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�ليومي  �سـتخد�منا   aخال
نتعر»  �إلنترنت  لشـبكة 
مثل  عديـد	،   Jألخطـا
�لف�#سا0 # �ستال? �لكث� 
�ملتطفلة.  �لgيد  Jسائل  من 
فبالرغم من �ا ال تشـكل 
 'ضـر�J على جهزتنا +ال 
مر مزعج  منهـا  �لتخلص 
#يسـتهلك كثيــًر� من 

�لوقت.

#ُيعـر� �ملسـؤ#لو' عن 
 "Cبـ"��اكر  Jألخطا�  rهذ
حيث  �لشبكة،  قر�صنة   c
من  نو�}  بتصميم  يقومو' 
هد�فا  «د?  �خلبيثة  �ل�gمج 
معينة �م، مثل �لتجسـس 

سرقة   # �ملسـتخد?  على 
�ذ�  حساسـة.  معلوما0 
عديد	  شـركا0  عكفت 
 	J9على تصميـم بر�مج قا
 Jعلى مو�جهة تلك �ألخطا
�ملضـا9	  �ل�gمـج  مثـل 
من  #غ�ها  للف�#سـا0، 

بر�مج �حلماية.
فبالرغم من ' هذr �ل�gمج 
بفاعلية  سـا�ت  �ملضا9	 
 cلذ� L`حلد مـن �أل� &+
يسـببه �لقر�صنـة +ال �م 
#�ظبو�  بل  يستسـلمو�   À
جديد	   Qطـر +ªا9  على 
خال�ا  مـن  يسـتطيعو' 
بشكل  �ملستخدمني  مها5ة 
�تلف عن سابقه. #سأ`كر 
 Jلسـطو� rهذ gلكم عـ

طريقتهـم �جلديد	 �ملعر#فة 
بتسـمية "Jسائل �لتصيد". 
 Lصبـح مألوفا لدفقـد 
�ملسـتخدمني ' تصلهـم 
�ا  ُيعتقد  +لكتر#نية  Jسالة 
 Qحد �ملو�قع �ملوثوقا9مة من 
ֲדا، كالبنك �لذc يتعاملو' 
على  �لطلب   cتو§# معه، 
حتديث معلوماִדم �لشخصية 
#كلمة �لسر #`لك بالضغط 
تتضمنه  معـني  �Jبط  على 
�لرسـالة، #غالبـا ما يتم 
 aحا q ضافة حتذيـر بأنه+
عد? مـأل �خلانا0 �ملطلوبة 

سيتم +غالQ �حلسا¨.
�لتصيد  #��د� من Jسائل 
هـذr هو �حلصـوa على 
معلوما0 خاصة من �ملستلم 

#�ستعما�ا لسحب  مو�له. 
#مبا ' �لرسائل تبد# قانونية 
حيث +�ا حتمل شعاJ �لبنك 
#عنو�نه (�ملنقولني من موقع 
�لبنك) �ألمر �لذc ال يبعث  
�ملستلم على �لشك، فيصبح 
�كتشا� خطر هذr �لرسائل 
 rالنتبا� من  +& كث�  Õاجة 

من ِقبل �ملستخد?.
مثل  تصلهم  مـن  #ننصح 
هذr �لرسـائل ' ال ينقر#� 
مطلقـا علـى �J cبـط 
�إللكتر#نية  �لرسائل  حتتويه 
�ملشـكوd ֲדا #CياJ	 موقع 
�ملعنية  �ملؤسسـة   # �لبنك 
بعملية  #+عالمهـم  باألمر 
�لغـش هذr كـي يأخذ#� 

�إلجر�0�j �لالCمة.


سـائـل �لتـصـيـد
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�لغا��^ �8نعكاسها 
على �لصحة

بأنه   éالنتفـا� ُيعـر� 
�الJتيا�  بعد?   Jلشـعو�
على مستوL �لبطن نتيجة 
 j0 #هو��Cجـو9 غـا#
 cلذ�# j�9خـل  �ألمعـا
يكـو' غالبـا مصحوبا 
باضطـر�¨ q حركتها. 
من   0�Cلغا� طر9  #ميكن 

�لفم   طريـق  عن  �ملعد	 
# مـن �ألمعاj عن طريق 
فتحـة �لشـرª# .yب 
جتنب �بتـال} ��و�j ألنه 
عا9	 يعـو9 �& �ضطر�¨ 
+& حد³#   c9يؤ  Óعص
#كلنا   .«Jلعـا� هـذ� 
متفا#تة من  نبتلع كميا0 
��و�j بطريقة ال +9�Jية مع 
�لطعا? # �لشر�¨، #لكن 
#�لشـا`	  �لغريبة   Qلطر�
 L9لألكل #�لشر¨ قد تؤ
+& �بتال} كمية كب�	 من 
��و�j تسبب حاال0 عسر 
 q بالضيق Jضم #�لشعو��

