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وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والجهات التابعة لها تدشن العام الثامن يف مواجهة العدوان بمزيد من التحدي والصمود 

ـــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  ــ ــيـ ــ ــنــ ـــ ـــقـ ــ أكـــــــــــــد وزيــــــــــــــــر االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت وتـ
الـــمـــهـــنـــدس مــســفــر الــنــمــيــر أن قـــطـــاع االتــــصــــاالت 
ــــاتـــــه لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن رغــــم  اســــتــــمــــر فــــــي تــــقــــديــــم خـــــدمـ
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الـــــــتـــــــي فــــــرضــــــهــــــا الـــــــــــعـــــــــــدوان بــــتــــدمــــيــــر 
البنية التحتية من أبــراج ومحطات وسنتراالت 

االتصاالت .
وأشــــــار خــــال الــفــعــالــيــة الـــمـــركـــزيـــة الـــتـــي نظمتها 
وزارة االتصاالت والجهات التابعة لها بمناسبة 
ــــنـــــوان "ســبــعــة  ــــيـــــوم الــــوطــــنــــي لـــلـــصـــمـــود تـــحـــت عـ الـ
أعــوام تواصل وإتصال رغم القصف والحصار" 
إلـــــــــــى دالالت إحــــــــيــــــــاء هـــــــــــذه الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة لــــلــــتــــأكــــيــــد 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــــصــــمــــود والــــثــــبــــات فـــــي مـــواجـــهـــة 
ــــنـــــي  ــــيـــــمـ الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوان.. مـــــــــــؤكـــــــــــدا رفـــــــــــض الـــــــشـــــــعـــــــب الـ
للتبعية واالستسام رغم بشاعة العدوان وما 

يحيكه من مؤامرات.
وأوضــــــــــــــــح الــــــــــوزيــــــــــر الـــــنـــــمـــــيـــــر أن طــــــــيــــــــران الــــــــعــــــــدوان 
اســـتـــهـــدف مــنــشــآت االتــــصــــاالت بــأكــثــر مـــن ألــفــيــن 
و760 غـــــــارة، واســـتـــهـــدف 1106 مـــنـــشـــأة وشــبــكــة 
خــال السنوات السبع الماضية دمــر منها 706 

تدميرا كليا و400 مدمره جزئيا.
ولـــــفـــــت الــــمــــهــــنــــدس الــــنــــمــــيــــر أن خــــســــائــــر الــــقــــطــــاع 
تجاوزت أكثر من ستة مليار و792 مليون دوالر 
بما يعادل أكثر من أربعة تريليون ريال يمني، 
مــــحــــمــــا دول تـــــحـــــالـــــف الــــــــــعــــــــــدوان مــــســــئــــولــــيــــة مـــا 
تعرض له قطاع االتصاالت من جرائم وقصف 

وتدمير.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر االتــــــــصــــــــاالت وتــــقــــنــــيــــة الــــمــــعــــلــــومــــات 

إلـــــــــى تــــضــــحــــيــــات الــــــشــــــهــــــداء مـــــــن أبـــــــطـــــــال الـــجـــيـــش 
والــلــجــان الشعبية فــي جــبــهــات الــعــزة والــكــرامــة 
ومـــــا يـــســـطـــرونـــه مــــن مـــاحـــم بـــطـــولـــيـــة دفــــاعــــا عــن 
األرض والــــعــــرض .. مـــوضـــحـــاً أن شــــهــــداء قــطــاع 
االتـــصـــاالت الـــذيـــن ارتـــقـــوا وهـــم يـــــؤدون واجــبــهــم 
الــــــــوطــــــــنــــــــي فــــــــــي اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار خــــــــــدمــــــــــات االتــــــــــصــــــــــاالت 
وتشغيلها فــي كــل الــمــحــافــظــات يمثلون صــورة 
نـــضـــالـــيـــة وتـــضـــحـــيـــات كــــبــــرى تــــضــــاف الــــــى مـــاحـــم 
األبــــطــــال والــــشــــرفــــاء مــــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــد، الفــــتــــاً إلـــى 
أن الخيار الوحيد للشعب اليمني هــو الصمود 
ومــــــــــقــــــــــاومــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــدوان االمــــــــــريــــــــــكــــــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي 

ـــــة  ـــيــ ــ ـــعــ ــ ـــبــ ــ ــتــ ــــ االمـــــــــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــــــــي ورفــــــــــــــــــــــــــض الـ
والوصاية.

ــــهـــــدت وزارة االتــــــصــــــاالت  كــــمــــا شـ
وتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات خـــــــــال 
شــــــــهــــــــر مــــــــــــــــــــارس الــــــــــــــجــــــــــــــاري عــــــــــــــــدداً 
مــــــــــــــــــن الــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــات الــــــــــــهــــــــــــادفــــــــــــة 

قـــــــطـــــــاع  أداء  تـــــــــطـــــــــويـــــــــر  إلــــــــــــــــــى 
االتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاالت وتـــــــــطـــــــــويـــــــــر 

ــــتـــــمـــــرارهـــــا  الـــــخـــــدمـــــة واسـ
ومـــــــــواكـــــــــبـــــــــتـــــــــهـــــــــا لـــــــســـــــوق 
االتـــــصـــــاالت اإلقــلــيــمــي 
والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــالــــــــــــــــــمــــــــــــــــــي رغــــــــــــــــم 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي 

فـــــــــــــــرضـــــــــــــــهـــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدوان 
والحصار.

ــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء،  أشـــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس مـــــجـ
الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز صــــــالــــــح بـــن 
قــــــــــيــــــــــادة وزارة  بـــــــجـــــــهـــــــود  حــــــــبــــــــتــــــــور، 
االتـــــــصـــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
والــــــــجــــــــهــــــــات الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــهــــــا وكــــــافــــــة 
مـــــوظـــــفـــــيـــــهـــــا وفــــــنــــــيــــــهــــــا والـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن 
فــــيــــهــــا، لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات 
الـــــــــتـــــــــي يــــــــواجــــــــهــــــــهــــــــا هـــــــــــــــذا الــــــــقــــــــطــــــــاع، 
جـــــــــــراء اســـــتـــــهـــــدافـــــه الــــمــــمــــنــــهــــج مـــن 
ِقــبــل تحالف الــعــدوان األمــريــكــي - 

السعودي- اإلماراتي.
ولـــــــــفـــــــــت إلـــــــــــــى مــــــــــا تـــــحـــــتـــــلـــــه الــــتــــقــــنــــيــــة 
واالتــــــصــــــاالت مــــن مـــكـــانـــة مــتــقــدمــة 
ــــتـــــي أصـــبـــحـــت  ــــالـــــم الــــــيــــــوم، الـ فــــــي عـ
ــــاً فـــــي تــــطــــويــــر وبــــنــــاء  ــيـ ــ ــــاسـ جــــــــــزءاً أسـ
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة وعـــــــــــــمـــــــــــــود مـــــــــــــحـــــــــــــوري فـــــي 

التنمية الشاملة.
واعــــتــــبــــر اســــتــــهــــداف الــــــعــــــدوان مــنــذ 
لــــــــــــحــــــــــــظــــــــــــاتــــــــــــه األولـــــــــــــــــــــــــــى 

حـــتـــى الـــــيـــــوم، لـــقـــطـــاع االتـــــصـــــاالت 
وبــــــــنــــــــيــــــــتــــــــه الــــــــتــــــــحــــــــتــــــــيــــــــة دلــــــــــــــيــــــــــــــًا عـــــلـــــى 
حــيــويــة هـــذا الــقــطــاع الــــذي يسعى 
المعتدي من خال ذلك األضرار 
ــــتـــــمـــــع وتــــدمــــيــــر  ــــواطــــــن والـــــمـــــجـ ــــمــ ــــالــ بــ
مــــــــــــا تـــــــبـــــــقـــــــى مــــــــــــن خــــــــــــدمــــــــــــات قـــــائـــــمـــــة 
قـــــطـــــاع  أن  مــــــــــــؤكــــــــــــداً   .. وصــــــــــــامــــــــــــدة 
االتصاالت أثبت نجاحه ومهنيته 
فــــــــي تـــــقـــــديـــــم الــــــخــــــدمــــــة فــــــــي عــــمــــوم 
مــنــاطــق ومـــحـــافـــظـــات الــجــمــهــوريــة 
طـــــــــــــــوال ســـــــــنـــــــــوات الــــــــــــعــــــــــــدوان حـــتـــى 

اللحظة.
وشــــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء -خــــــــــال 
زيــــارتــــه لـــــــوزارة االتــــصــــاالت ولــقــائــه 
الـــوزيـــر الــمــهــنــدس مــســفــر الــنــمــيــر، 
واطــــــــــــاعــــــــــــه عـــــــلـــــــى نـــــــــشـــــــــاط الــــــــــــــــــــوزارة 
وخـــــــــطـــــــــتـــــــــهـــــــــا الــــــــــتــــــــــطــــــــــويــــــــــريــــــــــة لـــــــلـــــــعـــــــام 
الـــــــجـــــــاري وأبــــــــــــرز إنـــــجـــــازاتـــــهـــــا لـــلـــعـــام 
الماضي- على أهمية بــذل أقصى 
الــــــــجــــــــهــــــــود 

لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى قـــــطـــــاع االتــــــصــــــاالت 
وتماسك مؤسساته فــي مواجهة 
الــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــات والـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات الـــــتـــــي 

يفرضها العدوان والحصار.
ــــر الـــنـــمـــيـــر أن جــهــود  وأوضــــــــح الـــــوزيـ
الـــــــــــــــــــــوزارة والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــتــــابــــعــــة 
لـــــــهـــــــا تـــــــصـــــــب حــــــــالــــــــيــــــــاً فــــــــــي الــــــحــــــفــــــاظ 
ــــلـــــى اســــــتــــــمــــــرار وتـــــطـــــويـــــر الــــخــــدمــــة  عـ
وجـــــودتـــــهـــــا لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وتـــوســـعـــة 
نـــــــشـــــــرهـــــــا رغـــــــــــــم الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الـــــتـــــي 

يواجهها القطاع.
وأكــــد أن االتـــصـــاالت تــمــضــي وفــقــاً 
لـــــــــتـــــــــوّجـــــــــهـــــــــات الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة، ورؤيــــــــتــــــــهــــــــا 
ــــتـــــزام   لــتــنــمــيــتــه وتــــطــــويــــره، مــــع االلـ
بالعمل وفقا للقوانين واألنظمة 
الـــنـــافـــذة.. مــشــيــراً إلـــى تــطــلــع قطاع 
االتـــــــــــــصـــــــــــــاالت مــــــــــن قــــــــــيــــــــــادة الــــــــدولــــــــة 
مــــــــــــواصــــــــــــلــــــــــــة إســــــــــــــنــــــــــــــادهــــــــــــــا ودعـــــــــمـــــــــهـــــــــا 
خــــــــــاصــــــــــة مــــــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــمـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات 
الــــتــــنــــافــــس، والــــتــــطــــويــــر الـــــــــــازم فــي 
ســـوق االتــــصــــاالت، والــعــمــل وفــقــا 
ألفــــضــــل األســــالــــيــــب والـــمـــمـــارســـات 

في اإلقليم والعالم.
ولفت وزير االتصاالت إلى أهمية 
ذلك في تمكين قطاع االتصاالت 
مــــــــــــن الـــــــــلـــــــــحـــــــــاق بـــــــــــالـــــــــــثـــــــــــورة الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة 
والــرقــمــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم، 
ــــفـــــجـــــوة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا  وســــــــد الـ
ــــيـــــمـــــن، جــــــــــراء الـــــــظـــــــروف الــــراهــــنــــة  الـ
الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا اســــتــــمــــرار الــــعــــدوان 

والحصار.
حــضــر الــلــقــاء رئــيــس دائــــرة الــدفــاع 
واألمـــــن بــرئــاســة الـــــــوزراء، العميد 

طه الصنعاني.

الوزير مسفر : طريان 
العدوان استهدف منشآت 

االتصاالت بأكرث من ألفني 
و76٠ غارة واستهدف ١١٠6 
منشأة وشبكة خالل السنوات 
السبع املاضية دمر منها 7٠6 

تدمريا كليا و4٠٠ مدمره 
جزئيا

رئيس الوزراء يلتقى وزير االتصاالت ويطلع على 
نشاط الوزارة ويشيد بدور قياداتها
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واحــتــفــت وزارة االتـــصـــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والــجــهــات الــتــابــعــة لها 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن مـــــارس بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة لــلــشــهــيــد الـــقـــائـــد حــســيــن بــدر 
الـــديـــن الـــحـــوثـــي. والـــتـــي اســتــعــرضــت حـــيـــاة الــشــهــيــد الـــــذي جــســد مــعــانــي 

التضحية والفداء والثبات على الحق في مواجهة الظلم والطغيان .
ــــتـــــداء بــنــهــج الــشــهــيــد الـــقـــائـــد فــــي الــــدفــــاع عــــن األمــــة   وأكـــــــدت أهـــمـــيـــة االقـ
والــتــحــرر مــن الــوصــايــة والــتــمــســك بــالــمــشــروع الــقــرآنــي إلعــــادة االمـــة إلــى 

مسارها الصحيح.
ــــا الـــشـــهـــيـــد  ــتــــــي جـــــســـــدهـ ــ ــــيـــــات لـــلـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــــقـــــرآنـــــيـــــة الــ ــــالـ  وتـــــطـــــرقـــــت الـــــفـــــعـ
الــقــائــد قـــواًل وعــمــًا بــمــا يمكن األمـــة مــن مــواجــهــة الــتــحــديــات واالنــتــصــار 
ــــاة  ــــغــ ــــــى الــــــــحــــــــق ومـــــــــقـــــــــاومـــــــــة الــــــطــ ــلـ ــ ــ ــــيـــــة مــــــــــن مـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــــثــــــــبــــــــات عـ ــــلـــــومـ ــــمـــــظـ ــلـ ــ لـ
ــــلـــــى هــــويــــة  ــــائـــــه اإليــــــمــــــانــــــي لــــلــــحــــفــــاظ عـ ــــتـــــمـ والــــمــــســــتــــكــــبــــريــــن مـــنـــطـــلـــقـــا مـــــــن انـ

الشعب اليمني.

03 NEWS | متابعات اخبارية
مارس /آذار  ٢٠٢٢ | العدد الثالث عشر | السنة الرابعة

JAREEDT
AL-ETSALAT



أســـــتـــــهـــــل وزيــــــــــــر االتــــــــــصــــــــــاالت الـــــمـــــهـــــنـــــدس مــــســــفــــر الـــنـــمـــيـــر 
الــشــهــر بــافــتــتــاح مـــشـــروع الـــبـــريـــد الــجــامــعــي فـــي جــامــعــة 
21ســبــتــمــبــر تــدشــيــنــا لــمــشــروع الــبــريــد الــجــامــعــي )شــبــاك 

خدمة( ومشروع الربط الشبكي مع الجامعة عبر 
أنظمة حديثة .

ويــهــدف اطــــاق هـــذا الــمــشــروع الـــى فــتــح شباك 
ــــتـــــمـــــر- ــــبـ ــــة فـــــــي جـــــامـــــعـــــات )صـــــنـــــعـــــاء -21سـ خــــــدمــ

ــــلــــــة أولـــــــــى  ــــمــــــرحــ عـــــــــــمـــــــــــران( وكــــــلــــــيــــــة الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع كــ
لـــيـــشـــمـــل الحــــقــــا جـــمـــيـــع الــــكــــلــــيــــات والــــجــــامــــعــــات 

الحكومية واألهلية.
واعــتــبــر وزيـــر االتـــصـــاالت ان تــدشــيــن هـــذه الخدمة 

ــــلـــــى الـــــــطـــــــاب تـــســـديـــد  الـــــبـــــريـــــديـــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة يــــســــهــــل عـ
الــرســوم الــدراســيــة وتقديم الــخــدمــات البريدية المالية 

المتنوعة.
ـــــروع يــــــأتــــــي فـــــــي إطــــــــــــار تـــــوســـــيـــــع مــــكــــاتــــب  ــــمـــــــشــ ــ ــــنـــــاً أن الـ ــــيـ ــــبـ مـ

ــــيـــــن كـــــــــل فــــــــئــــــــات الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع مـــن  ــــتـــــمـــــكـ ونـــــــــــوافـــــــــــذ الـــــــبـــــــريـــــــد لـ
الخدمات البريدية والمالية وتسهيل الحصول عليها 
بـــاعـــتـــبـــار رواد الـــجـــامـــعـــات مــــن الــنــخــب 

المجتمعية .
كــــــــــمــــــــــا أعـــــــــــــلـــــــــــــن الــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــر الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــر 
ــــبـــــر  ــــتـــــمـ ــــبـ 21 سـ مـــــــــنـــــــــح جـــــــــامـــــــــعـــــــــة 
خــــــدمــــــة الــــــــــــــواي فـــــــــاي الــــخــــاصــــة 
بــــــــاألنــــــــتــــــــرنــــــــت مـــــــــــن الــــــمــــــؤســــــســــــة 
العامة لاتصاالت أضافة إلى 
ــــرنـــــت فــي  ــتـ ــ تـــخـــفـــيـــض رســـــــــوم اإلنـ
الــجــامــعــة لــلــطــاب واألكــاديــمــيــيــن 
لـــــــأبـــــــحـــــــاث  تــــــشــــــجــــــيــــــعــــــا   %50 بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة وتـــنـــمـــيـــة الــــمــــعــــارف والــــمــــهــــارات 

لتعزيز دورها العملي واالكاديمي .

