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أمن المعلومات وجرائم االنترنت في أمن المعلومات وجرائم االنترنت في 
ورشة عمل بصنعاءورشة عمل بصنعاء

صنعاء - سبأ 
ــة املعلومات املهندس  ــاع ضم وزير االتصاالت وتقني  ناقش اجتم
ــد من تقطيع  ــبل الح ــني العاصمة حمود عباد ، س ــفر النمري وأم مس

كابالت االتصاالت جراء األعمال العشوائية يف األمانة.
ــاع أوضح وزير االتصاالت أن كابالت األلياف الضوئية  ويف االجتم
ــوائية، ما  ــة العش ــال املدني ــراء األعم ــتمرار ج ــع باس ــرض للقط تتع

يتسبب يف خسائر كبرية ملؤسسة االتصاالت.

ــاالت وأمانة  ــني وزارة االتص ــود ب ــيق الجه ــار إىل رضورة تنس وأش
العاصمة للحد من تلك األعمال. ولفت الوزير مسفر إىل أهمية تكامل 
ــة العامة لالتصاالت وأمانة العاصمة  ــيق بني املؤسس الجهود والتنس

لتنمية قطاع االتصاالت يف األمانة وتطوير خدماتها بشكل مستمر.
ــود وزارة االتصاالت .. مؤكدا أهمية  ــدوره ثمن أمني العاصمة جه ب
ــات املواطنني من  ــي احتياج ــة بما يلب ــوزارة واألمان ــيق بني ال التنس

مشاريع االتصاالت واالنرتنت.

  /عبدالواسع الحمدي 
ــوان أمن  ــل بعن ــة عم ــن ورش ــرع اليم ــت ف ــة االنرتن ــت جمعي نظم

وتكنولوجيا املعلومات
ــرباء اليمنيني يف  ــني والخ ــة 30 من املتخصص ــاركه قراب ــك بمش وذل

مجال أمن وحماية املعلومات.
ــس  ــب رئي ــب نائ ــن أبوطال ــا عبدالرحم ــي حرضه ــة الت ويف الورش
ــة ألقيت عدد  ــي األمني العام للجمعي ــت وفاء العريق ــة  واألخ الجمعي
ــاء اللجان يف الجمعية حيث  من املحارضات املتخصصة من قبل رؤس
ــات والجرائم االلكرتونية وحوكمه  ــزت املحارضات حول أمن املعلوم رك

االنرتنت.
واختتمت الورشة بتوزيع الشهادات عىل األعضاء املشاركني.

العائلة السعودية ُتشيد العائلة السعودية ُتشيد ٥٥ قصور للملك وولي عهده قصور للملك وولي عهده
ــة قصور  ــييد خمس ــعودية بتش ــة الس ــت الحكوم وجه
ــن العائلة  ــرى بارزة م ــخصيات أخ ــك وويل العهد وش للمل
ــط اململكة  ــة التي تخط ــة نيوم االقتصادي ــة يف منطق املالك

إلنشائها عىل ساحل البحر األحمر.
وقالت رويرتز نقال عن مصادر طلبت عدم نرش أسمائها 
ــاحل البحر  ــتقع عىل س ــة التي س إن هذه القصور الخمس
ــة تبوك هي من  ــد 150 كيلومرتا غرب مدين ــر عىل بع األحم

العقود األوىل التي تمت ترسيتها يف مرشوع نيوم.
وذكرت رويرتز أنها اطلعت عىل تصاميم ملجمع القصور 
ــا عىل الطراز  ــي تظهر مباني فخمة بعضه ــوم"، والت يف "ني
ــط  ــيضم مهاب ــور س ــع القص ــت أن مجم ــي. وأضاف املغرب

للطائرات املروحية ومرىس وملعب غولف.
ــة بن الدن  ــادر أن الحكومة كلفت مجموع ــرت املص وذك

ــاءات يف اململكة ببناء أحد تلك  السعودية أكرب رشكة لإلنش
ــور، وهو ما يعني احتفاظ الرشكة بدعم الحكومة عىل  القص
الرغم من احتجاز رئيس مجلس إدارتها وآخرين من عائلة 

بن الدن ضمن حملة ملكافحة الفساد.
واحتجزت السلطات رئيس مجلس إدارة املجموعة بكر 
ــخصيات أخرى من عائلة بن الدن مع عدد من  بن الدن وش
ــؤولني يف الحملة التي  ــار املس ــال األعمال وكب ــراء ورج األم
أطلقها ويل العهد األمري محمد بن سلمان يف نوفمرب 2017.