�لبطن. 
 jمن ��و� 	�نبتلع كمية كب#

عندما نلتهم �لطعا? #نرتشق 
مسمو}  بصو0  �لسو�ئل 
# شـرֲדا  مصها  عند   #
من �لزجاجة مباشر	. كما 
 jتشا� ��و�J� #يتم مص 
ال شعوJيا عند Jفع �لذقن 
# جذ¨  �لرقبـة  فر9   #
�حلنجر	 +& �ألما?، #ميكن 
 yحلـاال0 +خر�� rهذ q

  	Jصو q 	مباشـر jو���
جتشـؤ مرتفـع �لصو0. 
�بتال}   ' بالذكر   �جلدير 
��و�j §جب عر�» بعض 
�ألمر�» �لعضوية كالقرحة 
�ملعد	  ��ضمية #سـرطا' 
 .	Jملر��# �لقولو'  مر�» #
�لعا0�9  لذ� ªب تصحيح 
 jخلاطئة للطعـا? مثل مل�
�ملعـد	 #تنـا#a �ألطعمة 
# �ملشـر#با0 �ملحتويـة 
 a#0، #تنا�Cعلـى �لغـا
 xلوجبا0 �لنباتية �ملتّبلة �ل�
حتتوc علـى كمية كب�	 
عد?  #ªب  �لفضال0  من 
+�ـاa عـالy �ألمر�» 
كي  #��ضمية  �لعضويـة 
عر�» ال  q ال يتسـبب

§مـد عقباهـا.

�لتعر� �سن �لتنفس

 Qلتعر� 'بالرغـم مـن 
�لكثـ� مٌر مزعج +ال نه 
مر صحي، 9#' شـك. 
#تكمـن منافعه q طر9 
�ملو�9 �لسـامة من �جلسم 
 &+ حر�Jتـه  #تنظيـم 
�لتنفس.  جانب حتسـني 
#يش� �لباحثو' q جامعة 
 &+ �ألم�كية  "ميشيغن" 
' من يتعرQ قليًال #يتمتع 
بنشـاÞ +فر�cC ضعيف 
�لدمعية q �لعني  للغـد9 
�لفم   q للعابية� #�لغـد9 
 q قد يعا¦ من مشـاكل
 Þبنشا قيامه  �لتنفس عند 
كمماJسة  مرهق  Jياضي 
#�لت  هـذ�  �لرياضة. 
Ëموعة  �حلديثة  �لد�Jسة 
�ملصابني  �ملتطوعـني  من 
 jجر� من  �لربو   «Jبعو�
مشـكلة   rهذ# �لتعب، 
�لعديد  تصيـب  صحية 
 aمـن �لرياضيني #ما تز�
�لوضو�.  قليلة  سـباֲדا 
#Èتلف هـذ� �لنو} من 
�لربـو عن �لربـو �ملزمن 

9قائق  بعد  يظهـر  كونه 
 jفقـط على بد 	معد#9
�لتماJين �لرياضية. حللت 
�لد�Jسة 9J فعل �ملتطوعني 
على j�#9 يسـاعد على  
 .Qلعر�# �للعـا¨   Cفر�+
�ملتطوعو'  تعاطـى  كما 
 q  �J#9 خر يلعب� j�#9
�لتنفسية  �لقنو�0  تضييق 
#لئـك �ملصابني  Lلـد
بالربو مـن جر�j �لتعب. 
�ملتطوعني   فعل   9J �Jتبط 
بتفاعل  �لثا¦   j�#لد� على 
 j�#من �لد �بطأ بكثمنهم 

  .Qملنتج للعر� a#أل�
يذكـر �ا �ملـر	 �أل#& 
�لx يتم من خال�ا حتديد 
 Cفر�+ J9جـة  بني  عالقة 
من   ،Qلعـر�# �للعـا¨ 
�لتعر»   aحتما�# جهة، 
�لناجم  �لربو  من  لنوبا0 
مـن �لتعب، مـن جهة 

.Lخر

بتصر� عن �لشبكة �لعاملية

s.�.s :مسا�ة �لصديق
تونس
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للبيع  تعـر�  �ينة   
ٌ
�
فهل من مشتٍر؟

ُتعر» �ملجوهر�0 �لّنفيسة 
q �لكثـ� مـن �ملز�0�9 
سعاJها  فتكو'  �لعاملية.. 
 jباهظة حيث يسعى �ألثريا
القتنائها غ� مكترثني #ال 
مبالني للمبـالغ �لx تدفع 
مقابل �حلصوa عليهـا.  

