




ها نحن �أ�صدقائي نلتقي من جديد .. 

رحالت  يف  �صويا  و�أبحرنا  عددين  يف  قبل  من  �لتقينا  لقد 

قادتنا �إىل عامل �لتقنية و�ملعلومات عرب �صبكة �لإنرتنت ذلك 

�لبحر �لو��صع .

و�لق�ص�ص  �لأبو�ب  من  �لعديد  دفتيها  بني  حتمل  �صفينتنا 

�لتي نتعرف من خاللها على �لعلوم وكيفية �ل�صتفادة منها و 

ت�صخريها و�لبتعاد عن كل ما هو �صار .

مل تكتِف �صفينتنا )جملة نتو( بالو�صول �إىل مر��صي �لتقنية 

و�ملعلومات بل �أخذتنا عرب عامل �لإنرتنت �إىل كيفية �ل�صتفادة 

منه وحذرتنا يف �لوقت نف�صه من �لأخطار �لتي تتو�جد فيه 

لكي تتجنبونها مبا حباكم �هلل من نعمة �لعقل و�لتمييز بني 

�ملفيد و�ل�صار .  

جميع  تدعو�  �أن  تن�صو�  ول  �صوياًَ  لنبحر  �أ�صدقاء  يا  بنا  هيا 

�صبكة  د�خل  �ملعرفة  رحلة  يف  �إليكم   لالن�صمام  �أ�صدقائكم 

�ملعلومات وتب�صيطها و�ل�صتفادة منها  .. 

زودونا باآر�ئكم و�قرت�حاتكم فنحن يف �صوق ل�صماعها و�لتفاعل 

معها . 

افتتاحية

جميع احلقوق محفوظة للناشرين 
وال يجوز استنساخ أي جزء من هذه 
املطبوعة أو حفظه أو استخدامه 
بأي طريقة طباعية أو إلكترونية أو 
تصويرية أو مرئية أو تسجيلية دون 
إذن خطي مسبق من مالك احلقوق.

تنبيه 

جملة " نتو " حتتوي على �آيات قر�آنية 

و�أحاديث نبوية ،فاحر�ص على �أن تكون يف 

مكان يليق بها.

�لنا�رشون 
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مرحبا ٠٠٠ ها قد عدنا �إليكم من جديد وبعد �أن 

تكلمنا عن د�ستور مدينة نتو وقد عرفنا منه ما 

بعده  ومن  و�جبات  من  علينا  وما  لنا من حقوق 

نعرف  كي  �لوقت  جاء  �لآن  �مل�ستخدم  �تفاقية 

كيف نخفي �أ�رس�رنا على �سبكة �لإنرتنت و�أن نحافظ 

�ل�سخ�سية مع �خل�سو�سية على  على خ�سو�سية ملفاتنا 

�لإنرتنت .

بع�ض  نف�سي  وعلى  عليكم  �ساأطرح  حديثي  بد�ية  يف 

�لأ�سئلة وجنيب عنها معا .. 

َمن منا ل يتعامل مع مو�قع �لتعارف و�لأ�سخا�ض؟

�ملر��سالت  يف  به  �خلا�ض  �لإمييل  ي�ستخدم  ل  منا  من 

و�لتو��سل مع �لآخرين؟

وحماولتهم  �ملتطفلني  تدخل  من  يعاين  ل  منا  من 

�حل�سول على ملفاته �ل�سخ�سية ل�ستغاللها؟

منا  و�لقليل  �لأخطار  لهذه  نتعر�ض  كلنا  �أننا  �لإجابة 

ياأخذ حذره من هذه �لأخطار مع �أن هذ� �حلذر ب�سيط 

خ�سو�سيتنا  حماية  �ل�سعب  بالأمر  ولي�ض  و�سهل  جد� 

ن�سخة  على  باحل�سول  نقوم  �لبد�ية  يف  �لغرباء،  من 

�أنتي فري�ض جيد وفعال و�أن نكون قد ح�سلنا عليه من 

�أنف�سنا مما قد يكون  لكي نحمي  �ل�سليم وذلك  م�سدره 

�لأ�سخا�ض  بع�ض  لأن  �لربنامج  هذ�  عليه 

تتيح  الإنرتنت  األعاب  بع�ض 

من  والكثري  اللعب  اأثناء  املحادثة 

تهدد  التي  اخلا�صة  الأخرى  الأخطار 

املواد  بع�ض  جتد  وقد  خ�صو�صيتك 

عرب  لك  تر�صل  التي  املالئمة  غري 

التعامل  يجب  لذلك  الألعاب  هذه 

مع هذه التقنية بحذر �صديد
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يكونون  ولكنهم  للجميع  �لرب�مج  هذه  بطرح  يقومون 

قد تالعبو� بها مما ي�سمح لهذه �لرب�مج باحل�سول على 

ملفاتك �ل�سخ�سية، وبعد �أن نقوم بتفعيل �لربنامج �لآمن 

�لر�سمي له وهكذ� نكون قد  �ملوقع  نقوم بتحديثه من 

�أما  �أنف�سنا من تدخل �لفريو�سات و�أي�سا �لغرباء  حمينا 

ملفاتنا �لتي على �لربيد �لإلكرتوين �ل�سخ�سي، فيجب �أن 

يكون لنا بريد �إليكرتوين ن�ستخدمه يف �لتعلم و�لتعارف 

وما �إىل ذلك من مو�قع تطلب منك عمل ح�ساب �سخ�سي 

وت�سجيل بريدك �لإلكرتوين وهنا يجب �أن يكون لدينا 

بريد �إليكرتوين �آخر ن�ستخدمه يف �ملر��سالت و�ملعامالت 

�خلا�سة بنا ول يعلمه �إل من نتعامل معهم من خالله 

ق �لربيد  مثل �لأ�سدقاء و�لأقارب فهنا �إذ� حدث و �رسرُ

�لإلكرتوين �لذي ن�ستخدمه مع �لغرباء ون�سجله يف �ملو�قع 

فهذ� لن ي�رسنا يف �سيء لأن هذ� �لربيد ل يحتوي على 

�أن  �أي�سا  ويجب  �سدنا  ت�ستخدم  ول  بنا  خا�سة  مو�د 

نكون غري معروفني ملن نتعامل معهم من خالل �سبكة 

�لإنرتنت فيجب �أل يعرف ��سمي �أو عنو�ين وذلك باأن 

�أنني ولد  �أو  ��سمي  ��سما م�ستعار� ل يعرف منه  �أختار 

�أو بنت فذلك حماية يل لكي ل ي�ستغل ��سمي يف �أي 

عمل مناٍف لالآد�ب �أو �لأخالق و�أي�سا �أن�سح باأن تقومو� 

بفح�ض �أي ملفات تقومون بتحميلها من �لإنرتنت �أو من 

�أي �سخ�ض حتى �لأ�سدقاء و�لأقارب لكي نتاأكد �أنها ل 

حتتوي على ملفات جت�س�ض �أو فريو�سات و�أي�سا ل تهمل 

�أي ر�سالة ي�سدرها لك �لأنتي فري�ض لأنه باإهمالها تعر�ض 

جهازك لالخرت�ق و�لعبث ول ترتك بياناتك �حلقيقية 

�ستغل . يف �أي موقع من �ملو�قع لكي ل ترُ

�لآن �أترككم تتعاملون مع �لإنرتنت و�أنتم مطمئنون على 

�رسية ملفاتكم ول تن�سو� �أن ت�ستمتعو� مع مو�قع مدينة 

نتو.

من  �صكل  الإليكرتوين  التعدي 

الأ�صخا�ض  على  التعدي  اأ�صكال 

قد  لئقة  غري  بطريقة  اأو  كالميا 

توؤدي اإىل م�صكالت نف�صية
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عدد  ت�صاعف  الأخرية  ال�صنوات  يف 

امل�صتخدمني ل�صبكة الإنرتنت ب�صكل 

قد ي�صل يف خالل اأعوام قليلة لي�صمل 

نعرف  هل  ولكن  الأر�ض  �صكان  ربع 

اأبناءنا  ونحمي  اأنف�صنا  نحمي  كيف 

ب�صكل  الإنرتنت  �صبكة  ون�صتخدم 

اإيجابي و�صليم ؟

على  تكتبه  اأن  قبل  الأمر  يف  فكر 

ل�صخ�ض  قوله  ميكن  هل  الإنرتنت، 

فال  ل  الإجابة  كانت  اإن  الواقع؟  يف 

تكتبه!

8



�أمامك ع�شر دقائق 

لتنتهي من �للعبة 

وتذهب للنوم

هل ترتكني �بنك 

�ل�شغري وحده على 

�لإنرتنت ؟

هل ت�شعني �شورك 

على �لإنرتنت ؟

وما �ملانع من و�شع 

�شوري؟ �جلميع 

يفعلون ذلك

ملن تتحدثني ؟

�شديق على �لإنرتنت 

يبدو لطيفا جد� .

ميكننا �أن نقوم بعمل �شد�قات على �لإنرتنت ولكن 

علينا �أن نكون حذرين من �لغرباء فمن �أدر�ك �أنه كما 

يّدعي فرمبا كان �شخ�شا غري �شوي نف�شيا �أو ل�شا 

حمرتفا، ل يوجد �شمان .

لقد �شغلت بر�مج �حلماية 

�لأ�شرية �لتي حتدد �ملو�قع 

�لتي ميكنه �لدخول 

عليها فال قلق .

ل ترتك طفلك وحده على الإنرتنت بدون و�صع برامج احلماية الأ�صرية 

لتحديد املواقع امل�صموحة واملحظورة . 

ل مانع من رفع ال�صور على املواقع التي ت�صمح بذلك ولكن علينا 

ت�صغيل الإعدادات الواجبة حلفظ اخل�صو�صية ال�صخ�صية . 

ل�صرقة  عر�صة  جتعلنا  خ�صو�صيتنا   على  احلفاظ  عدم 

الآخرين لهويتنا ال�صخ�صية والتعر�ض  اأو معرفة  هويتنا 

لها ب�صكل قد ي�صيء لنا.

كيف عرفو� عني كل 

هذه �ملعلومات ؟

لكل �صيء يف 

احلياة وقته 

املحدد واأي�صا 

لالإنرتنت وقته 

املحدد .

برامج  على  غرباء  مع  تتحدث  ل 

 Yahoo مثل  واحلوار  الدرد�صة 

 Messenger، MSN
باملخادعني  مليئة  فالإنرتنت 

والأ�صخا�ض غري الأ�صوياء وبالتاأكيد 

غري  �صخ�ض  على  تتعرف  اأن  تريد  ل 

�صوي
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�إنه على �لإنرتنت منذ 

�أم�س ومل يغادر غرفته .

ر�ئع..و�أنا �أي�شا 

لقد �شرق رقم ح�شابي عندما 

و�شعته على �أحد �ملو�قع ل�شر�ء 

م�شتلزمات خا�شة . 

لقد �كت�شفت مو�قع ر�ئعة 

على �لإنرتنت �شوف �أر�شل لكما 

�للينك �خلا�س بها .

ال�صتغراق  ولكن  وجذابا  ثريا  الإنرتنت  عامل  يكون  رمبا 

متوحدين  لأ�صخا�ض  يحولنا  طويال  وقتا  عليه  البقاء  يف 

ومدمني اإنرتنت .

الدخول  عند  و�صباي  فريو�صات  حتمل  املواقع  بع�ض 

عليها لذا ل تن�صوا و�صع برامج حماية وفري وول منا�صب 

وحتدثوها با�صتمرار .

�لبقاء ل�شاعات طويلة على �لإنرتنت يحولك 

ل�شخ�س يعي�س عاملا تخيليا بعيد� عن �حلقيقة 

التك �لجتماعية باأ�شدقائك  ويفقدك �شِ

وعائلتك .

يقوموا  اأن  والديك  من  اطلب 

من  حلمايتك  برامج  برتكيب 

املواقع ال�صارة وغري املالئمة.

كما اأن هناك برامج لت�صفح الإنرتنت 

والديك  ا�صاأل   .. �صنك  تنا�صب 

عنها فهي ممتعة جدا ومفيدة.
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لقد و�شعت برنامج حماية على 

هل �ملوقع �لذي ت�شرتي منه، جهاز �لكمبيوتر �خلا�س بي 

موقع م�شمون وموثوق به ؟

 �شبكة 
َ

عندك حق و�أي�شا ل تن�س

�لإنرتنت للموظفني 

طبعا �شيتم �لتحكم يف �ملو�قع 

كي ل ي�شيع وقتهم بعيد� عن 

�لعمل ميكننا د�ئما حماية �جلميع 

�شغار� وكبار� على �لإنرتنت .   

يجب �أن يكون برنامج �حلماية �أ�شليا 

وتقوم بتحديثه با�شتمر�ر و�أي�شا كما يقول 

�ملحا�شب بع�س �ملو�قع تكون غري حقيقية 

وهي فقط تريد �شرقة رقم ح�شابك.

هذ� ثالث ح�شاب يتم توقيفه ب�شبب 

�شرقة رقم �حل�شاب من على �لإنرتنت 

..يبدو �أن �مل�شتخدمني ل يعرفون 

�أب�شط طرق �حلماية

الإنرتنت متاما كاأر�ض الواقع

ل  الإنرتنت  على  معلومات  ت�صع  ل 

تعرفهم  من  اجلميع  يراها  اأن  حتب 

ومن ل تعرفهم! الإنرتنت عامل كبري 

ت�صع  فال  املعلومات  لتبادل  جدا 

يعرفه  اأن  حتب  ل  ما  الإنرتنت  على 

الآخرون عنك.
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�أحمد: �أ�سامة �أ�سامة هل ر�أيت هذ� ؟

�أ�سامة: ما هذ�؟ �أنا ل �أفهم كيف لعب رجل �ل�رسطة 

َرنجْ ؟!! طجْ مع بطل �لعامل يف �ل�ِسّ

�أحمد: �أمتزح يا �أ�سامة ل تقل �إنك ل تعرف �سيئا 

عن �مل�سابقات �لتي جتري على �لإنرتنت !!

�أ�سامة: �أنا فعال ل �أعلم عنها �سيئا  ...�أخربين عنها 

�أرجوك .

�أحمد: ح�سنا هناك �لعديد من �ملو�قع �لتي تقدم لك 

�إمكانية �أن تلعب مع �أ�سخا�ض �آخرين من جميع 

�أنحاء �لعامل مبا�رسة ومن �سمن هذه �لألعاب 

لعبة �ل�سطرن وكما ترى لقد لعب �أحد 

رجال �ل�رسطة مع بطل �لعامل ولكنه مل 

يهزم بطل �لعامل .

�أ�سامة: هل يوجد م�سابقات �أخرى 

غري �ل�سطرن و�لألعاب ؟

�أحمد: نعم هناك �لكثري من 

�مل�سابقات �لرتفيهية و�لعلمية 

و�لثقافية مثل �ختبار�ت �لذكاء 

و�ملعلومات �لعامة .

�أ�سامة: وما هي �ختبار�ت 

�لذكاء ؟

�أحمد: �ختبار�ت �لذكاء هي 

مناذج من �لمتحانات 

تعر�ض من خالل مو�قع 

خا�سة بها وتعطيك 

وقتا حمدد� لالإجابة على 

كل �سوؤ�ل وهي �أ�سئلة تعتمد على مدى قدرتك على 

�لتخيل و�لت�رسف يف �ملو�قف �ل�سعبة و�لقدر�ت 

�لعقلية وبعد ذلك تقوم تلك �ملو�قع بالت�سحيح 

وتعطيك نتيجتك وتقارنها بنتائج �لآخرين 

وتعطيك ترتيبك يف م�ستوى �لذكاء .

�أ�سامة: �إًذ� هيا نرى من منا �لأذكى من خالل 

�ختبار�ت �لذكاء .

�أحمد: و�أنا �أحب �أن �أناف�سك .

ال�صتماع  يف  الإنرتنت  ا�صتخدم 

املجانية  والألعاب  املو�صيقى  اإىل 

معلومات  يعر�ض  الذي  والفيديو 

عن اآخر الألعاب والكثري من الأ�صياء 

املفيدة يف املواقع التي تتيح هذه 

اخلدمة باملجان.
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�ل�رسكة  قيمة  من  ح�س�ض  عن  عبارة  �لأ�سهم  وهذه   

بحيث ي�سبح م�سرتي �لأ�سهم �رسيكا يف �ل�رسكة.. �لأ�سهم 

ت�سعد وتنزل يف قيمتها.. وهذ� يعني �أن �ل�رسكة �إما �أنها 

حتقق �أرباحا وبالتايل قيمة �سهمها ترتفع وي�سبح لون 

موؤ�رسها �أخ�رس.. �أو حتقق خ�سائر وبالتايل قيمة �سهمها 

وبالتايل عندما  �أحمر..  لون موؤ�رسها  تنخف�ض وي�سبح 

�لأ�سهم يحققون  �أ�سحاب  �أن  �ل�سهم يعني  ترتفع قيمة 

�أرباحا.. وبالعك�ض عندما تنخف�ض فهذ� يعني �أن �أ�سحاب 

�لأ�سهم يحققون خ�سائر.. لذلك ويف حالة �لربح جند �أن 

كثريين ممن مل ي�سرتو� �أ�سهما يف �ل�رسكة �لر�بحة يودون 

زيادة  ب�سبب  �ل�سهم  قيمة  فرتتفع  �لأ�سهم،  هذه  �رس�ء 

�لطلب عليها.. وبالعك�ض �أي�سا، فاإن �ل�رسكة �لتي حتقق 

خ�سائر وتنخف�ض قيمة �أ�سهمها فاإن �أ�سحاب هذه �لأ�سهم 

يريدون �لتخل�ض منها حتى ل تزيد خ�سائرهم، وبالتايل 

فاإن قيمة �ل�سهم تزد�د هبوطا.. 

