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مستقبل االتصاالت ... 
تقنيات الرسعة المطلقة 

عـــودة خدمـــة االنترنـــت بعـــد تدميـــر البوابـــة عـــودة خدمـــة االنترنـــت بعـــد تدميـــر البوابـــة 
الدوليـــة مـــن قبـــل طيـــران تحالـــف العـــدوانالدوليـــة مـــن قبـــل طيـــران تحالـــف العـــدوان
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يكـــون  أن  اليمـــي  شـــعبنا  أبنـــاء  نعـــد 
النوعـــي  التحـــول  عـــام  هـــو   2022 عـــام 
لخدمـــات وتقنيـــة االتصـــاالت واالنرتنـــت 

اهلل بـــإذن  اليمنيـــة  الجهموريـــة  يف 

م.مسفر النمري
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
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قطــاع االتصــاالت . قطــاع االتصــاالت . .. مواجهــة مواجهــة 
التحديــات واالســتمرار بالعطــاءالتحديــات واالســتمرار بالعطــاء

كلمة العدد

نـــت لمـــدة  بعـــد انقطـــاع خدمـــة االن�ت
أربعـــة أيـــام بســـبب اســـتهداف قـــوى 
تحالـــف العـــدوان األمريـــ�ي الســـعودي 

، لمبـــىن فـــرع مؤسســـة االتصـــاالت بمحافظـــة الحديـــدة  ي
االمـــارا�ت

نـــت لليمن،كشـــفت  والـــذي أدى اىل تدمـــ�ي البوابـــة الدوليـــة لألن�ت
مـــدى حاجـــة مختلـــف القطاعـــات الخدميـــة واإلنتاجيـــة لتدفـــق 
ي العالـــم 

ي اليمـــن فحســـب، بـــل و�ن
البيانـــات واالتصـــال ليـــس �ن

ي 
�ن العـــدوان  هـــذا  همجيـــة  مـــدى  للعالـــم  وعكســـت  أجمـــع, 

ر منهـــا  ي تـــرن ي والـــىت اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة للمجتمـــع اليمـــىن
ي عزلـــة عـــن العالـــم, 

الجميـــع دون اســـتثناء، وعاشـــت اليمـــن �ن
ي توالـــت فيهـــا أحـــداث ومشـــاهد زادت  ة الـــىت خـــال هـــذه الفـــ�ت
ي هـــذا التحالـــف، وحالـــة 

مـــن ســـوادية النظـــرة إىل ســـدنة القـــرار �ن
 النفـــاق والتجـــرد 

َ
البـــؤس والشـــقاء الـــذي تعيشـــه المعمـــورة نتيجـــة

مـــن القيـــم اإلنســـانية والدينيـــة.

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  قيـــادة  تتـــوا�ن  لـــم  فيمـــا 
مطالبـــة األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة وتأكيدهـــا عـــى 
والســـماح  الراعـــات  عـــن  االتصـــاالت  قطـــاع  تحييـــد  ورة  �ن
ات  ن للجهـــات التابعـــة للـــوزارة مـــن تطويـــر بنيتهـــا وتوفـــ�ي التجهـــ�ي
وريـــة لتحديـــث الشـــبكة ورفـــع كفاءتهـــا لكـــن دون جـــدوى  الرن
الدوليـــة  األمميـــة والمنظمـــات  الهيئـــات  مـــن  اســـتجابة  أد�ن  أو 
تـــزال تمـــارس حصارهـــا  ي مـــا  الـــىت العـــدوان  قـــوى  للضغـــط عـــى 
واســـتهدافها لكافـــة منـــاحي الحيـــاة المعيشـــية والبنيـــة العمرانيـــة 

اليمنيـــة. لـــألرض  الحضاريـــة 

العـــزة  جبهـــات  ي 
�ن المناضلـــون  يقـــف  يـــزال  ال  المقابـــل،  ي 

�ن
فـــاء  ال�ش كل  ومعهـــم  الوطـــن  حيـــاض  عـــن  للدفـــاع  والكرامـــة 
الشـــهيد  الرئيـــس  وصفهـــا  أخـــرى كمـــا  جبهـــات  ي 

�ن ن  المخلصـــني
ي  ي تبـــىن «، تلـــك االيـــادي الـــىت ي صالـــح الصمـــاد »يـــد تحـــ�ي ويـــد تبـــىن
ة  وتشـــّيد مداميـــك الحضـــارة اليمنيـــة الرائـــدة, وجدناهـــا حـــا�ن
ي كانـــت  ي اقتحـــام الصعـــاب وتحمـــل المخاطـــر والـــىت

 �ن
ً
ومتجليـــة

الدوليـــة  البوابـــة  اعـــادت  ي  الـــىت ن  والفنيـــني ن  المهندســـني ايـــدي 
ة مقارنـــة بمـــا خلفـــُه الدمـــار  ن نـــت للعمـــل خـــال مـــدة وجـــ�ي لألن�ت
ات  ن ي أنجـــزت كافـــة التجهـــ�ي والقصـــف , وهي تلـــك االيـــادي الـــىت
لانتقـــال لألجيـــال الحديثـــة مـــن االتصـــاالت، وتمثلـــت بجهـــود 
االنتقـــال  ي 

�ن االوىلي  كـــة  ال�ش وهي  موبايـــل  يمـــن  كـــة  �ش كـــوادر 
 مطلـــع هـــذا الشـــهر خدمـــة 

ً
ي دشـــنت رســـميا للجيـــل الرابـــع والـــىت

نـــت وبالتـــاىلي قـــدرة  ي توفـــر اتصـــال �يـــــــع لألن�ت الجيـــل الرابـــع والـــىت
    . المختلفـــة  التطبيقـــات  اســـتخدام  عـــى  افضـــل 

ًا فـــان االتصـــاالت اليمنيـــة وهي تقـــف اليـــوم عـــى أعتـــاب  وأخـــ�ي
مرحلـــة جديـــدة مـــن الصمـــود والثبـــات, ومـــن البنـــاء والتحديـــث 
يكـــن  لـــم  مـــا   

ً
ملموســـا  

ً
تقدمـــا تحقـــق  لـــن  والعطـــاء،  والبـــذل 

ي عـــى مقبـــض يـــٍد واحـــدة, مســـاندة  جمهورهـــا الداخـــىي والخـــارحج
الســـياسي  بالمجلـــس  ممثلـــة  السياســـية  القيـــادة  لتوجهـــات 
ي تتنفـــذ الرؤيـــة الوطنيـــة الشـــاملة لبنـــاء الدولـــة اليمنيـــة 

األعـــى �ن
ي تبذلهـــا قيـــادة وكـــوادر  ي إطـــار الجهـــود الجبـــارة الـــىت

الحديثـــة, و�ن
ي االرتقاء إىل مستويات أعى, وتقديم أفضل خدماتها 

الوزارة �ن
ي المجـــاالت المختلفـــة لكافـــة أبنـــاء اليمـــن بـــكل ســـهولٍة وُيـــ�.

�ن

قـــام معـــاىلي األخ وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات رئيـــس 
المهنـــدس  لإلتصـــاالت  العامـــة  المؤسســـة  ادارة  مجلـــس 
،  بزيـــارة ميدانيـــة اىل بعـــض الحـــارات  مســـفر عبـــد هللا النمـــ�ي
ي مديريـــات أمانـــة العاصمـــة صنعـــاء لاطـــاع عـــى ســـ�ي 

�ن
أعمـــال صيانـــة الشـــبكة الهاتفيـــة لألرقـــام الهاتفيـــة العاطلـــة 
ي تلـــك المناطـــق . 

أو الطلبـــات الجديـــدة لتوفـــ�ي الخدمـــة �ن
ي تلـــك الحـــارات 

ن �ن وخـــال الزيـــارة تـــم لقـــاء بعـــض المواطنـــني
ومعرفـــة مشـــاكلهم والتوجيـــه ب�عـــة العمـــل عـــى حلهـــا .

ي اطـــار المتابعـــة واالطـــاع عـــى تنفيـــذ 
ي هـــذه الزيـــارة �ن

وتـــأ�ت
ي الشـــبكة الهاتفيـــة بأمانـــة العاصمـــة 

األعمـــال الميدانيـــة �ن
ول  ن للـــ�ن السياســـية  القيـــادة  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا  صنعـــاء 

ن  ي واالطـــاع عـــى الخدمـــات المقدمـــة للمواطنـــني
الميـــدا�ن

وتلمـــس احتياجاتهـــم ومشـــاكلهم والعمـــل عـــى حلهـــا . 
وشـــدد الوزيـــر عـــى �عـــة توفـــ�ي كل االحتياجـــات الازمـــة 
لتنفيـــذ أعمـــال الصيانـــة بمـــا يكفـــل تشـــغيل األرقـــام العاطلـــة 
ي اطـــار الموجـــود والممكـــن .

وتلبيـــة الطلبـــات الجديـــدة و�ن
االتصـــاالت  خدمـــات  توفـــ�ي  ورة  �ن عـــى  الوزيـــر  وأكـــد 
الصامـــد  ي  الشـــعب األ�ج بجـــودة عاليـــة تقديـــرًا ألبنـــاء هـــذا 
الـــذي يســـتحق أن نخدمـــه بـــكل طاقاتنـــا وامكانياتنـــا ســـواًء 

. نـــت  االن�ت أو خدمـــة  الثابـــت  الهاتـــف  خدمـــة 
المؤسســـة  فـــرع  عـــام  مديـــر  فيهـــا  رافقـــه  ي  الـــىت الزيـــارة  ي 

و�ن
بأمانـــة العاصمـــة ، ومديـــر عـــام المراجعـــة الداخليـــة ، كلـــف 
الوزيـــر اإلدارة العامـــة للمراجعـــة الداخليـــة بتقييـــم أعمـــال 

الشـــبكة الهاتفيـــة ورفـــع تقريـــر بذلـــك.

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  قـــرار  صـــدر 
التنظيميـــة  الائحـــة  بشـــأن  2022م  لعـــام   )1( رقـــم 
لتخطيـــط وإنشـــاء وتركيـــب وتشـــغيل مواقـــع ومحطـــات 
ودليلهـــا  العامـــة  االتصـــاالت  لشـــبكات  التابعـــة  البـــث 

االرشـــادي.
وتهـــدف هـــذه الائحـــة اىل وضـــع إطـــار عمـــل ينظـــم 
الموافقـــات  أو  ـــح  ـ ـ ـ التصاريـ وإصـــدار  منـــح  عمليـــة 
وتشـــغيل  وتركيـــب  البـــث  مواقـــع  إلنشـــاء  الازمـــة 
االتصـــاالت  شـــبكات  محطـــات  وصيانـــة  وتطويـــر 
العامة،وتحديـــد اإلجـــراءات والضوابـــط والمتطلبـــات 
ي يجـــب عـــى  وط الصحيـــة والبيئيـــة الـــىت الفنيـــة والـــ�ش
ام بهـــا عنـــد  ن مشـــغىي شـــبكات االتصـــاالت العامـــة االلـــ�ت
التابعـــة  المحطـــات  وتشـــغيل  وتركيـــب  المواقـــع  إنشـــاء 
لهـــم وضمـــان النـــ�ش األمثـــل لشـــبكات االتصـــاالت العامـــة 

ي بالجـــودة المقبولـــة. 
وتقديـــم خدماتهـــا للمســـتخدم النهـــا�ئ

حيـــث اشـــتملت الائحـــة عـــى )17( مـــادة تحدثـــت عـــن 
ن ومعايـــ�ي تحديـــد الموقـــع  الخطـــط الســـنوية للمشـــغلني
والضوابـــط  اطات  واالشـــ�ت المحطـــات  ومشـــاركة 
البـــث  بإنشـــاء وتركيـــب وتشـــغيل محطـــات  الخاصـــة 
وتصحيـــح  للمواقـــع  ـــح  ـ ـ ـ التصاريـ منـــح  وإجـــراءات 
المحطـــات الحاليـــة الغـــ�ي مطابقـــة ألحـــكام الائحـــة ، 

اإلجـــراءات  أتمتـــة  وكـــذا 
إدارة  نظـــام  وتوفـــ�ي 
لمحطـــات  المعلومـــات 

لبـــث. ا
شملـــــــت  وقــــــــــــــــــد  هــــــــــــــذا 
ســـ�ي  ملحـــق  الائحـــة 
االرشــــــــــــــــادي  بالـــــدليــــــــــــــــل 
وضـــع  فيـــه  تـــم  لائحـــة 
واإلجـــراءات  التعليمـــات 

لــــائــــــــحة. التنفيـــــــذيــــــة 

ميدانيـــة  بزيـــــــــارة  يــقـــــــــــوم  ميدانيـــة   بزيـــــــــارة  يــقـــــــــــوم  االتصــــــــــاالت  االتصــــــــــاالتوزيـــــــــر  وزيـــــــــر 
الشبكــــة صيــــــــــانة  أعمــــــــــال  علـــــــــى  الشبكــــةلاطـــــــــاع  صيــــــــــانة  أعمــــــــــال  علـــــــــى  لاطـــــــــاع 

بشـــأن  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  قـــرار  بشـــأن صـــدور  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  قـــرار  صـــدور 
الائحـــة التنظيميـــة لتخطيـــط وإنشـــاء وتركيـــب وتشـــغيل الائحـــة التنظيميـــة لتخطيـــط وإنشـــاء وتركيـــب وتشـــغيل 
مواقـــع ومحطـــات البـــث التابعـــة لشـــبكات االتصـــاالت العامـــة مواقـــع ومحطـــات البـــث التابعـــة لشـــبكات االتصـــاالت العامـــة 

ابراهيم عبدالكريم شرف الدين
رئيس التحرير

متابعات إخبارية 

خاص - جريدة االتصاالت 

االخراج
نجالء الجهمي

مدير التحرير
محمد صالح أبو نايف

هيئة التحرير
عبداهلل محمد هبة

جمال الحبيشي 
محمد سويد

إشراف/ أ. أحمد عبداهلل المتوكل
وكيل الوزارة للشؤون المالية واإلدارية
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وضعها  إىل  نت  اإلن�ت خدمات  عادت 
ي جميع المحافظات ، عقب 

الطبيعي �ن
األمري�ي  العدوان  ان  ط�ي استهداف 
ي بغارات جوية لمبىن 

السعودي اإلمارا�ت
يوم  الحديدة  بمحافظة  االتصاالت 
نتج   2022/01/21 بتاريــــخ  الجمعة 
نت  عنها تدم�ي كىي للبوابة الدولية لإلن�ت

 عن العالم.
ً
وعزل اليمن كليا

اتصاالت  مبىن  استهداف  ي 
ويأ�ت

ن  المستلمني تواجد  أثناء  الحديدة 
ة  الف�ت خال  المبىن  داخل  ن  المختصني

بحياتهم  فضحوا  الليلية، 
عى  يعملون  وهم 

من  الخدمات  ن  تأمني
العزلة  ك�  أجل 
العدوان  أرادها  ي  الىت
بلدهم،فجادوا  ألبناء 
الزكية  بأرواحهم 

ي 
�ن شهداء  وارتقوا 

عزة  وسبيل  هللا  سبيل 
وكرامة اليمن .