وشــــــــــــهــــــــــــد الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــس مــــــــــــــن مــــــــــــــارس 
إعــــــــــــان وزيــــــــــــر االتــــــــــصــــــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــمـــــهـــــنـــــدس مـــســـفـــر 
عـــبـــدالـــلـــه الـــنـــمـــيـــر تـــدشـــيـــن مـــشـــروع 
ــــيـــــع  ــــمـ الــــــــــبــــــــــريــــــــــد الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــي فـــــــــــــي جـ
اليمنية بالشراكة مع  الجامعات 

وزارة التعليم العالي.
وأعـــلـــن الـــوزيـــر الــنــمــيــر عـــن تــدشــيــن 
مــــــــــــشــــــــــــروع الــــــــــــربــــــــــــط الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــي بــــيــــن 
الهيئة العامة للبريد وجامعة 21 

سبتمبر.
ويهدف الربط الشبكي الــذي يعد 
مــرتــكــًزا أســاســًيــا لتطوير وتحسين 
األداء الــمــؤســســي فــي الــجــامــعــات 
والـــكـــلـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى الــتــخــلــص 
مـــــن الــــمــــعــــامــــات الــــورقــــيــــة وأتـــمـــتـــة 
حــــــــــوافــــــــــظ الـــــــــتـــــــــوريـــــــــد والــــــمــــــطــــــالــــــبــــــات 
والـــســـداد آلــيــا عــبــر تــبــادل الــبــيــانــات 

بــيــن الــنــظــام الــجــامــعــي والــبــريــد 
وطـــــــــــــــــــاب  رواد  يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن  بـــــــــــــمـــــــــــــا 
الــجــامــعــة مـــن الـــســـداد آلـــيـــاً عبر 

نوافذ البريد اليمني.
ــــا إلـــــــى أن جـــامـــعـــة  ــتـ ــ الفـ

21 ســـبـــتـــمـــبـــر تــعــتــبــر 
نــــــــــمــــــــــوذج لــــأتــــمــــتــــة 
والـــــربـــــط الــشــبــكــي 
خــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــــــــن   ،
االنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاء مــــــــن 

أتـــــــمـــــــتـــــــة الـــــــحـــــــوافـــــــظ 
الــــمــــالــــيــــة واالنـــــتـــــقـــــال 

نـــــحـــــو الـــــتـــــعـــــامـــــل اآللـــــــي 
اإللكتروني .

االتــــــصــــــاالت  وزارة  وزودت  
ــثـــــلـــــة  وتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات مـــــمـــ
بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــر الـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــر  الــــــــمــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة 
اإللــكــتــرونــيــة بــجــامــعــة 21 سبتمبر  

60جــــــــــهــــــــــاز كــــمــــبــــيــــوتــــر 
ــــيـــــر  لــــــــإســــــــهــــــــام فــــــــــي تـــــوفـ
الـــــــخـــــــدمـــــــة واالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــن 
الــتــكــنــلــوجــيــا فــــي الــتــعــلــيــم 

االكاديمي   .
كــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت  رئــــــــــيــــــــــس الــــــجــــــامــــــعــــــة  

ــــا الــــــعــــــامــــــة  بــــــــــــدرع الــــبــــريــــد  ــــهــ ــــتــ ــــانــ وامــ
اليمني ، كـــأول جــامــعــة حكومية 
تــســتــكــمــل أتــمــتــة جــمــيــع الــحــوافــظ 
ــــيـــــة ، والـــــــربـــــــط الـــشـــبـــكـــي  ــــتـــــرونـ ــــكـ اإللـ
لـــــــــتـــــــــبـــــــــادل الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات مــــــــــــع الـــــهـــــيـــــئـــــة 
العامة للبريد والتوفير البريدي .

كـــــــــــــمـــــــــــــا دشـــــــــــــــــــــــــن وزيـــــــــــــــــــــــــــــــر االتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــاالت 
الــــــــــمــــــــــهــــــــــنــــــــــدس مــــــــســــــــفــــــــر الـــــــــنـــــــــمـــــــــيـــــــــر فـــــي 
الـــــســـــادس مــــن شـــهـــر مــــــارس مـــدونـــة 
الــــــــســــــــلــــــــوك الــــــمــــــهــــــنــــــي واألخـــــــــــــاقـــــــــــــي و 
ـــة يــــمــــن  ــ ــــركــ ــ ـــــشـ دلــــــيــــــلــــــهــــــا اإلرشـــــــــــــــــــــــــادي لــ

موبايل للهاتف النقال .
الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــر " ان هــــــــذا  الـــــــــــــوزيـــــــــــــر  وقـــــــــــــــــــال 
الــــتــــدشــــيــــن لــــلــــمــــدونــــة يـــمـــثـــل تـــرســـيـــخ 
لــلــقــيــم والـــمـــبـــادئ الــمــعــتــمــدة ضمن 
إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــــشــــــركــــــة وتــــنــــفــــيــــذا 
ــــا  ــ ــــقـ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــحـ ــ لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــالــــــــيــــــــم الـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة وتـ
لــــــــــــــأهــــــــــــــداف الـــــــــــمـــــــــــرجـــــــــــوة مــــــــــــن كــــســــب 
ــــلـــــعـــــات  رضــــــــــــــا الــــــــعــــــــمــــــــاء وتــــــلــــــبــــــيــــــة تـــــطـ

المساهمين."
مــــــــشــــــــيــــــــدا ً بــــــــمــــــــواكــــــــبــــــــة شــــــــــركــــــــــة يــــمــــن 
مــــوبــــايــــل لـــكـــل جــــديــــد فـــــي الـــتـــحـــديـــث 
ــــويــــــر واالنــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــــــى أجـــــيـــــال  ــتــــــطــ ـــ والـ
مـــــتـــــقـــــدمـــــة فـــــــــي أنــــــظــــــمــــــة االتـــــــــصـــــــــاالت 

وتحديث بنيتها التحتية.
 الفـــــــتـــــــا إلـــــــــــى أن الـــــــشـــــــركـــــــة أصــــبــــحــــت 

مــــــن الــــشــــركــــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــال 
االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت فـــــي 

الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن مــــــــــــــــن خـــــــــــال 
مــواكــبــتــهــا للتطوير الـــازم 

ــــبــــــات الــــــتــــــنــــــافــــــس فـــــــــي ســــــوق  ــلــ ــ ــــطــ ــــتــ ومــ
االتصاالت.

وثـــــــمـــــــن الــــــــــوزيــــــــــر الـــــنـــــمـــــيـــــر الــــــخــــــطــــــوات 
الـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــادة والــــــــــــــــفــــــــــــــــاعــــــــــــــــلــــــــــــــــة لــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
االتـــــصـــــاالت فــــي الـــتـــزامـــه بــالــمــعــايــيــر 
الــمــهــنــيــة واألخـــاقـــيـــة .. مستعرضا 
جــــهــــود الــــقــــطــــاع فـــــي إصـــــــــدار مـــدونـــة 
الـــســـلـــوك الـــوظـــيـــفـــي فــــي الــمــؤســســة 
العامة لاتصاالت والهيئة العامة 
ــــلـــــوك  ــــريـــــد وحــــــالــــــيــــــا مــــــــدونــــــــة الـــــسـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

المهنية لشركة يمن موبايل.
فــيــمــا اكــــــدت كــلــمــتــا رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة شــــركــــة يــــمــــن مــــوبــــايــــل عـــصـــام 
ــــلـــــي و نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس  ــــمـ الـــــحـ

الــــشــــركــــة  إدارة 
الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدس 
أمـــــــــــيـــــــــــن الــــــــحــــــــرثــــــــي 
أن الــــــمــــــدونــــــة تـــعـــد 
اســــــتــــــكــــــمــــــااًل لــــمــــســــيــــرة 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــة فــــــــــــــــــي تــــــطــــــبــــــيــــــق 
الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة وتـــطـــويـــر الــبــنــاء 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــي والــــــمــــــؤســــــســــــي وتـــــطـــــويـــــر 

السياسات واللوائح التنظيمية.
ــــيـــــم  ــــقـ وتــــــــطــــــــرقــــــــت الــــــكــــــلــــــمــــــتــــــان إلــــــــــــــى الـ
الــــجــــوهــــريــــة الــــتــــي يــــلــــتــــزم بــــهــــا جــمــيــع 
الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــادات اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــكــــــــــــــــوادر 

البشرية في الشركة.
إضــافــة إلــى مضامين الــمــدونــة التي 
تـــمـــثـــل زاويـــــــــة لـــبـــرنـــامـــج األخــــاقــــيــــات 
فـــــــــي الـــــــشـــــــركـــــــة كــــــونــــــهــــــا تـــــســـــتـــــنـــــد إلــــــى 
الــــقــــيــــم الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــشـــركـــة والــــتــــي 
ــــالـــــعـــــمـــــاء،  تــــتــــمــــثــــل فــــــــي االهـــــــتـــــــمـــــــام بـ
والـــــــــتـــــــــزام الــــشــــفــــافــــيــــة والــــمــــصــــداقــــيــــة 

والموثوقية واالبتكار.

تدشني مدونة السلوك املهين 
واألخاليق لرشكة يمن موبايل

فعالية بمناسبة الذكرى السنوية 
للشهيد القائد

تدشني مرشوع 
الربيد الجامعي 

للجامعات اليمنية

افتتاح مرشوع الربيد الجامعي 
بجامعة 21 سبتمرب

املرشوع يأتي يف 
إطار توسيع ماكتب 

ونوافذ الربيد لتمكني 
كل فئات املجتمع من 

الخدمات الربيدية 
واملالية

زودت  وزارة 
االتصاالت وتقنية 
املعلومات   املكتبة 

اإللكرتونية بجامعة 
٢١ سبتمرب  6٠جهاز 

كمبيوتر 
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مارس /آذار  ٢٠٢٢ | العدد الثالث عشر | السنة الرابعة

كان حلمه االلتحاق بالكلية الحربية اال أنه لم يوفق “  
قرر أن يسافر مع رفاقه اىل صعدة ليضع النقاط على “  رغم تقدمه اىل عدد من الكليات العسكرية 

الحروف وليرشب املاء من منبعه

نجــوم   ال تنطفئ..
ــــربــــــى وتــــــرعــــــرع عــــلــــى األخـــــــاق  ــــأًة صــــالــــحــــة وتــ ــــنـــــُذ صـــــغـــــره نــــــشــ ــــــد حـــجـــــــر مـ نــــشــــأ مـــحـــمـ
والصاح وتقديم العون لمن يحتاجه , فكان رغم طيبته وهدوءه في كثير من 
المواقف إاّل أنه أتصف أيضاً بالخشونة كلما استدعى ذلك , وأمتلك شخصية 
قـــيـــاديـــة وكــــــان بــحــكــم قـــــرب مــنــزلــهــم مــــن الــكــلــيــة الـــحـــربـــيـــة فــــي الــــروضــــة دائــــمــــاً مــا 
ينظر إلى الطاب وهم يخرجون في إجازتهم االسبوعية وتتماهى إلى مسامعه 
أصــواتــهــم وهـــم يــتــدربــون ويــهــتــفــون بــالــشــعــارات الــوطــنــيــة والــحــمــاســيــة فيتمنى أن يصير 
واحـــداً منهم, وظــل حلم الــدخــول إلــى الكلية الحربية أمــًا يـــراوده منذ الصغر , عندما 
أكــمــل دراســـتـــه الــثــانــويــة بــمــعــدل عــالــي كـــان أول مــا فــعــلــه أن ذهـــب للتنسيق فــي الكلية 

الحربية غير أنه لم يوفق رغم تقدمه الى عدد من الكليات العسكرية.

وحــكــايــات المجاهدين مــن الــرعــيــل األول 
ــــوا  ــ ــــانـ ــ وعـــــــــــــن الــــــــمــــــــاحــــــــم الــــــبــــــطــــــولــــــيــــــة الــــــــتــــــــي كـ
يـــصـــدرونـــهـــا وهــــــم قـــلـــة قــلــيــلــة مــســتــضــعــفــة 
, ومـــنـــهـــا انــــخــــرط فــــي عـــــدة دورات ثــقــافــيــة 
وعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة , وصــــــــــــــــــــار كـــــــثـــــــيـــــــر االحــــــــتــــــــكــــــــاك 
ــــهـــــم وكـــــــــــان دائـــــــم  بــــالــــمــــجــــاهــــديــــن والــــــتــــــأثــــــر بـ
االلــــــــــتــــــــــقــــــــــاء بــــــــهــــــــم والــــــــــحــــــــــضــــــــــور مـــــــعـــــــهـــــــم فــــي 
كـــــــــل الــــــــمــــــــواقــــــــف والـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات وفــــــــــــي كـــل 

المسيرات.
عندما دخل المجاهدون صنعاء أشتغل 
مــحــمــد ضــمــن مــربــع مــديــريــة بــنــي الــحــارث 
لــمــدة 8 أشــهــر , مـــنـــفـــرداً يــقــوم بالتحشيد 
والــتــعــبــئــة الـــثـــوريـــة وعـــمـــل الـــنـــقـــاط األمــنــيــة 
ــــة بــــــــأهــــــــداف الــــمــــســــيــــرة  ــيـ ــ ــتـــــوعـ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب الـ
القرآنية والتحرك في االوســاط الشعبية 
لــــحــــلــــحــــلــــة الـــــمـــــشـــــاكـــــل والــــــــنــــــــزاعــــــــات داخــــــــل 
الــــمــــجــــتــــمــــع فـــــــي نــــــطــــــاق جـــــغـــــرافـــــيـــــتـــــه, حـــتـــى 
جــــــــــــــــــاءت الـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات واالوامــــــــــــــــــــــــــــر بــــــدمــــــج 
مــجــامــيــع أبـــــو زيـــــن الـــعـــابـــديـــن حـــجـــر ضــمــن 
قـــــوام قـــــوات الـــنـــجـــدة لــيــكــون بــعــدهــا قـــائـــداً 

لـــــــــــــ28 نــــقــــطــــة امـــــنـــــيـــــة تـــــــوزعـــــــت عـــلـــى 
طـــــــول مــــديــــريــــة بــــنــــي الــــحــــارث 

بـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــاس  وارتــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــط   ,
والـــمـــجـــتـــمـــع فـــــي عـــاقـــة 

يـــــمـــــكـــــن  ال  حـــــــمـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
وصــــــــــفــــــــــهــــــــــا لــــــــــمــــــــــا كــــــــــان 
ــــه مـــــــــــن أخـــــــــــاق  ــلــ ــ ــثــ ــ ــــمــ يــ
وســــــــــــلــــــــــــوكــــــــــــيــــــــــــات ومــــــــــا 
يـــقـــدمـــه مــــن إحـــســـان 
لــمــن يــعــرفــه ومــــن ال 

يعرفه .
ولــــــــــمــــــــــا كــــــــــــــــان ألبــــــــــــــــو زيــــــــن 

ــــــن مـــــــــن مــــــواقــــــف  ــــديـ ــ ــــابـ ــ ــــعـ ــ الـ
بــــــــــطــــــــــولــــــــــيــــــــــة ومــــــــــســــــــــاهــــــــــمــــــــــات 

ــــيـــــة  ــــيـــــدانـ وانـــــــــــــجـــــــــــــازات أمــــــنــــــيــــــة مـ
بــــــــتــــــــعــــــــزيــــــــز  , جـــــــــــــــــــــــــــــــاءت االوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

االجـــــهـــــزة االمــــنــــيــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إب 
كـــــونـــــهـــــا فـــــــي تـــــلـــــك الــــــفــــــتــــــرة تـــــعـــــانـــــي الـــكـــثـــيـــر 

ــــهــــــداف الــــمــــبــــاشــــر مــــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــــتــ مــــــن االســ
التكفيرية الــتــابــعــة لــلــعــدوان , فانتقل ابــو 
زين العابدين ليشغل منصب قائد فريق 

