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العالقة بين التقنية و كذبة أبريل
علينا جميعا أن نتقبل الواقع والتعايش معه 

بأفضل األحوال عن طريق نشر ثقافة أمن 
ا، املعلومات واالستخدام األمثل للتقنية بينن

وكما قال املدعي . خاصة لدى الجيل الصاعد
ي أنت توافق على املراقبة ف»العام لي ميريالند 

.«اللحظة التي أدرت جهازك للتشغيل
النفاعيمحمد -

ال تنتظر أكثر
لو شاء هللا أن يهبني شيًئا من حياة أخرى، فإنني سوف 

.أستثمرها بكل قواي
ر في ك

ّ
ل ربما لن أقول كل ما أفكر فيه، لكنني حتًما سأفك

.ما سأقوله
له، بل ملا تعنيه

ّ
.سأمنح األشياء قيمتها، ال ملا تمث

لق
ْ
غ

ُ
 كل لحظة ن

ّ
ا أن

ً
، وأحلم كثيًرا، مدرك

ً
فيها سأنام قليال

 ستين ثانية من النور 
َ
.أعيننا تعني خسارة

غابرييل غارسيا ماركيز–



مسابقة أجمل تعليق-
ماري أول رئيسة تنفيذية لبنك استث-

-A battle of two
صباًحا12:34-
لالعالقة بين التقنية و كذبة أبري-
ال تنتظر أكثر-
ال للعودة للوراء-

-7.5 billion shooting stars
-Technology and April fools
حضارة املايا-
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ذ
سيكون لصاحب أجمل تعليق على الصورة الفرصة ملشاركة أحد كتاباته في العدد القادم 

.تصله حتى املنزل للمجلة، باإلضافة لجائزة قّيمة
!نترقب إبداعكم

1صفحة 



ذ

يتخلل إلى عيناي بعض الحزن , حين أقلب صفحات ماضيي واسترجع من ذاكرتي بعض الصور 
.أو ربما حنين لش يء مض ى 

أطلب منه الظهور أمامي في حالة العتمة الشديدة , وبتلك العينان أراني وأنا استدعي شعورك
، أكثر من نفس ي حتى

ً
.التي كانت تستوطن من أحببته كثيرا

 
ً
!إني أراني وأنا أالحق خيالك لعله يدلني إليك أخيرا

.األمر ليس بما أشعر تجاهك
.األمر أنضج من ذلك بكثير

!ربما ألنك ألقيت بي على طرقات النكران؟
 األن أكثر !ألنك تركتني هناك أحوم حول ذاتي أبحث عن إجابة ألسئلة كثيرة؟

ً
األمر بات معقدا

 فقط استطعت أن أنجولكني,مسامحتكلم أستطع , وأكثر
ً
!بنفس ي أخيرا

شيماء العنقري -

ذ

عَينت البورصة السعودية سارة السحيمي لتكون رئيسة لها وأول امرأة تتولى منصب الرئيس 
 في إعادة هيكلة الشركة وال”كابيتالاألهلي “التنفيذي لبنك استثماري 

ً
 بارزا

ً
ذي ، ولعبت دورا

الح نتـج عنه التميز في األداء والنمو السريع لألعمال وتطـوير املنتجات والتطور التكنولوجي لص
.الشركة وعمالئها

. وكانت تعمل من قبل كمديرة محافظ استثمارية في إدارة األصول في مجموعة سامبا املالية
عضوا في اللجنة االستشارية لهيئة السوق املالية والتي 16كما تم اختيارها واحدة من بين 

.عملت بها ملدة عامين
وتخرجت السحيمي من جامعة هارفارد في الواليات املتحدة األمريكية، وأتمت برنامج اإلدارة 

، بعدما تخرجت من جامعة امللك سعود بدرجة البكالوريوس في املحاسبة 2015العامة في 
.بمرتبة الشرف األولى

وجاءت في 2016ألقوى السيدات العربيات في عام فوربسكما اختيرت ضمن قائمة مجلة 
26املركز 

2صفحة 

ذ

Some nights my thoughts take me to dark places, places I wish I 
would forget but never could. A battle happens between my 
heart and my brain. My brain push strong, my heart pushes 
stronger. My brain raises a red flag, my heart raises a white one. It 
seems that my heart keeps winning every single time, why? 
…that’s a question That I desperately need an answer for.
- Hadeel Altaraifi.
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ذ

تأسست أكبر شركة خاصة في العالم والتي صادف أن تكون 1976في األول من أبريل سنة 
هذا الخبر ليس كذبة أبريل، حيث درج معظم العالم على ربط تاريخ اليوم األول . شركة تقنية

 في هذا اليوم بالذات يتبادل األصدقاء رواية. من شهر أبريل في كل عام بما يسمى بكذبة أبريل
كذبة من باب الدعابة واملرح، ولكن القليل منهم وخاصة املهتمين بالتقنية يعلمون أن شركة 