هذه �لعملية تنظمها �رسكات �لو�ساطة �ملالية بني م�سرتي 

�لأ�سهم وبني �ل�رسكات �لأ�سا�سية �ملالكة لالأ�سهم.. و�ل�رسكة 

تنظم  �لتي  �ل�رسكات  تلك  و�حدة من  فيها  �أعمل  �لتي 

�لتي  �ل�رسكات  �لزبائن وبني  و�لبيع بني  �ل�رس�ء  عمليات 

حياتنا  �إىل  �لنت  دخول  ومع  للبيع..  �أ�سهمها  تعر�ض 

�أ�سبحت �لعملية �أكرث �رسعة و�نت�سار� وتعقيد�.. و�أ�سبحت 

�رسكتي تقوم بعملية تنظيم �لتعاقد�ت بني زبائن �لأ�سهم 

منكم  و�حد  �أر�د  لو  فمثال  �لنت..  �ل�رسكات عرب  وبني 

�لدخول �إىل �سوق �لأ�سهم عليه �أول �لت�سال ب�رسكة مثل 

�رسكتي.. و�رسكتي وعرب �ل�سبكة تتاأكد �أول من �أن �لزبون 

�لذي يريد دخول �سوق �لأ�سهم ميلك ر�سيد� ميّكنه من 

�ل�رس�ء و�لبيع.. و�لتحقق من تاريخك �ملايل وباأنك تدرك 

�حتمالت  فيها  مبا  بالعملية  �ملحيطة  �ملخاطر  جميع 

�لربح و�خل�سارة.. وبعد �لتحقق من كل هذه �لتفا�سيل 

تدخلك �ل�رسكة �إىل خمدمها �خلا�ض �لذي يقدم لك كامل 

�لتفا�سيل �ملتعلقة بعمليات �لبيع و�ل�رس�ء يف �لبور�سات 

�لعاملية وما هي �لأ�سهم �ملتاحة للبيع و�أ�سعارها.. وما هي 

�لعمليات �جلارية.. وما هي �لأ�سهم �لتي حتقق �رتفاعا 

اإن ن�صبة وقوعك ك�صحية لأية 

عملية اإجرامية على الإنرتنت 

 4 كل  اإىل   1 ن�صبة  اإىل  ت�صل 

اأ�صخا�ض على الإنرتنت

عملي من النوع املعقد جدا.. وك�أن 

لي�أتيني  وحده  يكفي  ال  تعقيده 

التعقيد  يزيدون  الزب�ئن  من  نوع 

�رشكة  يف  اأعمل  اأن�  تعقيدا.. 

و�ص�طة يف البور�صة.. و�رشكتي من 

ال�رشك�ت املتخ�ص�صة يف ت�أمني ال�صلة 

بني ال�رشك�ت التي تبيع اأ�صهمه� يف 

ال�صوق وبني الزب�ئن الذين يريدون 

�رشاء هذه االأ�صهم.. وللتو�صيح اأقول 

ب�أن ال�رشك�ت يف الع�مل كله لديه� 

اأ�صهم تبيعه� ع�دة يف االأ�صواق امل�لية 

الع�ملية..
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بعدها  وتبد�أ  �أ�سعارها..  يف  هبوطا  حتقق  �لتي  وتلك 

�لت�سال بنا طالبا �لبيع و�ل�رس�ء ح�سب ما تر�ه منا�سبا.. 

كل هذ� ميكن �أن تقوم به و�أنت جال�ض يف بيتك يف �أي 

�لعامل متابعا ما يدور حلظة بلحظة بف�سل  مكان يف 

�ل�سبكة �لدولية �لتي توؤّمن لك �ت�سال م�ستمر� مبخدم �رسكة 

�لو�ساطة �ملالية �لتي تتعامل معها.. �إذ� ل حاجة للوجود 

�ملبا�رس يف �لأ�سو�ق �ملالية مادمت قادر� على �ملتابعة من 

�أي مكان يف �لعامل.. وهذه �حلالة تنطبق على �جلميع �إل 

على زبون لنا يفعل كل �سيء بالعك�ض!!!.. 

�ملالية من  �ل�سوق  يوميا يف قاعة  يتو�جد  هذ�  زبوين 

�ل�سباح �إىل موعد �لإغالق.. وهذ� �أمر طبيعي ماد�مت 

هذه �ل�سوق يف �ملدينة �لتي يقيم فيها.. مع �أنه ميكن له 

�أن يتابع من منزله �أو مكتبه �رسيان �لعملية �ملالية.. ولكنه 

ي�رس على �لتو�جد وهذ� حقه.. ولأنه كذلك �أ�سبح يطالب 

بالت�سال �ملبا�رس مبوظف متخ�س�ض من �ل�رسكة �أو عميل 

مايل مبا�رس ليطلب منه �لقيام بالعمليات �ملالية �لبيع �أو 

�ل�رس�ء ل�ساحله ب�سكل مبا�رس دون �للجوء �إىل �لكومبيوتر 

و�إعطاء �لأو�مر له للقيام بهذه �لعمليات.. ولذلك حولوه 

�أنه على  �حلقيقة  بي..  يومي  �ت�سال  و�أ�سبح على  يل 

�أوقات عمل  �ل�ساعة حتى خارج  �ت�سال بي على مد�ر 

�لبور�سة.. ل �أعرف من �أين ح�سل على رقم موبايلي 

له  �أ�ستمع  �أن  �ل�رسوري  من  بات  ذوقيا  ولكن  �خلا�ض، 

�أن �لأمر �سار مرهقا لأع�سابي..  �أ�سده بالرغم من  ول 

لأن وقتي خارج �لعمل من حقي.. ومن حقي �أن �أرتاح 

فيه بعيد� عن �لعمل وهمومه.. ولكن زبوين �لعزيز مل 

ذلك كنت  �جلانب.. ومع  لديه مر�عاة هذ�  و�رد�  يكن 

�أحتمله.. �إىل �أن وقعت �مل�سكلة �لكربى.. 

بالكاد  و�ل�سوق  منه  �ت�سال  جاءين  �لأيام  �أحد  ففي 

�إحدى  يف  �أ�سهمه  كامل  بيع  مني  طالبا  معامالته  بد�أ 

�ل�رسكات.. ومل يدعني حتى �أمت كالمي م�رس� على �أل 

�أجادله و�أنفذ فور� ما طلبه.. وبالفعل بد�أت مبعامالت 

�أن زبوين �لعزيز مل يكن يق�سد  �لبيع لأكت�سف لحقا 

�إل  �أفهم  ومل  �أخرى!!!..  �رسكة  �أ�سهم  �إمنا  �لأ�سهم  هذه 

بعد وقت.. فزبوين وقد �أ�سبح مدمن بور�سة بات ل 

عمل له �إل متابعة �أخبار هذه �لبور�سة يف �أوقات عملها 

وخارج �أوقات عملها.. وبات ي�ستمع �إىل كل �لإ�ساعات.. 

ويف �إحدى �ملر�ت �ت�سل بي بعد منت�سف �لليل لي�ساألني 

�سبقت  �لتي  �لليلة  �أنه يف  �ملهم  �سمعها!!..  �إ�ساعة  حول 

موعد �لبيع �مل�سهود علم ومن م�سادر موثوقة �أن �ل�رسكة 

�لتي ميتلك فيها �أ�سهما �ستنزل وب�رسعة ق�سوى يف �ليوم 

�لتايل.. ح�رس �سباحا وما �أن لحظ موؤ�رس� �أحمر �للون 

ب�سبب  ونفذت  �لفوري..  �لبيع  طالبا  بي  �ت�سل  حتى 

يكن  مل  �لأحمر  �للون  �أن  لحقا  ليكت�سف  �إحلاحه.. 

لل�رسكة �لتي ميتلك فيها �لأ�سهم �لتي باعها �إمنا ل�رسكة 

�سحيح على  ب�سكل  ��سمها  قر�ءة  يتمكن من  �أخرى مل 

�ل�سا�سة �ملعلقة يف �سدر قاعة �لبور�سة لأنه ب�سبب لهفته 

وخوفه من جهة وب�سبب �أنه ن�سي نظارته �لطبية يف 

�ملنزل مل يتمكن من �لتمييز بني ��سمي �ل�رسكتني وطلب 

�لتي  �لإ�ساعة  �أن  ظانا  تفكري  بدون  �لبيع  �لفور  على 

�أنه مل  �لنتيجة  �إىل حقيقة..  �لليل حتولت  �سمعها يف 

�لتي باعها كانت يف �سعود  �ل�رسكة  �أ�سهم  يخ�رس كون 

�أرباحا  �أي�سا فوت على نف�سه  يف كل �لأحو�ل.. ولكنه 

�لتي  �ل�رسكة  �أن  و�لأخطر  �أيام..  ب�سعة  �نتظر  لو  �أكرب 

ر�أى موؤ�رسها �لأحمر وظن �أنها �رسكته وطلب بيع �أ�سهمه 

فيها، مل يكن ميتلك فيها �أي �سهم!!!..

دائما تعامل مع متاجر اإليكرتونية 

موثوقة ومعرتف بها

احلماية  عالمة  وجود  من  تاأكد 

 SSL مثل  بالتاجر  اخلا�ض  للموقع 

الذي  القفل  وعالمة   HTTPS و 

يظهر يف مت�صفح الإنرتنت

عند  قوية  مرور  كلمات  ا�صتخدم 

عمل ح�صاب لك على هذه املواقع 

بحيث ي�صعب تخمينها.
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ماذ� تفعل 

يا منقذ؟!!!.. 

�أبحث عن ب�شمات ميكن �أن 

يكون �لهاكر قد تركها 

على كمبيوترك..

فعال.. هذه فكرة يف 

غاية �لأهمية يجب �أخذها 

بعني �لعتبار..

 �أن �أ�شيع 
َّ

ما كان علي

وقتي هنا �أبد�.. 

منقذ.. �لهاكرز يت�شللون �إىل 

كمبيوتر�تنا عرب �شبكة �لنت 

ولي�س عرب �لدخول �إىل غرفنا خل�شة 

و�لعبث باأجهزتنا ليرتكو� عليها 

ب�شمات �أ�شابعهم!!!..

بعد �أن باءت حماولت »منقذ« لإنقاذ �لتجارة 

�لإلكرتونية عرب �لعامل، بالف�شل.. قرر �أن يتفرغ 

ملهمة �أرقى و�أكرث تعقيد� وتتطلب مهار�ت 

��شتثنائية..

الإلكرتوينللتحقيق  منقذ   

نعم يا �شديقي.. �مل�شكلة لي�شت يف 

�لهاكرز، �إنها يف م�شتخدم �ل�شبكة �لذي 

ل يتعامل بحذر مع كل �مللفات �لو�ردة �إىل 

كمبيوتره عرب �ل�شبكة.. 

�أوه.. �أبي ي�شع �للوم د�ئما 

على �مل�شتخدمني.. وكاأن 

�لأمر ب�شيط ول يتطلب حتقيقا 

بولي�شيا!!!.. 

مكتب جرائم ال�شبكة

�لأمر ز�د عن حده كثري�.. 

وهناك �شكاوى كثرية 

ت�شلنا..

هذه �ملرة مل يكن منقذ بعيد� كثري� عن �ل�شو�ب..

هو  الهاكرز(   Hackers(

لديهم  من  اإىل  ي�صري  م�صطلح 

خلفية وخربة قوية بالكمبيوتر 

ولي�ض  والأنظمة  وال�صبكات 

يخربون  الذين  الأفراد  هم 

الأنظمة.
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�لأمر ياأخذ منحى خطري� فعال.. 

وهناك �شحب ملعلومات و�أرقام 

ح�شابات و�شور وتفا�شيل كثرية 

من �أكرث من كمبيوتر..

و�ملثري �أن معظم من 

تعر�شو� لالخرت�ق هم �شكان 

نف�س �ملنطقة تقريبا..

�أتظن �أن �لهاكر ميكن 

�أن يكون من �شكان نف�س 

�ملنطقة؟!!.. 

من يدري.. رمبا يكون يف 

�لطرف �لآخر من �لعامل..

هناك ملف ��شمه �لباك دور.. �أو 

�لرتوجان.. وهو بال�شبط �مللف 

�ملوؤذي �لذي يدخل �إىل �حلو��شيب 

وي�شحب كامل �ملعلومات.. 

لذلك من �ل�شروري �أل نرتك �أية 

معلومات �شخ�شية ومعلومات عن 

ح�شاباتنا على �لكمبيوتر�ت.. وحتى 

�ل�شور �ل�شخ�شية �إن مل نكن متاأكدين 

من بر�مج �حلماية �لتي ن�شتخدمها..

�أبي ل يعرف �إل 

معلومات مملة لي�س 

فيها �أية �إثارة!!..

كان عليهم �أن ي�شاألوين لأك�شف 

لهم �ملت�شلل و�أجعلهم ي�شتخدمون 

كمبيوتر�تهم بر�حة كاملة..

على  يدل  ما  هو   Crackers
املخرتقني اأ�صحاب النية 

ال�صيئة لخرتاق الأنظمة 

واإف�صادها.
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ولكن ماذ� عن كمبيوتر منقذ نف�شه؟!!!.. 

لن �أنام قبل �أن �أعرف هذ� �ملتل�ش�س �خلبيث..

لن �أنام قبل �أن �أعرف هذ� �ملتل�ش�س �خلبيث..

�سكرا منقذ .. �سحبت 

ن�سخة عن كامل 

ملفاتك.. ملفات 

مو�سيقى الغيتار اأكرث من 

رائعة

�أيريد �أن يت�شلل �إىل �حلاوية 

لياأكل طعامي؟!!..

�أ.. �إنها نف�س مو�شيقى 

�جليتار �لتي على 

جهازي!!!..

عفو�.. �أ.. 

ل عليك يا بني.. �أنت �أول 

�شخ�س ياأتي لزيارة وليد 

�بني منذ �نتقلنا �إىل هنا..

ت�صري الإح�صائيات اإىل اأن اأغلب 

يخرتقون  الذين  الأ�صخا�ض 

دافعهم  يكون  الأنظمة 

ا�صتعرا�ض القوة واملزاح وهم 

يف الغالب ي�صنفون حتت ا�صم 

»الهواة«
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�إنها مو�شيقى 

ر�ئعة فعال..

تف�شل... 

�شتفاجئه بهذه 

�لطريقة.. 

�إذ� فاأنت �لهاكر �لذي 

�أزعج �جلميع موؤخر�!!..

�أ.. ما.. مل 

�أكن �أق�شد..

وكان لبد من تو�شيح.. 
 �شهر�ن هنا ومل �أجد �أي 

َّ
م�شى علي

�شديق.. قلت ميكن �أن �أدخل �إىل 

حو��شيب �جلري�ن لأتعرف عليهم 

�أكرث.. �أنا �آ�شف.. 

�لأ�شف وحده لن 

يكفي يا �شديقي..

وكان لبد من �إبالغ 

�جلهات �مل�شوؤولة.. 

توقعت كل �شيء �إل �أن 

يكت�شف منقذ �لهاكر 

�حلقيقي.. 

ح�شنا وليد لقد نلت خمالفة 

�لآن و�شتبقى حتت �ملر�قبة 

وعليك �أن تقوم بخدمة 

�حلي.. 

�شاأفعل كل ما يطلب 

مني ماد�م �شديقي منقذ 

معي..

الهاكرز والهواة على حد 

�صواء ل ي�صتهدفون فقط 

اأ�صخا�صا اأو جهات معروفة 

اأو م�صهورة على الإنرتنت 

فالكل م�صتهدف لبد اأن توؤمن 

اأجهزتك املت�صلة بالإنرتنت 

ومواقعك على الإنرتنت 

ب�صكل جيد.
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�لتي  �لرب�مج  هي  �حلماية  بر�مج 

�لفريو�سات  من  �أجهزتنا  حتمي 

�لتج�س�ض  ملفات  من  �أو  �خلطرية 

يف  تعبث  �لتي  �خلبيثة  و�مللفات 

ب�رسر  وت�سيبها  �لأجهزة  ملفات 

ت�سفحنا  �أثناء  باإزعاج  ت�سيبنا  �أو 

�إعالنات  �أو  لالإنرتنت كفتح ملفات 

غري مرغوب فيها .

كيف  يعرف  ل  قد  بع�سنا  ولكن 

يقوم برتكيب بر�مج �حلماية على 

جهاز �حلا�سوب �خلا�ض به .

برامج  ت�صتخدم  اأنك  تاأكد 

به  موثوق  م�صدر  من  حماية 

ولي�ض برامج مقر�صنة
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�أول :
عليك �حل�سول على برنامج حماية �أ�سلي ب�سوؤ�ل �ملتخ�س�ض 

عن �أف�سل �لرب�مج �ملتاحة و�ملتو�فقة مع �لويندوز �لذي 

ت�ستخدمه على حا�سوبك 

بها  �رسكة  متتلك  كنت  �أو  خا�سا  ��ستخد�ما  كان  �سو�ء 

�لعديد من �لأجهزة .

ثانيا :
عليك تن�سيب �لربنامج �لذي قد تو�فق 

تن�سيب  ل�رسوط  وفقا  حا�سوبك  مع 

 )SETUP( لربنامج بال�سغط على ملف�

قبل �لدخول على �لإنرتنت . �نتبه ل 

تدخل �أبد� على �لإنرتنت قبل و�سع 

برنامج حماية �أ�سلي .

ثالثا :
بعد �لنتهاء من و�سع �لربنامج عليك 

�أخرى  مرة  جهازك  ت�سغيل  �إعادة 

)Restart( بعمل

ر�بعا :
مت  قد  �لربنامج  �أن  �لتاأكد  عليك 

تن�سيبه جيد� على جهازك من خالل 

�أو  �أ�سفل  �ملوجودة  �لربنامج  �أيقونة 

�أعلى �رسيط �لبد�ية يف جهازك �أو يف 

قائمة �لرب�مج يف �لويندوز .

خام�سا :
�لإنرتنت  �إىل  �لدخول  �لآن  ميكنك 

قد  �لربنامج  �أن  د�ئما  تاأكد  ولكن 

مت  حتديثه با�ستمر�ر لي�سبح فعال 

مع جميع �أنو�ع �لفريو�سات وملفات 

�لتج�س�ض وغريها .