الــــتــــدخــــل الــــســــريــــع فـــــي أحــــــد فــــــــروع أجـــهـــزة 
امــــن الــمــحــافــظــة والــــــذي كــــان بــمــثــابــة رافـــد 
مهم لأجهزة األمنية هناك , فكان دائــم 
الــــتــــنــــقــــل بــــيــــن مــــديــــريــــاتــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــثــل 
بـــــعـــــدان , الــــعــــديــــن , الــــســــبــــرة , مـــيـــتـــم , فــي 
عمل مستمر ومتواصل , فاذا قام بضبط 
احــــــد الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــكـــفـــيـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــٍة مــا 
، لــــم يـــهـــدأ لــــه بـــــال حـــتـــى يـــقـــوم بــالــمــتــابــعــة 
والــــــتــــــحــــــري وجــــــمــــــع االســــــــــتــــــــــدالالت إلـــــــــى أن 
ــــتـــــي  ــــتـــــمـــــكـــــن مـــــــــن ضــــــبــــــط كـــــــامـــــــل الـــــخـــــلـــــيـــــة الـ يـ

ينحدر منها هذا العنصر أو ذاك .
ووثــــــــــــقــــــــــــت قــــــــــنــــــــــاة الــــــــمــــــــســــــــيــــــــرة الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مــــن 
االنجازات االمنية في إب والتي كان ألبو 
زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن الـــــــــــدور االبـــــــــــرز فــــيــــهــــا.. وقــــد 
ظـــهـــر فــــي أكـــثـــر مــــن مــشــهــد ضـــمـــن مــقــاطــع 
تــوثــق انـــتـــزاعـــه ألكــثــر مـــن 80 عــبــوة نــاســفــة 
ــــا  ــــهـ ــتـ ــ فــــــــي أوقــــــــــــــــات مـــــتـــــفـــــرقـــــة كـــــــانـــــــت قــــــــد زرعـ
الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة فـــي مــنــاطــق مختلفة 
مــــــــــن الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة, إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب اســــــهــــــامــــــه 
بــالــقــبــض عــلــى مــطــلــوبــيــن امــنــيــاً مــنــذ الــعــام 
2007م ولم تستطع االجهزة 
االمــــنــــيــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة ضــــبــــطــــهــــا او 
ــتـــــراب مــن  ــ حـــتـــى االقـ
مـــنـــاطـــق تـــواجـــدهـــا 
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــوا عـــــــــــبـــــــــــارة 
عـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــادات 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــم 

القاعدة..
ــــاًء  ــنــ ــ وبــ يـــــــــوم  ذات 
عــــلــــى الـــمـــعـــلـــومـــات 
االمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــفـــيـــد 
بــــــــــــــوصــــــــــــــول احـــــــــــــــــــد قــــــــــــــادة 
عــــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــر الــــــــــــــــقــــــــــــــــاعــــــــــــــــدة مــــــن 
ــــالـــــع  ــــافـــــظـــــة الـــــضـ ــــريـــــــس فــــــــي مـــــحـ ــ مـ
إلــــى ريــــف مــحــافــطــة إب , تـــم ابـــاغ 
ابـــــــــــــو زيـــــــــــــن الـــــــعـــــــابـــــــديـــــــن لــــلــــتــــحــــرك 
والــــقــــاء الــقــبــض عــلــيــه والــــذي 
كـــــــــــــــــــــان بـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــاريـــــــــر 
ــــيـــــة فــــــي مـــنـــزل  ــــاراتـ ــبـ ــ ــــتـــــخـ االسـ
مـــنـــفـــرد بــــإحــــدى الــــقــــرى الـــمـــتـــاخـــمـــة مــــا بــيــن 

الـــضـــالـــع واب.. تـــحـــرك أبـــــو زيـــــن الــعــابــديــن 
ومعه فريق االقتحام والمعزز بطقم من 
قـــوات المكافحة التابعة لــأمــن المركزي 
فـــي إب , حــيــنــهــا لـــم تــكــن االجـــهـــزة االمــنــيــة 
خــــــالــــــيــــــة مـــــــــن االخـــــــــــتـــــــــــراق ، فــــــقــــــد تـــــــــم ابـــــــــاغ 
ذلــــــــــك االرهــــــــــابــــــــــي بــــــعــــــزم االجــــــــهــــــــزة االمــــنــــيــــة 
عــلــى اعــتــقــالــه عــبــر فــريــق الــتــدخــل الــمــؤهــل 

والمكلف بالمهمة .
قبل وصول ابو زين العابدين إلى منطقة 
ــــــم الـــــتـــــوقـــــف ألداء صـــــــــاة الـــفـــجـــر  ــــــدف تـ ــــهـ ــ الـ
وشــــــــــــرح خـــــطـــــة االقــــــتــــــحــــــام وبـــــــاشـــــــر بــــإســــنــــاد 

الواجبات وتوزيع المهام .
وقبل شــروق الشمس وصل المجاهدون 
إلـــــى مــنــطــقــة الــــهــــدف الــــــذي كـــــان هــــو االخــــر 
ــــاً مــــــــحــــــــصــــــــوراً فـــي  ــــمــ ــــكــ ــــحــ ــــاً مــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــمــ قـــــــــد اعــــــــــــد كــ
طريق بين تبتين , فاجأهم العدو بإغاق 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق بــــــــالــــــــحــــــــجــــــــارة الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة وجــــــــــــــذوع 
ــــار وقــــبــــل أن يـــهـــم الــــســــائــــق لـــلـــنـــزول  االشــــــجــ
ــــالـــــهـــــجـــــوم  إلزالـــــــــــــــــة االحــــــــــجــــــــــار بـــــــــــدء الـــــــــعـــــــــدو بـ
مــــن الــــجــــوانــــب واالمــــــــــام وانـــــهـــــال الــــرصــــاص 
مــــن كــــل الـــجـــهـــات , فـــتـــرجـــل الــجــمــيــع عــلــى 
صـــــيـــــحـــــات ابــــــــــو زيــــــــــن الــــــــــــذي يــــــأمــــــرهــــــم بــــأخــــذ 
ــــتـــــال واالشـــــــتـــــــبـــــــاك فـــــــي جـــو  ــــلـــــقـ مـــــواقـــــعـــــهـــــم لـ
صــاخــب بــأزيــز الـــرصـــاص ، ينطلق ابـــو زيــن 
محفزاً افراده بادخار الذخيرة وعدم الرد 

إال على مصادر النيران.
وبــيــنــمــا هـــو يــمــضــي زاحــــفــــاً نــحــو الــتــبــة على 
ــــان يــتــمــركــز  يــمــيــنــه والـــقـــريـــبـــة مـــنـــه والــــتــــي كــ
ــــر  ــــبــ ــــنـــــصـــــر ارهـــــــــابـــــــــي كـــــــــــان اخـــــــــــــوه االكــ ــــا عـ ــــيـــــهـ فـ
عمار يغطيه برشقات من بندقيته , حتى 
وصل ابو زين الى مسافة صفر مع العدو 
ـــكـــــن مــــــــن ارســـــــــــال  فــــــــي الــــــتــــــبــــــه وبــــــالــــــفــــــعــــــل تـــــمــ
ــــنـــــصـــــر مــــرســــلــــة  ــــلـــــقـــــة اخــــــتــــــرقــــــت راس الـــــعـ طـ
ايــاه الــى الجحيم.. اخــذ ابــو زيــن العابدين 
مـــعـــدل الــشــيــكــي الـــــذي كــــان بـــحـــوزة الــعــدو 
ــــدأ يـــمـــشـــط مــــصــــادر الــــنــــيــــران كــــي يــخــفــف  ــ وبـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــقـــم االمـــــــن الــــمــــركــــزي كــي 
يـــــتـــــقـــــدم االفـــــــــــــــــراد نـــــحـــــو الـــــتـــــبـــــة االخـــــــــــــــرى فـــي 
عملية التفاف وبمجرد خروج الطقم عن 
الطريق االسفلتي حتى اعطبه لغم ارضي 
أو عــبــوة نــاســفــة كــانــت قـــد زرعــتــهــا الخلية 

االرهــابــيــة فــي وقـــٍت ســابــق , تــفــرق االفـــراد 
, فــــمــــنــــهــــم مـــــــن صـــــعـــــد إلـــــــــى جـــــــــــوار أبـــــــــو زيـــــن 
الــعــابــديــن ومــنــهــم مـــن ظـــل مــتــســتــراً خلف 

الطقم المعطوب.
كـــــان أبـــــو زيـــــن الـــعـــابـــديـــن واســــــع الـــعـــاقـــات 
ودائــم االتصال بالمجاهدين في مختلف 
الـــــــقـــــــرى والـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــي تــــشــــكــــل تـــــهـــــديـــــداً 
لأمن واالستقرار والسكينة العامة , هنا 
في األثناء تواصل مع بعض المجاهدين 
ــــبـــــة ألســــــنــــــادهــــــم مـــعـــلـــمـــاً  ــــريـ ــــقـ فـــــــي الـــــقـــــريـــــة الـ

إياهم بالموقف.. وأنطلق مشيراً على 
ــــنــــــصــــــور  صــــــــديــــــــقــــــــه حـــــــســـــــيـــــــن مــ

الــــهــــيــــاشــــي الـــــقـــــريـــــب مــن 
الــــــتــــــبــــــة الـــــــيـــــــســـــــرى كـــي 

يـــــــــلـــــــــتـــــــــف حـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــا , 
المجاهد  انطلق 
حــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــــــــــــــــــن فـــــــــــي 
عـــمـــلـــيـــة إلـــتـــفـــاف 
وقبل أن يغيب 
عـــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــاضـــــــــــــــري 

صــــديــــقــــه الـــعـــزيـــز 
مـــــحـــــمـــــد أبـــــــــــو زيــــــن 

ـــقـــــــة  ـــ ـــلـ ــ بـــــــــــــــاشـــــــــــــــرتـــــــــــــــه طــ
قــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاص مــــــــتــــــــخــــــــفــــــــي 

ومـــــــــــــــــحـــــــــــــــــصـــــــــــــــــن بـــــــــشـــــــــكـــــــــل 
عملي في داخــل العبارة 

الــــقــــريــــبــــة إذ كـــــــان الـــــعـــــدو قــد 
جــهــز نــفــســه لــكــل االحـــتـــمـــاالت , 

صـــاح أبـــو زيـــن لــصــديــقــة الــــذي أرتــقــى 
ــــتـــــاف  شـــــــهـــــــيـــــــداً عــــــلــــــى اثــــــــــــرهــــــــــــا.. تــــــــقــــــــدم أبــــــــــــو كـ
الــعــقــبــي مـــحـــاواًل إنــتــشــال جــثــة رفــيــقــة غير 
أن طلقة ثانية صـــادرة عــن نفس القناص 
أصابته في الــرأس أرتقى شهيداً.. فتقدم 
أبـــــــو زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن بــــعــــد أن نـــــــزل مــــهــــرواًل 
مــــــن الــــتــــبــــة االخـــــــــــرى مــــــع رفــــيــــقــــه أبـــــــو حــــرب 
الــعــيــانــي بــاتــجــاه الجثتين كـــان أبـــو زيـــن قد 
ــــأنـــــه ســــيــــزحــــف النـــتـــشـــال  وجـــــــه أبـــــــو حـــــــرب بـ
الــــشــــهــــيــــديــــن بــــيــــنــــمــــا هـــــــو يــــتــــعــــامــــل مــــبــــاشــــرة 
مــع الــقــنــاص أثــنــاء إخـــراج رأســـه ومحاولة 
ــــيـــــه.. بــــالــــفــــعــــل تـــــقـــــدم أبــــــــو زيــــن  ــلـ ــ األطــــــــــــاق عـ
كــطــعــم فـــخـــرج الـــقـــنـــاص الــــــذي فـــاجـــئـــه أبـــو 

ــــيـــــًا..  ــــتـ حـــــــــرب بــــطــــلــــقــــة فـــــــي الـــــــــــــرأس أرداه قـ
لــكــن مــــازال هــنــاك قــنــاص اخـــر بــيــن أشــجــار 
الــــقــــات نـــالـــت رصـــاصـــتـــه مــــن قـــلـــب أبـــــو زيـــن 
ــــلــــــى إثــــــــرهــــــــا شــــــهــــــيــــــداً ,  الــــــعــــــابــــــديــــــن أرتــــــــقــــــــى عــ
صـــــاح أبـــــو حـــــرب الـــعـــيـــانـــي بـــالـــجـــمـــيـــع: "أبــــو 
ــــهــــــد", وحــــــــــــــاول ســـــحـــــب جـــثـــث  ــتــــــشــ ــ زيــــــــــن اســ
الــــشــــهــــداء الــــثــــاثــــة غـــيـــر أنــــــه أصــــيــــب بــطــلــقــة 

رابعة أرتقى جوارهم شهيداً..
فيما أنــدفــع ثــاثــة مــن الــمــجــاهــديــن صــوب 
الــــجــــثــــث الـــمـــكـــشـــوفـــة عــــلــــى مـــــزرعـــــة لـــلـــقـــات 
والـــمـــنـــزل الــمــقــصــود , قــــام االفـــــــراد الــبــقــيــة 
بــالــتــغــطــيــة عـــلـــى عـــمـــار حـــجـــر الــــذي 
ــــة  ــــغــ ــــالــ اســــــــــتــــــــــطــــــــــاع بـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــة بــ
انــــــــتــــــــشــــــــال الـــــــجـــــــثـــــــث األربــــــــــــــع 
إلـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــوق طــــــــــــقــــــــــــم أبــــــــــــو 
زيــــــن الـــعـــابـــديـــن , وقــــرر 
ــيـــــع االنـــــســـــحـــــاب  ــ ــــمـ الـــــجـ
بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد اســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــاد 
قــــائــــدهــــم مـــــع وصـــــول 
الــــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــاهــــــــــــــديــــــــــــــن مـــــــن 
الــقــريــة فــــرت الــعــنــاصــر 
الـــــــــتـــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــريـــــــــة تـــــــــاركـــــــــيـــــــــن 

قتاهم ورائهم.
وقـــــــــــبـــــــــــل ظـــــــــهـــــــــر ذلـــــــــــــــــك الـــــــــيـــــــــوم 
ــــيـــــة  ــــائـ ــــفـــــضـ خــــــــرجــــــــت الـــــــــقـــــــــنـــــــــوات الـ
الـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــعـــــــــــــــة لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدوان بـــــــــــإعـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا 
واســــــتــــــبــــــشــــــارهــــــا فــــــــي نـــــبـــــأ اســـــتـــــشـــــهـــــاد أبـــــو 
زيــــــــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــابـــــــــــديـــــــــــن حـــــــــجـــــــــر , والــــــــــــــــــذي 
وصــفــه اإلعـــام الــمــعــادي بالقول 
عــــلــــى قـــــنـــــاة الــــــحــــــدث الــــســــعــــوديــــة 
ــــمـــــذيـــــعـــــة مـــنـــتـــشـــيـــة : "مــــصــــرع  والـ
ــــارز فـــــي جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي أبـــو  ــبــ ــ الــــقــــيــــادي الــ
زيــــــــــــــــن حــــــــــجــــــــــر, وبــــــــــــذلــــــــــــك طــــــــــويــــــــــت صــــفــــحــــتــــه 
إلـــــــى األبـــــــــــــد".. وإن كــــانــــت وســـــائـــــل اإلعـــــــام 
ــــة قـــــــــد زعـــــــمـــــــت طـــــــــي صـــــفـــــحـــــة أبــــــو  ــ ــــاديـ ــ ــــعـ ــ ــــمـ ــ الـ
زيـــــن ورفــــاقــــه إاّل أن الـــيـــمـــن والدة بــأبــنــائــهــا 
ــــا األبــــــــــــــــرار ســـيـــظـــلـــون  ــــهــ ــــهــــــدائــ الـــــعـــــظـــــمـــــاء وشــ
شــــاهــــداً حـــيـــاً عـــلـــى كــــل الـــبـــطـــوالت والـــمـــأثـــر 
الـــتـــي إجــتــرحــوهــا عـــن إيـــمـــاٍن وصـــــدق تــولــي 

وحب لليمن األرض واالنسان..