شهيدين  الغارات  فغيبت 
وسبعة جرح من أبناء االتصاالت، 

 ، األمنية  الحراسة  من  جرح  وثاثة 

سقوط  اىل  إضافة 
وأربعة  شهداء  ن  طفلني
وهم  جرح  أطفال 
القدم  كرة  يلعبون 
المجاور  الملعب  ي 

�ن
االتصاالت،  لمبـــــــــــــــىن 
نكــــــــــــــــــراء  جريمة  ي 

�ن
األسلحة  باستخدام 
ي 

و�ن  
ً
دوليا المحرمة 

مكتظة  سكنية  أحياء 
بالسكان .

الصادر  البيان  وأشاد 
بالنجاح  الوزارة  من 

من  الفنية  الفرق  حققته  الذي 
المدربة  الوطنية  الكفاءات 
. ي ي والفىن ي المجال التقىن

�ن
الدور  البيــــــــــــــان  وثمن 
والبطــــــــــوىلي  ي  الــــــــــوطــــــــــــىن
من  الفنيـــــــــــــة  للفــــــــــــرق 
الذيـــــن  المهندسيـــــــــــــــن 
صور  أروع  سطـــــــــــروا 
أداء  ي 

�ن والفداء  التضحية 
أزمة  إنهاء  ي 

�ن وانتروا  مهمتهم 
ال  نضالية  صورة  ي 

�ن  ، نت  اإلن�ت
الشهداء  تضحية  عن  تقل 
األبطال من أبناء االتصاالت 

ضحوا  الذين  الحديدة،  بمحافظة 
ن  تأمني عى  يعملون  وهم  بحياتهم 
ي  الىت العزلة  ك�  أجل  من  الخدمات 
فجادوا  بلدهم،  ألبناء  العدوان  أرادها 
ي 

�ن شهداء  وارتقوا  الزكية  بأرواحهم 
سبيل هللا وسبيل عزة وكرامة اليمن.

وتقنية  االتصاالت  وزارة  وجددت 
المتحدة  األمم  مطالبتها  المعلومات 
بشكل  والعمل  مسؤوليتها  بتحمل 
ات  ن التجه�ي وصول  ن  تأمني عى  عاجل 
الستكمال  الازمة  اإلضافية  الفنية 
الدولية  البوابة  لتعمل  الصيانة  أعمال 
نت بطاقتها التشغيلية االعتيادية،  لان�ت
االتصاالت  خدمات  استمرار  لضمان 

الخدمات  بكافة  المرتبطة  نت  واإلن�ت
من  أساسي  كحق  األخرى  األساسية 
ن  القوانني بموجب  المكفولة  الحقوق 

الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان.
ن  المشني الصمت  بشدة  واستنكرت 
للمجتمع الدوىلي وتغاضيه عن تحالف 
ي 

اإلمارا�ت السعودي  األمري�ي  العدوان 
بحق  جرائمه  ارتكاب  ي 

�ن يتمادى  وهو 
كشف  استطاع  الذي  ي  اليمىن الشعب 
ي روجت  زيف اإلدعاءات واألباطيل الىت
ألجل  بها  وتغنت  المنظمات  لها 
الشعب  فازداد  والحريات،  الحقوق 
ي االنتصار 

 بقضيته العادلة وحقه �ن
ً
يقينا

ي مختلف الظروف.
لنفسه ولحقوقه �ن

كـــة يمـــن موبايـــل عـــى رخصـــة  حصلـــت �ش
تشـــغيل وتقديـــم خدمـــات 4G/5G مـــن 
ة  قبـــل وزارة االتصـــاالت وبتســـهيات كبـــ�ي
كات الهاتـــف النقـــال  كـــة مـــن �ش كأوىل �ش
كات الهاتـــف  ي اليمـــن، وكانـــت جميـــع �ش

�ن
الـــوزارة  اىل  طلباتهـــا  قدمـــت  قـــد  النقـــال 
وحصلـــت  خيـــص،  ال�ت عـــى  للحصـــول 
خيـــص األول  كـــة يمـــن موبايـــل عـــى ال�ت �ش
مـــن الـــوزارة وجـــاري اســـتكمال متطلبـــات 
عنـــد  خيـــص  ال�ت كات  الـــ�ش بقيـــة  منـــح 
لتقديـــم  والتشـــغيلية  الفنيـــة  جاهزيتهـــا 

الخدمـــة.
ي هـــذا رغـــم العـــدوان والحصـــار واثـــاره 

ويـــأ�ت
االتصـــاالت  خدمـــات  اطـــاق  إعاقـــة  ي 

�ن
الحديثـــة 4G/5G وإدخـــال التكنولوجيـــا 
الـــذي  األمـــر  لاتصـــاالت وهـــو  الجديـــدة 
مســـار  ي 

�ن ة  كبـــ�ي تقنيـــة  فجـــوة  خلـــق 
اليمنيـــة  الجمهوريـــة  ي 

�ن الرقـــ�ي  التحـــول 
ي عـــام 

إاّل أن اطـــاق خدمـــات 4G/5G �ن
ة  نوعيـــة كبـــ�ي نقلـــة  ســـيحدث  2022م, 

الجمهوريـــة  ي 
�ن االتصـــاالت  مجـــال  ي 

�ن
اليمنيـــة.

شـــبكات  لـــه  تتعـــرض  الـــذي  الوقـــت  ي 
و�ن

ي االتصـــاالت للقصـــف 
ومحطـــات ومبـــا�ن

والتدمـــ�ي الممنهـــج للبنيـــة التحتيـــة للبلـــد, 
ان تحالـــف العـــدوان الـــذي  مـــن قبـــل طـــ�ي
باســـتمرار قطـــاع االتصـــاالت,  يســـتهدف 
ي كان أخرهـــا قصـــف مبـــىن االتصـــاالت  والـــىت
البوابـــة  وتدمـــ�ي  الحديـــدة  محافظـــة  ي 

�ن
عـــن  اليمـــن  وعـــزل  نـــت  لان�ت الدوليـــة 

العالـــم ألكـــ�ث مـــن 96 ســـاعة.

ة  جهـــوًد كبـــ�ي بذلـــت  قـــد  الـــوزارة  وكانـــت 
-2020 ن  العامـــني طـــوال  ومســـتمرة 

ن  المشـــغلني مـــع  بالتعـــاون  2021م 
اىل  للوصـــول  االتصـــاالت  ومؤسســـات 
الجيـــل  خدمـــات  الطـــاق  الجاهزيـــة 
ة  فـــ�ت الخامـــس خـــال  الجيـــل  ثـــم  الرابـــع 
للتشـــغيل  الـــوزارة  بهـــا  انتقاليـــة ســـمحت 
ي مـــع الجيـــل الرابـــع 

المـــزدوج للجيـــل الثـــا�ن
الخدمـــة  واســـتمرار  جـــودة  يضمـــن  بمـــا 

. ن طنـــني للموا
أنهـــا حريصـــة  الـــوزارة  ي الســـياق تؤكـــد 

و�ن

عـــى رعايـــة التنافـــس العـــادل والمســـاواة 
يضمـــن  ولمـــا  ن  المشـــغلني جميـــع  ن  بـــني
ي 

�ن هـــا  ون�ش الخدمـــات  تطويـــر  ويحقـــق 
الجمهوريـــة. محافظـــات  عمـــوم 

االتصـــاالت  وزارة  أن  اإلشـــارة  وتجـــدر 
اكـــة مـــع مؤسســـات  ظلـــت وال تـــزال بال�ش
مـــة بمســـؤولياتها  ن كات االتصـــاالت مل�ت و�ش
ي 

وتأخـــذ عـــى عاتقهـــا تقديـــم الخدمـــات �ن
جميـــع محافظـــات ومناطـــق الجمهوريـــة 
اليمنيـــة كمســـئولية وطنيـــة ومجتمعيـــة.

ان تحالف العدوان نت بعد تدم�ي البوابة الدولية من قبل ط�ي ان تحالف العدوانعودة خدمة االن�ت نت بعد تدم�ي البوابة الدولية من قبل ط�ي عودة خدمة االن�ت

4G4G  شـــركــــــــــة يمـــن موبــــــايل شـــركــــــــــة يمـــن موبــــــايل تحصـــل عـــى ترخيـــص الـــــ  تحصـــل عـــى ترخيـــص الـــــ

خاص – جريدة االتصاالت

خاص – جريدة االتصاالت

وزارة االتصاالت تطالب األمم 
المتحدة بتحمل مسؤوليتها 

والعمل بشكل عاجل عى 
ات الفنية  ن ن وصول التجه�ي تأم�ي

اإلضافية الستكمال أعمال 
نت صيانة البوابة الدولية لان�ت
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تغطية خاصة لجريمة » استهداف مبنى اتصاالت الحديدة « 
.. دفعنـــا بقوة أدى 

ً
طـــارق: »تفاجأنـــا بضغـــٍط شـــديٍد جـــدا

ي اتجاه ونزول ركام المب�ن كاماًل 
اىل ذهـــاب كل واحـــد منـــا �ن

رؤوسنا« فوق 

ي  ي عى أ�ب
ي وألمي وخو�ن

محمد عصام: »من شـــدة حرق�ت
كنـــت انـــزع األحجـــار واحاول أن أحفر بيـــدي ألنه لم يكن 

لـــدي معـــول ح�ت أصيبت يـــداي بجروح نتيجة ذلك«

فضـــل: »كنـــت مصـــاب وزميـــىي مصـــاب فتحركـــت اليـــه 
» وأخذته وكان كل مّنا يتكئ عى األخر ح�ت غادرنا المب�ن

ي الممر عدة 
ي �ن

معوضه: » شـــعرت بضغط شـــديد دفع�ن
أمتـــار مـــن النقطـــة الـــذي كنت أقف فيهـــا مع صوت رصير 

ي قد انفجرت«
ي وكانـــت طبـــات آذا�ن

ي أذ�ن
�ن

ن  وكمـــا أن لـــكل جبهـــٍة رجالهـــا األبطـــال وجنودهـــا المجهولـــني
ي ذات المســـار، 

ي ذات الموقـــف و�ن
األبـــرار الذيـــن انطلقـــوا �ن

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  ي  لمنتســـىج كان 
والجهـــات التابعـــة لهـــا موعـــٌد ولقـــاء, مـــع البـــذل والعطـــاء، 
مـــع البطولـــة والتضحيـــة والفـــداء, عـــى مـــدى ســـبع ســـنوات 
ي عـــى 

ي الصهيـــو�ن
مـــن العـــدوان األمريـــ�ي الســـعودي اإلمـــارا�ت

اليمـــن )األرض واالنســـان(.
وفيمـــا تفصلنـــا بضعـــة أســـابيع عـــن الولـــوج للعـــام الثامـــن 
ســـل هـــذا التحالـــف  ي االســـطوري، يس�ت مـــن الصمـــود اليمـــىن
ي عدوانـــِه وحصـــاره، للوطـــن 

ي غّيـــِه ووحشـــيته، �ن
األرعـــن �ن

, ولقطاع االتصاالت عى وجه الخصوص، 
ً
ي عموما اليمىن

 مـــن مجـــزرة العـــدوان عـــى فـــرع 
ً
يـــن يومـــا ي أقـــل مـــن ع�ش

فـــين
ي  ّ المتاخـــم لـــه والـــىت ي مدينـــة المحويـــت والـــ�ي

االتصـــاالت �ن
مـــن  هـــم 

ُّ
ـــح جل ـ ـ ـ ن شـــهيٍد وجريـ بـــني مـــا  ات  العـــ�ش حصـــدت 

ي لفـــرع مؤسســـة 
ي االســـتهداف الثـــا�ن

النســـاء واالطفـــال، ليـــأ�ت
نـــت  ال الرئيـــ�ي والبوابـــة الدوليـــة لإلن�ت االتصـــاالت والســـن�ت
ي مدينـــة الحديـــدة ، ليدخـــل ذلـــك القصـــف عـــى مؤسســـة 

�ن
ي عـــداد جرائـــم 

مدنيـــة ال تمـــت للحـــرب وجبهاتهـــا بصلـــه �ن
ي ال تســـقط بالتقـــادم . الحـــرب الـــىت

ي 
ن واحتـــار الجميـــع �ن اســـتفز القصـــف مشـــاعر كل اليمنيـــني

معرفـــة اســـباب ذلـــك القصـــف لمنشـــئة مدنيـــة تتبـــع قطـــاع 
ي غيـــه وعدوانـــه وافلـــس 