�ساد�سا :
�أهم �سيء يف بر�مج �حلماية على 

حتديثها  يتم  �أن  هي  �لكمبيوتر 

با�ستمر�ر و�لتاأكد من ذلك من خالل 

تاريخ �لتحديث �ملوجود يف �لربنامج 

�لذي ت�ستخدمه »�أغلب برجميات �حلماية تتيح �لتحديث 

هذه  تفعيل  من  تاأكد    Automatic Update �لتلقائي 

�خلا�سية ليتم �لتحديث حتى لو �أغلقته«

يف برامج احلماية قم 

بتفعيل خا�صية التحديث 

الأوتوماتيكي
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على  املرور  كلمة  تخزن  ل 

بل   .. مطلقا  الكمبيوتر  جهاز 

احتفظ بها يف مكان اآمن .

كلمة �ملرور �أو Password هي و�سيلتك حلماية معلوماتك �خلا�سة �أو 
ما يتعلق بها يف �لف�ساء �لإليكرتوين فعلى �سبيل �ملثال ل �حل�رس:

- ت�ستخدم يف �لتعامل مع �لربيد �لإليكرتوين .

على  �لبنوك  مثل  �لتجارية  �ملو�قع  مع  �لتعامل  يف  ت�ستخدم   -

�لإنرتنت .

- �آلت �ل�رس�ف �لآيل .

- جهاز �لكمبيوتر �خلا�ض بك . و�لكثري 

ولكن رمبا تت�ساءل وما �لذي �سوف يفيد �لهاكرز �أو �ملخرتقني من 

ح�سولهم على كلمة مرور لربيدي �خلا�ض �أو حتى �لدخول حل�ساب 

بنكي ل �أمو�ل به وهناك �لكثريون ممن هم �أهم مني؟

يف �أر�ض �لو�قع قد ل ي�ستهدف خ�سو�سيتك �أي �سخ�ض لأنك غري 

معروف �أو ل�ست م�سهور� ولكن �لأمر خمتلف على �لإنرتنت!

د�ئما يبحث �ملخرتقون عن �أهد�ف �سهلة لالخرت�ق ومن ثم ��ستغالل 

�أكرب قد تكون جزء� منه  �أو هجوم  هذه �ملعلومات يف �خرت�قات 

و�أنت ل تعلم!

�سهلة  مرور  كلمات  يختارون  �مل�ستخدمني  �أغلب  �ملثال  �سبيل  على 

�أغلب  �إىل  للدخول  نف�سها  �ملرور  كلمة  ي�ستخدمون  وقد  للتذكر 

�حل�سابات �خلا�سة بهم...ماذ� لو �خرتق �أحدهم بريدك �لإليكرتوين 

وح�سل على بيانات ح�سابك �لبنكي �أو جمع عنك معلومات من 

كلمة  بنف�ض  يخ�سك  �آخر  ح�ساب  و��ستخدمها لخرت�ق  �لإنرتنت 

�ملرور �أو �لبيانات؟

كيف تختار كلمة مرور قوية؟

معظم م�ستخدمي �لإنرتنت يختارون كلمات مرور كما ذكرنا 

م�سبقا ي�سهل تذكرها فهي غالبا ما تكون ذ�ت عالقة بهوؤلء 

�لأ�سخا�ض باأي �سكل من قريب �أو بعيد فقد يختار �سخ�ض 

كلمة مرور مثل )رقم �جلو�ل - تاريخ �مليالد - ��سم �لزوجة 

�ل�سخ�سية(، وتعد  �لبيانات  �آخره من  �إىل  �ل�سكن  - مدينة 

ل�سهولة  �خرت�قا  �لكلمات  �أنو�ع  �أ�سهل  من  �لكلمات  هذه 

با�ستخد�م  �أو  �لإنرتنت  على  لوجودها  عليها  �حل�سول 

ما  غالبا  لأنها  �لكلمة  هذه  لتخمني  خا�سة  برجميات 

تكون يف �لقامو�ض!

نن�سحك بعمل �لتايل لتفادي هذه �مل�سكالت:

- ل ت�ستخدم كلمة مرور موؤلفة من بيانات �سخ�سية 

مطلقا .

- ل ت�ستخدم كلمات مرور من �ل�سهل وجودها يف 

�لقامو�ض �أيا كانت لغته!

من  )تتاألف  �ملرور  كلمة  لتوؤلف  �ملفاتيح  �أغلب  ��ستخدم   -

�للغة  وكبرية يف  �سغرية  وحروف  خا�سة  ورموز  و�أرقام  حروف 

�لإجنليزية(

- ل تقل باأي �سكل من �لأ�سكال عن 8 خانات

- ��ستخدم جمال مطولة �إن لزم �لأمر

- ل ت�ستخدم نف�ض كلمة �ملرور لأكرث من تطبيق �أو موقع

- ل تخزن كلمة �ملرور على جهاز �لكمبيوتر مطلقا

- ��ستخدم طريقة لتعينك على تذكر كلمة �ملرور

- بع�ض �ملو�قع قد ت�ستخدم خا�سية »تذكرين« لرتيحك من �إدخال 

هذه  ت�ستخدم  �ملوقع...ل  فيها  تدخل  مرة  كل  يف  �ملرور  كلمة 

�لبيانات  هذه  وحتمي  تخزن  كيف  تعلم  ل  مو�قع  يف  �خلا�سية 

فبع�ض �ملو�قع قد تخزن هذه �لكلمات يف ملفات ن�سية text وغري 

�حل�سول  من  �لهاكر  مينع  �سوف  �لذي  فما  �أو حممية...  م�سفرة 

عليها؟

- ل تخرب �أي �سخ�ض مهما كان بكلمة �ملرور �خلا�سة بك حتى لو 

�سديقك �أو مدير �ل�سبكة يف �لعمل.

يحاول  �إليكرتوين  بريد  �أو  ر�سالة  �أو  موقع  �أي  من  حذر�  كن   -

خد�عك لإر�سال كلمة �ملرور �إىل جهة �أو �سخ�ض معني..

�أحد  ��ستخدم  بك  �خلا�سة  �ملرور  كلمات  تذكر  ت�ستطع  مل  �إذ� 

�لربجميات �ملوثوقة لتخزين كلمات �ملرور �خلا�سة بك.

تابع �لدرو�ض �ملتفاعلة على موقع �سليم نت لتعرف كيف تقوم 

بعمل كلمة مرور قوية .
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�أن �أدر�ض ماج�ستري� يف �إحدى �جلامعات �ل�سهرية دون 

�ل�سفر  تكاليف  لتحمل  �أو  بلدي  ملغادرة  �أ�سطر  �أن 

كان  يل   بالن�سبة  باهظة  كانت  �لتي  و�لنتقالت 

�لآن  ولكن  ما  يوم  متاحا يف  يكون  لن  ظننته  حلما 

�أرى  �لإنرتنت  �أتنقل بني مو�قع �جلامعات على  و�أنا 

�أن �لتعلم �أ�سبح متاحا و�سهال و�أي�سا غري حمدود بل 

�أن  �أن �أح�سل على �أي در��سة تكميلية مبجرد  ميكنني 

�مل�رسوفات ففي  �أدخل بياناتي ورقم ح�سابي لدفع 

يجب  �لتي  �لعلمية  �ملو�د  ير�سل يل  دقائق  من  �أقل 

علي در��ستها وملفات �لفيديو �لتي تتيح يل م�ساهدة 

�ملحا�رس�ت و�إر�سال ��ستف�سار�تي و�أ�سئلتي و�أي�سا يتيح يل 

�إجر�ء �ملناق�سات عرب �لإنرتنت و�لتو��سل مع �أ�ساتذتي 

و�لطالب �لذين ي�ساركونني يف �لدر��سة بل ير�سل يل 

�أبعد  �أحترك  �أن  �لمتحان و�أح�سل على درجاتي دون 

من �سا�سة جهاز �لكمبيوتر �أو �لالب توب

ومل يعد حلما بل لعله تخطى حدود حلمي �لب�سيط 

كل  على  الآن  حت�صل  اأن  ميكن 

التي  التكميلية  الدرا�صات 

ولكن  الإنرتنت  عرب  بها  ترغب 

اجلامعات  مع  دائًما  تعامل 

املعتمدة  واملراكز  واملعاهد 

ر�صمًيا

ك�ن اأحد اأحالمي يف وقت لي�س 

بعيدا جدا ولكن قبل اأن ي�صبح 

ال�صورة  بهذه  مت�ح�  االإنرتنت 

ملعظم �صك�ن الكرة االأر�صية 
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رمبا مل تتحرك �جلامعات �لعربية لت�سارك ب�سكل كاٍف 

وظاهر يف عامل �لإنرتنت ولكن تتحرك بع�ض �جلامعات 

�ليوم لت�سارك يف �لنه�سة �لتعليمية

مثل بع�ض �جلامعات بال�سعودية وم�رس و�لإمار�ت 

و�لتعلم عرب �لإنرتنت يعد فر�سة ذهبية لنا يف �ملنطقة 

�أحدث  ونرى  �لعامل   جامعات  مع  لنتو��سل  �لعربية 

�لأبحاث و�أ�سهر �لطرق يف تطوير �لتعليم

فتلك �لتكلفة �ل�سخمة �لتي ترمز للتعليم �لتكاملي كدر��سة 

�لدكتور�ه و�ملاج�ستري مل تعد موجودة .

و�لتعلم عرب �لإنرتنت �أ�سبح يعتمد على �لطالب وحده 

ورغبته يف �لعلم لأنه يقوم بنف�سه باختيار �ملو�د 

�لتي يرغب يف در��ستها ويبحث بنف�سه 

على �أف�سل �لطرق للو�سول للمعلومات 

�لتي  �جلامعة  طريق  عن  طبعا 

يدر�ض من خاللها فلم يعد �لتعليم 

للمعلومة  ومتلق  حما�رس  فقط 

�لتعليم  �لإنرتنت  جعلت  بل 

ومتطور�  خمتلفا  منحى  ياأخذ 

ب�سورة كبرية 

م�سادر  كل  على  يحتوي  لأنه 

مينحك  و�أي�سا  ومرئي  و�سمعي  نظري  تعليم  �لتعليم 

فر�سة �لتحاور من �أجل �خلرب�ت �لعملية

متنحك  �لتي  �جلامعات  عن  �أكرث  معلومات  �أردت  و�إذ� 

�سهاد�ت عن طريق �لإنرتنت ميكنك �لدخول �إىل موقع 

�سليم نت و�لتو��سل مع هذه �جلامعات 

حد  �إىل  �سهال  �أ�سبح  ..بل  �سعبا  �حللم  يعد  مل  و�لآن 

�أنه يك�سف حقيقة رغبتنا يف �لتعلم و�ملعرفة مل تعد 

�مل�سافة تعني م�سكلة ول �لعلم �أ�سبح �لو�سول �إليه �سعبا 

و�لتكلفة كادت تكون رمزية فامل�سكلة �ليوم هي رغبتنا 

فال  لأ�سفل  �لرغبة  موؤ�رسهذه  ينحني  وملاذ�  �لتعلم  يف 

�لكايف  �حلما�ض  �ل�سباب  �لكثري من  لدى  جند 

�للغة  حاجز  رمبا  �حلقيقية  و�لرغبة 

و�للعب على  باللهو  �لن�سغال  ورمبا 

ولكن  �لتعلم  بعيد� عن  �لإنرتنت 

�لقادم  �لوقت  فاإن  ذلك  برغم 

على  �لقائمني  مفاهيم  �سيغري 

�لد�ر�سني  ومفاهيم  �لتعليم 

لي�سبح �لإنرتنت �لو�سيلة �ل�ساملة 

و�ملتاحة و�ل�سهلة للتعليم.

يعتمد  الإنرتنت  عرب  التعليم 

على قدراتك وميولك .. اعرف 

فيه  تربع  اأن  ميكنك  ماذا 

وتعلمه ب�صكل اأكادميي.
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الطاقة  م�صادر  يف  القت�صاد 

يوفر لك قبل اأن يوفر لالآخرين .

رحلة ر�ئعة .. و�أجمل ما فيها 

�ل�شرعة و�لر�حة يف �لنتقال .. 

ُترى َمن �أول َمن فكر يف

 �لطري�ن؟

هل تعرف �شيئا عن 

�لطري�ن يا حازم؟

نعم .. �أعرف �أن �لأخو�ن 

ر�يت هما �أول من �خرتعا 

�لطائرة.

�لأخو�ن ر�يت!!
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املياه  م�صادر  على  احل�صول 

اأن  ميكن  فال   .. ب�صعوبة  يكون 

نفرط فيها ب�صهولة .

د.�شالح .. �أنت من 

�شيفيدين .. �أريد �أن �أعرف 

تاريخ �لطري�ن.

كانت هناك �دعاء�ت لوجود حماولت 

للطري�ن منذ قدمي �لأزل .. ولكن �أول 

حماولة فعلية �شجلها �لتاريخ لب�شري 

يخرتق �لهو�ء كانت للعامل �لأندل�شي 

عبا�س بن فرنا�س.

نعم .. لقد ك�شا نف�شه �لري�س 

ومد له جناحني لي�شاعد�ه على 

�لطري�ن.

�أح�شر يل هذ� 

�لكتاب.

عبا�س بن فرنا�س 

�لعامل �لعربي ؟

ن
ري�

ط
�ل

خ 
ي
ار

ت
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اأن  فالبد   .. علينا  حق  لبيئتنا 

نحافظ عليها وجنملها.

د.�شالح .. �أنت من 

�شيفيدين .. �أريد �أن �أعرف 

تاريخ �لطري�ن.

�شاأعريك كتابا بقر�ءتك 

له �شت�شعر �أنك ع�شت كل 

حماولت عبا�س بن فرنا�س عن 

�لطري�ن. 

�شاأبد�أ رحلتي مع 

عبا�س بن فرنا�س

�نطلق ه�شام بالكتاب �إىل غرفته ليبد�أ �لقر�ءة

كان عبا�س بن فرنا�س فيل�شوفا وعاملا وخمرتعا 

عا�س يف �لع�شر �لأموي ولد يف �لأندل�س عام 

810 ميالدية

كانت له �هتمامات يف جمالت كثرية من جمالت �لعلم كالريا�شيات  و�لكمياء  و�لفيزياء.

�هتم بدر��شة وت�شريح �لطيور فاطلع على 

خو��س �أج�شامها، فجمع �ملعلومات �لتي جعلته 

يفكر بجدية يف جتربة �لطري�ن بنف�شه.
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و�صائل الت�صالت 

والتكنولوجيا .. لتوفري وقتنا 

ولي�صت لإهداره.

فك�شا نف�شه بالري�س �لذي �تخذه من 

�حلرير �لأبي�س ملتانته وقوته، وهو 

يتنا�شب مع ثقل ج�شمه، و�شنع له جناحني 

من �حلرير �أي�شًا يحمالن ج�شمه �إذ� ما 

حركهما يف �لهو�ء.

�شعد عبا�س بن فرنا�س باآلته �حلريرية 

فوق مرتفع وحرك جناحيه وقفز يف 

�جلو، وطار يف �لف�شاء م�شافة بعيدة عن 

�ملكان �لذي �نطلق منه و�لنا�س ينظرون 

�إليه بده�شة و�إعجاب.

عندما هم بالهبوط �إىل �لأر�س مل ينجح 

يف ذلك ب�شكل �شحيح، فقد فاته �أن 

�لذيل ي�شنع تو�زن �جل�شم �أثناء �لهبوط، 

ولذلك �أ�شيب باأذى يف ظهره �أثناء 

هبوطه �إىل �لأر�س.

وبعد �أن �نتهى 

ه�شام من قر�ءة رحلة 

عبا�س بن فرنا�س مع 

�لطري�ن

�إذن جنح عبا�س بن 

فرنا�س يف �لطري�ن 

ومل ميت كما ي�شاع 

�أثناء هبوطه .. 

�شدق د.�شالح 

فالقر�ءة جتعل 

�لإن�شان يعي�س د�خل 

�لأحد�ث.
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ُبعد  عن  التحدث  الكمبيوتر  يوفر 

بوا�صطة  والأقارب  الأ�صدقاء  مع 

الإنرتنت .

ويب
ت�سمى �سبكة �لإنرتنت �لعاملية )عادًة ما 

ت�سمى بـ �لويب، �أو ويب( وهي عبارة 

عن خمزن عمالق من �ملعلومات. ويعد 

�سيوعًا،  �لإنرتنت  �أجز�ء  �أكرث  �لويب 

�ملعلومات  غالبية  يعر�ض  لأنه  نظرً� 

ميكن  حيث  جذ�ب.  مرئي  بتن�سيق 

و�ل�سور  و�لن�سو�ض  �لعناوين  دمج 

على �سفحة ويب و�حدة مثل �سفحة 

موجودة يف �إحدى �ملجالت ولكن ميكن 

�لأ�سو�ت  �لويب  يف  �إليها  ي�ساف  �أن 

�لإنرتنت  ويحتوي  �ملتحركة،  و�لر�سوم 

على ماليني �ملو�قع �لإليكرتونية وباليني 

من �سفحات »�لويب«.

