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حم�ل قط�اع ورشكات االتص�االت 
والربي�د، تحال�ف العدوان الس�عودي 
املس�ئولية  اإلمارات�ي،  األمريك�ي 
القانوني�ة الكامل�ة ج�راء القرصن�ة 
عىل س�فن املش�تقات النفطية ومنع 
اس�تمرار  لضم�ان  لليم�ن  دخوله�ا 

تشغيل خدمات االتصاالت واإلنرتنت.
بي�ان ص�ادر ع�ن قط�اع  وح�ذر 
والربي�د خ�ال  االتص�االت  ورشكات 
وقف�ة احتجاجي�ة نظمه�ا القط�اع 
بالتع�اون م�ع رشكة النف�ط اليمنية 
املتح�دة  األم�م  أم�ام مكت�ب  الي�وم 
بصنعاء، من انقطاع وشيك للخدمات 

األساسية بسبب نفاد الوقود.
وحمل البيان الذي تاه وكيل وزارة 

االتص�االت املس�اعد للش�ئون الفنية 
طال�ب،  أب�و  عبدالرحم�ن  املهن�دس 
أمري�كا،  بقي�ادة  الع�دوان  تحال�ف 
املسئولية الكاملة عن كل ما تعرضت 
ل�ه البنية التحتية م�ن قصف وتدمري 
لشبكات وأبراج وسنرتاالت ومحطات 
ومنشآت االتصاالت والربيد ومكاتبها 

الخدمية.
ودع�ا املنظم�ات واملجتم�ع الدويل 
اإلنس�انية  والهيئ�ات  واالتح�ادات 
الف�وري  التدخ�ل  إىل  والحقوقي�ة، 
إلجب�ار دول تحالف الع�دوان بإيقاف 
كل أش�كال القرصن�ة  ع�ىل الس�فن 
املحمل�ة باملش�تقات النفطية الازمة 
الستمرار وتشغيل خدمات االتصاالت 

واإلنرتنت.
وطالب البيان األمم املتحدة واالتحاد 
ال�دويل لاتصاالت واملنظم�ات الدولية 
ذات العاق�ة بالتدخ�ل لرف�ع الحظر 
عىل تجهيزات وأنظمة االتصاالت ذات 
االس�تخدام املدن�ي باعتب�ار خدمات 
االتصاالت واإلنرتن�ت حق من حقوق 

اإلنسان كفلتها القوانني الدولية.
اإلف�راج  برسع�ة  طال�ب  كم�ا 
املحتج�زة،  التجهي�زات  ع�ن جمي�ع 
والت�ي يت�م االعتماد عليه�ا يف صيانة 
وتش�غيل الش�بكة، وترميم الشبكات 

والسنرتاالت واملنشآت املدمرة.
وخ�ال الوقف�ة التي ش�ارك فيها 
للمؤسس�ة  التنفي�ذي  الع�ام  املدي�ر 

العام�ة لاتص�االت املهن�دس صادق 
مصل�ح ورئيس مجل�س إدارة رشكة 
»يم�ن موبايل« عصام الحميل، أش�ار 
رئي�س املنظم�ة الوطني�ة للدفاع عن 
خدم�ات االتص�االت املهن�دس محمد 
الذهباني، ومحمد املهدي عن رشكات 
اليم�ن،  يف  العامل�ة  النق�ال  الهات�ف 
املتح�دة  األم�م  اضط�اع  أهمي�ة  إىل 
بواجبها تجاه املمارس�ات التعس�فية 
لدول تحالف العدوان واس�تمرارها يف 

القرصنة عىل سفن الوقود.
ون�ددا باس�تمرار الع�دوان بقيادة 
الوق�ود  س�فن  احتج�از  يف  أمري�كا 
ومنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة 
رغ�م حصولها عىل تصاريح من األمم 

املتحدة.
واس�تنكرا الصمت األمم�ي املعيب 
والتغايض الواض�ح عن ما يحدث من 
قرصنة واحتجاز لس�فن الوقود أمام 
م�رأى ومس�مع م�ن العال�م.. داعني 
أحرار العالم إىل الوقوف مع مظلومية 
الش�عب اليمني والضغ�ط عىل دولهم 
للتح�رك الج�اد للعم�ل ع�ىل تخفيف 
معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار 

العدوان والحصار.
واعترب الذهباني واملهدي، استمرار 
احتج�از س�فن املش�تقات النفطية، 
تصعيداً ضد املدني�ني يف اليمن وعقابا 
جماعي�ا يرتت�ب علي�ه تعطي�ل كافة 
الخدمات ومنها االتصاالت واإلنرتنت.
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تصدر عن وزارة االتصاالت وتنقنية المعلومات 
 صنعاء - 

الجمهورية اليمنية

وزير االتصاالت يلتقي بالموظفين الجـدد في المؤسسة العامة لالتصاالت
 جريدة االتصاالت – متابعة خاصة 

   
التق�ى وزي�ر االتص�االت وتقني�ة املعلومات 
رئيس مجلس إدارة املؤسس�ة العامة لاتصاالت 
املهندس مس�فر عب�د الله النمري مطلع الش�هر 
الجاري, باملوظفني الج�دد الذين تم قبولهم بعد 
عملية املفاضلة واالختبارات التحريرية ، والذين 
ت�م انتقائهم من ب�ني أعداد كب�رية من خريجي 
الجامعات املس�تجدين يف املجايل الفني وعددهم 
)45( موظ�ف جديد ، ويمثل�ون النخبة األفضل 

من بني كل املتقدمني.
وأشار الوزير النمري, إىل ان »انضمام هذه الكوكبة 
م�ن املوظفني الجدد اىل مؤسس�ة رائ�دة وعريقة يف 
الجمهورية اليمنية املؤسسة العامة لاتصاالت التي 
تمت�از باملهنية بالدقة وبأنها متاحمة فجميع أبناء 
االتصاالت يعتربون أرسة واح�دة ويتمتعون بالوالء 
الوظيف�ي ملؤسس�تهم واإلخاص يف العم�ل لله أوالً 
وللوط�ن وللمؤسس�ة وهذه هي املبادي األساس�ية 

والتي تمثل معايري يف العمل«.
وأوض�ح الوزير أن »الفرص�ة متاحة أمامكم 
لتنعك�س جهودك�م ع�ىل تنمية البل�د خصوصاً 

مع م�ا يتع�رض له وطنن�ا من تحدي�ات كربى 
تفرض علينا بذل كل الطاقات والجهود لتحقيق 
مس�تقبل مثمر ومزدهر وناجح ألبناء البلد، وأن 
قيادة املؤسس�ة تؤمل يف ه�ذه الطاقات الجديدة 

احداث نقلة نوعية يف مجال العمل«.
وش�دد الوزير ع�ىل أهمية اكس�اب املوظفني 
مج�ال  يف  كل  يف  وامله�ارة  الخ�ربة  كل  الج�دد 
اختصاصه من لوائح وأنظمة وأليات العمل عرب 

دورات تدريبي�ة تعق�د له�م ، وااللت�زام بمدونة 
السلوك الوظيفي كونها االطار الرئييس التنفيذي 
أللية العمل املتبعة يف املؤسسة ، ورضورة أن يتم 
البدء من حيث انتهى منه األخرون من التقنيات 
والتجهي�زات وآليات العمل ، خصوصاً مع تنفيذ 

عدد من املشاريع العماقة يف املؤسسة.
ويف اللق�اء وجه مع�ايل األخ الوزي�ر املهندس 
مس�فر النمري ب�رف جه�از كمبيوتر محمول 

لكل ش�خص لك�ي يب�دأ بح�ث حقيق�ي, اثراًء 
للمعلومات واكتساب خربات حديثة.

حرض اللقاء نائب املدير التنفيذي للمؤسس�ة 
للش�ؤون اإلدارية األس�تاذ عصام الحميل ومدير 
عام امل�وارد البرشية س�يف الفي�ل ونائب عميد 
املعهد الع�ام لاتصاالت عبد الكري�م أبو حاتم ، 
واألس�تاذ عب�د الرحمن حميد الدي�ن مدير إدارة 

التدريب باملؤسسة.

قطاع االتصاالت يحمل العدوان مسؤولية أي انقطاع لخدماته جراء احتجاز سفن الوقود

جميع أبناء االتصاالت يعتبرون أسرة واحدة ويتمتعون بالوالء الوظيفي لمؤسستهم 
واإلخالص في العمل هلل أواًل وللوطن وللمؤسسة

يجب أن يتم البدء من حيث انتهى األخرون من التقنيات والتجهيزات وآليات العمل
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 جريدة االتصاالت : 

أدان�ت وزارة االتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات، 
اس�تهداف تحالف الع�دوان األمريكي الس�عودي 
اإلماراتي بغارتني ملبنى الرشكة اليمنية لاتصاالت 

الدولية »تيليمن« بتاريخ 13 فرباير 2022م.
له�ا   بي�ان  االتص�االت يف  واس�تنكرت وزارة 
قصف العدوان للمبنى الرئيس للرشكة يف منطقة 
الج�راف يف صنعاء، والذي يحتوي عىل تجهيزات 
فني�ة وأساس�ية لتقدي�م خدم�ات االتص�االت 
الدولية، ما أس�فر عن أرضار جس�يمة يف املبنى 
والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنني من املوظفني 
املتواجدين يف املبنى بجروح بالغة. وأشار البيان 
إىل أن القص�ف، ترت�ب علي�ه انقط�اع خدم�ات 
االتص�االت الدولية وتأث�ر العديد م�ن الخدمات 
والقطاعات الحيوية يف كافة مناطق الجمهورية 
وحرمان املواطنني من أحد حقوقهم األساسية.

ونف�ت وزارة االتصاالت، ما ي�روج له تحالف 
الع�دوان باس�تخدام موق�ع الرشك�ة ألغ�راض 
عس�كرية .. مؤكدة أن كاف�ة التجهيزات الفنية 
يتم اس�تخدامها ألغراض مدنية لتقديم خدمات 
االتص�االت الدولي�ة لكافة املواطن�ني يف مختلف 

املحافظات اليمنية.
ودع�ا بي�ان وزارة االتصاالت كاف�ة منظمات 
املجتمع املدن�ي إىل زيارة املوقع والتأكد من زيف 
ادع�اءات اس�تخدام املوق�ع ألغراض عس�كرية 
.. مؤك�داً أن القص�ف يأتي يف إطار االس�تهداف 
املتكرر ملنش�آت وتجهي�زات وش�بكات ومواقع 
وأب�راج االتص�االت، واألعي�ان املدني�ة، ما يعترب 
ذلك مخالفاً للرشائع والقانون الدويل اإلنس�اني، 
وإرهاب�اً لألحي�اء الس�كنية املج�اورة للموق�ع 

املستهدف وجريمة حرب.
اس�تهداف  اس�تمرار  أن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
قطاع االتصاالت، يؤكد صلف وغطرس�ة تحالف 
الع�دوان بح�ق الش�عب اليمن�ي .. الفت�اً إىل أن 
القصف، يأتي بعد أقل من ش�هر من اس�تهداف 

الع�دوان للبوابة الدولي�ة لاتصاالت واالنرتنت يف 
محافظة الحديدة.

وناش�دت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، 
املجتم�ع ال�دويل واملنظمات الدولية واإلنس�انية 
والحقوقي�ة القي�ام بواجبه�ا إليق�اف التدم�ري 
املتكرر واملمنهج للبني�ة التحتية للبوابة الدولية 
لاتصاالت واالنرتنت باعتبارها إحدى القطاعات 
الحيوية يف الباد، وتمثل رشياناً رئيسياً الستمرار 
تقديم الخدمات األساسية والحيوية واإلنسانية 

لكافة القطاعات يف الجمهورية.
وأوضح البيان أن اس�تمرار ارت�كاب الجرائم 

ض�د أبناء الش�عب اليمني، يؤك�د رضورة خيار 
املواجهة والتصدي للعدوان واالس�تمرار يف حشد 

الطاقات والجهود لتحقيق النر.
وتط�رق البيان إىل جه�ود الجه�ات املعنية يف 
إع�ادة الخدمة للمواطن�ني يف أرسع وقت، تأكيداً 
عىل حرص واس�تمرار وزارة االتصاالت يف تقديم 
خدماته�ا بمهنية وحيادية لجمي�ع املواطنني يف 
األرايض اليمنية .. داعياً إىل عدم املس�اس بالبنية 
التحتي�ة لاتص�االت واالنرتن�ت ورضورة تحييد 

خدمات االتصاالت والنأي بها عن الحرب.

وحّملت وزارة االتص�االت وتقنية املعلومات، 
أمري�كا  رأس�ها  وع�ىل  الع�دوان  تحال�ف  دول 
املس�ؤولية القانوني�ة واألخاقي�ة الكامل�ة عن 
ارتكابه�ا لهذه الجريمة وما س�بقها من جرائم 
نكراء طالت منش�آت االتص�االت وكل ما يرتتب 
ع�ىل تل�ك الجرائ�م م�ن تداعي�ات كارثي�ة عىل 

املستويات اإلنسانية واملدنية واالقتصادية.
وعربت وزارة االتصاالت عن استيائها لصمت 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل إزاء جرائم العدوان 
األمريك�ي الس�عودي وتمادي�ه يف قت�ل املدنيني 

وتدمري البنية التحتية قطاع االتصاالت.

