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فـي هذا ألعدد...
االمير و الفقير ....احللقة االولى.

النجاح ....كيف حتققه؟؟
ماذا تعرف عن فن األوريجامي..(فن طي االوراق)؟؟

مرسم الفتى: كيف ترسم سمكة بخمس خطوات فقط؟؟

ليكون وعي الطلبة اولوية في أذهاننا ، و لتكون صحافة فتـــى ألعــراق
العربي. االعالم  خارطة  على  املوصل  في  الطلبة 

عالــــــم ألسينما.....ريو

خواطر ...في مقهى أندلسية.خواطر ...في مقهى أندلسية.
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بســــــــــم اهللا الرحمن الرحيــــم
نحن  و  قلوبنا  اعماق  من  نابعة  بكلمة  االعزاء  قرائنا  لكم  اتقدم 
نطلق العدد االول من مجلة «فتـى ألعـراق» راجني من اهللا العلي 
القدير ان يوفقنا في هذه املهمة الشاقة التي نقبل عليها من أجل 
رسالة سامية ، أال و هي االرتقاء بوعي الطالب العراقي و العربي.. 
من  هائل  لكم  دراسة  و  تفكير  بعد  جاء  مجلتنا  عنوان  اختيار  ان 
للطالب  تقدميه  في  مجلتنا  كادر  يطمح  التي  املعاني  و  االسماء 
العراقي و العربي.و على الطاولة كان هناك اقتراحات تضمنت عنوان 
«احسان»تيمنا باحللقات التي يقدمها االستاذ احمد الشقيري في 
برنامج خواطر الذي يعرض في كل عام ضمن منهاج رمضان املبارك 
اجلميل  االسم  اختيار هذا  يكون في  ان  اننا خشينا  التلفزيوني.اال 
اتهاما لنا بأننا منارس السطو او التملق ، او ان يحسبه «البعض» 
«فتـى  االختيار على  استقر   ، أخيرا  أوانه.و  غير  للشهرة في  طلبا 
ألعراق» ألن غالبية كادر التحرير مبا فيهم كادر الترجمة و التصميم 
ارياف املوصل  و االخراج الفني هم معلمون و مدرسون شباب في 
دوما  الة ستكون  هذه  ان  نؤكد  هنا  ومن  قلوبنا.    على  الغالية 
ومؤازرة  وبتكاتف  وتوفيقه  وجل  عز  اهللا  بعون  وهاجة  مضيئة 

العاملني عليها من مختلف االماكن وحتت اي تسمية كانت ....
اخوتنا القراء و الطلبة ... انها لفرصة رائعة ان نلتقي و نتحاور و 

نتبادل الرأي على صفحات هذا املطبوع البسيط .    
و قد يقول قائل او يتسائل البعض... هل تخلو مدينة مثل املوصل 
من الصحافة الشبابية او املطبوعات التي تخاطب الطلبة؟  أليس 
غريبا ان ال تضطلع منظمات اتمع املدني  في املوصل ، و ما أكثرها 
، مبهمة مخاطبة الشباب و الطلبة و هم ركيزة البناء و الدعامة 
اسماء  املطبوع  في  توجد  ال  ملاذا  و  بلد؟  أي  نهضة  في  االساسية 
و  املعلمون  سيفلح  هل  ؟و  الثقيل»  العيار   » من  المعة  صحفية 
املدرسون البسطاء في مخاطبة ذائقة جمهور الطلبة و الشباب 
العربي املعروف بتنوع مشاربه و افكاره و جدة املواضيع التي يطلبها؟ 
و هل تطمح هذه الة ان تنافس مطبوعات عربية تخصصت في 
مخاطبة الشباب و الطلبة على امتداد الوطن العربي ؟و هل هذه 
الة ضمن مشروع خارطة طريق يهدف الى ربط القاريء بالعوملة؟و 

هل سيكون هناك صفحة مخصصة للدين ...على سبيل املثال؟
نقول لكم أيها القراء االعزاء ، ان مدينة املوصل ال تخلو من الصحافة 
، و لكنها الصحافة الناطقة بأسم االحزاب او بعض املسؤولني ، و 
التي تختفي من النشر عندما يسقط احلزب الفالني او يتم سحب 
الكرسي من السيد املسؤول . و قد شهدت مدينة املوصل صحفا 
جتاوزت الـ ١٨٠ مطبوعا ، و لكنها تصورت ان الصحافة الطالبية ال 
تتجاوز الصور امللونة «أياها» و االخبار املثيرة للشفقة و بعض ابيات 