ــة املالكة عىل بناء  ــعوديون إقدام العائل ــتغرب الس ويس
ــعودية  ــني ماتزال الس ــارات يف ح ــة بامللي ــور الخمس القص
ــن الجرع يف  ــدداً م ــرض ع ــا وتف ــزاً يف موازاناته ــي عج تعان
أسعار البرتول واملياه وبعض السلع ورضائب عىل املواطنني 

واملغرتبني.

هاشم أحمد رشف الدين
يوميات الثورة

بين ثورتي اإلقصاء بين ثورتي اإلقصاء 
والشراكةوالشراكة

الشعب  ليتحرر  تاريخية  فرصة  2011م  فبراير  ثورة  مثلت 
اليمني من نظام "فوضوي إقصائي" ويبدأ عهدا جديدا يبنى على 
الشعب  أمل  فقد  للجميع،  والحرية  العدالة  تكفل  قانونية  أسس 
المظلومية والحرمان واإلقصاء،  انعتاقا من  أن تمثل ثورة فبراير 
نظام  عهد  في  البلد  أدخلت  والمؤتمر"  "المشترك  صفقة  أن  غير 
أمريكا  تقوده  دولي  بإسناد  سابقه،  من  وإقصاء  فوضوية  أكثر 
سعيا لتطبيق شعارها "الفوضى الخالقة" وبتعميد خليجي عرف 
بالمبادرة الخليجية، لتشهد اليمن أسوأ سلوك سياسي في العصر 
الراهن، على يد ثلة من قيادات حزبية فاسدة ومفلسة، أرادت فقط 
أن تبقى في السلطة لتمارس الفساد وتسرق قوت الشعب، وتقصي 
مكونات وطنية أثبتت حضورها بقوة على مستوى الحراك الثوري 

والمجتمعي.
تسمح  وطنية  شراكة  قيام  الفاسدة  القيادات  تلك  تقبل  لم 
بانضمام مكونات سياسية وطنية نزيهة وشريفة، ألنها ستمثل 
عائقا لفسادها ونهبها للمال العام واستغاللها للسلطة في خدمة 
االنحراف  اإلقصائية  الممارسة   هذه  فكانت  الضيقة،  مصالحها 

األخطر في مسار ثورة فبراير.
وبرغم أن السياسة ال ديمومة للعداء فيها وال وفاق دائما فيها 
أيضا إال أن تلك القوى أثبتت أنها على عداء دائم وكبير مع المكونات 
الوطنية الشريفة يصل حد اإلقصاء بل ويتجاوزه إلى الرغبة في 
اإللغاء، خاصة حين يكون الطرف القادم هو "أنصار الله" إذ يقابل 
قال  كيف  تذكرون  ولعلكم  الممارسات،  كافة  في  شديدة  بعدائية 
اإلخواني اإلصالحي محمد قحطان: "لن نسمح بوصول أنصار الله 
إلى السلطة وإن اقتضى األمر عودتنا للتحالف مع حزب الرئيس 

السابق".
وتذكرون كيف رفضت ما سميت بحكومة الوفاق تتفيذ النقاط 
مخرجات  تنفيذ  من  تهربت  كيف  ثم  للحوار،  المهيئة  العشرين 

مؤتمر الحوار الوطني، وتحايلت عليها.
فكان ال بد من قيام ثورة 21 سبتمبر 2014م كثورة شعبية بامتياز 
الله، فالشعب المستهدف اقتصاديا في قوته،  وإن قادها أنصار 
وأمنيا في حياته، وسياسيا في وحدته، أدرك أنه ال بد من إسقاط 
هذه السلطة الظالمة الفاسدة قبل أن تسوء األوضاع إلى حد يصعب 

