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في هذا العدد

أحمد، 10 سنوات
على الغالف

أضواء على السالمة
املجتمع السالمة يف  بأصول  للتوعية 

مجلة أضواء على السالمة

تصدر عن شركة أرامكو السعودية وتوزع 
مجاًنا على موظفي الشركة وأسرهم 

وغيرهم من املهتمني بأمور السالمة. ال 
يسمح بإعادة نشر املقاالت أو الصور أو 
الرسومات دون احلصول على إذن كتابي 

من أرامكو السعودية.

لتقدمي طلب إلعادة نشر املقاالت أو 
الصور أو الرسومات، يرجى إرسال 

panorama@aramco.comرسالة لـ 

إدارة منع اخلسائر الغرفة 117-1 
اخلفيفة الصناعات  3150-منطقة  املبنى 

السعودية العربية  اململكة   -31311  الظهران 

سارة للدعاية واالعالن - فاكس : 8652277  
صورة الغالف وصفحة 14 و15 بعدسة أحمد العتيالني

الصورة يف صفحة 10 و 12 بعدسة ليزيلي يوجن
حقوق النشر يف بقية الصور مملوكة ملوقع شاتر ستاك



ة في أكثر منطقة آمنة. ضع املنطَّ

ة )الترامبولين( هي متعة كبيرة وهي نوع من أنواع الرياضة املناسبة  امِلَنطَّ
ة بإصابات أيًضا، لألطفال والبالغين. لكن لألسف يمكن أن تتسبب املنطَّ

فإذا كنت تفكر في شراءها، ضع نصائح السالمة أدناه بعين االعتبار.
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أضواء على السالمة

ة، ابحث يف الطرازات املختلفة املتاحة. فالطرازات  عند شراء منَطّ
التي بها وسادات سالمة تغطي جميع النوابض والسنانير واملسامير 

واحلواف احلادة واإلطار هي األفضل.

ة وسادات، اشتِر واستخدم وسادات حتيط باإلطار  إذا لم يكن باملنَطّ
وتغطي كامل شبكة النوابض. واشتِر طراًزا به شبكة األمان التي 

حتيط باحلواف لضمان أال يسقط أحد أو يقفز  من احلافة. وابحث 
عن طراز أقرب إلى األرض، فهذا يقلل من ارتفاع السقوط يف حال 

سقط أحد منها.

ة، حتقق دائًما من عدم وجود ثقوب أو  قبل أن يعتلي أحد املنَطّ
أي تلف آخر، وتأكد من أن أقواس الساق مؤمنة يف مكانها. ميكن 
ة، لذلك دائًما حتقق من عدم  لألحوال اجلوية أن تؤثر على املنَطّ

وجود صدأ أو تلف من املياه.

ة لألطفال وأصدقائهم قبل أن يقفزوا على  اشرح قواعد سالمة املنَطّ
ة واحرص على اإلشراف عليهم دائًما أثناء القفز. املنَطّ

ة ألن  احرص على أال يقفز أكثر من شخص يف الوقت ذاته على املنَطّ

قرابة 80 يف املائة من اإلصابات حتدث نتيجة قفز أكثر من شخص 
ة يف الوقت ذاته. واحد على املنَطّ

ينبغي أال يُسمح لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات 
ة ألنهم أكثر عرضة للخطر. واحرص على أن يتمتع  باستعمال املنَطّ

األطفال بلياقة بدنية كافية للقفز قبل أن يقفزوا.

ة. فوجدت دراسة  يف كل عام، يصاب اآلالف من األطفال على املنَطّ
نشرتها مجلة جراحة عظام األطفال الطبية أن أكثر من مليون 

شخص يف الواليات املتحدة زار قسم الطوارئ لإلصابات املتعلقة 
ة بني عامّي 2002 و2011، وكانت حوالي 300 ألف من هذه  باملنَطّ

اإلصابات تشمل كسًرا يف العظام.