االتصـــاالت .. لقـــد بالـــغ العـــدوان �ن
ي االرض اليمنيـــة 

ي تحديـــد اهدافـــه واخـــذ ينـــ�ش الرعـــب �ن
�ن

ي واخـــر عســـكري .. ان ذلـــك 
ن هـــدف مـــد�ن ال فـــرق لديـــه بـــني

ي بهـــا  ي مـــىن ي كتعبـــ�ي صـــادق عـــن االفـــاس والهزيمـــة الـــىت
يـــأ�ت

تحالـــف العـــدوان بمختلـــف جبهـــات القتـــال فلجـــأ إىل هـــذا 
ي 

�ن المدنيـــة  المنشـــئات  اســـتهداف  الرخيـــص  االســـلوب 
ي عـــى قيـــادة  محاولـــة يائســـة منـــه لتشـــكيل ضغـــط شـــعىج

البـــاد .
 ذلـــك المســـاء الـــذي عـــاش فصولـــه 

ً
 مأســـاويا

ً
لقـــد كان يومـــا

بمحافظـــة  االتصـــاالت  مؤسســـة  فـــرع  ي 
موظـــين وبمـــرارة 

ن والذيـــن وقـــع القصـــف عـــى رؤوســـهم  الحديـــدة المناوبـــني
المرعبـــة  اللحظـــات  تلـــك  عاشـــوا  المكتـــب  داخـــل  وهـــم 
بعضهـــم ارتـــيت شـــهيدا والبعـــض نجـــاء مـــن المـــوت المحقـــق 

بعنايـــة هللا .
بعـــض اقربـــاء الموجوديـــن داخـــل المكتـــب اندفعـــوا نحـــو 
مـــن  بـــة وتمكنـــوا   بعـــد ســـماعهم بالرن

ً
المبـــىن ال شـــعوريا

ي 
مـــن تكـــرار القصـــف �ن المبـــىن دون خـــوف  الدخـــول اىل 

محاولـــة شـــجاعة منهـــم إلنقـــاذ مـــن ال زال عـــى قيـــد الحيـــاة.
االنســـانية  اللحظـــات  هـــذه  وثقـــت  االتصـــاالت  جريـــدة 
ي اللحظـــات 

بلقـــاءات مـــع مـــن هـــب لتقديـــم المســـاعدة �ن
ن  االوىل إلنقـــاذ اقربائهـــم ومـــع بعـــض الجـــرح مـــن الموظفـــني
تلـــك  تفاصيـــل  يـــىي  وفيمـــا  المكتـــب  داخـــل  المتواجديـــن 
بهـــا  نوثـــق  حيـــة  شـــهادات  بمثابـــة  ي 

تـــأ�ت ي  الـــىت اللقـــاءات 
. االنســـانية  بحـــق  ارتكبـــت  لجريمـــة 

ي اللحظـــات األوىل مـــن الفاجعـــة هكـــذا ظهـــر المشـــهد, 
�ن

جثـــٌث  بالخـــراب،  عامـــر  مبـــىن  مدمـــرة,   
ٌ
ســـكنية أحيـــاٌء 

وأشـــاٌء  الـــركام،  تحـــت  ترقـــد   
ٌ
أدميـــة أجســـاٌد  متفحمـــة، 

أّيهـــا  ن  تميـــ�ي تســـتطيع  ال  الدمـــار،  جنبـــات  عـــى  متناثـــرة 
ي المـــكان ســـوى 

ء يعشـــعش �ن ي
لألطفـــال أو الكبـــار، ال سش

الضحايـــا  بدمـــاء  الممزوجـــة  والدخـــان  البـــارود  رائحـــة 
ء .. ســـوى نســـيٍج متقطـــٍع وانـــات متوجـــٍع,  ي

األبريـــاء، ال سش
الصمـــت. ربـــوة  فـــوق  يجثـــم  حـــزن 

الفاجعـــة  بعـــد   
ً
هاتفيـــا الجـــرح  للقـــاء  الواجـــب  ي  دفعـــىن

قصـــص  ي  واســـتوقفتىن  , ن الناجـــني ألقـــوال  واالســـتماع 
ي األخ  ي قطـــاع االتصـــاالت, فحدثـــىن

ن �ن جنودنـــا المجهولـــني
االت  الســـن�ت قســـم  رئيـــس   ، ي

الشـــقا�ت نـــا�ش  عـــىي  طـــارق 
يـــوم الخميـــس الموافـــق      )أحـــد الجـــرح(، بالقـــول: »كان 
ي الســـاعة الثامنـــة مســـاًء 

1/20/ 2022م، بدأنـــا اســـتامنا �ن
ة العـــر، كنـــت  ي فـــ�ت

ن �ن بعـــد أن غـــادر زماؤنـــا المســـتلمني

ال انـــا  ي الطابـــق األول جـــوار الســـن�ت
ن �ن ي غرفـــة المســـتلمني

�ن
االت  واألخ أحمـــد عبـــد الكريـــم باحويـــرث، مهنـــدس ســـن�ت
حافـــظ  واالخ  تراســـل،  مهنـــدس  هبـــه،  عصـــام  واألخ 
إبراهيـــم، مهنـــدس قـــوى وتكييـــف، وكذلـــك األخ محمـــد 
بفـــرع  االت  الســـن�ت قســـم  رئيـــس  الوهـــاب  عبـــد  أحمـــد 
ي مهمـــة 

محافظـــة اب الـــذي صادفـــت زيارتـــه هـــذا اليـــوم �ن
عمـــل رســـمية لتمديـــد كابـــات األليـــاف الضوئيـــة وكان قـــد 
ي محمـــد عبـــد الوهـــاب وقـــال نريـــد نشـــتغل مـــع  اتصـــل �ج
ي العمـــل بحضـــور المهنـــدس 

بعـــض، وبالفعـــل شـــاركتهم �ن
نبيـــل الثايـــا مهنـــدس االتصـــاالت الريفيـــة وقمنـــا بتمديـــد 
حـــىت  العمـــل  ي 

�ن واالســـتمرار  المبـــىن  داخـــل  الكابـــات 
ة, انتهينـــا مـــن العمـــل ثـــم غـــادر األخ نبيـــل  الســـاعة العـــا�ش
حافـــظ  األخ  أمـــا  لـــه،  ن م�ن اىل  وذهـــب  ال  الســـن�ت الثايـــا 
إبراهيـــم مهنـــدس القـــوى والتكييـــف فقـــد اتجـــه نحـــو غرفـــة 
ي 

ات �ن ن المولـــدات لتفقـــد عمـــل المولـــدات وبقيـــة التجهـــ�ي
والتكييـــف«. القـــوى  مجـــال 

ة والنصف  ويتابع المهندس طارق: »عند الساعة العا�ش
مســـاًء أثنـــاء تواجـــدي أنـــا واألخ احمـــد عبـــد الكريـــم واالخ 
ي غرفـــة مســـتل�ي 

عصـــام هبـــه واالخ محمـــد عبـــد الوهـــاب �ن
ال ونحـــن نناقـــش اســـتكمال بقيـــة األعمـــال الفنيـــة  الســـن�ت
ــا..  الخاصـــة بالتمديـــدات لكابـــات األليـــاف الضوئية«،ُهنـ
اىل  أدى  بقـــوة  دفعنـــا  جـــدًا..  شـــديٍد  بضغـــٍط  »تفاجأنـــا 
ي اتجـــاه ونـــزول ركام المبـــىن كامـــًا 

ذهـــاب كل واحـــد منـــا �ن
فـــوق رؤوســـنا لدرجـــة أنـــه غـــى الـــركام اجســـامنا كامـــًا، ولـــم 
ي مدفـــون، بعـــد لحظـــاٍت 

يبـــيت مننـــا ســـوى الـــرأس والبـــا�ت
 ولمـــا 

ً
كل واحـــد مّنـــا يصيـــح لزميلـــه ويتفقـــد بعضنـــا بعضـــا

لـــألخ  النجـــاة  فرصـــة  كانـــت   ، بخـــ�ي الجميـــع  أن  تأكدنـــا 
أحمـــد عبـــد الكريـــم أكـــ�ث ألن الـــركام الـــذي ســـقط عليـــه كان 
، لطلـــب  قليـــل فاســـتطاع اخـــراج نفســـه وخـــرج مـــن المبـــىن
النجـــدة, وبقينـــا نحـــن تحـــت األنقـــاض حـــىت وصلـــت فـــرق 

رئيس التحريرنجـــــوم ال تنطفـــــئ...
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إلـــــــــى معـــــــــــــراج إلـــــــــى معـــــــــــــراج 

الشهادة انطلقت الشهادة انطلقت 

مــــواكب اإلبــــــــاءمــــواكب اإلبــــــــاء

اإلنقـــاذ وتـــم اخراجنـــا مـــن تحـــت األنقـــاض باســـتثناء األخ 
عصـــام هبـــه رغـــم أنـــه كان أكـــ�ث واحـــد فينـــا ينادينـــا ويــهدئنـــا 
هللا..  اســـتغفروا  هللا  ســـبحوا  وينادينـــا  بـــاهلل  ويذكرنـــا 

اشـــهدوا ان ال إلـــه إاّل هللا وان محمـــد رســـول هللا«.
ومـــن المفارقـــات العجيبـــة يقـــول المهنـــدس طـــارق: »كان 
تحـــت  مـــن  ي  واخـــراحج إلنقـــاذي   ّ إىلي يصـــل  شـــخٍص  أول 
ي وكلمتـــه  الـــركام هـــو )محمـــد( ابـــن عصـــام هبـــه، فأخرجـــىن
أن يذهـــب لينقـــذ والـــده.. وحـــددت لـــه موقعـــه.. لقـــد كان 
أكـــ�ث الـــركام متواجـــد حيـــث كان يجلـــس عصـــام هبـــه، ثـــم 

علمنـــا بعـــد ذلـــك أنـــه استشـــهد، رحمـــة هللا تغشـــاه«.
وعنـــد تواصـــىي بمحمــــد عصـــام هبـــه )ابـــن الشـــهيد عصـــام 
لنـــا قريـــب مـــن العمـــل، ســـمعت  ن هبـــه( حدثنـــا فقـــال: إن »م�ن
الغـــارات الجويـــة وكانـــت قريبـــة فقمـــت باالتصـــال بعمليـــات 
ي 

بـــة �ن بـــة فأجابـــوا أن الرن المحافظـــة وســـألتهم أيـــن الرن
مبـــىن االتصـــاالت.. ففزعـــت ألن والـــدي هنـــاك.. تحركـــت 
 اىل هنـــاك وبمســـافة بعيـــدة مـــن المبـــىن رأيـــت قطـــع 

ً
م�عـــا

ي كل 
ة �ن أحجـــار المبـــىن وبقايـــا الدمـــار المتناثـــرة والمنتـــ�ش

مـــكان بشـــكٍل فضيـــع يـــدل عـــى بشـــاعة الفعـــل والجريمـــة 
ي 

النكراء..تحركـــت صـــوب المبـــىن المدمـــر والنـــاس ينـــادو�ن
ث لذلـــك رغـــم  ان محلـــق.. فلـــم أكـــ�ت توقـــف ال يـــزال الطـــ�ي
ســـماعي ألصـــوات الطائـــرات تحـــوم فـــوق المـــكان.. واصلـــت 
التحـــرك ووصلـــت اىل المبـــىن المدمـــر فلـــم أعـــرف مـــن أيـــن 
أدخـــل بســـبب الـــركام، فوجـــدت أن النوافـــذ قـــد نزعـــت مـــن 
أماكنهـــا بســـبب قـــوة القصـــف فدخلـــت مـــن احـــدى النوافـــذ 
ال فوصلتهـــا  ن حـــق الســـن�ت وانـــا اعـــرف أيـــن غرفـــة المســـتلمني
هـــو  التقيتـــه  شـــخص  أول  فوجـــدت  جـــدًا  والـــركام كثـــ�ي 
نع الـــركام واخرجتـــه وكان  ي فقمـــت بـــ�ن

األخ طـــارق الشـــقا�ت
يســـتطيع  ة بجســـمه ال  لهـــا.. كســـور كثـــ�ي يـــر�ث  ي حالـــة 

�ن
موقـــع  عـــن  ي 

�ن أخـــ�ج ثـــم  إخراجـــه  مـــن  فتمكنـــت  التحـــرك 
والـــدي وقـــال اذهـــب ب�عـــة انقـــذ أبـــوك«.