عنده معالجتها.
ثورة شعبية بامتياز لكونها ثورة ال إقصاء فيها، توجت باتفاق 
السلم والشراكة الموقع من قبل جميع األطراف السياسية، إيذانا 

ببدء مرحلة الشراكة الوطنية.
بالشراكة  فبراير  ثورة  خطف  الذي  النظام  يقبل  لم  هذا  ومع 

فشكل حكومة بحاح بالتركيبة اإلستئثارية ذاتها.
السلم  اتفاق  على  بالتحايل  تارة  "فوضاه"  النظام  استمرأ 
والشراكة، والتنصل عن تنفيذه تارة أخرى، وصوال إلى سعيه لفرض 

أخطر ترتيبات الفوضى في البلد المعروفة باألقاليم الستة.
الخطوة  لوقف  الثوري  فعلهم  لمعاودة  الثوار  اضطر  وحين 
الخطيرة أقدم النظام على خطوة شريرة أيضا ليس لها من هدف 
سوى إدخال البلد في فوضى عارمة من خالل استقالتي رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء، اللذين أرادا أن يخلقا فراغا دستوريا 

فوضويا.
النظام  فوضى  مواجهة  من  مناص  ال  أنه  الشعب  أدرك  هنا 
مواجهة أكثر فاعلية تحفظ البلد، وتوقف تحركات اإلقصائيين، 
يلزم  ما  التخاذ  الثورية  وللجان  الثورة  لقائد  التفويض  فكان 
عن  النظام  لتخلي  نظرا  االنتقالية  المرحلة  وإدارة  الفراغ  لسد 

مسؤولياته.
وما هو إال شهر ونصف تقريبا من اإلعالن الدستوري، وستة 
العدوان  قوى  شنت  حتى  سبتمبر   21 ثورة  على  فقط  أشهر 
األمريكي السعودي وحلفاؤها عدوانا غاشما على اليمن بمساندة 
مرتزقتها الذين سطوا على ثورة 11 فبراير، تحت شعار زائف هو 

إعادة السلطة الشرعية.
صمودنا  من  أعوام  ثالثة  اكتمال  على  نوشك  ونحن  واليوم 
بوجه العدوان والمرتزقة، وبعد عملية الفرز الكبيرة التي شهدتها 
الساحة اليمنية، نجد أن نظام 11 فبراير يشكل فريقا واحدا، مواليا 
لقوى العدوان، يسمعنا اللغة اإلقصائية ذاتها، غير مستوعب لكل 
حكم  أنه  مستوعب  وغير  اليمن،  شهدتها  التي  الكبيرة  األحداث 

على نفسه بالنفي جراء خيانته لوطنه وشعبه.
 - مستعص  سياسي  بعقم  مصابة  2011م  نظام  أحزاب  إن 
سواء  تتغير،  وال  تتغير  لم  الله  أنصار  مكون  تجاه  مثال  فمواقفها 

كانت تلك األحزاب مسيطرة على السلطة أو غير مسيطرة.
وال يكمن السبب في نزعتها اإلقصائية لعقمها السياسي فقط، 
فواقع عمالتها الذي تجلى في كثير من المواقف آخرهما القبول 
تنفذ  أنها  يؤكد  اليمن  على  العدوان  وتأييد  الخليجية  بالمبادرة 
أجندة خارجية في إقصاء المكونات الوطنية الشريفة أيضا، وهذا 
ما لن يتحقق بإذن الله تعالى ألن هذه المكونات التي توكلت على 
الله تعالى لديها إيمان مطلق بالشراكة الوطنية، ولديها استقاللية 
فانحاز  الشعب  لمصلحة  دوما  تنحاز  السياسي،  التفكير  في 
الشعب لها، وانطلق الجميع باستعداد دائم ألن يفتدوا تربة الوطن 

بدماء خيرة رجالهم.
ختاما..

ليس العيب في ثورة فبراير إنما في من اختطفها، وليس العيب 
في ثورة سبتمبر إنما في من واجهها..

