
�وافق الجميع حتًما على أن الترفيه هو أحد أفضل مظاهر 
العالم المت�ابط، حيث نستطيع الوصول إلى ما شئنا من 

أفالم، وموسيقى، وألعاب. فهناك أنشطة وألعاب 
إلكت�ونية ترفيهية للصغار والكبار وغالًبا ما تكون تعليمية 

وترفيهيـــة في آن واحد.

"ال مهرب من واقع أن التكنولوجيا أصبحت من المظاهر 
الدائمة الوجود في حيا�نا اليومية. وبالتالي ما نستخدمه 

من أجهزة ووسائل تكنولوجية للحصول على المعلومات له 
تأ�ير علينا وعلى الط��قة التي نرى بها العالم و�تفاعل معه". 

(سعادة السّيدة ��م المنصوري).  

يحتوي اإل�ترنت على كميات المتناهية من المعرفة 
والمعلومات يمكنك البحث فيها واالستعالم عن أي 

موضوع ت��ده. هذه المعرفة متاحة لك في مجّرد ثواٍن 
أو دقائق معدودة كحد أقصى، وذلك بفضل اإلمكانات 

الخارقة لمحّركات البحث.

ال يفترض أن تشعر بالضياع مجّدًدا. يسمح لك االتصـــــال 
باإل�ترنت بتحديد موقعك على الدوام، سواًء في من�لك 

أو أ�ناء سفرك. يمكنك بالتالي حفظ الخ�ائط والمواقـــع 
والعثور على ما تحتاجه من حولك بكل سهولة أينما كنت 

فـــي العـــــالم.

ما من ط��قة أسهل اليوم لالطالع على وضعك المالي 
باستم�ار من خالل العمليات المصرفية عبر اإل�ترنت والفوا�ير 

االلكت�ونية. تستطيع بهذه الط��قة إدارة شؤونك المالية 
بشكل أفضل، وسداد فوا�يرك عبر اإل�ترنت، وتعّقب طلبا�ك، 
واألهم من ذلك، إطالق تحذ�ر س��ع في حال أي استخدام 

مشبــــــــوه. 

لقد غّير اإل�ترنت جذ�ً�ا الط��قة التي �نسّوق ون�اول بهـــا 
التجارة. نستطيع التسّوق من أي متجر في العالم بمـــجّرد 

تح��ك أط�اف أصابعنا، ونستطيع طلب أي منتج بمجرد النقر 
على �ر. من شأن ذلك تع��ز التجارة العادلة والتنافســــيـة 
وإنشاء سوق عالمية بحق تسمح لنا بمقارنة المنتجات من 
أي مكان في العالم. يسمح لنا ذلك أيًضا ب�يع وإنشــــاء 

شركات تلّبي حاجات العمالء في كافة أنحــــاء العــــالم.

من المذهل أنك تستطيع اليوم التواصل مع أشخاص على 
الطرف اآلخر من العالم في خالل ثــواٍن، وهو أمر ما كنت 

لتحلم به منذ بضعة عقود. فبفضل قابلية االتصـــــــال 
والمشاركة، تغّيرت الط��قة التي �تكّيف بها، ونزدهر، ونبتكر 

في هذا العـــالم!

العمليات المصرفية 
والفوا�يـــــــــر

التجـــــــــــارة
والتســــــــــــــــّوق

قابلية االتصــــال
التـــواصـــــــــل، 

المشــاركــة

التــــــــرفيـــــــــه

إدارة العنــــاويـــــن 
وجهـات االتصـال

المعلومــــات،
المعرفــــــة، 

التعّلــــــم

http://www.infobarrel.com/Advantages_of_the_Internet 
https://www.computerhope.com/issues/ch001808.htm 

الم�اجع:

ن��د االحتفاء بحسنات اإل�ترنت لنتذّكر دوًما أ�ره اإليجابي علينا،
لكننا ندعو في الوقت عينه كل شخص منكم ل��ارة موقع safespace.qa لالستعالم عن 

كيفية الحفاظ على أمنك وأمن عائلتك على اإل�ترنت واالستفادة من م�اياه دون مواجهة 
أي تهديدات. 
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