تتعرض كافة أعضاء اجلسم لإلصابات، لكن إصابات الساقني 
والذراعني هي األكثر شيوًعا، وإصابات الرقبة هي األقل شيوًعا 

ولكنها األكثر خطًرا، وعادة ما حتدث عندما يحاول األطفال 
االنقالب ولكن يتعرضون للسقوط على الرأس أو الرقبة.

ة بسالم ليحظون دائًما بوقت ممتع وآمن. علّم أطفالك كيفية استخدام املنَطّ

اقفز وتفادى اإلصابات

على أرض مستوية.

 خالية من املخاطر احملتملة، مثل السياج أو األشجار
أو أي من معّدات ساحة اللعب.

على سطح لينة ممتصة للطاقة، مثل الرمال الناعمة ورقائق 
اخلشب.

يجب أن تكون املنطقة:
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أصبحت أفران امليكروويف جزًءا ال يستغنى عنه في حياتنا، فهي توفر 
طريقة سريعة لتسخين الطعام والشراب وإعادة تسخينه بسرعة وفعالية. 

ولكنها ال تستخدم دائًما على نحو سليم.

تستخدم أفران امليكروويف إلذابة األطعمة املجمدة وإعادة تسخينها 
وطهيها. إال أنها غالًبا ما تطهو الطعام بشكل غير متجانس تاركًة 

أجزاء باردة تنجوا فيها البكتيريا الضارة، ويف الوقت ذاته قد يصبح 
الطعام شديد احلرارة لدرجة إحداث حروق. ولتفادي ذلك، يجب 
تقليب الطعام جيًدا أثناء الطهي واختبار درجة حرارة الطعام قبل 

تناوله. كما تتوفر يف العديد من أفران امليكروويف صوان دوارة 
تساعد على طهي الطعام بشكل متجانس.

ويلجأ العديد من األشخاص إلى غلي املاء باستخدام أفران 
امليكروويف لكنهم ال يعلمون األخطار احملتملة لفرط التسخني الذي 

يحدث عندما تصل درجة حرارة أي سائل مغلي باستخدام أفران 
امليكروويف إلى حد الغليان بدون تكون الفقاعات التي تدل على 

الغليان. عند حدوث ذلك، تتسبب أي حركة يف فوران السائل بعنف 
مما قد يؤدي إلى أضرار خطيرة. إذا استخدمت فرن امليكروويف 

لتسخني أي سائل، احرص على وضع شيء ما داخل الكوب مثل عود 
خشبي للتقليب أو كيس شاي أو حبيبات السكر لتقليل املخاطر. 

سخن الطعام والسوائل للمدة التي أوصت بها اجلهة املصنعة أو 
الوصفة. بعض األطعمة كحلوى اخلطمي واألطعمة السكرية األخرى 

قد تشتعل إذا ُسخنت أكثر من الالزم.

لتجنب احلروق، احرص على ترك جزء صغير من الطعام بدون 
 تغطية ملنع احتباس البخار يف الوعاء، واترك الوعاء داخل

امليكروويف بعد التسخني ملدة 30 ثانية على األقل وأزله باستخدام 
قطعة قماش أو غطاء واحرص على حمله بعيًدا عن وجهك 

وجسدك.

ال تشغل امليكروويف إال لتسخني الطعام أو السوائل ألن تشغيل 
امليكروويف فارًغا أو استخدامه وبداخله معادن مثل املالعق والشوك 
قد يتسبب يف تقوس كهربائي وحرائق. فإذا ما اشتعلت النيران داخل 

امليكروويف، دع بابه مغلًقا وانزع قابسه الكهربائي فوًرا إن كان ذلك 
آمًنا، حيث أن فتح الباب سيؤدي إلى تدفق األكسجني إلى الداخل 

ويأجج النار.

واألهم من ذلك، ال تدع األطفال يستخدمون فرن امليكروويف بدون 
اإلشراف عليهم.