الدارمي التي يتم أقتباسها من كتيبات رسائل احملمول اجلاهزة.
او تلك التي توهم االخرين   ، اما منظمات اتمع املدني الشبابية 
مجرد  كونها  عن  الظروف  كشفت  فقد   ، الشباب  تخاطب  بأنها 
خارجيةاستطاعت  أجندات  وفق  تعمل  واجهات مشبوهة ألحزاب 
أن حتكم املوصل فترة نحمد اهللا انها لم تطل ، و ان كنا نعاني حلد 
االن من آثارها السيئة بني صفوف شبابنا و مؤسساتنا .الشباب في 
نظر الصحافة احلزبية املقيتة كان مجرد اداة عمياء لزرع الفتنة و 

التغرير بهم و ابعاد الشباب عن قضية بناء االنسان العراقي .
بخصوص االسماء التي سترد في مواضيع و حتقيقات هذا املطبوع 
و يعملون في  املوصل  ، فهي اسماء مثقفني من مدينة  البسيط 

قرى و ارياف املوصل كمدرسني و معلمني و قد مت اختيارهم بناء على 
شريحة  يخاطب  الذي  الناجح  الصحفي  العمل  ان  مفادها  قناعة 
معينة في اتمع ،امنا ينبع من القلب . و لكون كادرنا من التربويني 
فهم يتقنون فن مخاطبة الشبيبة الصاعدة باالضافة الى الثقافة 
و  العربية  اللغة  سالمة  عن  ناهيك   ، الناجح  املعلم  تلزم  التي 
مقتضيات صياغة املقال بطريقة سلسة .و البد ان هنالك ضرورات 
ان نقف على مسافة متساوية من  أخرى للعمل الصحفي اهمها 
جميع االطراف ، و نتذكر ان هذا العمل هو واجب تفرضه علينا رغبتنا 
في ارشاد و توجيه جيل نطمح ان يتسلم في القريب العاجل وطنا 

آمنا و مزدهرا. 
اننا  نقول  ان  نريد   ، أخرى  مع مطبوعات  املنافسة  بالنسبة ملسألة 
نخطو خطوتنا االولى في هذا اال دون االستعانة بالوصفات اجلاهزة 
او البحث عن موضوع»كيف تنشيء مجلة شبابية ؟» في االنترنيت.

في االنترنيت توجد وصفات جاهزة و قوالب جاهزة الت شبابية ، و 
قد اطلعنا بالفعل على مناذج مجالت الشباب و الناشئة التي تصدر 
في دول اخلليج و دول أخرى . و مع تقديرنا العميق فنحن نرجو ان منتلك 
القدرة على صياغة جتربتنا اخلاصة في هذا اال ، و من ثم سيكون 
احلكم للجمهور و ارقام التصفح في مواقع املشاركة و تنزيل امللفات 
، و نحن نعتقد ان ارقاما كهذه ال ميكن االختالف عليها.اننا نريد اوال و 
أخيرا االبتعاد عن الفخ الذي وقعت فيه الصحف املوصلية التي كان 

اغلبها يتم تصميمه بواقع ٦-٧ صحف في مكتب واحد!!
املنافسة هي حق مشروع خاصة اذا كان العمل مستوفيا ألدواته و اذا 
كان متحليا بروح االحسان و االخالص و النية الصادقة في تقدمي ما 

هو راق و مفيد لقرائنا و احبائنا من أبناء مدينتنا و أمتنا.
القادمة،و ستكون حسب  االعداد  دينية في  سيكون هناك صفحة 
ما نعتقد مفاجأة للقاريء. فالقراء هم من سيكتب هذه الصفحة 
و سيكون علينا ان ننشر املساهمة التي تتحلى باجلدة و االصالة و 
التي ال تقف موقف العداء مبا ميس السالم االجتماعي و الفكري، و 

نحن بأنتظار آرائكم و وجهات نظركم.
اما بالنسبة لقضية العوملة التي ارتبط اسمها خطأ بالواليات املتحدة 
العشرين  و  الواحد  القرن  ان  باالجماع  و  نعتقد  فنحن   ، االمريكية 
سيكون العصر الذهبي الذي ستنصهر فيه خبرات و جتارب الشعوب 
في  مكانه  يحتل  ان  يطمح  الذي  الشباب  هي  و  واحدة  بوتقة  في 
الغد.سيكون الزمن القادم ألولئك الذين يؤمنون بقضيتهم و الذين 
ازدهارها. العمل على  و  بها  األرتقاء  و يكدحون في سبيل  يسهرون 

العصر القادم سيكون ملن يوظف الشباب بطاقاتهم و أحالمهم و 
أبت. أم  العوملة  شاءت   ، املستقبل  دعامة  و  عماد  فهم   ، ابداعهم 

العصر القادم للشباب املؤمن بقضيته و لكنه قطعا لن يكون زمنا 
خاصا بدولة واحدة او معتقد او مذهب واحد.

