المعلومـــات 
البنيـــة التحتيـــة حيـــث تـــم أمس تدشـــين 
المشـــروع االســـتراتيجي لخدمة اإلنترنت 
المنـــازل  إلـــى  الضوئيـــة  األليـــاف  عبـــر 
الــــ)FTTH( والتـــي ترفع ســـرعات اإلنترنت 
إلـــى 100 ميجـــا ألول مـــرة في اليمـــن وتعزز 
اإلقليـــم  مؤشـــرات  فـــي  اليمـــن  موقـــع 

والمنطقـــة.
 وبيـــن الوزير النميـــر، أن قطاع االتصاالت 
وبشـــكل  يســـعى  المعلومـــات  وتقنيـــة 
جـــدي إلـــى تحســـين الخدمـــات المقدمـــة 
المؤسســـات  أو  لألفـــراد  ســـواء 
خدمـــات  جـــودة  وضمـــان  والشـــركات 

. اإلنترنـــت 
الوزيـــر : إيصـــال خدمـــة األليـــاف الضوئية 
والمديريـــات  المحافظـــات  جميـــع  إلـــى 
واســـتكمال توصيلها إلـــى جميع األرياف 
، باإلضافـــة إلى الربط الشـــبكي إلى جميع 

الحكومية. الجهـــات 
لالنتقـــال  توجهـــات  هنـــاك   : الوزيـــر 
رغـــم  والخامـــس  الرابـــع  الجيـــل  إلـــى 
وأن  العـــدوان..  وظـــروف  الضغـــوط 
قطـــاع االتصاالت يهـــدف لتحقيق تنمية 

. مة ا مســـتد
التخطيـــط  وحـــدة  رئيـــس  أشـــار  بـــدوره 
للمكتـــب التنفيـــذي إلدارة الرؤية الوطنية 
رئيـــس فريـــق محـــوري االقتصـــاد والبيئة 
حمـــدي الشـــرجبي، إلـــى أن الفريق يعمل 
الخطـــة  إعـــداد  فـــي  أشـــهر  ثالثـــة  منـــذ 
المحوريـــة لالقتصـــاد والبيئـــة فـــي إطـــار 

 .. ٢0٢1-٢01٥م  الثانيـــة  المرحليـــة  الخطـــة 
وأفـــاد بـــأن الفريـــق وصـــل إلـــى مراجعـــة 
الجهـــات  مـــن  المقترحـــة  المشـــاريع 
 .. للمبـــادرات  وتحقيقهـــا  واتســـاقها 
مؤكـــدا أهمية قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 
األتمتـــة  إلـــى  التحـــول  فـــي  المعلومـــات 

الوطنيـــة. األولويـــات  وتحقيـــق 
حضـــر االجتمـــاع خبيـــر محـــوري االقتصاد 
والبيئـــة الدكتـــور أحمـــد شـــماخ وأعضـــاء 

فريـــق محـــوري االقتصـــاد والبيئة.

ناقـــش اجتماع عقد  برئاســـة وزير 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
هللا  عبـــد  مســـفر  المهنـــدس 
لرئاســـة  العـــام  واألميـــن  النميـــر 
مجلـــس الـــوزراء محمد الكبســـي، 
أعمـــال مجلـــس  اتمتـــة  مشـــروع 
الـــوزراء واألمانـــة العامـــة لرئاســـة 

المجلـــس. 
وفـــي االجتمـــاع، أكـــد الوزيـــر النمير 
تولـــي،  االتصـــاالت  وزارة  أن 
مشـــروع أتمتة الوزارات والجهات 
الحكوميـــة أهمية كبيرة وصوال الى 
تحقيق الربط الشـــبكي فيما بينها 
البيانـــات  وخـــزن  تدفـــق  وضمـــان 

بشـــكل موثـــوق وآمـــن وســـلس. 

ولفـــت وزير االتصـــاالت إلى أهمية 
مشـــروع اتمتـــة أعمـــال جلســـات 
مجلس الـــوزراء و األمانـــة العامة 
لرئاســـة المجلـــس باعتبارهـــا أحـــد 
المؤسســـات الحكومية الرئيسية 

فـــي الدولة.. 
كمـــا أكـــد الوزير النمير علـــى أهمية 
لتحليـــل  موحـــدة  معاييـــر  اتبـــاع 
المواصفـــات  ووضـــع  العمليـــات 
الفنيـــة وتنفيـــذ العقود لمشـــاريع 
االتمتـــة وتوفيـــر التجهيزات ونظم 

تقنيـــة المعلومـــات المناســـبة .
رئاســـة  عـــام  أميـــن  أكـــد  بـــدوره 
علـــى  الحـــرص  الـــوزراء  مجلـــس 
باعتبـــار  المشـــروع  هـــذا  تنفيـــذ 

رئاســـة  الوزراء البوابة االساســـية 
للعمـــل فـــي الـــوزارات ، معبرا عن 
شـــكره لـــدور وزارة االتصـــاالت في 

المشـــروع. هـــذا 

وأوضـــح أن االمانـــة العامة تعول 
علـــى وزارة االتصاالت فـــي تحقيق 
تجربـــة حقيقيـــة ناجحـــة لمشـــروع 
اثرهـــا  ينعكـــس  وبمـــا  األتمتـــة 
وتقنيـــات  البيانـــات  جـــودة  فـــي 
بقيـــة  فـــي  منهـــا  االســـتفادة 

الدولـــة.  مؤسســـات 
عـــام  مديـــر  االجتمـــاع  حضـــر 
لالتصـــاالت  العامـــة  المؤسســـة 
المهندس صـــادق محمد مصلح.

وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  أكـــد 
المعلومـــات المهندس مســـفر النمير  
علـــى أهميـــة تنفيـــذ مخرجـــات الرؤية 
الوطنية لبنـــاء الدولة اليمنية الحديثة 
خاصـــة ما يتعلق باالتصـــاالت وتقنية 

المعلومـــات.
اجتمـــاع ضـــم  ترأســـه  خـــالل  وأشـــار 
والمعرفـــة  واالبتـــكار  اإلبـــداع  فريـــق 
بإعـــداد  الخـــاص  العلمـــي  والبحـــث 
للرؤيـــة  القادمـــة  المرحليـــة  الخطـــة 
اليمنيـــة  الدولـــة  لبنـــاء  الوطنيـــة 
الحديثـــة إلى أن الرؤيـــة الوطنية ثمرة 
مـــن ثمـــار الرئيـــس الشـــهيد صالـــح 
الصماد والشـــهداء الـــذي ضحوا من 
الحديثـــة  اليمنيـــة  الدولـــة  بنـــاء  أجـــل 
اهـــداف  وتحقيـــق  العادلـــة  القـــادرة 

ثـــورة الــــ21 مـــن ســـبتمبر.
االبـــداع  فريـــق  اجتمـــاع  بـــأن  وذكـــر 
االتصـــاالت  وزارة  فـــي  واالبتـــكار 
التحتيـــة وصناعـــة  البنيـــة  يركـــز علـــى 
محتـــوى رقمـــي وهو مـــا تســـعى إليه 
خططهـــا  وفـــق  االتصـــاالت  وزارة 

. تيجية ا ســـتر ال ا
الـــوزارة  بـــأن  النميـــر  الوزيـــر  وأوضـــح 
تعمـــل وفـــق خططهـــا علـــى تطويـــر 
االتصـــاالت  وقوانيـــن  التشـــريعات 
إلنجـــاح المحتوى الرقمي والحوســـبة 
الرقميـــة وبناء ســـحابة رقمية وطنية 

للحفـــاظ علـــى أمـــن المعلومـــات.
علـــى  االتصـــاالت  وزارة  تعمـــل  كمـــا 
االتصـــاالت  قانـــون  صياغـــة  إعـــادة 

الـــوزراء. لمجلـــس  وتقديمـــه 

تجديـــد  إلـــى  النميـــر  الوزيـــر  وتطـــرق 
االتصـــاالت  لشـــركات  التراخيـــص 
تنتهـــي  والتـــي  اليمـــن  فـــي  العاملـــة 
فترتهـــا مـــع نهايـــة العـــام الجـــاري.. 
كجهـــة  الـــوزارة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
إشـــرافية وتنظيميـــة ســـتعمل علـــى 
فـــرض واقـــع تحـــول الشـــركات إلـــى 
مســـاهمة عامة للمواطنين بنســـبة 
30 بالمائة لتكون شـــركات مساهمة 

للبـــالد. االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي 
 وأكـــد توجـــه وزارة االتصـــاالت لتبنـــي 
ســـنويا  تخـــرج  مشـــاريع  خمســـة 
لخريجـــي كليـــات الهندســـة في مجال 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
والتي تعود بالنفع لـــوزارة االتصاالت 

والجهـــات التابعـــة لهـــا.
المركـــز  رئيـــس  تطـــرق  ذلـــك  إلـــى 
الوطنـــي ألمـــن المعلومـــات مســـعد 
االبـــداع  محـــور  ورئيـــس  النمـــري 
احمـــد  العلمـــي  والبحـــث  واالبتـــكار 
واالبتـــكار  االبـــداع  وخبيـــر  المليكـــي 
الدكتور محمد البخيتي إلى أن للمحور 
اســـتراتيجية  ومؤشـــرات  اهـــداف 
تتمثـــل فـــي رفع نســـبة التشـــريعات 
إلـــى 60 % ودعـــم ورعايـــة االبتـــكارات، 
وتنمية القـــدرات ، وإنشـــاء المحتوى 

الرقمـــي.
وأوضح المجتمعون بأن المصفوفة 
تـــم أخذهـــا وفـــق مؤشـــرات وأرقـــام 
عالميـــة تحدد مكانـــة اليمن للنهوض 
اإلبـــداع  مجـــال  فـــي  اليمـــن  بواقـــع 

واإلبتـــكار والبحـــث العلمـــي.

وزير االتصاالت يصدر قرار الئحة تنظيم خدمات القيمة المضافة 
أصدر وزير االتصاالت وتقنية المعلومات 
المهنـــدس / مســـفر عبـــد هللا النميـــر قرارًا 
الئحة تنظيـــم خدمات القيمـــة المضافة 
، وهـــي الخدمـــات التـــي تحددهـــا الـــوزارة 
كخدمـــة مضافـــة )مصاحبـــة( لخدمـــات 
هـــذه  وتشـــمل  األساســـية  االتصـــاالت 
الخدمـــات على ســـبيل المثـــال ال الحصر 
)رسائل نصية – وفيديو – صور – خدمات 
تفاعلية – خدمـــات التطبيقات – وغيرها( 
خدمـــات  الخدمـــات  هـــذه  تشـــمل  وال 
خدمـــة  مثـــل  األساســـية  االتصـــاالت 
المســـتخدمين  بيـــن  االتصـــال الصوتـــي 

أو اتاحـــة االتصـــال بشـــبكة االنترنـــت عبر 
الشـــبكات العامـــة المرخـــص لهـــا .

وأصـــدرت هـــذه الالئحـــة من أجـــل تحديد 
وشـــروط  المضافـــة  الخدمـــات  قائمـــة 
وأحـــكام الحصـــول علـــى ترخيـــص لهـــا ، 
مـــزودي  التزامـــات  تحديـــد  الـــى  إضافـــة 
ولوضـــع   ، المضافـــة  القيمـــة  خدمـــات 
والتعليمـــات  والضوابـــط  الشـــروط 
القيمـــة  خدمـــات  لتقديـــم  الالزمـــة 
حقـــوق  وحمايـــة  ولتعزيـــز   ، المضافـــة 

الخدمـــات  هـــذه  فـــي  المشـــتركين 
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وزارة االتصاالت تنظم فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  نظمـــت 
فعالية ثقافية توعوية بمناســـبة الذكرى السنوية 

الستشـــهاد االمـــام زيـــد بـــن علي عليه الســـالم.
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  وأكـــد 
المهنـــدس مســـفر عبـــد هللا النميـــر علـــى أهمية 
المناســـبة الســـتلهام الـــدروس والعبر مـــن حياة 
االمـــام زيـــد وتضحياتـــه فـــي ســـبيل اعـــالء كلمـــة 

الحـــق ونصـــرة المظلومين.
زيـــد  االمـــام  أن  إلـــى  وأشـــار 
بـــن علـــي زيـــن العابديـــن بـــن 
الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي 
طالـــب كان أعلم أهـــل زمانه 
وأطهرهـــم بشـــهادة علماء 
عصـــره إال أن الطغـــاة حكام 
قتلـــه  علـــى  عمـــدوا  عصـــره 
علـــى  خـــرج  عندمـــا  وصلبـــة 
علـــى  يســـكت  ولـــم  الظلـــم 

الباطـــل.
ذكـــرى  أن  إلـــى  ولفـــت 
زيـــد  االمـــام  استشـــهاد 
تحيي فينـــا مقارعـــة الطغاة 
والمســـتكبرين خاصة ونحن 
لـــم  وحصـــار  بعـــدوان  نمـــر 
قبـــل. مـــن  اليمـــن  تشـــهده 
األســـتاذ  تحـــدث  بـــدوره 
عبدالكريـــم عاطف عن ثورة االمـــام زيد واثرها على 
واقـــع االمـــة اإلســـالمية .. مشـــيرا إلـــى أن ثورتـــه 
امتـــداد لثـــورة االمـــام الحســـين، ونســـتلهم منها 
عـــدم الســـكوت علـــى الباطـــل والمجاهـــرة بالحق 

العدالـــة. وتحقيـــق 
الســـعودية  بقيـــادة  العـــدوان  أن  إلـــى  ولفـــت 
ضعيـــف  وامريـــكا 
الحقائـــق  وتشـــهد 
يمـــر  حيـــث  بضعفـــه 
العام  اليمنييـــن  علـــى 
زال  ومـــا  الســـادس 
يحقـــق  لـــم  العـــدوان 

أي مكاســـب والشـــعب يستبســـل فـــي مواجهته 
وصـــده.