جاءت االوامر له 
بتعزيز االجهزة االمنية 
يف محافظة إب كونها يف 

تلك الفرتة تعاين الكثري من 
االستهداف املبارش من 

العنارص التابعة 
للعدوان 

كان هناك قناص 
آخر بني أشجار القات نالت 
رصاصته من قلب أبو زين 

العابدين ارتقى على اثرها 
شهيدا 

مدير التحرير 

تــحــطــم حـــلـــم مــحــمـــــد وتـــبـــخـــرت طــمــوحــاتــه 
لــــــــكــــــــن والــــــــــــــديــــــــــــــه شــــــــجــــــــعــــــــاه وحــــــــــــــفــــــــــــــزاه عــــلــــى 
الـــمـــواصـــلـــة فــــي الـــســـلـــك الـــمـــدنـــي وحــــتــــى ال 
تــضــيــع عــلــيــه الـــســـنـــوات دفـــعـــوه للتسجيل 
بجامعة صنعاء , فدرس وتخرج بامتياز.
ــــــن األفــــــــكــــــــار حـــيـــن  ــثــــيــــر مـ ــــانــــــت تـــــــــــــــراوده الــــكــ كــ
يــــــــســــــــمــــــــع مـــــــــــــن اإلعــــــــــــــــــــــــــام أو الـــــــــــــــزمـــــــــــــــاء عـــــن 
األحــــــــــــــــــــــــــــــداث فـــــــــــــي صـــــــــــعـــــــــــدة وعـــــــــــــــــن الـــــــتـــــــوجـــــــه 
الــقــادم منها المتمثل بــالــمــســيــرة القرآنية 

والشهيد القائد والسيد القائد .
في تاريخ 6/16/ 2014م, كان يومها ذاهباً 
كــــالــــعــــادة إلـــــى الـــعـــمـــل فـــالـــتـــقـــى بــمــجــمــوعــة 

مـــــــــن اصــــــــدقــــــــائــــــــه الــــــمــــــجــــــاهــــــديــــــن الــــســــبــــاقــــيــــن 
ــــاء الـــــحـــــي وســـــألـــــهـــــم عــــــن وجـــهـــتـــهـــم  ــنــ ــ مــــــن أبــ
فاخبروه أنهم ذاهبون إلى صعدة للزيارة 
, فـــقـــرر هـــــذه الــــمــــرة أن يـــضـــع الـــنـــقـــاط عــلــى 
الــــــــمــــــــاء  لــــــــيــــــــشــــــــرب  يــــــــــذهــــــــــب  الـــــــــــــحـــــــــــــروف وأن 
ــنــــبــــعــــه كـــــمـــــا يـــــــــقـــــــــال.. أتــــــصــــــل بـــالـــبـــيـــت  مــــــــن مــ
وأخــــبــــرهــــم مــتــعــلــًا بـــأنـــه ذاهــــــب فــــي مــهــمــة 
عــــمــــل 10 أيـــــــــــــام.. وذهــــــــــب مــــعــــهــــم فــــــي أول 
زيـــــــارة لــــه إلـــــى صـــعـــدة لـــتـــكـــون هـــــذه الــــزيــــارة 
هـــي بـــدايـــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لــحــيــاة محمد 

محمد حجر أبو زين العابدين..

قــــــــــرأ أبــــــــــو زيــــــــــن الــــــعــــــابــــــديــــــن مــــــــــــازم الـــشـــهـــيـــد 
الــقــائــد فتأثر تــأثــراً عجيباً , وســمــع قصص 
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الدودة الرملية تصمم برامج 
ضارة لتعمل على أجهزة 

ASUS راوتر
ثـــــــابـــــــتـــــــة  بــــــــــــــــرامــــــــــــــــج   ASUS أصـــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
جــــهــــاز   14 لـــــــــ  جــــــــديــــــــدة   Firmware
تــــــوجــــــيــــــه، بـــــعـــــد أن تــــــــم تــــنــــبــــيــــهــــهــــا إلـــــى 
الــــــــــذي   Cyclops Blink مـــــتـــــغـــــيـــــر 
تــــــــــــــم تـــــــــعـــــــــديـــــــــلـــــــــه لـــــــلـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل عــــــلــــــيــــــهــــــا. 
جـــــــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــوة بــــــــــعــــــــــد أن 
الــــشــــركــــة   ،Trend Micro نــــبــــهــــت 
الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــزودة، بـــــــــالـــــــــمـــــــــشـــــــــكـــــــــلـــــــــة وبـــــــــعـــــــــد 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــمـــتـــغـــيـــر وتـــحـــلـــيـــلـــه. 
ــــا تـــعـــمـــل  ــــهــ ــــــت ASUS أنــ ــــحـ ــ وقـــــــــد أوضـ
ــــالـــــجـــــات وســـتـــنـــشـــر  ــــمـــــعـ ــــلـــــى وضـــــــــع الـ عـ
 ASUS تـــحـــديـــثـــات الــــبــــرامــــج. وقــــالــــت
إنـــــــــــــــــــه يــــــــــجــــــــــب عــــــــــلــــــــــى الــــــمــــــســــــتــــــخــــــدمــــــيــــــن 
ــــبـــــط الــــمــــصــــنــــع عـــلـــى  إجـــــــــــــراء إعـــــــــــــادة ضـ
أجــــــــــهــــــــــزتــــــــــهــــــــــم، وتــــــــــحــــــــــديــــــــــث الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج 
الـــــــثـــــــابـــــــتـــــــة، والــــــــتــــــــأكــــــــد مـــــــــن أن لــــديــــهــــم 

كـــــلـــــمـــــة مـــــــــــــــرور قـــــــــويـــــــــة، والــــــــتــــــــأكــــــــد مـــن 
ُبـــــعـــــد )اإلعــــــــــداد  تـــعـــطـــيـــل اإلدارة عـــــن 
 C & C االفــــــــتــــــــراضــــــــي(. وأن خـــــــــــــوادم
 WatchGuard عـــلـــى والــــروبــــوتــــات 
الــــتــــي ال   ASUS وأجـــــهـــــزة   Firebox
تــنــتــمــي إلــــــى مــــؤســــســــات مـــهـــمـــة قــــد ال 
ــــتـــــصـــــادي أو  تـــتـــعـــرض لــلــتــجــســس االقـ
الــــســــيــــاســــي أو الـــــعـــــســـــكـــــري. لــــــــذا ربـــمـــا 
أنــــــه مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــــكــــون الـــغـــرض 
 Cyclops Blink الــرئــيــســي لــشــبــكــة
الروبوتية هو بناء بنية تحتية لمزيد 
مــــــن الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى أهــــــــــــداف عـــالـــيـــة 
الــقــيــمــة" كــونــهــا تستخدم الصناديق 
 OpenSSL شـــــــــــــــهـــــــــــــــادة  الــــــــــمــــــــــصــــــــــابــــــــــة 
لــــــتــــــشــــــفــــــيــــــر اتـــــــــصـــــــــاالتـــــــــهـــــــــا مــــــــــــع خــــــــــــــــوادم 
الـــقـــيـــادة والــتــحــكــم )C&C(. وأكــــدت 
مــــن  الــــــــــعــــــــــديــــــــــد  إن   Trend شــــــــــركــــــــــة 
 C األنـــظـــمـــة الــمــصــابــة تــصــبــح خــــــوادم
C & لــــروبــــوتــــات أخــــــــرى، مـــضـــيـــًفـــا أن 
هناك حالًيا حوالي 200 ضحية من 

Cyclops Blink فــي جميع أنــحــاء 
العالم.

خطاء يف تحليل شهادة 
 )OpenSSL(

اكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــف مــــــــــــــــشــــــــــــــــروع زيــــــــــــــــــــــــــرو قــــــــوقــــــــل 
وبــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــثــــــــــــــــــون ثـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــي تـــــــشـــــــفـــــــيـــــــر 
مــــجــــال  فــــــــي  الـــــمـــــشـــــهـــــور   OpenSSL
ــــمــــــصــــــدر يـــمـــكـــن  الـــــــــمـــــــــوارد مــــفــــتــــوحــــة الــ
ــــبـــــب فــــي  ــتـــــسـ ــ ــلـ ــ إســـــــــــــــــــاءة اســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــه لـ
حــــلــــقــــة ال نــــهــــائــــيــــة تــــــــــــؤدي إلــــــــــى رفـــــض 
حـــالـــة الـــخـــدمـــة. وتــــم تــصــنــيــف الــخــطــأ 
ــــلـــــى انـــــــــه شــــــديــــــد الــــــخــــــطــــــورة ويـــمـــكـــن  عـ
ــــيـــــل الــــــخــــــطــــــأ بـــــــواســـــــطـــــــة شــــــهــــــادة  تـــــشـــــغـ
رقـــــــمـــــــيـــــــة ضــــــــــــــــــارة مـــــــــــع مــــــعــــــلــــــمــــــات غــــيــــر 
 OpenSSL يــــتــــأثــــر اصــــــــــــدار ــــالـــــحـــــة.  صـ
بـــالـــخـــطـــأ،   3.0 و   1.1.1 و   1.0.2
وُينصح المستخدمون بالترقية إلى 

.1.0.2zd اإلصدار

الحرب السيربانية الروسية األمريكية
Russian-American cyber war

متابعات إخبارية

موووووع احووووووتوووووودام الوووووحووووورب الووووروسوووويووووة األوكووووورانووووويوووووة انوووطووولوووقوووت حووورب 
أخوووووووووورى واسووووووعووووووة الووووونوووووطووووواق شووووكوووولووووت أكوووووبووووور ضووووغووووط عوووولووووى بوووورامووووج 
موووووكوووووافوووووحوووووة الوووووووفووووووويوووووووروسوووووووات والوووووموووووخوووووتوووووصووووويووووون عووووولوووووى االطوووووووووووووووووواق. الوووووضوووووغووووووط 
المتمثلة بالتجسس ونشر االخبار المضللة واالختراقات األمنية 

واسعة النطاق والتهجم على المواقع اإللكترونية الرسمية.

التخوفات الرسمية 
تعطل الــمــواقــع الرسمية األوكــرانــيــة بداية 
ــيـــــة  ــ ــــمـ الـــــــــحـــــــــرب ابـــــــــــتـــــــــــداء مـــــــــن الــــــــمــــــــواقــــــــع الـــــرسـ
السيادية كرئاسة الدولة والبرلمان وحتى 
ــــمــــــؤســــــســــــات  تــــعــــلــــيــــق مــــــــواقــــــــع الـــــــــــــــــــــــوزارات والــ
اإلعـــامـــيـــة وبــالــمــثــل قــبــل حـــوالـــي أســبــوعــيــن 
تـــعـــرض مـــوقـــع وزارة الــــدفــــاع لــخــبــر مــضــلــل 

بحجم القتلى من الجيش الروسي المشارك في المعارك ناتج عن عملية 
اختراق. الحكومة اإليطالية تحد من استخدام برامج مكافحة الفيروسات 
الـــروســـيـــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي أعـــقـــاب الـــغـــزو الــــروســــي ألوكــــرانــــيــــا، خشية 
أن تـــغـــتـــنـــم مــــوســــكــــو مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروســــات الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا الخــــــتــــــراق الــــمــــواقــــع 
ــــيـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة. كــــمــــا حــــــــــذرت وكــــــالــــــة األمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي األلــــمــــانــــيــــة  ــــتـــــرونـ اإللـــــكـ
مستخدمي برنامج Kaspersky من أنها تشكل خطًرا جسيًما وقد تسهل 

لهجمات ناجحة من القراصنة.

انتقال الحرب من الجواسيس لهجمات 
إلكرتونية

فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة كـــانـــت الـــحـــرب بــيــن روســـيـــا وامـــريـــكـــا تـــأخـــذ أشــكــال 
ــــيـــــة  ــــنـ ــتـــــجـــــســـــس والـــــــمـــــــاحـــــــقـــــــات واســــــــــتــــــــــراق الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات األمـ ــ حـــــــــــــروب الـ
ــــاتـــــو والـــــــيـــــــوم ومــــــــع الــــحــــرب  ــــنـ والــــعــــســــكــــريــــة بــــيــــن كــــتــــلــــة وارســـــــــــو وكــــتــــلــــة الـ
األوكرانية استعرت حرب سيبرانية ال تقف اضرارها على دولتين انما 
تتعدى العديد من الدول وتعني االختراق والتحكم عن بعد وكشف 
االســــــــرار والـــمـــعـــلـــومـــات الـــســـيـــاســـيـــة واألمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة ولـــيـــس هـــذا 
فحسب بل تدمير األنظمة التي تعمل عليها المنظومات العسكرية 
المختلفة. البعض قد يري أن الحرب السيبرانية الحالية بين روسيا 
والغرب وتحديدا أمريكا لها مقدمات منذ 2016 حيث اُتهمت روسيا 
باالختراق كوسيلة للتأثير على الناخبين لصالح ترامب "المحسوب 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري" وصــــعــــود بــــايــــدن مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــانـــتـــقـــام لـــســـقـــوط حــــزبــــه فــــي تـــلـــك االنــــتــــخــــابــــات وتــــظــــل تـــكـــهـــنـــات ولــكــن 
التحذير األخير لبايدن حول هجمات إلكترونية روسية جاء بناء على 
تــحــلــيــل الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي وضــــع مــمــاثــل لـــأزمـــة الــعــالــمــيــة إلمـــــدادات 

الغذاء والطاقة.

الهجوم السيرباين على 
أوكرانيا 

بـــــدأ الـــهـــجـــوم الـــســـيـــبـــرانـــي عـــلـــى مــــواقــــع الـــحـــكـــومـــة والـــشـــركـــات 
األمريكية في بداية الحرب األوكرانية وهــذا ما نفته روسيا. 
الــحــرب الحالية كشفت ثــغــرات متعددة فــي مختلف النظم 
خاصة المتصلة باإلنترنت. ويتوقع الخبراء الدوليين حرب 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــتــــعــــدى روســـــيـــــا وأمـــــريـــــكـــــا. وبــــالــــمــــثــــل فــــقــــد حـــــذرت 
روســـــيـــــا مـــســـتـــخـــدمـــي مــــواقــــعــــهــــا الــــعــــامــــة واإلخــــــبــــــاريــــــة وغـــيـــرهـــا 
أنــهــا تــتــعــرض لــهــجــمــات مــثــل الــمــوقــع الــعــربــي لــروســيــا الــيــوم. 
والــهــجــمــات الـــمـــؤكـــدة الــتــي طــالــت أوكـــرانـــيـــا فـــي األيـــــام االولــــى 
ــــتـــــهـــــداف  لـــــلـــــحـــــرب تــــشــــيــــر اتـــــــهـــــــامـــــــات مــــــوجــــــّهــــــة إلــــــــــى روســـــــيـــــــا بـــــاسـ
ــــيـــــة وكـــــــذلـــــــك نــــظــــامــــهــــا الــــمــــصــــرفــــي  مـــــؤســـــســـــات أوكـــــــرانـــــــيـــــــة رســـــمـ
بــهــجــمــات إلــكــتــرونــيــة وبــحــســب مــخــتــصــيــن أن فـــيـــروس جــديــد 
مــــن فـــئـــة الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي تــمــحــو الـــبـــيـــانـــات هــــو الــــــذي أصــــاب 
ــــْطــــــع اإلنـــــتـــــرنـــــت فــــــي مــــواقــــع  الــــمــــؤســــســــات األوكــــــرانــــــيــــــة كــــمــــا وقــ
متعددة من أوكرانيا بفعل هجمات إلكترونية ووصل االمر 
بتلقي الــمــواطــنــيــن األوكــرانــيــيــن رســائــل فــي هــواتــفــهــم بتعطل 
الــنــظــام الــمــصــرفــي. وكــــل ذلــــك تــنــفــيــة روســـيـــا وتـــرجـــح أن تلك 

هجمات قراصنة.

الحرب الواقعية أساس للحرب اإللكرتونية 
تمكنت أوكرانيا من اغتنام أسلحة وطائرات روسية بدون طيار وهي جزء من الحرب اإللكترونية 
الووتووي تستخدمها روسوويووا والوومووعووروفووة بوواسووم صوووواريوووخ  Krasukha-4 ويووتووكووون موون نووظووام إلووكووتوورونووي 
ووحدة تحكم وهي مثبته على شاحنات الساح الروسية، النظام مخصص الستهداف األجسام 
التي تتحرك على موجات الراديو المعروفة بموجات الطائرات بدون طيار UAVs وكذلك أنظمة 
الصواريخ. حيث أن النظام متصل عبر األقمار الصناعية لذا تعمل النظم السيبرانية على تعطيل 
الووونوووظوووام أو عووولوووى األقوووووول الوووتوووشوووويوووش عووولووويوووه. إجوووومووووااًل لووووم تووصووعوود روسوووويووووا موووون حوووربوووهوووا اإللوووكوووتووورونووويوووة بووشووكوول 

جامح إلى اآلن.