على �سبيل �ملثال ميكن ��ستعر��ض �سفحات 

�لإخبارية  بالأحد�ث  �خلا�سة  �لويب 

�لق�س�ض، �ملقالت �لنقدية، فح�ض جد�ول 

خطوط �لطري�ن، �لطالع على خر�ئط 

�لطرق، معرفة حالة �جلو يف مدينتك 

حول  �لبحث  بالعامل،  مكان  �أي  ويف 

ومتتلك  بال�سحية،  تتعلق  مو�سوعات 

�حلكومية  و�لهيئات  �ل�رسكات  غالبية 

و�ملتاحف و�ملكتبات مو�قع ويب ت�سم 

خدماتها  �أو  منتجاتها  حول  معلومات 

�مل�سادر  تتوفر  كما  جمموعاتها.  �أو 

�ملرجعية، مثل �لقو�مي�ض و�ملو�سوعات، 

يعد �لويب م�سدرً� من م�سادر �لت�سوق، 

حيث ميكن ��ستعر��ض �ملنتجات و�رس�وؤها، 

مثل �لكتب و�ملو�سيقى و�لألعاب و�ملالب�ض 

وميكن  �لكثري،  وغريها  و�لإلكرتونيات 

وبيعها  �مل�ستخدمة  �لأ�سياء  �رس�ء  �أي�سًا 

من خالل مو�قع ويب �لتي تعتمد على 

نظام �ملز�يدة.

ملزيد من �ملعلومات زر هذه �لو��سلة
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يف �لعمل: ي�ستخدم �لعديد من �لأ�سخا�ض �أجهزة �لكمبيوتر 

�لأبحاث و�إد�رة  �لبيانات و�إجر�ء  �ل�سجالت وحتليل  حلفظ 

�مل�ساريع، يف �ملنزل: ميكنك ��ستخد�م �أجهزة �لكمبيوتر للبحث 

تقارير  ومتابعة  ومو�سيقى  �سور  وتخزين  معلومات  عن 

مالية وت�سغيل �ألعاب و�لت�سال بالآخرين -ويعد هذ� بع�سًا 

من �إمكانيات هذه �لأجهزة، ولي�ض كافة �إمكانياتها-.

ميكنك �أي�سًا ��ستخد�م �لكمبيوتر لالت�سال بالإنرتنت، وهو 

�ل�سبكة �لتي تربط �أجهزة �لكمبيوتر �ملوجودة حول �لعامل، 

�لت�سال  ميكنك  بالإنرتنت،  �لت�سال  ��ستخد�م  خالل  ومن 

بالنا�ض يف جميع �أنحاء �لعامل، و�لعثور على مقد�ر �سخم 

من �ملعلومات.

فيما يلي بع�ض �ل�ستخد�مات لأجهزة �لكمبيوتر:
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حلفظ  الكمبيوتر  جهاز  ي�صتخدم 

واإجراء  البيانات  وحتليل  ال�صجالت 

الأبحاث واإدارة امل�صاريع .

الربيد الإلكرتوين

�لإلكرتوين(  �لربيد  لـ  )�خت�سار�   E-mail يعد 

�إر�سال  فعند  بالآخرين،  لالت�سال  مالئمة  طريقة 

�إحدى ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين، فاإنها ت�سل يف �حلال 

وميكنك  للم�ستلم،  �لإلكرتوين  �لربيد  و�رد  �إىل  تقريبًا 

�إر�سال ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين �إىل �لعديد من �لأ�سخا�ض 

ملفات  �لر�سائل  هذه  مع  تر�سل  �أن  وميكن  و�حد  وقت  يف 

�مل�ستند�ت و�ل�سور و�ملو�سيقى، كما ميكن حفظ ر�سائل �لربيد 

�لإلكرتوين وطباعتها و�إعادة توجيهها �إىل �لآخرين.

�ملر��سلة �لفورية

�سخ�ض  مع  مثل عمل حمادثة حالية  �لفورية<  >�ملر��سلة  تعد 

�آخر �أو جمموعة من �لأ�سخا�ض. ويف حالة كتابة ر�سالة فورية 

يف  �لر�سالة  تلك  م�ساهدة  �مل�ساركني  لكافة  ميكن  و�إر�سالها، 

�حلال، ولكن ينبغي على كافة �مل�ساركني �أن يكونو� مت�سلني 

�لكمبيوتر  �أجهزة  �أمام  جال�سني  يكونو�  و�أن  بالإنرتنت، 

�ملر��سلة  و�سائل  بو��سطة  �لت�سال  ي�سمى  �لوقت،  يف نف�ض 

�لفورية بـ �ملحادثة.

ال�صور واملو�صيقى 

والأفالم

فيمكنك  رقمية،  كامري�  لديك  توفرت  �إذ� 

�لكمبيوتر. ثم  �إىل  �لكامري�  �ل�سور من  نقل 

�رس�ئح  عرو�ض  �إن�ساء  �أو  طباعتها،  ميكنك 

لها، �أو م�ساركتها مع �آخرين بو��سطة �لربيد 

موقع  على  ن�رسها  بو��سطة  �أو  �لإلكرتوين 

�ملو�سيقى  �إىل  �ل�ستماع  �أي�سًا  ميكنك  ويب، 

بالتوليف  قم  �أو  �لكمبيوتر  على  �ملوجودة 

على و�حدة من �لآلف من حمطات �لر�ديو 

كان  �إذ�  �إنرتنت.  عرب  �إر�سالها  تبث  �لتي 

�لفيديو  �أقر��ض  مب�سغل  مزودً�  �لكمبيوتر 

�لرقمي DVD، فيمكنك م�ساهدة �لأفالم.

ممار�صة الألعاب

تتوفر �آلف من �ألعاب �لكمبيوتر 

يف كل فئة ممكنة بغر�ض �لت�سلية 

�لألعاب  من  �لعديد  لك  وتتيح 

�إمكانية �لتناف�ض مع لعبني �آخرين 

حول �لعامل من خالل �لإنرتنت، 

ويت�سمن Windows �لعديد من 

�لألغاز  و�ألعاب  �لورق  �ألعاب 

�لتي  �لإ�سرت�تيجية  و�لألعاب 

ميكن ممار�ستها.
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موقع  �متالك  يوما يف  فكرت  هل 

على �لإنرتنت؟

على  موقع  �متالك  فكرة  كانت 

�لإنرتنت تخ�ض فقط �إما �ملحرتفني 

�أمام  عقبة  وكانت  �ل�رسكات  �أو 

على  للح�سول  �ملبتدئني  �مل�ستخدمني 

فيه  ليعربو�  �لإنرتنت  على  موقع 

�أن  �إل   .. وم�ساركاتهم  �آر�ئهم  عن 

�لإمكانيات �لتقنية �ملتاحة حاليا على 

�لإنرتنت جعلت جميع �مل�ستخدمني 

م�ستوياتهم  �ختالف  على 

مو�قعهم  بناء  يف  ي�ساركون 

�إىل  �حلاجة  ودون  باأنف�سهم 

�لدخول يف �لتعقيد�ت و�أي�سا 

باملجان!

�أن هذ�  �أن تدرك  »لكن ينبغي 

فقط  للمبادئ  مدخل  �ملقال 

باأ�سهل �لطرق فهذ� �ملو�سوع يحتاج 

�إىل در��سات ومناهج متخ�س�سة«

FREE Services اخلدمات املجانية

توفر �لإنرتنت �لعديد من �خلدمات 

ت�ساعدك  �لتي  و�لتقنيات  �ملجانية 

�أن  دون  موقعا جمانيا  متتلك  لكي 

تدفع �أية نقود ودون �حلاجة �أي�سا 

و�لأ�سياء  �لربجمة  وتعلم  �لعناء  �إىل 

بها.  تتعلق  �لتي  �ملعقدة  �لتقنية 

وفيما يلي �سنو�سح على �سبيل �ملثال 

تتيح  �لتي  �ملو�قع  بع�ض  ل �حل�رس 

لك هذه �خلدمة جمانا:

www.blogger.com             

موقع بلوجر من �أ�سهر �ملو�قع �لتي 

»مدونة«  لعمل  ��ستخد�مها  ميكنك 

جمانية �أو Blog وهذه �ملدونة تعترب 
�أن  ميكنك  �سخ�سي  موقع  مبثابة 

وقت  �أي  يف  ت�ساء  ما  فيه  تكتب 

معك  يتفاعلو�  �أن  لالآخرين  وميكن 

على هذ� �ملوقع �أو �ملدونة بالتعليق 

على ما تكتب وطرح �لآر�ء. �إل �أن 

هذه �خلدمة ل توفر لك ��سما خا�سا 

على �لإنرتنت للموقع ف�سوف يكون 

مرتبطا  بك  �خلا�ض  �ملوقع  ��سم 

�سوف  ما  كل   Blogger.com مبوقع 

�إليكرتوين  بريد  هو  للبدء  حتتاجه 

فعال على �لإنرتنت و�سوف ي�سبح 

يف  مدونة  �أو  �سخ�سي  موقع  لديك 

�أقل من 5 دقائق! )ميكنك متابعة 

مبوقع  �خلا�سة  �لتعليمية  �لبو�بة 

�إن�ساء  للمزيد عن كيفية  �سليم نت 

موقع  �أن  بالذكر  وجدير  �ملدونة( 

Blogger هو �أحد �خلدمات �ملجانية 
�لتي يقدمها Google ف�سوف جتده 

متو�فقا مع �أغلب �خلدمات �ملجانية 

من Google �أي�سا حيث ميكنك مثال 

ملوقعك  �ملتفاعلة  �خلر�ئط  �إ�سافة 

Google Maps و�لكثري...
�إذ� كنت تريد عمل مدونات �أخرى 

على �لإنرتنت فيجب �أي�سا �أن تلقي 

 Word Press خدمة  على  نظرة 

حيث تتيح �إن�ساء مدونات جمانية

 http://wordpress.orgكما �أنه ميكنك 
 WordPress تطبيقات  تركيب 

لديك  كان  �إن  �خلا�ض  موقعك  على 

�خلدمة  مزودي  �أحد  من  ��ست�سافة 

.Hosting Package
ملعرفة �ملزيد عن �ملو�قع �لأخرى زر 

موقع �سليم نت

www. saleemnet.com        

لكي تقوم بعمل موقع احرتايف 

مببالغ ب�صيطة على الإنرتنت 

حتتاج اإىل

 Domain Name ا�صم املوقع

ح�صاب لدى �صركة ا�صت�صافة 

Hosting Package
ملعرفة املزيد زوروا موقع �صليم 

نت

SALEEMNET
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�أنو�ع  �سمعنا من قبل عن خمتلف 

�لإدمان .. ولكن هل هناك ما يدعى 

�إدمان �لإنرتنت؟! فيما يلي �سنتعرف 

عن حقيقة هذه �ملقولة..

يطلق  كما  �أو  �لإنرتنت  �إدمان 

 Internet �لإجنليزية  باللغة  عليه 

فهو   IAD �أو   Addiction Disorder
من  يت�سح  كما  �لأمر  نهاية  يف 

متعلق  خلل  �أو  مر�ض  �لتعريف 

بني  جدل  �أثار  ما  وهذ�  بالدماغ! 

ومعار�ض.  موؤيد  بني  ما  �لعلماء 

وذهب بع�ض �لعلماء و�لباحثني �إىل 

�أن تعريفه هو Internet overuse �أو 
ولي�ض  لالإنرتنت  �ملفرط  �ل�ستخد�م 

�إدمانا...�أو ��ستخد�م �لكمبيوتر ب�سكل 

�حلياة  على  توؤثر  بطريقة  عام 

�لطبيعية للفرد د�خل �ملجتمع. وهذ� 

كله ملحاولة �لبتعاد عن كلمة �إدمان 

لها من عالقة مب�سكالت نف�سية  ملا 

ومر�سية �أو خلل دماغي!

�لآن  حتى  قائما  �جلدل  وماز�ل 

�لنف�ض  علماء  وبخا�سة  �لعلماء  بني 

�لنف�سية  بامل�سكالت  و�ملعنيني 

�إدر�ج  �ملمكن  من  كان  �إن  ما  حول 

قائمة  يف  كمر�ض  �لإنرتنت  �إدمان 

�لأمر��ض �لنف�سية �ملعتمدة يف �لدليل 

�إل  �لعقلية.  لالأمر��ض  �لت�سخي�سي 

ل  �لطبية  �لأمريكية  �جلمعية  �أن 

تو�فق على �إدر�جه �سمن �لأمر��ض 

�لعقلية رغم �أن بع�ض �لعلماء �أع�ساء 

يو�سون  من  �أي�سا  هم  �لهيئة  هذه 

بدر��سة �لإفر�ط يف �ألعاب �لإنرتنت 

Video Games  كاأحد �أوجه �لإدمان 
ومدى تاأثريها على �ل�سحة �لنف�سية 

لالإن�سان!

ولكن يجمع �لغالبية على �أن �لإنرتنت 

لأ�سكال  و�سيلة  هو  ذ�ته  حد  يف 

 Activities �لن�ساطات  من  خمتلفة 

هذه �لن�ساطات هي �لتي من �ملمكن 

و�مل�سكالت  �لإدمان  �إىل  توؤدي  �أن 

�لنف�سية و�لأمر��ض �لعقلية وما �إىل 

ذلك ب�سبب �لإفر�ط يف ��ستخد�مها 

�أو ��ستخد�مها ب�سكل �سيئ. وي�سيف 

مثل  جامعة  يف  �لباحثون  �أي�سا 

�لإن�سان  �أن   Harvard University
�أو  نف�سية  م�سكالت  لديه  �لذي 

�لتي  �لن�ساطات  لأحد  مدمن 

�سوف   .. �لآن  �لإنرتنت  يوفرها 

مدمني  قائمة  �أول  على  يكون 

ي�ستخدمون  �لذين  �أو  �لإنرتنت 

�لإنرتنت ب�سكل مفرط.

 Dr. كما ت�سري �أحد �لباحثات وهي

Young وتوؤيد هذه �لنظرية باأن 
بالأ�سا�ض  هم  �لإنرتنت  مدمني 

مدمنو �أ�سياء �أخرى فقد �أ�سارت 

حو�يل  »�أن  �أبحاثها  �أحد  يف 

6٠% من مدمني �لإنرتنت �لذين 

�لفحو�سات  عليهم  �أجريت 

�أخرى  �أ�سياء  �إدمان  من  يعانون 

وقد  �لإنرتنت  يف  يجدونها 

من  �لأحيان  �أغلب  يف  يعانون 

م�سكالت نف�سية تكون �لإنرتنت 

هذه  من  �لهرب  �ساحة  هي 

�مل�سكالت«

من  �لكثري  �أي�سا  وي�سري 

م�سطلح  ت�سمية  �أن  �لباحثني 

 Internet �أو  �لإنرتنت«  »�إدمان 

على  �سحيحا  لي�ض   Addiction
�لإطالق ويجب �أن يتم تغيريه 

تعود  �إن   « �ملثال  �سبيل  على 

�لهاتف  ��ستخد�م  ما  �سخ�ض 

�سخ�ض  مع  فيه  مبالغ  ب�سكل 

يف  منت�رسة  �لعادة  )هذه  �آخر 

يعد  وفجاأة مل  �لعربي(  عاملنا 

يجد هذ� �ل�سخ�ض. هل ن�ستطيع 

مدمن  �ل�سخ�ض  هذ�  باأن  �لقول 

ولكن  ل  بالتاأكيد  للهاتف؟ 

من  يعاين  رمبا  �ل�سخ�ض  هذ� 

م�سكالت �أخرى!

لأن  �ملعار�ض  �لفريق  ويهدف 

يقول �إن �لإنرتنت قد ل تكون 

هي �لإدمان ولكن دعونا نذكر 

فهو  �لطعام«  »مدمن  مثال 

حوايل 60% من مدمني الإنرتنت 

الأحيان  اأغلب  يف  يعانون 

تكون  نف�صية  م�صكالت  من 

من  الهرب  �صاحة  هي  الإنرتنت 

هذه امل�صكالت .
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�آخر  نف�سيا  مر�سا  مري�ض  بالكاد 

يوؤثر عليه فيقوم بتفريغ ما لديه 

من م�سكالت نف�سية يف �لتهام �لأكل 

ب�سكل يجعله ل يح�ض بالوقت �أو 

بالكم �لذي �لتهمه من �لطعام مما 

يوؤدي �إىل زيادة وزنه لكنه لي�ض 

لهذ�  طعام.  مدمن  �حلقيقة  يف 

و�سيلة  �لإنرتنت  باأن  يقولون  هم 

�مل�سكالت  عن  للتفريغ  جديدة 

�لنف�سية �لأخرى!

�مل�سكلة  هي  �لإنرتنت  لي�ست 

لهذه  ��ستخد�منا  طريقة  ولكن 

�لتقنية هي �لتي ت�سبب �مل�سكالت 

�لرت�سيد  وعدم  �لبعيد  �ملدى  على 

وعدم �لوعي وعدم در��سة كيفية 

�لتقنية  لهذه  �ل�سليم  �ل�ستخد�م 

و�إر�ساد�ت  قو�نني  وو�سع  �جلديدة 

�لآخرين  بها  نن�سح  و�لتي  لأنف�سنا 

ا و�لتحدث معهم ب�سكل �رسيح  �أي�سً

لكي ل يقعو� يف م�سكالت .. وبعد 

ذلك نلوم �لتقنية ...

�إدمان �لألعاب على �لإنرتنت:

من �أكرث �لأخطار �لتي تهددنا على 

�لإنرتنت هي �لألعاب وبخا�سة �لتي 

�آخرين  مع  وتفاعال  درد�سة  حتوي 

يعتربها  �لتي  �لأ�سياء  من  وهذه 

يف  �مل�سكلة  �إدمانا،  �خلرب�ء  بع�ض 

عقولنا  تخطف  �لتي  �لألعاب  هذه 

�أجهزة  على  تكون  �لتي  وبخا�سة 

مثل XBOX و PlayStation فاإننا مع 

�لعديد  نفقد  �لألعاب  هذه  ممار�سة 

�لذهاب  مثل  �لأخرى  ممار�ستنا  من 

 .. �لريا�سة  ممار�سة  �أو  �لنادي  �إىل 

بل قد نفقد �سهيتنا للطعام و�لنوم 

و�لذهاب �إىل �ملدر�سة يف حالة عدم 

ممار�ستنا ملثل هذه �لألعاب .. فلهذ� 

ل يحب �آباوؤنا �أن يجدونا متعلقني 

�لإدمان.  مرحلة  �إىل  �لأ�سياء  بهذه 

على  تعودنا  �إن  �لأمر  و�قع  يف 

�إىل  �أدت  لدرجة  �لألعاب  هذه  مثل 

�أ�سدقائنا  من  �لكثري  لدى  م�سكالت 

�أو �أعر��ض خا�سة مثل عدم �لتفاعل 

و�لتقيد  و�لنطو�ء  �لآخرين  مع 

 PlayStation بجهاز �لكمبيوتر �أو �لـ

فهذ�  متتالية  �ساعات   4 من  لأكرث 

هذه  مع  �لتعامل  ب�رسورة  لنا  �إنذ�ر 

�أنه  هذ�  معنى  لأن  بحذر  �لألعاب 

لدينا م�سكالت �أخرى نحاول �لهروب 

منها يف هذه �لألعاب.