فيمـــا اشـــارت كلمـــة مديـــر التدريـــب والتأهيل في 
المؤسســـة العامة لالتصاالت عبد الرحمن حميد 
الدين إلى ســـيرة االمـــام زيد والعصر الذي عاشـــه 
وانحـــراف النـــاس عـــن الديـــن اإلســـالمي بســـبب 

حكام بنـــي أمية.
تخلل الفعالية قصيدة شـــعرية للشـــاعر نشوان 

الغولي وأنشـــودة لفرقـــة أنصار هللا.
 حضـــر الفعالية وكيـــال وزارة االتصاالت للشـــئون 
الماليـــة واإلداريـــة  والشـــئون الفنيـــة ومديـــر عـــام 

لالتصاالت  العامـــة  المؤسســـة 
والرئيـــس  للبريـــد  العامـــة  الهيئـــة  عـــام  ومديـــر 
الدوليـــة  اليمنيـــة  االتصـــاالت  لشـــركة  التنفيـــذي 
يمـــن  شـــركة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  )تيليمـــن( 

لالتصـــاالت العـــام  المعهـــد  وعميـــد  موبايـــل 
والقائم بأعمال رئيس المركز اليمني لالستشـــعار 

عن بعد .

وزارة االتصـــاالت تنظـــم فعاليـــة ثقافيـــة 
بذكـــرى استشـــهاد االمـــام الحســـين

االتصـــاالت  وزارة  نظمـــت 
وتقنيـــة المعلومـــات اليـــوم 
ثقافيـــة  فعاليـــة  بصنعـــاء 
توعويـــة بالذكـــرى الســـنوية 
الحسين  الستشهاد اإلمام 

بـــن علـــي عليه الســـالم.
بحضـــور  الفعاليـــة  وفـــي 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر 

مســـفر  المهنـــدس  المعلومـــات 
عبـــدهللا النميـــر أكـــد مفتـــي الديـــار 
شـــرف  الديـــن  شـــمس  العالمـــة 
اســـتلهام  أهميـــة  علـــى  الديـــن 
ذكـــرى  مـــن  والعبـــر  الـــدروس 
استشـــهاد اإلمـــام الحســـين عليه 

الســـالم.
اإلمـــام   : الديـــن  شـــرف  العالمـــة 
القيـــم  أعلـــى  مثـــل  الحســـين 
والفـــداء  بالتضحيـــة  األخالقيـــة 

. لإلســـالم 
اإلمـــام   : اليمنيـــة  الديـــار  مفتـــى 
لنصـــرة  مســـالما  خـــرج  الحســـين 
االســـالم وتصحيـــح االعوجاج الذي 

وقـــع باألمة اإلســـالمية ولـــم يرفع 
ســـيفه إال للدفـــاع عن نفســـه بعد 

أن قاتلـــوه وطلبـــوا اراقـــة دمـــه.
ولفـــت إلـــى أن اإلنســـان مخير بين 
الحـــق والباطـــل والـــذي يـــؤول بـــه 
بعـــد ذلـــك إلـــى جنـــة أو نـــار ويجـــب 
الصحيـــح  الطريـــق  اختيـــار  علينـــا 
جنـــة  إلـــى  لنصـــل  الحـــق  بنصـــرة 

الســـعير. ذلـــك  ودون  الخلـــد 
وزارة  وكيـــل  الفعاليـــة  حضـــر 
الماليـــة  للشـــئون  االتصـــاالت 
المتـــوكل ومديـــر  واإلداريـــة احمـــد 
عام الهيئـــة العامة للبريد والتوفير 

وهـــان.  عمـــار  البريـــدي 
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ثورة 21 سبتمبر ..
 ملحمة التحرر واالستقالل

مـــن  الــــ21  لثـــورة  الســـابع  بالعيـــد  اليمنيـــون  يحتفـــل 
ســـبتمبر، إيذانًا بدخول العام الثامـــن للثورة التي جاءت 
كضـــرورة ملحـــة للتحـــرر واالســـتقالل والخـــالص مـــن 

الوصايـــة واالرتهـــان والعمالـــة.
ولعـــل أهميـــة االحتفـــال بالذكـــرى الســـابعة لثـــورة 21 
ســـبتمبر، تكمـــن فـــي أنها أتت فـــي تاريـــخ مفصلي من 
حيـــاة الشـــعب اليمني الذي قال كلمتـــه بعد عقود من 
التبعيـــة واالرتهـــان والفســـاد، أهـــدرت فيه فـــرص بناء 

الدولـــة وتحقيـــق األمن وبنـــاء االقتصاد.
ومثلـــت ثورة الحـــادي والعشـــرين من ســـبتمبر نقطة 
انطالق إليقـــاف المؤامرات الخطيرة التي كان يتعرض 
لهـــا اليمـــن بعـــد أن وصلـــت البـــالد إلـــى حالة اســـتالب 

القرار السياســـي.
وفـــي هـــذا الصدد يقول قائـــد الثورة الســـيد عبدالملك 
بـــدر الديـــن الحوثـــي فـــي أحـــد خطاباتـــه »إن مـــن أول 
وأهـــم وأكبـــر إنجازات الثـــورة تحرر الشـــعب اليمني من 
الوصايـــة الخارجيـــة واســـتعادة حقـــه فـــي االســـتقالل 

والســـيادة والحريـــة«.
أن التحـــرك والزخـــم الشـــعبي الكبيـــر، جعـــل ثـــورة 21 
بمشـــاركة  تحققـــت  وخالصـــة  نقّيـــة  ثـــورة  ســـبتمبر، 
فئـــات  مختلـــف  مـــن  واســـعة  وجماهيريـــة  شـــعبية 

اليمنـــي. الشـــعب  ومكونـــات 
ومـــع المنغصـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه الشـــعب 
اســـتمرار  فـــي ظـــل  الراهنـــة  المرحلـــة  خـــالل  اليمنـــي 
العدوان والحصار واســـتمرار احتجاز سفن المشتقات 
النفطيـــة مـــن قبـــل دول تحالـــف العـــدوان، إال أن ذلك 
لـــم يمنـــع اليمنيـــون مـــن االحتفـــاء بالذكرى الســـابعة 
لثـــورة الـ21 مـــن ســـبتمبر بالتزامن مـــع االنتصارات في 

الجبهات. مختلـــف 
ويمثـــل االحتفـــال بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة بمثابـــة 
إحيـــاء النتصـــار قيمـــي وأخالقي وسياســـي وعســـكري 
وأمنـــي ودافعـــا لمواجهـــة العـــدوان والتحـــرك الفاعل 
إلفشـــال مخططاته لمحاولة إعادة اليمن إلى التبعية 

والوصايـــة والتحكـــم في قـــراره واســـتعباده.
ومـــن هنـــا ســـتظل ثـــورة الــــ21 مـــن ســـبتمبر نقطـــة 
مضيئـــة انطلقت مـــن صوابيـــة الرؤية ووحـــدة الهدف 
وحكمـــة القيـــادة والتفاف الشـــعب لتحقيـــق أهدافها.

وزارة االتصاالت:إشهار مدونة السلوك الوظيفي 

ورشـــة عمـــل بصنعـــاء حـــول االنتقـــال إلـــى 
االتصـــاالت  لخدمـــات  الحديثـــة  األجيـــال 

تواصـــل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
العمـــل بخطوات مدروســـة لترجمـــة برنامج 
الرؤيـــة الوطنية لبناء الدولـــة اليمنية الحديثة 
تعـــد مدونـــة الســـلوك الوظيفـــي األخالقـــي 
إطـــارا عامـــا ؛ يجـــب علـــى الموظف بالـــوزارة 

التقييـــد بـــه والعمـــل بمقتضـــاه .
مـــن  تعـــد  الوظيفـــي  الســـلوك  مدونـــة  إن 
الركائز األساســـية لحماية موارد ومكتسبات 
قطـــاع االتصـــاالت اليمنيـــة وتعزيـــز مكانتها 
المجتمعيـــة ، واالرتقـــاء بصورتهـــا الذهنيـــة 
المتميـــزة لـــدي قيـــادة ومؤسســـات الدولـــة 
قطـــاع  ليثبـــت   ، والجمهـــور  والمجتمـــع 
مجـــددًا  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
حضـــوره المؤثـــر ومســـؤوليته الوطنيـــة فـــي 
هـــذه الفتـــرة الحرجة ، وهو يســـعى بخطوات 
ثابتـــه ويســـر نحـــو تحقيـــق إنجـــازات عمليـــة 
يلمســـها الجميع علـــى أرض الواقع ، ترجمة 
لبرنامـــج الرؤية الوطنية لبنـــاء الدولة اليمنية 
الحديثة ، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية 
ممثلـــة بفخامـــة األخ المشـــير الركـــن مهدي 
محمد المشـــاط رئيس المجلس السياسي 
قيـــادة  تبنتهـــا  ملحـــة  كأولويـــات   ، األعلـــى 
الدولـــة إلعـــادة بناء وتعزيز قـــدرات وكفاءات 

المؤسســـات الوطنيـــة .

أقيمـــت بصنعـــاء ورشـــة عمل حـــول االنتقال إلى 
األجيـــال الحديثـــة لخدمـــات االتصـــاالت »الفـــرص 
والتحديـــات«، نظمتهـــا وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة 

المعلومات.
يوميـــن،  اســـتمرت  التـــي  الورشـــة  افتتـــاح  وفـــي 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  أوضـــح 
المهنـــدس مســـفر النميـــر أن وضـــع االتصـــاالت 
فـــي اليمـــن مقارنـــة بالمحيـــط اإلقليمـــي، متأخـــر 
فيما يتعلق بتشـــغيل شـــبكات األجيـــال الحديثة.
وأشـــار إلى الفجوة بين قطـــاع االتصاالت وتقديم 
خدماتـــه باليمن والمحيط اإلقليمي، ما يســـتدعي 
مضاعفـــة الجهـــود لســـد الفجـــوة بالشـــراكة مع 

المشـــغلين ومواكبة التكنولوجيا.
ولفـــت إلى أهميـــة االنتقال إلى الجيـــل الرابع الذي 
ســـيعمل بشـــكل تدريجي على ردم جـــزء من تلك 
الفجوة، خاصة عند تطبيق المشـــغلين شـــروطًا 
بـــأن تكـــون التقنيـــات المســـتخدمة قابلـــة لنشـــر 

شـــبكات الجيل الخامس.
التنظيمـــي  الواقـــع  أن  النميـــر  الوزيـــر  وبيـــن 
والتشـــغيلي لقطـــاع االتصـــاالت تأثـــر بالظـــروف 
بـــه البـــالد جـــراء العـــدوان، باإلضافـــة  التـــي تمـــر 
إلـــى تأخـــر قانـــون االتصـــاالت الذي انعكـــس على 
مســـتوى تطوير الجوانب التنظيمية والتشريعية 