خطأ متوقع يف وقت غري مناسب 

ــــلـــــة الــــــمــــــلــــــفــــــات الــــــجــــــذريــــــة  ــــكـ ــيـ ــ ضــــــمــــــن هـ
 CRI-O خــــــــــــــــطــــــــــــــــأ  اكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاف  تـــــــــــــــــــــــم 
بـــــــواســـــــطـــــــة   )0811-2022-)CVE
 cr8escape و   Crowdstrike
الـــفـــرعـــي ، وهـــــو يــســمــح لــمــمــثــل ضـــار 
بــتــشــغــيــل حـــاويـــة Container على 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــمــــشــــتــــركــــة ، ومــــن 
هـــــجـــــمـــــات إطـــــــــــاق الــــــحــــــاويــــــة الــــخــــاصــــة 
ــــــات األخـــــــــــــــرى، بـــمـــا  ــــاويـ ــ ــــحـ ــ ــــد الـ ــ بـــــهـــــم ضـ
في ذلك تنفيذ التعليمات البرمجية 
الضارة والبيانات التسرب والحركة 
الــجــانــبــيــة.  عــلــمــاً بــــأن مــتــجــه الــهــجــوم 
يــــــتــــــم عـــــــــن طــــــــريــــــــق إســـــــــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام 
 kernel.core_pattern مـــعـــامـــل 
الــــــــحــــــــاويــــــــة  مــــــــــــن  لـــــــــلـــــــــهـــــــــروب   kernel
الخاصة بهم. وقــد تم تقديم الخلل 
 CRI-O مـــــــــــن   1.19 اإلصـــــــــــــــــــــــــدار  فـــــــــــي 
، وتـــــــــــم تــــصــــحــــيــــحــــه فــــــــي اإلصــــــــــــــــــدارات 

1.19.6 ، حتى اإلصدار 1.24.0. 
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عدوان مستمر
ــــالـــــف الـــــــــعـــــــــدوان بـــحـــق  وتــــســــتــــمــــر جـــــــرائـــــــم تـــــحـ
قــــطــــاع االتــــــصــــــاالت مـــمـــا يـــضـــع جـــمـــيـــع أبـــنـــاء 
الــــيــــمــــن تــــحــــت طــــائــــلــــة الــــعــــقــــاب الــــجــــمــــاعــــي ، 
حــيــث تــســبــبــت تــلــك الـــجـــرائـــم فـــي عــــزل 114 
مــديــنــة وقـــريـــة عـــن الــعــالــم وحـــرمـــان مليون 
و315 و724 مدني مــن خــدمــات االتــصــاالت 
واالنــــتــــرنــــت، وتــــضــــرر 14 مـــلـــيـــون مــســتــخــدم 
لـــــــلـــــــخـــــــدمـــــــة مـــــــــــن ضــــــــعــــــــف وتــــــــــــــــــــــردي خــــــــدمــــــــات 
ــــبـــــب اســـــتـــــمـــــرار  االتــــــــــصــــــــــاالت واالنــــــــتــــــــرنــــــــت بـــــسـ

حضر تجهيزات وأنظمة االتصاالت.
وطـــالـــت خــســائــر واضــــــرار قـــطـــاع االتـــصـــاالت 
الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة والــحــيــويــة حــيــث عــرقــل 
االســـــــــتـــــــــهـــــــــداف الـــــمـــــمـــــنـــــهـــــج اســــــــتــــــــفــــــــادة 1642 
مــســتــشــفــى وجـــامـــعـــة ومـــرفـــق مـــن خــدمــات 

االتصاالت.

االرضار والخسائر..
أن تــــوســــع الــــتــــعــــقــــيــــدات وتـــــداعـــــيـــــات جــــرائــــم 
ــــا  ــــــة ومـ ــــاديـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ الـــــــــعـــــــــدوان الــــعــــســــكــــريــــة واالقـ
أســــفــــرت عـــنـــه األزمــــــــات الــمــتــاحــقــة جــعــلــت 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الــــــــفــــــــنــــــــي أمـــــــــــــــــــام مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة أكــــــبــــــر 
لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع مـــعـــطـــيـــات حــــرجــــة لـــلـــغـــايـــة ، 
فـــتـــطـــلـــب األمـــــــــر الــــعــــمــــل فـــــي حـــــالـــــة اســـتـــنـــفـــار 
دائــــــــــــــم وعـــــــلـــــــى مــــــــــــــدار الـــــــــعـــــــــام ، حــــــتــــــى نـــــكـــــون 
ــــلـــــى حــــلــــحــــلــــة األزمــــــــــــــــات وتـــكـــيـــيـــف  قــــــــادريــــــــن عـ
ــــا تـــــوفـــــره  ــــمـ لـ ــــام لــــلــــشــــبــــكــــة وفـــــــقـــــــاً  ــــ ــ ــــعـ ــــ ــ األداء الـ
االمـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــات الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــمـــــــــتـــــــــاحـــــــــة وصـــــــــــــــــواًل 
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل وتــشــغــيــل شــبــكــة 

االتصاالت واإلنترنت دون توقف .
لقد تكبد قطاع االتصاالت أضرار وخسائر 
مادية خلفها العدوان خال سبعة أعوام 
مــــــــن الــــــصــــــمــــــود نــــتــــيــــجــــة اســـــــتـــــــهـــــــداف تــــحــــالــــف 
الـــعـــدوان لــقــطــاع االتـــصـــاالت بشكل مكثف 
في مختلف محافظات الجمهورية، حيث 
تـــــــجـــــــاوزت إحــــصــــائــــيــــة الــــخــــســــائــــر الــــــمــــــاديــــــة 6 

مـــلـــيـــار و792 مـــلـــيـــار دوالر بـــمـــا يــــعــــادل أكــثــر 
من أربعة تريليون ريال يمني.

حــيــث بــلــغــت خــســائــر مــؤســســة االتـــصـــاالت 
أكـــــثـــــر مــــــن أثــــنــــيــــن مــــلــــيــــار دوالر ، ومــــــــا يـــزيـــد 
عــن مــلــيــار و721 مــلــيــون دوالر خــســائــر يمن 
مــــــوبــــــايــــــل وأكــــــــثــــــــر مــــــــن مـــــلـــــيـــــار و169 مــــلــــيــــون 
 869 مـــــــــن  تــــيــــلــــيــــمــــن وأكـــــــــثـــــــــر  دوالر خــــــســــــائــــــر 
ــــأفــــــون  ــــبــ ــــر شــــــــركــــــــة ســ ــ ــــائـ ــ ــــــسـ ــــــون دوالر خـ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ
وتجاوزت خسائر شركة MTN مبلغ 702 
مـــلـــيـــون دوالر فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت خـــســـائـــر الـــبـــريـــد 

327 مليون دوالر و709 ألف و208 دوالر.
 وحــــرم تــحــالــف الــشــر الــيــمــن مـــن اســتــخــدام 
كــــــــــــــابــــــــــــــات االنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت الـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــة الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة 
لـــاتـــصـــاالت الــيــمــنــيــة.. وفـــــرض حــضــر كــامــل 
لــــلــــبــــريــــد الــــــــدولــــــــي عـــــــن الــــــبــــــريــــــد الــــيــــمــــنــــي مـــنـــذ 
تـــــســـــبـــــب فـــي  الـــــــــعـــــــــام 2016م مـــــــــا  مـــــنـــــتـــــصـــــف 
حــــرمــــان ســـتـــه مـــلـــيـــون و812 و542 مـــواطـــن 
مـــــن الــــخــــدمــــات الـــمـــالـــيـــة الــــبــــريــــديــــة وخـــدمـــة 

البريد الدولي.

إضــــــــــــافــــــــــــة إلــــــــــــــــى فــــــــــــــــرض حــــــــضــــــــر كــــــــــامــــــــــل عــــلــــى 
تــــجــــهــــيــــزات وأنـــــظـــــمـــــة االتــــــــصــــــــاالت مــــــن قــبــل 
الــــــــســــــــعــــــــودي  األمــــــــــريــــــــــكــــــــــي  الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان  دول 
االمــــاراتــــي واحــتــجــاز 104 مــحــطــة اتــصــاالت 
ــــكــــــا  ــــمــ فــــــــــي مــــــــطــــــــار جـــــــــــــدة ومــــــــيــــــــنــــــــاء عـــــــــــــدن والــ

ومنفذ الغيظة.
وحــــــــــــجــــــــــــز عـــــــــــــــشـــــــــــــــرون حـــــــــــــــاويـــــــــــــــة لـــــــتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات 
ومــــــــعــــــــدات اتــــــــصــــــــاالت وتــــــــراســــــــل فـــــــي مـــيـــنـــاء 
عـــــدن وســـتـــه مـــلـــيـــون و840 شـــريـــحـــة جــــوال 
في منفذ الشحن في المهرة ومطار عدن.

خسائر البىن التحتية
تــــــعــــــرضــــــت شــــــبــــــكــــــات وأبـــــــــــــــــــــراج وســـــــنـــــــتـــــــراالت 
ومــــكــــاتــــب االتــــــصــــــاالت والــــبــــريــــد الســـتـــهـــداف 
مـــمـــنـــهـــج مــــــن دول الــــــــعــــــــدوان الــــــــــذي بــلــغــت 

غــاراتــه 2760 غـــارة جــويــة عــلــى 1106 
مــنــشــأة مــســتــهــدفــة مـــن قــطــاع 

 706 مـــــــنـــــــهـــــــا  االتــــــــــــــــصــــــــــــــــاالت 
مـــــــنـــــــشـــــــأة مــــــــــدمــــــــــرة كــــلــــيــــا 

و400 منشأة مدمرة 
جزئيا و862 منشأة 
ومــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــق خــــــــــدمــــــــــي 
تــــم اغــــاقــــه وتـــوقـــف 

خدماته.
حــيــث دمـــر الــعــدوان 

مــــــــــــــحــــــــــــــطــــــــــــــة   1694
و1491  اتـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــاالت 

مـــــــــعـــــــــدات قـــــــــــوى وتــــكــــيــــيــــف 
و47  اتـــــــــــــصـــــــــــــال  بــــــــــــــــــرج  و277 

مـــنـــشـــأة ســـنـــتـــراالت و46 كــبــيــنــة 
اتصال و32 صالة بريد مغلقة.

كـــــــــمـــــــــا اســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت غـــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــعـــــــــــــدوان 
خمسين وسيلة نقل بــريــدي ، إضــافــة الى 
تـــوقـــف عــــدد 6 مــنــشــآت تــدريــبــيــة مـــا تسبب 
فـــي إنــقــطــاع خـــدمـــات الــتــعــلــيــم عـــن 15 ألــف 
950778 طـــالـــب  و782 طــــالــــبــــا، فـــيـــمـــا عـــجـــز 

وباحث عن الوصول للمعلومات.

إنجازات وصمود 
لقد تمكنت الفرق الفنية من المهندسين 

الـــــتـــــضـــــحـــــيـــــة  صــــــــــــــــور  أروع  ســــــــــــطــــــــــــروا  الــــــــــــذيــــــــــــن 
ــــفـــــداء فــــي أداء مـــهـــمـــتـــهـــم وانــــتــــصــــروا فــي  والـ
إنــهــاء األزمــــة الــتــي أرادهــــا تــحــالــف الــعــدوان 
، في صورة نضالية عظيمة وهم يعملون 
عــــــلــــــى تــــــأمــــــيــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات مـــــــــن أجــــــــــــل كـــســـر 
العزلة التي أرادهـــا الــعــدوان ألبناء بلدهم 

 ..

ــــادة  اثــــمــــرت تـــلـــك الـــجـــهـــود إعــ
تــأهــيــل 296 مــوقــع وبــرج 
اتــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــاالت دمــــــــــــــــــــــــــره 
الــــــــــــــعــــــــــــــدوان، وثـــــــاثـــــــة 
عــمــلــيــة  و973  آالف 
اصـــــــــــــــــــــــــاح وصـــــــــيـــــــــانـــــــــة 
ألقـــــــطـــــــاع الـــــكـــــابـــــات 
بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد تــــــــــــعــــــــــــرضــــــــــــهــــــــــــا 
لـــلـــقـــصـــف أو ألعــــمــــال 

تخريبية.
وأوضـــــــــــح تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
الــــــــــوزارة تـــركـــيـــب 347 ألـــــف و595 
ــــابـــــت وانـــــتـــــرنـــــت جــــديــــد،  ــــاتـــــف ثـ خـــــط هـ
إضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــى إعــــــــــــــــــــــــــــــادة خــــــــــدمــــــــــات 
االتــــــــــــصــــــــــــاالت واالنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت إلــــــى 
64 قــــريــــة كــــانــــت مـــعـــزولـــة عــن 
الـــعـــالـــم. كـــمـــا تــــم إعـــــــادة تـــأهـــيـــل 296 مــوقــع 
ومــــحــــطــــة وبـــــــــرج اتــــــصــــــاالت بــــعــــد أن دمــــرهــــا 

العدوان.
ــــديــــــم خــــــــدمــــــــات االتــــــــصــــــــاالت  ــــقــ ومـــــــــــن أجـــــــــــل تــ
واالنترنت بجودة عالية تم القيام بأعمال 
الـــصـــيـــانـــة والـــتـــأهـــيـــل لـــعـــدد 249 ألـــــف و323 
خـــط هـــاتـــف وانـــتـــرنـــت واعـــادتـــهـــا لــلــخــدمــة ، 
كـــمـــا تــــم تـــمـــديـــد كــــابــــات نـــحـــاســـيـــة بــمــســافــة 

157 كيلو متر في مختلف المحافظات.

االتصاالت.. جبهة صمود يف زمن الحصار والعدوان
سووبع  خووال  المعلومووات  وتقنيووة  االتصوواالت  وزارة  حققووت   
االماراتووي  السووعودي  األمريكووي  العوودوان  موون  سوونوات 
علووى  باالعتموواد  الصمووود  معانووي  جسوودت  إنجووازات 
والتووي  والفنووي،  التقنووي  المجووال  فووي  المدربووة  الوطنيووة  الكفوواءات 
طاقاتهووا  كل  وهي تبووذل  عاليووة  ومسووؤولية  وطنيووة  شووجاعة  أثبتووت 
وجهدهووا وتواصوول إنجوواز مهامهووا علووى موودار السوواعة ...، وعكسووت 
االسووتثنائية  الظووروف  فووي  الوطنيووة  لمسووئوليتها  تحملهووا  دالالت 

بادنووا. علووى  الجائوور  والحصووار  الغاشووم  العوودوان  فرضهووا  التووي 
وبالرغووم موون تعوورض قطوواع االتصوواالت السووتهداف وقصووف وتدميوور 
مباشوور ألبووراج وشووبكات ومكاتووب االتصوواالت والسوونتراالت والبريوود 
المطووارات  فووي  االتصوواالت  وأنظمووة  تجهيووزات  وحضوور  المدنووي 
والموانووئ والمنافووذ وتعطيوول منظومووة شووركات االتصوواالت وإيقوواف 
المملوكووة  البحريووة  االنترنووت  كابووات  اسووتخدام  وحضوور  خدماتهووا 
لاتصوواالت اليمنيووة واستشووهاد 79 موون منتسووبي قطوواع االتصوواالت، 
وشووكل  والمواطوون  الوطوون  تجوواه  واجبووه  االتصوواالت  قطوواع  تحموول 
تعطيوول  فووي  مخططاتووه  وأفشوول  العوودوان  وجووه  فووي  صمووود  جبهووة 

وإيقوواف خدمووة االتصوواالت عوون اليموون .

رئيس التحرير

تستمر جرائم 
تحالف العدوان بحق 

قطاع االتصاالت 
مما يضع جميع أبناء 

اليمن تحت طائلة 
العقاب الجماعي
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االتصاالت.. جبهة صمود يف زمن الحصار والعدوان
وفــــــي إطـــــــار ســـعـــي الـــــــــــوزارة لـــتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
االتـــــــصـــــــاالت ألبـــــنـــــاء الــــيــــمــــن وتــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الـــــخـــــدمـــــات لـــتـــشـــمـــل أكــــبــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
الــــمــــواطــــنــــيــــن عــــمــــل قـــــطـــــاع االتـــــــصـــــــاالت عــلــى 
تنفيذ 262 مــشــروع تــراســل ومحطة و222 
مــشــروع سنترال ومباني وشبكات هاتفية 

وصيانة.
فــيــمــا تـــم تــفــعــيــل خـــدمـــة الـــــــ4G فـــي عــواصــم 
ثــــــــــــــــاث مــــــــحــــــــافــــــــظــــــــات وايــــــــــــــصــــــــــــــال الــــــــخــــــــدمــــــــات 
والــتــقــنــيــات الــجــديــدة الـــى أكــبــر عـــدد ممكن 
من المواطنين ، ويتم العمل على تفعيل 
ــــة الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات خـــــــال  ــــيــ ــــقــ الــــــــخــــــــدمــــــــة فــــــــــي بــ
الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، كــمــا تـــم رفــــع الــســعــات 

الدولية لأنترنت الى 250G  جيجابايت.