يســـتطرد محمـــد زفـــرات الحرقـــة واأللـــم ويتابـــع: »ذهبـــت 
نتمكـــن  فلـــم  الغرفـــة  ســـقف  حـــىت  الـــركام كثـــ�ي  فوجـــدت 
ي الجـــدار مـــن الغرفـــة 

مـــن الوصـــول إليـــه إاّل بحفـــر حفـــرة �ن
وصلـــوا  الذيـــن  النـــاس  وبعـــض  أنـــا  تحركـــت  المجـــاورة، 
المجـــاورة  الغرفـــة  جـــدار  ي 

�ن حفـــرة  بحفـــر  وقمنـــا  بعـــدي 
 لـــم يصبـــُه 

ً
 تمامـــا

ً
ي ســـليما وتمكنـــا مـــن فتـــح فتحـــه فرأيـــت أ�ج

ي كانـــت هنـــاك  خـــدٍش واحـــد.. إذ كان تحـــت الطاولـــة الـــىت
ناديتـــه فاســـتجاب ىلي وكان  الطاولـــة..  فـــوق  والـــركام كلـــه 

 .»
ً
ّ وهـــو يتمتـــم متبســـما يحـــرك رأســـه وينظـــر إىلي

ي  ي الجـــدار ب�عـــة.. مـــن شـــدة حرقـــىت
ثـــم واصلنـــا الحفـــر �ن

ي كنـــت انـــزع األحجـــار واحـــاول أن  ي عـــى أ�ج
وألـــ�ي وخـــو�ن

أصيبـــت  حـــىت  معـــول  لـــدي  يكـــن  لـــم  ألنـــه  بيـــدي  أحفـــر 
الفتحـــة  أن صـــارت  ذلـــك.. وبعـــد  نتيجـــة  بجـــروح  يـــداي 
ة ومناســـبة تمكنـــا مـــن إخراجـــه مـــن هنـــاك.. وبعـــد أن  كبـــ�ي
ي أيدينـــا شـــاهدنا خـــروج رغـــوة بيضـــاء مـــن أنفـــه 

أصبـــح �ن
وكان ال يتحـــرك، أخذنـــاه للمستشـــين القريـــب وعملنـــا لـــه 
تخطيـــط قلـــب وكان ال يـــزال ينبـــض ثـــم عملنـــا لـــه تنفـــس 
لكـــن دون جـــدوى، عملنـــا  انعاشـــه  اصطنـــاعي ومحاولـــة 
لـــه تخطيـــط قلـــب مـــرة ثانيـــة وكانـــت النتيجـــة أنـــه توقـــف 
ي 

�ن ي  والوطـــىن ي  الديـــىن واجبـــه  يـــؤدي  وهـــو  شـــهيدًا  وارتـــيت 
المجتمـــع«. ســـبيل هللا وخدمـــة 

 بـــاألخ فضـــل عبـــد القـــادر الشـــحاري، 
ً
وعنـــد تواصلنـــا أيضـــا

ي الشـــئون القانونيـــة )أحـــد الجـــرح( والـــذي قـــال: 
ادارى �ن

ي وقـــٍت ســـابق 
، و�ن

ً
ي الجهـــة المدمـــرة كليـــا

ي كان �ن »مكتـــىج
ن وبيانـــات  ن كشـــوفات بأســـماء الموظفـــني ُطلـــب مّنـــا تجهـــ�ي
بـــأ�ع  العمـــل  ن  لتجهـــ�ي ي 

تكليـــين وتـــم  وريـــة  و�ن عاجلـــة 
ن عمـــىي  وقـــت، فعـــدت اىل المكتـــب ليـــًا اســـتكمل تجهـــ�ي
مفاتيـــح  أجـــد  لـــم  المكتـــب  وصـــوىلي  بمجـــرد  المطلـــوب، 
البيـــت فدخلـــت مكتـــب الخدمـــات  ي 

المكتـــب نســـيتها �ن
 ، عمـــىي ي 

�ن اســـتمر  وبقيـــت  ي 
الثـــا�ن الطابـــق  ي 

�ن اإلداريـــة 
ن المكتـــب   المكاتـــب فواصـــل زجاجيـــة وألمنيـــوم بـــني

ً
ــا طبعـ

واألخـــر«.
 
ً
تمامـــا ة  العـــا�ش الســـاعة  »حـــىت  زفراتـــه،   

ً
مطلقـــا ويتابـــع 

ان عـــى منطقـــة الكثيـــب القريبـــة مـــن  ســـمعت قصـــف طـــ�ي
ي عملنـــا لـــم نتوقـــع 

ي المكتـــب مســـتمرون �ن
، نحـــن �ن الشـــاطئ

قصـــف المبـــىن الـــذي نتواجـــد فيـــه ، وبعـــد نصـــف ســـاعة 
أو أقـــل مـــن ذلـــك تفاجـــأت بضغـــط شـــديد وقـــوي وانفجـــار 
رهيـــب، تطايـــر عـــى اثـــره زجـــاج فواصـــل المكاتـــب ودخـــل 
وشـــعرت  ورأسي  فخـــذي  ي 

�ن الزجـــاج  شـــظايا  مـــن  الكثـــ�ي 
مـــن  للخـــروج  مـــن رأسي فتحـــرك بصعوبـــة  بالـــدم يســـيل 
الـــدرج فوجـــدت الـــركام يغـــىي ويســـد الـــدرج والممـــر ورأيـــت 
ي مـــن الممـــر الجهـــة الغربيـــة  الزميـــل عبـــده معوضـــة يناديـــىن
وهـــو مصـــاب فتحركـــت اليـــه وأخذتـــه وكل منـــا يتـــ�ئ عـــى 
األخـــر وتحركنـــا اىل بـــاب الطـــوارئ الـــذي كان قريـــب وتمكنـــا 

مـــن الخـــروج بأعجوبـــة«.

ويضيـــف األخ عبـــده معوضـــة، محاســـب ، وهـــو )أحـــد 
ي  ي مكتـــىج

ي �ن
ي الـــدور الثـــا�ن

الجـــرح( والـــذي قـــال: » كنـــت �ن

تقاريـــر  ن  تجهـــ�ي وأقـــوم  الســـنوي  الجـــرد  أعمـــال  اســـتكمل 
مـــن  خرجـــت  قـــد  وكنـــت  الجـــرد،  ي 

�ن والنقـــص  الزيـــادة 
الـــذي  ي 

اللحمـــا�ن محمـــد  األخ  زميـــىي  مكتـــب  اىل  ي  مكتـــىج
ن أعمـــال حســـابات جـــرد المخـــازن  ي تجهـــ�ي

كان منهمـــك �ن
ي مكتـــب واحـــد فقـــط ورجعـــت  ن مكتبـــه ومكتـــىج ويفصـــل بـــني
.. وبعـــد أن أنهيـــت عمـــىي وحزمـــت  ي الســـتكمال عمـــىي مكتـــىج
ي 

ي وأثنـــاء مـــروري أمـــام مكتـــب األخ محمـــد اللحمـــا�ن أمتعـــىت
الـــذي كان ال زال يعمـــل.. وقبـــل دخـــوىلي اىل مكتبـــه شـــعرت 
ي الممـــر عـــدة أمتـــار مـــن النقطـــة 

ي �ن بضغـــط شـــديد دفعـــىن
ي وكانـــت 

ي أذ�ن
الـــذي كنـــت أقـــف فيهـــا مـــع صـــوت �يـــر �ن

ن  المختصـــني تأكيـــد  انفجـــرت حســـب  قـــد  ي 
آذا�ن طبـــات 

بـــة والمـــكان  بالمستشـــين وبعـــد أن أفقـــت مـــن هـــول الرن
يمتىئ بالدخان والركام ورأيت سقف المبىن غ�ي موجود، 
ء  ي

ء بتلفونـــه وناديتـــه أن يـــين ي
رأيـــت فضـــل الشـــحاري يـــين

وهـــو  إلنقـــاذي  اىلي  وصـــل  ولمـــا  أمـــامي  مـــا  أرى  حـــىت  ىلي 
ـــح كذلـــك ذكرنـــا األخ محمـــد  ـ ـ ـ  وأنـــا جريـ

ً
ف دمـــا ن ـــح يـــ�ن ـ ـ ـ جريـ

« نشـــوفه فوجدنـــا  ي
ي وقلـــت لـــه »محمـــد اللحمـــا�ن

اللحمـــا�ن
ء بالـــركام الكثـــ�ي فتمكنـــا مـــن الخـــروج وطلـــب  مكتبـــه مـــىي
المســـاعدة وبعـــد ذلـــك ســـمعنا أن المنقـــذون وجـــدوا األخ 
ي حـــوش المبـــىن جثـــة هامـــدة والـــركام 

ي �ن
محمـــد اللحمـــا�ن

ي مواكـــب اإلبـــاء« .
ي شـــهيدًا �ن

تـــيت فوقـــه، ل�ي

شـــهداء  ارتـــيت  الفاجعـــة  لهـــذه  نهائيـــة  محصلـــٍة  ي 
و�ن

, وعصـــام هبـــه«، وجـــرح كًا  ي
األخويـــن »محمـــد اللحمـــا�ن

مـــن األخـــوة: )فضـــل عبـــد القـــادر الشـــحاري, أحمـــد عبـــد 
عبـــده   , ي

الشـــقا�ت نـــا�ش  عـــىي  طـــارق  باحويـــرث,  الكريـــم 
, محمـــد عبـــد  ن محمـــد معوضـــة, محمـــد محمـــد شـــعب�ي
 ّ الـــ�ي ي 

�ن الســـكان  مـــن  الضحايـــا  عـــن  ناهيـــك  الوهـــاب(، 
مـــن األطفـــال والنســـاء، إذ ليـــس هـــذا الـــ�د إاّل جـــزء مـــن 
والمجاهـــدون  ي  اليمـــىن الشـــعب  أبنـــاء  يـــزال  فمـــا  حكايـــة، 
يـــة العادلـــة مـــن  األحـــرار يخوضـــون غمـــار المعركـــة المص�ي
تـــزال مشـــاعل  الحريـــة والســـيادة واالســـتقال ومـــا  أجـــل 
االنتصـــار تســـيت بدمـــاء الشـــهداء األبـــرار وعـــرق المجاهديـــن 
ي كافـــة جبهـــات العـــزة والكرامـــة ومختلـــف مواقـــع 

األخيـــار �ن
بإخـــاٍص ومثابـــرة،  ف, بجهـــاٍد واجتهـــاد..  والـــ�ش المجـــد 
ي األقـــوال واألفعـــال، وأمـــام 

إخـــاٌص أمـــام هللا عـــز وجـــل، �ن
ي وهويتهـــم اإليمانيـــة اليمانيـــة  كلمـــا يربطهـــم بوطنهـــم اليمـــىن
ي مجالـــه وبحســـب تخصصـــه، والعاقبـــة 

األصيلـــة، كًا �ن
. ن للمتقـــني
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ن الشـهداء الذيـن  تـم بمحافظـة الحديـدة تشـييع جثامـني
ان العـدوان األمريـ�ي السـعودي  قضـوا جـراء قصـف طـ�ي

مـن  وثاثـة  بالحديـدة  االتصـاالت  لمبـىن  ي 
اإلمـارا�ت

شـهداء الوطـن .

ي التشـييع الـذي تقّدمـه وزيـر االتصـاالت وتقنيـة 
و�ن

ومحافـظ  النمـ�ي  مسـفر  المهنـدس  المعلومـات 
الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة 
ي، اسـتنكر المشـيعون الجريمة النكراء  أحمد الب�ش
مبـىن  باسـتهدافه  العـدوان  ان  طـ�ي ارتكبهـا  ي  الـىت
ي 

�ن متسـببا  نـت  لإلن�ت الدوليـة  والبوابـة  االتصـاالت 
نـت. االن�ت خدمـات  مـن  ي  اليمـىن الشـعب  حرمـان 

الممنهـج  والتدمـ�ي  العـدوان  جرائـم  أن  وأكـدوا 
ن الذي تكنه  لمقدرات اليمن، يكشف الحقد الدفني
ن  ي .. الفتني دول تحالف العدوان تجاه الشعب اليمىن
إىل أن هـذه الجرائـم والمجـازر لـن تسـقط بالتقـادم 

وسـيتم ماحقـة مرتكبيهـا أمـام المحاكـم الدوليـة.
ظمت وقفة احتجاجية أمام مبىن االتصاالت 

ُ
إىل ذلك ن

ي الحديـدة، تنديـدا بمـا تعـرض لـه مـن اسـتهداف مـن 
�ن

ان تحالـف العـدوان. قبـل طـ�ي

وزيـر  فيهـا  شـارك  ي  الـىت الوقفـة  ي 
�ن المشـاركون  وأكـد 

الحديـدة  ومحافـظ  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
لتصعيـد  رفضهـم  عـن  المحافظـة،  قيـادات  مـن  وعـدد 

. ي
اإلمـارا�ت السـعودي  األمريـ�ي  العـدوان  تحالـف 

ونددوا بصمت المجتمع الدوىلي إزاء ما يرتكبه العدوان 
والمنشـآت  التحتيـة  للبنيـة  ممنهـج  وتدمـ�ي  مـن جرائـم 

ي اليمـن.
الخدميـة وكل مقومـات الحيـاة �ن

ي  ي الشعب اليمىن وأشاروا إىل أن تصعيد العدوان لن يثىن
عن مواصلة الصمود والثبات والدفاع عن نفسه بكافة 

الوسائل واإلمكانيات المتاحة.

خدمـات  عـن  للدفـاع  الوطنيـة  المنظمـة 
يـد تحـذر المجتمـع الـدوىلي  االتصـاالت وال�ج

التحالـف مـن االنجـرار وراء جرائـم 
الدوليـة  للمواثيـق  واضـح  اسـتهتار  ي 

�ن
واضـح  وتحـٍد  اإلنسـان،  حقـوق  ن  وقوانـني
المنظمـة  وأن  الدوليـة،  ن  القوانـني لـكل 
الوطنيـة للدفـاع عـن خدمـات االتصـاالت 
دول  تحمـل  االعتباريـة  بصفتهـا  يـد  وال�ج
التحالف المسـؤولية القانونية واألخاقية 
ي ترتكبهـا بحـق قطـاع  عـن كل الجرائـم الـىت
االتصـاالت، وأنهـا لـن تفلـت مـن العقـاب.

ي صـدر 
بيـان صحـين ي 

�ن المنظمـة،  ودعـت 
عنهـا اليـوم، المجتمـع الـدوىلي والمنظمـات 
قراراتهـا  عـن  اجـع  لل�ت واإلنسـانية  الدوليـة 
المتواطئـة مـع دول التحالـف، محـذرا مـن 
جرائـم  وراء  االنجـرار  ي 

�ن التمـادي  مغبـة 
ي 

�ن اسـتمر  ي  الـىت المكشـوفة  التحالـف  دول 
ارتكابهـا عـى مـدى أكـ�ث مـن سـبع سـنوات، 
ومـا كان لهـا أن تسـتمر لـوال صمـت وتواطـؤ 

المجتمـع الـدوىلي ، وقالـت بـأن عليهـا اآلن 
ي تجـاه 

ي واألخـا�ت
اسـتنهاض دورهـا اإلنسـا�ن
ي . اليمـىن معانـاة الشـعب 

كما دعت المنظمة األمم المتحدة للتدخل 
ات  ن التجهـ�ي كافـة  لتوفـ�ي  عاجـل  وبشـكل 
الدوليـة  البوابـة  لتدعيـم  الازمـة  الفنيـة 
مـن  التحالـف  خلفـه  مـا  وإعـادة  نـت  لإلن�ت
تدمـ�ي بحـق منشـآت االتصـاالت المدنيـة.