للقطـــاع.
وشـــدد علـــى ضـــرورة حتميـــة االنتقال إلـــى الجيل 
الرابـــع وانتهـــاء تراخيص الجيـــل الثانـــي .. مطالبًا 
شـــركات االتصاالت بتقديم خطـــط للجيل الرابع.
وتطـــرق إلى التجـــارب اإلقليمية خاصـــة في مصر 

التـــي عملـــت شـــركات االتصـــاالت فيها علـــى أخذ 
قـــروض لالنتقـــال إلـــى الجيـــل الرابـــع .. مبينـــًا أن 
هنـــاك فرصـــة كبيـــرة للشـــركات العاملـــة لدخول 
ســـوق الجيل الرابع وامتـــالك حصص قبل دخول 

آخرين. منافســـين 
حمايـــة  فـــي  االتصـــاالت  وزارة  دور  إلـــى  ولفـــت 
مـــوارد الدولـــة وتنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت لتلبية 
متطلبـــات الخدمـــة وحمايـــة حقوق المشـــتركين 
وضمـــان حصولهـــم علـــى الخدمـــات المتطـــورة 
بجـــودة عاليـــة وأســـعار مناســـبة وديمومة عمل 

لكافـــة الشـــركات وفقـــًا لألطـــر القانونيـــة.
وأشـــار وزيـــر االتصـــاالت إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل 
علـــى إعـــداد الوثيقـــة النهائيـــة لتراخيـــص ونشـــر 
شـــبكات األجيال الحديثـــة )4G-5G( وفقًا ألفضل 

الممارســـات المتبعـــة إقليميـــًا وعالميـــًا«.
وأكـــد أن الـــوزارة ســـتمنح المشـــغلين الحـــق في 
توفـــر  شـــريطة  المســـتخدمة  التقنيـــة  حياديـــة 
معاييـــر ومتطلبـــات اعتمدتهـــا الـــوزارة بموجـــب 
منظمـــة  وإصـــدارات  الدولـــي  االتحـــاد  توصيـــات 

.)3GPP(
االتصـــاالت  وزيـــر  نائـــب  بحضـــور  الورشـــة  وفـــي 
العامـــة  المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
لالتصاالت الدكتور هاشـــم الشـــامي، أوضح مدير 
عـــام المؤسســـة المهنـــدس صـــادق مصلـــح أن 
المؤسســـة بـــدأت في وقـــت مبكر لتهيئة شـــبكة 
االنترنـــت  وســـرعات  ســـعات  وزيـــادة  التراســـل 
بدايـــة من 10 قيقا إلى 100 قيقـــا ومع بداية العام 

المقبـــل ســـيزيد مـــن 200 إلـــى 400 قيقـــا.

وأشـــار إلـــى أن المؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت 
اســـتثمرت بعشـــرات مالييـــن الـــدوالرات لتطوير 
البنية التحتية وتوســـعة البوابـــة الدولية لالنترنت 
اليـــوم  ولديهـــا  تيليمـــن،  مـــع شـــركة  بالتنســـيق 
بوابتيـــن دوليتين وتم تجـــاوز اإلنقطاعات الدولية.
تيليمـــن  أن  إلـــى  مصلـــح  المهنـــدس  ولفـــت 
اســـتثمرت الكابل البحري في عـــدن وأصبح جاهزًا 
للعمـــل في عـــام 2016، إال أن المؤسســـة ُمنعت 
مـــن اســـتخدامه باإلضافـــة إلـــى تعـــرض الكابـــل 

البحـــري للقطـــع فـــي جيبوتي.
كلمـــة المشـــغلين التـــي ألقاهـــا عبـــد هللا زاويـــة، 
أكـــد مـــن خاللهـــا ضـــرورة االنتقـــال التدريجـــي إلى 
المســـئولية  أن  إلـــى  الفتـــًا   .. الحديثـــة  األجيـــال 
تقـــع علـــى عاتـــق المشـــغلين ووزارة االتصـــاالت 

العالقـــة. ذات  الحكوميـــة  والجهـــات 
عقب ذلك عقد المشـــاركون في الورشـــة جلســـة 
العمـــل األولى، بتقديم ســـت أوراق عمل، تناولت 
»الفـــرص  الحديثـــة  لألجيـــال  االنتقـــال  أهميـــة 
والتحديـــات« وتقنيـــة وأمـــن المعلومات لشـــبكة 
األجيـــال الحديثة لالتصاالت، مقدمة من شـــركات 
يمـــن موبايـــل وســـبأفون وواي ووزارة االتصاالت 
والشـــركة اليمنية لالتصـــاالت الدولية » تيليمن«.
حضـــر الورشـــة وكيـــال وزارة االتصـــاالت للشـــئون 
المهنـــدس  والفنيـــة  المتـــوكل  أحمـــد  الماليـــة 
طـــه زبـــارة وعـــدد مـــن المســـؤولين فـــي الـــوزارة 

االتصـــاالت. شـــركات  وممثلـــي  والمؤسســـة 

رئيس التحرير
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حضور نوعي وتدشين 
رسمي وحكومي رفيع

األول  الوطنـــي  المؤتمـــر  انطلقـــت فعاليـــات 
لألمـــن الســـيبراني برعايـــة كريمة مـــن فخامة 
المشـــاط  محمـــد  مهـــدي  الركـــن  المشـــير 
رئيـــس المجلس السياســـي االعلى ،وأطلقت 
معـــه صنعـــاء صافـــرة البـــدء لـــــ مشـــوار بناء 
االمـــن الســـيبراني، إذ شـــهد المؤتمـــر تفاعـــل 
اســـتثنائي وحضور نوعي منذ االنطالقة األولى 
لفعالياتـــه المختلفة، في مشـــهد الفت جمع 
قيـــادات الدولة وشـــاركت فيـــه مختلف اجهزة 
الدولة والمؤسســـات الحكوميـــة والقطاعات 
والشركات الخاصة والجامعات واالكاديميات 

المهتمـــة والمعنيـــة والمتخصصة.
كما اســـتمرت فعاليات وانشـــطته المختلفة 
حضـــور  وســـط   ، أيـــام  ثـــالث  مـــدى  علـــى 
منقطـــع النظيـــر ألكثـــر مـــن 700 مـــن الخبراء 
 ، والمســـؤولين  والمختصيـــن  واالكاديمييـــن 
وبـــذات الوتيـــرة التي بـــدأ بها المؤتمـــر، تناولت 
20 ورقـــة عمل عن االمن الســـيبراني والجرائم 
التـــي  والقوانيـــن  والتشـــريعات  االلكترونـــي 
يتعلـــق  مـــا  كل  مســـتخدمي  حمايـــة  تكفـــل 
بالشبكات والحواســـيب وأنظمة االتصاالت ، 

ويهـــدف المؤتمـــر  إلـــى:
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  دور  1.تعزيـــز 
المعلومـــات والجهـــات ذات العالقـــة فـــي 

الســـيبراني األمـــن  مجـــال 
2.تحديـــد مجـــاالت التعـــاون بين الـــوزارات 
والقطـــاع  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
األمـــن  حـــوادث  مـــع  للتعامـــل  الخـــاص 

اني. الســـيبر
3.تعزيـــز الجاهزيـــة واالســـتعداد لمواجهه 
اإللكترونيـــة  والتهديـــدات  المخاطـــر 
المختلفـــة التـــي قد تتعرض لهـــا منظومة 
واألســـاليب  للجمهوريـــة  المعلومـــات 
األمنيـــة  الحـــوادث  لمواجهـــة  المثلـــى 

. لمحتملـــة ا
4.وضع خطة لتأهيـــل الكوادر الوطنية في 
مجـــال إدارة الحـــاالت الطارئـــة والتعامـــل 

مع مخاطـــر الهجمات الســـيبرانية.
تقنيـــة  لوســـائل  االمـــن  5.االســـتخدام 
المعلومات.نشـــر الوعـــي لـــدى المجتمـــع 
المتبعـــة  واالجـــراءات  باآلليـــات  اليمنـــي 
والتهديـــدات  المخاطـــر  مـــع  للتعامـــل 

نية. ا الســـيبر

1- اصـــدار قانـــون مكافحـــة جرائم 
تقنيـــة المعلومـــات المعـــروض 

علـــى مجلـــس النـــواب.
2- إعـــداد مشـــروع قانـــون حماية 

البيانات العامة والشـــخصية.
3- وضـــع خطـــة لبنـــاء قـــدرات 
متخصصـــة  وطنيـــة  كـــوادر 
فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني 
وتأهيـــل العامليـــن فـــي مجـــال 
تقنيـــة المعلومـــات فـــي مختلـــف 
القطاعـــات وبمـــا يمكنهـــم مـــن 
لطـــوارئ  الفوريـــة  االســـتجابة 

الســـيبرانية. التهديـــدات 
ـــة  ـــح المســـارات االكاديمي 4- فت
للتخصـــص النوعـــي فـــي مجـــال 
وتطويـــر  الســـيبراني  األمـــن 
المناهـــج فـــي التخصصـــات ذات 
العالقـــة لتتضمـــن مـــواد األمـــن 

الســـيبراني.
األفـــراد  لـــدى  الوعـــي  نشـــر   -5
مجـــال  فـــي  والمســـتخدمين 
خـــالل  مـــن  الســـيبراني  األمـــن 
حمـــالت التوعيـــة باالســـتخدام 
الجرائـــم  ومخاطـــر  األمـــن 
الســـيبرانية ، وتضمـــن المناهـــج 
التربويـــة األساســـية والثانويـــة 
مـــواد عـــن األمـــن الســـيبراني.

ــال  ــي مجـ ــراكة فـ ــز الشـ 6- تعزيـ
األمـــن الســـيبراني بيـــن القطـــاع 

العـــام والقطـــاع الخـــاص. 
مـــع  والتعـــاون  التنســـيق   -7
والدوليـــة  اإلقليميـــة  الجهـــات 
الفضـــاء  بأمـــن  المعنيـــة 
يحفـــظ  وبمـــا  الســـيبراني 
اســـتقالل الجمهوريـــة اليمنيـــة.
االنضمـــام  ودراســـة  بحـــث   -8
الـــى االتفاقيـــات والمعاهـــدات 
العربيـــة والدوليـــة فـــي مجـــال 
ــات  ــات والمعلومـ ــة البيانـ حمايـ
ــم  ــدي لجرائـ ــخصية والتصـ الشـ
وبمـــا  االلكترونـــي  االرهـــاب 
واســـتقالل  ســـيادة  يحفـــظ 

اليمنيـــة. الجمهوريـــة 
الجمهوريـــة  مشـــاركة   -9
اليمنيـــة فـــي المؤتمـــر والنـــدوات 
اإلقليميـــة  العمـــل  وورش 
مـــن  لالســـتفادة  والدوليـــة 
الخبـــرات والتجـــارب المختلفـــة 
فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني.
ــية  ــاور الرئيسـ ــاد المحـ 10- اعتمـ
االســـتراتيجية  لمشـــروع 
الســـيبراني  لألمـــن  الوطنيـــة 
التحضيريـــة  اللجنـــة  وتكليـــف 
مقترحـــات  باســـتقبال 

المشـــاركين فـــي المؤتمـــر فيمـــا 
والبرامـــج  بالمبـــادرات  يتعلـــق 
واألنشـــطة والرفـــع بالمســـودة 
لالســـتراتيجية  النهائيـــة 
للعـــرض علـــى مجلـــس الـــوزراء 

ارهـــا. القر
اســـتجابة  فـــرق  تشـــكيل   -11
األمـــن  لحـــوادث  ســـريعة 
الجهـــات  لـــدى  الســـيبراني 
التحتيـــة  بالبنيـــة  المعنيـــة 
الحيويـــة تعمـــل تحـــت اشـــراف 
متخصـــص  حكومـــي  فريـــق 
ذات  الرئيســـية  الجهـــات  مـــن 
الســـيبراني  باالمـــن  العالقـــات 
)كنـــواه النشـــاء المركـــز الوطنـــي 

الســـيبراني(. لالمـــن 
12- ســـن السياســـات واللوائـــح 
المتعلقـــة  التنظيميـــة 
المواقـــع  باســـتضافة 
اإللكترونيـــة  والخدمـــات 
الحكوميـــة وتشـــجيع االســـتثمار 
فـــي مجـــال تزويـــد واســـتضافة 
المحتـــوى االلكترونـــي الوطنـــي.
المؤتمـــر  انعقـــاد  ضـــرورة   -13
الســـيبراني  لألمـــن  الوطنـــي 

عـــام. كل  دوريـــة  بصفـــة 

REPORT | تقرير

وزارة  نظمتـــه  الـــذي  الســـيبراني  لألمـــن  األول  الوطنـــي  المؤتمـــر  تحـــول 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات خـــال الفتـــرة مـــن  )7-9 يونيـــو2021( اإلـــى 
ــن  ــة األمـ ــدت أهميـ ــي جسـ ــة التـ ــراكة الوطنيـ ــل والشـ ــن التفاعـ ــدة مـ ــة فريـ حالـ
الســـيراني كقضيـــة اســـتراتيجية وطنيـــة ومســـؤولية مشـــتركة بيـــن جميـــع 
ــراد المجتمـــع ، ومثـــل حتـــى  قطاعـــات الدولـــة والقطـــاع الخـــاص ومختلـــف فئـــات وأفـ
اللحظـــة الحـــدث االهـــم فـــي مســـار تشـــخيص واقـــع االمـــن الســـيبراني فـــي اليمـــن، 
ــة  ــم خارطـ ــا رسـ ــن خالهـ ــتطاع مـ ــة اسـ ــة جامعـ ــادًا ومنصـ ــًا جـ ــر منطلقـ ــكان المؤتمـ فـ
ـــة وأمـــن الفـــرد والمجتمـــع . طريـــق نحـــو خلـــق بيئـــة ســـيبرانية آمنـــة ، تســـهم فـــي حماي
جريـــدة االتصـــاالت تفـــرد ملفهـــا لتنـــاول اصـــداء النجـــاح للمؤتمـــر ومامـــح المســـتقبل 

مـــن خـــال التوصيـــات التـــي خـــرج بهـــا المؤتمـــرون. 