3أخ�������������ب�������������ار

االتصاالت تحذر من مغبة استمرار العدوان الستهداف منشآت االتصاالت المدنية

غريسلي يطلع على مدينة الصماد الرقمية 
وحجم الدمار بمبنى شركة »تيليمن«

 جريدة االتصاالت : 

اطلع املنسق املقيم لألمم املتحدة، منسق الشؤون اإلنسانية 
يف اليمن وليام ديفيد غريسيل، عىل مدينة الشهيد الرئيس صالح 
الصم�اد الرقمي�ة بالعاصم�ة صنعاء.وتفق�د غريس�يل ومعه 
الرئيس التنفيذي للرشكة اليمنية لاتصاالت الدولية »تيليمن« 
الدكت�ور ع�يل نص�اري, ما تحتوي�ه مدين�ة الرئي�س الصماد 
الرقمية، من وحدات وتجهيزات تكنولوجية جميعها ذات طابع 
مدن�ي تعمل عىل خدمة التنمية الرقمية يف الجمهورية اليمنية، 
عىل عكس ما يروج له العدوان عرب وسائله اإلعامية من مزاعم 
حول استخدامها ألغراض عسكرية.إىل ذلك اطلع املنسق املقيم 
لألم�م املتحدة، ع�ىل األرضار والدمار باملبن�ى الرئييس للرشكة 
اليمني�ة لاتصاالت الدولية »تيليمن« جراء اس�تهدافه من قبل 
ط�ريان العدوان.واس�تمع غريس�يل م�ن الدكتور نص�اري، إىل 
إيضاح عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت باملبنى الرئييس 
لرشك�ة »تيليمن« ال�ذي يحتوي ع�ىل التجهي�زات الفنية، وما 
ترتب ع�ىل قصفها م�ن انقطاع لخدم�ات االتص�االت الدولية 
وتأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية يف كافة مناطق 

الجمهورية اليمنية.

وزراء االتصاالت والخدمة واإلعالم يدشنون البرنامج التأهيلي دبلوم التسويق 
في إطار مساعي النهوض بالقطاع التجاري للمؤسسة واالرتقاء بخدماتها

 جريدة االتصاالت : 

أكد وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
املهن�دس، مس�فر النمري، الح�رص عىل 
تأهي�ل قدرات موظفي املؤسس�ة العامة 
الوطني�ة  الرؤي�ة  إط�ار  يف  لاتص�االت 
لبن�اء الدولة اليمني�ة الحديث�ة والخطة 

االسرتاتيجية للمؤسسة.
وأش�ار الوزير النمري، بحضور وزيري 
اإلع�ام ضي�ف الل�ه الش�امي والخدم�ة 
املدني�ة والتأمينات س�ليم املغلس، خال 
تدش�ني الربنامج التأهييل الثالث للدبلوم 
املتوسط يف مجال التسويق ل�24 موظفاً، 
إىل أن املؤسس�ة تهدف من خال الربامج 
التأهيلية، تنمية قدرات موظفيها لتقديم 
خدمات املؤسس�ة للمش�رتكني بأسلوب 

علمي احرتايف.
ولف�ت إىل أن تأهي�ل ك�وادر وموظفي 
املؤسسة يف املعهد الوطني للعلوم االدارية 
يأتي ضمن الرشاكة بني املؤسسة ووزارة 

الخدمة املدنية والتأمينات واملعهد.
وثم�ن تع�اون وزارة الخدم�ة املدني�ة 
الجوان�ب  يف  االتص�االت  مؤسس�ة  م�ع 
الفني�ة والهيكل�ة والتأهي�ل والتدريب .. 
مؤك�داً الح�رص ع�ىل التطوير املس�تمر 
يف املج�ال الفني والتقن�ي وتنمية قدرات 
الك�وادر العاملة ملواكبة كل جديد خاصة 
م�ع االنتقال إىل األجي�ال الحديثة يف عالم 
نح�و  والتوج�ه  واالنرتن�ت  االتص�االت 

الحكومة اإلليكرتونية.
وأعل�ن وزي�ر االتص�االت ع�ن تقديم 
للمعه�د  لاتص�االت  العام�ة  املؤسس�ة 

الوطني للعلوم االدارية عرشة مايني ريال 
دعما للبنية التحتي�ة وجهوده العلمية يف 

تأهيل كوادر املؤسسة واملجتمع.
فيم�ا اعت�رب وزي�ر الخدم�ة املدني�ة، 
تدري�ب وتأهيل كوادر مؤسس�ات الدولة 
ن�واة أوىل لإلص�اح اإلداري .. مش�رياً إىل 
أن اإلنس�ان ه�و العنر األس�ايس الذي 
يتطلب االهتمام به يف مختلف مؤسسات 

الدولة والجهات الحكومية.
وع�رب عن األم�ل يف أن يكون ملخرجات 
دبلوم التس�ويق ثمار إيجابية للمؤسسة 
العامة لاتصاالت بما يحقق لها التطوير 
والتحدي�ث يف تقدي�م خدماتها التي تصل 

إىل كافة رشائح املجتمع.
ويف افتت�اح الدبل�وم بحض�ور عمي�د 
املعه�د الوطن�ي للعلوم االداري�ة الدكتور 
محم�د الخال�د، ق�ّدم نائب عمي�د املعهد 
الوطن�ي للعل�وم االداري الدكتور ش�اكر 
دبل�وم  ع�ن  مفص�اً  عرض�اً  الش�ايف 
التس�ويق وأهميت�ه يف تقدي�م الخدمات 

بأسلوب علمي ومقنع للمجتمع.
من جانبه أك�د رئيس القطاع التجاري 
باملؤسس�ة العام�ة لاتص�االت املهندس 
الوادع�ي، ح�رص املؤسس�ة ع�ىل  ع�يل 
تنمي�ة الق�درات البرشية ضم�ن خطتها 
االسرتاتيجية. وأش�ار إىل أهمية التسويق 
يف املنش�آت الخدمي�ة خاص�ة يف قط�اع 
متقدم�ة  مكان�ة  لتحقي�ق  االتص�االت 
الس�وق  يف  القوي�ة  املنافس�ة  وتحقي�ق 
والت�ي تتطلب جه�وداً حثيث�ة يف العرض 
ولف�ت  املقدم�ة.  للخدم�ات  والتس�ويق 
املهندس الوادع�ي إىل أن القطاع التجاري 
باملؤسسة يعلق آماالً كبرية عىل مخرجات 
دبلوم التس�ويق لتعزيز مكانة املؤسس�ة 
الس�وقية وتقديم خدماتها وفق�اً للعمل 
االح�رتايف يف هذا املج�ال وإنع�اش العمل 
التجاري والتس�ويقي وتحس�ني الصورة 
الذهنية للمؤسسة. حرض التدشني رئيسا 
القطاع اإلداري باملؤسس�ة عصام الحميل 

والقطاع الفني املهندس محمد املهدي
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تغطية خاصة 4

 رئيس التحرير: 

كثّف تحالف العدوان األمريكي 
السعودي – اإلماراتي الصهيوني، 
ضم�ن  الحيوي�ة  للمنش�ئات 
عمليات استهدافه لألعيان املدنية 
والخدمي�ة، وع�ىل رأس�ها قطاع 

االتصاالت .
تحال�ف الع�دوان أعل�ن عزمه 
تنفي�ذ عمليات جّوي�ة يف صنعاء 
خال 72 س�اعة، ستشمل حسب 
ادع�اءه »مواقع مدنية تُس�تخدم 
عس�كرياً«، ليض�ع فج�ر االثنني, 
الدول�ة  /2022/2م, مؤّسس�ات 
املدنية يف قائم�ة أهدافه الجديدة، 
مطالب�اً املدنيني بإخ�اء الوزارات 
واملؤّسسات العامة بشكٍل فوري.

وكالعادة، كان قطاع االتصاالت 
أّول أه�داف العدوان الجديدة، عىل 
الرغ�م م�ن أن�ه محم�ّي بموجب 
القان�ون ال�دويل كأعي�ان مدنية، 
يف  االتص�االت  وزارة  أعلن�ت  إذ 
صنع�اء تعرُّض املؤّسس�ة العامة 
لاتصاالت يف حّي الجراف لسلسلة 
غارات، أّدت اثنتان منها إىل تدمري 
مقّر الرشك�ة الوطنية لاتصاالت 

الدولية »تيليمن« بشكٍل كيّل. 
يف السياق, أكد وزير االتصاالت 
الرشك�ة  مبن�ى  »اس�تهداف  أن 
اليمنية لاتصاالت الدولية تيليمن 
وه�و املبنى الرئي�يس يف العاصمة 
صنعاء الذي يحت�وي عىل البوابة 
الدولي�ة«,  لاتص�االت  الصوتي�ة 
مضيف�اً أن تحالف الع�دوان, قام 
باس�تهداف املبنى بخمس غارات 
جوية نت�ج عنها: »تدم�ري املبنى 
كاماً, تدمري التجهيزات, سقوط 

جرحى من املوظفني«.
ويأتي هذا االستهداف يف سياق 
ممنهج�ة  اس�تهدافات  سلس�لة 
تج�اه قط�اع االتص�االت والبنية 
أعدم�ت  وتجهي�زات  التحتي�ة.. 
بش�كل كام�ل.. وخ�روج معظم 
الدولي�ة,  الصوتي�ة  القن�وات 
وتحويل بع�ض القنوات الصوتية 

اىل مساراٍت أخرى.
ويقدم قطاع االتصاالت خدمات 
أبناء  االتصاالت واالنرتنت لجميع 
الش�عب اليمن�ي يف جمي�ع ربوع 
اليمن وال عاقة له بالراع ، كما 
أن اس�تمرار القرصنة عىل س�فن 

املش�تقات النفطية ين�ذر بكارثة 
االتص�االت  خدم�ات  انقط�اع 
واإلنرتنت بالكام�ل عن املواطنني 

يف املحافظات كافة.
وترتب�ط الكث�ري م�ن األعم�ال 
كالرتبي�ة  االتص�االت..  بقط�اع 
والتعلي�م - التعليم العايل والبحث 
 - امل�ريف  القط�اع   - العلم�ي 
القط�اع   - املالي�ة  الخدم�ات 
الصحي, وغريه�ا.. فاذا انقطعت 
االتص�االت عنها –ال س�مح الله– 

ستتوقف جميع هذه الخدمات.
إن تحال�ف الع�دوان دائم�اً ما 
يركز استهدافه عىل كل ما يرتبط 
باإلنس�ان اليمن�ي, وكل ما يربط 
أبن�اء اليم�ن ببعضه�م, وتكم�ن 
أهمي�ة قطاع االتص�االت كخدمٍة 
تام�س حي�اة املواط�ن اليمن�ي 
وغرب�اً  رشق�اً  وجنوب�اً  ش�ماالً 

ه�و  زال  ال  االتص�االت  فقط�اع 
الرشيان الرئي�يس وحلقة الوصل 
بني جمي�ع أبناء الش�عب اليمني 
ويربط املواطن�ني من املهرة حتى 

الحديدة ومن عدن حتى صعدة.
ويسعى تحالف العدوان بشتى 
ه�ذا  لقط�ع  والوس�ائل  الط�رق 
التواصل واالتص�ال بني املواطنني 
والذي يمثل رشيان الوصل الوحيد 
للتواص�ل واالتصال.. أراد العدوان 
أن يقطع هذا الخط األخري يف بقاء 

اليمن متماسكاً.
يف هذا اإلطار، قالت منّظمة »نت 
بلوك�س« املتخّصص�ة يف خدمات 
اإلنرتنت، مساء االستهداف: »إنّها 
س�ّجلت انقطاعاً كب�رياً لإلنرتنت 
يف اليم�ن، وأّك�دت تأثّ�ر خدمات 
بتوّق�ف  ين�ذر  بش�كل  تيليم�ن 
الخدمات بش�كٍل كامل«، وهو ما 
أك�ده أيضاً وزير االتصاالت ، الذي 
تحّدث عن تدنّي الوضع التشغييل 
لإلنرتنت، وبلوغ�ه مرحلة حرجة 
نتيج�ة مع�اودة الع�دوان قصف 
اضط�ّر  م�ا  االتص�االت،  مرب�ع 
الف�رق التقني�ة لوق�ف مهامه�ا 
ومغ�ادرة املكان, وقال: »نس�تمر 
اآلن يف تشغيل خدمات االتصاالت 
بوضٍع حرج جداً وكدنا نفقد هذه 

الخدمات بسبب الغارات«.
عىل رغم ما خّلفته الغارات من 
دم�ار يف رشك�ة تيليم�ن، أّدى إىل 

الدولي�ة كّلياً  انقطاع االتص�االت 
ب�ني اليم�ن ودول العال�م، ع�اود 
الط�ريان، مس�اء الي�وم نفس�ه، 
استهداف الرشكة وأجهزة خاصة 
باإلنرتن�ت الفضائ�ي، إضاف�ة إىل 
أجهزة ومع�ّدات أخ�رى، محاِوالً 
بذل�ك قْطع خدم�ات اإلنرتنت عن 
اليم�ن كاّف�ة، متس�بّباً  مناط�ق 
بانقطاعه�ا بالفعل ع�ن عدد من 
مناط�ق الباد, غ�ري أن فريق من 
املهندس�ني اليمنيني ق�ام بجهود 
جبارة يف إصاح ما أمكن إصاحه 