الشـعب  أبنـاء  لـكل  المنظمـة  وباركـت 

نـت إىل اليمـن،  ي عـودة خدمـات اإلن�ت اليمـىن
أيـام،  أربعـة  مـن  ألكـ�ث  دام  انقطـاع  بعـد 
ان التحالـف اآلثـم الـذي  جـراء قصـف طـ�ي
بمحافظـة  االتصـاالت  مبـىن  اسـتهدف 
وإن  الماضيـة،  الجمعـة  مسـاء  الحديـدة 
التضحيـات  عـى  تقـف  إذ  المنظمـة 
االتصـاالت  أبنـاء  يقدمهـا  ي  الـىت الجسـيمة 
االتصـاالت  خدمـات  اسـتمرار  أجـل  مـن 
عـى  بالرحمـة  البيـان  ودعـا  نـت،  واإلن�ت
المؤسسـة  ي 

موظـين مـن  األبـرار  الشـهداء 
العامـة لاتصـاالت فـرع الحديـدة الشـهيد 
هبـه،  عصـام  والشـهيد  ي 

اللحمـا�ن محمـد 
ي سـبيل هللا وسـبيل الوطـن 

الذيـن ارتقـوا �ن
. ي الوطـىن واجبهـم  تأديـة  أثنـاء 

الجبـارة  بالجهـود  المنظمـة  بيـان  وأشـاد 
ي بذلتهـا وزارة االتصـاالت  واالسـتثنائية الـىت
العامـة  والمؤسسـة  المعلومـات  وتقنيـة 
ي وزيـر 

كـة تيليمـن ممثلـة �ن لاتصـاالت و�ش
المهنـدس  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 

القيـادات  وكافـة   ، النمـ�ي  عبـدهللا  مسـفر 
ي قطاع االتصاالت ودورهم 

ن �ن والمهندسني
الخدمـة  وإعـادة  نـت  اإلن�ت أزمـة  إنهـاء  ي 

�ن
إجـاال  ونقـف   ، ي اليمـىن شـعبنا  أبنـاء  لـكل 
ي  الـىت الفنيـة  الفـرق  استبسـال  أمـام  وإكبـارًا 
تهديـدات  تحـت  ي  الوطـىن واجبهـا  أدت 
بالتحليـق  اسـتمر  الـذي  التحالـف  ان  طـ�ي
لـم  ذلـك  أن  إال   ، عـى موقـع اإلصاحـات 
مـدار  عـى  عملهـم  مواصلـة  عـن  يمنعهـم 

فريـدة نضاليـة  صـورة  فمثلـوا  السـاعة، 

العامـة  »المؤسسـة  االتصـاالت  مجموعـة  نظمـت 
كـة  وال�ش الحديـدة،  منطقـة  بريـد  لإلتصـاالت، 
بمحافظـة  )تيليمـن(«  الدوليـة  لاتصـاالت  اليمنيـة 
الحديـدة وقفـة احتجاجيـة للتنديـد باسـتمرار العـدوان 

. االتصـاالت  قطـاع  باسـتهداف 
الـدوىلي  المجتمـع  الوقفـة  ي 

�ن المشـاركون  وطالـب 
العـدوان  تحالـف  دول  وانتهـاكات  جرائـم  بوقـف 
. ي اليمـىن الشـعب  ضـد  ي 

اإلمـارا�ت السـعودي  األمريـ�ي 
ونددوا بصمت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية 
ي محا�ة الشعب 

والحقوقية إزاء استمرار العدوان �ن
كالوقـود  الحيـاة  أساسـيات  مـن  وحرمانـه  ي  اليمـىن

والـدواء. والغـذاء 
ي الوقفـة بحضـور المحافـظ محمـد عيـاش قحيـم 

و�ن
ي أن الجرائـم  أكـد وكيـل أول المحافظـة أحمـد البـ�ش
ن والبـىن التحتيـة  ي يرتكبهـا العـدوان بحـق المدنيـني الـىت
للشـعب  حقـد  مـن  يكنـه  ومـا  إجرامـه  عـى  شـاهدة 

. ي اليمـىن

ي قطـاع االتصـاالت 
ن �ن ي بصمـود العاملـني وأشـاد البـ�ش

الخدمـات  تقديـم  ي 
�ن االسـتمرار  عـى  وحرصهـم 

اسـتمرار  عـن  الناجمـة  الصعوبـات  رغـم  ن  للمواطنـني
االتصـاالت. منشـآت  اسـتهداف  ي 

�ن العـدوان 
ي 

�ن االتصـاالت  مؤسسـة  فـرع  عـام  مديـر  أشـار  فيمـا 
يـة  الب�ش الخسـائر  حجـم  إىل  مـ�ي  عـىي  الحديـدة 
لقطـاع  العـدوان  تحالـف  اسـتهداف  جـراء  والماديـة 
المشـتقات  سـفن  احتجـاز  ي 

�ن وإمعانـه  االتصـاالت 
. لنفطيـة ا

ات المؤسسـة نتيجـة  ن ي تجهـ�ي
ار �ن كمـا اسـتعرض األ�ن

ي 
�ن االتصـاالت  لمبـىن  العـدوان  ان  طـ�ي اسـتهداف 

ات الخاصـة  ن الحديـدة .. مطالبـا باإلفـراج عـن التجهـ�ي
العـدوان. تحالـف  يحتجزهـا  ي  الـىت باالتصـاالت 

وزيـــر االتصـــاالتوزيـــر االتصـــاالت يتقـــدم مشـــيعي ضحايـــا اســـتهداف مبـــ�ن اتصـــاالت الحديـــدة  يتقـــدم مشـــيعي ضحايـــا اســـتهداف مبـــ�ن اتصـــاالت الحديـــدة 

إدانـــــات واسعة إدانـــــات واسعة   من قبل منظمات وجمعيات مدنية إلستهداف قطاع االتصاالت من قبل منظمات وجمعيات مدنية إلستهداف قطاع االتصاالت 

 بتصعيـــد العـــدوان واســـتمرار الحصـــار
ً
 بتصعيـــد العـــدوان واســـتمرار الحصـــار تنديـــدا
ً
وقفـــة لقطـــاع االتصـــاالت بالحديـــدةوقفـــة لقطـــاع االتصـــاالت بالحديـــدة تنديـــدا
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العنريـة  مـؤ�ش  تحليـل  تقريـر  نـ�ش 
الحـاىلي  الشـهر  منتصـف  ي 

�ن والتحريـض 
خـال  االجتمـاعي  التواصـل  شـبكات  عـى 
ي 

�ن ازديـادًا  أوضحـت  ي  والـىت  ،2021 العـام 
خطـاب الكراهيـة اإل�ائيليـة تجـاه العـرب 

العـام  عـن   8% بنسـبة  ن  والفلسـطينيني
انتشـار  النتائـج إىل  2020، حيـث أشـارت 
 
ً
حـواىلي 620 ألـف محادثـة شـملت خطابـا

 تجـاه العـرب، وبالمقارنـة 
ً
 وتحريضيـا

ً
عنيفـا

العـام  هـذا  شـهد  فقـد   ، ي
المـا�ن بالعـام 

العـام  ألـف منشـور عـن   46  بواقـع 
ً
ارتفاعـا

ألـف   574 خالـه  نـ�ش  والـذي   ، ي
المـا�ن

منشـور عنيـف. وأشـار التقريـر الصـادر مـن 
معـدالت  أن  ي  الفلسـطيىن »حملـة«  مركـز 
العـرب  تجـاه  اإل�ائيـىي  الكراهيـة  خطـاب 

منـذ   %  11 بمعـدل  زاد  ن  والفلسـطينيني
لرصـد  العالـ�ي  المسـتوي  عـى   2017
الكراهيـة والعنـف وهـو معـدل كبـ�ي مقارنـة 

العالـم.  ي 
�ن اليهـود  عـدد  بنسـبة 

ن  القــــــاع ـــا  بـــني قلعــــه  نباهــــي  بهـ االتصـــاالت  منــــــــزلنـــــــا   الوســــيـــع   
ـــد   معّنــــى  بالـدفــــاع فريــــق   واحـ موظفيهـا   مع   النـاس  الجميـع  
يا  وحي  وحدة  وطنا  والشـــعاع يحـميك  رب  السـموات  البديـع  
ويــــا  خــــريف   المحــــبه   والمــــتاع يا غيمة  الصيف  وانسام  الربيع  
اع ن ي رمـــض  الـــ�ن

يـــا نهـــر  رقــــراق  �ن ي عـز الصقيــع  
يــــا جــذوة الوصــــل �ن

محال تســــقط إىل وحل الصــــراع االتصــــــــــــــاالت فـي منـــــــــــــــأى رفيـــــــــع  
جيــــــاع متنــــــا  أو  اعــــــزاء  نـحيـــــا  دفـــــــاعنـــــــــــــــــا عنهــــــــــــــا مــــا هــو صـــنيع  
ن صـــــاع ارد  صـــــاع العـــدو  بــــ ألفـــني وانــا الحراســي لها جندي مطيــع  
خابت مساعيك   رغم   االنقطاع ما ُجرمه الـ نت يا الحلف الشنيع  
اف  مسفرنا  الشجاع عادت  بإ�ش صمودنــــــا  زاد  والخدمـــه  �يــــع  
مهمـا  يطول  العناء  زدنا  إرتفاع ي  وانا  الوجيـع   تعيش يــــا  مـوطىن
يــــدًا  بيد  ضــــد  حلـــــف  القينقـــــاع هيــــــا  بنــــا  أيهـا  الشـــعب  المنيـع  
بـانقتلعهـــــا  مـــن  األرض  اقتــــــاع قل  لإلمــــــارات  يكفيهــا   طقيـــع  
لو تحشد  الكون  ما فينا   ارتياع هنا  اليمن   يشهد  الرب  السميـع  
وأي  ناشط  صـدع  نجمـه  وذاع نــــداءنـــــــــــا   للمثقــــف   والمــــذيـــــــــع  
ندعوهم  الذود  عن  هذا  القطاع وكل  كاتـب  سـكب  ِحبـره  نقيـع  
ومن  حـرض  ال  حديبو  ال  رداع مــن المخـــــــــــا  للوديعـــــه  للوضـــيــع  
مــــا  دام  فينــــا  الحميـــــه  للنخـــــاع لن  ننخـدع  لـن  نفـرط  لن  نبيـع     
للذود  عن  موطنـه  ضد  الرعـاع واجب مقـدس عى من يستطيع  
والبعـــض  صمتـــه  بـــراءة  اختـــــراع ه  فضيع   ي  هذه  الف�ت

الصمت  �ن

ات العنرصيـــة والتحريـــض 20212021   ات العنرصيـــة والتحريـــض مـــؤ�ش مـــؤ�ش
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فـاء �ن نـداء اىل كل ال�ش
ي قطـاع 

ي تطـال  المنشـئات  الخدميـة  والمدنيـة  �ن العـدوان الغاشـم الـىت
ي  كان  آخرهـا جريمـة قصـف مبـىن  ،  والـىت ي اليمـىن يـد   االتصـاالت  وال�ج
، وتسـبب بعـزل  ن اتصـاالت الحديـدة  ممـا أدى إىل سـقوط ضحايـا مدنيـني
نت.  عن العالم جراء االستهداف المبا�ش للبوابة الدولية لإلن�ت

ً
اليمن كليا

شـاعر االتـصاالت
منصور الحراسـي
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خدمة العمالء

خدماتك الربيدية

من جميع مكاتب الربيد.. يف الجمهوريـــة اليمنية

هداياطرودرسائلبضائع 

ارسل و استلم

 ROG أســـوس عـــن جهـــاز  كـــة  أعلنـــت �ش  
أقـــوى  بأنـــه  وصفتـــه  الـــذي   ،Flow Z13
جهـــاز لـــوحي أللعـــاب الحاســـب الشـــخيي 
ذات  عـــرض  بشاشـــة  وزود  العالـــم.  ي 

�ن
ـــع  ـ ي المـــ�ت المربـ

دقـــة عاليـــة 500 شـــمعة �ن
أو شاشـــة لمـــس بقيـــاس 13 إنًشـــا وبدقـــة 
3840×2400 بكســـل �يعـــة االســـتجابة. 
وهنـــاك أيًضـــا اختيـــار منفـــذ مفيـــد يتضمـــن 
و  Thunderbolt 4 مـــع   USB-C

وفتحـــة   USB-A و   DisplayPort 1.4
ســـماعة  منفـــذ  إىل  باإلضافـــة   microSD

 AMD Radeon الرأس. وبطاقة رسومية
 Intel Core ومعالـــج   RX 6850M XT
ي ع�ش و 16 

12900H-i9 من الجيل الثا�ن
ي 

جيجابايـــت مـــن ذاكـــرة الوصـــول العشـــوا�ئ
. الداخـــىي التخزيـــن  مـــن  ابايـــت  ت�ي و1 

 Galaxy S21 هاتـــف  
سامســـونج  مـــن   .FE
مـــن  هرتـــز   120 بشاشـــة 
 1080 بدقـــة   OLED نـــوع 
رئيســـية  ا  وكامـــ�ي بكســـل، 