مؤتمر
األمن السيبراني

التوصيــات

الحدث األهم في طريق التصدي للهجمات اإللكترونية
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الجريمة السيبرانيةالجريمة السيبرانية
رد فـــي ربـــط المجتمعـــات باإلنترنت.  ثمـــة تزايـــد مطَّ
ومـــع أنَّ اإلنترنـــت تجعـــل حياتنـــا أســـهل، فإنها قد 
تعرضنـــا لخطـــر الجريمـــة الســـيبرانية. إذ إنَّ مخاطر 
عالـــم الفضـــاء الســـيبراني الـــذي ال حـــدود لـــه يمكن 
أن تتفاقـــم بتزايـــد انخـــراط أفراد وجماعـــات إجرامية 
ـــى هـــذه المخاطـــر  منظمـــة يمكـــن أن تؤذينـــا. وتتجلَّ
علـــى  المعتمـــد  واإلجـــرام  مختلفـــة.  أشـــكال  فـــي 
الفضاء الســـيبراني لـــن يكون ممكنًا بـــدون اإلنترنت 
والتكنولوجيـــات الرقمية، وهو يتخـــذ من التكنولوجيا 
هدفـــًا )على ســـبيل المثال، باســـتحداث فيروســـات 
حاســـوبية وتعميمها ونشرها، وَشـــنِّ هجمات على 
مرافق تكنولوجيا المعلومات الوطنية الحساســـة(. 
والجرائـــم التـــي يتيحهـــا الفضاء الســـيبراني هي، من 
لها التزايـــد المطـــرد في  ناحيـــة أخـــرى، جرائـــم يســـهِّ
اإللكترونـــي  االحتيـــال  )مثـــل  التكنولوجيـــة  قدراتنـــا 
والتجـــارة اإللكترونية في ســـلع غير مشـــروعة، مثل 
رات أو األســـلحة النارية، واســـتغالل األطفال  المخدِّ

ا مـــن خـــالل اإلنترنت). والتعـــدي عليهم جنســـيًّ
بخصوصيـــات  أيضـــًا صلـــة  الســـيبرانية  وللجريمـــة 
علـــى  الشـــخص  تصـــرُّف  طريقـــة  إنَّ  إذ  النـــاس. 
بيانـــات  عـــن  تكشـــف  أن  أيضـــًا  يمكـــن  اإلنترنـــت 
ل تعرُّضـــه ألخطـــار مختلفـــة  خصوصيـــة وأن تســـهِّ
فـــي الفضـــاء الســـيبراني. وإلـــى جانـــب ذلـــك، تتعلق 
الخصوصيـــة بأفعـــال األفـــراد، وال ســـيما بالكيفيـــة 
التـــي يمكـــن أن يـــؤذي بهـــا النـــاس بعضهـــم بعضًا 
صـــور  تـــداول  خـــالل  مـــن  المثـــال،  ســـبيل  )علـــى 
شـــخصية دون موافقـــة الشـــخص المعنـــي(. ومع 
تغلغـــل التكنولوجيـــات الرقميـــة فـــي كل جانـــب من 
جوانب حياتنـــا، تزداد أيضًا أهمية أمـــان التواصل عبر 

وحمايتـــه. اإلنترنـــت 
مقدمة ارشاد الجرائم السيبرانية 

أســـهم التطور التقني المتالحـــق في أجهزة وأنظمة 
وشـــبكات الحاســـوب 1 واإلمكانية المتاحـــة ألي فرد 
فـــي أن يمتلك ويســـتعمل جهاز حاســـوب أو هاتف 

محمـــول في المنزل أو فـــي المقهى أو أي مكان عام 
إلـــى تغييـــر كبيـــر في ارتـــكاب الفعـــل اإلجرامـــي وفي 
ابتداع أســـاليب جديـــدة الرتكاب الجرائم الســـيبرانية 
وتبعـــًا لذلـــك تطـــور المفهـــوم الجرمـــي ، حيـــث لـــم 
يعـــد المجـــرم بحاجـــة إلـــى أدوات إجرامية وأســـاليب 
غيـــر تقليديـــة ، بـــل يكفـــي أن يكـــون الشـــخص ملمًا 
باســـتعمال الحاســـوب وأنظمته لكي يقوم بارتكاب 
جريمـــة من جرائم الفضاء الســـيبراني، ســـواء كانت 
كانـــت  أو  الجريمـــة  أداة  المعلوماتيـــة  الوســـائل 
ضحيـــة الفعـــل الجرمـــي. ومثـــال ذلك التعـــدي على 
حقـــوق المؤلـــف عبر تحميـــل أغانـــي أو أفـــالم مجانًا 

عـــن شـــبكة اإلنترنت أو مشـــاهدة 
إباحيـــة  أفـــالم  وإرســـال 

أو  األطفـــال  تشـــمل 
الســـن  دون  هـــم  مـــن 

بواســـطة  القانونيـــة 
االلكترونـــي  البريـــد 
الـــخ.. أو وضع برنامج 
مـــن  يمكـــن  خبيـــث 
شـــبكة  خـــرق  خاللـــه 

تدميـــر  أو  حواســـب 
أو  الحمايـــة  نظـــام 

اختـــراق جهـــازٍ آخـــر.
أو  الجـــزاء  قانـــون  يقـــوم 

ركيزتيـــن  علـــى  العقوبـــات 
أساســـيتين همـــا التجريم (وصف 

جـــرم( أنـــه  علـــى  فعـــل 
والعقـــاب، إذ أن إعطـــاء وصـــف جرمـــي لفعـــل 

مـــا وفـــرض عقوبـــات عليه يخضـــع عـــادًة العتبارات 
اقتصاديـــة خاصـــة  ثقافيـــة واجتماعيـــة وضـــرورات 
بالدولـــة. فمـــا يعتبـــر جرمـــًا يمـــس اآلداب العامـــة 
فـــي الوطـــن العربي قـــد يعتبـــر تعبيرًا عن الـــرأي في 
أوروبـــا، طبعـــًا مع األخذ بعيـــن االعتبـــار أن العولمة 
أوجبـــت علـــى المشـــترع اعتمـــاد تعاريـــف ووصـــف 

لبعـــض الجرائـــم متالئمـــة مـــع القوانيـــن العالميـــة 
األمـــر الذي يجعـــل المشـــرع العربي ملزمـــًا باعتماد 
لهـــذه  الدولـــي  المشـــرع  أعطـــاه  الـــذي  الوصـــف 

الجرائـــم. فقـــد تتجـــه إرادة النـــاس فـــي
علـــى  العقوبـــة  تشـــديد  إلـــى  المجتمعـــات  بعـــض 
الجرائـــم التي تتناول مقدســـات دينيـــة أو أعمااًل لها 
عالقـــة بالعمليـــات المصرفيـــة، بينمـــا ال نـــرى مثـــل 

هـــذا التوجـــه فـــي مجتمعـــات أخرى.
الفضـــاء  جريمـــة  أو  الحاســـوب  جريمـــة  تنقســـم 
الســـيبراني إلـــى نوعين أساســـيين: النـــوع األول هو 
الـــذي يكـــون فيـــه الحاســـوب أداة تنفذ بواســـطتها 
الصفـــة  وانتحـــال  االختـــالس  كجرائـــم  الجريمـــة، 
عاديـــة  جرائـــم  وهـــي  اإلباحيـــة.  واألفعـــال 
والحاســـوب هـــو مجـــرد الوســـيلة التـــي 
ســـمحت بارتكابها. والنـــوع الثاني هو 
الـــذي يكـــون فيـــه جهـــاز الحاســـوب 
وبرامجهـــا  الحواســـيب  وشـــبكات 
موضوعـــًا للجريمـــة، أي أن الفعـــل 
الجرمـــي ارتكـــب علـــى هـــذا الجهـــاز، 
مثـــل اختـــراق نظـــام أمان أو إرســـال 
برنامـــج خبيـــث أو التعـــدي علـــى اســـم 
موقـــع علـــى اإلنترنـــت مما يشـــكل جرما 
يطـــال حقـــا مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. 
البرامـــج واألدوات المعلوماتيـــة  لقـــد أصبحـــت 
ُتســـتخدم كوســـائل فّعالة الرتكاب الجرائم العادية، 
فهـــذه الجرائـــم لـــم يتغيـــر مفهومهـــا أو عناصرهـــا 
الجرميـــة، كاالحتيال أو االختالس أو الســـرقة أو 
التخريـــب أو القدح أو التهديد. إنما أصبحت 
طرق تنفيذهـــا تجري بوســـائل معلوماتية 
بدل الوســـائل التقليدية الشـــائعة، كأن يتم التهديد 
عبـــر رســـالة بريـــد إلكترونـــي أو يتـــم االختـــالس عبـــر 
يخـــّزن  الـــذي  المعلوماتـــي  النظـــام  فـــي  التالعـــب 
تفاصيـــل عمليـــات حســـابات الزبائـــن. وقـــد يكـــون 
وســـائل  اســـتخدام  عنـــد  الجريمـــة  وحجـــم  الضـــرر 

المعروفـــة  الحـــاالت  مـــن  بكثيـــر  أكبـــر  معلوماتيـــة 
ســـابقًا. كما يمكن أن تكون الوســـائل المعلوماتية، 
موضـــوع  هـــي  المعلوماتيـــة،  والبيانـــات  كالبرامـــج 
الجرائـــم ذاتهـــا، كالتعـــدي علـــى األنظمـــة والبيانـــات 
أو  البيانـــات  هـــذه  ومحـــو  تعديـــل  أو  المعلوماتيـــة 
اعتراضهـــا. وهـــذه الطائفـــة مـــن الجرائم هـــي جرائم 

اســـتجّدت بظهـــور المعلوماتيـــة ، ولـــم
تكـــن معروفة قبـــل ذلك. وقد أســـهم نمـــو التجارة 
اإللكترونيـــة والتعامالت اإللكترونية وشـــيوعها بين 
أوســـاط العامـــة فـــي ازديـــاد حـــاالت حصـــول هـــذه 
الطائفـــة الجديدة من الجرائـــم. وقد وجدت المحاكم 
صعوبـــة فـــي تكييـــف النصـــوص القانونيـــة العامـــة 
الـــواردة في قانـــون العقوبات لتجريـــم األفعال التي 

موضوعهـــا أدوات
المعلوماتيـــة. فالنـــص الجزائـــي ُيفّســـر على ســـبيل 
الحصـــر، عمـــاًل بقاعـــدة »ال جريمـــة وال عقوبـــة بدون 
نـــص«. وكان ال بـــد بالتالي مـــن إقرار قوانيـــن جديدة 
تجـــّرم األفعـــال الواقعـــة علـــى األنظمـــة والبيانـــات 
وكذلـــك   ، حديثـــة  جرائـــم  باعتبارهـــا  المعلوماتيـــة 
توّسع نطاق المفاهيم الراســـخة للجرائم التقليدية 
لتشـــمل حـــاالت اســـتخدام المعلوماتيـــة كوســـيلة 

الجرائم.  لتنفيـــذ 
وبفعـــل الشـــبكات المعلوماتية وتخطيهـــا للحدود 
تخضـــع  ال  التـــي  اإلنترنـــت  كشـــبكة  الجغرافيـــة، 
لســـيادة أي دولـــة وبالتالـــي لســـيادة أي قانون صادر 
عـــن مشـــترع وطنـــي مـــع يـــن يـــن، تجـــاوزت الجرائم 
مثـــاًل  فظهـــرت  الوطنـــي،  النطـــاق  المعلوماتيـــة 
المصرفيـــة  بالبطاقـــات  تتالعـــب  التـــي  العصابـــات 
علـــى الصعيـــد الدولـــي وتنقـــل نشـــاطها مـــن دولة 
إلـــى أخرى حتـــى ال تنكشـــف، وظهر المحتالـــون على 

شـــبكة اإلنترنـــت ينتحلـــون شـــخصيات معينـــة
عبـــر ســـرقة عناصـــر التعريـــف العائـــدة ألشـــخاص 
آخريـــن، وذلك لالســـتيالء علـــى األموال بصـــورة غير 

مشـــروعة .