أضواء على السالمة

 أسس السالمة عند
استخدام فرن امليكروويف

لتجنب الحروق، احرص على ترك جزء صغير من الطعام 
بدون تغطية ملنع احتباس البخار  في الوعاء، واترك 

الوعاء داخل امليكروويف بعد التسخين ملدة 30 
ثانية على األقل.



هناك العديد من االستراتيجيات للتغلب على هذا اخلوف، إن كنت 
تشعر بالقلق بسبب رحلة طويلة مقبلة حاول تهدئة مخاوفك بالسفر 

على منت الطائرة إلى مدينة قريبة، أو زيارة املطار للتعرف على 
املكان.

تدرب على طريقة التنفس العميق وأساليب االسترخاء األخرى. وانعم 
بقسٍط وافٍر من الراحة قبل رحلتك.

عند التسجيل لصعود الطائرة، اطلب مقعًدا يف مقدمة املقصورة، 
فذلك ميكن أن يسهم يف تهدئة مخاوفك لعلمك مبقدرتك على 

اخلروج من الطائرة بسرعة يف احلاالت الطارئة.

ال تكتم خوفك عند صعودك على منت الطائرة - حتدث مع موظف 
البوابة أو طاقم الطائرة وأخبره برهابك.

أثناء ترديدك لهذه العبارات، اسحب الرباط املطاطي بعيًدا 
عن معصمك وأطلقه كي يرتطم ببشرتك. سيساعدك 

ذلك على التركيز على شيء آخر عوًضا عن التركيز على 
مخاوفك.

أسلوب الرباط املطاطي

أنا شجاع. أستطيع فعل ذلك.
سأستمتع بعطلتي.

 التغلب على الخوف
 على متن الطائرة
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يسافر العديد من األشخاص خارًجا لقضاء إجازاتهم. ويمكن أن يكون السفر على 
متن الطائرة ممتًعا ولكنه قد يسبب القلق ألي شخص يخاف الطيران.

ضع رباًطا مطاطًيا ذي ألوان زاهية على معصمك، وردد بعض 
العبارات اإليجابية مثل:

اشغل تفكيرك مبشاهدة األفالم أو االستماع إلى املوسيقى، وجتنب 
شرب القهوة أو أي منتج يحتوي على مادة الكافيني حيث أنها قد 

تزيد توترك.

 هناك العديد من االستراتيجيات للتغلب على هذا
 الخوف، إن كنت تشعر بالقلق بسبب رحلة طويلة

  مقبلة حاول تهدئة مخاوفك بالسفر على
.متن الطائرة إلى مدينة قريبة



نصائح لسفر خال
من التوتر
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أضواء على السالمة

 أثناء التخطيط لرحلة، هناك بعض األمور التي يمكنك 
القيام بها لالستمتاع والتوفير  في الرحلة

تجنب املشاكل على األرض باتباع بعض الخطوات البسيطة.

عند حجز تذاكر الطيران، ابحث 
عن رحالت يوم الثالثاء أو 

األربعاء مما قد يساعدك على 
توفير من 18 إلى 36 يف املائة.

تسجل أكثر مواقع السفر  عنوان 
بروتوكول اإلنترنت لكمبيوترك 

فترفع أسعار الرحالت التي 
تبحث عنها بانتظام، حاول 

البحث واحلجز بواسطة عناوين 
بروتوكول مختلفة للحصول على 

أفضل األسعار.

حُتّدث معظم شركات الطيران 
الكبرى مبيعات التذاكر يف مساء 

الثالثاء، لذا فإن احلجز يف 
هذا الوقت سيزيد فرصتك يف 

احلصول على عرض مناسب.

أفضل العروض)IP( عنوان بروتوكول اإلنترنتفرص منتصف األسبوع
تواصل مع املصرف الذي تتعامل معه

 احتفظ بأرقام هواتف جهات االتصال في حال سرقة البطاقات أو فقدانها

استخدم خزنة الفندق

احمل نسخ

ال تستعجل في التحديث

اتصل باملصرف الذي تتعامل معه وابلغه مبكان سفرك ووقته. فيمكن لذلك أن يساعدك على جتنب حظر بطاقتك 
املصرفية بسبب النشاط غير االعتيادي.