التأهيل والتدريب..
تــــــــــولــــــــــي قــــــــــــيــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة اهـــــــــتـــــــــمـــــــــامـــــــــاً كـــــــبـــــــيـــــــراً 
لــــــمــــــواجــــــهــــــة الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات ومــــــعــــــالــــــجــــــة اآلثــــــــــــار 
التدميرية واألعمال التخريبية التي تسبب 
بها العدوان ، وفي اطار الوقوف لمواجهة 
مــــــــؤامــــــــرات تــــحــــالــــف الــــــــعــــــــدوان لــــتــــدمــــيــــر هــــذا 

الــــــقــــــطــــــاع الــــــــهــــــــام والـــــــحـــــــيـــــــوي ، 
تــــــــــــــم الـــــــــــتـــــــــــوجـــــــــــه لــــــــتــــــــدريــــــــب 

وتــأهــيــل كــــادر مسلح 
بــالــعــلــم والــمــعــرفــة 

والــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
ــــادة  ومــــحــــاولــــة اعــ
اصـــــــــاح وصـــيـــانـــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 

العدوان .
لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــر 

قــــــطــــــاع االتـــــــصـــــــاالت 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي االعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاد 

ولــــســــنــــوات طـــويـــلـــة إلـــى 
مـــــــــا قــــــبــــــل الــــــــــــعــــــــــــدوان عـــلـــى 

اســــــــــتــــــــــقــــــــــدام خـــــــــــبـــــــــــراء أجــــــــانــــــــب 
مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــيــــــن مـــــــــــــن الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 

المصنعة ألنــظــمــة ومــعــدات شبكات 
وســــنــــتــــراالت االتـــــصـــــاالت ، وكــــــان يــســتــحــيــل 
االســـتـــغـــنـــاء عــــن امـــكـــانـــاتـــهـــم وخـــبـــراتـــهـــم فــي 
ــــكــــــاالت الــــطــــارئــــة ، إال  حــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن اإلشــ
ــــا ومـــــــــا تــــــعــــــرض لـــه  ــ ــــــادنـ ــــلـــــى بـ أن الـــــــــعـــــــــدوان عـ
قطاع االتصاالت من تدمير ممنهج بهدف 
اســــــقــــــاط هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع أثــــبــــتــــت هــــــــذه األزمــــــــة 
وبــمــا ال يـــدع مــجــااًل لــلــشــك أن الــيــمــن يزخر 
بــــــــكــــــــفــــــــاءات وطــــــنــــــيــــــة وقـــــــــــــــــــدرات فـــــنـــــيـــــة عــــالــــيــــة 
اســــتــــطــــاعــــت أن تــــحــــل مــــحــــل تــــلــــك الــــخــــبــــرات 
ونـــــجـــــحـــــت فــــــــي حــــــــل وإصـــــــــــــــاح الــــــعــــــديــــــد مـــن 
ــــتــــــي ال  الـــــمـــــشـــــاكـــــل واالخــــــــــتــــــــــاالت الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة الــ
يـــــقـــــوم بــهــا إال الـــــخـــــبـــــراء األجـــــانـــــب ، إال أنهم 
ــــــــن إنــــــجــــــازهــــــا بــــمــــســــتــــوى عـــــــــال مـــن  ــ تــــمــــكــــنــــوا مـ

المهارة والمهنية .
ــيـــــة  ــ ــنـ ــ ــــقـ وتـ االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت  وزارة  أولــــــــــــــــــت  فــــــــقــــــــد 
ــتــــأهــــيــــل  ــلــ الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــاً خـــــــــاصـــــــــاً لــ
والــتــدريــب لــكــوادر القطاع، حيث تخرجت 
خــــــــال الــــســــبــــع ســــــنــــــوات ثــــــــاث دفــــــــع دبــــلــــوم 
تــــــــوزعــــــــت عــــــلــــــى 120  لـــــــعـــــــدد 327 مــــــــوظــــــــف، 
خــريــج فـــي الــدفــعــة األولـــــى )دفـــعـــة الشهيد 
ــــعــــــة  قـــــــاســـــــم قــــــــبــــــــاص( و80 خـــــــريـــــــج مــــــــن )دفــ
خــــــــريــــــــج  و85  حـــــــــــــنـــــــــــــش(  حــــــــــســــــــــن  الـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــد 
فــــــي الـــــدفـــــعـــــة الــــثــــالــــثــــة و42 بـــــرنـــــامـــــج دبــــلــــوم 
الــتــراســل والــســنــتــراالت ودفعتين تخصص 

فني شبكات هاتفية - قوى وتكييف.
إضــافــة الـــى إقــامــة 502 بــرنــامــج تــدريــبــي في 
الــــمــــجــــال الـــفـــنـــي واإلداري وبـــــنـــــاء الـــــقـــــدرات 
لــــعــــدد 7296 مــــوظــــفــــاً ، تـــــوزعـــــت عــــلــــى 232 
ــــعــــــدد 2112  ــــنـــــي لــ ـــــي الـــــمـــــجـــــال الـــــفـ بـــــرنـــــامـــــج فــ
مـــتـــدربـــاً و265 بــرنــامــج تــدريــبــي فـــي الــمــجــال 

بـــــرامـــــج  و5  مـــــوظـــــفـــــاً   4814 ــــعــــــدد  لــ اإلداري 
تدريب بناء القدرات لعدد 370 موظفة.

جهود الوزارة خالل 
جائحة كورونا

وبــــــــــادرت وزارة االتــــــصــــــاالت لـــلـــحـــد مـــــن آثـــــار 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا الــــتــــي هـــــــددت الــــعــــالــــم مــنــذ 
آواخــر العام 2020م من خال المساهمة 
بـــنـــصـــف مـــلـــيـــار ريـــــــال لــــدعــــم إنــــشــــاء وتــجــهــيــز 
مــراكــز صحية لمواجهة الــفــيــروس وتنفيذ 
حـــــمـــــات تـــعـــقـــيـــم وتـــطـــهـــيـــر احـــــيـــــاء وأســـــــــواق 

أمانة العاصمة.
إضـــــافـــــة الـــــــى مـــجـــانـــيـــة تــــراخــــيــــص الــــخــــدمــــات 
2020م  لــــــــلــــــــعــــــــام  االلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــة  الــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 
وخـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــات االســــــــــــــــتــــــــــــــــضــــــــــــــــافــــــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــواقـــــــــــع 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والــحــكــومــيــة وتــخــفــيــضــات في 

االنترنت وتعرفة الهاتف النقال.
ــيـــــــص  ــ ــ ــــــصـ ــــخـ ــ وحـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة عـــــــــــــلـــــــــــــى تـ
أرقـــــــــــــــــــام مــــــجــــــانــــــيــــــة لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى الـــــــدعـــــــم 
الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــي والــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــاتــــــــي حــــــــول 
الـــجـــائـــحـــة وتـــفـــعـــيـــل الـــخـــدمـــات 
االلــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــرونــــــــــــيــــــــــــة والــــــــــــــــريــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــوبـــــــــــــــايـــــــــــــــل والـــــــــــــــرســـــــــــــــائـــــــــــــــل 
الــــــــصــــــــوتــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــوعـــــــويـــــــة 
واالرشــــــاديــــــة والــنــصــيــة 
لـــــــمـــــــشـــــــتـــــــركـــــــي الـــــــهـــــــاتـــــــف 
الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــقــــــــــــــــــال لـــــــــلـــــــــتـــــــــوعـــــــــيـــــــــة 
الــصــحــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

وزارة الصحة.
وكذا اإلسهام في الحمات 
اإلعـــــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــة والـــــــــــــتـــــــــــــوعـــــــــــــويـــــــــــــة فـــــي 
ــــنـــــصـــــات الــــتــــواصــــل  ــــائــــــل االعـــــــــــام ومـ وســ

االجتماعي.
تــــكــــلــــلــــت ســــبــــعــــة أعــــــــــــــوام مـــــــن صــــمــــود 
قــــــــــــطــــــــــــاع االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت فـــــــــــــــي وجــــــــــه 
العدوان بنجاح استمرار الخدمة 
رغــــــــــــــم الـــــــــــحـــــــــــرب االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة 
والــمــمــنــهــجــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت كـــافـــة أوجــــه 
الـــحـــيـــاة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي الـــيـــمـــن لــيــبــقــى 
أبــــــنــــــاء الــــيــــمــــن عــــلــــى تــــــواصــــــل واتـــــــصـــــــال رغــــم 

القصف والحصار .

وزارة االتصــاالت: ارتفــاع املناطــق اليمنيــة املعزولــة عــن العالــم اىل 114 
منطقة ومديرية نتيجة استهداف شباكت االتصاالت يف معظم املحافظات 

أثبتت هذه 
األزمة وبما ال يدع 

مجاالً للشك أن اليمن 
يزخر بكفاءات وطنية 

وقدرات فنية عالية

إعادة تأهيل 211 موقع 
وبرج اتصاالت دمره العدوان

3973 عملية اصالح 
وصيانة ألقطاع الكابالت

عدد 1.129.879 
خطوط االنترنت والهاتف الثابت

تخرج 7624 مهندس 
وموظف من مختلف 

التخصصات
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صورة الهوية لتأكيد عمر المستخدم 

تــــســــعــــى Google وتــــتــــطــــلــــع إلـــــــــى تــــلــــبــــيــــة الـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
التشريعية الجديدة على منصاتها والمعروفة باسم 
)أنــظــمــة الــوصــول الــمــقــيــدة( ولــتــأكــيــد الــعــمــر سيطلب 
مــن المستخدمين تحميل صــورة مــن بطاقة الهوية 
الحكومية أو بطاقة االئــتــمــان الخاصة بهم للتحقق 
 YouTube من أعمارهم. وسيطلب من مستخدمو
و Google Play األستراليون واالوروبــيــون التحقق 

من أعمارهم لعرض محتوى البالغين.

ــــتــــــوح الـــــمـــــصـــــدر  ــــفــ ــــلـــــق تــــطــــبــــيــــق مــ ــــكــــــروســــــوفــــــت تـــــطـ ــــيــ مــ
لمكافحة البرامج الضارة ألجهزة الروبوت 

 Trickbot Scanner مايكروسوفت تطلق برنامج
مـــفـــتـــوح الـــمـــصـــدر ألجــــهــــزة الـــتـــوجـــيـــه Mikrotik فــي 
الـــــروبـــــوتـــــات الــــتــــي تـــشـــكـــل تــــهــــديــــًدا خــــطــــيــــًرا فـــــي جــمــيــع 
 Microsoft أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فــقــد قــــام فـــريـــق أبـــحـــاث

ومـــركـــز   Defender for Internet of Things
جــــنــــائــــيــــة  أداة  بـــــــــإصـــــــــدار   Threat Intelligence
 Mikrotik ــــيـــــه ــــتـــــوجـ الـ الـــــمـــــصـــــدر ألجـــــــهـــــــزة  مــــفــــتــــوحــــة 
الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي تــــم اخـــتـــراقـــهـــا لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة خــــــوادم 
وكـــيـــلـــة لـــبـــرنـــامـــج Trickbot لـــلـــبـــرامـــج الـــــضـــــارة. ُيــعــد 
الـــــضـــــار   Dyre بـــــرنـــــامـــــج  ــــلـــــى  عـ ــبــــنــــي  الــــمــ  ،  Trickbot
الـــســـابـــق ، أحــــد أخـــطـــر شــبــكــات الــــروبــــوت فـــي الــعــالــم 
ــــتـــــقـــــديـــــم حــــــــمــــــــوالت بـــــرامـــــج  ــــتـــــخـــــدم لـ ، وغـــــــالـــــــًبـــــــا مــــــــا يـــــسـ
الفدية. تعاون مهندسو األمــن في Microsoft مع 
تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم إلزالة البنية 
التحتية لـــ Trickbot ، مــمــا أدى إلـــى اعــتــقــال بعض 
مـــشـــفـــري الــــبــــرامــــج الـــــضـــــارة وتــســلــيــمــهــم إلــــــى الـــقـــضـــاء 

لمحاكمتهم.

عودة التسلسل الزمني لتطبيق انسغرام 

ــــانـــــت ُتـــــعـــــرف ســـابـــًقـــا  ــــتـــــي كـ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة Meta ، الـ
بــاســم Facebook ، يـــوم الــثــاثــاء أنـــه بــعــد مــا يقرب 
 Instagram مــن ســت ســنــوات يمكن لمستخدمي
مــــرة أخــــرى عــــرض مــوجــز ويــــب الـــخـــاص بــهــم بترتيب 
الــزمــنــي. مــن خـــال خــيــاريــن جــديــديــن للتغذية هما، 
ــــار الــــمــــفــــضــــلــــة أو الــــمــــتــــابــــعــــة فــــالــــمــــفــــضــــلــــة تــــكــــون  ــــيــ ــتــ ــ اخــ
خــــاصــــة بـــالـــمـــســـتـــخـــدم والـــمـــتـــابـــعـــة اطـــــاعـــــك عـــلـــى مــن 

يتابعك.

داخـــــــــــل  الـــــــــــــشـــــــــــــراء  مـــــــــــن   Apple TV تــــــمــــــنــــــع  قـــــــــوقـــــــــل 
منصتها  

لــــــــــــن يــــــتــــــمــــــكــــــن الــــــــــعــــــــــمــــــــــاء الــــــــــــذيــــــــــــن يـــــــمـــــــتـــــــلـــــــكـــــــون أجــــــــهــــــــزة 
Android TV و Google TV من استخدام تطبيق 
Apple TV لشراء فيلم أو استئجاره، يتوفر تطبيق 
Apple TV عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن أجـــــهـــــزة 
ــيـــــة وأجـــــــهـــــــزة اســــتــــقــــبــــال الـــــبـــــث الـــمـــبـــاشـــر  ــ الــــتــــلــــفــــاز الـــــذكـ
وأجـــهـــزة أخـــــرى، مــمــا يــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــيــن الــوصــول 
إلى البرمجة من متاجر Apple مباشرة فالتحديث 
األخير منع المستخدمين من إجــراء عمليات شراء 

داخل التطبيق على أنظمة أساسية معينة.

أجهزة Pixel 6 ستدعم أحــدث أنظمة التشغيل 
في قوقل

 6 Pixel أخـــــيـــــًرا بـــتـــحـــديـــث ســلــســلــة Google قــــامــــت
 March Feature Drop و   12L  Android إلــــــى 
بعد تلقي هــواتــف Pixel الذكية األخـــرى التحديث. 
يزن التحديث الجديد ألجهزة Pixel 6 حوالي 490 
.220305.013.SP2A ميجا بــايــت ولــه رقــم اإلصــــدار

 March مــــــــــيــــــــــزات مــــــــــن  الــــــــعــــــــديــــــــد  تـــــضـــــمـــــيـــــن  تــــــــــم   .A3
 ، ــــتـــــحـــــديـــــث  الـ هـــــــــذا  فـــــــي  الــــــجــــــديــــــدة   Feature Drop
ــــيـــــزات الــــمــــتــــوفــــرة فــــقــــط فــي  ــــــى بــــعــــض الـــــمـ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـ

سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية.

شعبية الواتس ال تجعله خيار مثالي

 WhatsApp تم تشغيل أحدث إصدار تجريبي من
ــــًرا  ــيـ ــ أخـ  WhatsApp فــــيــــقــــوم   ،  Android لــــنــــظــــام 
بــــتــــمــــكــــيــــن ردود الــــــفــــــعــــــل عــــــلــــــى الــــــــرســــــــائــــــــل لــــمــــخــــتــــبــــري 
 WhatsApp يــــــعــــــمــــــل  الــــــتــــــجــــــريــــــبــــــيــــــة،  اإلصـــــــــــــــــــــــــــــدارات 
عـــلـــى ردود أفــــعــــال الــــرســــائــــل لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت. يــتــلــقــى 
 ،  Instagram و   Facebook Messenger
و   Telegram مــــــثــــــل  الـــــمـــــنـــــافـــــســـــيـــــن  إلـــــــــــى  بــــــــاإلضــــــــافــــــــة 
وبــــرغــــم   iMessage وحـــــتـــــى   Twitter و   Signal
عــــــرضــــــة  يـــــــــــــــــزال  ال  انــــــــــــــه  اال   WhatsApp شــــــعــــــبــــــيــــــة  
ــــــي لــــلــــنــــســــخ  ــــابـ ــ ــــحـ ــ ــــــن سـ ــــزيـ ــ ــــخـ ــ لــــــــأخــــــــطــــــــاء ولــــــــيــــــــس لــــــــديــــــــه تـ
االحتياطية الفورية. وتتوفر حاليا ستة ردود أفعال 
مختلفة: مثل معجب ويــحــب ومضحك ومندهش 
وحــزيــن ومــتــشــكــر، يمكن أن تضيف الــشــركــة المزيد 

من خيارات الرموز التعبيرية في المستقبل.