وتأم�ني وصول ه�ذه الخدمة إىل 
عم�وم املناط�ق اليمني�ة, األم�ر 
ال�ذي عرب وزي�ر االتص�االت فيه 
عن شكره وامتنانه لهذه الجهود 
التي سبقتها جهود مماثلة قائاً: 
»الشكر ملهنديس االتصاالت الذين 
قام�وا بإع�ادة تش�غيل البواب�ة 
الدولية لانرتنت خال 3 أيام بعد 
أن رضبه�ا الع�دوان يف الحدي�دة 
فكان هذا عمل اس�طوري ورائع 

اذهل العالم«.
وأوض�ح وزي�ر االتص�االت أن 
»هن�اك حظ�ر تعام�ل الرشكات 
الدولي�ة م�ع رشكات االتصاالت 
العامل�ة يف الجمهوري�ة اليمني�ة 
بهدف وقف أي تطوير أو تحسني 
ن�رش  أو  الخدم�ة  الس�تمرارية 
خدمات جدي�دة«, وتابع الوزير : 
»هناك تدخل من س�فراء أجانب 
بشكل مبارش ملنع رشكات دولية 
من تنفي�ذ أي اتفاقي�ات معنا أو 

توريد أجهزة متطورة إلينا«.
يع�رض  أن  وقب�ل  ذل�ك,  إىل 
اإلع�ام الحرب�ي اليمني مش�اهد 
توثيقية لعمليات إطاق الطائرات 
املس�رّية عىل العمقني الس�عودي 
واالماراتي, أشار الوزير النمري إىل 
أن »املؤسس�ات املدنية والخدمية 
ال تس�تخدم لألغراض العسكرية 
وتحالف العدوان يدرك ذلك«, وهو 
م�ا أكدته تل�ك املش�اهد لتضيف 
فضحة جدي�دة لتحالف العدوان 
وتكش�ف زيف ادعائ�ه, بتصعيد 
هجمات�ه ع�ىل املنش�آت املدنية، 
إلرس�ال  اس�تخدامها  بذريع�ة 

املسرّيات.
ان ع�ىل الجه�ات الدولي�ة أن 
القانوني�ة  مس�ؤليتها  تتحم�ل 
بمس�ؤولية  والعم�ل  واألممي�ة 
والحص�ار  الع�دوان  تج�اه 
والتخفي�ف من معاناة الش�عب 
اليمني, وكانت الوزارة قد أبلغت 
كل الجهات الدولي�ة أن خدمات 
االتصاالت توش�ك عىل التوقف يف 
أي لحظة بسبب شحة املشتقات 
النفطية, وطالب�ت الوزارة األمم 
املتحدة بتفعيل دورها يف حماية 
والس�ماح  الدولي�ة  القوان�ني 
بإدخ�ال القطع واملعدات الازمة 
للحف�اظ عىل خدمات االتصاالت 

ألبناء اليمن .

التداعيات الكارثية إلمعان العدوان في استهداف منشآت االتصاالت

  يمعن العدوان 
في تدمير البنية 

التحتية لليمنيين ، 
منذ أكثر من سبع 

سنوات

 قطاع 
االتصاالت قدم 

خدماته بمهنية 
ومسؤولية 

وطنية، ومثل 
شريان الوصل 

والتواصل لكل 
أبناء اليمن دون 

استثناء
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نجوم ال تنطفئ...
نشأ الش�هيد أحمد رشف الدين املهدي يف بيت 
علم وصاح حي�ث كان والده من العلماء الزهاد 
وكان قي�م مس�جد الح�ي , فامت�ألت طفولت�ه 
بالعلم والص�اح إىل جانب الش�جاعة واالقدام , 
لقد تحمل املس�ؤولية يف س�ٍن مبكرة عن رعاية 
والدته وإخوانه الق�ّر بعد وفاة والده , فقطع 
دراس�ته الثانوي�ة لتدريس�هم واش�تغل يف عدة 
أعم�ال . تزوج أحمد رشف يف س�ن مبك�رة بناًء 
عىل رغب�ة والدته , األمر الذي أض�اف إليه أعباًء 

اضافيًة اخرى .
والتح�ق باملؤسس�ة العام�ة لاتص�االت ث�م 
واص�ل الدراس�ة الثانوي�ة والجامعي�ة يف مجال 
املحاس�بة ، ثم واصل دراسة املاجستري يف العلوم 
املحاس�بية , وكان الله س�بحانه وتعاىل يهيئ له 
األسباب ومىض يف صناعة ذاته وتأمني مستقبل 
أبناءه وأرسته والذي كان دائماً ما يجعل راحتهم 

يف سلم أولوياته.
م�ع بداي�ة املس�رية القرآني�ة وعندم�ا وصل 
املجاهدون عمران بدأ يتس�اءل عن هذه الحركة 
وهذه الثقافة الت�ي كان الناس والدولة واإلعام 
يتحدث عنها بذلك القبح والبش�اعة كيف لها إذاً 
أن تس�طع بكل ه�ذا التألق والعنف�وان , فحمل 
أرسته عىل متن س�يارته وذهب إىل عمران للتنزه 
وم�ن ثم معرف�ة حقيقة ه�ذا امل�رشوع القادم 
م�ن صع�دة , وص�ل إىل عم�ران فلف�ت انتباهه 
تلك العبارات املكتوب�ة يف لوحات النقاط األمنية 
)الرتتيب�ات األمنية لك�م ال عليك�م( وذلك األمن 
واألخ�اق الت�ي يتص�ف به�ا املجاه�دون وتلك 
الحركة الطبيعية يف كل يشء , عاد إىل صنعاء ويف 
مخيلته ترتس�م العديد من عامات االس�تفهام 

والكثري من األسئلة عن هذه املسرية .
أراد التعرف عن قرب عىل ماهية هذه املسرية 
التي كانت محصورة يف يوم من األيام يف منطقة 
محددة يف صعدة والقادمة بقوة إىل صنعاء وربما 
إىل اليمن , نس�ق مع صديق له للزيارة إىل صعدة 
وفيها تفاجأ بالحقائق الصادمة التي ش�اهدها 
رأي العني وأنتقل إىل مران وزار القش�لة وشاهد 
ذلك الخراب والدمار وسمع القصص والحكايات 
امللحمي�ة حني زار قرب الش�هيد القائد بدء يتأمل 
يف صاح�ب هذا امل�رشوع القرآني ومل�اذا حورب 
هذا العال�م الرباني وهذا املرشوع الروحاني؟.. , 
وبات من ذلك التاريخ ال ينظر إىل األشياء إالّ وفق 
املنظور القرآني , وكان دائماً ما يرح بالشعور 
بالن�دم للفرتة التي قضاه�ا يف التيه دون اللحاق 

مبكراً بركب املسرية .
ومع بداية العدوان عىل اليمن ويف أول ليلٍة منه 
حمل بندقيته وخرج إىل الش�ارع يدعو الناس إىل 
الجه�اد وإىل حمل الس�اح يف وجه ه�ذا العدوان 
وه�ذا الطغي�ان وكان دائم الربط ب�ني األحداث 
يف امل�ايض بالح�ارض مع�ززاً ال�روح الجهادي�ة 
والهوية اإليمانية األصيلة , وكان يش�ق طريقه 

الجهادي بنفس�ه فبدء عن 
للمش�اركة  تنقله  وس�يلة 
يف أح�دى الجبهات , الكثري 
م�ن مع�ارف أحم�د رشف 
ل�م يتوقع�وا منه يوم�اً أن 
, واعتقدوا  الس�اح  يحمل 
أنها مس�ألة وقت حمايس 
الحرب  انية نتيجة  وطفرٍة 
والع�دوان , لكنه�ا كان�ت 
بداي�ة التح�ول , ورغم أن 
الكث�ري مم�ن أحب�ه حاول 
تثبيطه أو ثنية عن ذلك إالّ 
أن�ه كان من الس�باقني إىل 

جبة عدن .
 أنطل�ق أحم�د رشف إىل جبه�ة رصواح بع�د 
أن اش�رتى بدلته العس�كرية والجعبة والناظور 
من ش�ارع القي�ادة من ماله الخ�اص إىل جانب 
بندقيت�ه الت�ي ورثه�ا عن وال�ده وانخ�رط مع 
الجيش واللجان الش�عبية يف العديد من الجبهات 
بدًء بجبهة عدن ث�م رصواح ثم مأرب , وصارت 
العائل�ة التي كانت ال تطيق يوماً فراقه او غيابه 

تتأقلم عىل غيابه شيئاً فشيئاً .
لم يستقر به الوضع يف املكوث يف صنعاء كونه 
ي�درك أن الله فض�ل املجاهدين ع�ىل القاعدين 
درج�ة , ودون س�ابق تنس�يق م�ع قيادته قرر 
االنتق�ال إىل الجبهة , اقرتض عرشون ألف وأخذ 
عدت�ه وعت�اده العس�كري وطلب م�ن أخيه أن 
يوصله إىل الف�رزة حاولت أم�ه وزوجته التأثري 
عىل قراره بحجة أن أبنه يف الجبهة ومن سيقوم 
به�م..؟ وكي�ف س�يرتكهم دون عائ�ل..؟ فقال 
كلمته: »من كان يرزقكم يف وجودي هو نفس�ه 
من سريزقكم يف غيابي« , وانطلق قاصداً صعدة 

.
نزل صع�دة ومنه�ا إىل ضحيان حي�ث واجه 
ممانعة فهذا الرج�ل ال يعرفه املجاهدون وجاء 
بدون تنس�يق ويري�د الدخ�ول إىل الجبهة وهم 
ال يعلم�ون عنه يشء , أرس�ل رس�الة للمرشف 
املبارش ل�ه وال�ذي يف صنعاء مفادها: »اس�ألك 
بالن�ور ال�ذي بين�ي وبين�ك أال تعيق س�ريي إىل 

رض�وان الله« , تواصل املرشف بالقادة امليدانيني 
وعرفه�م عليه واوصاه�م به , فانتق�ل يف دورة 
كان  قص�رية  عس�كرية 
فيها م�ن املتفوقني , ثم 
ثقافي�ة  ل�دورة  خض�ع 
أصب�ح فيها ه�و املؤهل 
بم�ا امتل�ك م�ن ثقاف�ة 
الجميع  قرآنية فتمس�ك 
أح�د  ج�اء  أن  إىل   , ب�ه 
الق�ادة امليداني�ني يطلب 
تعزي�زاً  أف�راد  س�بعة 
للدخول إىل محور جيزان 
ف�كان أحم�د رشف أول 
مت�ن  ع�ىل  الصاعدي�ن 
رافضاً  العسكري  الطقم 
النزول استس�لم الجميع 
لرغبته وس�ط االلحاح الش�ديد املعزز بأس�لوب 

االقناع الفريد .
وصل مح�ور جيزان إىل تبة قبال�ة جبل الدود 
ليصب�ح هو قائ�د الفريق لكرب س�نه وخربته يف 
مج�ال التخطي�ط  والطبوغرافي�ا والعم�ل عىل 
الخرائ�ط وتحدي�د املس�افات , وبع�د ثاثة أيام 
م�ن تجهيز الخن�ادق واعتماد أس�اليب االخفاء 

والتموي�ه تحدي�داً عن�د الس�اعة الس�ابعة من 
مساء تلك الليلة بدأت طائرات العدوان األمريكي 
الس�عودي تمش�ط املنطق�ة وترم�ي حموالتها 
املتعددة يف االرجاء فما من يشٍء يتحرك إالّ وناله 
نصي�ب م�ن حمولتها , ه�دأت الغ�ارات الجوية 
واقرتبت أص�وات محركات الدبابات الس�عودية 
والعرب�ات وبدأت الخوذ تتح�رك يف الخنادق وبدأ 
الزح�ف صعوداً نحو املجاهدين فخرجوا من بني 
أك�وام الرتاب كأنهم زروع نبت�ت فجأة بل قبوراً 
بعث�ت يف اللحظ�ة , رصاصاته�ا املنطلقة صوب 
الجمع الزاحف تخرتق الصدور وتقتلع الرؤوس 
, تس�اقطت أفئدة االعداء قب�ل جثثهم من هول 
م�ا رأوا من مهاب�ة واقدام وش�جاعة , فطفقوا 
هاربني ش�اردين , بعرباتهم ودباباتهم منزوعة 
البأس مخلفني ورائه�م جثث القتىل والجرحى , 
وحتى وق�ٍت متأخر من اللي�ل ال زال املجاهدون 
يس�معون رصخات اس�تغاثة تنطلق من اسفل 
منه�م ملرتزق�ة فاته�م الرك�ب اله�ارب دون أن 
يعريه�م أدنى احرتاٍم ألدميتهم , لم يتحمل أحمد 
رشف السماع أكثر لتلك النداءات املستغيثة حتى 
وإن كانت من عدٍو كان قبل دقائق يسعى حثيثاً 
لقتل�ه , لم يتحم�ل فتطوع بالن�زول للبحث عن 
الناجني واس�عافهم وصل وانظم إليه ثاثة أفراد 
وصلوا إىل مصادر الصوت واس�تطاعوا انتش�ال 