ميجابكســـل   12 بدقـــة 
ســـعة  بـــري،  ثبـــات  مـــع 
الـــرام 8 جيجابايـــت ونظـــام 
.12 أندرويـــد  التشـــغيل 

نــــــــــــــــــورتــــــــــــــــــــــــــون    شـــــــــــــــــــــركة  تـــــــــــواجـــــــــــــــــــــه 
إلدراج  انتقـــادات   NortonLifeLock
برمجيـــات تعديـــن للعمـــات المشـــفرة إىل 
 .Norton 360 جانـــب برنامجهـــا لألمـــان
أنهـــا  ي  علـــىن بشـــكل  نورتـــون  أعلنـــت  حيـــث 
للعمـــات  تعديـــن  برمجيـــات  تضيـــف 
 Norton األمـــان  مجموعـــة  إىل  المشـــفرة 
ـــا 

ً
أمان أكـــ�ث  بديـــًا  يجعلهـــا  ممـــا   ،360

لمحاولـــة تثبيـــت برمجيـــات تعديـــن معقـــدة 
اىل  ويشـــار  نـــت.  اإلن�ت مـــن  مرخصـــة  وغـــ�ي 
أن تعديـــن العمـــات المشـــفرة  هـــو طريقـــة 
إلنشـــاء عمـــات معدنيـــة جديـــدة والتحقـــق 

صحـــة  مـــن 
ت  مـــا معا
العملـــة المشـــفرة 
شـــبكة  عـــى 
 blockchain
إىل  وإضافتهـــا 
األســـتاذ  دفـــ�ت 
)هـــو  المـــوزع 
بيانـــات  قاعـــدة 

ان  ن رقميـــة تـــدون معاملـــة األصـــول فيتـــم اخـــ�ت
ي مواقـــع مختلفـــة 

كل معاملـــة وتفاصيلهـــا �ن
الوقـــت(. ذات  ي 

�ن ة  وكثـــ�ي

لوحي بدقة عالية

ا مستقرة هاتف بشاشة عالية الدقة وكام�ي

اصدار جديد من الخصوصية من ميتا

Ripple جوجل تعلن عن المعيار الجديد المفتوح المصدر

مراقبة ضغط الدم باستخدام فيديو الوجه

تعدين العمات المشفرة

أطلقـــت جوجـــل معيـــار API المفتـــوح المصـــدر 
جلـــب  نظرًيـــا  يمكنـــه  الـــذي   Ripple المســـ� 
تكنولوجيـــا الـــرادارات مـــن أجهـــزة إضافيـــة خـــارج 
ي ذلـــك الســـيارات، حيـــث 

كـــة بمـــا �ن منتجـــات ال�ش
ي المعيـــار 

ن �ن كـــة فـــورد هي أحـــد المشـــاركني إن �ش
رادار  ائـــح  �ش عـــى  يعمـــل  المعيـــار  الجديـــد. 
ائـــح  ة كتقنيـــة ناشـــئة. ويمكـــن لهـــذه ال�ش صغـــ�ي
والســـيارات  األجهـــزة  عـــن  بمعلومـــات  إخبـــارك 

ام الخصوصيـــة. ي تتصـــل بهـــا مـــع احـــ�ت الـــىت

 
ً
ســـابقا المعروفـــة  كـــة  ال�ش )ميتـــا(  أصـــدرت 

مركـــز  مـــن  جديـــد  إصـــدار  فيســـبوك  بإســـم 
إنـــه  تقـــول  الـــذي  بهـــا،  الخـــاص  الخصوصيـــة 
كيفيـــة  عـــى  للتعـــرف  اســـتخدامه  يمكنـــك 
جمـــع البيانـــات واســـتخدامها ومعرفـــة كيفيـــة 
ي 

�ن التحكـــم  عنـــا�  مـــن  العديـــد  ن  بـــني التنقـــل 
المتاحـــة. واألمـــان  الخصوصيـــة 

كشـــفت منصـــة الصحـــة Binah.ai عـــن تطبيـــق 
مجموعتهـــا  ضمـــن  كأداة  الـــدم  ضغـــط  مراقبـــة 
تطبيقهـــا،  عـــ�ج  المتاحـــة  الصحيـــة  األدوات  مـــن 

يكـــة. ال�ش كات  الـــ�ش خـــال  مـــن  والمتوفـــر 
كـــة إنهـــا تســـتطيع حســـاب ضغـــط الـــدم  تقـــول ال�ش
باســـتخدام فيديـــو لوجـــه شـــخص مـــا مـــن خـــال 
ولكـــن  محمـــول.  حاســـب  ا  أو كامـــ�ي ذكي  هاتـــف 
اء يقولـــون إنهـــم بحاجـــة لرؤيـــة المزيـــد مـــن  الخـــ�ج

ة. ن ي المـــ�ي
كـــة قبـــل أن يثقـــوا �ن البيانـــات مـــن ال�ش
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والخامـــس  الرابـــع  االتصـــاالت  »أجيـــال 
لجيـــل  الســـادس  واالصـــدار  والســـادس 
واألســـطح  االصطناعـــي  والـــذكاء   WiFi
 Intelligent Reflecting« الذكيـــة العاكســـة 
Surfaces« كل تلـــك مالمـــح ملســـتقبل مذهـــل 

املتواصلـــة«  بالتقنيـــات  ومفعـــم 
 »IRS« تقنية االسطح العاكسة الذكية

تقنيـة  هـو   )IRS( الذـكي  العاكـس  السـطح 
نقـل  نظـام  أداء  تحسـين  علـى  قـادرة  ثوريـة 
يتـم  خـاص،  بشـكل  الالسـلكي.  البيانـات 
ضبـط أعـداد كبيـرة مـن الوحـدات العاكسـة 
بيئـة  تكويـن  الصغيـرة بشـكل مشـترك إلعـادة 
يكـون  قـد  لهـذا  الالسـلكية.  إرسـال اإلشـارات 
مـن السـابق ألوانـه الترحيـب بــ IRS باعتبارهـا 
كانـت  لـو  حتـى  نموذجـي،  تغييـر  تقنيـة 
االحتمـاالت بالتأكيـد مثيـرة لالهتمـام فـي هـذه 
الراديويـة  بيئـات  فـي  تطـور  التقنيـة  املرحلـة، 
الذكيـة حيـث ال تتكيـف األنظمـة الالسـلكية 
تدابيـر  واتخـاذ  موائلهـا  مـع  بـل  معهـا  فقـط 
مضـادة ضـد اآلثـار الضـارة، ولكـن فـي الواقـع 
تتحكـم فـي مثـل هـذه املوائـل وتأثيراتهـا. بعبـارة 
مـن  جـزًءا  البيئـة  فيـه  تكـون  عالـم  أخـرى، 
النظام الالسـلكي نفسـه، على عكس املشـغل 

األحيـان. مـن  كثيـر  فـي  الخارجـي 

بالونات االتصاالت الجوية 
تعمـل  التـي  الجويـة  االتصـاالت  شـبكة 
تعتبـر  والتـي   ،  Google مـن  بالبالونـات 
 ،Google لشـركة  بالنسـبة  حتـى  مسـتقبلية 
 SpaceX Starlink ثمـة تطـور مماثـل أحرزتـه
 SpaceX أثبتـت  وقـد   .2020 عـام  فـي 
تمتلـكان  أنهمـا  بالفعـل   OneWeb و 
لتشـغيل  املاليـة  واملؤسسـة  التكنولوجيـا 

البالونـات  مـن  ومتكاثـرة  كبيـرة  مجموعـات 
املعلقـة فـي املـدار األر�ضـي املنخفـض املوجهـة 
الفضـاء  مـن  التجـاري  اإلنترنـت  توفيـر  نحـو 
ممـا  املسـتخدمين  مـن  بكثيـر  أكبـر  أعـداد  إلـى 
كان ممكًنـا فـي السـابق. مـع وجـود سـوق يمكـن 
الوصـول إليـه مـن مئـات املالييـن مـن األسـر، 
العريـض  النطـاق  ذي  املوسـع  اإلنترنـت  فـإن 
علـى  القـدرة  لديـه  منخفـض  انتقـال  بزمـن 
فـي  اإلنترنـت  توفيـر  كيفيـة  فـي  ثـورة  إحـداث 

الريفيـة. املناطـق 

الحوسبة متعددة الوصول 
 ،)MEC( تهـدف الحوسـبة متعـددة الوصـول
الطرفيـة  الحوسـبة  باسـم  سـابًقا  املعروفـة 
لخدمـات  األداء  تحسـين  إلـى   ، املتنقلـة 
والنطـاق  للغايـة  املنخفـض  الوصـول  زمـن 

العالـي مـن خـالل توفيـر الشـبكات  التـرددي 
والحوسـبة والخدمـات علـى حافـة الشـبكة. 
تشـمل الدوافـع الرئيسـية لــ MEC عمليـات 
النشـر الهائلـة إلنترنـت األشـياء والجمـع بيـن 
شـبكات الجيـل الخامـس مـع MEC ، يتطلـع 
الدخـل  تحقيـق  إلـى  الخدمـات  مقدمـو 
مـن  بهـم  الخاصـة  الشـبكة  خدمـات  مـن 
جديـدة  وخدمـات  تطبيقـات  تقديـم  خـالل 
منـذ   MEC بنيـة  اعتمـاد  بـدأ  لعمالئهـم. 
عامين، مع تطوير املعايير وواجهات برمجة 

التطبيقـات والبروتوكـوالت مـن قبل منظمات 
االتصـاالت  ملعاييـر  األوروبـي  املعهـد  مثـل 
 .)IETF( وفريق عمل هندسة اإلنترنت )ETSI(
نتوقـع رؤيـة املزيـد مـن التطبيقـات والخدمات 

املسـتقبل. هـذا   MEC إلـى  املسـتندة 
الجيل السادس من االنترنت الالسلكي 

Wifi 6
الالسـلكية  لالتصـاالت  الجديـد  املعيـار  هـذا 
وسـيوفر  االختبـار  مرحلـة  فـي  بالفعـل  هـو 
لحركـة  أكبـر  وكثافـة  وسـرعة  وأمـان  تغطيـة 
القـرار:  واتخـاذ  البيانـات  وتحليـل  املـرور 
 محـدًدا لـذكاء 

ً
سـيكون التحليـل املعـزز عامـال

اآللـي. والتعلـم  البيانـات  ومنصـات  األعمـال 
واالسـتجابة  السـرعة  علـى  سـتعتمد  تقنيـات 

القادمـة  االتصـاالت  لتطويـر  العاليـة 
الروبوتـات وإنترنـت األشـياء )IoT( وغيرهـا مـن 
أتمتـة  كذلـك  حياتنـا.  فـي  األتمتـة  اتجاهـات 
لجعلهـا  اإلمـكان  قـدر  التجاريـة  العمليـات 
أكثـر دقـة وكفـاءة وأسـرع حتـى 10 مـرات مـن 
)أتمتـة   RPA مثـل  تقنيـات  بيـن  الجمـع  خـالل 
االصطناعـي  والـذكاء  الروبوتيـة(  العمليـات 
)AI( والتعلـم اآللـي ، تقنيـة الواقـع االفترا�ضـي 
)VR( والواقـع املعـزز )AR( والواقـع املختلـط 
العالـم  إدراك  فـي  طريقتنـا  تغييـر  علـى   )MR(
يقربنـا  التغييـر  هـذا  معـه.  والتفاعـل  الرقمـي 
سـتقدم  التـي  التطبيقـات  مـع  املسـتقبل  مـن 
للمسـتخدم تجـارب متعـددة. وهنـاك تقنيـات 
والعملـة  السـحابية  الحوسـبة  مثـل  أخـرى 
االلكترونيـة والـذكاء االصطناعـي )AI( واألمـن 

. السـيبراني 

سـحلول  صالـح  محمـد  حمـدي 
أغسـطس  رداع  مدينـة  مواليـد  مـن 
أول سـبع  فيهـا  عـاش  والتـي  1986م 
ينتقـل  أن  قبـل  عمـره  مـن  سـنوات 
إلـى صنعـاء. وبـداء يهتـم باالبتـكارات 
كان  والـدة  أن  خاصـة  والتميـز 
والدعـم  العـون  لـه  وقـدم  مهنـدس 
الهندسـة  بكليـة  التحـق  حتـى 
بجامعـة صنعـاء بعـد أن حقـق تميـز 
الثانويـة. الناصـر  عبـد  ثانويـة  فـي 

ربوت يدعم اللغة العربية 
التعـرف  علـى  قـدرة  مـع  بهـا  ويتحـدث  العربيـة  يتلقـن  ربـوت  فكـرة 
علـى األشـخاص و يتحـرك باألوامـر الصوتيـة ويتحـرك وينتقـل ألي 
مـكان عبـر نظـام GPS يتكـون الروبـوت مـن عـدد 6 معالجـات دقيقـة 
تتحكم في وحدة إدخال وإخراج الصوت والتقاط الصور والتحكم 
الوحـدات  بقيـة  بيـن  والتنسـيق  الربـط  ووحـدة  والتـوازن  بالحركـة 
الروبـوت  فـي تصميـم  اسـتغرق   .