، وستيف وزنياك، ورونالد ويان في جوبزأبل العمالقة قد تم تأسيسها فعليا على يد ستيف 
عاما 41تحتفل أبل والعالم التقني بمرور 2017هذا العام . 1976اليوم األول من أبريل سنة 

على إنشائها وكأن الكذبة املفترضة أصبحت حقيقة، وليست أية حقيقة بل إنجاز تقني رائع 
.للعالم أجمع

ما الجديد في هذا املوضوع؟ الجديد هنا أنه قبل يومين أو ثالثة من بلوغ أبل عيد ميالدها 
حيث . أغلقت أكبر قضية مرفوعة ضد أبل من مكتب التحقيقات الفيدرالي( 2016)األربعين 

.  صمدت توجهات الشركة بتثبيت استراتيجيتها من ناحية التشفير والخصوصية لعمالئها
ا الشركة واجهت في ذلك العام الكثير من التحديات التي تصنف على أنها تمس وبشكل كبير م

فقد واجهت نجاحات . قد صنعته وتفردت به عن قرنائها على مدى أربعة عقود من الزمن
.تتراوح ما بين املتعثرة في بداياتها واملبهرة في نهاياتها حتى اآلن

«  تيم كوك»في هذا السياق ال يمكننا أن نتجاوز تصريحات املدير التنفيذي الحالي لشركة أبل 
معظم أرباح شركتنا عن طريق بيع العتاد »خالل هذه األزمة، حيث قال بما معناه 

(hardware)  على العكس من معظم شركات وادي السيليكون التي تحصل على أرباحها عن
فعملنا ليس جمع معلومات عنك أيها الزبون، حيث إنك لست . طريق بيع معلومات عن زبائنها

على الجميع أن يتساءل عما إذا كانت الشركات غالبا ما تحصل على »، وأضاف «بمنتجنا
.«األموال عن طريق جمع املعلومات الشخصية فعلينا جميعا القلق

ختاما لن نستطيع أن ننكر أو نتملص من مسؤولياتنا نحن كأشخاص مستخدمين للتقنية من 
املسؤولية األمنية أو الشخصية في التعامل مع عالم اليوم االفتراض ي، حيث صارت التقنية 

جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، بل جزء رئيس في تعامالتنا الحياتية وأخالقياتنا وقيمنا 
البشر هم الذين حملوا مسؤولية أكبر أال وهي عمارة األرض لخير البشرية جمعاء، وما . كبشر

.التقنية إال إحدى الوسائل لدعم هذا الهدف السامي
فالواجب علينا جميعا أن نتقبل الواقع والتعايش معه بأفضل األحوال عن طريق نشر ثقافة 

وكما قال املدعي . أمن املعلومات واالستخدام األمثل للتقنية بيننا، خاصة لدى الجيل الصاعد
.«أنت توافق على املراقبة في اللحظة التي أدرت جهازك للتشغيل»العام لي ميريالند 

صحيفة مكة–النفاعيصنيتانمحمد 
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ذ

.لو شاء هللا أن يهبني شيًئا من حياة أخرى، فإنني سوف أستثمرها بكل قواي“
ر في كل ما سأقوله

ّ
.ربما لن أقول كل ما أفكر فيه، لكنني حتًما سأفك

له، بل ملا تعنيه
ّ
.سأمنح األشياء قيمتها، ال ملا تمث

 ستين ث
َ
لق فيها أعيننا تعني خسارة

ْ
غ

ُ
 كل لحظة ن

ّ
ا أن

ً
، وأحلم كثيًرا، مدرك

ً
انية من سأنام قليال

.النور 
.سوف أسير فيما يتوقف اآلخرون، وسأصحو فيما الكّل نيام

 وأستلقي على األرض، ليس فقط
ً
 أخرى، فسأرتدي مالبَس بسيطة

ً
لو شاء ربي أن يهبني حياة

 
ً
.عارَي الجسد وإنما عارَي الروح أيضا

ا متى شاخوا، دون أن 
ً
اق

ّ
سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عش

.يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق
م التحليَق وحده

ّ
.للطفل سوف أعطي أجنحة، لكنني سأدعه يتعل

 املوت ال يأتي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان
ّ
مهم أن

ّ
.وللكهول سأعل

 منكم الكثير أيها البشر؛
ُ

لقد تعلمت
 سّر السعادة تكمن في تسلقه

ّ
.تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل، غير مدركين أن

 املولود الجديد حين يشّد على إصبع أبيه للمّرة األولى فذلك يعني أنه أمسك ب
ّ
مت أن

ّ
ها إلى تعل

.األبد
 اإلنسان يحّق له أن ينظر من فوق إلى اآلخر فقط حين يجب أن يساعده على 

ّ
مت أن

ّ
تعل

.الوقوف
ب، ألنها عندما ستفيدنيلكن، قلة منها ! تعلمت منكم أشياء كثيرة ون قد في حقيبتي أكستوضَّ