ثمانية أف�راد من ق�وات األع�داء واوصلوهم إىل 
املوقع لتلقي االسعافات األولية , ثم تريثوا قلياً 
علهم يس�معون صوٍت أخ�ر , بالفعل كان هناك 
نش�يٌج حزي�ن يصدر م�ن بعيد تطوع الش�هيد 
الطري�ق ج�اءت  , وص�ل منتص�ف  إلحض�اره 
الرس�ائل الصوتية عرب الاسلكي بعودة الطريان 
مج�دداً رفاقه ينادون : »ارج�ع إىل ُهنا« , ولكن 
الطريان بات قريب ربما سيكتش�ف املوقع فقرر 
التموي�ه ع�ىل الطائ�رة املعادي�ة باالتج�اه نحو 
مكان يخلو م�ن املجاهدين , والط�ريان يرصده 
بع�د أن توق�ف يف نقط�ة معين�ة ج�اءت الغارة 
األوىل بص�اروخ .. ينادونه رفاق�ه بالجهاز وهو 
يجي�ب ضاحكاً , متح�رًي لهم أال يص�در منهم 
أي حرك�ة فيكتش�ف موقعهم .. ث�م يبتعد أكثر 
لتتابعه طائرة اخرى بصاروخني اطفئت جهازه 
الاس�لكي نهائي�اً..  وم�ع بداية الخي�وط األوىل 
للفجر انس�حبت املجموعة مع األرسى الجرحى 
لع�دد ثماني�ة من جنس�يات مختلف�ة.. لم يكن 
أحم�د رشف يعل�م أن من ضم�ن الجرحى الذين 
أرص عىل انتش�الهم قبل رضب الطريان سعودي 

سيشفى ويعود ليقاتل يف صفوف املجاهدين .
يف الصب�اح تط�وع أربع�ة م�ن املجاهدين يف 
مهم�ة البح�ث عن أحم�د رشف.. وحت�ى ظهر 
ذلك اليوم اس�تمر البح�ث والتحري حتى عن أثر 
فلم يجدوا يشء.. ت�م إباغ القيادة املبارشة التي 

اعتقدت أن الغارة أصابته مبارشًة .
ت�م إعان العائل�ة وتم إقامة ص�اة الجنازة 
)جن�ازة الغائب( عليه ومراس�يم العزاء , مرت 
شهران كامان عىل العائلة وما يزال الحزن عىل 
فراق الش�هيد من ناحية وعىل عدم التيقن من 
استش�هاده م�ن ناحية اخ�رى.. يف األثناء كان 
املجاهدون قد س�يطروا فعلياً عىل تلك املنطقة 
وب�ارشت فرق الهندس�ة بنزع األلغ�ام منها.. 
وعن�د نقطة معين�ة بدأ جه�از الفحص يظهر 
للمهن�دس إش�ارة ما حفر قلياً ف�إذا بها بدلة 
عس�كرية أراد تفعيله�ا له فتاب�ع الحفر حتى 
أخ�رج جثة الش�هيد أحم�د رشف وكأنه يأخذ 
قيلول�ة يف ذل�ك النه�ار رغم فرتة الش�هرين إالّ 
أنه ب�دى ضامراً وكأنه فارق الحياة قبل يومني 
فق�ط وبحوزت�ه بندقيته الش�خصية وبندقية 
أح�د رفاقه الذي جرح فحمله�ا عنه.. تم إباغ 
القيادة وتم أخذ الجثة إىل صنعاء.. كان الطبيب 
الرشع�ي قد أكد أنه فارق الحياة قبل ش�هرين 
لك�ن العجيب كي�ف احتفظ�ت األرض بالجثة 
من التحلل.. تم إع�ام العائلة وابنه األكرب أمري 
الدي�ن بالنب�أ فغم�ر البي�ت فرحة وس�عادة ال 
توصف .. كيف ال ..؟ , فهذا هو الشهيد املجاهد 
أحمد رشف الدين صالح املهدي الذي صدق مع 
الله.. فصدق�ه الله.. واحتضنته مائكة األرض 

جسداً كما احتضنته مائكة السماء روحاً ..

  أثناء تحليق الطيران 
المعادي وأحمد في مكان 

مكشوف قرر التمويه 
على الطائرة باالتجاه 
نحو مكان يخلو من 

المجاهدين , والطيران 
يرصده بعد أن توقف 

في نقطة معينة جاءته 
الغارة األولى بصاروخ

 مع بداية العدوان 
وفي أول ليلة منه 

حمل بندقيته وكان 
من السباقين الى 

جبهة عدن

 ونظرًا لكبر سنه 
وخبرته في مجال 

التخطيط والطبوغرافيا 
والعمل على الخرائط 

وتحديد المسافات أصبح 
قائد الفريق في تبة قبالة 

جبل الدود بمحور جيزان 
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  م / يحيى حسن الروني: 

تس�عى الحكوم�ة الرقمي�ة بمفهومه�ا ال�كيل 
والش�مويل لتكوين فهم دقيق للعاقات   املعقدة 
بني األطراف املعنية املختلفة )Stakeholders (؛ 
من األجه�زة الحكومية واملواطنني ومؤسس�ات 
القط�اع الخ�اص، به�دف إيج�اد نم�اذج عم�ل    
وحل�ول مبتك�رة لتلبي�ة املتطلب�ات والتحديات 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة، وغريه�ا       م�ن 
الوطني�ة  الصع�د  ع�ىل  التنموي�ة  امل�ؤرشات 

واإلقليمية والدولية.
يج�ب أال تقت�ر رؤي�ة راس�مي السياس�ات 
يف خط�ط التح�ول إىل الحكوم�ة الرقمي�ة ع�ىل 
مج�رد تحس�ني الخدم�ات، وتوف�ري التكالي�ف، 
ورف�ع الكفاءة التش�غيلية، بل يجب أن تس�عى 
إىل تطوي�ر وتمكني نماذج عم�ل جديدة يف كافة 
القطاع�ات )العم�ل، والتعليم، والصح�ة، النقل 
، الزراع�ة ، البن�ى التحتي�ة، إل�خ)، وينبغ�ي أن 
توف�ر املزيد م�ن الفرص للمواطنني للمش�اركة 
يف رس�م السياس�ات، فضاً عن دورها املتغري يف 
ع وطرح الخدمات بشكل استباقي وبمعايري  توقُّ
الج�ودة التي يتوقعه�ا املواطن�ون واملجتمع بل 

والتفوق عليها.
تأت�ي  الرقمي�ة،  للحكوم�ة  س�ياق  أي  ويف 
التكنولوجيا يف املق�ام األول واألبرز. فالعنرين 
الرئيس�يني الل�ذان يتحكم�ان بمس�توى التقدم 
والنجاح يف مبادرات الحكومة الرقمية معتمدان 
األمث�ل  والتوظي�ف  االس�تخدام   )1  ( ع�ىل: 
للتكنولوجي�ا، و) 2(م�دى ق�درة الحكومة عىل 

إنشاء القيمة املضافة منها.
 

نظرة المؤسسات الحكومية وقطاع 
األعمال والمواطنين تجاه مشاريع التحول 

إلى الحكومة الرقمية
مفه�وم الحكوم�ة الرقمي�ة يركز ع�ىل تطوير 
وتجوي�د وتقويم الخدمات العامة مثل الخدمات 
واألمني�ة،  والثقافي�ة  والتعليمي�ة  الصحي�ة 
وتحقي�ق املس�اواة والعدال�ة، وه�و م�ا يتطلب 
مع�ه بالرضورة الرتكيز ع�ىل املتطلبات الفردية 
للمواط�ن واملجتم�ع ككل. وه�و م�ا يس�تلزم 
مع�ه أيض�اً تناغم مش�اريع الحكوم�ة الرقمية 
يف نظ�ام إيكولوج�ي يجم�ع العن�ارص الثاث�ة 
املكونة األساس�ية وهي: املوارد بكافة أش�كالها 
والعملي�ات والتكنولوجيا  وال ب�د لهذه املكونات 
الثاثة أن تعمل بنس�ق وثيق لتحقيق االستفادة 
واإلنتاجي�ة  األداء  القص�وى يف رف�ع مس�توى 
واملي�زة التنافس�ية يف الخدمات العام�ة، ومدى 

  Inclusive  القدرة عىل االلتزام بمبادئ الش�مول
 Efficiency والكف�اءة    Availabilityواإلتاح�ة
واملس�اءلة    Transparency والش�فافية    (

 Continuity .واالستمراريةAccountability
 

 ُمسرعات التحول إلى الحكومة الرقمية
 Digital   تتمث�ل ُمرسع�ات التح�ول الرقمي�ة 
أنظم�ة عم�ل  بن�اء  إع�ادة  Accelerators يف   
املؤسس�ات الحكومي�ة وتصمي�م نم�اذج عمل    
فري�دة ومبتك�رة قائم�ة ع�ىل ترسي�ع النتائج، 
وتحفيز االبت�كار، وتعزيز التعاون والتكامل بني 

مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
ممارس�ات  ب�أن  العاملي�ة  التج�ارب  وتُثب�ت 
التح�ول إىل الحكوم�ة الرقمية ال ب�د أن تأخذ يف 
االعتب�ار “الصورة الكلية” واألبع�اد االجتماعية 
واالقتصادي�ة، وذل�ك قب�ل رس�م اإلط�ار العام 

مُلرّسعات التحول الرقمي.

التوجهات  الحكومية لتقديم الخدمات 
الرقمية عبر المنصات الرقمية  

املنص�ة الرقمي�ة عبارة عن منص�ةّ  متاحة عرب 
التقني�ة ومس�رية بتوجه�ات   األعم�ال إلدارة، 

تحس�ني، وتقديم الخدمات الحكومية باستمرار 
عرب نق�اط اتصال رقمي�ة متعددة، عىل س�بيل 
املثال، متصفح الويب وتطبيق الهاتف املحمول، 
وتوفري تجرب�ة رقمية معززة ألصحاب املصلحة 
الذين يستفيدون من الخدمات، تقديم الخدمات 
الحكومي�ة ه�و جوه�ر املنص�ات الرقمية. من 
ال�رضوري تحدي�د وتصميم الخدم�ات الرقمية 
التي تلبي احتياجات املس�تخدم بشكل صحيح. 
يج�ب أن توفر الخدمات املصمم�ة تجربة جيدة 

للمستخدم..
التح�ّول ملمارس�ات الحكوم�ة الرقمي�ة يم�ّس 
كل جان�ب من جوان�ب أنظمة العم�ل والهياكل 
املؤسس�ية، ومن ثَمَّ، فإن ذل�ك يتطلب االهتمام 
الحكومي�ة  االس�رتاتيجية  كام�ل  بإص�اح 

ومستهدفاتها.
تعترب املنصات الحكومية من األدوات الرئيس�ية 
ألنظم�ة الحوكم�ة ع�ىل مس�توى العال�م ألنها 
تساعد يف دعم ركائز الحوكمة مثل ركيزة كفاءة 
الحكوم�ة وركي�زة املس�ألة وركي�زة املش�اركة 

وركيزة السيطرة عىل الفساد.
تعتمد اغل�ب الدول وضع منص�ة وطنية رقمية 
موح�دة   توضع  تحت مظلتها املنصات الرقمية 
لتقديم الخدمات الحكومية و املنص�ة الرقمي�ة 
املوح��دة ه��ي الناف��ذة الرقمي�ة الرئيس��ية 
للحص�ول عل�ى الخدم�ات الحكومي�ة الرقمي�ة 
ف�ي الدول���ة وف��ق أعل���ى درج��ات األمن 

والج��ودة.
 وتهدف املنصة الرقمية املوحدة اىل :

• توف�ري كافة الخدم�ات الحكومية ع�رب نافذة 
رقمية واحدة

• تحس�ني تجربة املتعامل يف الحصول عىل كافة 
الخدمات الحكومية الرقمية

• تحوي�ل الخدمات الحكومية إىل خدمات رقمية 
استباقية مرتابطة ومتكاملة

الحكومي�ة  للممكن�ات  األمث�ل  االس�تخدام   •
الرقمي�ة، وتفعي�ل الرب�ط الش�امل واملتكام�ل 
لألنظمة الرقمية يف الجهات الحكومية املختلفة 

• رف�ع الكفاءة التش�غيلية يف تقدي�م الخدمات 
الحكومية

• تعزي�ز الثق�ة يف اس�تخدام الخدم�ات الرقمية 
بكافة أنواعها يف الدولة

من اهم المنصات الرقمية لتقديم 
الخدمات الحكومية:

منصة الرعاية الصحية الرقمية.
منصة الخدمات العامة األخرى

منصة التعليم الرقمية.
منصة االحوال املدنية.

منصة الهوية الرقمية.
املدفوعات الرقمية )رسوم ، رضائب ...الخ (.

