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أحمد يوسف عبدالرحمن

هي لعبة استراتيجية حربية حيث تقوم على شخصية حتارب 
األشرار باستخدام أسلحة عديدة، باالضافة الى عدد كبير 

من املؤثرات البصرية والسمعية، وفي كل مرة تهزم فيها أحد 
األعداء حتصل على نقاط ومكافآت كبيرة تؤهلك للمرحلة 

التالية مع مستويات متدرجة من الصعوبة، وهي حتوي 
رسوما ثالثية األبعاد رائعة الشكل جتعلك متضي في مراحلها 

املختلفة، وامكانية اللعب مع األصدقاء عن طريق االنترنت، 
وميكنك تنزيلها من متجر»غوغل بالي«.

أحمد يوسف عبدالرحمن

هو تطبيق مجاني للحفاظ على خصوصية ملفاتك وحمايتها من 
العبث بكلمة سر، كذلك تخزين قائمة األلعاب والتطبيقات وامللفات 

املوجودة بجهازك في حافظة بكلمة سر أيضا، ويقوم التطبيق 
بعمل حماية جلميع تطبيقات التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« 
و»تويتر« وحتى البريد االلكتروني، عالوة على امكانية إغالق كل 

شبكات االتصال في هاتفك بكلمة سر أخرى مع وجود خاصية 
حلماية املكاملات سواء الصادرة أو الواردة، وميكنك تنزيله من 

متجر»غوغل بالي«.

علي محمد

هي لعبة حتتوي على 89 مرحلة من التعقيد والصعوبة، وقد 
مت تصميم مشاهدها وأبطالها بتقنية األبعاد الثالثية، ما مينحها 
واقعية أكثر، حيث تؤدي دور الكائن الفضائي املدجج باألسلحة 
املتطورة التي تطلق شعاع الليزر على مئات الكائنات الصغيرة 
التي متأل أركان الشاشة، وعليك التخلص منها بسرعة ونهائيا 

كي تنتقل الى املرحلة التالية، وميكن تنزيل اللعبة من متجر 
»آب ستور« بشكل مجاني.

علي محمد

هو تطبيق مناسب لكل هواة ومحبي التصوير، حيث يقدم 
العديد من املميزات واالمكانيات التي ستساعدك على التقاط 
صور وڤيديوهات مميزة للغاية، التطبيق يوفر لك اضافات 
واعدادات كثيرة جتعل جهازك يلتقط الصور مثل كاميرات 

احملترفني DSLR، حيث ميكنك االختيار ما بني 5 أنواع عدسات 
مختلفة، مع امكانية التقاط الڤيديوهات بالتصوير البطيء، 

وهو يعمل على أجهزة اآليفون واآليباد واآليبود تاتش التي 
حتمل نظام تشغيل iOS 7.0 أو أحدث.
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ان أهمية الشبكات االجتماعية وخصوصا »فيسبوك« وانتشار 
فكرة الربح من هذا املوقع بالذات يتساءل املستخدمون حول 
العالم اليوم عن الطرق الصحيحة لتحقيق الثروة املالية من 
هذا املوقع العاملي، وفي األسطر التالية سنتعرف على بعض 

من هذه الطرق، فهيا بنا عزيزي القارئ:

ترويج منتجات الشركة

ملاذا الش����ركات العاملية مهتمة وحريص����ة للتواجد على 
»فيسبوك« ووفق صفحات متعددة وموجهة ملختلف البلدان 
والفئات؟ اجل����واب هو كون الصفحات مصدرا مهما لتحقيق 

عائدات مادية مهمة، حيث يتم بناء 
جمهور عريض على املوقع وطرح 

املنش����ورات املصورة واملكتوبة التي 
تتناول منتجات الش����ركات وتروج له����ا، وتتيح الصفحات 
للجمهور إمكانية االستفس����ار حول خدمات هذه الش����ركات 

وطلبها أيضا ما يجعلها مصدرا مهما للدوالرات.

اإلعالنات على صفحتك

عندما تصبح صفحتك مشهورة ولديها الكثير من املتابعني، 
فمن املؤكد أن الكثير من أصحاب الصفحات املنافسة أو التي 
تستهدف جمهورك غالبا ما سترحب باإلعالن على صفحتك 
مبقابل مادي، حيث تطرح منش����ورا يشير إلى صفحتهم أو 

يوصي بها مبقابل مادي محدد.

جلب الزوار إلى الموقع 
اإللكتروني

معظم املواقع االلكترونية تنشئ صفحة رسمية لها على 
»فيسبوك«، والتي تعمل من خاللها على نشر روابط محتوياتها، 
ما يجعلها تس����تقبل أعدادا كبيرة من الزوار تتزايد بانتشار 

الصفحة وبازدياد املتابعني لها.

الصفحة

هناك الكثيري����ن من العاملني باالنترنت والذين يحاولون 
تنمية صفحة »فيس����بوك« وجعله����ا تفاعلية مع جمع أعداد 

كبيرة م����ن اإلعجابات واملتابعني، وهو ما يدفع الكثيرين من 
أصحاب املواقع لش����رائها من أجل اس����تغاللها فيما بعد في 

الترويج ملنتجاتهم وخدماتهم.

عرض منتجات الشركات التي تعمل بمجالك

إذا كان����ت لديك صفحة تعرض فيها معلومات طبية، ومع 
كونه����ا كبيرة وجتلب الكثير من اإلعجابات والتفاعالت، فإن 
هذا يتيح لك عرض بعض املنتجات عليها في بعض األحيان، 
ومنها مثال كت����ب مدفوعة متخصصة في احلمية أو تقليص 
الوزن، وغالبا ما ميكنك استغالل ذلك من التسويق بالعمولة 
لتلك املنتجات أو تلقي عروض اإلعالن عن املنتجات لديك من 

الشركات واملؤسسات التي توفرها.
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أطلقت شركة »لينوفو« الصينية جهازها اللوحي الذي جاء 
ضمن سلس���لة من األجهزة اجلديدة التي مت إنتاجها في الفترة 
القليلة املاضية، حيث يأتي مع شاشة من نوع IPS LCD مقاس 
10.1 إنشات بدرجة وضوح تبلغ 1280 في 800 بيكسل، ويعمل 
 Quad ويحمل معالج ،Android 4.4 KitKat على نظام تش���غيل
Core وس���رعته 1.3 جيجاهرتز، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 
16 جيجابايت، وذاكرة تبلغ 1 جيجابايت، ويس���تطيع االتصال 
mi�و ،microSD  باإلنترن���ت عبر »واي فاي«، ويأتي مع منفذي
croUSB ويحمل اجلهاز كاميرا خلفية تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، 
وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 2 ميغابكس���ل، واجلهاز يس���تطيع 
تشغيل اجليل الرابع من شبكات الهواتف النقالة، أما البطارية 
فهي سعة 6340 ميللي أمبير، ويزن 560 غراما، ويأتي باللون 

األسود واألزرق.

طرق كسب األموال من صفحات » فيسبوك«