احتفظ برقم هاتف خدمة العمالء اخلاص مبصرفك يف حال كنت بحاجة إلى اإلبالغ عن فقدانها أو سرقتها أثناء السفر.

ضع فيها ممتلكاتك الثمينة التي ال حتتاج إليها عند خروجك وتنقلك، مثل جوازات السفر وبطاقات االئتمان واملجوهرات 
وغيرها من األشياء الثمينة.

احتفظ بنسخة ملونة لصفحة البيانات يف جواز سفرك والتأشيرات وغيرها من الوثائق الهامة بعيًدا عن الوثائق األصلية 
يف حالة السرقة.

 يف معظم وسائل التواصل االجتماعية، صورة ملفك الشخصية وصورة اخللفية مرئية ألي شخص. 
فال تغيرها حتى تعود ملنزلك.



أساسيات اإلبحار بالقوارب:
ابِق الرياح في شراعك

ال شك يف أن اإلبحار بالقوارب ممتع ولكن ال يجب التهاون بالسالمة 
على منت القارب. ففي كل عام ميوت املئات من األشخاص ويتعرض 

اآلالف إلى اإلصابات وتبلغ اخلسائر يف املمتلكات مباليني الدوالرات 
حول العالم بسبب حوادث رحالت قوارب االستجمام التي ميكن 

تفاديها. ووفًقا لقسم سالمة القوارب يف خفر السواحل األمريكي، 
فإن 70 يف املائة من حوادث القوارب تكون نتيجة أخطاء يرتكبها 

مشغل القارب. 

احرص على إعداد قائمة مراجعة قبل اإلبحار والتزم بها يف كل مرة 
تبحر فيها، فهذه طريقة ممتازة التباع قوانني السالمة واالحتياطات 

الالزمة على منت القوارب. واستعد ألية حالة طارئة محتملة قبل 
اإلبحار واحرص على سالمتك وسالمة مرافقيك. تأكد من أن 

وسائل الطفو الشخصية أو سترات النجاة لكل الرّكاب يف حالة جيدة 
وذات حجم مناسب. كانت سترات النجاة يف املاضي ضخمة وغير 

مريحة ولكنها اآلن تتوفر يف تصاميم جذابة بجميع األحجام.

يعد ارتداء سترة النجاة من أسهل األمور وأكثرها فاعلية لالستعداد 
يف املاء. يف عام 2015، غرق 76 يف املائة من ضحايا حوادث 
القوارب املميتة وكان 85 يف املائة من هؤالء الغرقى ال يرتدون 

سترات النجاة. فتشغيل القوارب أو ركوبها بدون ارتداء وسيلة الطفو 
الشخصية مياثل ركوب السيارة بدون ربط حزام األمان حيث يكون 

األوان قد فات الرتدائها يف اللحظة التي حتتاجها.

حتلَّ باملسؤولية واحلرص عند تشغيل القارب، وشارك البحر مع 
القوارب األخرى كما تشارك الطريق مع السيارات التي من حولك. 
راقب حركات القوارب األخرى وانتبه إلى جميع حتذيرات السالمة، 
وتذكر أن القوارب التي ال تعمل باحملركات مثل القوارب الشراعية 

وقوارب التجذيف الصغيرة مثل الكاياك... إلخ، لها أولوية املرور قبل 

سواًء كنت تبحر بقارب شراعي مع أسرتك أو تجوب عباب البحر بقارب سريع مع 
أصدقائك، فإن قضاء يوٍم في البحر يعتبر من األنشطة املمتعة للجميع. ولكن 

بغض النظر عن الخبرة التي تمتلكها، فإنه يجب عليك أن تكون على أتم االستعداد.
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الزوارق، وانتبه إلى السباحني والصيادين واحلياة الفطرية. ابتعد عن 
مناطق السباحة ميكن لقوارب التجذيف )الكانو والكاياك( أيًضا أن 
تعرض السباحني لإلصابات، وجتنب االقتراب من الشاطئ أكثر من 

الالزم.