يقوم المجرمون السيبرانيون 
من خالل إساءة استعمال 

التكنولوجيا بتدمير
 المنشآت التجارية وحتى 

بتخريب حياة البشر
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فـــي  وإدارتهـــا  المعرفــــة 
المؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت

ُتعد إدارة المعرفة مـــن المفاهيم اإلدارية الحديثة 
التـــي حظيـــت باهتمـــام متزايد من قبـــل منظمات 
األعمـــال منـــذ بدايـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
حيـــث أدركت المؤسســـات أن المعرفة هي المورد 
االســـتراتيجي األكثـــر أهميـــة، ومـــن أجل اســـتثمار 
ادارة المعرفـــة بشـــكل أفضـــل، فالبد مـــن إدارتها 

بصـــورة فاعلة.
وللمضـــي ضمن تسلســـل منطقي في سلســـلة 
فـــي  البـــد  المعرفـــة  بـــإدارة  الخاصـــة  المقـــاالت 
المقـــام والمقـــال األول مـــن توضيـــح المفاهيـــم 
يوضـــح  المعرفـــة،  وإدارة  بالمعرفـــة  المتعلقـــة 
الشـــكل المقابـــل هرميـــة العالقـــة بيـــن البيانـــات 
والمعلومـــات والمعرفـــة ملخصهـــا بـــأن البيانات 
هي حقائق أو أشـــكال أو رموز غيـــر منظمة في حد 
ذاتها مجردة تخلو من الســـياق، بينما المعلومات 
فهـــي بيانـــات تمـــت معالجتها وأصبحـــت منظمة 
ولهـــا ســـياق، فـــي حيـــن أن المعرفـــة هـــي مزيـــج 
التـــي  والمهـــارات  والخبـــرات  المعلومـــات  مـــن 
يكتســـبها األفـــراد عبـــر الزمن مـــن خـــالل التجارب 
والممارســـات واألبحـــاث والتعلم، والتـــي تولد في 
عقـــول األفراد، وتســـتخدم فـــي تفســـير ومعالجة 

المواقـــف المختلفـــة.
المنظمـــة  »اإلدارة  المعرفـــة  بـــإدارة  وُيقصـــد 
بهـــدف  المؤسســـة  فـــي  المعرفيـــة  لألصـــول 
وتلبيـــة  تنافســـية  وميـــزة  مضافـــة  قيمـــة  إيجـــاد 
كافـــة  وتشـــمل  اإلســـتراتيجية،  اإلحتياجـــات 
المبـــادرات والعمليـــات والنظـــم التـــي تعمل على 
إنتـــاج واكتســـاب المعرفـــة وتصنيفهـــا وتخزينها 

وتطبيقهـــا«. ومشـــاركتها 
• إدارة المعرفـــة فـــي الهيـــكل التنظيمـــي الجديـــد 

للمؤسســـة
تـــم إعتمـــاد عـــدد خمســـة أقســـام إلدارة المعرفة 
فـــي المؤسســـة ضمن الهيـــكل التنظيمي الجديد 
فـــي مخرجات مشـــروع إعـــادة هيكلة المؤسســـة، 
لهـــذه  اإلداري  الوضـــع  يوضـــح  أدنـــاه  الشـــكل 
لهـــذه  الفنـــي  العمـــل  أن  حيـــن  فـــي  األقســـام، 
األقســـام هـــو ضمـــن فريـــق إدارة المعرفـــة ممـــا 
يضمـــن العمل في إطار إســـتراتيجية واحدة إلدارة 
المعرفـــة وبالتالـــي العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد 
الـــذي يمثـــل أحد أهـــم مبـــاديء العمـــل المعرفي.
 مـــا هـــي الفوائد المتوقعة للمؤسســـة مـــن إدارة 

المعرفة؟

صنـــع  تحســـين   •
القـــرار  واتخـــاذ 

اإلجراءات،  •تبسيط 
التكاليـــف  وخفـــض 
التخلص  عن طريق 
اإلجـــراءات  مـــن 
غيـــر  أو  المطولـــة 
للتركيـــز  الضروريـــة، 
صميـــم  علـــى 

. لعمـــل ا
خدمـــة  تحســـين   •
العمـــالء عن طريق 
الزمـــن  اختـــزال 

المطلوبـــة. الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  المســـتغرق 
• تفعيـــل المعرفة ورأس المال الفكري لتحســـين 

طـــرق إيصال الخدمات.
• تبنـــي فكـــرة اإلبـــداع عـــن طريـــق تشـــجيع مبـــدأ 

تدفـــق األفـــكار بحريـــة.
• تطويـــر االبتكار للوصـــول إلى األدوات المناســـبة 
والمالئمة لحل المشـــاكل الحالية وابتكار وســـائل 

وخدمات جديدة وتحســـينها.
الفكـــري،  المـــال  لـــرأس  األمثـــل  االســـتثمار   •
وتحويلـــه إلى قـــوة إنتاجية تســـهم فـــي تنمية أداء 

المؤسســـة. كفـــاءة  ورفـــع  الفـــرد، 
• الرضا الوظيفي لدى العاملين.

• زيادة العائد المالي عن طريق تســـويق الخدمات 
أكثر. بفاعلية 

• تحســـين صورة المؤسســـة وتطوير تواجدها في 
االتصاالت. سوق 

فـــي  المعرفـــة  إدارة  مســـؤولية  أن  علـــى  ونؤكـــد 
حقيقتهـــا هـــي مســـؤولية تكاملية تشـــمل جميع 
المـــال  رأس  باعتبارهـــم  المؤسســـة  موظفـــي 
البشـــري الـــذي بدونه اليمكن ألنشـــطة وعمليات 
إدارة المعرفـــة أن تتـــم، وبالتالـــي فإننـــا فـــي فريـــق 
أفـــكار  أو  مقترحـــات  بـــأي  نرحـــب  المعرفـــة  إدارة 
مـــن الزمـــالء فـــي القطـــاع تخـــدم إدارة المعرفـــة 
األخـــوة  نشـــكر  أن  يفوتنـــا  وال  المؤسســـة.  فـــي 
فـــي اإلدارة العامـــة للعالقـــات واإلعـــالم بالـــوزارة 
»جريـــدة  فـــي  المســـاحة  هـــذه  تخصيـــص  علـــى 
االتصـــاالت« بحيـــث تمثـــل نافـــذة إعالميـــة إلدارة 
المعرفـــة يتم من خاللها التوعية بـــإدارة المعرفة، 

ومـــا يســـتجد مـــن فعاليـــات.

08
األمـن السيبــراني.. بين الواقع والطموح 

االمن السيبراني
عن  عبارة  هو  السيبراني  األمن 
التقنية  الوسائل  مجموعة 
يتم  التي  واالدارية  والتنظيمية 
االستخدام  لمنع  استخدامها 
الغير مصرح به و سوء االستغالل 
المعلومات  واستعادة 
االتصاالت  ونظم  االلكترونية 
وذلك  تحتويها  التي  والمعلومات 
واستمرارية  توافر  ضمان  بهدف 
وتعزيز  المعلومات  نظم  عمل 
وخصوصية  وسرية  حماية 
جميع  واتخاذ  الشخصية  البيانات 
التدابير الالزمة لحماية المواطنين 
في  المخاطر  من  والمستهلكين 

الفضاء السيبراني.

أهمية األمن السيبراني
درع  السيبراني  األمن  يمثل   •
والشبكات  لألجهزة  حماية 
واألنظمة اإللكترونية التي تعتمد 
في  الحديثة  التكنولوجيا  على 

التبادل المعلوماتي.
السيبراني  األمن  يحافظ   •
القوي  التشفير  نظام  على 
تبادلها  يتم  التي  للمعلومات 
الرسمية  المعامالت  خالل 

والحكومية.
الثورة  السيبراني  األمن  يدعم   •
الصناعية والمعلوماتية ويساعد 
خالل   من  أهدافها  تحقيق  على 

الحفاظ على سرية بياناتها.
السيبراني  األمن  برامج  تمكن   •
على  الحفاظ  من  الدولة  أجهزة 
كافة  على  معلوماتها  سرية 

المستويات المدنية والعسكرية

دعائم األمن السيبراني
الدولي  االتحاد  توصيات  تشير 
الممارسات  وأفضل  لالتصاالت 
الدولية أن األمن السيبراني يعتمد 
على خمس ركائز رئيسية تتمثل ) 
التدابير القانونية / التدابير التقنية 
 / التنظيمية  الهياكل   / واإلجرائية 

بناء القدرات / التعاون الدولي(

فإن  الخمس  الركائز  هذه  ومن 
صالحية األمن السيبراني الوطني 
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ونمــط  اليمنيــة  االتصــاالت  خدمــات 
الحيــاه االجتماعيــة بيــن الريــف والحضــر

الحديثـــة  االتصـــال  تكنولوجيـــا  إّن 
أصبحـــت حقيقـــة اجتماعيـــة هامة 
الوســـط  فـــي  وفاعلـــة  مؤثـــرة 
عنـــد  خاصـــة  والريفـــي،  الحضـــري 
طريـــق  عـــن  الحضريـــة  األســـرة 
هـــذه  مـــع  أفرادهـــا  تفاعـــل 
وكذلـــك  واإلعـــالم  التكنولوجيـــات 
المحيـــط  مـــع  وتفاعلهـــا  تأثرهـــا 
المتفتـــح علـــى مختلـــف التحوالت 
والتغيـــرات والتطـــورات في شـــتى 
االجتماعيـــة  منهـــا  المياديـــن، 
لذلـــك  بالخصـــوص،  والثقافيـــة 
هـــذه  تقّبـــل  األســـرة  علـــى  وجـــب 
التكّيـــف  خـــالل  مـــن  التكنولوجيـــا 
معهـــا  والتفاعـــل  والتعامـــل 
الحيـــاة  تيســـير  بهـــدف  وظيفيـــًا 
كقيمـــة  تقّبلهـــا  دون  االجتماعيـــة 
علـــى  ُتؤثـــر  دخيلـــة  أو  جديـــدة، 
منظومـــة القيم التي ُتوجـــه أنماط 
أدى  ولقـــد  االجتماعـــي.  الســـلوك 
انتشـــار التكنولوجيـــا حـــول العالـــم 
كحلـــول مبتكـــرة لمشـــاكل المدن 
والريف، أو مســـتدامة لمســـتقبل 
مصطلـــح  ظهـــور  إلـــى  أفضـــل، 
المدينـــة الذكّيـــة، أو القريـــة الذكية 
الدولـــي  االتحـــاد  ُيعّرفهـــا  حيـــث 
لالتصـــاالت)ITU(  بأّنهـــا مدينـــة أو 
قرية مبتكرة تقوم على اســـتعمال 
المعلومـــات  تكنولوجيـــات 
واالتصاالت، وغيرها من الوســـائل 
لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة وكفـــاءة 
الحضريـــة  والخدمـــات  العمليـــات 
مـــع  المنافســـة  علـــى  والقـــدرة 
تلبيـــة احتياجـــات األجيـــال  ضمـــان 
فيمـــا  والمقبلـــة  الحاضـــرة 
االقتصاديـــة  بالجوانـــب  يتعلـــق 
ونوعيـــة  والبيئيـــة.  واالجتماعيـــة 
الحيـــاة لألســـرة فـــي اليمن تخضع 
التـــي تمـــر بهـــا  لنفـــس الظـــروف 
األســـرة فـــي العالـــم الثالـــث عامة 
والعالـــم العربـــي خاصـــة، وإْن كان 
الفـــرد يخضـــع لمختلـــف العـــادات 
والقواعـــد، وظهرت تغيـــرات حيث 
أصبحت األسرة الحضرية ُتمارس 
نشـــطات وخدمات أكثر من غيرها 
مـــن االســـر فـــي المجتمـــع الريفي، 
مـــع  المجتمـــع  أفـــراد  ويتفاعـــل 
ويشـــتركون  البعـــض،  بعضهـــم 
بعالقـــات اجتماعيـــة متباينـــة فيما 
بينهـــم داخـــل األســـرة, أو مـــع مـــا 
هـــو محيـــط بهـــم، ويعـــود تطـــور 
قطـــاع االتصـــاالت والمعلوماتيـــة 
وغزوها لكامل قطاعات النشـــاط 
اإلنســـاني, بمـــا في ذلك الشـــؤون 
األســـرية,  والتركيبـــة  المنزليـــة, 
فـــي جانـــب كبيـــر منـــه, إلـــى ظهـــور 
ثـــم  النقـــال,  الهاتـــف  وانتشـــار 
االنترنت ووســـائل االتصاالت وإلى 
الثـــورة الشـــاملة في هـــذا القطاع 
األســـرة  أصبحـــت  الـــذي  الواســـع 