 الحياة
ُ

.ودعت
ر فيه

ّ
.قل دائًما ما تشعر به، وافعْل ما تفك

 لضممتِك بشدة بين ذراعّي 
ً
 ولتضّرعلو كنت أعرف أنها املرة األخيرة التي أراِك فيها نائمة

ُ
إلى ت

 لروحك
ً
.هللا أن يجعلني حارسا

 
ُ

 ” أحبِك “لو كنت أعرف أنها الدقائق األخيرة التي أراك فيها، لقلت
ُ

، بخجٍل، أنك ولتجاهلت
.تعرفين ذلك

 يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل األفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو 
ً
هناك دوما

 أن أقول كم أحّبِك، وأنني لن أنساك أبًدا
ُ

 . يومي األخير، ألحببت
ً
 الغد ليس مضمون

ّ
ا ال ذلك ألن

.للشاّب وال للمسّن 
تصّرف فال تنتظْر أكثر،. ربما تكون في هذا اليوم املرة األخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم

 الغد قد ال يأتي وال بّد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل 
ّ
اليوم ألن

 كي ترسل لهم أمنية أخيرة
ً
.ابتسامة، أو عناق، أو قبلة، أو أنك كنت مشغوال

أحبْبهم واعتِن بهم، وخذ ما . أهمْس في أذنهم أنك بحاجة إليهم. حافظ بقربك على َمْن تحب
، وكل كلمات ”أفهمك، سامحني، من فضلك، شكًرا“: يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل

.الحب التي تعرفها
. لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلْب من الرّب القوة والحكمة للتعبير عنها

.وبرهن ألصدقائك وألحبائك كم هم مهّمون لديك
غابرييل غارسيا ماركيز–



5صفحة 

ذ

 بتركها،
ُ

ريد العودة إلى أشياء تركتها خلفي، وُسعدت
ُ
ال أ

!عد بذلك؟فمن منا من يريُد أن ُيوهَن قلبه وعقله في سبيل العودة ملا هي السبب؟ بل من يس
ٍ من رفوف ذاكرتي، لكن قر 

ّ
ار العودة أعلم بأنني أشتاق إلى أشياء قد عال الغبار عليها في رف

لقصير إليها يترتب عليه ظهور التعاسة والحزن، يترتب عليها عودة البسمة ذاِت الحضور ا
ط القلوب .والخفّي، وبعدها، تبدأ فيضانات األعين، وتخبُّ

، وال أحد ُيحادثنا
ً
.نصبح وحدانيين، كئيبين، ال نحادث أحدا

، فما الفائدة التي سنجنيها من وقوفنا
ً
في لذا، يجب علينا أن نتطلع ملا هو جديد دائما

طويلة للوراء للعودة لش يء قد اندثر في سنين حياتنا الواإللتفاتمنتصف طريق النجاح 
املاضية؟

:كل ما نحتاجه هو
.ًقُدماالتوكل على هللا، الثقة بالنفس، واملض ّي 

آمال عسيري 

ذ

How lucky is the shooting star to have people cling to it, wait for 
it, and get filled with hope at the sight of it. How lucky the 
shooting star is to be the last resort for people at the peak of their 
desperation.
The shooting star grants your wishes. Or so they hope. As people 
gleaming up the sky trying to find an excuse to say their urgent 
need in hopes that something out there would make it true. I 
often sit and wonder what does the shooting star have for when 
it’s in need? What does it get in return? Is it too much of a 
pressure to have little kids relying on it? Does it feel hopeless 
when it’s not capable to grant their wishes? Does it even feel?
Some people argue that a shooting star is nothing but leftover 
planets that got pushed away and excluded from the solar system. 
It’s just dust, debris ejected from other planets. But God damn is 
it loved. It belongs everywhere, somewhere. Doesn’t that teach 
us anything? Even if you’re different, when you don’t belong, 
constantly excluded, not as pretty as the rest, you could still be 
your own last glimpse of hope. When you’re on your knees at a 
battle field, just ready to quit, open your eyes and look at how 
magical where you are.
We are all just small particles trying to find a place to belong to. 
We are all shooting stars.
- S.Y
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In the first of April (1976) The biggest private company in the 
world which happens to also be a technology company was 
established. For many people over the world this day has been 
very popularly themed with what’s known as “April Fools”. In this 
very specific day, friends exchange pranks and “funny lies” for fun 
and entertainment. Only a few and in particular those who are 
interested in the field of Technology know that Apple the tech 
giant was actually established by the hands of Steve Jobs, Steve 
Wozniak and Ronald Wayne in the first day of April 1976. This 
year (2017) Apple and the world of Technology celebrates its 41st 
birthday and it’s as if the so-called lie have become a reality. Not 
just any reality, it is indeed an amazing technological achievement 
for the whole world to see. 
What is so new about this topic? It is the fact that just before two 
or three days of Apple’s 40th birthday, it closed the biggest case 
filed against it from The American Federal Bureau of Investigation 
(FBI). The company stood tall when it came to its policy of 
encrypting and preserving and maintaining the privacy of its 
clients. The company has been confronted with many challenges 
that classify as a threat to what it has achieved and maintained 
over its competitors over four consecutive decades paving its 
story of success that was mostly disappointing at the beginning 
and absolutely fascinating at it’s ending until this very moment. 
In this middle of this context, we can not avoid mentioning the 
statement of Apple’s current CEO “Tim Cook” during this crisis. He 
said (in meaning)
“ Most of our profits come from selling hardware unlike most 
companies at Silicon Valley that gets its profits from selling 
personal data that belongs to its clients. It is not our job to collect 
info on our clients, they are not our product! ” and he added 
“everyone has to pose questions whether private firms are getting 
profits through collecting personal information then we really 
have to worry”