#ال ينشـغل �ألثرياj فقط 
 j.. بل �لفقر�	لظاهر� rֲדذ
#لئك  Jخبايًضا يتناقلو' 
�ملترفني لدJجة ّنهم ميلئو' 
معظم #قا0 فر�غهم مبثل 

تلك �لقصص �ملث�	.. 

#يسـتمّر �حلاa على هذ� 
#قا0  فتضيع   ..aملنـو��
9#منا   Lًسد �لّطرفني  كال 
فائـد	.. #هذ� حاa تلك 
�لكنوC �ملا9ّيـة �لّدنيوية.. 
 rهذ q توجـد #لكـن 
�حليـا	 يًضا كنـوCٌ �ينٌة 
كثر  يكا9  فريـدٌ	   JٌJ9#

�لّنا� ال يع�#�ا �هتماًما.. 
�ألسـاط�  من  #يعتg#�ا 
#�أل#هـا?.. فينشـغلو' 
�لّسـعي  #يرفضو'  عنها 
فهم  عليهـا..   aللحصو
�لّذهب  بلمعـا'  يتأثر#' 
#يعمو'  #�ملرجا'  #�للؤلؤ 
عيو�م عـن كنوC �حلكم 

#�ملعا�J �لر#حانية..
�ملا9ّية   JJلّد�  ' ال شـك 
�د#9	 �لعد9.. فإ' �قتنيت 
 ..dحد�ها فلن ميلكها سو�+
�لّر#حانية   Cلكنـو� #لكن 
تتضاعف  �لرّبانية   �Jملعا�#
ألّنها  كثر 5اًال..  #تصبح 
تعتمد على جهد �إلنسـا' 
 jملر� سـعى  فكّلما  `�ته.. 
 rتا�#�9�9C علمـا #Õًثـا 
�هللا كثر #كثـر من تلك 
�لفيو» �لّطّيبة.. #كّلما نقل 
�ملرj فكرً	 طّيبًة #قوًال حسنا 
يشـر� �لّصـد#J.. يكثر 
�لّصال� #يزيد �خل� #ينتشر 

�لّسال? q كّل مكا'.. 

ناٍ�  ما Ãعنا عن  #كث�� 
ضّحو� Õياִדم #قضو� ّيا? 
عمرهم q سـبيل �لبحث 
 Cلكنو� تلك   q #�لّتحقيق 
#�لّر#حيـة..  �لفكريـة 
يعتر�  كّله   Àلعا� فأصبح 

بفضلهم على �لعاملني.. 
#q هذ� �لّزما' �لعجيب.. 
حيث  �ملا9ّيـا0..  Cما' 
 &+ مشد9#	  �لّنا�  عيو' 
ما هو �Cئٌف.. #ينأ#' عما 
ينفعهم #يفيدهم #ير9ّ#نه.. 
مثل   cيعتر مـرٍ»   cّفأ
هؤالj؟ يركضـو' للّدنيا 
#يسـعو' #j�Jها سـعًيا 
#j�Jهم  #يتركو'  حثيًثا.. 
يوًمـا ثقيـًال ال #C' فيه 
 À '+ لّدنيوّية� ألعما�ـم 
يكن ّ�هم �لّرئيسي تزكية 

نفوسهم.. 
فالدJJ �لثمينة ُتعر» على 
مـّر �لعصوJ #سيسـتمّر 
�لذين يعرضو�ا بسـعيهم 
هذ� ألّنهـم يقومو' ֲדذ� 

�لعمل بد�فـع �إلميا' باهللا 
 Âلب  µحلـبّ #�إلخال�#
يرغبو'  فهم  جنسـهم.. 
 q حّبتهم' يشركو�  q

 ..rهم هذCكنو
مثل   'ّ+ �هللا..  #سـبحا' 
 �`+ تنقص  ال   Cلكنو�  rهذ
تعد9 مالكوها.. بل تز9�9 
#يبـاdJ �هللا فيهـا كثر 

كثر.. #
�ملالكني  عـد9   9�C كّلما 
لعقاJٍ ما.. فإّ' كًال منهم 
قل  حّصٍة  على  سيحصل 

صغر.. #
#لكن تلك �لّنعم �لّر#حانّية 
تكثر #يباdJ فيها +`� تعد9 

مالكوها.. 
 rقنا من هذCJ فسبحا' من

�خل��0.. 
مـا  Jّبـي  سـبحانك 

عظمك.. 

�لصديق: مسـاهـمـة 
خالد �ل�gقي (سوJيا)