ً
70 سـنتيمترا الروبـوت  ويبلـغ طـول 

11 شـهرا شـملت دراسـة املشـروع والبحـث والتطويـر والتوثيـق امـا 
الوقت الفعلي للتنفيذ فهي شـهر. سـاعد البروفيسـور عبد الرقيب 
الـذي  »روبوتـي«  اسـم  عليهـا  أطلـق  والتـي  الفكـرة  تنفيـذ  فـي  أسـعد 
بلـغ تكلفتـه 1800 دوالر وتطلـب العديـد مـن البدائـل فـي اسـتخدام 
القطـع الغاليـة بأخـرى أقـل تكلفـة ويمكـن تخفيـض التكلفـة لحـدود 
400 دوالر في حال استثنينا أسعار األدوات املستخدمة في البرمجة 

والفحـص. 
هـو  لالبتـكار  املميـز 
العربيـة  للغـة  الدعـم 
عملـوا  حمـدي  فزمـالء 
علـى تصميـم ربـوت بأربـع 
عجـالت يتـم التحكـم بـه 
السـلكيا وعبر الحاسوب 
العربيـة  تدعـم  ال  لكنهـا 
املالحـة  نظـام  تدعـم  وال 
الذاتيـة  الحركـة  فـي 

. بعجلتيـن

ــة  ــرعة المطلقـ ــات السـ ــاالت ... تقنيـ ــتقبل االتصـ قصة نجاح مسـ
المخترع اليمني: حمدي سحلول
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ي اضـــاءة الكمبيوتـــر مـــع اإلضـــاءة المحيطـــة دون 
ي اضـــاءة الكمبيوتـــر مـــع اإلضـــاءة المحيطـــة دون »التـــوازن �ن
»التـــوازن �ن

جفافهمـــا،  أو  ن  العينـــني أجاهـــد  مـــن  يقلـــل  نقصـــان  أو  جفافهمـــا، زيـــادة  أو  ن  العينـــني أجاهـــد  مـــن  يقلـــل  نقصـــان  أو  زيـــادة 
قاعـــدة  »قاعـــدة  »2020--2020--2020« هي تمريـــن اســـتخدام الشاشـــة  « هي تمريـــن اســـتخدام الشاشـــة  2020  
دقيقة ثم النظر لجسم يبعد عنك دقيقة ثم النظر لجسم يبعد عنك 2020 قدم لمدة  قدم لمدة 2020 ثانية«  ثانية« 

»ال تقـل صيانـة وحمايـة المكونـات الماديـة للحاسـوب 
ي  مـن حمايـة أمـن المعلومـات المخزنـة والتطبيقـات الـىت
تطبيقـات  أحـدث  تسـتخدم  فـاذا كنـت  عليهـا،  تعمـل 
ي  الـىت النصائـح  كافـة  وتتبـع  المعلومـات  وحمايـة  أمـن 
اق ولكن جهازك قد  تضمن عدم تعرض جهازك لاخ�ت
الماديـة  المكونـات  اهمـال  أو  بتـرف  للتلـف  يتعـرض 

للحاسـوب«

قائمة الفحص لصيانة الحاسوبقائمة الفحص لصيانة الحاسوب
ال�عـة واألداء مطلـب أي مسـتخدم للكمبيوتـر ولهـذا 
الكمبيوتـر عندمـا  التخلـص مـن  المسـتخدم اىل  يسـعي 
تقل �عة استجابته »تعليق المهام«، تكمن المشكلة 
قائمـة  نصائـح  اتبـاع  وعـدم  الدوريـة  الصيانـة  عـدم  ي 

�ن
صيانة الكمبيوتر وهي قائمة فحص مهنية يسـتخدمها 
عادة مهندسي صيانة الحواسـب المكتبية والمحمولة 
واللوحيـة. قائمـة الفحـص عبـارة نصائـح وعبـارات كلمـا 
عمـر  إطالـة  ي 

�ن سـاهمت  إيجابيـة كلمـا  اإلجابـة  كانـت 
يـد والتهويـة  الحواسـب منهـا التنظيـف مـن الغبـار والت�ج
ي إطالة عمر البطارية 

ي تساهم �ن والفولتية المائمة الىت
نظـام  وتحديـث  الكمبيوتـر  قطـع  بعـض  وتجديـد 
ي الملفـات الجذريـة 

ي تتدخـل �ن التشـغيل والتطبيـق الـىت
هـا مـن النصائـح. والنسـخ االحتيـاطي وغ�ي

     
ركام الغبارركام الغبار

عـى  تؤثـر  ي  الـىت الرئيسـية  المشـاكل  أحـد  الغبـار  يعتـ�ج 
جهـاز الكمبيوتـر جميـع مكونـات الكمبيوتـر هامـة ولكـن 
ينتـج مـن  ي  الـىت القطـع  أكـ�ث أهميـة وهي  هنـاك مناطـق 
تشـغيلها حـرارة عاليـة يسـاعد الغبـار عـى زيـادة الحـرارة 
لـذا  الصلـب  األقـراص  ومحـرك  االم  اللوحـة  وخاصـة 
الغبـار  مـن  الجهـاز  تنظيـف  ي 

�ن االنتظـام  األفضـل  مـن 
يـد  يمكـن إلقـاء نظـرة عـى فتحـات التهويـة ومناطـق ت�ج
ي 

�ن أيًضـا  للغبـار  المفـرط  اكـم  ال�ت يتسـبب  المروحـة، 
وتعطـل  الكمبيوتـر  تباطـؤ جهـاز  ي 

�ن حـدوث مشـكات 
األجهـزة. 

االطـار  نـزع  فيمكـن  ي  المكتـىج الكمبيوتـر  ونظـف  افتـح 
يمكنـك  الحالـة  هـذه  ي 

و�ن الابتـوب  بخـاف  ي  الخـارحج
للكمبيوتـر وأزلـه  الداخليـة  الماديـة  المكونـات  تنظيـف 
ي نظـرة عـى 

الغبـار مـن مختلـف األجـزاء يجـب أن تلـيت
واللوحـة  والمعالـج  ي 

العشـوا�ئ الوصـول  ذاكـرة  فتحـات 
يمكنـك  المتسـخة،  األشـياء  بعـض  وجـدت  إذا  األم. 
اسـتخدام مجموعـة مخصصـة لتنظيـف الكمبيوتـر وال 
تسـتخدم التنظيـف اليـدوي يمكـن اسـتخدام المنفخـة 

الجهـاز.  لتنظيـف  المخصصـة  والمكانـس  اليدويـة 

ضمان التدفق السليم للكهرباءضمان التدفق السليم للكهرباء
ي مـع خيـارات 

محـوالت شـحن الكمبيوتـر المحمـول تـأ�ت
هـذا  لديـك  يكـون  ال  قـد  الطاقـة.  ن  لتحسـني مدمجـة 
يجـب  لذلـك  ي  المكتـىج الكمبيوتـر  جهـاز  عـى  الخيـار 
ي نظـرة عـى مخـارج األسـاك والطاقـة. يـو� 

أن تلـيت
التيـار والمعـدات ذات  بشـدة باسـتخدام مانـع اندفـاع 
الصلة. يمكن أن يتسـبب مقدار التدفق غ�ي المناسـب 
المكونـات  ة واهـاك  تقنيـة كثـ�ي ي حـدوث مشـكات 

�ن
ي يسـببها  ونيـة الدقيقـة نتيجـة ارتفـاع الحـرارة الـىت االلك�ت
التوليـد الكهرومغناطيـ�ي وتراكـم الغبـار الـذي يزيـد مـن 

الحـرارة. درجـة 

تجديد جهاز الكمبيوترتجديد جهاز الكمبيوتر
ي  المكتـىج الكمبيوتـر  لمسـتخدمي  متاحـة  ة  ن المـ�ي هـذه 
فالفكـرة  الكمبيوتـر  مكونـات  بتجميـع  يقومـون  الذيـن 
ن  حـني مـن  ي  المكتـىج الكمبيوتـر  ن  تجهـ�ي إعـادة  األساسـية 
أو  الثابتـة  األقـراص  محـرك  توصيـل  يمكنـك  آلخـر. 
الرسـومات.  بطاقـة  أو  المضغوطـة  األقـراص  محـرك 
باإلضافـة إىل ذلـك ، تأكـد مـن عـدم تراكـم الغبـار. هـذا 
�عـة  أكـ�ث  بـك  الخـاص  الكمبيوتـر  جهـاز  سـيجعل 

وديناميكيـة.
يد يداستخدم حامل ت�ب استخدم حامل ت�ب

 ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة
مسـتمر  بشـكل  المحمـول  الكمبيوتـر  لمسـتخدمي 
ات طويلـة فسـوف ينتـج عنهـا الكثـ�ي مـن الحـرارة.  ولفـ�ت
هـذه  ي 

�ن والخـروج،  الـدوران  مـن  الحـرارة  تتمكـن  لـن 
ي 

تـأ�ت واحـد.  يـد  ت�ج حامـل  باسـتخدام  يـو�  الحالـة 
 USB بمنفـذ  تعمـل  بمـراوح  مـزودة  الحوامـل  هـذه 
ي ستسـاعدك عـى إزالـة الحـرارة الزائـدة مـن جسـم  والـىت

المحمـول.  الكمبيوتـر 

لوحة المفاتيح اإلضافيةلوحة المفاتيح اإلضافية  
لتسـهيل  خارجيـة  مفاتيـح  لوحـة  يسـتخدم  قـد  الكثـ�ي 

لتحقيـق  »الابتـوب«  المحـول  الكمبيوتـر  اسـتخدام 
لوحـة  إلهمـال  الفرصـة  يتيـح  ولكـن  الراحـة  مـن  مزيـد 
وترتفـع  الغبـار  عليهـا  اكـم  ي�ت ي  الـىت األساسـية  المفاتيـح 
االضطـرار  عنـد  لهـذا  ككل  الجهـاز  عـى  الحـرارة 
الستخدام اللوحة اإلضافية عليك ان ال تهمل اللوحة 
المكنسـة  أو  المضغـوط  الهـواء  واسـتخدم  األساسـية 

الغبـار.   إلزالـة  الكهربائيـة 

امج تمنع بطء الكمبيوتر امج تمنع بطء الكمبيوترتنظيف ال�ب تنظيف ال�ب
بمـرور  بطيئـة  تصبـح  الصلبـة  األقـراص  محـركات 
إلغـاء  يعـد  لذلـك،  الملفـات.  تجزئـة  بسـبب  الوقـت، 
محـركات  واسـتقرار  �عـة  لزيـادة  فعـااًل  حـًا  التجزئـة 
األقـراص الثابتـة. يمكـن اسـتخدام العديـد مـن األدوات 
امـج  ال�ج وتنظيـف  التجزئـة.  إللغـاء  ة  ن والممـ�ي المجانيـة 
عـى  الحصـول  ي 

�ن ستسـاعد  ي  الـىت المسـتخدمة  غـ�ي 
أيًضـا، يمكـن  الكمبيوتـر.  ات و�عـة لجهـاز  ن أفضـل مـ�ي
ألغـراض  فيهـا  المرغـوب  غـ�ي  امـج  ال�ج هـذه  اسـتخدام 
التجسـس و�قـة البيانـات. ولكـن عنـد التخلـص منهـا 

اضافيـة. تخزيـن  مسـاحة  توفـ�ي  يمكـن 
فبقائهـا  المسـتخدمة  غـ�ي  ة  الكبـ�ي الملفـات  تنظيـف 
غالًبا ما تؤدي إىل إبطاء أجهزة الكمبيوتر الجيدة تماًما 
وريـة وغـ�ي المرغـوب فيهـا. تعـد  هـو الفـو�ن غـ�ي الرن
يلهـا وملفـات الموسـييت غـ�ي  ن ي تـم ت�ن ملفـات اإلعـداد الـىت
ن  بـني مـن  الزائـدة  األفـام  ومجموعـات  فيهـا  المرغـوب 
ي غالًبا ما يتم إلقاء اللوم عليها بسبب قوة  البيانات الىت
ي كانـت أ�ع  المعالجـة البطيئـة ألجهـزة الكمبيوتـر الـىت
تقـوم  أن  ي 

المنطـيت مـن  المخـزون.  عنـا�  مثـل  بكثـ�ي 
بإزالة الفو�ن عى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل 
ن أن هذا  ي حني

منتظم بحيث تكون هذه مشكلة أقل. �ن
ي فـإن جهـاز الكمبيوتـر سـيعمل بشـكل 

يبـدو غـ�ي منطـيت
ذاكرتـه.  مـن   50٪ مـن  أكـ�ث  امتـاء  عـدم  مـع  أفضـل 
فمـن   ، إضافيـة  تخزيـن  مسـاحة  إىل  بحاجـة  إذا كنـت 
ي  خـارحج ثابـت  أقـراص  محـرك  ي 

�ن االسـتثمار  ي 
المنطـيت

وفصلـه عندمـا ال يكـون قيـد االسـتخدام. يـو� دائًمـا 
أي  ي 

�ن المجانيـة  التخزيـن  مسـاحة  مـن  جيـدة  بكميـة 
جهـاز كمبيوتـر ، سـواء كان ذلـك بنظـام Windows أو 
ة  الكبـ�ي الملفـات  بعـض  تسـتخدم  ال  إذا كنـت   .Mac
بـداًل مـن ذلـك، يمكـن  بشـكل متكـرر ، يمكـن حذفهـا. 
ثابـت  أقـراص  محـرك  عـى  الملفـات  بهـذه  االحتفـاظ 
ي 

�ن الوسـائط  ملفـات  تخزيـن  تحـاول  وال   . ي خـارحج
عـن  نتحـدث  )نحـن  التشـغيل  نظـام  تثبيـت  محـرك 
Windows(. احتفـظ دائًمـا ببعـض المسـاحة الخاليـة 

الكمبيوتـر. C بجهـاز  األقـراص  ي محـرك 
�ن

ن جهاز الكمبيوتر  ن جهاز الكمبيوتر إعادة تعي�ي إعادة تعي�ي
يعـد هـذا خيـاًرا قابـًا للتطبيـق إذا كنـت تسـتخدم نظـام 
نظـام  ي 