كن على اطالع على القوانني احملددة للمنطقة التي تبحر فيها 
وتعرف على كيفية طلب املساعدة من الُسلطات يف حاالت الطوارئ. 
حتقق من حرس السواحل احمللي أو ُسلطة القوارب للتأكد من أنك 
على علم شامل بكل القوانني يف منطقتك، وتأكد من إن كنت حتتاج 

ألجهزة اإلضاءة أو أجهزة طوارئ خاصة. 

أضواء على السالمة

احرص على تلقي التدريب من دوائر معتمدة مثل اجلمعية امللكية 
لليخوت أو اجلمعية األمريكية لإلبحار. تقدم هذه الدوائر تدريًبا 

معتمًدا عاملًيا يناسب مختلف مستويات املهارات. وعند اتقانك 
لألساسيات، واصل تدريبك بالتسجيل يف دورات إضافية ومسابقات 

وقراءة الكتب واالستعانة بأصدقاء ذوي خبرة.

قد تبدو عملية اتباع احتياطات السالمة واالستعداد للحاالت الطارئة 
قبل اإلبحار غير ضرورية، ولكن تذكر أنه من املمكن حدوث أي شيء 
يف املاء. قبل مغادرتك للشاطئ، اتخذ االحتياطات الالزمة لالستعداد 

ليومك الذي ستقضيه يف البحر.

يعد ارتداء سترة النجاة من أسهل األمور وأكثرها 
فاعلية لالستعداد في املاء.



يختلف التخطيط للمستقبل من شخٍص آلخر. إال أنه قد تطرأ بعض 
األمور التي قد تغير املستقبل تغييًرا جذرًيا مثل الزواج واإلجناب 
وشراء منزل واحلصول على وظيفة جديدة، ولكن هناك خطوات 

ميكنك اتخاذها لتكون مستعًدا للمستقبل.

استشر مخطط مالي لتخصيص ميزانيتك ولضمان اتخاذك أفضل 
القرارات إلدارة أموالك. كما ينبغي أن حتدد مع املخِطط املالي 

أهدافك يف احلياة وأن تضع خطة لتحقيق هذه األهداف. فإذا ما 
رغبت يف الذهاب يف رحلة بحرية حول العالم فسوف حتتاج إلى 
معرفة كيفية فعل ذلك مع القدرة على تسديد فواتيرك الشهرية.

ويقول جيسي ميكام، مؤسس شركة يو نيد أي بدجت ومديرها 
التنفيذي: »ينفق الناس يف كثير من األحيان مااًل لم يكتسبوه بعد. 

نريد أن يكون الدوالر الذي ينفقه الناس اليوم قد اكتسبوه قبل 30 
يوًما على األقل«.

وأضافت منظمة بيو تشاريتبل ترستس يف تقرير صدر عام 2015: 
»يتطلب األمان املالي لألسرة أكثر من امتالك مال كاف لسداد 

الفواتير واالدخار، فهو يقتضي أن تكون مستعًدا ملا هو غير متوقع 
أيًضا«.

ودائًما ما يعد االستعداد لتقلبات احلياة، املالية منها على وجه 
اخلصوص، فكرة حسنة. ال ميكن ألحد منا أن يكون على أهبة 

االستعداد ملا هو غير متوقع، ولكن االستقرار املالي سيزيح التوتر عن 
كاهلك يف املستقبل.

مجموعة فانغارد، وهي شركة أمريكية إلدارة االستثمارات، توصي 
اجلميع بإنشاء صندوق »اليوم األسود« لالستعداد. وهو عبارة عن 
املال الذي تدخره للوقت الذي تأخذ فيه احلياة منعطًفا مفاجًئا. 

ويقترح معظم اخلبراء ادخار مرتب ثالثة أو ستة أشهر حتسًبا لهذه 
األحداث غير املتوقعة.