الحكومة الرقمية وتحقيق اهداف 
التنمية المستدامة 

والخدم�ات  عموم�اً،  املعلوم�ات  تقني�ة  تلع�ب 
اإللكرتوني�ة واالتص�االت خصوص�اً، دوًرا فاعاً 
يف ترس�يخ مفه�وم التنمي�ة املس�تدامة، حي�ث 
ع�زَّزت من أنش�طة البح�ث والتطوير لتحس�ني 
أداء املؤسس�ات الحكومي�ة والخاصة، وقادت إىل 
استحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة كاملدن 
�زت النمو  الرقمي�ة وحاضن�ات التقنية، كما حفَّ
االقتص�ادي، وولَّدت فرص عمل جديدة أس�همت 
يف تقلي�ص الفق�ر، ووض�ع الخط�ط والربام�ج 
الت�ي تهدف إىل التحول نح�و املجتمع املعلوماتي، 

والعمل عىل تحقيق أهداف التحول الوطني. 
وأتاح�ت هذه الوس�ائل التقني�ة الحديثة تقديم 
املعلوم�ات، وتس�هيل الوص�ول إليه�ا، واإلجابة 
عىل استفس�ارات املواطنني، ما س�اعد عىل رفع 
مس�توى الخدمات الت�ي يتم تقديمه�ا وبالتايل 
تحس�ني اإلنتاجي�ة وص�وال لتحقي�ق األه�داف 

الشاملة للتنمية املستدامة.

الجزء 2التحول الرقمي

المجموعة التكنولوجية العامة المكونة لنظام التشغيل البيني للخدمات الرقمية

الرقمنة وحتمية تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية 
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أهمية قوانين األمن السيبراني
د. عبدالله راشد  - مستشار وزارة االتصاالت لألمن المعلوماتي 

يعت�رب القان�ون خط الدف�اع الثاني يف االمن 
الس�يرباني بعد االخاق وهو من اقوى وسائل 
الدف�اع ومن أكثره�ا تأثريا. فهو ي�ردع من لم 

تمنعه اخاقه عن ارتكاب املخالفات الجرائم.
ومعل�وم ان القان�ون اليمني ه�و من أقدم 
القوان�ني العربي�ة فبينما نجد بع�ض القوانني 
العربية مأخوذة من املجل�ة العدلية الرتكية او 
م�ن القانون الفرنيس نج�د ان القانون اليمني 
يمني اصيل ألنه لم يتأثر باملستعمر او األجنبي 
وانم�ا اعتمد ع�ىل املكون�ات اليمني�ة الزيدية 
والش�افعية. وم�ع ذلك ف�ان القان�ون اليمني 
بحاجة ماسة للمراجعة والتحديث فيما يخص 

التكنولوجيا ليائم العر.
ومع ظهور العل�وم الحديثة ومع ظهور نمط 
وأس�اليب جدي�دة للحياة كان لزاما ان يس�بقها 
قانون ينظم س�بلها.... فنرى قانون املرور سبق 
انتشار السيارات او تزامن معها ملنع الحوادث...

والتقني�ة املعلوماتية موضوع جديد وفرض 
نفسه عىل حياة املعارصة كلها يف العالم كله وال 
يزال العالم يصيغ القوانني ويعدل عليها عامليا 
الس�بب ه�و ان ظهور الجرائم لم يكن بش�كل 
مدروس�ا وان تفنن وابتكار املجرمني يكش�ف 
...والقان�ون  الس�يرباني  القان�ون  يف  ثغ�رات 
الس�يرباني يتعدى هذا املفهوم ليشمل حماية 
الف�رد واملجتم�ع والحقوق الفكري�ة وحماية 
التعب�ري  وحري�ة  والخصوصي�ة  البيان�ات 

والربمجيات والتطبيقات واملعدات.
ومعلوم لدى خرباء االمن الس�يبرباني انه ال 
يوجد ش�بكة او نظام امن %100 لهذا السبب 
 )Prevent نتفادى اس�تخدام مصطل�ح )يمنع

.mitigate( واستخدام مصطلح )يقلل
بالنس�بة لليمن فان اول اه�داف ومبادرات 
االسرتاتيجية الوطنية هو انشاء غطاء قانوني 
ينظ�م الفض�اء الس�يرباني اليمن�ي .... عليه 
ف�ان لدينا بعض القوان�ني اليمنية التي تحتاج 
للمراجعة والتوسع بما يائم مستجدات العالم 
الرقمي الحدي�ث. وال ننىس ان نأخذ كل أعمدة 
االس�رتاتيجية لتطبيقه�ا عىل قط�اع القضاء 
والترشي�ع والقان�ون وتش�مل تدري�ب توعية 

وتعليم تلك الجهات.
فقد اضح�ى القانون الس�يرباني مهما جدا 
وخاص�ة م�ع االتج�اه املتزاي�د نح�و االعمال 
االلكرتونية والتجارة االلكرتونية وقد س�بقت 
رشكات الهات�ف النق�ال ودخل�ت يف جزيئية يف 
هذا املضمار بحيث انها سمحت بتحويل رصيد 

االتصال من شخص ألخر.

أهمية القانون السيبراني وهي:
- ف�رض إج�راءات حماية بش�كل اجباري 

بهدف الحد من الجرائم السيربانية.
- تقوية املستوى األمن السيرباني 

- ضبط سلوك املتعاملني يف الفضاء السيرباني اليمني.
- توفري حماية لكل الفضاء الس�يرباني 

اليمني.
- الحد من الجرائم.

للقان�ون  مه�م  اخ�ر  وجان�ب 
الس�يرباني ان يتم التعاون بني جميع 
الجه�ات املعني�ة بم�ا فيها املس�تفيد 
ووج�وب القي�ام بإنش�اء املعاه�دات 
الدولية واإلقليمي�ة ألنها تقوي صفنا 
وتمنع ان يحتم�ي املجرم الذي يهاجم 
اليم�ن ب�دول أخرى وم�ن جهة أخرى 
نستفيد من علمهم وتنظيمهم ونسلم 

من رشهم.

والخالصة:
العال�م يم�ر بطف�رة تغي�ريات  ان 
عظيمة ومتس�ارعة ومخيف�ة ... مما 
يجع�ل االم�ن القوم�ي بش�كل ع�ام 
واالمن الرقمي بشكل خاص واألخاق 
يف خط�ر ... ان لم نتداركها بان نرشع 
القواني�ني التي تضم�ن املحافظة عىل 
هويتن�ا واخاقن�ا وعقيدتن�ا ورس�م 

الطري�ق لألجي�ال لاس�تفادة م�ن الجوان�ب 
اإليجابي�ة من التط�ورات ومما ي�رس الخاطر 
وحس�ب توجيهات قيادة الوزارة فان الشئون 

الفني�ة يف الوزارة بصدد ترجمة االس�رتاتيجية 
الوطنية اىل اليات قابلة للتنفيذ واولها القانون 

السيرباني اليمني.

 هجوم إلكرتوني عىل مراقبة الحدود األوكرانية ادي اىل إبطاء عبور الاجئني 
اىل رومانيا والتي تم فيها استخدام ممسحة البيانات عىل األرجح لتعطيل الاجئني 
الهارب�ني من الحرب يف أوكرانيا. وادي تعطيل النظام لطوابري طويلة من الفارين 

من الحرب.

 تضع اليابان خطًطا للدفاع عن ساس�ل التوريد وتصد املتس�للني للحماية 
من الهجمات اإللكرتونية التي يتم إطاقها من خال األنظمة والربامج املستوردة 
بموج�ب مرشوع قانون و هذه اإلجراءات هي جزء من سياس�ة أمنية اقتصادية 

طويلة األمد تهدف بشكل أسايس إىل مواجهة التهديدات املتزايدة.

 نتائ�ج دراس�ة: ق�ام فري�ق CrowdStrike Intelligence بتحليل إعانات 
وس�طاء الوص�ول املنش�ورة من�ذ ع�ام 2019 وح�دد االتجاه�ات يف تفضي�ات 
االس�تهداف. تع�د الصناع�ات األكاديمية والحكومي�ة والتقنية م�ن أهم أهداف 

وسطاء الوصول. وهي تمثل مجتمعة ٪49 من إجمايل اإلعانات.

اخبار أمن المعلومات 
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 ترتاوح أنواع املخاطر األمنية يف ش�دتها من مصدر 
إزع�اج بس�يط إىل تدم�ري نظ�ام، له�ذا فانه مش�كلة 

حقيقية يف تقدير حجم الرضر وطرق املواجهة.  

البرام���ج الضارة: س�نبدأ بأكث�ر أش�كال التهديد 
األمن�ي انتش�اًرا وش�يوًعا: الربامج الض�ارة. لقد كان 
موجوًدا منذ بداية اإلنرتنت وال يزال يمثل مشكلة ثابتة. 
الربام�ج الض�ارة هي عندم�ا يقوم جزء غ�ري مرغوب 
فيه من الربمجة أو الربنامج بتثبيت نفس�ه عىل نظام 
مس�تهدف، مما يتس�بب يف س�لوك غري معتاد. يرتاوح 
هذا م�ن رف�ض الوص�ول إىل الربامج وح�ذف امللفات 
ورسق�ة املعلومات ونرش نفس�ها عىل أنظم�ة أخرى. 
الوقاي�ة: النه�ج االس�تباقي هو أفضل دف�اع. يفرض 
الفطرة السليمة عىل املس�تخدمني واملؤسسات تثبيت 
أحدث برامج مكافح�ة الربامج الض�ارة، وللمبتدئني. 
من املهم أيًضا التعرف عىل الروابط أو امللفات أو مواقع 
الويب املشبوهة، والتي تعد طرًقا فعالة لتنفيذ الربامج 
الض�ارة. غالبًا م�ا يكون الجمع ب�ني الحذر ومكافحة 
الفريوس�ات كافيً�ا إلحب�اط معظم مخ�اوف الربامج 

الضارة.

س���رقة كلمة الم���رور: عب�ارة "لق�د تعرضت 
لاخرتاق!" اس�تنتاج مشرتك عند تس�جيل الدخول إىل 
حس�اب، فقط لتجد أن كلمة املرور ق�د تغريت وتفقد 
التفاصيل. الحقيقة هي أن طرًفا ثالثًا غري مرغوب فيه 
تمكن من رسقة أو تخمني كلمة مرورك. إنه أسوأ بكثري 
بالنس�بة للمؤسس�ة التي قد تفقد بيانات حساس�ة. 
الوقاية:هن�اك عدة أس�باب لفق�دان كلمة امل�رور. قد 
يخم�ن املهاجمون كلمة املرور أو يس�تخدمون برامج 
"القوة الغاش�مة" للتنقل بني آالف املحاوالت املحتملة. 
قد يرسقونها أيًضا من موقع غري آمن أو يس�تخدمون 
الهندس�ة االجتماعية لخ�داع املس�تخدم للتخيل عنه. 
املصادق�ة ذات العامل�ني ه�ي طريقة حماي�ة قوية ، 
حيث تتطل�ب جهاًزا إضافيًا إلكمال تس�جيل الدخول. 
باإلضاف�ة إىل ذلك ، يؤدي اس�تخدام عمليات تس�جيل 

الدخول املعقدة إىل إحباط محاوالت القوة الغاشمة.

اعتراض حرك���ة المرور: املعروف أيًضا باس�م 
"التنص�ت" ، يح�دث اع�رتاض حرك�ة امل�رور عندما 
"يس�تمع" ط�رف ثال�ث إىل املعلوم�ات املرس�لة ب�ني 
املس�تخدم واملضيف. يختلف نوع املعلومات املرسوقة 
بناًء عىل حركة املرور، ولكن غالبًا ما يتم اس�تخدامها 
لتسجيل الدخول أو تسجيل بيانات قيّمة. الوقاية: يعد 
تجنب مواقع الويب املخرتقة )مثل تلك التي ال تستخدم 
HTML5( دفاًعا استباقيًا. تشفري حركة مرور الشبكة 

مثا من خال VPN هي طريقة وقائية أخرى.

هجمات التصيد: تعت�رب عمليات التصيد االحتيايل 
طريقة هجوم قديمة وتعتمد عىل الهندسة االجتماعية 
لتحقي�ق هدفه�ا. عادًة م�ا يتلقى املس�تخدم النهائي 
رس�الة أو بري�ًدا إلكرتونيً�ا يطلب بيانات حساس�ة ، 
مث�ل كلم�ة امل�رور. يف بعض األحي�ان ، تظهر رس�الة 
التصيد االحتيايل رسمية ، باستخدام عناوين ووسائط 
ظاهري�ة مرشوع�ة. هذا يج�رب الفرد ع�ىل النقر فوق 
الروابط وإعطاء معلومات حساسة عن طريق الخطأ. 
الوقاية: بشكل عام ، يعترب اتباع نهج الفطرة السليمة 

يف التعامل مع األمن هو أفضل طريقة للوقاية. غالبًا ما 
تكون رسائل التصيد االحتيايل مليئة باألخطاء اإلمائية 
والنحوية. ال تطلب رس�ائل الربيد اإللكرتوني الرسمية 
الواردة من املؤسسات بيانات شخصية لذا فهذه اشارة 

لوجود نية خبيثة.