 Play Station قد جتعلك األعاب الـ

والكمبيوتر غري قادر على التفاعل مع 

النطواء  اإىل  متيل  وجتعلك  الآخرين 

والتقيد .

اأمام  وقتك  ق�صاء  تنظم  اأن  حاول 

وقتك  ت�صرق  تدعها  ول  الألعاب  هذه 

وعالقاتك مع اأ�صدقائك .
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املواقع  اأحد  يف  �صخ�ض  ي�صادفك  قد 

بالنقد  عليك  وينهال  املنتديات  اأو 

الذي قد ي�صل لل�صب .

ويعاين  مري�ض  اأنه  وتاأكد  تنفعل  ل 

من بع�ض امل�صاكل النف�صية

ملعرفة املزيد زوروا موقع �صليم نت

SALEEM NET

هل �أ�سبحت �لإنرتنت عاملا منف�سال 

له  وبالتايل  مت�سفحيه  له  بذ�ته 

�أمر��سه �خلا�سة وله عالجه �خلا�ض 

ا؟!! .. دعونا نتعرف �أ�سدقائي  �أي�سً

على بع�ض هذه �ملو�سوعات �ملتعلقة 

باأمر��ض �لإنرتنت..

معها  و�نت�رست  �لإنرتنت  �نت�رست 

�لبع�ض  يرى  �لتي  �مل�سكالت  بع�ض 

�أن  يجب  نف�سية  م�سكالت  �أنها 

�لعقلية!!!  �لأمر��ض  دليل  يف  تدرج 

ولكنها  رمبا يكون بع�سها كوميديا 

�حلقيقة .. �إنه حقا عامل �لإنرتنت 

هذه  �أن  من  �لرغم  على  �لغريب! 

رمبا  نذكرها  �سوف  �لتي  �لأعر��ض 

جتد مقابال لها يف �أر�ض �لو�قع ورمبا 

هي فعال مدرجة يف دليل �لأمر��ض 

�لعقلية �لتي ت�ستوجب �لعالج ورمبا 

�أ�سف  �ل�سارع يوميا بكل  جتدها يف 

خ�سبة  بيئة  �أي�سا  �لإنرتنت  ولكن 

من  تده�ض  قد  �لتي  �لأفعال  لهذه 

�أن فاعلها قد يكون �سخ�سا طبيعيا 

ويتحلى بكل �سفات �لذوق و�لرتبية 

و�لأدب يف �حلياة �لعامة!

مدمن مت�صفح الإنرتنت
�ل�سيء  بع�ض  غريبا  يكون  رمبا 

�حلقيقة قد  لكن يف  �مل�سطلح  هذ� 

يف  عنه  نتحدث  من  �أنت  تكون 

�ل�سخ�ض  هذ�  قد جتد  �لفقرة.  هذه 

كثري� يف �ملو�قع �لتفاعلية وبخا�سة 

بكتابة  يقوم   Forums �ملنتديات 

�ملو�سوع  كتب  �أنه  ويظن  مو�سوع 

وينتظر  �إليه  ي�سبقه غريه  �لذي مل 

بلهفة ردود �لأع�ساء �لآخرين على 

 Refresh ملو�سوع وجتده يقوم بعمل�

للمت�سفح كل 5 ثو�ٍن ليجد �أي تعليق 

يف  يجد  مل  و�إن  مو�سوعه!!!  على 

غ�سون 5 دقائق �أو �أكرث �سوف جتده 

يرد على نف�سه »ما �لذي يحدث �أل 

من جميب؟«

وهذ� �ملر�ض جتده يف �أر�ض �لو�قع يف 

�لت�سجيع  �إىل  �أ�سخا�ض يحتاجون 

�لفوري �أو �لد�ئم ممن حولهم 

�لذين  �ل�سغار  مثل  متاما 

لهم  جتلب  لكي  يبكون 

لعبة!

خمتلقو الق�ص�ص امللفقة
�أ�سخا�ض ذوو �أمر��ض نف�سية جتدهم 

رمبا  �سهولة  بكل  �لإنرتنت  على 

�أر�ض  يف  عاديني  �أ�سخا�سا  يكونون 

�لو�قع لكن م�سكالتهم �لنف�سية مثل 

جتعلهم  �لآخرين  عطف  ��ستجد�ء 

�لإنرتنت  على  �لق�س�ض  يختلقون 

لكونهم يعانون من مر�ض ما �أو �أن 

تويف  قد  �لأ�سدقاء  �أو  �لأهل  �أحد 

وغريها من �لق�س�ض جلذب �لأنظار 

�لعطف  على  �حل�سول  و�أي�سا 

و�لهتمام. كل هذه �أعر��ض لأمر��ض 

نف�سية لدى �ل�سخ�ض. 

�لأخرى  �لأعر��ض  من  �لعديد  هناك 

على  جتدها  قد  نف�سية  لأمر��ض 

�إىل  فعال  حتتاج  و�لتي  �لإنرتنت 

علم  علماء  من  و�هتمام  در��سات 

�لنف�ض و�لأطباء.
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غري  ر�صائل  اأي  على  تطلع  ل 

موثوق بها .. لأنها قد جتعل من 

وال�صرية  ال�صخ�صية  ملفاتك 

�صيدا �صهال للمحتالني .

�لإنرتنت عامل مليء بالفر�ض 

�ملفيدة

•طريقة حديثة للتخاطب  	
و�لتو��سل مع �لأ�سدقاء

�حل�سول على �ملعلومات و�لرتفيه

و�سيلة للتعلم وزيادة خرب�ت �حلياة

من  �سغرية  قرية  �لعامل  �أ�سبح 

حولنا و�أ�سبحت جزء� ل يتجز�أ من 

�لأ�سكال  من  �سكل  باأي  �لعامل  هذ� 

فوجودك على �لإنرتنت معناه �أنك 

�سوف تتفاعل باأي �سكل من �لأ�سكال 

مع هذ� �لعامل �لكبري �لذي يحوي من 

�ملخاطر ما يحويه من �مليز�ت.

ومن �لأخطار �لرئي�سية �لتي تهددك 

وتهدد �أمن جهازك على �لإنرتنت

 • 	Viruses و�لديد�ن  �لفريو�سات 

and Worms
�لفريو�سات و�لديد�ن من �أكرث �لأخطار 

�لكمبيوتر  �أجهزة  �أمن  تهدد  �لتي 

�لأجهزة  ت�سيب  وهي  و�ل�سبكات 

وت�سبب تدمري �لبيانات .

• 	Trojan Horses أح�سنة طرو�دة�

لت�سابه  �ل�سم  هذ�  عليها  �أطلق 

وظيفتها مع ح�سان طرو�دة �مل�سهور 

فهي د�ئما تظهر 

ب�سكل  للم�ستخدم 

خمتلف عما تقوم 

.. حيث  به فعليا 

تقوم بتدمري �أو 

بيانات  �رسقة 

وقد  �جلهاز 

بو��سطتها  يتمكن 

�لتحكم  من  �لهاكرز 

يف جهازك.

•برجميات  	
Spyware لتج�س�ض�

�لربجميات  �أخطر  من 

ي�ساب  �أن  ميكن  �لتي 

جر�ء  من  جهازك  بها 

ت�سفح �لإنرتنت �أو فتح 

موثوقة،  غري  مو�قع 

�لرب�مج  هذه  ت�ستطيع 

على  يحدث  ما  مر�قبة 

للهاكرز  و�إر�ساله  جهازك 

�إىل  �ملخاطر  ت�سل  وقد 

و�أرقام  �ل�سخ�سية  �ملعلومات  �رسقة 

�لبطاقات �لئتمانية.

• 	Cyberbullies مل�سيئون�
جماز�  عليهم  نطلق  �أن  ميكن 

�أ�سخا�ض  وهم  �لإنرتنت  »فتو�ت« 

م�ستفز  ب�سكل  لالآخرين  ي�سيئون 

قد ت�سل �لإ�ساء�ت �إىل حد �ل�سب، 

وينت�رس هوؤلء على مو�قع �لدرد�سة 

و�لتجمعات و�ملدونات.

•مو�د غري مالئمة  	
Inappropriate Contents

قد ميتلك �لكثري منا حب ��ستطالع 

للدخول  بالنقر  يقوم  قد  وبالتايل 

نف�سه  ليجد  �ملو�قع  بع�ض  على 

جمموعة  و�سط  �سقط  �لنهاية  يف 

�أخالقه  ترف�سها  �لتي  �ملو�قع  من 

وينبذها دينه.

• 	Spam لر�سائل �ملزعجة�

من �أكرث �لأ�سياء �إزعاجا على �لإنرتنت 

عرب  ت�سل  �لتي  �ملزعجة  �لر�سائل 

بر�مج  عرب  �أو  �لإليكرتوين  �لربيد 

�لدرد�سة وتكون عبارة عن �إعالنات 

�أو و�سالت ملو�قع بيع و�رس�ء �أو كروت 

�لهاكرز  ي�ستخدم  ما  وغالبا  تهنئة، 

معلوماتك  ل�سطياد  �لر�سائل  هذه 

يكن  مل  و�إن  و�رسقتها  �ل�سخ�سية 

كذلك قد تكون هذه �لر�سائل م�سيعة 

لوقتك �لذي ميكن �أن ت�ستفيد به يف 

�أ�سياء عديدة.

موقع  زورو�  �ملزيد  على  وللتعرف 

�سليم نت

www.saleemnet.com
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الرئي�صية ملدينة نتو  اأمام البوابة  حدث زحام كبري 

.. ي�صاأل اجلميع عن �صبب هذا الزحام .. وح�صر دكتور 

زيزو ب�صرعة ليعرف ال�صبب.

�إنهم جمموعة من �ملارة 

مت منعهم من �ملرور �إىل 

�ملو�قع على �لإنرتنت.

علينا �أن نعرف 

�لأ�شباب.

علينا �أن نعرف �أ�شباب منع 

�ملرور ونحاول �لو�شول 

�إىل حلول.

�شنقوم بتق�شيم �جلميع 

 ح�شب 
ٌّ

�إىل جمموعات كل

�مل�شكلة �لتي و�جهته.  

معينة  مواقع  هناك  يكون  قد 

وغري  معلومات  م�صادر  حتوي 

م�صرح لأي �صخ�ض الطالع عليها .
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عظيم.. بهذ� �لأ�شلوب 

�ملنظم ميكننا �أن ن�شل 

حللول �مل�شاكل.

عند مرورنا �إىل �ملو�قع �لتي نريد 

ت�شفحها ظهرت لنا ر�شالة حتمل 

هذ� �لعنو�ن

Unauthorized - 401

�أما نحن د.زيزو فتظهر لنا 

ر�شالة بعنو�ن

Forbidden  -  403

تعني هذه �لر�شالة �أنه غري م�شرح لكم 

بالدخول لهذه �ملو�قع .. قد تكون خم�ش�شة 

للزو�ر من مناطق معينة فقط .. �أو قد 

تكونون �شجلتم ��شم �مل�شتخدم وكلمة �ملرور 

ب�شكل خاطئ. 

�أ�شباب منع �ملرور لهذه �لر�شالة 

عديدة رمبا تكون ممنوع من دخول 

هذ� �ملوقع �أو مت حجب �لـ IP �خلا�س 

بك �أو �إنك ت�شتخدم مت�شفحا قدميا 

Internet Explorer 5 جد� مثل

اأحد  ت�صفح  من  تتمكن  ل  قد 

عدد  لأن  الأحيان  بع�ض  يف  املواقع 

املوقع  على  الآن  امل�صتخدمني 

كبري جدا .
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لبد �أن �أمر �أول.

ل �شاأمر �أنا �أول.

ما هذه �ل�شو�شاء؟!

 علينا �لتز�م �لهدوء .. حتى 

نتعرف على م�شاكلكم جميعا 

ونحاول حلها.

�شاأق�س عليك �مل�شكلة يا 

دكتور زيزو.

نحاول جميعا �لدخول �إىل �ملوقع 

ولكن تظهر لنا ر�شالة حتت 

عنو�ن

Too many users

تعني هذه �لر�شالة �أن عدد 

�مل�شتخدمني �لآن على �ملوقع كبري 

جد� ولن ي�شمح لك بت�شفح �ملوقع 

�لآن .. فعلينا جميعا �لنتظار حتى 

يقل عدد �لزو�ر.

د.زيزو نريدك �أن حتل لنا 

�مل�شكلة �لتي تو�جهنا يف 

ت�شفح �ملو�قع على �لإنرتنت.

ل تقلقو� 

احتفظ بخ�صو�صيتك اأنت 

وعائلتك 

ول ت�صجل بياناتك احلقيقية على 

مواقع غري موثوق بها .
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جميعنا ظهرت له ر�شالة حتمل 

م�شمى

Not found  -  404

تعترب هذه �لر�شالة من �أ�شهر 

�لر�شائل �خلطاأ �لتي تقابلها 

على �لإنرتنت.

وتعني �أن �لر�بط �خلا�س بال�شفحة �أو 

�مللف غري موجود على هذ� �لعنو�ن �أو 

مت تغيري ��شمه �أو �أنه حذف نهائيا.. 

حاول كتابة ��شم �ملوقع �لرئي�شي 

و�بحث منه عن �لر�بط �لذي تريده قد 

يكون تغري.

د.زيزو .. لدينا نحن 

�أي�شا م�شكلة.

ا .. حل لنا  ونحن �أي�شً

م�شكلتنا.

لن تنتهي .. عليكم �أن تت�شفحو� 

موقع �شليم نت لتتعرفو� على معظم 

�مل�شاكل �لتي تو�جهكم وكيفية 

حلها.

ل تقم بتحميل برجميات اأو ملفات 

من مواقع غري موثوق بها .
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خطوات لرت�شيد الإنرتنت واحلد 

من هذه امل�شكالت:

خذ �إجازة من �لتكنولوجيا ب�سكل عام ولو يوما 

و�حد� يف �لأ�سبوع )ل كمبيوتر ل �أجهزة تقنية( 

�إل يف �أ�سيق �حلدود �إل �إذ� تطلب عملك ذلك.

طور هو�يتك �لأخرى بعيد� عن �لتكنولوجيا مع 

�أهلك �أو �أ�سدقائك �أو حتى مع نف�سك .

�أو  ب�سيطة  فرت�ت  على  ولو  �لريا�سة  ممار�سة 

متباعدة ولكن �لريا�سة مهمة للج�سم و�لعقل.

قلل من م�ساهدة �لتليفزيون فالتليفزيون يعترب 

عادة غري ح�سنة �إن كنت ت�ساهده بكرثة فهو 

يعترب تفاعال �سلبيا مع �لو�قع!

عن  و�لأ�سدقاء  و�لأقارب  �لأهل  مع  حتدث 

حياتك وما يحدث معك يف �لإنرتنت، �لتحدث 

عن �مل�سكلة جزء من عالجها.

�أو فرتة جلو�سك مع  ��ستخد�مك لالإنرتنت  قلل 

�لكمبيوتر خذ فرت�ت ر�حة متقطعة ول ت�ستمر 

لفرت�ت طويلة.

هل جربت يوما �أن تقوم برت�سيد ��ستهالكك 

لالإنرتنت .. لي�ض هذ� توفري� يف �لكهرباء �أو 

للحفاظ على �جلهاز .. ولكن حفاظا عليك �أنت 

�سخ�سيا .. فكما قر�أنا يف �ل�سفحات �ل�سابقة �أن 

�أن  �أو   .. �لإنرتنت  �إدمان  هناك �ختالفا حول 

�لإنرتنت �سبب للهروب من م�ساكل �أخرى .. 

دعونا جنرب نحن باأنف�سنا ونقوم برت�سيد 

باأي  ذلك  ون�ستبدل  لالإنرتنت  ��ستهالكنا 

هو�ية �أخرى �أو نتعلم يف هذ� �لوقت �أي 

�سيء �آخر .. هيا بنا نبد�أ.

اأعِط نف�صك اإجازة تكنولوجية 

ومار�ض بع�ض الهوايات الأخرى 

املفيدة .
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كنا ن�سافر بر� كثري�.. فاأبي يعمل 

يف مدينة بعيدة عن �لبلدة �لتي ن�ساأ 

فيها، حيث منزل جدي وجدتي.. 

�مل�سافة ل تتجاوز �ملائتي كيلومرت.. 

ولذلك كنا كثري� ما ن�سافر بال�سيارة 

�لعطالت..  خالل  �أبي  بلدة  �إىل 

من�ساأة  هناك  كانت  �لطريق  على 

�أبي  كان  بها  مررنا  كلما  غريبة.. 

يعلق »��ستعدو� �سنمر من �أمام �ملوقع 

�أمي  وت�سحك  �لغريب«..  �لف�سائي 

هذ�  من  جد�  �أ�ستاء  و�أنا  بالطبع.. 

�ملز�ح �لذي �رست �أجده حمرجا يل، 

بعد �أن �أ�سبحت كبري�... 

عندما  و�أكرث  �أكرث  حرجي  ويزد�د 

باأربعة  ت�سغرين  �لتي  �أختي  تبد�أ 

�أعو�م، ب�سوؤ�يل �إن كنت قد ذهبت 

�إىل �ملوقع �لغريب يوما و�سادفت 

كائنات ف�سائية هناك.. وطبعا كان 

�ل�سوؤ�ل كافيا لي�ستغرق �أبي و�أمي يف 

�ل�سحك من جديد..  