كما ينبغي عليك التحدث إلى محام للتأكد من وضع الترتيبات 
الالزمة جلميع مستنداتك املهمة حتسًبا حلدوث شيء ما. اسأل 

نفسك أسئلة مثل: من سيرعى أطفالك يف حال سفرك خارج املدينة 
ألمر طارئ؟ من ميكنه فتح صندوق ودائعك للحصول على األوراق 

املهمة؟ ميكن للمحامي أن يساعدك على التخطيط ملستقبلك وإعداد 
املستندات املناسبة. وهناك العديد من الشركات القانونية التي تتابع 

عمالئها بانتظام ملعرفة ما إذا كانت مستنداتك بحاجة إلى حتديثات. 
واحرص على إبالغ أسرتك مبكان حفظك لهذه األوراق واشرح لهم 

محتواها.

اسأل خبراءنا

اسأل خبراءنا
 غالًبا ما أسمع عن التخطيط املالي للمستقبل، 
ما األمور التي يمكنني عملها ألكون مستعًدا؟

 سالمة اإلبحار الشراعي
أثناء اإلبحار الشراعي، هناك نصائح إضافية ميكنها أن جتعل 

مغامراتك البحرية ممتعًة وآمنة.

اختر املياه الهادئة وغير املزدحمة

اتبع أساسيات اإلبحار الشراعي

تدرب على انقالب القارب

إن كنت تتدرب على اإلبحار الشراعي، دائًما تدرب يف ظروٍف مثالية 
حني تكون الرياح هادئة وحركة املرور خفيفة.

بغض النظر عن مستوى خبرتك يف اإلبحار الشراعي، احرص دائًما 
على إخبار شخٍص ما مبوعد إبحارك وعودتك. واحرص على إرتداء 

وسيلة طفو وتعلم السباحة.

تدرب على انقالب القارب الشراعي يف بيئة آمنة وميكن السيطرة 
عليها. سيفيدك التعلم عن طريق التجربة كثيًرا يف حال وقوع حادث 

انقالب حقيقي.

 قائمة املراجعة
قبل اإلبحار

احرص على التزود باملعدات الالزمة قبل اإلبحار، ويشمل ذلك:

احرص قبل اإلبحار على ما يلي:

املاء والطعام.
اخلرائط ومعدات اإلنقاذ ومالبس إضافية.

جهاز واحد على األقل لالتصال يف احلاالت الطارئة. 
األدوات الالزمة إلجراء أعمال اإلصالح الصغيرة على القارب.

كشاف وبطاريات إضافية. 

معاينة القارب قبل اإلبحار.
تقدمي خطة طفو إلى الشخص املسؤول على الشاطئ حتدد فيها 

خططك وموعد عودتك.
البحث يف طبيعة وتفاصيل املياه التي تنوي اإلبحار فيها قبل 

بدء رحلتك، وقم بوضع خطة للمسارات البديلة يف حال حدوث 
ظروف غير متوقعة.

هل لديك سؤال حول السالمة وحتتاج إلجابة؟

panorama@aramco.comأرسل سؤالك إلى: 

أضواء على السالمة
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 األلعاب
 اإللكترونية

واملرح

كانت األلعاب اإللكترونية يف املاضي نشاطات فرديٍة غالًبا، إال أن 
مجتمع اإلنترنت اليوم يتيح ملن يلعبها االتصال الدائم مع أي شخص 

من خالل احملادثات أو الرسائل الفورية. ووفًقا لشركة بيق فيش، 
أحد أكبر منتجي األلعاب يف العالم، يلعب أكثر من 155 مليون 

أمريكي األلعاب اإللكترونية بانتظام حيث متتلك أربع من أصل خمس 
أُسر منصة أللعاب الفيديو. 