�ن  .Microsoft Windows 10 التشـغيل 
ي ثنايـاه عوامـل إلعـادة 

التشـغيل يوجـد خيـار يحمـل �ن
تثبيـت  إعـادة  مـن  سـتتمكن  الكمبيوتـر.  جهـاز  ن  تعيـني
إىل  فعلًيـا  الحاجـة  دون   Windows التشـغيل  نظـام 
أن  رأيـت  إذا   .ISO أقـراص  أو  المضغوطـة  األقـراص 
فيمكـن  يـوم،  بعـد  يوًمـا  بطيًئـا  أصبـح  الكمبيوتـر  جهـاز 
البيانـات  تفقـد  قـد  الكمبيوتـر.  جهـاز  ن  تعيـني إعـادة 
الشـخصية ، لكن النسـخ االحتياطي البسـيط سـيجعل 

أمـان. ي 
�ن البيانـات 

فحص البطاريةفحص البطارية
مضمنـة  مسـاعدة  أداة  عـى   Windows يحتـوي 
سـتتمكن   ، هـذا  باسـتخدام  البطاريـة.  صحـة  لتحليـل 
مـن معرفـة السـعة الحاليـة وأنمـاط الشـحن واسـتهاك 
قيمـة البطاريـة. بنـاًء عـى النتائـج ، يمكنـك تغيـ�ي أنماط 
الكمبيوتـر  بطاريـة  تـرى  أن  تتوقـع  إذا كنـت  الشـحن. 
هـذه  الصيانـة  نصيحـة  فـإن   ، أفضـل  المحمـول 

بالتأكيـد. ستسـاعدك 

االطاع عى مدير المهاماالطاع عى مدير المهام
يمكـن   ،Windows Task Manager باسـتخدام 
إذا كنـت  بتثبيتهـا.  قمـت  ي  الـىت الثقيلـة  امـج  ال�ج معرفـة 
جهـاز  ي 

�ن المعتـادة  غـ�ي  األنشـطة  بعـض  ي 
�ن تشـك 

الكمبيوتـر، فيجـب عليـك فتـح مديـر المهـام. إذا كنـت 
فـإن   ،  Windows 10 التشـغيل  نظـام  تسـتخدم 
واجهـة مسـتخدم إدارة المهـام تعـد شـيًئا رائًعـا. يمكنـك 
التعـرف عـى األداء ، واسـتخدام القـرص ، واسـتخدام 
امـج  الشـبكة ، ومـا إىل ذلـك أيًضـا ، إذا كانـت بعـض ال�ج
تعمـل بطريقـة غريبـة ، فيجـب أن تـوىلي ذلـك مزيـًدا مـن 

العنايـة.
ي 

يترقية ذاكرة الوصول العشوا�ئ
ترقية ذاكرة الوصول العشوا�ئ

ي 
العشـوا�ئ الوصـول  ذاكـرة  تسـتهلك  برامـج  هنـاك 

فعالـة  طريقـة  فهـذه   ،  Google Chrome مثـل 
فتحـة  وجـود  مـن  التأكـد  يجـب   ، أواًل  األداء.  لزيـادة 
ي إضافيـة. خـاف ذلـك ، يمكـن 

ذاكـرة وصـول عشـوا�ئ
الحاليـة  ي 

العشـوا�ئ الوصـول  ذاكـرة  يحـة  �ش اسـتبدال 
ي يتيـح  . كذلـك اسـتخدام التخزيـن السـحا�ج بسـعة اكـ�ج

الذاكـرة لتوسـع  مجـال 

صيــانـة وحمـايـة الحـاسـوب 



يناير / كانون الثاين 2022 | العدد الحادي عرش | السنة الرابعة

11 VARIETY | منوعات

مواقـع مفيـدة 

ماهي الكلمة؟
ونية الطبية موثوقة المصادر  المواقع االلك�ت

ن  ونية المختلفة وتحاول أن تستقطب العديد من المستخدمني تتشعب وتتعدد المواقع االلك�ت
نـــت مرتـــع للشـــائعات  الشـــائعة ممـــا جعـــل االن�ت بنـــ�ش المعلومـــة أو  العالـــم  مـــن مختلـــف دول 
ي يمكـــن التحقـــق منهـــا. هـــذه المواقـــع  واالكاذيـــب، المواقـــع التاليـــة تقـــدم المعلومـــة الطبيـــة والـــىت

ســـتمثل مـــورد لطبيـــب والطالـــب.

The Medical Futurist موقع

ن أك�ث من 11,000  ي يمكنك الوثوق بها، من بـــني ي الموقـــع األخبـــار والنصائـــح الطبيـــة الـــىت
يتوفـــر �ن

يمكـــن  وتخصـــص.  حالـــة   180 مـــن  أكـــ�ث  ي 
�ن باســـتمرار  ومراقبتهـــا   

ً
يدويـــا انتقـــاؤه  تـــم  مصـــدر 

لمتخصـــيي الرعايـــة الصحيـــة والمـــر�ن تصفـــح المعلومات الموثوقة والحصول عى المشـــورة 
 
ً
 لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، إنـــه مـــورد هائـــل ومتـــاح مجانـــا

ً
مـــن مصـــادر طبيـــة صحيحـــة. وفقـــا

للجميـــع.

WeMD موقع

أحـــد أفضـــل المواقـــع الطبيـــة العالميـــة موثوقـــة المصـــدر ويــهتـــم بنـــ�ش أحـــدث المقـــاالت الطبية 
المتعلقـــة بصحـــة اإلنســـان. يقـــدم الموقـــع خدمـــات لألطبـــاء والمـــر�ن عـــى حـــدًا ســـوى. 

» ي ي عر�ب موقع كبسولة »موقع ط�ب

ي وصـــ�ي منـــوع التخصـــص ويغـــىي المواضيـــع المتعلقـــة بصحـــة العائلـــة واألمـــراض  موقـــع طـــىج
والتغذيـــة. يقـــدم المعلومـــة الطبيـــة بأبســـط صـــورة وتقديـــم المعلومـــات الطبيـــة مـــن مصـــادر 

معتمـــدة.

صـــورة وتـاريخ
يد األسبوعي الصورة هي لحوش  حجه - 1973:  يوم وصول ال�ج
يد عى اليسار ومكتب المواصات  قر سعدان . مكتب ال�ج
ي الوســـط 

ن الاندروفـــر �ن وراء اللـــوري )الشـــاحنة( عـــى اليمـــني
يـــد . وخلـــف الـــكل ســـجن »نافـــع« المشـــهور  هـــو ســـيارة ال�ج

سودوكو اليابانية 

ط: المطلوب: تعبئة الفراغات باألعداد من 1 حىت 9 ب�ش
ي الصف أو العمود.

1 - ال يتكرر الرقم �ن
ي المربعـــات لـــكل تســـعة ارقـــام )مثـــا  ال يتكرر الرقم من المربعات 1-3 وال 

2 - ال يتكـــرر الرقـــم �ن
مـــن أ – ت( وهكـــذا للبقية.

1 - عند جمع الحرف األول والثالث يص�ي حرف من حروف الجر.
2 - جمع الحرف الرابع والخامس يكون عكس )بحر(.

ي والثالث نحصل عى مرادف جرذ.
3 - جمع الحرف األول والثا�ن

ن مختر لخدمة أطلقتها المؤسســـة العامة لاتصاالت  4 - الحروف المشـــكلة ترم�ي
نت ع�ج األلياف الضوئية؟ لتوفـــ�ي االن�ت

 سودوكو اليابانية  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  8  6 4 3  7 1 أ

 4 7 2 9 8 1    ب 
 1 3 6 5 2  4 9 8 ت 
    3  8 1 2 6 ث 
 8 2 9  1 6 7  5 ج
 6  3 2 7 5 9  4 ح
 2 5  7 3   6 9 خ
 3 9 8 1  2  4 7 د
 7 6 4   9 3   ذ
 

 بشرط:  9حتى   1المطلوب: تعبئة الفراغات باألعداد من 

 ال يتكرر الرقم في الصف أو العمود.  -1
وهكذا   ت( – وال من أ   3- 1في المربعات لكل تسعة ارقام )مثال ال يتكرر الرقم من المربعات  يتكرر الرقم  ال -2

 .للبقية
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ي وضـــع 
ك طفلـــك أو ابنـــك اليافـــع �ن ي وضـــع أ�ش
ك طفلـــك أو ابنـــك اليافـــع �ن أ�ش

قـــــــواعـــــــــد خـــــــاصة حـــــــول االســـتخدام قـــــــواعـــــــــد خـــــــاصة حـــــــول االســـتخدام 
الســـليم واآلمـــن للجهـــاز مثـــل تحديـــد الســـليم واآلمـــن للجهـــاز مثـــل تحديـــد 
الوقت والمكان والمدة المسموح بها.الوقت والمكان والمدة المسموح بها.

رئيس التحرير اإلشراف العام

خدمة الرقم المجاني..٠
جسر التواصل 

800 XXXX

بباقات متعددة
اسـعــار منـاسبة 

الـخـــدمــــة مـتـوفـرة

لالستفسار
اتصلوا بنا على الرقم المجاني

من جميع الشبكات8000000

ي صنعاء وعمران وصعدة ومأرب وذمار والجوف
ي صنعاء وعمران وصعدة ومأرب وذمار والجوفالعدوان يكثف من استهداف شبكات االتصاالت �ن
العدوان يكثف من استهداف شبكات االتصاالت �ن

ي ومجتمعي واســـع ي ومجتمعي واســـعرســـمي وشـــع�ب اســـتنكاراســـتنكار رســـمي وشـــع�ب

وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  أدانـــت 
ان  طـــ�ي عليـــه  أقـــدم  مـــا  المعلومـــات 
الســـعودي  األمريـــ�ي  العـــدوان 
ي  ي مـــن الجرائـــم النكـــراء الـــىت

االمـــارا�ت
العـــدوان  تحالـــف  ان  طـــ�ي ارتكبهـــا 
وشـــبكات  محطـــات  باســـتهداف 

ي 
�ن االتصــــــــــــاالت  ومنشـــئات 

وصنعـــاء  الحديـــدة  محــــــــــــــــافظات 
وعمـــران وصعـــدة ومـــأرب والجـــوف 
وذمار ، مما أدى إىل عزل اليمن عن 
العالـــم وتدمـــ�ي شـــبكات ومحطـــات 
االتصـــاالت وحرمـــان أبنـــاء الشـــعب 
االتصـــاالت  خدمـــات  مـــن  ي  اليمـــىن

األساســـية. نـــت  واالن�ت
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  وتؤكـــد 
األمريـــ�ي  العـــدوان  أن  المعلومـــات 
باســـتهدافه  ي 

االمـــارا�ت الســـعودي 

االتصـــاالت  لخدمـــات  المتكـــرر 
ار  ومنشـــآتها ومـــا ألحقـــه بهـــا مـــن أ�ن
يحـــرم   ، التحتيـــة  البنيـــة  ي 

�ن بالغـــة 
ن مـــن خدمـــات االتصـــاالت  المواطنـــني
ويضاعـــف معاناتهم، 

يكشـــف  و

للشـــعب 
قبـــح  ي والعالـــم  اليمـــىن

اإلجراميـــة  وأهدافـــه  أفعالـــه 
ومقدراتـــه  شـــعبنا  ضـــد  الخبيثـــة 
الخدمـــات  كل  مـــن  وحرمانـــه 

وريـــة. الرن
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  تحمـــل 

المعلومـــات دول تحالـــف العـــدوان 
المســـؤولية  أمريـــكا  رأســـها  وعـــى 
عـــن  الكاملـــة  واألخاقيـــة  القانونيـــة 
ارتكابهـــا لهـــذه الجريمـــة ومـــا ســـبقها 
منشـــآت  طالـــت  نكـــراء  جرائـــم  مـــن 
تـــب عـــى  االتصـــاالت وكل مـــا ي�ت
تداعيـــات  مـــن  الجرائـــم  تلـــك 
ي 

كارثيـــة عـــى المســـتوى االنســـا�ن
واالقتصـــادي. ي 

والمـــد�ن
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  تعـــ�ج 
اســـتيائها  عـــن  المعلومـــات 
األمـــم  صمـــت  إزاء  البالـــغ 
عـــن  الـــدوىلي  والمجتمـــع  المتحـــدة 
جرائـــم العـــدوان األمريـــ�ي الســـعودي 
ن  ي قتـــل المدنيـــني

ي وتماديـــه �ن
االمـــارا�ت

البنيـــة  ومقـــدرات  منشـــآت  وتدمـــ�ي 
لاتصـــاالت. التحتيـــة 

الســـعودي  األمريـــكي  العـــدوان  دول  تحالـــف  اســـتهدف 
ي صنعـــاء وصعدة ومأرب 

ي شـــبكات االتصـــاالت �ن
االمـــارا�ت

وعمـــران وذمـــار والجوف ، حيث عاود اســـتهداف البنية 
المدنيـــة،  االتصـــاالت  ومحطـــات  لشـــبكات  التحتيـــة 
تعـــرض  ي 

الـــ�ت الخســـائر  االســـتهداف  حجـــم  وعكـــس 
اليمـــن  مقـــدرات  ب  رصن بهـــدف  االتصـــاالت  قطـــاع  لهـــا 
المملوكة للشـــعب ومحارصة الشـــعب وزيادة معاناتهم .

ان العـــدوان  ان العـــدوان ارتفـــاع المناطـــق اليمنيـــة المعزولـــة عـــن العالـــم بعـــد اســـتهداف طـــ�ي وزارة االتصـــاالت :وزارة االتصـــاالت : ارتفـــاع المناطـــق اليمنيـــة المعزولـــة عـــن العالـــم بعـــد اســـتهداف طـــ�ي
ي صنعاء وصعدة ومأرب وعمران والجوف وذمار 

ي لشبكات االتصاالت �ن
ي صنعاء وصعدة ومأرب وعمران والجوف وذمار األمريكي السعودي االمارا�ت

ي لشبكات االتصاالت �ن
األمريكي السعودي االمارا�ت