ـــوفــــــت وســــــامــــــســــــونــــــج ونـــــيـــــفـــــيـــــديـــــا ضــــحــــايــــا  ــ ـــكــــــروسـ ــ ـــيـ ــ مـ
قرصنة للبيانات

أكــــــــــــــــــــــدت مــــــــــايــــــــــكــــــــــروســــــــــوفــــــــــت خــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــذا الـــــــــشـــــــــهـــــــــر أن 
الــمــجــمــوعــة الــمــعــروفــة بـــاســـم DEV-0537 اخــتــرقــت 
"حـــســـاًبـــا واحــــــــًدا" وســـرقـــت أجــــــزاء مـــن كــــود الــمــصــدر 
 $ Lapsus لـــبـــعـــض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. وأدعـــــــــــت مــــجــــمــــوعــــة
ــــة بــــزعــــمــــهــــا أنــــهــــا  ــــعــــــروفــ ــنـــــة مــ ــ ، وهـــــــــي مــــجــــمــــوعــــة قـــــرصـ
اخـــتـــرقـــت Nvidia و Samsung وشـــــركـــــات أخــــرى 
أنـــــهـــــا كـــــذلـــــك اخــــتــــرقــــت Microsoft. فـــــي أرشــــيــــف   ،
يـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــلـــــــى مــــــــــا يــــــــقــــــــرب مــــــــــن 37 جــــــيــــــجــــــابــــــايــــــت مــــن 
البيانات، نشرت المجموعة ملًفا ادعت أنه يحتوي 
 .Cortana و   Bing لــــــــــ  جـــــــزئـــــــي  مـــــــصـــــــدر  كـــــــــــود  عــــــلــــــى 
لـــيـــس  الـــــــمـــــــســـــــرب  الـــــــــكـــــــــود  أن   Microsoft وتـــــــــؤكـــــــــد 
خـــطـــيـــًرا بــمــا يــكــفــي لــلــتــســبــب فـــي زيــــــادة الــمــخــاطــر وأن 
فــــرق االســتــجــابــة الـــخـــاصـــة بــهــا أنـــهـــت الــمــتــســلــلــيــن في 

منتصف عملياتهم.
 

البتوب يجمع تعدد النواة وانخفاض االستهالك 
والنحافة 

و17   15  Dell XPS البـــــــــتـــــــــوب   دل  ــــــة  ــــركـ ــ شـ اطـــــلـــــقـــــت 
مــــتــــوفــــرة اآلن مــــع شــــرائــــح Intel مــــن الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي 
ــــتـــــي تـــضـــم 12 نـــــــواة وتــحــقــق  عـــشـــر مـــــن ســـلـــســـلـــة H والـ
قـــوة األداء وكـــفـــاءة الــطــاقــة المنخفضة فــي شريحة 
واحــــــــــدة. واتـــــصـــــال بـــجـــيـــل 6E WiFi الــــمــــدمــــج ، مــمــا 
يــتــيــح االســــتــــفــــادة مــــن الـــنـــطـــاق الـــجـــديـــد 6 جــيــجــاهــرتــز 
 6E الـــــــذي يــــأتــــي بـــشـــكـــل قـــيـــاســـي فــــي أجــــهــــزة الـــتـــوجـــيـــه

الحديثة.

أخبــــار
التقنية

محمد سويد 



 /jareedtaletsala09 TECHNO NEWS |  تقنيةJAREEDT
AL-ETSALAT



مارس /آذار  ٢٠٢٢ | العدد الثالث عشر | السنة الرابعة

جمع وإعداد م : محمد مطهر

 سطور تسلط الضوء على دور 
تقنية االتصاالت والمعلومات 
فووووووووي حوووووموووووايوووووة الوووووبووووويوووووئوووووة وموووووواجوووووهوووووة 
االحووووووووتووووووووبوووووووواس الوووووووووووحوووووووووووراري لووووووووأرض 
بووووووووووحووووووووووسووووووووووب االتوووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووواد الووووووووووووووودولوووووووووووووووي 
لووووواتوووووصووووواالت وموووونووووظوووومووووات األمووووووم 

المتحدة ومنها :

أمل العالم في حماية البيئة 
تستخدم تقنية المعلومات واالتــصــاالت 

فـــــي الــــنــــظــــام اإليــــكــــولــــوجــــي مــن 
خـــــــــال تـــــوقـــــعـــــات الـــطـــقـــس 

وخــــــــاصــــــــة ارتـــــــــفـــــــــاع درجــــــــة 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرارة فـــــــــــــي مــــــنــــــاطــــــق 
األرض  مـــــــــــــن  مــــــــــتــــــــــعــــــــــددة 
ورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــاطــــــــــــــــق 

ــــة الــــمــــنــــخــــفــــضــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــاحـ ــ ــــــسـ الـ
الـــــــــتـــــــــي تـــــــتـــــــعـــــــرض الرتــــــــفــــــــاعــــــــات 

مــوجــات الــبــحــر، فــأجــهــزة الــرصــد الرقمية 
ــتـــــشـــــرة عـــــلـــــى ســــــــواحــــــــل الـــــبـــــحـــــر والـــــتـــــي  ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
تــتــصــل عـــبـــر االنـــتـــرنـــت بـــاألقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

تقدم معلومات دقيقة جدا .
وتــمــكــن الــمــخــتــصــون مــن تــحــديــد تــوقــعــات 
ــــيـــــر ومـــــوعـــــد حــــدوثــــهــــا بـــــدقـــــة عـــالـــيـــة   األعـــــاصـ
بــــفــــضــــل ســــــواتــــــل األرصــــــــــــــاد الـــــجـــــويـــــة والــــتــــي 
تــقــدم اإلنــــذار المبكر بالعواصف الرعدية 
ومستوى تقدم حــرائــق الــغــابــات وخرائط 

لتوسعها.
ــنـــــذر األنـــــظـــــمـــــة اإلذاعـــــــيـــــــة الـــصـــوتـــيـــة  ــ حــــيــــث تـ
والــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــيــــــــة الــــــــســــــــاتــــــــلــــــــيــــــــة واألرضـــــــــــــيـــــــــــــة 
ومـــخـــتـــلـــف أنــــظــــمــــة االتـــــــصـــــــاالت الـــــراديـــــويـــــة 
الــمــتــنــقــلــة عــامــة الـــنـــاس بــالــظــواهــر الــجــويــة 
الــخــطــيــرة كــمــا تــنــذر الــطــيــاريــن بــالــعــواصــف 

واالضطرابات الجوية.
كما تقدم تقنية المعلومات واالتصاالت 
ســـــبـــــل االتـــــــــصـــــــــال الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــمــــنــــاطــــق الــــتــــي 
ــــنــــــد حــــــــدوث  فـــــــقـــــــدت االتـــــــــصـــــــــال األرضــــــــــــــــي عــ

الكوارث.

 العمارة الخضراء
ســــاهــــمــــت الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

الــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــدســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة عـــلـــى 
خـــفـــض اســـتـــخـــدام 
الموارد الحضرية 
بـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل كــــــــــبــــــــــيــــــــــر، 

وجـــــــــــــعـــــــــــــل الـــــــــتـــــــــوســـــــــع 
ــــحــــــضــــــري مــــســــتــــداًمــــا  الــ

حـــــــيـــــــث  تـــــســـــمـــــح الـــــعـــــمـــــارة 
الــخــضــراء بــبــنــاء الــمــبــانــي بطريقة تستفيد 
مـــن الـــضـــوء الــطــبــيــعــي الــمــوجــود وتقليل 
اســــــــتــــــــهــــــــاك الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة، وتــــــقــــــلــــــيــــــل كــــمــــيــــة 
الــــــــــــــحــــــــــــــرارة الــــــــمــــــــفــــــــقــــــــودة فــــــــــي الــــــــــخــــــــــارج، 

وتــقــلــيــل الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــدفــئــة كــمــا سيتم 
الــحــصــول عــلــى مــــواد الــبــنــاء مـــن الــنــفــايــات 
الــــحــــضــــريــــة ومــــــدافــــــن الــــنــــفــــايــــات مـــــا يــســمــح 
لـــــــــــهـــــــــــذه الــــــــتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا فـــــــــــــي الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
ــــكـــــون  ــيـــــع الــــــمــــــبــــــانــــــي بــــــــــــأن تـ ــ ــــمـ الــــــــقــــــــريــــــــب، لـــــجـ

محافظة على السامة البيئية.

ــــيـــــرات  ــــتـــــغـ تــــــــبــــــــادل الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات حــــــــــول الـ
المناخية 

عــقــدت مــؤخــرا مــؤتــمــرات دولــيــة متعددة 
حـــــــول الـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخــــي، نــــاقــــشــــت جــمــلــة 
مــــــــــــن الــــــــقــــــــضــــــــايــــــــا مـــــــنـــــــهـــــــا مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة الــــــــــــــــدول 

الــــــنــــــامــــــيــــــة فـــــــــي الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات الــــــــفــــــــوريــــــــة 

لـــــــــلـــــــــطـــــــــقـــــــــس والــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاخ 
والتخفيف مــن االثــار 

السلبية للبيئة.
ســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــري  و 
نــــــــــــشــــــــــــر5000 مـــحـــطـــة 

أوتـــــــــومـــــــــاتـــــــــيـــــــــة لـــــرصـــــد 
األحــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الــــــــجــــــــويــــــــة 

فـــــي مـــــواقـــــع خــــلــــويــــة عــبــر 
إفــــريــــقــــيــــا الــــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا الـــــيـــــوم أقــــل 
من 300 محطة وهذا األمر سيزيد من 
دقــة التنبؤات وتوفير المعلومات بشأن 
األحـــوال الجوية عبر الهواتف المحمولة 
لــلــمــســتــخــدمــيــن والـــصـــيـــاديـــن والـــمـــزارعـــيـــن 

في المناطق النائية.
كما يركز  العمل الدولي في البداية على 
الــمــنــطــقــة الــواقــعــة حـــول بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا 

فــــــي كـــيـــنـــيـــا وجــــمــــهــــوريــــة تــــنــــزانــــيــــا الـــمـــتـــحـــدة 
وأوغـــــــــــــنـــــــــــــدا وقـــــــــــــد تــــــضــــــاعــــــفــــــت قــــــــــــــــدرة رصـــــــد 
األحــــــــــــــوال الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــيـــرة 

بعد تركيب أول 19 محطة أوتوماتية.

 المحاكاة الحيوية
 ســــــــــــاهــــــــــــمــــــــــــت الــــــــــــــــبــــــــــــــــرامــــــــــــــــج والـــــــــتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــقـــــــــات 
االلكترونية المحوسبة المعنية بمحاكاة 

الطبيعة إلى ظهور مواد ذاتية الشفاء. 
ــــة الــــشــــفــــاء بــــالــــقــــدرة  ــيــ ــ وتـــتـــمـــتـــع الــــــمــــــواد ذاتــ
ــــد قــــطــــعــــهــــا أو  ــنــ ــ ــلــــــى "شــــــــــفــــــــــاء" نــــفــــســــهــــا عــ ــ عــ
ــــاة  ــيـ ــ ــــا أو تـــــشـــــقـــــقـــــهـــــا،مـــــا يـــــعـــــطـــــي حـ ــــهــ ــــزقــ ــــمــ تــ
ــــلــــــع االســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة،  أطـــــــــــــول لــــمــــعــــظــــم الــــــســ
وبالتالي يقلل الطلب على المواد الخام 

والنفايات.
كـــمـــا ســـاهـــمـــت الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
فـــي تــخــزيــن بــيــانــات االتـــصـــال الــبــيــئــي 
أمــــــــثــــــــال   بــــــــالــــــــمــــــــحــــــــاكــــــــاة  الــــــــصــــــــلــــــــة  ذات 
نــــمــــاذج الـــمـــحـــاكـــاة GIEW   الــنــظــام 
العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر 
لــــمــــنــــظــــمــــة األغــــــــــذيــــــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة و شـــبـــكـــة 
اإلنــذار المبكر والرصد العالمي من اجل 
االمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والـــــخـــــرائـــــط الـــبـــيـــئـــيـــة الـــتـــي 

تحاكي نظم االستشعار عن بعد.

 التصوير الفوتوغرافي االصطناعي
ــــنـــــدســـــون والـــــعـــــلـــــمـــــاء تـــطـــويـــر  ــــاول الـــــمـــــهـ ــ ــــحـ ــ يـ
ــــانـــــي  تــــقــــنــــيــــة تــــســــتــــخــــدم ضـــــــــوء الـــــشـــــمـــــس وثـ
أكسيد الكربون إلنتاج الطاقة و ستتمتع 
هــــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة بــــــفــــــائــــــدة مـــــــــزدوجـــــــــة تـــتـــمـــثـــل 

فـــــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل 
مــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــويــــــــــــــــات 
ثـــــــــــانـــــــــــي أكــــــســــــيــــــد 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــربـــــــــــــــون مــــــع 
إنــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاج وقــــــــــــــــــــــــــود 

متجدد أيًضا.
ــــاء أن هــــــذه و  ــــمــ ــلــ ــ ــــعــ أثـــــــبـــــــت الــ

التكنولوجيا مــجــديــة، لكن ال تـــزال هناك 
ــــاكــــــل فــــــــي الــــــتــــــوســــــع و يــــعــــتــــبــــر تــــخــــزيــــن  مــــــشــ
الــــــكــــــربــــــون الــــمــــحــــصــــل والـــــتـــــحـــــويـــــل الــــفــــعــــال 
لـــــــلـــــــطـــــــاقـــــــة الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة إلـــــــــــــــى كـــــــــهـــــــــربـــــــــاء مــــن 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي إذا تــــم الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا ، 
ــــنــــــجــــــاح لــــهــــذه  ســــتــــمــــهــــد بــــالــــتــــأكــــيــــد طــــــريــــــق الــ

التكنولوجيا.
عدادات ذكية

ســـتـــســـمـــح الـــشـــبـــكـــات الــــذكــــيــــة والــــــعــــــدادات 
الـــذكـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام مــــواردنــــا الــــنــــادرة مثل 
ــــر كــــــفــــــاءة و  ــثـ ــ الــــكــــهــــربــــاء والـــــــمـــــــاء بـــشـــكـــل أكـ

أكبر مع تقليل الفواتير.
ــــاه أن  ـــيـ ــــمــ ـــلـ ــــبـــــكـــــات الــــــذكــــــيــــــة لــ ــــلـــــشـ و يـــــمـــــكـــــن لـ
ــــيـــــر الـــــمـــــيـــــاه عـــن  تـــــســـــاعـــــد الــــــمــــــرافــــــق فـــــــي تـــــوفـ
طــــــــريــــــــق تـــــقـــــلـــــيـــــل الـــــــتـــــــســـــــرب ومــــــــــــا إلــــــــــــى ذلــــــك 
وعــــــــلــــــــى هــــــــــــذا الــــــنــــــحــــــو فــــــــــــإن هــــــــــــذه األجــــــــهــــــــزة 
لــديــهــا إمــكــانــات هــائــلــة فــي تسهيل الطلب 
وضـــــــــمـــــــــان إمـــــــــــــــــداد أكـــــــثـــــــر كـــــــــفـــــــــاءة وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
الـــــــســـــــمـــــــاح بــــــالــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى الـــــــمـــــــزيـــــــد مـــن 

الفوائد من الموارد الحالية.

رصد تراكم الكربون 
 تــســتــخــدم تــقــنــيــة االتــــصــــاالت عــبــر األقـــمـــار 
الصناعية على تقييم تــراكــم الــكــربــون في 
الغابات المدارية والتي بلغت 0.49 طن 
خــال عــام 2019 وهـــذا الــرقــم فــي تصاعد 
ولــكــن الــخــبــراء يـــجـــدون ان انــتــشــار كوفيد 
19 ســـــاهـــــم فــــــي تـــخـــفـــيـــف تــــــراكــــــم الــــكــــربــــون 
وانـــتـــشـــر اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة االتـــــصـــــاالت فــي 

توفير البيانات المحوسبة بين الدول.

التعليم االلكتروني والبيئة
 ســــاهــــمــــت مــــنــــصــــات الــــــتــــــدريــــــب واالتــــــصــــــال 
ــــلـــــومـــــات والـــــــتـــــــدريـــــــب عـــبـــر  ــــيـــــر الـــــمـــــعـ فـــــــي تـــــوفـ
االنـــــتـــــرنـــــت والــــمــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة الــــدولــــيــــة 
على اإلجــــراءات الحكومية والمجتمعية 

لمواجهة المخاطر البيئية.
 كـــــــمـــــــا أن الـــــــــمـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الـــــتـــــي 
اعــتــمــدت عــلــى تطبيقات االتــصــال المرئي 
مــثــل تطبيقات زوم وتطبيق teams من 
مــيــكــروســوفــت وغــيــرهــا خــاصــة مــع انتشار 
جــــــائــــــحــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا ومــــــنــــــعــــــت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
ــــاشــــــرة، حـــيـــث  ــبــ ــ ــــمــ ــــاعــــــات الــ ــــمــ ــتــ ــ الـــــــــــــدول االجــ
تـــدخـــلـــت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا االتــــــصــــــاالت فــــي هـــذا 

المجال.