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير

Alahnomi1@gmail.com 
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على طريق الشرف والبطولةعلى طريق الشرف والبطولة
مشهدمشهد

انخفاض درجات الحرارة مستمر انخفاض درجات الحرارة مستمر 
خالل الساعات المقبلةخالل الساعات المقبلة

صنعاء / سبأ 
ــوي الذي  ــري املرتفع الج ــتمرار تأث ــاد اس ــي لألرص ــز الوطن ــع املرك  توق
ــاعة القادمة عىل املناطق  يصاحبه كتلة هوائية باردة وجافة خالل الـ24 س

الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من املرتفعات الجبلية .
ــط الطقس  ــة أن تحليل خرائ ــة اليومي ــه الجوي ــز يف نرشت ــح املرك وأوض
ــات الحرارة  ــاض درج ــة بينت انخف ــؤات العددي ــات التنب ــة مخرج ومتابع

الصغرى نتيجة استمرار تأثري املرتفع الجوي عىل تلك املناطق .
ــاحلية الغربية تقع  ــمالية الغربية والس ــار املركز إىل أن املناطق الش وأش
ــت تأثري املنخفض الجوي الرشق أفريقي املصحوب بكتلة هوائية رطبة  تح

ودافئة نسبيا .
ــن والعاملني أثناء الليل  ــه املركز املواطنني خاصة األطفال وكبار الس ونب
ــربد , كما دعا املزارعني إىل أخذ االحتياطات  ــاح الباكر من صدمات ال والصب

الالزمة حفاظا عىل محاصيلهم الزراعية والرثوة الحيوانية .

طرد شبيهي ترامب وكيم من اCولمبياد الشتويطرد شبيهي ترامب وكيم من اCولمبياد الشتوي
ــي دونالد  ــس األمريك ــة الرئي ــخصان يف هيئ ــر ش تنك
ــغ أون يف أروقة  ــمالية كيم جون ــب وزعيم كوريا الش ترم
ــبوع  ــتوية األس حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية الش

املايض مما تسبب يف بلبلة.
ــمه قال  املتنكر عىل هيئة كيم الذي رفض أن يذكر اس
ــئ الجميع ونأتي  ــاق تام، وأردنا أن نفاج "نحن عىل وف
ــن إىل الخارج،  ــراس األم ــم رافقنا ح ــالم العاملي ث بالس

وهذا ما أظن أنه ظلم حقا أال يريد الجميع السالم؟".
ــاده من قبل األمن إىل  ــبيه كيم فقال خالل اقتي أما ش
ــتلقى شقيقتي ذات املعاملة؟" يف  خارج امللعب "هل س
إشارة منه إىل شقيقة الزعيم الكوري الشمايل التي ترأس 

بعثة بالدها يف األوملبياد، بحسب ماذكرته"رويرتز".
ــاح بإظهار وحدة  ــم االفتت ــمت أجواء مراس وقد اتس

رمزية بني الكوريتني.
ــب تحت راية علم موحد،  ودخل العبو البلدين امللع
ــس األمريكي وكيم  ــاهد مايك بينس نائب الرئي بينما ش
ــمالية العرض من  ــا الش ــم كوري ــقيقة زعي ــو جونغ ش ي

مقصورة كبار الزوار.

إتالف خمسة أطنان من المواد الغذائية المنتهيةإتالف خمسة أطنان من المواد الغذائية المنتهية
ــارة بأمانة  ــب الصناعة والتج ــف مكت أتل
ــة أطنان  ــرصم أربع ــبوع املن ــة األس العاصم
ــة  منتهي ــة  غذائي ــواد  م ــرام  كيلوج و800 
ــتهالك  لالس ــة  صالح ــري  وغ ــة  الصالحي

اآلدمي.
ــة يف تقرير تلقته  ــح مكتب الصناع وأوض
ــملت  ــبأ) أن املواد التي تم إتالفها ش ـــ (س ل
ــا ومرشوبات وعصائر  ألبانا وزبادي وحليب