خدمة الموزع DDoS: إن رفض خدمة املوزع هو 
طريقة هجوم تستهدف فيها األطراف الخبيثة الخوادم 
وتحميله�ا بش�كل زائد ع�ىل حركة مرور املس�تخدم. 
عندما يتع�ذر عىل الخ�ادم معالجة الطلب�ات الواردة، 
يتم إغاق موق�ع الويب الذي يس�تضيفه أو يتباطأ يف 
األداء غري القابل لاس�تخدام. الوقاي�ة: يتطلب إيقاف 
DDoS تحدي�د حركة امل�رور الضارة ووق�ف الوصول. 
قد يس�تغرق هذا وقتًا بناًء عىل عدد عناوين IP الضارة 
املستخدمة لتوزيع الهجوم. يف معظم الحاالت، تحتاج 

الخوادم إىل قطع االتصال باإلنرتنت من أجل الصيانة.

 .XSS هجوم عبر الموقع: يشار إليه عىل أنه هجوم
يف هذه الحالة، ستس�تهدف جهة خارجية موقع ويب 
ضعيف، وعادًة ما يفتقر إىل التشفري. بمجرد استهداف 
رم�ز خط�ري يت�م تحميله ع�ىل املوق�ع. عندم�ا يصل 
املس�تخدم العادي إىل موقع الويب املذكور، يتم تسليم 
ه�ذه الحمولة إىل نظامه أو متصفحه، مما يتس�بب يف 
سلوك غري مرغوب فيه. الهدف هو إما تعطيل الخدمات 
القياس�ية أو رسق�ة معلوم�ات املس�تخدم. الوقاي�ة: 
التش�فري مطلوب عادة من جان�ب املضيف. باإلضافة 
إىل ذلك، يعد توفري خيار إيقاف تشغيل الربامج النصية 
للصفحة أم�ًرا حيويًا إلحباط تنش�يط حمولة ضارة. 
يمكن للمس�تخدمني أيًضا تثبي�ت الوظائف اإلضافية 
لحظ�ر الربام�ج النصي�ة ع�ىل متصفحه�م إذا كان�وا 

يفضلون تحكًما إضافيًا يف التصفح.
مآث�ر يوم الصفر: يحدث االس�تغال بعد اكتش�اف 
"ثغرة يوم الصفر"، وهو هجوم مس�تهدف ضد نظام 
أو ش�بكة أو برنامج. يستفيد هذا الهجوم من مشكلة 
أمنية تم التغايض عنها، وتتطلع إىل التس�بب يف سلوك 
غ�ري ع�ادي، وإت�اف البيان�ات، ورسق�ة املعلوم�ات. 

الوقاي�ة: يع�د إيقاف عمليات االس�تغال أم�ًرا صعبًا، 
حيث يعتمد عىل اكتشاف البائع للثغرة وإصدار إصاح 
لها. يف بعض الحاالت، يمكن أن توجد ثغرة يوم الصفر 
لف�رتة طويلة قبل اكتش�افها. يجب عىل املس�تخدمني 
الحفاظ عىل عادات الس�امة الجي�دة حتى يتم إصدار 

اإلصاح.

حق���ن SQL: وه�و هج�وم SQL ه�و يف األس�اس 
معالجة للبيانات، ويتم تنفيذها للوصول إىل املعلومات 
التي ال يُقصد أن تكون متاحة. بشكل أسايس، تتعامل 
 SQL "األط�راف الخارجية الض�ارة مع "اس�تعامات
)السلس�لة النموذجية من طلبات التعليمات الربمجية 
املرس�لة إىل خدم�ة أو خ�ادم( الس�رتداد املعلوم�ات 
الحساس�ة. الوقاية: يعد تنفيذ جدران الحماية الذكية 
إحدى ط�رق الوقاية؛ يمكن للج�دران النارية للتطبيق 
اكتشاف الطلبات غري املرغوب فيها وتصفيتها. بشكل 
ع�ام، الطريقة األكث�ر فعالية هي تطوي�ر التعليمات 
الربمجية التي تحدد مدخات املستخدم غري القانونية.

الهندسة االجتماعية: عىل غرار التصيد االحتيايل، 
ف�إن الهندس�ة االجتماعي�ة ه�ي الطريقة الش�املة 
ملحاول�ة خ�داع املس�تخدمني للتخ�يل ع�ن التفاصيل 
الحساس�ة. يمكن أن يحدث هذا عىل أي نظام أسايس، 
وغالبً�ا ما تبذل األطراف الخبيثة جهوًدا كبرية لتحقيق 
أهدافها، مثل استخدام معلومات الوسائط االجتماعية. 
الوقاية: البقاء متشكًكا يف الرسائل املشبوهة أو طلبات 
الصداقة أو رسائل الربيد اإللكرتوني أو محاوالت جمع 

معلومات املستخدم من جهات خارجية غري معروفة.

Man-in-the- هج�وم  يح�دث   :MitM هج���وم 
Middle عندما يقوم طرف ثالث باختطاف جلسة بني 
العميل واملضيف. يقوم املخرتق عموًما بإخفاء نفس�ه 
بعن�وان IP مخادع، ويفصل العميل، ويطلب معلومات 
من العميل. عىل سبيل املثال، ستسمح محاولة تسجيل 
الدخول إىل جلس�ة بنكي�ة بهج�وم MITM الختطاف 
معلوم�ات املس�تخدم املتعلق�ة بحس�ابهم امل�ريف. 

.HTML5 الوقاية: يوىص بتشفري واستخدام

برام���ج الفدية: تُثب�ت برامج الفدي�ة، وهي نوع 
س�يئ من الربامج الض�ارة، وتثبت نفس�ها عىل نظام 
مس�تخدم أو ش�بكة. بمج�رد التثبي�ت، فإن�ه يمن�ع 
الوص�ول إىل الوظائ�ف )جزئيًا أو كليً�ا( حتى يتم دفع 
"فدي�ة" ألطراف ثالث�ة. الوقاية: تعت�رب اإلزالة صعبة 
بمج�رد التثبي�ت. تعد املحافظ�ة عىل تحدي�ث برامج 
مكافحة الفريوس�ات وتجنب الرواب�ط الضارة أفضل 
طرق الوقاية الحالية. أيًضا، تعترب النس�خ االحتياطية 
الحالية وعملي�ات التكرار مفتاًحا ملنع هجمات برامج 

الفدية قبل أن تصبح كارثية.

محاولة كريبتوجاكين���ج "تعدين العمالت 
المش���فرة"Cryptojacking: ه�ي محاول�ة لتثبيت 
برامج ضارة تجرب النظام املص�اب عىل إجراء "تعدين 
ش�ائع  ش�كل  وه�و  االلكرتوني�ة"،  تش�فريللعمات 
الكتس�اب العمات املش�فرة. ه�ذا، مثل الفريوس�ات 
األخ�رى، يمك�ن أن يصيب األنظمة غ�ري املحمية. يتم 
نرشه ألن عملية التنقيب عن العمات املش�فرة تتطلب 
الكثري من األجهزة. الوقاية: حافظ عىل تحديث جميع 
التطبيقات و برامج األمان وتأكد من أن الربامج الثابتة 
عىل األجهزة الذكية تستخدم أيًضا أحدث إصدار. يمكن 
أن يصيب Cryptojacking معظم األنظمة غري املحمية.

هجوم ثقب المياه: تستخدم بشكل عام الستهداف 
املؤسس�ات، وتحدث هجمات ثقب املياه عندما تصيب 
مجموعة مواقع الويب التي تستخدمها منظمة معينة 
بش�كل متك�رر. مث�ل الهجوم ع�رب املواق�ع من خال 
تحمي�ل حمولة ض�ارة م�ن املواقع املصاب�ة. الوقاية: 
يمكن أن يتعرف برنامج مكافحة الفريوس�ات بشكل 
سلبي عىل الربامج النصية الخطرية. احتفظ بنصوص 
مواقع الويب كإعداد افرتايض إذا اشتبهت مؤسستك يف 

وجود إصابة.

هجوم القيادة: يتم تسليم تعليمات برمجية ضارة 
إىل نظ�ام أو جهاز يف عملية القي�ادة تلو األخرى. ومع 
ذل�ك، فإن الفارق ه�و أنه ال يلزم اتخ�اذ أي إجراء من 
جان�ب املس�تخدم، حيث يحت�اج ع�ادًة إىل النقر فوق 
ارتباط أو تنزيل ملف تنفي�ذي. الوقاية: تجنب املواقع 
املش�بوهة. عادة، يتم وضع عامة ع�ىل مواقع الويب 
املخرتقة بواس�طة محركات البح�ث وبرامج مكافحة 

الربامج الضارة.

فيروس طروادة: تح�اول برامج ط�روادة الضارة 
تقدي�م حمولته�ا من خ�ال التنك�ر عىل أنه�ا برامج 
رشعية. كانت إحدى التقنيات املستخدمة هي "تنبيه" 
تعرض نظام املس�تخدم لاخ�رتاق بواس�طة الربامج 
الض�ارة، والتوصية بإجراء مس�ح، حيث أدى الفحص 
إىل اكتش�اف الربام�ج الضارة بالفع�ل. الوقاية: تجنب 
تنزي�ل الربامج أو الربام�ج القابلة للتنفيذ من البائعني 
غري املعروفني أو أولئك الذين يحاولون تنبيه املستخدم 

إىل مشكلة خطرية.
املخاط�ر  األن�واع م�ن  تس�تمر ه�ذه  األخ�ري  ويف 
اإللكرتوني�ة يف االزدي�اد يف التعقي�د ، لك�ن فهمها هو 
أفض�ل طريقة للدفاع عن ش�بكاتك وأنظمتك بش�كل 

أفضل.

أمن المعلومات 8

أهم أنواع مخاطر األمن السيبراني وكيفية الوقاية منها
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ت�درج التطور التقني من�ذ بداياته يف القرن املايض 
يف التح�ول م�ن كونه مجرد وس�يله لتس�هيل بعض 
امله�ام املح�دودة أو الرتفي�ه حت�ى وص�ل اىل وضعه 
الحايل كمعي�ار لتقدم األمم ونهضة ال�دول اقتصاديا 
واجتماعيا وعسكريا. فمن يمتلك التقنية اليوم يمتلك 
الق�وة والس�يادة، فل�م يع�د االهتم�ام بالتكنولوجيا 
الحديثة وتطبيقاتها التي باتت تش�مل جميع نواحي 
الحي�اة مجرد توجه للحصول ع�ىل إضافات مرغوبة 
تضفي الطابع العري يف حياة الناس أو عىل مستوى 
قطاع�ات املال واالعمال وحتى القطاعات الحكومية. 
ب�ل بات االهتمام بهذا املجال رضورة قصوى لن ينتج 
عن اغفالها سوى نشوء فجوة رقمية رسيعة االتساع 
خط�رية التأثري عىل الدول واملجتمعات التي لم تتمكن 
من اللحاق بركب التطور الرقمي املتسارع ولن تجدي 
الوس�ائل التقليدية الس�اعية لتحقي�ق تنمية وتقدم 
يف أي جان�ب أم�ام التط�ورات الهائلة التي يعيش�ها 
العال�م اليوم بفضل تقني�ات االتص�االت واملعلومات 
التي اندمجت مع بعضها يف تكامل غري مس�بوق نتج 
عنه أنظمة فائقة الذكاء يمكن لها التحكم بش�بكات 
ضخمة م�ن األجه�زة والبيان�ات وص�والً اىل العوالم 

االفرتاضية.
نجد الي�وم أن�ه أصبح لكل املمارس�ات والوس�ائل 
التقليدي�ة بدي�ل رقم�ي أكث�ر كف�اءة . فف�ي القطاع 
الصحي، تم تطوير العديد من التطبيقات الذكية ملتابعة 

الح�االت املرضي�ة والكش�ف املبكر عنها ب�ل والتدخل 
العاج�ي والجراحي الدقيق بواس�طتها وغري ذلك من 

األمثلة. 
ويف قطاع التعليم، باتت املكتبات الرقمية بديل فعال 
للمكتب�ات التقليدي�ة حيث توفر املعرفة عرب ش�بكات 
هائلة م�ن املصادر املفتوحة س�هلة االطاع واالقتناء، 
وأصبح من السهل استخدام تقنيات العروض املصورة 
ثالثي�ة االبع�اد كوس�ائل تعليمي�ة فعال�ة فض�اً عن 
منصات التعليم عن بعد وغريها. كل ذلك أصبح ممكنا 
مع ش�بكة االنرتنت العاملية والتي تتطور يوما بعد يوم 
وتتغلغل يف جميع التطبيقات الرقمية نتيجة للتطورات 
الهائل�ة يف تقنيات االتصاالت ونق�ل البيانات من حيث 

الرسعة والجودة وسهولة الوصول. 
كنتيج�ة له�ذه التط�ورات والتطبيق�ات الحديث�ة 
التي يتس�ع نطاقها يوما بعد ي�وم، أصبح االنتقال من 
االعتم�اد عىل الط�رق التقليدية اىل االعتم�اد الكيل عىل 
التكنولوجيا وش�بكات االتصال بمختل�ف أنواعها هو 
التوجه العاملي الجديد بغرض تحقيق أقىص اس�تفادة 
ممكنه م�ن هذه التقني�ات الحديث�ة يف تحقيق تنمية 
شاملة عىل املس�توى االقتصادي واإلداري والعسكري 

والثقايف واالجتماعي للدول. 
ل�ن يكون تأث�ري ه�ذه التط�ورات التقني�ة بالرغم 
م�ن اتس�اع دائرته�ا مجدي�ا ع�ىل مس�توى التنمي�ة 
مال�م يت�م التعام�ل معها عىل ق�در عايل م�ن التنظيم 