أفرادهـــا. بـــكل  تســـتخدمه 

ولقـــد أســـتطاع التزايد المســـتمر 
االتصـــاالت  شـــبكة  تطـــور  فـــي 
بأشـــكالها المختلفـــة فـــي اليمـــن 
الحيـــاة  مجـــاالت  فـــي  والداخلـــة 
اليوميـــة، التـــي تأثـــرت بهـــا التنمية 
التقنيـــة مـــن جهـــة، وتزايـــد البنـــى 
التحتيـــة واالجتماعية واالقتصادية 
يضيـــف  أْن  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
التنميـــة،  لمـــوارد  جديـــدة  عناصـــر 
التـــي هي بحاجـــة ماســـة إليها، ألن 
مـــن  اســـتفاد  اليمنـــي  المجتمـــع 
هذه الخدمات، ســـواًء في الشبكة 
أو  النقالـــة،  الشـــبكة  أو  المنزليـــة، 
الخدمـــات  أو  االنترنـــت،  شـــبكة 
المنطويـــة تحـــت هـــذه الخدمـــات.  
ومن ســـمات المرحلـــة المعاصرة 
االتصـــاالت  علـــى  الطلـــب  تنامـــي 
بمعـــدالت متزايـــدة، يقابلـــه تنـــوع 
العـــرض مقارنـــة مـــع تزايد ســـعة 
عالميـــًا،  االتصـــاالت  شـــبكات 
خاصة بعـــد تحول االتصـــاالت من 
وكل  الالســـلكي.   إلـــى  الســـلكي 
مـــا كان يجـــري تبادلـــه عبـــر شـــبكة 
المعلومـــات في نهاية الثمانينيات 
ُينقـــل حاليـــًا عبـــر كابـــل واحـــد مـــن 
كابـــالت األليـــاف الضوئيـــة، أو عبـــر 
الكهرومغناطيســـية  الموجـــات 
يتضاعـــف  أن  المتوقـــع  ومـــن 
شـــبكة  عبـــر  المعلومـــات  حجـــم 
المعلومـــات مـــن ثالثة إلى عشـــرة 
أضعـــاف فـــي الســـنوات القادمـــة 
يوميـــا، ويتواصـــل النمـــو الحضري 
وبالـــذات  للشـــبكات،  والريفـــي 
المدن اليمنيـــة الكبرى كالعاصمة 
هـــذا  ُيصاحـــب  وعـــدن،  صنعـــاء 
النمـــو الحضـــري والريفـــي نمو في 
بأشـــكالها  االتصـــاالت  خدمـــات 
خدمـــات  توزيـــع  ضمـــن  ويتبايـــن 
االتصـــاالت من منطقـــة إلى أخرى، 
ممـــا ولـــد فجـــوة رقمية بيـــن هذه 
المناطـــق. ونظـــرًا لتعـــدد وتنامـــي 
فســـوف  والوســـائل  الوظائـــف 
الحضريـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  تتغيـــر 
بها فـــي المســـتقبل بما فـــي ذلك 
أنمـــاط اســـتخدامات األرض كمـــا 
حضريـــة  حيـــاة  أنمـــاط  ســـتظهر 
وريفية جديدة بســـبب عـــدم تمركز 
هـــذه التقنيـــة بالمـــكان واعتمادها 
غيـــر  اإللكترونيـــة  الجوانـــب 
تطبيقـــات  وتغيـــرت  الملموســـة 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
والفـــراغ  المـــكان  مفهـــوم  بيـــن 
كمحـــددات  والزمـــن،  والمســـافة 
لعوامل المـــكان حيث وجود عامل 
افتراضـــي يتم توظيفـــه مع العالم 
المتعـــارف  التقليـــدي  المكانـــي 
حضريـــة  بدائـــل  وهنـــاك  عليـــه، 
تغييـــر  فـــي  تســـهم  إلكترونيـــة 
الحيـــاة الحضرية للمـــدن ومناطق 
واألشـــياء  المـــكان  مـــن  االريـــاف 
الملموســـة والمرئية إلى األشـــياء 

المرئيـــة  وغيـــر  الملموســـة  غيـــر 
وغيـــر المتمركـــزة، ويـــرى عـــدد من 
المختصيـــن في قطـــاع االتصاالت 
والمعلومـــات أن ثمة فرص للدول 
الناميـــة، بمـــا فيها اليمـــن، لتطوير 
االتصـــاالت  خدمـــات  واســـتغالل 
وتوطيـــن  وتوظيـــف  المختلفـــة 
التنميـــة المكانيـــة وبدائـــل التطور 
لخدمـــات االتصـــاالت وليس فقط 
مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة، ولكـــن 
مـــن أجـــل بنـــاء قطـــاع اقتصـــادي 
تتصاعـــد أهميتـــه في المســـتقبل. 
كذلـــك ال يقتصر تأثير هـــذا القطاع 
علـــى التغيير والتطويـــر للقطاعات 
يوفـــر  بـــل  األخـــرى،  االقتصاديـــة 
فرصًا لمراحـــل اجتماعية متطورة، 
إذا ما أحســـن اســـتغالله من خالل 
المســـتقبلي،  والتنظيم  التخطيط 
كذلـــك يمكن لخدمـــات االتصاالت 
وثورتها الرقميـــة أْن تحل كثيرًا من 
مشـــاكل المـــدن واالريـــاف وتضع 
المشـــاكل  لبعـــض  جديـــدة  رؤيـــة 
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7 - قلة الخدمات وصعوبة إدارة 

أنشطتها.
وتمثـــل خدمات االتصـــاالت نظامًا 
متالزمـــًا  واجتماعيـــًا  اقتصاديـــًا 
ُتشـــكل االتصـــاالت والمعلومـــات 
لتحقيـــق  فيـــه  أساســـيًا  مصـــدرًا 
التقـــدم بين الشـــعوب، وهو يمثل 
االســـتفادة  فـــي  لليمـــن  فرصـــة 
مـــن هـــذه الخدمـــات، ودمجها في 
والصحيـــة  التعليميـــة  المجـــاالت 
والبيئية والخدميـــة، ووضع خطط  
لالســـتفادة  مســـتقبلية  إقليميـــة 
التامة من هـــذه الخدمات، أو زيادة 
التنمويـــة  وزنهـــا ضمـــن الخطـــط 
مســـؤولية  وتقـــع  المعتمـــدة، 
اإلقليمـــي  بشـــقية  التخطيـــط 
بخدمـــات  باالهتمـــام  والفنـــي 
شـــبكات االتصـــاالت والتكنولوجيا 
الدولـــة  علـــى  بهـــا  المرتبطـــة 
والقطاع العام، المختلط، الخاص 
المســـؤولية  لكـــن  والمجتمـــع، 
األولـــى تقع علـــى الدولة في رســـم 
وتنفيـــذ الخطط واالســـتراتيجيات 
الرقميـــة  الفجـــوة  مـــن  والتقليـــل 
داخـــل  المختلفـــة  المناطـــق  بيـــن 
المناطـــق المختلفـــة، والتوازن في 

التنفيـــذ بيـــن الريـــف والحضـــر.        

دكتور: خالد حسين غانم
االدارة العامة لإلنشاءات- املؤسسة العامة لالتصاالت

بفضـــل هللا ســـبحانه مســـيرتنا غـــدت اعيـــاد

يمانيـــه والحكمـــه  واإليمـــان  يمانيـــون 

علـــى وقـــع انتصـــارات االشـــاوس يحلـــو اإليقـــاد

نوعيـــه بإنجـــازات  ســـبتمبر  عيـــد  لجـــذوة 

أبعـــاد لهـــا  ايقونـــه  الصمـــاد  صالـــح  مدينـــة 

قطـــاع االتصـــاالت ســـوف يصعـــد للنجوميـــه

الـــرواد مركـــب  لفينـــا  التكنولوجيـــا  بعصـــر 

رقميـــه آفـــاق  الـــى  الوصـــل  مســـار  تعدينـــا 

يـــدًا تحمـــي ويـــد تبنـــي شـــعار القائـــد الصمـــاد

حيـــه بيننـــا  وروحـــه  روحـــه  علـــى  هللا  ســـام 

يـــدًا تحمـــي ويـــد تبنـــي مـــن القـــاده إلـــى األفـــراد

الحقيقيـــه معانيهـــا  تأملنـــا  لـــو  حقيقـــه 

تحيـــه للرئيـــس مهـــدي نصدرهـــا مـــن األكبـــاد

رئيـــس المجلـــس األعلـــى مناضـــل مخلـــص النيه

شـــرارة مجدنـــا المنشـــود ترجمهـــا لنـــا االمجـــاد

الهجائيـــه احرفنـــا  منهـــاج  للزمـــن  وصـــارت 

ســـحابة هـــدي تجعـــل صفنـــا فـــي حالـــة اســـتعداد

جهوزيـــه أعلـــى  علـــى  القـــوه  قـــوة  عزيمـــه 

ـــكا ونكســـر شـــوكة الموســـاد نواجـــه حلـــف امري

الســـعوديه واذنـــاب  زايـــد  بـــن  ذيـــل  ونقطـــع 

نصيحه يا قوى العدوان قد طال العناء وازداد

ــه ــرب كونيـ ــة حـ ــوام جريمـ ــبعه األعـ ــار السـ حصـ

باالحقـــاد واألجـــواء  والبـــر  بحرنـــا  شـــحنتم 

انشـــطاريه بجرعـــات  تشـــظينا  وغذيتـــم 

اجنـــاد للنقـــاء  واحنـــا  دوار  الزمـــن  دام  ومـــا 

اعتباريـــه خيـــارات  يـــدرس  العلـــم  وقائدنـــا 

ســـيندم كل مـــن حـــاول فـــي المـــاء العكر يصطاد

يهوديـــه بقفـــازه  عروبتنـــا  تســـقط  ولـــن 

شـاعر االتـصاالت
منصور الحراسـي

اإلنشـــاءات: مضاعفـــة الجهـــود 
اإلنتـــاج مســـتوى  ورفـــع 

آفـــاق
 رقميه

مـــن  التخلـــص  نحـــو  إيجابيـــة  مؤشـــرات 
ســـلبيات كانـــت معوقـــات ربما في تســـخير 
لالنشـــاءات  العامـــة  اإلدارة  مقومـــات 

والبنـــاء.. للنهضـــة 
مانـــراه اليـــوم مـــن حـــراك وتفاعـــل وجهـــود 
مبذولـــة مـــن قبل كافـــة العاملين يســـتحق 

الذكروالثنـــاء
لالنشـــاءات  العامـــة  لـــإلدارة  المديرالعـــام 
ويلتـــف حولـــه كافـــة الموظفيـــن والعاملين 
فـــي عمليـــة اإلنتاج وزيـــادة مســـتوى االنجاز 
الصيانـــة  واعمـــال  الفنيـــة  األعمـــال  فـــي 
مســـتوى  علـــى  الميدانيـــة  والمشـــاريع 