>>
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Finally, we can not really deny or evade our responsibility as users 
of Technology, safety or personal wise while dealing with the 
“virtual world” as it has became a crucial part of our lives. It has 
in reality become more than just that, it is an essential part in our 
live transactions and our manners as humans. The very same 
creatures that held a bigger responsibility which is contributing to 
the earth and for all good causes with no exceptions, and 
Technology is nothing but a tool to serve that divine purpose. It is 
our duty to accept the reality we live in and support our 
coexistence in the best way possible through spreading the 
knowledge of information security and the appropriate safe usage 
of technology among all of us, specially within the young 
upcoming generation. And as the Md. state prosecutor said “you 
accept surveillance the same moment you turn your device on”.
Mohammed Sanitan Al Nafaie
Translated by: Ibrahim Alyousfi
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سكنت حضارة املايا في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا، كما يعتقد أن حضارة املايا 
عليه السالم وتميزت هذه الحضارة التي ُيقّدر ” عيس ى“نشأت في األلفية األولى بعد ميالد 

سنة بالفنون ،من عمارة وتصوير تشكيلي وخزف ونحت كما حققت شعوب 3000تاريخها بـ 
لى الرغم وع, تقدًما كبيًرا في علم الفلك والرياضيات، وطوروا تقويًما سنوًيا خاًصا بهم” املايا“

من ضمور شهرتها وإخفاء املعلومات عنها، إال أن هناك مناطق ريفية في املكسيك وغواتيماال 
مليون فرد من قبيلة املايا 7في الحقيقة هناك حوالي , مازالت لديها بعض ثقافة شعب املايا

كانت لغة, واللغة الهيروغليفية الخاصة باملايا , يوكاتانيعيشون حتى اآلن في شبة جزيرة 
 
ً
م،لكن من أواخر القرن الثامن حتى القرن التاسع 1950وتم فك شفرتها عام , معقدة جدا

فكانت أما صفات شعب املايا,حدث ش يء غير معروف هو الذي أدى إلى زعزعة حضارة املايا 
الجباه املسطحة وحول العينين، فكانوا يجعلون األشياء تتدلى أمام عيون أطفالهم كي 

 كانت سمة مرغوب بها ألنها كانت تميز أبناء طبقة النبالء! يصابوا بالحول 
ً
ومن. تلك أيضا

صفات نبالء شعب املايا أنوفهم تكون على شكل منقار، كانوا يحصلون عليها باستخدام 
كما أن أسنانهم كانت مطعمة باألحجار، واملثير في ! معجون تجميلي مخصص لهذا الغرض

فقد كان لديهم واحد من أكثر أنظمة الكتابة . هذا املوضوع أن شعب املايا تفنن في الكتابة
 على مر جميع الحضارات القديمة

ً
 على كل ما يجدونه ف. تطورا

ً
ي كان شعب املايا يكتب تقريبا

.طريقهم بما في ذلك مبانيهم العريقة
 األسبانفقبل وصول املستكشفين , لكن ال أحد يعرف كيف انتهت هذه الحضارة العريقة

 
ً
, وتركها في حالة خراب ,كانت هناك العديد من املدن التي تم التخلي عنها ,بفترة طويلة جدا

أن السبب في ترك شعب املايا لبالدهم هو حدوث الجفاف أو املجاعة ,وقد افترض العلماء 
أو تغير املناخ,أو الزيادة في عدد السكان ,

ذ
!كظٍم، إنَصاٍت وإضَماراشتقت في حال

ني
َّ
!ُدل

!فكيف لي باإِلفصاح؟
!!أي اصطبارال يحتمل فشوقي إليك 

الشردانمرام -