متنوعة.
ــة  ــرق امليداني ــر إىل أن الف ــار التقري وأش

ــة  ــات التمويني ــن املخالف ــددا م ــت ع ضبط
ــب الرقابية..  ــام املكت ــة يف إطار مه والغذائي
ــادي وحقني  ــط ألبان وزب ــه تم ضب مبينا أن
رشكات  ــة  عالم ــل  تحم ــة  متنوع ــر  وعصائ
ــأ مخالفة للمواصفة اليمنية  سعودية املنش
ــرتة الصالحية  ــم تمديد ف ــث ت ــدة حي املعتم

فيها من 3 إىل 4 أضعاف الفرتة املحددة.
وبنّي التقرير أن املكتب أحال ست قضايا 
إىل النيابة املختصة وقام بإجراءات قانونية 

حيال القضايا األخرى وفقاً للقانون.

نحل "غريب" في مصر يحمل خطرا غير متوقعنحل "غريب" في مصر يحمل خطرا غير متوقع

تدشين أول مدينة "مغطاة بالغابات" في العالم!تدشين أول مدينة "مغطاة بالغابات" في العالم!
ــييد أكرث مدينة  بدأت الصني، يف تش
ــوم الفكرة عىل  ــجرة يف العالم، وتق مش
جعل النباتات تغطي كافة املباني، يف 
ــعى إىل مواجهة االحتباس  خطوة تس

الحراري وتغيیر املناخ.
ــة ”ليزهو“،  ــب أن تأوي مدين ويرتق

ــرد انتهاء  ــخص، بمج ــني ألف ش ثالث
األشغال فيها.

ــتضم املدينة كل مرافق الحياة  وس
ــادق  والفن ــوت  البي ــل  مث ــة  الرضوري
ــتكون  وس ــدارس،  وامل ــفيات  واملستش
مغطاة يف املجمل بأربعني ألف شجرة 

ومليون نبتة.
وسيجري تشييد املدينة يف منطقة 
ــة، يف جنوب الصني،  غوانكيس الجبلي
ــارضة الفريدة من  ــرشوع الح ويمتد م
ــارا، بمحاذاة نهر  نوعها عىل 175 هكت

ليو جيانغ.

ــل إىل منطقة  ــن النح ــواع "غريبة" م ــال أن ــون أن إدخ ــد باحث وج
ــن النباتات فضال عن النحل األصيل..  ــة يف مرص، قد يقتل أنواعا م بري
ــة Anglia Ruskin الربيطانية، إىل أن  ــث يف جامع ــق البح ــص فري وخل
ــبة لها، قد  ــق غريبة بالنس ــل غري األصيل يف مناط ــال أنواع النح إدخ

يكون ضارا بالبيئة.
 Diversity and ــة  مجل يف  نُــرشت  ــي  الت ــة،  الدراس ــت  وأجري
ــيناء،  ــن جنوب س ــانت كاثري ــة س ــة محمي Distributions،  يف منطق
ــاون مع علماء  ــق البحث، الذي تع ــورة أوليفيا  فري ــث قادت الدكت حي

جامعة نوتنغهام.
ــل والنباتات يف  ــني النح ــالت ب ــل التفاع ــون بتحلي ــام الباحث وق
ــل الجديدة كانت  ــة إن أنواع النح ــة ، وتقول الدراس ــة الجبلي املنطق

ــث وصلت إىل 55%  ــاول الطعام، حي ــلوكها املتعلق بتن عمومية يف س
ــن الوصول إىل  ــع ذلك، تمكن النحل م ــواع النباتات املتاحة. وم ــن أن م
النباتات مقيدة النطاق، وأظهر مستويات عالية من تداخل املوارد مع 

النحل مقيد النطاق.
ــن أن تؤدي إىل  ــكلة، التي يمك ــورة املش ــة عىل خط ــدت الدراس وأك
ــون الفوائد  ــا يجب أن تك ــة املطاف. كم ــواع معينة يف نهاي ــراض أن انق
ــلبية عىل  ــل، متوازنة مع اآلثار الس ــة املرتبطة بإنتاج العس االقتصادي

ــة املحلية، مثل االنقراض  الحياة الربي
ــواع النباتات  ــل ألن املحتم

املستوطنة.