االتصاالت 
واملعلومات 

الخرضاء

فـــي هــــذا الـــعـــدد ســنــتــطــرق لـــنـــوع مــمــيــز مـــن االبــــــداع الـــــذي يــمــتــاز 
بالعمل الجماعي المتمثل بفريق من المهندسين الذين نالوا 
المرتبة االولي في المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج فريق 
مــن خــريــجــي الــهــنــدســة بــجــامــعــة الــحــديــدة نـــال الــمــرتــبــة االولـــي 
عــلــى مــشــروع الــطــابــعــة ثــاثــيــة االبـــعـــاد الــتــي مثلت نقلة نوعية 

فـــــي عـــصـــرنـــا الــــحــــالــــي وبـــــرغـــــم اإلمــــكــــانــــيــــات الـــمـــتـــواضـــعـــة لــفــريــق 
الــخــريــجــيــن اال أن الـــحـــافـــز فـــي اثـــبـــات الــــقــــدرة واالبـــتـــكـــار لــطــاب 
هــــنــــدســــة الـــــحـــــاســـــوب جـــعـــلـــتـــهـــم يــــبــــدعــــون فـــــي انـــــتـــــاج أحــــــــدث مــا 
ــــتـــــاج الــــطــــابــــعــــات ثــاثــيــة  تـــتـــنـــافـــس عـــلـــيـــه شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي انـ

االبعاد. 
ــــريــــــجــــــون عـــــلـــــى تـــــكـــــريـــــم وزارة الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي  لــــــهــــــذا نـــــــــال الــــــخــ
والــبــحــث العلمي ضــمــن جــائــزة مــشــاريــع الــتــخــرج فــي مــجــاالت 
ــــيـــــادات فــي  ــــقـ الـــحـــوســـبـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــتــــكــــريــــم مـــــن اعــــلــــي الـ
الـــدولـــة مــمــثــلــة بــالــمــجــلــس الــســيــاســي األعـــلـــى. فــريــق الــمــشــروع 
مــــن الـــــطـــــاب: خــــلــــدون ســعــيــد ومـــحـــمـــد حـــســـن ومـــحـــمـــد حــيــدر 
وحاشد عبد الله وحسين الحامد. الطابعة قادرة على طباعة 
مــواد مختلفة بكثافة منخفضة مــن خــال تطبيق مثبت على 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر يــــرســــل الـــبـــيـــانـــات لـــطـــبـــاعـــة الــــنــــمــــوذج وفــــقــــا لـــنـــمـــوذج 

التقطيع والتحريك الثاثي االبعاد. 
المكونات البسيطة المتمثلة بمنظومة طاقة متصلة بقاعدة 
الــــتــــزويــــد لــلــطــابــعــة وجــــهــــاز كــمــبــيــوتــر مــثــبــت عــلــيــه الــتــطــبــيــق مــع 
بكرة مثبته للمادة الباستيكية ومسخن ومكونات التحريك 
االفــــقــــيــــة والــــعــــمــــوديــــة تــــبــــدأ الـــطـــابـــعـــة بـــالـــعـــمـــل وفــــقــــا لـــلـــنـــمـــوذج 

المطلوب حتى تستكمل المجسم.

فريق من المهندسين اليمنيين 
يصنعون طابعة ثالثية االبعاد 
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International Capacity 
Solutions

حلول السعات الدولية

IDD
International Direct Dialing 

االتصال الدولي المباشر

Thuraya Satellite Communication
الهاتف السيار عبر األقمار

الصناعية  VSAT

تبادل المعطيات
عبر األقمار

Data Communication
YahClick

اإلنترنت عبر األقمار
الصناعية

Satelite Internet

IPLC

القنوات المؤجرة الدولية

International Private Laesed
 Circuits

IDLA

خطوط اإلنترنت المخصصة

Internet Dedicated Line
Access

تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات الطبية 

التطبيب عن بعد
تــــقــــنــــيــــات الــــتــــطــــبــــيــــب عـــــــن بـــعـــد 
ــــلـــــى  قـــــــــــــد أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت قـــــــــائـــــــــمـــــــــة عـ
وجــــه الــخــصــوص خــــال وبـــاء 
Covid-19 ، أحــرز التطبيب 
عـــــن بــــعــــد تــــقــــدًمــــا كــــبــــيــــًرا وزاد 
مــــــــــــــن اعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــادنـــــــــــا عــــــــــلــــــــــى هــــــــــذه 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــــــذكــــــــيــــــــة، أن 
24% مـــــــن شـــــــركـــــــات الـــــرعـــــايـــــة 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة لــــــــــديــــــــــهــــــــــا بــــــــرنــــــــامــــــــج 

التطبيب عن بعد أو ما تسمي العيادات االفتراضية. 
 

طب النانو
تـــقـــنـــيـــة الـــــنـــــانـــــو هــــــي تـــقـــنـــيـــة ذات 
حــجــم ذري أو جــزيــئــي أو فــوق 
جـــــــــزيـــــــــئـــــــــي وتـــــــــــــحـــــــــــــدث ثــــــــــــــــــــــورة فـــــي 
العديد من المجاالت وخاصة 
فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. لــــذا فــان 
طـــــــــب الـــــــنـــــــانـــــــو هـــــــــو االســـــــتـــــــخـــــــدام 
الـــطـــبـــي لــتــقــنــيــة الــــنــــانــــو ، والـــتـــي 
تــــقــــدم تـــطـــبـــيـــقـــات فـــــي الـــتـــصـــويـــر 
ــــيـــــل مـــــــن خــــــــــال األجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة ،  ــــلـ ــــتـــــحـ ــــيـــــص والـ ــــتـــــشـــــخـ واالســــــتــــــشــــــعــــــار والـ
واإلمكانات الهائلة للوصول بخايا أو استهداف األورام وحتى البكتيريا 

أو الفيروسات في المستقبل القريب.
 

إنترنت األشياء 
الطبية

فــــــي صــــنــــاعــــة الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
 )IoT( يـــعـــتـــبـــر إنــــتــــرنــــت األشـــــيـــــاء
بــــمــــثــــابــــة تـــــــرابـــــــط بـــــيـــــن الـــــمـــــعـــــدات 
الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــة مــــــــــــــثــــــــــــــل الــــــــــــــشــــــــــــــاشــــــــــــــات 
والـــــــــســـــــــاعـــــــــات الـــــــذكـــــــيـــــــة وأجـــــــهـــــــزة 
تتبع اللياقة البدنية واألجــهــزة 
الــطــبــيــة الــــمــــزروعــــة. يــمــكــن لـــهـــذه األجــــهــــزة أن تــنــقــل إشــــــــارات تـــحـــتـــوي عــلــى 
بــــيــــانــــات تـــســـمـــح لــــأطــــبــــاء بــــــإجــــــراء الــــعــــديــــد مــــــن الـــــعـــــاجـــــات الــــمــــعــــقــــدة عــن 
ُبــــعــــد. تـــحـــتـــاج الـــمـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــطـــورة الـــــى الـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي ، وإنــتــرنــت األشـــيـــاء ، والــبــيــانــات الــضــخــمــة مــن خـــال اتــصــال 
إنترنت مستقر وسريع للغاية لتحقيق كامل إمكاناتها في مجال الرعاية 

الصحية خاصة مع الجيل 4 و5 من االتصاالت. 

الواقع المعزز 
للتعليم واتخاذ 

القرار
يـــــــــــــــتـــــــــــــــم وضـــــــــــــــــــــــــــــع اإلنــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــان فــــــــي 
إعـــــدادات تــم إنــشــاؤهــا بواسطة 
الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر أو مـــــعـــــاد إنــــشــــاؤهــــا 
ــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــات  ــتــ ــ ــــاســ بـــــالـــــكـــــامـــــل بــ
ــــعـــــزز واالفــــــتــــــراضــــــي.  ــــمـ الـــــــواقـــــــع الـ
يــــســــاعــــد هــــــــذا طــــــــاب الـــــطـــــب عــلــى 
ــــتـــــدريـــــب واتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات الــطــبــيــة  الــــشــــعــــور بــــالــــمــــزيــــد الــــمــــوضــــوعــــيــــة فـــــي الـ
السليمة. تتم إضــافــة المعلومات العامة والتكميلية للكمبيوتر ليصمم 
الـــكـــائـــنـــات االفــــتــــراضــــيــــة وتــنــقــلــهــا إلـــــى الـــبـــيـــئـــة الــحــقــيــقــيــة بـــاســـتـــخـــدام حــلــول 
الــواقــع المعزز وتسمي الموائمة الرقمية بين الواقعين "الــتــوأم الرقمي 

لتقنيات الرعاية الصحية" التي تربط الواقع المختلط.

 3 Popup Widget تطبيق
الــــســــمــــات   3  Popup Widget تــــطــــبــــيــــق 
ــــيـــــق الـــــمـــــتـــــعـــــدد لــــــوظــــــائــــــف الــــهــــاتــــف  ــــنـــــسـ ــــتـ والـ

والمميز بالبساطة ودقة التنسيق.

PlantSnap تطبيق
لــمــحــبــي األعــــشــــاب والـــنـــبـــاتـــات الــتــطــبــيــق مــخــصــص لــتــقــديــم االســــــم الــعــلــمــي 
ومــعــلــومــات عــن كــل نــبــتــه، ثــبــت التطبيق وصـــور الــنــبــات واتــصــل باألنترنت 

للحصول على معلومات مفصلة مع إيضاح قيمتها الغذائية والصحية.

3D Camera ,Phogy تطبيق
تطبيق متوفر على قوقل باي يقوم بالتقاط الصورة 
مــن زوايــــا مــتــعــددة وذلــــك بــالــتــحــرك ثــم يــقــوم بحفظ 

الصورة كفيديو تعرض الصورة ثاثية االبعاد.

تطبيقات 
فريدة 

 االتــــــــصــــــــاالت الــــاســــلــــكــــيــــة: فــــــي عــــــــام 1855 اكــــتــــشــــف جـــولـــيـــلـــمـــو 
ــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم فـــــــي االتـــــــصـــــــاالت  اإليــــــطــــــالــــــي مـــــــوجـــــــات الـــــــــراديـــــــــو الــ
الاسلكية واخــتــرع التلغراف ونـــال جــائــزة نــوبــل للفيزياء عام 

 .1909

 اول هــاتــف مــحــمــول عــــام 1973 
ابتكره مارتن كوبر وكــان يعمل 
فـــــي شــــركــــة مـــــــوتـــــــوروال، الـــهـــاتـــف 
ثـــــــقـــــــيـــــــل الـــــــــــــــــــــــوزن )قـــــــــــــرابـــــــــــــة الـــــكـــــيـــــلـــــو 
جـــــــــــــــرام( وهــــــــــو اول جـــــــهـــــــاز يـــنـــقـــل 

الصوت البشري السلكيا.

ــــبـــــر الـــمـــحـــيـــط  ـــــري مـــــــد عـ ــــحـ  أول كــــــابــــــل بــ
األطــلــســي عـــام 1858 وخــصــص لحمل 
إشـــــارات الــتــلــغــراف بــطــول 4 ألـــف كيلو 
مــتــر لــيــصــل أوروبـــــــا بــأمــريــكــا الــشــمــالــيــة. 
-TAT وعام 1988 مد الكابل البحري

ــــبـــــر األطـــــلـــــســـــي بــــــاأللــــــيــــــاف الــــضــــوئــــيــــة  8 عـ
لدعم االتصاالت الدولية.

معلومة تاريخية معلومة تاريخية 

براكني الجليد يف الكوكب القزم
كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة عــــن وجــــــود مــنــطــقــة نــشــطــة 
بـــالـــبـــراكـــيـــن الـــجـــلـــيـــديـــة تــــوجــــد فــــي "بــــلــــوتــــو" الـــكـــوكـــب 
الـــــقـــــزم وهــــــو أكــــبــــر جـــســـم مـــــن حـــــــزام كــــايــــبــــر، وتــشــيــر 
تــــحــــالــــيــــل الــــــصــــــور الـــمـــلـــتـــقـــطـــة فــــــي 2015 عــــــن وجــــــود 
منطقة تحتوي على الماء السائل ناتجة من حرارة 
فـــي قــلــب الـــكـــوكـــب والـــتـــي ربـــمـــا تـــطـــرح انـــطـــبـــاع تــوفــر 

حياة تحت سطح بلوتو. 

اســـتـــخـــدام نــظــم الـــرقـــابـــة االبـــويـــة والــفــاتــر 
ــــة لــــتــــنــــقــــيــــة الـــــمـــــحـــــتـــــوي الـــــائـــــق  ــــيــ ــــتــــــرونــ ــــكــ االلــ
ــــا فــــيــــبــــقــــي االشـــــــــــــراف  ــيــ ــ ــــافــ ــــيــــــس كــ ــــا لــ ــنــ ــ ــــائــ ــنــ ــ ألبــ
االبــــــــــوي الــــمــــبــــاشــــر والــــفــــعــــلــــي هـــــو االفــــضــــل 
مــــــــــــن مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة أبــــــــنــــــــائــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــى االنــــــــتــــــــرنــــــــت 

وشبكات التواصل االجتماعي.

بسبب الــحــرب األوكــرانــيــة خــذ الحذر 
مـــن الــتــصــفــح الــغــيــر أمـــن والــصــفــحــات 
األجــــــنــــــبــــــيــــــة الن هــــــــــــذا الــــــشــــــهــــــر حـــــدثـــــت 
اخـــــــــــتـــــــــــراقـــــــــــات كــــــــثــــــــيــــــــرة وخـــــــــطـــــــــيـــــــــرة عــــلــــى 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات لــــــيــــــس فـــي 
روســـيـــا و اوروبــــــا وامـــريـــكـــا فــحــســب بل 

على مستوي العالم.

نصائح وتوعيةنصائح وتوعية
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تأسيس أول نظاره للسلك والبريد والتلفون

ـــ الــمــوافــق 22 مـــايـــو1930م أمــر االمـــام يحيى  فــي 24 ذو الحجة 1348هــ
ــــارة الــــســــلــــك والــــبــــريــــد  بــــــن حـــمـــيـــد الــــــديــــــن بـــتـــشـــكـــيـــل وتــــأســــيــــس ادارة نــــــظــ
والـــتـــلـــيـــفـــون وكــــافــــة الـــمـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة وتــعــيــيــن ســيــف 

االسام الحسن بن االمام يحيى ناظراً لها )وزير( 
كـــمـــا قـــضـــى الـــــقـــــرار بـــعـــد ان يـــتـــم تــشــكــيــل وتـــأســـيـــس ادارة الــــنــــظــــارة يــتــم 
انتخاب وتعيين وتنسيق المأمورين المنسوبين الــى البريد والسلك 
والـــتـــلـــفـــون فــــي الــــمــــراكــــز. كـــمـــا قـــضـــى االمــــــر بـــتـــحـــديـــد صـــاحـــيـــات الــنــاظــر 

ووجوب عرض االجراءات الى المقام الشريف لاستئذان.
ـــ الــمــوافــق األول مــن اغــســطــس 1930م  ــ وفـــي 7 مــن ربــيــع االول 1349هـ
جـــــرى االنـــتـــقـــال الـــــى مــبــنــى دار الـــصـــنـــايـــع الـــكـــبـــيـــره فــــي بـــلـــدة بـــيـــر الـــعـــزب 
)الـــمـــوضـــح فـــي الــــصــــورة - الــمــتــحــف الـــحـــربـــي حـــالـــيـــاً( بــجــمــيــع مــوظــفــيــهــا 

ومباشرة العمل هناك على الصفة المرغوبة.

المصدر : جريدة االيمان يمان والحكمة يمانية

صورة وتاريخصورة وتاريخ�

مارس /آذار  ٢٠٢٢ | العدد الثالث عشر | السنة الرابعة

مواقع مفيدة 
ابـــســـط الـــمـــواقـــع لــتــعــلــيــم الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 
مــــجــــانــــا. تـــســـاعـــد مـــتـــعـــلـــم الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 
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شهر رمضان الفضيل .
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المربع الدوار 

ضـــع ارقـــــام فـــي الــخــانــات الــصــفــراء 
مــــــن 1 الـــــــى 9 بــــشــــرطــــيــــن: ال تـــتـــكـــرر 
ــــانـــــي  ــثـ ــ ــــعــــــك األرقـــــــــــــــــــام والــــــــــشــــــــــرط الـ مــ
حــــــــــاصــــــــــل الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوع فــــــــــــي جــــمــــيــــع 

االتجاهات يساوي 15 

حـــل الــكــلــمــات الــمــتــقــاطــعــة للعدد 
السابق:

الكلمة المفقودة:

ذكري يوم 26 مارس 2015 هو يوم وطني )؟؟؟؟(. ستجد حروفها في المربعات الخضراء.

ابحث عن الحروف المكونة للكلمة المفقودة من خال حل المربعات الفارغة افقيا فقط:  

1.  بلد عربي مسلم يقاوم عدوان غاشم، عكس االستعجال.  

2.  طيارة بدون يسمي طيران؟  

3.  اسم خدمة هاتفي من المؤسسة العامة لاتصاالت.   

4.  لقب الرئيس الشهيد.   
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أبرز مالمح الصمود خالل 7 أعوام لوزارة 
االتصاالت والجهات التابعة لها

إحصائية الخسائر واألرضار خالل 7 أعوام 
لوزارة االتصاالت والجهات التابعة لها
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