وحيث أن املشاركة يف األلعاب عبر اإلنترنت أو التطبيقات يجعلك 
معرًضا بسهولة للمحتويات غير الالئقة والتواصل مع الغرباء، فإنه 
من احلكمة أن جتعل السالمة على رأس قائمة أولوياتك وأن تتحلى 

باحلصافة عند رغبتك يف االتصال باآلخرين إلكترونًيا. 

تزداد شعبية األلعاب اإللكترونية تزايًدا 
مطرًدا. وقد صممت العديد من األلعاب 

اليوم لتساعد كل من البالغين واألطفال 
على تطوير اإلبداع لديهم وصقل 

مهاراتهم في حل املشكالت، كما 
تساعدهم التقنيات املطورة على تكوين 

صداقات جديدة من جميع أنحاء العالم.
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    احرص على حذف أي تطبيق لم تعد تستخدمه على هاتفك 
اجلوال أو جهازك اللوحي ألن معلوماتك ال تزال قابلة ألن 
يطلع عليها مطور التطبيق إذا كانت محفوظة يف جهازك. 

واحرص أيًضا على مراجعة جميع تطبيقاتك وتعديل إعدادات 
اخلصوصية.

   اضبط جهازك على وضعية ''الطيران'' إن لم تكن يف حاجة إلى 
تنزيل بعض احملتويات أو إذا ما أعطيته لطفل، فذلك يضمن بقاء 

األلعاب غير متصلة باإلنترنت وعدم متكن أي أحد من االتصال 
بحسابك ومنع أي عملية شراء بدون موافقتك.

   احرص على استخدام جدار حماية أللعاب الكمبيوتر باإلضافة 
إلى تنزيل برنامج محدث وحسن الصيت ملكافحة الفيروسات. 

وعند التسجيل يف لعبة ما، احرص على اختيار اسم مستخدم ال 
يدل على أي معلومات شخصية عنك. واحرص دائًما على اختيار 

كلمة مرور آمنة تتكون من مزيج من األرقام والرموز اخلاصة 
واحلروف الكبيرة والصغيرة. وجتنب استخدام أي معلومات ميكن 

االستدالل بها ملعرفة هويتك احلقيقية مثل تاريخ امليالد واسم 
العائلة.

   وتوخى احلذر عند استخدام شبكات الواي فاي غير اآلمنة. 
قد يروق لك االتصال بالشبكات املوجودة يف املقاهي أو األماكن 
العامة، إال أن ذلك يجعل جهازك ومعلوماتك الشخصية عرضة 

لهجوم لصوص البيانات. 

 تأكد من مراجعة 
جميع تطبيقاتك
وضبط إعدادات 

الخصوصية الخاصة بك.

أخطار االحتيال وانتحال الهوية
ال حصانة للبالغني وال املراهقني من تهديدات األلعاب اإللكترونية. 

يستخدم بعض احملتالون على اإلنترنت ممن ميارسون ما يعرف باسم 
''الهندسة االجتماعية'' التفاعل اإللكتروني الستغالل نقاط ضعف 

البرامج للحصول على معلومات شخصية أو سرقة هويات األشخاص 
أو معلومات عن بطاقات االئتمان، كما ميكنهم استخدام معلومات 

عنك مقتبسة من ملف ألعابك على اإلنترنت النتحال هويتك وإنشاء 
حسابات وهمية أو حتى الوصول إلى معلوماتك املالية.

ويفصح املستخدمون يف بعض األحيان ملطوري التطبيقات عن 
معلومات خاصة ميكن استخدامها للتسويق االستهدايف أو بيعها 

هل لعبة طفلك مناسبة؟لشركات أخرى. وحلسن احلظ فإنه توجد طرق سهلة لتفادي ذلك:

نظام تصنيف مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية

تأكد من أن اللعبة مناسبة لطفلك عن طريق التأكد من 
التصنيف الذي حدده لها مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية.

مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية عبارة عن مؤسسة ذاتية 
التنظيم حتدد التصنيفات العمرية واحملتوى وتطبق إرشادات 
اإلعالنات التي تتبناها الصناعة، كما تضمن مبادئ موثوقة 
للخصوصية على شبكة اإلنترنت أللعاب الكمبيوتر والفيديو.