�أنا ل �ألوم �أختي، فهي �سغرية فعال. 

وفارق �أربعة �أعو�م، فارق كبري جد� 

يتعلم �ملرء خالله �لكثري من �لأمور.. 

�لبرتوكيمائيات  معمل  �أن  و�أهمها 

ف�سائيا  موقعا  يكون  �أن  ميكن  ل 

�ملعمل  ��سم  )حفظت  �أبد�  غريبا 

لحقا وبعد جهد(.. ولكن ما �لعمل 

يف  �أز�ل  ما  وكنت  و�أمي،  �أبي  مع 

مررنا  عندما  عمري  من  �لثالثة 

بطريقة  م�ساء  وكان  باملعمل  ليال 

ذكرتني بفيلم عن �لف�ساء، ف�ساألت 

�إن كنا منر مبوقع ف�سائي غريب.. 

ل..  طبعا  عيب..  �ل�سوؤ�ل  يف  هل 

وهو  يل  لي�رسح  �نربى  �أبي  حتى 

معمل  وجود  �أن  �ل�سيارة،  يقود 

�أمر  �لطريق  على  للبرتوكيميائيات 

طبيعي جد�، وبالدنا م�سدرة للنفط 

�لكالم،  �أمي  تابعت  ولحقا  �أ�سال.. 

�ملدر�سة  يف  علوم  مدر�سة  وهي 

�لثانوية بقرب بيتنا، �سارحة يل ما 

يعنيه معمل �لبرتوكيميائيات، وهذ� 

حتى يركز �أبي على �لطريق.. و�أبي 

�أن علق باأن فكرة  بدوره مل يلبث 

طريق  على  ف�سائي  موقع  وجود 

�إثارة من  �أكرث  بلدته �لقدمية فكرة 

و��ستغرق  للبرتوكيميائيات..  معمل 

كالهما يف �ل�سحك.. كالعادة... 

ما  �أفهم  ومل  وقتها  �سغري�  كنت 

�لد�عي لكل هذ� �ل�سحك، و�حتجت 

�إىل وقت �أطول لأحفظ ��سم �ملعمل، 

�لذي كان منا�سبة ل�سحك �أمي و�أبي 

كلما مررنا بقربه.. ولكم �أن حت�سبو� 

�أبي  بلدة  فيها  نزور  �لتي  �ملر�ت 

يتكرر  �لتي  �ملر�ت  عدد  لتعرفو� 

�نتقل  �لأمر  �إن  بل  �ل�سحك..  فيها 

�لعائلة..  �أفر�د  �إىل جميع  بالعدوى 

�لتحيات  وبعد  �لو�سول  فعند 

�إن  بال�سوؤ�ل  �جلميع  يبد�أ  �ملعتادة 

�لف�سائي، وعند  باملوقع  مررنا  كنا 

�ملوقع  من  �جلميع  يحذرنا  �ملغادرة 

�لف�سائي.. وهكذ�.. 

�إىل �أن قمنا يوما برحلتنا �ملعتادة، 

ملرورنا  متهيده  �أبي  يبد�أ  �أن  وقبل 

بعبارة  �جلميع  فاجاأت  �ملرتقب، 

جهتي  يلتفتون  جعلتهم  و�حدة 

وحتى  و�أختي..  �أمي  م�ستغربني.. 

�أبي �لذي كاد ي�ستدير باجتاهي، �أنا 

بالرغم  �خللفي،  �ملقعد  يف  �جلال�ض 

من �أنه كان يقود �ل�سيارة.. 

�ملوقع  نزور  دعونا  »ح�سنا.. 

و�سمت  قلت  �لغريب..«  �لف�سائي 

دفعة و�حدة.. 

تخطر  �أن  ميكن  كيف  »ولكن.. 

�أمي  قالت  كهذه؟!!.«  فكرة  لك 

ببالها  يخطر  يكن  ومل  م�ستغربة.. 

البرتوكيميائيات هي منتجات 

كيميائية م�صتقة من النفط 

والغاز الطبيعي وت�صتخدم 

يف منتجات عديدة مثل املواد 

املنظفة والأ�صمدة والأدوية 

واملواد الال�صقة والدهانات 

واملواد البال�صتيكية والألياف 

ال�صناعية وغريها
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منذ  تخرج  �لذي  تركي  عمي  �أن 

�أ�سبوعني يف كلية �لهند�سة باخت�سا�ض 

�لبرتوكيميائيات، قد عني فعال يف 

منذ  �ملنزل  يف  بي  و�ت�سل  �ملعمل 

باأنه  ي�سحك،  وهو  قائال،  يومني 

�ملوقع  لزيارة  و�لعائلة  �أنا  يدعوين 

�لف�سائي يف طريقنا �إىل �لبلدة يف 

وفكرت  �لأ�سبوع..  نهاية  عطلة 

للحظة بعد �أن كدت �أطري من �لفرح 

�ملو�سوع  �أن  فكرت  عمي،  لدعوة 

نحن  بيننا  �رس�  يبقى  �أن  يجب 

�قرت�حي،  و��ستغرب عمي  �لثنني.. 

بيننا..  �لأمر  باإبقاء  ولكنه وعدين 

وفعال �أغلقت �ل�سماعة ومل �آت على 

ذكر �ملو�سوع حتى بعد �أن ح�رست 

�أمي من �ملدر�سة يف موعدها �ملحدد 

بعد و�سويل بن�سف �ساعة.. وحتى 

بعد �أن ح�رس و�لدي بعد �لظهر من 

�أفتح  �أن  عمله.. وكنت قد قررت 

�ملو�سوع يف �لوقت �ملنا�سب، م�سببا 

ح�سل  ما  وهذ�  للجميع..  �لده�سة 

ونحن على �لطريق.. 

ولكن ما مل �أتوقعه �أبد� �أن �أكون �أنا 

�أكرث �لنا�ض ده�سة مبا ر�أيته يف �ملعمل، 

بعد �أن و�فق �أبي على �لذهاب �إىل 

هناك، على �لأقل لريى �أخاه �ل�سغري 

وهو ميار�ض عمله �جلديد يف �أيامه 

�لأوىل.. 

و�لكثري  �لكثري  عرفت  وهناك 

�أق�سد  �لف�سائي...  عامل  عن 

�أن  وعرفت  �لبيرتوكيميائيات.. 

�لتي  �ملو�د  هي  �لبرتوكيميائيات 

�سنع من �لنفط �أو �لغاز �لطبيعي،  ترُ

�ستخدم يف  وهي من �أهم �ملو�د �لتي ترُ

�ل�سناعات هذه �لأيام. وهي ت�ستغل 

يف �سناعة كثري من �ملنتجات كاملو�د 

�ملطهرة، ومو�د �لتنظيف، و�لأ�سمدة، 

و�لبال�ستيك،  و�لدهانات،  و�لعقاقري، 

و�ملطاط  �ل�سطناعية،  و�ملن�سوجات 

�ل�سطناعي.. وكذلك عرفت �أن بالدنا 

�لتي هي من �أهم منتجي �لنفط يف 

�لعامل، ت�سعى لتحتل مرتبة متقدمة 

يف �ل�سناعة �لبرتوكيميائية، حتى ل 

تكتفي فقط بت�سدير �لنفط، و�إمنا 

�أي�سا ت�سدر �ملو�د �ل�سناعية �مل�ستقة 

دخلها  م�سادر  تنوع  وبهذ�  منه. 

ينعك�ض  �قت�ساديا  �زدهار�  وحتقق 

على حياتنا جميعا.. 

�لتالية  �لزيارة  خالل  �لطريق،  ويف 

�أحد  ي�سحك  مل  �أبي..  بلدة  �إىل 

�ملعمل..  موقع  من  نقرتب  ونحن 

�كتفى �أبي بالقول �إن زيارة �لأ�سبوع 

و�أنه مطمئن  كانت ممتعة،  �ملا�سي 

عمال  يوؤدي  �ل�سغري  �أخاه  �أن  �إىل 

�أختي  فعقبت  ومفيد�..  مهما 

�ل�سغرية قائلة »ومتى �سينطلق �إىل 

�لف�ساء؟!!!«.. وهنا ��ستغرق �جلميع 

بال�سحك مبا فيهم �أنا..

من �صمن عمليات تكرير النفط 

على �صبيل املثال

اإنتاج الغاز وا�صتغالل الكربيت

املعاجلة بالهيدروجني ونزع 

الكربيت من امل�صتقات النفطية.

اإنتاج الوقود النظيف وحتويل 

النفط اخلام الثقيل للح�صول على 

وقود نظيف.
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يف  عام  كل  احلديثة  البلدة  �صيارات  جتتمع 

 .. ال�صنوية  امل�صابقة  لتقام  املكان  هذا 

درجات  اأعلى  اإىل  للو�صول  يت�صابق  اجلميع 

ال�صيارات  �صناعة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

للو�صول اإىل اجلائزة الأوىل.

هذ� �لعام �شتكون 

�جلائزة من ن�شيبي.

ل �أعتقد ذلك فاجلائزة 

�لأوىل تد�عب �أحالمي.

�أعتقد �أنهما ل يعرفان 

مب�شاركتي يف هذ� 

�ل�شباق.

متجددة  طبيعية  م�صادر  للطاقة 

غري  اأخرى  وم�صادر  ال�صم�ض  وهي 

متجددة وهي النفط والفحم وهناك 

ا�صتخل�ض  التي  النباتات  بع�ض 

منها الوقود يف الع�صر احلديث مثل 

منتجات ال�صكر والزيوت النباتية
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اأخذت جميع ال�صيارات املت�صابقة ت�صتعر�ض 

الجتاهات  وتغيري  ال�صرعات  يف  قدراتها 

ب�صرعة.

�أهم �شروط �ل�شباق 

هذ� �لعام ..

 هي قلة ��شتخد�م �لوقود 

فلن ي�شمح مبلء خز�ن �لوقود 

�إل مرة و�حدة.

ماذ�؟

كيف يحدث 

ذلك؟

على الرغم من انزعاج ال�صيارات املت�صابقة من �صرط 

ال�صباق اإل اأن اجلميع ا�صتعد عند نقطة البداية.

ا من م�صادر الطاقة اأي�صً

طاقة  واجلزر  املد  طاقة 

الأر�صية طاقة امواج  احلرارة 

طاقة  نووية   طاقة  البحر 

الرياح

47



هاهاهاها .. �أنا من 

يتقدم �ل�شباق.

ل تقلقي فاأنا خلفك 

و�شاأجتازك يف �لوقت 

�ملنا�شب.

�لآن جاء وقت 

�لتقدم.

ماذ� .. مو�ن 

؟!!!!
ّ

تتقدم علي

�نتهت �جلولة �لأوىل 

وماز�لت �ل�شيارة �شونات 

تت�شدر �ل�شباق.

بعد �نتهاء �جلولة �لثانية بد�أت بع�س �ل�شيار�ت 

تتعر�س لنفاد �لوقود وهذ� يعني �أنها �شت�شتبعد 

من �ل�شباق .. و�لبع�س �لآخر تعر�س حلو�دث ت�شادم 

.. ومل يتبق �شوى �ملت�شابقات �لثالث مو�ن يف 

�ملقدمة تليها �شونات وبرين تتذيل �ل�شباق.

عن  باأكمله  العامل  يف  البحث  بداأ 

لت�صنيع  املتقدمة  املواد  تقنية 

املنتجات ومن �صمن هذه ال�صناعات 

التي تدرج حتت املواد املتقدمة

)الأغ�صية / املواد الهجينة واملركبة/ 

ال�صرياميك/  وال�صبائك/  املعادن 

املواد الذكية/ الطالء( وغريها
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لن �أتركك 

تك�شبني.

ولكني 

ما هذ� ما �لذي �شاأك�شب.

يحدث؟!!!!!

ها �ألــ .. ما هذ� ما 

�لذي يحدث يل �أنا 

ا؟!!!!!!!! �أي�شً

�أمل �أقل لكن ماز�ل �ل�شباق طويال .. 

و�أنا ل �أ�شتخدم �لطاقة غري �ملتجددة 

�لتي تنفد .. بل �ملفاجاأة �أين �أعمل 

بالطاقة �ل�شم�شية �ملتجددة.

�أنا من �شيفوز 

باملركز �لثاين.

هذه �إحدى فو�ئد 

�لطاقة �ملتجددة.

ل �أنا من �شيفوز.

يبدو �أن مو�ن و�شونات 

تعر�شتا لأعر��س نفاد �لوقود 

.. و�لآن برين تتقدم مبنتهى 

�ل�شهولة. 

برين تدخل خط �لنهاية ب�شهولة 

.. بينما ماز�لت �شونات ومو�ن 

تزحفان ليلحقا باملركز �لثاين.

الإنرتنت  ال�صباب على  71% من 

اإليكرتوين  بريد  ر�صائل  ت�صلهم 

من اأ�صخا�ض جمهولني

اأ�صخا�ض  من  ر�صائل  تفتح  ل 

جمهولني
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تقنية متناهية ال�صغر يطلق عليها 

بالإجنليزية م�صطلح تقنية النانو

ذرية  جتمعات   مع  تتعامل  لأنها 

األف  اإىل  ذرات  خم�ض  بني  ترتاوح 

اأبعاد  من  كثريا  اأقل  اأبعاد  وهي  ذرة، 

البكترييا  واخللية احلية.

ميكنكم �أعز�ءنا �أن ت�رسحو� بخيالكم.. 

فاهلل �سبحانه وتعاىل منحنا هذه �ملخيلة 

كنعمة.. وهي بدورها قادتنا من حال 

�إىل حال.. من تلك �لكهوف �لتي عا�ض 

ناطحات  �إىل  �لأو�ئل،  �أجد�دنا  فيها 

�لآن.. وهذ�  �لتي نعي�ض فيها  �ل�سحاب 

بحد ذ�ته �إجناز كبري.. ولكن هناك �ملزيد 

مما ل ميكن حتى تخيل �أنه �سيحدث.. 

�إليكم ب�سعة �أمثلة.. 

�أنكم ترتدون مالب�ض مقاومة  ت�سورو� 

وقد حدث  هذ� ممكن  للماء..  بالكامل 

فعال.. ولكن �أي�سا م�سكلة هذه �ملالب�ض 

حتتها  �أج�سادنا  حر�رة  حتب�ض  �أنها 

وجتعلنا نتعرق ب�سدة، لكنها كذلك متنع 

وبعد  وبالتايل  �خلروج..  من  �لعرق 

فرتة �سن�سعر مبا ي�سبه �لختناق.. �لآن 

تتاأثر  ل  �أقم�سة  لإنتاج  �أبحاث  هناك 

�لدخول  من  ومتنعها  �إطالقا  باملاء 

ولكنها  �أج�سامنا..  �إىل  م�سامها  عرب 

للعرق  ت�سمح  باملقابل 

باخلروج!!!.. 

هناك  �أن  ت�سورو� 

مري�سا بورم خبيث.. 

لهذ�  ميكن  ولكن 

ي�سفى  �أن  �ملري�ض 

عرب  وذلك  يوما.. 

)روبوت(  �آيل  رجل 

�ل�سغر،  يف  متناٍه 

بو��سطة  يحقن 

حقنة عادية، يدخل 

ويق�سي  �لدم  جمرى 

على �لورم نهائيا!!!.. 

�إن  �ستقولون  ح�سنا.. 

�حلدوث..  ممكن  غري  هذ� 

ت�سورو�  �أخرى،  �أمثلة  و�إليكم 

من  م�سنوعة  كاملة  طائرة 

�لطائر�ت  �أن  و�حلقيقة  �لبال�ستيك 

�لكبرية جد� �لتي حتمل مئات �لركاب.. 

�أو رمبا  �لبال�ستيك..  �ست�سنع قريبا من 

�أكرث  �سيكونان  وكالهما،  �ل�سري�ميك.. 

�أخف  و�لأهم  �لفولذ..  من  �سالبة 

وزنا!!!.. 

ميكننا �أن ن�سف لكم �لكثري و�لكثري من 

�لأ�سياء �لتي قد ل تخطر ببال �أحد.. 

كاإطالق جيو�ض من �ملو�د غري �ملرئية يف 

منازلنا لتتجول فوق �ل�سجاد و�لرفوف 

ويف كامل �لزو�يا �لتي ل ميكن �لو�سول 

�إليها.. مفككة ذر�ت �لغبار وحمولة �إياها 

�إىل... حمارم للتنظيف مثال!!!!.. 

ل�رس�ء  �ل�سوق  �إىل  �لذهاب  ميكنكم  �أو 

ول  طعم  ول  لها  لون  ل  �سائلة  مادة 

�ملاء ولكنها لي�ست ماء..  ر�ئحة.. مثل 

عند  �ملايكرويف  و�سعها يف  وميكنكم 

تردد حمدد.. تتحول �ملادة �إىل ع�سري 

�أن  ميكنها  �آخر  تردد  وعند  برتقال.. 

�أت�سدقون  تتحول �إىل ع�سري فر�ولة.. 

�لأمر؟!!!.. 

�سدقو�، فنحن ل منزح.. �إنها �لتقنية 

�ملتناهية يف �ل�سغر، علم علوم �لع�رس 

ما  كل  �سيجعل  من  هي  �حلديث.. 