وحس�ن التوظيف وضمن خطط اسرتاتيجية مناسبة 
الندم�اج التقني�ة والحل�ول الرقمية املتقدم�ة يف عمل 
قطاعات الدولة عىل املس�توى الع�ام عن طريق اتاحة 
اس�تخدامها للمواطن�ني ع�رب توف�ري خدم�ات اتصال 
تس�مح باس�تخدامها وحس�ب. ه�ذا ما يع�رف اليوم 
بالتح�ول الرقم�ي لل�دول وه�و باختصار اس�تخدام 
تقنيات االتصاالت واملعلومات كاس�رتاتيجية محورية 
للنهوض بكاف�ة القطاعات واملج�االت. البد من وضع 
األط�ر العام�ة فيم�ا يتعل�ق بعملي�ة إح�ال األنظمة 
الرقمية م�كان األس�اليب التقليدية إلتم�ام العمليات 
اإلداري�ة وتقديم الخدمات بصورته�ا الرقمية الجديدة 
للمواطنني، وتنظيم العملية من حيث التخطيط املائم 
عىل مس�توى ش�امل يلبي احتياج�ات كل القطاعات 
وفقا لخصوصيتها وطبيعة عملها، وإقرار السياسات 
والقوان�ني الازم�ة إلدارة مرحلة التح�ول الرقمي وما 

بعدها.
ال يقت�ر التح�ول الرقم�ي ع�ىل رقمن�ة البيانات 
فقط، بل يش�مل االنتقال من األنظمة القديمة إىل بيئة 
تكنولوجيا املعلوم�ات القابلة للتكيف مع االحتياجات 
املتغ�رية للمؤسس�ات بدالً م�ن أن تبق�ى محارصة يف 
نم�اذج التنمية غ�ري الفعالة والتي عف�ا عليها الزمن. 
وق�د يؤدي الفش�ل يف تبني الحلول الرقمي�ة اىل تراجع 
كب�ري يف مس�توى األداء الع�ام وانعدام فرص�ة تفعيل 
رقابة مستمرة ودقيقة عىل العمليات واإلجراءات ، مما 

سيتيح الفرصة الس�تمرار تفيش الفساد يف العديد من 
القطاعات خصوصا الخدمية منها، ناهيك عن استمرار 
تولي�د تكاليف معامات عالي�ة وإنتاجية منخفضة يف 

كل من الحكومة والرشكات.
هناك ف�رص كثرية، وإن كانت معقدة، لاس�تعانة 
بالحكوم�ة اإللكرتوني�ة يف بناء مجتمع�ات قادرة عىل 
الصم�ود يف وج�ه األزمات. فالخدمات األساس�ية مثل 
املواص�ات والصحة والتعليم واملياه والرف الصحي، 
والبني�ة التحتية واملرافق الجي�دة، هي خدمات ال غنى 
عنه�ا للتنمي�ة املس�تدامة، ولتحس�ني ج�ودة الحياة. 
فالحاج�ة ملح�ة لاس�تفادة م�ن التقني�ات الحديثة 
لتوس�يع دائرة ق�درة وصول األفراد للخدم�ات وزيادة 
املستفيدين منها بتكلفة أقل. من املهم إتاحة الخدمات 
الجيدة للجميع مع ضمان تحقيق التناغم بني مختلف 
العمليات يف الوقت نفسه، وتطوير سياسات تعزز من 

مبادئ الشفافية واملحاسبة. 
ل�ن تتحق�ق مس�تويات تنمي�ة مس�تدامة وفعالة 
األط�راف،  كاف�ة  تعاون�ت  إذا  إال  للجمي�ع  وش�املة 
الحكوم�ة واملجتمع املدني والقط�اع التجاري الخاص 
واألف�راد، يف تحقي�ق مقارب�ة متكامل�ة ومتوازنة إزاء 
مختل�ف الجوانب االجتماعي�ة واالقتصادية والخدمية 
تواكب املتطلبات املتجددة وتتجاوز العقبات التقليدية، 
وهذا بالضبط ما س�يقدمه التحول الرقمي كأحد أهم 

اسرتاتيجيات بناء الدول املتقدمة.

التحول الرقمي والتنمية الشاملة
م. غادة محمد األسدي  - مسؤول تشغيل الشبكة الدولية | تيليمن

أداة L.O.C تنجز مهام بمهمة واحدة 
 

 Google تثبت ملتصفح كروم فقط عرب سوق L.O.C األداة
play مخصصة لصفحتك عىل الفيس بوك فيمكنها استعراض 
العالم  دول  مختلف  من  عجابات  واال  املشاهدات  احصائيات 
ويمكن الغاء املنشورات التي تتجاهلها أو غري املعروفة وإلغاء 
الصفحات التي يضيفك فيها االخرون والتي قد تصل لعدد كبري 
الغائها  عليك  يصعب 
بصفحة  صفحة 
ولكن هذه األداة تلغي 
االعجابات للصفحات 
التي لم تزورها دفعة 
ويمكن  واح����دة. 
الخصوصية  تعديل 
لدفعة  ملنشوراتك 

كاملة.  

WAP-3 المعيار
 

 WEP بني  الفرق  معرفة  يريدون  املستخدمني  من  العديد 
معيار  هو   WAP-3 املعيار  و   WAP-2 و   WAP ن و  ما أ

تشفر  والتي  االحدث  املنزلية  االنرتنت  شبكة 
املعيار  ويمنع  لألنرتنت،  الاسلكية  البيانات 
واخرتاق  الشبكة  واس��رتاق  التجسس  الجديد 
املعيار  وهذا   ADSL عرب  املنزيل  االنرتنت  شبكة 

فالروترات   2018 يف  اطلق  الحديث 
املصنعة قبل هذا التاريخ تكون معرضة 
وقابلية   FragAttacks ومنها  لثغرات 
الجديدة  الروترات  لاخرتاق.  كبرية 

تمتلك   TP-Link أو   Synology من  مثل 
أدوات الرقابة االبوية لحظر مواقع أو فصل االنرتنت يف أوقات 

معينة.

ميزة الترجمة في تطبيق تليجرام 
 

تطبق  أصبحت  التطبيق  عليها  املتوفر  األنظمة  جميع  يف 
اللغة  ومنها  والرسائل  للنصوص  الفورية  الرتجمة 
الدخول  خال  من  الرتجمة  أداة  تفعيل  ويتم  العربية 
للقائمة والدخول عىل االعدادات والضغط عىل ايقونة 
اللغة وتفعيل زر التبديل ملتعلق بإظهار الرتجمة حتي 

تكون متاحة.  

قوالب PowerPoint   مجانية وابداعية.
 

بتطبيق  الخاصة  املجانية  القوالب  مئات 
 Slides Carnival موقع  عىل  متوفرة   PowerPoint
 PowerPoint وموقع    Presentation Magazine وموقع 

.Behance وكذلك موقع Styles

معلومة وتعلم
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تقنيات ستغير اتجاهات التقنية للعالم 
»ثمة تقنيات يعتقد البع�ض انها �ستتوقف عند حد معني ولكنها كل واحدة منها 
املثل ولي�ض احل�سر،  �سبيل  التقنية ومنها على  ملا نفهمه عن  �ست�سكل تغري جذري 
 )RPA( الروبوتية  العمليات  اأمتته  الآيل،  والتعلم   )AI( ال�سطناعي  الذكاء 

وحو�سبة احلافة والكمومية، الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز«
متخ�س�سي  جعل   19-COVID ان���دلع  لعل  احل�سابان  يف  تكن  مل  ح�سابات 
منع  ال���ذي  ال��ع��امل  يف  ه��و  كما  يظل  ل��ن  دوره���م  اأن  ي��درك��ون  املعلومات  تكنولوجيا 
التالم�ض ملنع انتقال الفريو�ض و�سيتعلم متخ�س�ض تكنولوجيا املعلومات با�ستمرار 

مع اإعادة التعلم )بدافع ال�سرورة اإن مل تكن الرغبة(.

الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم 
اآللي:

لق�د تلقى الذكاء االصطناعي، أو AI ، بالفعل 
الكث�ري م�ن الضج�ة يف العق�د امل�ايض ، لكنه ال 
يزال أحد اتجاه�ات التكنولوجي�ا الجديدة نظًرا 
لتأثريات�ه امللحوظة ع�ىل كيفية عيش�نا وعملنا 
ولعبنا يف املراحل املبكرة فقط. الجديد هو البحث 
يف التع�رف ع�ىل الص�ور وال�كام، وتطبيق�ات 
التنقل، واملساعدات الشخصية للهواتف الذكية، 
وتطبيقات مش�اركة القيادة وغ�ري ذلك الكثري. 
بخاف ذلك، س�يتم استخدام الذكاء االصطناعي 
بشكل أكرب لتحليل التفاعات لتحديد االتصاالت 
والرؤى األساسية، للمس�اعدة يف التنبؤ بالطلب 
عىل الخدمات مثل املستشفيات لتمكني السلطات 
من اتخاذ قرارات أفضل بش�أن استخدام املوارد، 
واكتش�اف األنماط املتغرية لس�لوك العماء من 
خ�ال تحلي�ل البيان�ات يف القري�ب العاج�ل. يف 
الوقت الفعيل، وزيادة اإليرادات وتعزيز التجارب 

الشخصية. 

:)RPA( أتمته العمليات الروبوتية
مث�ل ال�ذكاء االصطناعي والتعل�م اآليل ، فإن 

أتمت�ه العمليات الروبوتية ، أو RPA ، هي تقنية 
أخ�رى تعمل ع�ىل أتمت�ه الوظائف واس�تخدام 
الربنامج ألتمته العمليات التجارية مثل تفس�ري 
والتعام�ل  املعام�ات  ومعالج�ة  التطبيق�ات 
م�ع البيان�ات وحت�ى ال�رد ع�ىل رس�ائل الربيد 
اإللكرتوني. تعمل تقني�ة RPA عىل أتمته املهام 

املتكررة التي اعتاد األشخاص القيام بها.
 

حوسبة الحافة
كان�ت الحوس�بة الس�حابية، الت�ي كان�ت يف 
الس�ابق اتجاًها تقنيًا جديًدا يجب مراقبته، هي 
 AWS السائدة حيث سيطر الاعبون الرئيسيون
 Microsoft Azure و ))Amazon Web Services
و Google Cloud Platform عىل السوق. ال يزال 
اعتماد الحوسبة السحابية يف تزايد، حيث تهاجر 
املزيد واملزيد من الرشكات إىل الحلول السحابية. 
لكنه�ا ل�م تع�د االتج�اه التكنولوج�ي الناش�ئ 
حوس�بة الحافة نش�ئت بسبب اس�تمرار زيادة 
كمية البيان�ات التي تتعامل معها املؤسس�ات ، 
فقد أدركت أوجه القصور يف الحوسبة السحابية 
يف بعض املواقف. تم تصميم الحوس�بة املتطورة 
للمس�اعدة يف حل بعض هذه املشكات كطريقة 

لتج�اوز زم�ن االنتق�ال الناج�م عن الحوس�بة 
الس�حابية ونق�ل البيان�ات إىل مرك�ز البيان�ات 
للمعالج�ة. يمكن أن نجدها يف حوس�بة الحافة، 
أقرب إىل املعالجة. لهذا الس�بب، يمكن استخدام 
الحوس�بة الطرفية ملعالجة البيانات الحساس�ة 
للوق�ت يف املواقع البعيدة مع اتص�ال محدود أو 
معدوم للموقع املرك�زي. يف هذه الحاالت، يمكن 
أن تعمل الحوسبة املتطورة مثل مراكز البيانات 
املصغ�رة. س�تزداد حوس�بة الحافة م�ع زيادة 
اس�تخدام أجهزة إنرتنت األشياء )IoT( يف عامنا 
الح�ايل وم�ن املتوقع أن يصل س�وق الحوس�بة 

املتطورة العاملية إىل 6.72 مليار دوالر. 

الحوسبة الكمومية
الت�ايل ه�و  امللح�وظ  التكنولوج�ي  االتج�اه 
الحوس�بة الكمومي�ة، وهي ش�كل من أش�كال 
الحوس�بة التي تس�تفيد من الظواهر الكمومية 
مثل الرتاكب والتش�ابك الكمومي. يس�اهم هذا 
االتجاه التكنولوجي املذهل أيًضا يف منع انتش�ار 
ف�ريوس كورون�ا، وتطوي�ر لقاح�ات محتملة، 
بفض�ل قدرت�ه ع�ىل االس�تعام بس�هولة ع�ن 
البيان�ات ومراقبته�ا وتحليلها والت�رف بناًء 
عليها، بغض النظر عن املصدر. مجال آخر حيث 
تجد الحوسبة الكمومية تطبيقات هي الخدمات 
االئتم�ان،  مخاط�ر  إلدارة  واملالي�ة،  املرفي�ة 
للتداول عايل الرتدد واكتشاف االحتيال. أصبحت 
أجه�زة الكمبيوت�ر الكمومي�ة اآلن أرسع بع�دة 
م�رات من أجه�زة الكمبيوتر العادية، وتش�ارك 
العام�ات التجاري�ة الضخم�ة مث�ل Splunk و 
 Google و   AWS و   Microsoft و   Honeywell
والعدي�د من اآلخري�ن اآلن يف صن�ع ابتكارات يف 
مجال الحوس�بة الكمية. من املتوقع أن تتجاوز 
عائدات س�وق الحوس�بة الكمومية العاملية 2.5 

مليار دوالر بحلول عام 2029. 
 