فئات التصنيف
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وضع الحدود
يكاد يكون من املستحيل على أحد الوالدين اإلشراف على أطفالهم 

يف جميع األوقات أثناء اتصالهم باإلنترنت. فهنالك اآلالف من 
األلعاب والتطبيقات التفاعلية على شبكة اإلنترنت التي يدخل إليها 

أشخاص من جميع أنحاء العالم عن طريق مختلف األجهزة مبا 
يف ذلك الهواتف اجلوالة والكمبيوترات احملمولة واألجهزة اللوحية 

وأجهزة األلعاب.

إذا أردت التأكد من أن لعبة معينة مالئمة ألبنائك الصغار أو 
املراهقني، فتأكد من مراجعة التصنيف الذي حدده لها مجلس تقدير 
البرمجيات الترفيهية، وهو مؤسسة ذاتية التنظيم حتدد التصنيفات 
العمرية واحملتوى وتطبق إرشادات اإلعالنات التي تتبناها الصناعة، 

كما تضمن مبادئ موثوقة للخصوصية على شبكة اإلنترنت أللعاب 
الكمبيوتر والفيديو.

عندما يتعلق األمر باحلفاظ على سالمة أطفالك فإن
 Internetmatters.org، وهي شركة غير ربحية يقع مقرها يف 

اململكة املتحدة، تقدم عدًدا من النصائح املفيدة تتضمن احلث على 
ُمجالسة أطفالك ومشاركتهم اللعب بألعابهم املفضلة لفهم سبب 

استمتاعهم الشديد بها.
وتقول: »تعرف على نوعية األلعاب التي يستمتع بها أطفالك هل 

يفضلون ألعاب تقمص األدوار أم األلعاب الرياضية أم األلعاب 
االستراتيجية والبحث أم ألعاب احلركة ذات منظور الشخص األول؟ 

واستفسر عن هوية األشخاص الذين يلعبون معهم عبر اإلنترنت، ومن 
يقابلون ومع من يتحدثون وعن األسلوب املستخدم أثناء احملادثات 

املباشرة. وعادة ما توفر مواقع األلعاب طرًقا لإلبالغ عن احملادثات 
البذيئة واستبعاد الالعبني املعادين للمجتمع. فاحرص على تعليم 

أطفالك كيفية عمل ذلك«. 

حتدث مع أطفالك عن األلعاب ومستويات التواصل املقبولة حتى 
يعرف أطفالك سبب كون بعض األلعاب آمنة وبعضها اآلخر غير آمن، 

واتفقوا على مدة اللعب املسموحة وعلمهم كيفية حماية أنفسهم. 
حيث يجب عليهم إبقاء األصدقاء الذين تعرفوا عليهم عن طريق 

اللعبة داخل اللعبة فقط واالمتناع عن إضافتهم إلى شبكة معارفهم 
الشخصية.

اشرح لهم أخطار اإلفصاح عن املعلومات الشخصية مبا يف ذلك 
حتديد املكان الذي يعيشون فيه وموقع مدرستهم واشرح لهم ما ميكن 

أن يفعله األشخاص بهذه املعلومات عبر اإلنترنت. فحتى األطفال 
معرضون النتحال هوياتهم. ركز على األخطار املتعلقة باإلفصاح عن 

أفكارهم ومشاعرهم للغرباء، وأخبرهم أن بإمكانهم التحدث إليك 
دائًما عند االشتباه بشيء ما. 

كأي هواية أخرى، ميكن أن تكون األلعاب اإللكترونية آمنة عند 
ممارستها مبسؤولية. صحيح أن هنالك ثغرات يف التسوق واخلدمات 

املصرفية واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت إال أن احلرص على 
تقوية أمان احلساب باإلضافة إلى معرفة أخطار اإلنترنت والوعي 

بها يحافظ على سالمة الالعبني البالغني واألطفال. 
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