ألف نازح يمني جديد خالل شهرين بسبب تزايد القصف السعوديألف نازح يمني جديد خالل شهرين بسبب تزايد القصف السعودي
ــوي  ــف الج ــد القص ــبب تزاي تس
ــن  اليم ــىل  ع ــعودي  الس ــدوان  للع
ــخص عىل  ــار حوايل 85 ألف ش بإجب
النزوح من منازلهم يف األسابيع الـ10 
األخرية، حسب تقارير األمم املتحدة.
ــامية  الس ــة  املفوضي ــت  وأوضح
ــني  الالجئ ــؤون  لش ــدة  املتح ــم  لألم
ــوا قبل  ــن نزح ــن %70 مم ــرث م أن أك
ــد  تصعي ــن  م ــا  هرب ــروا  ف ــهرين،  ش
ــي  محافظت يف  ــوي  الج ــف  القص

الحديدة وتعز.
ــق  القل ــن  ع ــة  املفوضي ــت  وأعرب
ــوا  نزح ــن  الذي ــخاص  األش ــال  حي
يف  ــارك  املع ــن  م ــة  قريب ــق  مناط إىل 
ــور  ــتمر تده ــث تس ــني، حي املحافظت
ــدام  انع ــبب  بس ــاك  هن ــاع  األوض

الخدمات الصحية.

ــة تصاعد يف  ــا رصدت املفوضي كم
ــن مناطق  ــدة م ــزوح جدي ــات ن عملي
قريبة من الجبهات األخرى يف اليمن، 
ــي الجوف وحجة  ــا يف محافظت ومنه

الحدوديتني ويف محافظة شبوة.
ــت  وجه ــدة  املتح ــم  األم ــت  وكان
ــهر املايض نداء لجمع 3 مليارات  الش
ــار  دوالر لتجنب خطر املجاعة وانتش

الكولريا والديفترييا يف البالد.
ــون  ملي  200 ــة  املفوضي ــت  وطلب
ــا يف  ــغ لعملياته ــك املبل ــن ذل دوالر م
ــع %3 فقط من  ــه تم جم ــن اال أن اليم

املبلغ.
ــخص  ــويف وهي حوايل 2000ش وت
ــور كبري  ــط تده ــرياً وس ــبب الكول بس

للوقع الصحي.

٨٥٨٥

فريق طبي يتمكن من إجراء فريق طبي يتمكن من إجراء 
عملية قلب ناجحة بالحديدةعملية قلب ناجحة بالحديدة

  / غمدان أبوعيل
ــيص بمحافظة  ــي التخص ــل العرب ــفى األم ــق طبي بمستش ــن فري تمك
ــد اصابته  ــدة ألحد املرىض بع ــة قلب معق ــن إجراء عملي ــدة أمس م الحدي

باحتشاء حاد يف عضلة القلب ..
ــفى األمل العربي  ــفي مدير عام مستش وقال الدكتور عبداملجيد اليوس
ــد عبدالكريم  ــة الدكتور محم ــيص بالحديدة أن فريقا طبيا برئاس التخص
ــاري أمراض القلب والقسطرة القلبية باملستشفى تمكن من  العلفي استش
ــة قلبية حادة  ــة ملريض كان يعاني من جلط ــطرة عالجي إجراء عملية قس

ومميتة .
ــديد يف  ــفى وهو يعاني من الم ش ــض وصل للمستش ــار إىل أن املري وأش
ــطرة  ــور إىل وحدة القس ــل عىل الف ــة القلبية وأدخ ــبب الجلط ــدر بس الص

القلبية وأجربت له العملية التي تكللت بالنجاح..
ــار" إىل أن الفريق الطبي قام بزراعة دعامة دوائية للرشيان الناجي  وأش
ــان لتنعش قلبه ويعود  ــل تدفق الدم إىل الرشي ــرس عىل الفور حتى وص األي

للحياة من جديد..
ــنت  ــاعات وتحس ــتمرت نحو 4 س ــة الجراحية اس ــت" إىل أن العملي ولف

حالة املريض وأصبح بصحة وعافية..