الواقع االفتراضي والواقع المعزز
االتج�اه التكنولوج�ي االس�تثنائي يف مج�ال 
 )AR( والواق�ع املعزز )VR( الواق�ع االف�رتايض
والواقع املوس�ع )ER(. يغم�ر الواقع االفرتايض 
املستخدم يف بيئة بينما يعزز الواقع املعزز بيئته. 
ع�ىل الرغم من أن ه�ذا االتج�اه التكنولوجي قد 
ت�م اس�تخدامه بش�كل أس�ايس لأللع�اب حتى 
اآلن، فق�د ت�م اس�تخدامه أيًضا للتدري�ب، كما 
ه�و الح�ال م�ع برنام�ج VirtualShip ، وه�و 
برنامج محاكاة يستخدم لتدريب قباطنة سفن 
البحرية األمريكية والجيش وخفر الس�واحل. يف 
ه�ذا العام نتوقع أن يتم دمج هذه األش�كال من 
التقنيات بشكل أكرب يف حياتنا. تعمل عادًة جنبًا 
إىل جنب م�ع بع�ض التقنيات الناش�ئة األخرى 
 VR و AR التي ذكرناه�ا يف هذه القائمة، تتمتع
بإمكاني�ات هائلة يف التدري�ب والرتفيه والتعليم 
والتس�ويق وحتى إع�ادة التأهيل بع�د اإلصابة. 
يمكن اس�تخدام أي منهم�ا لتدريب األطباء عىل 
إج�راء الجراحة، أو تزوي�د رواد املتحف بتجربة 
أعمق، أو تحس�ني املنتزهات الرتفيهية، أو حتى 
تعزي�ز التس�ويق، كم�ا ه�و الح�ال م�ع مأوى 

.Pepsi Max حافات

)Blockchain( العمالت المشفرة
ع�ىل الرغم م�ن أن معظم الن�اس يفكرون يف 
تقني�ة blockchain من حي�ث األمان واملوثوقية 
أن  إال   ،  Bitcoin مث�ل  عم�ات  م�ع  خاص�ة 
blockchain يوفر أمانًا مفيًدا بعدة طرق أخرى. 
 blockchain ويف أبسط املصطلحات يمكن وصف
ع�ىل أن�ه بيان�ات ال يمكن�ك إال أن تضيفها أو ال 
تأخذه�ا أو تغريه�ا. وم�ن هن�ا ج�اء مصطلح 
"سلس�لة" ألنك تنشئ سلسلة من البيانات عدم 
القدرة عىل تغيري الكتل الس�ابقة هو ما يجعلها 
آمنة للغاية. باإلضافة إىل ذلك ، تعتمد البلوكشني 
ع�ىل اإلجم�اع لذل�ك ال يمك�ن ألي كي�ان واح�د 
 ، blockchain التحك�م يف البيان�ات. باس�تخدام
ال تحت�اج إىل جهة خارجية موثوق بها لإلرشاف 

عىل املعامات أو التحقق من صحتها.

)IoT( إنترنت األشياء
اتج�اه تكنولوجي جديد واع�د آخر هو إنرتنت 
األش�ياء. يت�م اآلن إنش�اء العديد من "األش�ياء" 
باس�تخدام اتص�ال WiFi ، مما يعن�ي أنه يمكن 
توصيله�ا باإلنرتن�ت وادارتها ببعضه�ا البعض. 
ومن ثم ، فإن إنرتنت األش�ياء هو املستقبل ، وقد 
مّكن بالفع�ل األجهزة البعي�دة واألجهزة املنزلية 
والسيارات وغري ذلك من االتصال وتبادل البيانات 
عرب اإلنرتنت. كمستهلكني نحن بالفعل نستخدم 
إنرتنت األشياء ونستفيد منها. يمكننا قفل أبوابنا 
ع�ن بُعد إذا نس�ينا ذل�ك عند مغادرتن�ا إىل العمل 
وقمنا بتسخني أفراننا مسبًقا يف طريقنا إىل املنزل 
م�ن العمل، ونحن فقط يف املراح�ل األوىل من هذا 
االتجاه التكنولوجي الجديد تشري التوقعات إىل أنه 
بحلول عام 2030 سيتم استخدام حوايل 50 مليار 
من أجهزة إنرتنت األش�ياء يف جميع أنحاء العالم، 
مما يؤدي إىل إنش�اء ش�بكة ضخمة من األجهزة 
املرتابطة التي تغطي كل يشء من الهواتف الذكية 

إىل أجهزة املطبخ. 

5G الجيل الخامس
االتج�اه التكنولوج�ي التايل ال�ذي يتبع إنرتنت 
 .5G األش�ياء هو الجيل الخامس م�ن االتصاالت
حي�ث مكنتنا تقني�ات الجيل الثال�ث والرابع من 
تصفح اإلنرتنت ، واس�تخدام الخدم�ات القائمة 
ع�ىل البيان�ات ، وزيادة ع�رض النط�اق الرتددي 
للب�ث ع�ىل Spotify أو YouTube وأكث�ر من ذلك 
بكث�ري ، م�ن املتوقع أن تحدث خدم�ات 5G ثورة 
يف حياتنا. م�ن خال تمكني الخدمات التي تعتمد 
ع�ىل التقنيات املتقدمة مث�ل AR و VR ، جنبًا إىل 
جنب مع خدمات األلعاب القائمة عىل الس�حابة 
 NVidia GeForce Now و Google Stadia مث�ل
واملزيد. من املتوقع أن يتم اس�تخدامه يف املصانع 
، وكام�ريات HD الت�ي تس�اعد يف تحس�ني إدارة 
الس�امة وحرك�ة امل�رور ، والتحك�م يف الش�بكة 
الذكي�ة ، وتجارة التجزئة الذكية أيًضا. تعمل اآلن 
كل رشك�ة اتصاالت مث�ل Verizon و Tmobile و 
Apple و Nokia Corp و QualComm عىل إنشاء 
تطبيقات 5G. ستغطي ش�بكات الجيل الخامس 
العالم بحلول عام 2024 ، وسنتعامل مع ٪25 من 

جميع بيانات حركة املرور عىل الهاتف املحمول.
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نتطرق لبعض املواقع التي تعتمد عىل خريطة الكرة األرضية 
مع مزايا إضافية. 

Google travel موقع

موقع Google travel ربما قليل االستخدام ولكن لديه الكثري 
يتيح  حيث  للمسافرين.  ليقدمها  والتسهيان  املميزات  من 
وتحديد  الفنادق  عن  والبحث  الرحات  حجز  الويب  تطبيق  لك 

األسعار وتحديد كامل تفاصيل الرحلة.

موقع اإلذاعات حول العالم 
http:// موقع   

 /r a d i o . g a r d e n
أرضية  عبارة عن كرة 
خرضاء  نقاط  عليها 
إذاعية  محطات  هي 
بمجرد  م��ب��ارشة 
النقطة  عىل  الضغط 
اإلذاعة  تبدا  الخرضاء 

بالبث.

GeoGuessr موقع
عاملية  عواصم  يف  االبعاد  ثاثي  امليش   geoguessr.com موقع 
مع معلومات قيمة للمسافة ومعلومات عن املدينة التي تزورها 

افرتاضيا.
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 التحرير سبعينيات القرن الماضي  -مكتب البريد 
 

ضع ارق������ام في الخان������ات الصف������راء من 1 
ال������ى 9 بش������رطين: ال تتكرر مع������ك األرقام 
والشرط الثاني حاصل المجموع في جميع 

االتجاهات يساوي 15.

123456789
172346589أ
365189274ب
894725631ت
621893745ث
537614928ج
489572316ح
958437152خ
746251893د
213968467ذ

مكتب البريد المركزي بصنعاء - في سبعينات القرن الماضي - وكانت اليمن من أوائل 
الدول التي عملت على تطوير وتقديم الخدمات البريدية في المنطقة والشرق األوسط..
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الرابعة  السنة 

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تشارك في 
اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن 2022

 جريدة االتصاالت – صنعاء : 

شاركت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 
مختل�ف دول العالم يف أحي�اء اليوم العاملي 
وزارة  أطلق�ت  حي�ث  اآلم�ن  لإلنرتن�ت 
االتص�االت وتقني�ة املعلومات باملش�اركة 
مع املؤسس�ة العام�ة لاتصاالت ورشكات 
الهاتف النقال حملة توعوية عرب هاش�تاق 
خال  من  #اليوم_العاملي_لإلنرتنت_اآلم�ن 
املواق�ع اإللكرتونية وصفح�ات ومنصات 

التواصل االجتماعي. 
اليمني�ة  حي�ث تش�ارك الجمهوري�ة 
وتقني�ة  االتص�االت  ب�وزارة  ممثل�ة 

املعلوم�ات مع ما يقارب 200 دولة حول 
العال�م يف ه�ذه الحمل�ة التوعي�ة بهدف 
تعزي�ز  ورفع مس�توى الوع�ي بمخاطر 
االس�تخدام الغري آمن لانرتنت، ووسائل 
والتوعي�ة  الخصوصي�ة  ع�ىل  الحف�اظ 
لإلنرتن�ت  اآلم�ن  االس�تخدام  بط�رق 
وحماية املستخدم من كل أشكال االبتزاز 
اإللكرتون�ي ومخاط�ر رسق�ة البيان�ات 
وس�بل اتباع الرقابة االبوية عىل األطفال 

يف استخدام االنرتنت. 
االتص�االت وتقني�ة  وق�د دع�ت وزارة 
املعلومات جميع الجهات املختصة بحماية 
واصح�اب  ال�رشكات  وكذل�ك  املس�تخدم 
االعمال إىل أهمي�ة التزود بالقدر الازم من 

الوع�ي بإس�تخدام االنرتن�ت وكذلك وضع 
سياسات أمن املعلومات الخاصة بكل جهة 
استنادا إىل السياسة العامة ألمن املعلومات 
الت�ي وضعته�ا وزارة االتص�االت واقره�ا 
مجل�س ال�وزراء يف العام امل�ايض  وتدريب 

موظفيهم عليها وااللتزام بها، 
االتص�االت وتقني�ة  كم�ا دع�ت وزارة 
املعلوم�ات جمي�ع املؤسس�ات االعامي�ة 
والناشطني إىل املشاركة يف حمات التوعية 
العام�ة والخاص�ة به�ذا الجان�ب وأهمية 
تبني الجامعات واملدارس النشطة توعوية 
للط�اب وخصوص�ا األطفال م�ن مخاطر 
االس�تخدام الغ�ري آم�ن وط�رق الحماي�ة 

واالستخدام اآلمن لإلنرتنت.

عبر تويتر الستقبال االستفسارات والشكاوى لخدمات االتصاالت والبريد

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تدشن اطالق حساب لخدمتك  
 جريدة االتصاالت – صنعاء : 

دش�نت وزارة االتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات اطاق حس�اب 
لخدمت�ك يتبع وزارة االتص�االت وتقنية املعلوم�ات اليمنية ، عرب 
موقع التواصل االجتماعي تويرت يختص باس�تقبال استفسارات 
وشكاوي املواطنني عن خدمات االتصاالت والربيد ، وكذلك متابعة 
االستجابة لها والتفاعل من قبل مقدمي ومزودي تلك الخدمات .

ويأت�ي اطاق هذا الحس�اب يف اطار توجهات ال�وزارة لتلمس 
احتياج�ات املواطنني والعم�ل عىل االس�تجابة الرسيعة للرد عىل 

االستفسارات وحل املشكات التي تواجههم .
وأش�ار وزي�ر االتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات أن ال�وزارة تويل 
اهتمامه�ا الكب�ري بتلبية طلب�ات املواطنني وحل أي إش�كاليات ، 
التزاماً واجباً لتقديم وتس�هيل خدمات االتص�االت والربيد لكافة 
أبناء الشعب اليمني الذي يستحق أن نبذل كل ما لدينا من طاقات 

وامكانيات لخدمته .
وكان�ت ال�وزارة ق�د أطلقت حزم�ة كب�رية م�ن التخفيضات 
والتسهيات ملشغيل الهاتف النقال مع بداية العام 2022م ، بهدف 
اتاح�ة خدمات االتصاالت للمواطنني ، وبما ينعش ويطور س�وق 
االتص�االت يف الجمهورية اليمني�ة . وأن تنعكس تلك التخفيضات 
ع�ىل أس�عار وتعرف�ة الخدم�ات التي س�وف تقدمه�ا الرشكات 

للمواطنني .
وتؤكد ال�وزارة التزامها تقديم خدمات االتص�االت لكافة أبناء 
الشعب اليمني يف مختلف ربوع الوطن الحبيب ، والعمل عىل إيجاد 
حلقة وصل بني املواطنني وبني الوزارة عرب هذا الحس�اب الذي تم 

اطاقه اليوم لتتبع طلبات املواطنني عرب الرابط التايل .
https://twitter.com/mtitserveyou/status/1491059836460892160