ممكن  قليل  قبل  عنه  حدثناكم 

�حلدوث..  و�لنانومرت كوحدة قيا�ض هي 

و�حد من مليار من �ملرت.. �أنتم تعرفون 

من  �ألف  من  و�حد  وهو  مرت..  �ملللي 

�ملرت.. وميكنكم مالحظته على �مل�سطرة 

�ل�سحطة  تلك  �إنه  عندكم..  �ملدر�سية 

�أبعاد م�سطرتنا..  �لتي ت�سكل  �ل�سغرية 

�لنانو مرت يعادل جزء� من مليون من 

�أ�سل هذه �ل�سحطة.. �أو ميكنكم �إم�ساك 

�سعرة من روؤو�سكم.. �ل�سعرة �سغرية جد� 

وبالكاد ترى.. ومع ذلك ف�سماكة �ل�سعرة 

نانو...  �ألف  خم�سون  تعادل  �لو�حدة 

ما  هو  �ل�سغر  يف  �ملتناهي  �جلزء  هذ� 

ي�سكل وحدة �لقيا�ض �لتي جتري عندها 

�لأبحاث �لتي �ستو�سلنا �إىل تلك �لأحالم 

�ستتحول  و�لتي  عنها،  حدثناكم  �لتي 

�إىل حقيقة ماد�م �لعلم يتطور.. 

در��سة  طريق  عن  قادم  �لتطور  وهذ� 

�ملو�د يف �أ�سغر جزء ممكن �لو�سول �إليه 

و�لتحكم به.. وهو �لنانو.. وقد �أثبتت 

�لأبحاث �أن �ملو�د عند هذ� �حلجم �ل�سغري 

�لتي  تلك  غري  �أخرى  �سفات  تكت�سب 

قليال..  �لأكرب  حجومها  لها يف  كانت 

وعن  �لذرة  عن  �حلديث  يدور  فهنا 

�أي�سا ميكن »�للعب«  �جلزيئات.. وهنا 

�أخرى مل  �ملو�د و�إك�سابها �سفات  بتلك 

فمثال  �سابقا..  فيها  موجودة  تكن 

ب�سكل  �لفحم  ذر�ت  ترتيب  �أعدنا  لو 

�لأملا�ض..  �إنتاج  من  نتمكن  قد  معني، 

�ل�سناعة  يف  جد�  مهم  �لأملا�ض  وللعلم 

وهو لي�ض للزينة فقط.. وكذلك ذر�ت 

�إليها  و�أ�سفنا  ترتيبها  �أعدنا  لو  �لرمل 

مو�د �أخرى �سنتمكن من �إنتاج �لرقائق 

�ل�سغرية.. �أو مايكرو�سيب�ض.. 

باخت�سار كل هذه �لأمثلة لنقول لكم �إن 

خمليتنا كب�رس هي ثروتنا.

50





معينة  مواقع  هناك  يكون  قد 

وغري  معلومات  م�صادر  حتوي 

م�صرح لأي �صخ�ض الطالع عليها .

ADSL بع�ص م�شاكل

قد تظهر لك ر�صالة كالتايل عند تو�صيل 

 ADSL Modem جهازك بـ

Limited or no connectivity
هذه الر�صالة من اأ�صهر الر�صائل التي 

تظهر عند ا�صتخدام ال�صبكات الال�صلكية 

اأو ال�صلكية على ال�صواء وهي تعترب 

عر�صا لبع�ض 

امل�صكالت التالية:

	•قد حتدث عند 
 Windows ا�صتخدامك

XP SP2 فتحدث هذه امل�صكلة 
وحلها هو تركيب حتديث من 

Microsoft حلل هذه امل�صكلة
•قد تكون امل�صكلة يف جهاز  	

الـ ADSL قم بعمل التعريفات 

اخلا�صة باجلهاز مرة اأخرى 

 Configuration Settings
اأو قم بعمل Restart اأو اإعادة 

ADSL ت�صغيل للـ

•تاأكد من اأنك ت�صتخدم الكابل  	
ال�صحيح للتو�صيل بجهاز الـ 

 CAT5 وهو عادة كابل ADSL
متاما كامل�صتخدم يف تو�صيل 

LAN ال�صبكات املحلية

•تاأكد من �صبط اإعدادات كارت  	
ال�صبكة لديك LAN card وتاأكد 

من ا�صتخدامك رقم الـ IP ال�صحيح 

اأو اأن هناك م�صكلة يف تعريف 

اأرقام االت�صال IP قم بالتاأكد منها 

ISP من مزود اخلدمة

•تاأكد من برنامج اجلدار الناري لديك  	
يحجب  ال  اأنه  ومن   Firewall

ADSL االت�صال بالـ

بع�ص م�شاكل كارت �لفاك�ص

Fax Modem 

 A dial-up connection
.could not be established

قادر  غري  الويندوز  اأن  معناه  •هذا  	
الفاك�ض  كارت  على  التعرف  على 

تقم  مل  اأنك  معناه  وهذا  لديك 

كارت  م�صغل  برنامج  برتكيب 

Driver فيمكن  ال�صحيح  الفاك�ض 

اأن ت�صحح هذه امل�صكلة عن طريق 

احل�صول على الربنامج من اأ�صطوانة 

التعريفات التي تاأتي مع جهازك اأو 

من موقع م�صنع كارت الفاك�ض ويف 

هذه احلالة البد اأن تعرف نوع كارت 

الفاك�ض وال�رشكة امل�صنعة.

حتديا  متثل  التي  الأ�شياء  اأكرث  من 

 Technical م�شتمرا ملهند�شي ال�شيانة

Support Engineers
يف  فجاأة  حتدث  التي  امل�شكالت  هي   

الأجهزة وحتتاج اإىل اإعادة �شبطها دون 

اأي�شا  بل  العمل.  �شياق  على  التاأثري 

عندما  العادي  للم�شتخدم 

تواجهه فجاأة م�شكلة ويحتاج 

يلي  وفيما  لها.  �رسيع  حل  اإىل 

قد  التي  امل�شاكل  لبع�ض  عر�ض 

وكيفية  البع�ض  لها  يتعر�ض 

معرفة �شببها وحلها:

اأ�صعر ببع�ض الق�صور 

ADSL يف عمل

 ADSL ت�أكد من و�صالت

وحدث التعريف�ت اخل��صة بك 

ثم قم ب�إع�دة الت�صغيل و�صيكون 

الأمر على م� يرام.
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اإتاحة الفر�صة للم�صتهلك يف 

حرية اختيار ال�صلع واخلدمات 

واملنتجات .

�سبكة للتجارة 

�لإلكرتونية

�سبكة

رة 
جا

للت
ة 
بك
�س

ية
ون
لإلكرت

�

�أ.. �أخري�.. عرثت 

على منزله..

هل �أنت �شبكة؟!..

نعم.. هل تريد 

خدمة؟!!..

رقت..و..  لقد �شُ

لقد جئت �إىل 

�ملكان �ملنا�شب..

هيا يا عم.. ب�شرعة 

يجب �أن �أحل لك 

م�شكلتك..

قل يل �لآن.. �أي موقع من مو�قع �لتجارة 

�لإلكرتونية �حتال عليك ؟.. يجب �أن تنتبه 

�إىل �أن هناك �شروطا للتعامل مع هذه 

�ملو�قع..

ولكن..

ولكن..
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�صاحب  اأو  للتاجر  الفر�صة  اإتاحة 

من  قدر  اأكرب  اإىل  للو�صول  ال�صلعة 

امل�صتهلكني .

عليك قبل �لتعامل مع �أي

 موقع ت�شوق �إلكرتوين �لتاأكد من 

�حلماية للموقع �خلا�س بالتاجر مثل 

�لقفل  وعالمة   HTTPS و   SSL
�لأ�شفر �لذي يظهر يف �شفحة 

�لإنرتنت..

ل عليك �أيها �لعم �لعزيز.. تاأكد 

من �أنني �شاأعيد لك كل ما �شرق منك.. 

ولكن عليك �أول وقبل كل �شيء �أن تاأخذ 

�حتياطك وتر�جع ح�شابك �لبنكي د�ئما.. 

وتكون حري�شا يف �لتعامل مع بطاقتك 

�لئتمانية..

ل يوجد عندي ح�شاب 

بنكي ول �أملك 

بطاقة �ئتمانية..

�أبلغني حفيدي �أمين 

عنك.. وقال �إنك تد�فع 

عن �ملظلومني و�لذين 

تعر�شو� لعمليات �شرقة غري 

م�شروعة.. 

ولكني �أريد �لقيام 

بهذ� �لدور على 

�ل�شبكة!!!..
لقد �أخذت مني قر�شني 

زيادة يف �شعر قارورة 

�للنب..
يا عم بائع �للنب.. 

قر�شان �أقل لن يجعالك 

تخ�شر جتارتك..  

�شاأعلمك در�شا لن 

تن�شاه �أبد�..

قلت لك �ألف مرة �أن 

�ملوزع هو �لذي رفع 

�ل�شعر..

وهذه �أي�شا ميكن �أن 

جند لها حال... ما.. 

ماذ�؟!!!..

ولكن �أرجوك..

وكان الدور املطلوب من �صبكة يف الواقع.. معقدا جدا.. 
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راجع دوما ح�صابك البنكي وح�صاب 

بطاقة الئتمان ب�صكل دوري وعند 

معاملة  ظهور  اأو  تغري  اأي  حدوث 

بالبنك  بالت�صال  عليك  غريبة 

اخلا�ض بك فورا.

�أبيع يوميا ثمامنائة قارورة 

لنب للحي.. لو خ�شرت قر�شني 

يف كل قارورة.. كم 

تكون خ�شارتي؟!!..

ل �أعرف كيف ��شتطعت 

�إعادة �لكرة حلفيدي �أمين 

من �لولد �ملتنمر و�أنت تخاف 

من بائع لنب!!.. 

لقد هزمته يف لعبة على 

�لنت.. وبائع �للنب ميار�س 

كل �لألعاب �إل �ألعاب �لنت.. 

هه.. ما هي �أخبار 

�أبي.. هل �أ�شتطيع �لتجارة �لإلكرتونية؟!!..

�أن �أ�شاألك �شوؤ�ل؟!!..

كل �شيء �إل �لتجارة 

�لإلكرتونية على 

طريقتك..

كيف ميكن للتجارة 

�لإلكرتونية �أن ت�شتمر دون �أن 

يكون هناك �أحد يقوم باإنقاذ 

�مل�شاكني �لذين يقعون �شحية 

لالحتيال؟!!.. 

�لتجارة �لإلكرتونية �لغاية منها ت�شهيل 

عمليات �لبيع و�ل�شر�ء وت�شريعها.. ولي�شت 

عملية بولي�شية.. 

وجدتها.. �شبكة للتحقيق 

�لإلكرتوين.. هذ� �شيكون 

م�شروعا ناجحا �أخري�.. 

لأنهم �أف�شل من 

يحمون �أنف�شهم باأخذ 

�لحتياطات �ملعروفة.. 

مل ي�شمع بها 

�أحد بعد..

وانتهى اخلالف مل�صلحة �صاحب الع�صالت الأقوى..  بئ.. نئ.. �أريد 

�آلة حا�شبة..

55



�أن  قبل  يوم  كل   .. عادة  �أ�سبحت 

�لإلكرتوين  �لربيد  �أت�سفح  يومي  �أبد�أ 

بع�ض  و�أت�سفح  )�لإمييل(،  �ل�سخ�سي 

 .. عملي  �أبد�أ  ذلك  بعد  ثم  �لأخبار، 

ولكن يف هذ� �ليوم مل �أبد�أ عملي .. بل 

�إين مل �أركز يف �أي �سيء يف حياتي �إل 

يف هذه �لر�سالة �لتي و�سلتني.

ذ�ت يوم فتحت بريدي وجدت ر�سالة 

)مربوك  عنو�نها  جمهول  �سخ�ض  من 

�أخذين  يورو(،  مليون  ربحت  لقد 

و�أعرف  �لر�سالة  �أفتح  لأن  ف�سويل 

م�سمونها، وكان بد�خلي �سوت ي�سحك 

هذ�  تربح  �أن  ميكن  )هل  �سخرية  يف 

هذ�  �أخذ  م�ستحيل(  بالطبع  �ملبلغ؟! 

�ل�سوت ير�فقني حتى فتحت �لر�سالة 

)�أنني  كان  و�لذي  م�سمونها  وقر�أت 

�لدفع فورًيا  ربحت ق�سيمة م�ستحقة 

�أح�رس  �أن  وعلَيّ   .. يورو  مليون  مببلغ 

فور� لإحدى �لدول �لأوربية لأ�ستلمها �أو 

�أر�سل ر�سالة �إلكرتونية للمحامي �مل�سئول 

وير�سلها  عني  لي�ستلمها  �جلائزة  عن 

يل مقابل مبلغ من �ملال( حتى �لآن �أنا 

ل�ست خا�رًس� �أي �سيء، حتى �ملعلومات 

�لتي طلبت مني معلومات ب�سيطة ل 

عليها،  �أحدهم  ح�سل  �إذ�  علَيّ  خوف 

�لبيانات  ��ستمارة  �أمالأ  نف�سي  وجدت 

ومن بني �لبيانات رقم هاتفي �ملحمول، 

�لعنو�ن  �إىل  �ل�ستمارة  باإر�سال  وقمت 

�لر�سالة  �ملرفق مع  �لإلكرتوين  �لربيدي 

�لتي و�سلتني.

�لثالث  �ليوم  �لآخر ويف  تاله  يوم  مر 

بهذه  فوزي  توؤكد  ر�سالة  وجدت 

�لق�سيمة وعلَيّ �حل�سور لأ�ستلم قيمتها 

�أو  يوًما   15 �أق�ساه  ميعاد  يف  �ملادية 

�لتحدث لدى �ملحامي �مل�سئول عن هذه 

ر�سالتي  �إر�سال  يف  �أتردد  مل  �جلائزة، 

�أ�ستطيع باأي  للمحامي وذلك لأنني لن 

حال من �لأحو�ل �أن �أجهز نف�سي لل�سفر 

يوًما، مل  �أوروبا يف خم�سة ع�رس  �إىل 

مكاملة  ووجدت  �إل  ت�سل  �لر�سالة  تكد 

�لذي  �لبلد  كود  حتمل  دولية  هاتفية 

جاء ��سمه يف �لر�سالة، حتدث معي �أنه 

�سيكون مندوبي يف ��ستالم هذه �جلائزة 

و�سويل  حالة  يف  مر�فقي  �سيكون  �أو 

لن  �أنني  له  بنف�سي، فاأكدت  لأ�ستلمها 

�أ�ستطيع �ملجيء بنف�سي لأ�ستلم �جلائزة 

ولكني �أريده �أن يكون هو مندوبي يف 

��ستالم هذه �جلائزة، فاأجابني �أنه �سوف 

ير�سل يل ر�سالة على �لربيد حتمل كل 

�لتفا�سيل و�ملبالغ �مل�ستحقة.

ر�سالة  بطويل وجدت  لي�ض  مر وقت 

�طلعت  بالطبع  �ل�سخ�سي،  بريده  من 

على حمتو�ها، كان يخربين �أن توكيلي 

�لقانونية  �لإجر�ء�ت  تخلي�ض  يف  له 

�خلا�سة باجلائزة �سيكلفني ع�رسة �آلف 

يف  �ملبلغ  هذ�  من  يحتاج  ولن  يورو، 

بع�ض  لتجهيز  يورو   1٠٠٠ �إل  �لبد�ية 

�لأور�ق وباقي �ملبلغ لن ي�ستلمه �إل بعد 

�أن ت�سلني قيمة �لق�سيمة.

�أخذت �لأفكار تر�ودين �إيجابا و�سلبا .. 

هل �أر�سل له �ملبلغ �لذي يريده؟ �أم هذه 

�ل�ستيالء  هدفها  ن�سب  عملية  جمرد 

ذهابا  �لأفكار  �أخذت   .. �أمو�يل  على 

و�إيابا .. �أر�سل .. ل �أر�سل .. �ملبلغ �لذي 

�لذي  و�ملبلغ   .. �سخم  عليه  �ساأح�سل 

�ساأر�سله لي�ض بقليل .. ولكن لو قارنت 

�ملبلغني ببع�سهما �أنا من �سيكون �لكا�سب 

 .. �لنهائية  للنتيجة  و�سلت  �أخري�   ..

�أن  �لذي يريد  �ملبدئي  �ملبلغ  له  �ساأر�سل 

يح�سل عليه .. 

عرب  �ل�سخ�سي  ح�سابي  على  دخلت 

�لإنرتنت و�أنا �أقوم بتحويل �ملبلغ �لذي 

على  املالية  اخل�صائر  بلغت 

الإنرتنت من جراء الر�صائل املزيفة 

265 مليون دولر لعام 2008
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كنت   .. ر�سالته  عرب  �ملحامي  طلبه 

�أل  ميكن  �ملبلغ  هذ�  �أن  نف�سي  �أحدث 

بد�يتها  من  �لق�سة  هذه  وتكون  يعود 

�أفكار   .. تلفيق  جمرد  نهايتها  حتى 

كثرية كانت تدور يف ر�أ�سي .. ولكن كان 

�إغر�ء �ملك�سب �لكبري �ل�رسيع �أقوى من 

�أي �أفكار �أخرى كانت تتد�عى بد�خلي 

 .. �لتحويل  �إجر�ء�ت  �أكمل  فاأخذت 

وقتها  �لتحويل  تاأكيد  حلظة  جاءت 

ترددت .. هل �أقوم بتاأكيد �لتحويل؟ 

�أكذب  �أترك هذه �لإغر�ء�ت؟ .. لن  �أم 

�لإغر�ء،  مقاومة  �أ�ستطع  .. مل  عليكم 

�ملبلغ �لذي �ساأك�سبه لي�ض بقليل ويجب 

�أح�سل  حتى  �ملال  ببع�ض  �أ�سحي  �أن 

 .. �لتاأكيد  زر  على  �سغطت   .. عليه 

�لدقائق  �أخذت  بعدها  �ملبلغ،  وحتول 

رد  �أي  �نتظار  �ساعات يف  وكاأنها  متر 

باأن �ملبلغ قد حتول، مر �ليوم �لأول ثم 

�لأفكار   .. كامل  دهر  وكاأنهما  �لثاين 

خ�رست  لقد   .. ر�أ�سي  على  تتهافت 

من  يومني  �سوى  مير  مل  ل  نقودي!! 