الشـــبكة الهاتفيـــة وورش االبـــراج وصيانـــة 
التنظيـــم  عمليـــة  فـــي  وإعـــادة  المعـــدات 
عمـــل  بيئـــة  يخلـــق  توجـــه  فـــي  ..والترتيـــب 
العامليـــن  لصحـــة  مالئمـــة  واكثـــر  صحيـــة 
ترتيبات تشـــهدها االنشـــاءات بوتيـــرة عالية 
تفضـــي الى خلـــق وجه حضاري لهـــذه اإلدارة

اعمال ومهام تصنع المستقبل
هـــذه األعمـــال لـــم تكـــن وليـــدة فكـــرة بـــل 
مواضيـــع يقف خلف تنفيذها رجل رشـــيدانه 
االستاذ/اســـماعيل حميد الديـــن والى جانبه 
كل الشـــرفاء مـــن الموظفيـــن والعامليـــن 
.. وتأتـــي هذه التوجهـــات تنفيـــذا لتوجيهات 
اليمنيةمعالـــي  باالتصـــاالت  النهضـــة  بنـــاة 
وزير االتصـــاالت االستاذ/مســـفرالنميروالى 
جانبـــه الدكتـــور هاشـــم الشـــامي نائـــب وزير 

االتصـــاالت رئيـــس مجلـــس اإلدارة ..
اســـتثناء  بـــال  الجميـــع  يشـــهدبه  حضـــور 

.. الطمـــوح  بحجـــم  تأتـــي  وانجـــازات 
عطـــاء مشـــهود لعمالقـــة كبـــار فـــي زمـــن 

العـــدوان.. ومواجهـــة  واإلصـــرار  التحـــدي 
بدورنـــا نجدد العهد والـــوالء ونثمن كل تلك 
الجهـــود الزاخـــرة بالعطـــاء لـــكل وطنـــي حر 
شـــريف يبذل جهده ووقتـــه لخدمة وطنه ..

بقلم/علي سيف الرعيني
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قامـــت Microsoft بتذكير العمـــالء التجاريين الذين يســـتخدمون إصدارات 
قديمـــة مـــن Outlook بأن أمامهم شـــهرين فقـــط للترقية قبـــل قطعهم 

عـــن خدمـــات Microsoft 365 و Office 365 الخاصة بالشـــركة.
وقالـــت الشـــركة فـــي منشـــور غير موّقـــع بتاريـــخ 27 أغســـطس / آب على 
 Outlook 2013 مدونـــة الشـــركة: »بعـــد 1 نوفمبـــر 2021 ، ســـيتمكن فقـــط
Service Pack 1 )مـــع أحـــدث اإلصالحات( وما بعده مـــن االتصال بخدمات 

.»Microsoft 365
فـــي العـــام الماضـــي ، أســـقطت Microsoft دعـــم اإلصـــدارات األقـــدم من 
 ، Exchange Online التـــي تتصـــل بخدماتهـــا عبـــر اإلنترنـــت ، مثـــل Office
 Office المتأثـــرة Office ا مـــن 13 أكتوبـــر 2020. تضمنـــت إصـــدارات اعتبـــاًر
الـــذي كان   ،  Office 2010 2007 ، والـــذي كان بالفعـــل خـــارج كل الدعـــم ؛
ســـيخرج مـــن الدعـــم فـــي نفـــس تاريـــخ 13 أكتوبـــر ؛ و Office 2013 ، الـــذي 
كان مـــن المقـــرر أن يتلقـــى الدعم حتـــى أبريل 2023. كان إيقـــاف الدعم على 

الخدمـــات قيـــد العمـــل منذ عـــام 2017.
إن الموعـــد النهائـــي فـــي األول من تشـــرين الثاني )نوفمبر( ســـيقطع حًقا 
عمـــالء Outlook األقـــدم من خدمـــات Microsoft. أوضحـــت Microsoft أن 
عمـــالء Outlook 2007 و Outlook 2010 األقـــدم ســـيكونون غيـــر متوافقين 
مـــع تغييريـــن مقبليـــن للخدمـــات ، بمـــا فـــي ذلـــك إنهـــاء دعـــم المصادقة 
األساســـية - بشـــكل أساســـي ، مجموعة اسم المســـتخدم وكلمة المرور 

القياســـية الطويلـــة - التـــي تـــم تأجيلها فـــي فبراير 2021.
.Basic Auth متى ستتخلى عن دعم Microsoft لم تذكر

بالنســـبة ألولئـــك الذين لم يســـتغنيوا بعـــد عن عمـــالء Outlook القدامى ، 
أوصـــت Microsoft - كمـــا فعلـــت بثقة - بالتبديل إلى نموذج االشـــتراك في 

Office 365 أو Microsoft 365 ، والـــذي يوفـــر برنامـــج عميل محدث دائًما

الذكاء 
االصطناعي 

في الحياة 
اليومية

Microsoft تحدد  الموعد النهائي في 1 نوفمبر إلغالق عمالء Outlook القدامى من خدمات 365

الـــذكاء االصطناعـــي  يتخيـــل معظمنـــا 
بأنه أمر شـــديد التعقيد ويتم استخدامه 
فـــي المعامـــل على يـــد الباحثيـــن فقط. 
عشـــرات  يخـــدم  المجـــال  هـــذا  أن  إال 
مئـــات  فـــي  ويظهـــر  االســـتخدامات 
الخدمـــات التـــي نتعامـــل معها بشـــكل 

يومـــي.
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـتخدم 
مجـــاالت أكثر تقدًمـــا وتعقيـــًدا وهذا أمر 
ال شـــك فيه. خصوًصا مـــع تقنيات مثل 

اآللـــة والخوارزميات. تعلـــم 
وتظهـــر تلك التقنيات في حياتنا اليومية 
والخدمـــات  التطبيقـــات  خـــالل  مـــن 
التـــي تعتمـــد عليـــه. وهـــي أكثـــر ممـــا قد 
يتوقعه المســـتخدم الطبيعـــي. كما أن 
بعـــض المجـــاالت تعتمـــد علـــى الـــذكاء 

االصطناعـــي بشـــكل شـــبه كامـــل.

الذكاء االصطناعي
 في الحياة اليومية

االصطناعـــي  الـــذكاء  نمـــاذج  تختلـــف 
وقدراتهـــا.  تعقيدهـــا  مـــدى  حيـــث  مـــن 
إال أنهـــا تظهـــر فـــي تطبيقـــات وخدمات 
قـــد يظنهـــا البعـــض بســـيطة. وأولـــى 
األمثلـــة على ذلـــك هي خدمـــات المالحة 

ائـــط. والخر
خرائـــط  مثـــل  خدمـــة  إن  حيـــث  وذلـــك 
فـــي  التقنيـــة  هـــذه  تســـتخدم  جوجـــل 
حســـاب متغيـــرات عديدة. مثل ســـرعة 
حركـــة المركبـــة أو مـــدى االزدحـــام داخـــل 
أن  إلـــى جانـــب  طـــرق وأماكـــن معينـــة. 
هـــذه التقنيـــات تســـتخدم فـــي حســـاب 
المـــدة التـــي يحتاجها الســـائق للوصول 

لوجهتـــه.
وتظهـــر نفـــس التقنيات فـــي تطبيقات 
تطبيـــق  مثـــل  التشـــاركية  الرحـــالت 
علـــى  التطبيـــق  يعتمـــد  حيـــث  أوبـــر. 
وتعلـــم  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
اآللـــة لحســـاب المبلـــغ اإلجمالـــي الـــذي 
سيدفعه المســـتخدم عند الوصول إلى 

رحلتـــه. كما تســـتخدم أيًضا في حســـاب 
االنتظـــار. وقـــت 

وقـــد صـــّرح مدير قســـم تعلـــم اآللة في 
شـــركة أوبـــر أن التطبيـــق يعتمـــد علـــى 
بيانـــات تـــم جمعها من مالييـــن الرحالت 
الســـابقة فـــي تحديـــد أمـــور عديـــدة مثل 

الطريـــق المثالـــي أو تكلفـــة الرحلة.

مجاالت التصوير والبريد 
اإللكتروني وغيرها

يتـــم االعتمـــاد علـــى AI أيًضا فـــي تقنيات 
تتوفـــر  حيـــث  األبعـــاد.  ثالثـــي  التصويـــر 
تطبيقـــات عديـــدة تعمـــل علـــى تحويـــل 
الصـــور مـــن وضعهـــا الطبيعـــي ثنائـــي 
األبعـــاد إلـــى هيئة ثالثيـــة األبعـــاد قادرة 

علـــى الحركـــة بشـــكل تفاعلـــي.
ولعـــل واحدة مـــن التقنيات األساســـية 
التـــي تعتمـــد علـــى الـــذكاء االصطناعـــي 
هـــي تقنيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه. وهـــي 
 Face ID التي تســـتخدم في خـــواص مثل

 Windows Hello في هواتـــف آيفـــون. أو
فـــي الحواســـيب المكتبية.

تقنيـــات  فجميـــع  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
علـــى  تعتمـــد  الصوتيـــة  المســـاعدة 
هـــذه التقنيـــات. بمـــا فـــي ذلك مســـاعد 
Siri ومســـاعد جوجـــل  الشـــخصي  آبـــل 
مـــن  أليكســـا  إلـــى  وصـــوًلا  الشـــخصي 

أمـــازون.
ويتم اســـتخدام تقنيات AI في تطبيقات 
إدارة البريـــد اإللكترونـــي. وذلـــك للتعرف 
علـــى رســـائل البريـــد المزعجـــة ونقلهـــا 
إلى مجلد الرســـائل المزعجـــة. إلى جانب 
فـــي  شـــبيهة  تقنيـــات  علـــى  االعتمـــاد 

التطبيقـــات المصرفيـــة.
ويعتبـــر مجال الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
مـــن أهـــم المجـــاالت التـــي تعتمـــد علـــى 
الوقـــت  فـــي  اآللـــة  وتعلـــم   AI تقنيـــات 
الحالـــي. مـــع توقعـــات لنمـــو كبيـــر لهذا 

المجـــال فـــي الســـنوات القادمـــة.
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رأيسأفقي
تــولــى مــنــصــب وزيــــر االتـــصـــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  1

ألربع فترات متتالية 
دولة عربية - شهر ميادي - أفهم )معكوسة( 2
ــيـــــات أمــــريــــكــــيــــة    ــ ــــكـــــو - شــــــركــــــة بـــــرمـــــجـ عــــاصــــمــــتــــهــــا مـــــوسـ

شهيرة
باطن اليد - هذب - باغض  
مدينة إيرانية - اسم علم لآلناث )معكوسة(  
بـــرنـــامـــج أرشــــفــــة مـــلـــفـــات لـــواجـــهـــة كــــــدي - االبـــــــــداع -  6

للتعجب
مـــنـــصـــة إنـــــشـــــاء ومــــشــــاركــــة مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو قـــصـــيـــرة -  7

عملة آسيوية - ملكنا
ســــهــــل - مـــبـــتـــكـــر أول مـــنـــتـــج لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروســــات   

)معكوسة(
 جزء من أجزاء شبكة الويب العالمية 9
منطاد - شركة حواسيب أمريكية - صامت 10
إله - قمراصطناعي - خبأ خفية - متشابهان 11
حرض - حرف ابجدي عربي - آب إلى الله - نقص 12
ســـوء الــعــاقــبــة - مــوقــع ويـــب ويعتبر أشــهــر وســائــل   1

التواصل االجتماعي
تـــــــــــاريـــــــــــخ عــــــريــــــق   1 بــــــــرمــــــــجــــــــة ذات  لــــــــغــــــــة  ــــعــــــجــــــل -  ــــتــ يــــــســ

)معكوسة( - نقيض سالب
ــــتـــــي   1 ــــلـــــح واســـــــــــــــع يــــــصــــــف الــــــــبــــــــرامــــــــج الـــــــــــضـــــــــــارة الـ مـــــصـــــطـ

ــــتـــــخـــــدم إلخـــــــفـــــــاء غــــــرضــــــهــــــا  الــــحــــقــــيــــقــــي - مــــديــــنــــة  تـــــسـ
أيطالية

ــــايـــــة األنــــظــــمــــة  1 ــــا ُيـــــعـــــنـــــى بـــــحـــــمـ ــــيـ ــــنـــــولـــــوجـ ــــتـــــكـ فــــــــــرع مــــــــن فــــــــــــروع الـ
والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية

كــائــن - للتعريف - مــن منتجاتها جــاهــز اآليــفــون - تجدها  2
في تابلت

نــــصــــف مــــبــــدع - يـــســـتـــعـــلـــم - شــــركــــة عــــربــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي   
تطوير اإلنترنت )معكوسة(

حرف إنجليزي - عتاب - من األمراض  
أول إنسان يتعرض لإصابة بفيروس الكمبيوتر - خاضع  
كثير - حرف نصب - وحدة قياس للعجلة 6
حجر كريم - ثلثا أكس - البين )مبعثرة( - طائر مائي 7
ــــاســــــوب - شـــــــركـــــــة أمــــــريــــــكــــــيــــــة عــــالــــمــــيــــة    ــــحــ ـــلــ ــ نـــــــظـــــــام تــــشــــغــــيــــل لـ

لبرمجيات أمن الحاسوب )معكوسة( - وضح
إبــتــغــى - أحــــد أكــبــر مـــــزودي الــخــدمــة الــتــجــاريــة لــاتــصــاالت  9

والبث الفضائي عبر األقمار الصناعية - انت باإلنجليزية
ملكي - شركة اتصاالت كندية - صفة - شركة أتصاالت  10

لبنانية )معكوسة(
لألستثناء - دار - اصلح البناء - امارة عربية 11
حانوت - حرفان مكرران - ميزة 12
مدينة تركية - أوافق )معكوسة( - بناء تحت األرض  1
يجتاز - عدد إنجليزي - تقنية يستغلها الهاكرز لتسجيل   1

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــكــتــابــتــهــا الــمــســتــخــدمــيــن عــــن طــريــق 
لوحة المفاتيح

شركة اتصاالت أمريكية مصنفة كأكبر شركة اتصاالت   1
في العالم - تعثر

طابع بريدي صدر العام 1960 من فئة )   ـ بقش( ، ويجسد موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وحق 
عودة الاجئين الفلسطينين 

�

�

صورة وتاريخصورة وتاريخ

متقاطعةمتقاطعة

اخرتاعات تقنية وبريديةاخرتاعات تقنية وبريدية
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إعداد / عبدالوهاب صغير األهدل

حل لغز الشبكة الماضية : 
سيريلدوكت ـ عالم كندي اخترع سماعة الهاتف اليدوية

حل الشبكة السابقة

أفقي :
1. عبدالله الحجري  2- دكتور - فيمبل 
كـــــــوم    - انــــــــوار  - فــــــات   - عــــمــــان  - ون 
– ي ي   - رنــيــن – امـــاقـــت  6- اف  - لف 
ــــكـــــي   -  – مـــــــــان  7- شـــــــاق – مــــتــــهــــور – سـ
فيكتوريا – مستهين  9- نــمــق – فالكون 

– وا  10- دن – نــار- يدين – ال  11- رنات 
– نــبــرعــو – اوبــــو  12- بــتــر – ديـــل – يمتلك  
 1- سبافون – ام تي ان   1- ان – وت – 

انترنت   1- الكتروني – عس - مد 
عمودي

1.الــــيــــكــــســــانــــدربــــيــــن  2- بـــــر – يـــمـــن نــــــت   - 
دو – شــــــرق – ارســــــــــال   - ات – او – نــت 
ــــنــــــك   - لـــــكـــــم – افـــــتـــــقـــــار – دا   6- لـــد   – بــ

- عــــنــــف  - كــــارنــــيــــفــــور   7- امــــــــي  - مـــيـــل – 
بــلــوتــو   - افـــنـــان  - تــفــكــيــر  9- لــيــون – له 
– يـــعـــدو – أي  10- حـــمـــا – فـــونـــنـــي ومــــان  
11- جبروت – ري – تمتع  12- رل – نقم 
– هــو – الــتــرس   1- يكف – الستالوكين  
 1- واي مــاكــس – اب – اتـــم    1- ام تي 

ان يمن - وان

alahdalwifi@gmail.com

12   67 91011

صاحب براءة اخرتاع أول سنرتال تلفوىن أوتوماتيىك وأول هاتف 
قرىص عام 1891

ـ 6 +   + 7 + 11 + 1 + 2 = بدالة الهاتف	 
ـ   +   + 10 = مزج	 
ـ   + 9 = حرفان متشابهان	 
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خدمة الرقم المجاني..٠
جسر التواصل 

800 XXXX

بباقات متعددة
اسـعــار منـاسبة 

الـخـــدمــــة مـتـوفـرة

لالستفسار
اتصلوا بنا على الرقم المجاني

من جميع الشبكات8000000

الســـحابية  الحوســـبة  تعريـــف  يمكـــن 
بمفهـــوم مبســـط هو انه قيام شـــركات 
متخصصـــة بتقنية المعلومـــات بتقديم 
مركـــز  فـــي  تعمـــل  حاســـوبية  مـــوارد 
البيانـــات الخاصـــة بهـــا وتقـــوم بتأجيرها 
للعمـــالء بحســـب احتياجاتهـــم ويمكـــن 

الوصـــول اليهـــا مـــن قبـــل العمـــالء عبر 
االنترنـــت 

إن هنـــاك عوامـــل كثيـــرة ســـاهمت فـــي 
فعاليـــة وانتشـــار الحوســـبة الســـحابية 
مـــن أهمهـــا االعتماد بشـــكل أساســـي 
التـــي  االفتراضيـــة  البيئـــة  تقنيـــة  علـــى 
ســـمحت باالستغالل األمثل للموارد 
المـــوارد  تحويـــل  عبـــر  الحاســـوبية 
مـــوارد  الـــى  الماديـــة  الحاســـوبية 
حاســـوبية افتراضية يســـهل التحكم 
بها وتقســـيم هـــذه الموارد بحســـب 
علـــى  العمـــالء,  قبـــل  مـــن  الطلـــب 
ســـبيل  يمكن لشركة شـــراء سيرفر 
بمواصفات عالية  وباســـتخدام حلول 
يمكنهـــا  الـــذي  االفتراضيـــة   البيئـــة 
الســـيرفرات  مـــن  عـــدد  تقديـــم  مـــن 
االفتراضيـــة للعمالء التي باألســـاس 

تعمـــل علـــى هـــذا الســـيرفر .

أشـــهر  مـــن  وجوجـــل  أمـــازن  تعتبـــر 
للخدمـــات  المـــزودة  الشـــركات 
الحاســـوبية حيـــث تقـــدم عشـــرات مـــن 
الخدمـــات المتنوعة من خالل الحوســـبة 
الســـحابية منها السيرفرات االفتراضية 
الخاصـــة )VPS(  والتـــي تقدمهـــا كذلـــك 
يمـــن نـــت,  وكذلـــك خدمات أخـــرى منها 
الســـحابي  البيانـــات  تخزيـــن  خدمـــات 
)StaaS(  والنســـخ االحتياطي الســـحابي 
, وخدمات البرامج المحاســـبية وخدمات 
   )ERP( المؤسســـة  مـــوارد  تخطيـــط 
تمكـــن  التـــي  الخدمـــات   مـــن  وغيرهـــا 
االفـــراد  او  الشـــركات  مـــن   العمـــالء 
اســـتئجار هذه الموارد   لتســـيير اعمالها 
الـــى  الحاجـــة  دون  أنظمتهـــا   وتطبيـــق 
شـــراء أجهـــزة حاســـوبية وانفـــاق الكثير 
عليهـــا  عبر توفير متطلبـــات التجهيزات 

وصيانتهـــا وادارتهـــا 

م,عاصم محمد الوادعيخدمات الحوسبة السحابية
يمن نت 

لحمايـــة  نصائـــح 
خصوصيتـــك علـــى 

اإلنترنـــت
فـــي وقٍت ما كان هناك أســـرار يمكن االحتفـــاظ بها، وانتهت تلك 
الفتـــرة مـــع تطور اإلنترنت حيـــث يتم في الوقت الحاضر تســـجيل 
جميـــع األنشـــطة االعتياديـــة مثل التســـوق والدردشـــة والســـفر 
ومـــا إلى ذلـــك وتخزينها من قبـــل مختلف الخدمات والشـــركات.

فـــي هـــذا العصـــر الرقمـــي يتم بيـــع البيانـــات واســـتخدامها، ومن 
المرجـــح أنـــك لـــن تحب بعـــض الطـــرق التي تســـتخدم بهـــا هذه 
البيانـــات، كما يوجد أيًضا مشـــاكل أمنية، ومن غير الســـار معرفة 

أن بياناتـــك الخاصة قد تســـربت، كما أن الخصوصية عبـــر اإلنترنت يجب أن 
تكـــون مصـــدر قلق للنـــاس من جميع األعمـــار، وفيما يلـــي نصائح لحماية 

بياناتك الشـــخصية علـــى اإلنترنت بشـــكل أفضل.
 كل شـــبكة اجتماعيـــة هـــي كنـــز دفيـــن للمحتاليـــن الذين يقومـــون بجمع 
البيانـــات الخاصـــة للمســـتخدمين، ويمكنهم اســـتخدام هـــذه المعلومات 
ألنشـــطة احتياليـــة، لـــذا مـــن المستحســـن إجـــراء فحـــص علـــى إعـــدادات 
األمـــان لحســـابك علـــى فيســـبوك، وكذلك علـــى كل الشـــبكات االجتماعية 

األخـــرى التي تســـتخدمها.
 يحمـــل بريـــدك اإللكترونـــي “مفاتيح” غالبية حســـاباتك، حيـــث تتم عملية 
اســـترداد كلمـــة المرور عبر إشـــعارات البريـــد اإللكتروني، لذلـــك من المهم 
جـــًدا تأميـــن بريـــدك اإللكتروني األساســـي المرتبـــط بالخدمـــات المصرفية 
والمواقـــع المهمـــة األخـــرى، وإذا كنـــت تريد تســـجيل الدخول علـــى مواقع 
إنشـــاء  األفضـــل  فمـــن  الغامضـــة،  والخدمـــات  المختلفـــة  المواعـــدة 

واســـتخدام عنـــوان بريـــد إلكترونـــي ثـــاٍن أو حتـــى ثالـــث أو رابع.
 أصـــدرت جوجـــل مؤخـــًرا أداة خاصـــة تســـمح لـــك بالتحقـــق مـــن البيانات 
التـــي تشـــاركها عبـــر العديد مـــن خدماتها، نوصيـــك بإلقاء نظـــرة على هذه 

الخدمـــة، والتـــي يطلـــق عليها نبـــذة عني.
 كـــن حـــذًرا جـــًدا عند نشـــر أي صـــور أو عند قيامـــك بأي مســـح ضوئي عبر 
اإلنترنـــت، خاصـــة عندمـــا يتعلـــق األمـــر بمعرفـــات الهويـــة وتذاكـــر الســـفر 
ومســـتندات إعـــداد الفواتيـــر، إنهـــا أيًضا فكرة ســـيئة لمشـــاركة معلومات 
حـــول مكانـــك وجدول الســـفر عبـــر اإلنترنت، ويمكـــن للمجرمين اســـتخدام 
هـــذه المعلومـــات لســـرقة بياناتـــك الشـــخصية، مثـــل بيانـــات االعتمـــاد 

المصرفية.
 ال تســـتخدم شـــبكات واي فـــاي المفتوحـــة، ألنـــك قـــد ال تعـــرف مصـــدر 
الشـــبكة،وقد يســـتخدم القراصنـــة الشـــبكات المفتوحة لإليقـــاع بك،حيث 
يقومـــون باعتـــراض تســـجيالت الدخـــول وكلمـــات المـــرور عندمـــا تحـــاول 

االتصـــال باإلنترنـــت عبـــر هـــذه الشـــبكات المزيفة.
 تجنـــب كلمـــات المـــرور غيـــر الموثوقـــة، فـــإذا كنـــت تســـتخدم تركيبـــات 
ضعيفـــة، والتـــي تتكـــون مـــن حـــروف فقـــط، فأنـــت لســـت محمًيـــا علـــى 
اإلطـــالق، وليـــس من الصعـــب تذكـــر كلمات مـــرور موثوقة بكل ســـهولة، 
عـــالوة علـــى ذلـــك، إذا كنت ال ترغب فـــي التغلب على المشـــكلة، فما عليك 

ســـوى اســـتخدام تطبيـــق خـــاص إلدارة كلمـــات المـــرور.