خالل  علَيّ  �سريد  �ملحامي  �أن  �ملوؤكد 

�ليومني �لقادمني .. �أخذت �أو��سي نف�سي 

يوما بعد يوم حتى مر �أربعة �أيام ومل 

�أتلق �أي رد .. قمت باإر�سال ر�سالة عرب 

 .. رد  �أي  �أتلق  ومل  للمحامي  �لإمييل 

تاأتيني  �ل�سود�ء  �لأفكار  جميع  �أخذت 

�لقدر  �أ�سعفني   .. �لأخرى  تلو  و�حدة 

�أن �أقوم مبر�جعة ح�سابي �لئتماين .. 

وكانت �ملفاجاأة �لكربى .. ح�سابي �أخذ 

 .. �سيًئا  منه  �أ�رسف  �أن  دون  يتناق�ض 

لأعرف  �لعمالء  بخدمة  فور�  �ت�سلت 

ماذ� يحدث .. وطلبت بالفعل �أن يغلق 

هذ�  من  نتحقق  حتى  موؤقًتا  ح�سابي 

�لأمر .. ذهبت بنف�سي وقمت مبر�جعة 

�أن  و�كت�سفت   .. �ل�سخ�سي  ح�سابي 

ح�سابي �أخذ يتناق�ض منذ �إر�سايل �ملبلغ 

�لذي �أر�سلته للمحامي .. �أكد يل �مل�سئول 

وذلك   .. للقر�سنة  تعر�ض  ح�سابي  �أن 

�أحد  به  ثبت  فقد  جهازي  من خالل 

بر�مج �لقر�سنة .. وقد قامو� بفح�ض 

جهازي وبالفعل �كت�سفو� هذ� �لربنامج 

�لقر�سان  هذ�  خالله  من  ح�سل  �لذي 

على رقم ح�سابي وكلمة �ل�رس ..

ي�سنعون  �سوف  �أنهم  �مل�سئول  �أخربين 

هذ�  �أن  للتاأكد  �لقر�سان  لهذ�  فخا 

وبالفعل   .. لي�ض جمرد خطاأ ح�سابي 

وجدو� طلب �سحب لكل �ملبلغ �ملوجود 

فور�  �مل�سئول  بي  و�ت�سل  ح�سابي  يف 

�ل�سحب  �أطلب  مل  �أنني  و�أخربته   ..

�لطلب  هذ�  �إلغاء  منهم  فطلبت   ..

�أي رد  �أتلق  �لأيام ومل  .. ومرت هذه 

ب�سكل  �أر�سلها  كنت  �لتي  ر�سائلي  على 

يومي للمحامي .. �أق�سد �لقر�سان �لذي 

�أوهمني �أنه حمام .. 

كانت  �لتي  �ل�سود�ء  �لأفكار  �أ�سبحت 

 .. �أليما  و�قعا  ر�أ�سي  على  تتهافت 

�ملبلغ  لي�ض فقط  �أمو�يل  فقد خ�رست 

�أهديت  �لذي  �أنا  بل   .. �أر�سلته  �لذي 

�لل�ض مفتاح خز�نتي بنف�سي .. لياأخذ 

منها ما ي�ساء .. لول �أن �هلل لطف بي 

 .. �أمو�يل  كل  لكنت خ�رست  وبحايل 

�أنني قمت مبر�جعة  ولكن �حلمد هلل 

و�أبلغت  �ملنا�سب  �لوقت  يف  ح�سابي 

�مل�سئولني عن �لنق�ض �لذي يحدث.

فهذه ق�ستي �لتي �أرجو �أن ياأخذ جميع 

�لأ�سدقاء عربة منها .. و�أرجو �أل يقعو� 

بني بر�ثن �لقر��سنة �لذين يجعلون �أمام 

�أعيننا هدفا كبري� ي�سهل �حل�سول عليه 

�أن نقتن�سه ب�سهولة  �أننا ميكن  ون�سعر 

من  �أننا  �لنهاية  يف  نكت�سف  ولكن   ..

و�كت�سفت   .. �أمو�له  وت�رسق  قَتن�ض  يرُ

ر�سالة  �أول  عنو�ن  )مربوك(  كلمة  �أن 

جاءتني تقال يف بع�ض �لأحيان عندما 

قليلة  خ�سارة  ولكن   .. خا�رس�  تكون 

ولي�ست خ�سارة كل ما متلك.

ماذا  يعلمون  ل  الآباء  من   %65

يفعل اأبناوؤهم على الإنرتنت

له على  والديك عما تتعر�ض  اأخرب 

الإنرتنت حتى ل تتعر�ض للخطر
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تاريخ م�سطلح �حلكومة �لإليكرتونية:

ي�سار  كما  �أو  �لإليكرتونية  �حلكومة 

 E-government إليها باللغة �لإجنليزية�

تتبناه  حديث  نظام  هو   eGOV �أو 

�حلكومات با�ستخد�م �ل�سبكة �لعنكبوتية 

�لعاملية و�لإنرتنت يف ربط موؤ�س�ساتها 

بع�سها ببع�ض، وربط خمتلف خدماتها 

باملوؤ�س�سات �خلا�سة و�جلمهور عمومًا، 

وو�سع �ملعلومة يف متناول �لأفر�د وذلك 

خللق عالقة �سفافة تت�سف بال�رسعة 

�لأد�ء.  و�لدقة تهدف لالرتقاء بجودة 

مل�سطلح  ��ستخد�م  �أول  �أن  يعتقد  و 

يف  ورد  قد  �لإلكرتونية«  »�حلكومة 

خطاب �لرئي�ض �لأمريكي بيل كلينتون 

عام 1992.

�لأمم  عرفت   2٠٠2 �لعام  ويف 

باأنها  �لإلكرتونية  �حلكومة  �ملتحدة 

�لعاملية  و�ل�سبكة  �لإنرتنت  »��ستخد�م 

�حلكومة  وخدمات  معلومات  لتقدمي 

�لتعاون  منظمة  وقدمت  للمو�طنني«، 

 )OECD( و�لتنمية يف �ملجال �لقت�سادي

�لتايل  �لتعريف   ،2٠٠3 عام  يف 

��ستخد�م  هي  �لإلكرتونية  »�حلكومة 

و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 

�إىل  للو�سول  �لإنرتنت  وخ�سو�سًا 

�أي�سًا  وهناك  �أف�سل«.  حكومات 

تعريفات �أخرى لعدد من �لباحثني يف 

جمال �حلكومة �لإلكرتونية فمنهم من 

�لقطاع  لتح�سني  و�سيلة  باأنها  عرفها 

على  ركزو�  و�آخرون  و�حلكومي  �لعام 

�ملو�طن  مع  �لت�سال  حت�سني  جانب 

و�لبع�ض  �أكرب  دميوقر�طية  وحتقيق 

�أنها م�ساألة جتارية تتعلق بزيادة  ذكر 

�لعو�ئد وحت�سني �لأد�ء و�لو�سع �لتناف�سي 

للهيئات و�لدو�ئر �حلكومية.

�حلكومة  �ملقدمة عرب  �خلدمة  طبيعة 

�لإليكرتونية:

ت�سري �لدر��سات �إىل �أن �أغلب �خلدمات 

�لإليكرتونية  �حلكومة  توفرها  �لتي 

تندرج حتت �إحدى �لت�سنيفات �لتالية:

عالقة �حلكومة باملو�طن �أو �لعميل

عالقة �حلكومة بقطاع �لأعمال

بع�سها  �حلكومة  موؤ�س�سات  عالقة 

ببع�ض

عالقة �حلكومة مبوظفيها

تتوفر  ل  قد  �أخرى  عالقة  وهناك 

�لإليكرتونية  �لأجهزة  وهي  �ملالأ  على 

�مل�ستخدمة من قبل �حلكومات يف �إطار 

و�لأجهزة  �لت�سالت  وت�سمل  د�خلي 

�ملرتبطة  �لأمن  �أجهزة  مثل  �لتقنية 

متاحة  لي�ست  فهي  مركزية  ب�سبكات 

للجميع.

�أهد�ف �حلكومة �لإلكرتونية

عمليات  �لإلكرتونية  �حلكومة  تدعم 

�حلكومة �لكال�سيكية من حيث تقدمي 

�خلدمات �آليًا جلمهور �مل�ستفيدين.

�ملالية  �لأعباء  تخفيف  �إىل  تهدف 

�إجر�ء  كلفة  �لعامة جلهة  �لإد�ر�ت  يف 

�خلدمات مع �ملحافظة على م�ستويات 

�أن  ومبا  �خلدمات،  جلودة  عالية 

ت�ستهدف  �سوف  �لإلكرتونية  �حلكومة 

جمموعات من �رس�ئح �أكرث �ختالفا .. 

ومن �لأهد�ف �لإلكرتو-حكومية:

�لعالقة بني �حلكومة و�ملو�طن:

يف جمال عالقة �حلكومة مبو�طنيها، 

�حلكومة  �أهد�ف  معظم  تقع  �سوف 

�ملو�طن  رفاهية  خانة  يف  �لإلكرتونية 

�لهدف  ففي  �حلكم،  يف  وم�ساركته 

�حلكومة  ت�ستطيع  �لأول  �لإ�سرت�تيجي 

من  بدًل  �ملو�طن  �إىل  �خلدمة  تو�سيل 

با�ستخد�م  وذلك  �إليها  هو  ي�سل  �أن 

تكنولوجيا �لإنرتنت و�لت�سالت.

احلكومة  اأهداف  معظم  تقع 

رفاهية  خانة  يف  الإلكرتونية 

املواطن.
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يتعدى  �سوف   2٠11 عام  بحلول  �أنه  �إىل  �لإح�سائيات  ت�سري 

م�ستخدمو �لإنرتنت يف �لعامل ربع عدد �سكان �لعامل تقريبا وهو 

 Internet World إح�سائيات موقع� ��ستناد� �إىل  عدد كبري وذلك 

�ل�سهري وهو يو�سح �لزيادة �مل�سطردة يف عدد م�ستخدمي   Stats
�لإنرتنت �سنويا يف �لعامل ويف �ملنطقة �لعربية �أي�سا.

وقد �أثبتت �لعديد من �لدر��سات �أن �لإنرتنت �أ�سبحت و�سيلة تنعك�ض 

من خاللها ثقافة �ل�سعوب وطريقة تفكريهم و�أي�سا قد يغري هذ� 

�ملحتوى يف نظرة �لآخرين. وعلى �لرغم من �أن �للغة �لعربية تعترب 

خام�ض �أكرث لغات �لعامل حتدثا �إل �أن �ملحتوى �لعربي على �لإنرتنت يعد 

حمزنا و�سعيفا ول يقارن باأية لغة �أخرى. فبالتاأكيد �لدعوة �إىل زيادة هذ� 

�ملحتوى �إن �أخذت منحى �جلدية �سوف توؤثر يف �لكثري من �لأ�سياء �ملغلوطة عن 

جمتمعاتنا �لعربية على �لإنرتنت.

ولعل هدف هذ� �لباب هو عمل م�رسوع يغري �سورتنا لالأف�سل لدى �لآخر وذلك من 

خالل عمل موقع SaleemTube وذلك على غر�ر �ملوقع �ل�سهري YouTube وذلك 

من خالل رفع ملفات �لإنتاج �ملرئي �ملختلف �سو�ء �ملنتج ب�سكل حمرتف �أو تلك 

�لأعمال �ملرئية �حلرة.

SaleemTube فكرة موقع �سليم تيوب

تقوم �لفكرة على بناء موقع �إليكرتوين خا�ض بحملة �سليم نت يدعى 

SaleemTube يتم تق�سيم هذ� �ملوقع �إىل عدة �أق�سام وهي:
�أعمال �حرت�ف:

يتم رفع �مللفات �خلا�سة بالأعمال �لحرت�فية �ملنتجة ب�سكل 

�حرت�يف يف هذ� �جلزء، �سو�ء كانت هذه �لأعمال 

�أفالما �أو م�سل�سالت �أو كليبات 

يف  حموريا  دور�  �لإنرتنت  تلعب 

تغيري �لآر�ء وتر�سيخها �أو حتى متكني 

�أخرى  �أفكار  وحمو  جديدة  �أفكار 

كما  و�لتقاليد  �لثقافات  يف  وتغري 

�أ�سو�ت و�آر�ء  �لتعبري عن  ت�ساهم يف 

على  �لظهور  يف  �سعوبة  جتد  قد 

�لأ�سباب جميعا  �لو�قع. ولهذه  �أر�ض 

�أ�سبحت �لإنرتنت �ساحة للتعبري عن 

�آر�ء ومعتقد�ت مل تكن لتظهر لول 

وجود �لإنرتنت وهذه �لآر�ء منها ما 

�لعربية  �ملنطقة  �سورة  على  يوؤثر 

باأكملها لدى �لآخرين ومنها ما يوؤثر 

يف تغيري �ل�سورة �إىل ما هو �إيجابي 

�أي�سا لدى �لآخر.

نحن من يرتك النطباع اجليد 

جمتمعنا  جتاه  الآخرين  لدى 

العربي
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و�أغاين �أو فو��سل توعوية وما �إىل ذلك.

�أعمال هو�ة

يكون هذ� �جلزء خا�سا بكل �أعمال �لهو�ة، ويتم رفعها بعد �لطالع على مادتها من مديري �ملوقع و�لتاأكد من 

خلوها من �أي مو�د خاد�سة للحياء �أو �أي مو�د تتعر�ض بال�سب و�لقذف جتاه �لأديان �ل�سماوية �أو �ملعتقد�ت �لدينية 

�أو �حلكام.

�أعمال كوميدية:

�أو  كانت ملحرتفني  �سو�ء  ترفيهي  لها طابع  و�لتي  �لكوميدية  �لأعمال  بكل  �خلا�ض  �جلزء هو  هذ�  يكون 

لهو�ة. 

�لغر�ئب و�لطر�ئف:

هذ� �جلزء هو �خلا�ض بكل �ملو�قف �لطريفة �لتي �سورت مبح�ض �ل�سدفة �أو ب�سكل متقن ولكنها 

حتمل �سيئا طريفا �أو غريبا، كما ميكن يف هذ� �جلزء �إدر�ج �لأعمال �مل�سورة عن �لأفعال 

�خلطرة لبع�ض �لهو�ة و�ملحرتفني �لذين يهوون �لقيام بالأعمال �خلطرة.

حقوق �مللكية :

بالتاأكيد فاإنه جلميع �ملو�د �ملعرو�سة على هذ� �ملوقع �سيتم حفظ 

�لتحقيق  ق�سم  طريق  عن  لأ�سحابها  �مللكية  حقوق 

بعد  يوم  �أول  من  �سيعمل  �لذي 

رفع هذ� �ملوقع على �لإنرتنت حتى ناأمن 

�لدخول يف �أمور �رسقة حقوق �مللكية.

�لت�سويت

�رسورة  من  جاءت  �ملوقع  هذ�  فكرة 

�لإنرتنت  على  للعرب  حمتوى  وجود 

وهذ� �ملحتوى يكون على �مل�ستوى �ملقروء 

جلميع  ..وميكن  و�ملرئي  و�مل�سموع 

�لأ�سدقاء �لت�سويت عرب موقع �سليم نت 

SALEEM NET

جيدا  انطباعا  دائما  اترك 

خالل  من  جمتمعك  وعن  عنك 

وحوارك  اجلادة  مو�صوعاتك 

الأفكار  ومناق�صة  املثمر 

الهادفة.
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ُترى اأي هذه الطرق 

ت�سلكها النحلة لت�سل 

اإىل الزهرة ؟



�ساعد قائد هذه املركبة 

الف�سائية للو�سول اإىل 

كوكبه حتى ال يقع يف اأيدي 

�سائدي الف�سائيني .

�ساعد قائد هذه املركبة 

الف�سائية للو�سول اإىل 

كوكبه حتى ال يقع يف اأيدي 

�سائدي الف�سائيني .



ا�سطب على اأحرف الكلمات 

التي حتملها كل �سخ�سية من 

�سخ�سيات املجلة لتح�سل على 

كلمة ال�رس اخلا�سة بهذا الكمبيوتر 

العمالق .

�صاروخ

�صيارة

طائرة

مركب

ل ت اأ ن �ص ي

م ر �ص اأ ي ر

م ك ر ب �ص و

ط ة �ص خ ك ر



اأمامك �سورتان 

بينهما اأربعة 

اختالفات . هل 

ت�ستطيع اإيجادها ؟



اوجد االأرقام الناق�سة 

بني 100-2 

ملحوظة ميكنك اإ�سافة 

الرقم 6

2
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8692832
69
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اأراد هذا ال�سخ�ص 

اأن يو�سل الكمبيوتر 

اخلا�ص به مب�سدر 

الكهرباء . فاأي 

الفتحات يختار ؟ 
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�نظر �إىل �شهاد�ت 

بطولته .

من دخل منزيل ؟

ماذ� تريد�ن 

�أيها �لفريو�شان 

�لتافهان ؟

ونعرف كيف ��شتطعت 

�حل�شول على كل هذه 

�ل�شهاد�ت �لر�ئعة !!  

ل يوجد م�شتحيل يا بني.. 

و�لأمر ي�شري جد� ..

ويجب �أي�شا �أن متتلك 

حا�شوبا وطابعة. 

وبعد ذلك .. ماذ� 

�أفعل ؟ هل �أتدرب على 

حتطيمهما

تطبع مثلي ع�شر�ت 

�ل�شهاد�ت �لتي تتحدث 

عن بطولتك دون �أن تربح 

منزلك 

نريد �أن نتعلم منك 

بطولة �خرت�ق �حلو��شيب . 

حكاية بطولتي تبد�أ 

منذ �شنو�ت بعيدة .. لقد 

�شحيت كثري� قبل �أن �أح�شل 

على �شهاد�ت �لتقدير �لتي 

ترونها .

�أمتنى �أن �أ�شبح 

بطال مثلك و�أح�شل 

على �شهاد�ت تقدير.

بد�أت حتلم 

بامل�شتحيل

�إنه بطل �لفريو�شات 

بال منازع . 