و الى أن تصلنا رسائلكم ، نستودعكم اهللا ...
..... و اهللا يحفظكم و يرعاكم.....
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من  املتأخر  االستيقاظ  ابدا  تعني  ال  الصيفية  العطلة 
كنا  الليل.عندما  من  متأخرة  ساعة  في  النوم  و  النوم 
العطلة الصيفية  ، كانت مجاالت االستفادة من  طالبا 
متاحة بشكل يشبع ميول الطلبة و يضمن اندماجهم و 
تساميهم في اتمع. قسم من الطلبة كانوا يساعدون 
سواء  الوالد  دكان  في  أو  احلرفية  اعمالهم  في  ابائهم 
او تاجرا. البعض من الطلبة كانوا يفضلون  كان حرفيا 
 - مجانية  بصورة   - تقيمها  التي  الدورات  في  االنخراط 
مراكز الشباب التي كانت منتشرة في محافظة نينوى. 
املعلمني  و  املدرسني  خيرة  تضم  املراكز  هذه  كانت  و 
املتفرغني لصقل توجهات الطلبة و االشراف على تقومي 
كان  الذي  العام  التوجه  هو  و  بهم  االرتقاء  و  سلوكهم 
بالطالب نحو طريق  التي تدفع  اغلبية االقسام  يسود  
االبداع و صقل مواهبه ، سواء كانت هوايته رياضية أو 
فنية أو أدبية.بعد ذلك انتشرت ثقافة عسكرة اتمع ، و 
ظهرت مراكز التدريب على حمل السالح و التي جعلت 
حر  حتت  اال  ينقضي  ال  كابوسا  الصيفية  العطلة  من 

الشمس و رمضاء ساحة العرضات.
و  االطفال  مجالت  اختفت  ،فقد  كثيرا  احلال  تغير  االن 
ثقافة  دار  به  قامت  الذي  الدور  الغاء  مت  أن  بعد  الناشئة 
الكومبيوتر  العاب  و  االنترنيت  دخول  وبعد  االطفال، 
متتص  وورك  النت  و  االنترنيت  قاعات  اخذت   ، احلديثة 
الثمني و  اليومي و وقتهم  طاقات الشباب و مصروفهم 
ادى ذلك بالتالي الى انحدار و تدهور مستواهم الدراسي 
ملسألة  بالنسبة  كذلك  احلال  و  العلمي،  حتصيلهم  و 
التوجيه االسري ،كما هو عليه سواء  و  الوقت  تقسيم 
في أيام الدراسة أو العطلة الصيفية ، مما جعل الطالب 

ال يفرق بني احلياة الدراسية و وقت العطلة الثمني .
الى  التوجه  الى  بالطلبة  حدت  التي  االمور  من  لعل  و 
قاعات النت وورك و قاعات االنترنيت هو ضعف و انعدام 
تشوه  و  انعدام  الى  باالضافة   ، االهل  قبل  من  التوجيه 
مفهوم املعسكر الصيفي ( summer camps) بالنسبة 
دول  كل  في  الصيفية  العراقي.فاملعسكرات  للمجتمع 
مع  التلميذ  فيها  يتواصل  رائعة  عطلة  تعني  العالم 
بأسلوب  لكن  و   ، الصف  معارف  و  املدرسة  معلومات 

شيق و متمدن.
الدورات الصيفية هي هم املتصلني بالتربية و التعليم ، 
فاملسألة ليست مقتصرة على الطلبة وحدهم ،و يبدو 
بدورهم  الطلبة،  فقط  ليس  و  املعلمني  و  املدرسني  ان 
يعود  مبا  الثمني  العطلة  وقت  في كيفية قضاء  حائرون 
بالنفع عليهم . فهل نطمح ان تعود الدورات الصيفية 

في مراكز الشباب الى سابق عهدها املشرق؟؟ 

احد  غالف  هو  العزيز  القاري  ايها  تراه  الذي  الغالف 
اعداد مجلة املزمار التي كانت تصدر عندما كنا طالبا 
بريشة  رائعة  لوحة  هو  الغالف  .و  املدارس  في  صغارا 
للسنة   ٢١ العدد  هو غالف  ،و  البكري  منصور  الفنان 
يصور طالبا مجدا  .الغالف   ١٩٧٩ العام  في  التاسعة 
تعب  يرهقه  عندما  الصيفية  العطلة  مبباهج  يحلم 

املذاكرة و هو يستعد لالمتحانات النهائية.
االربعاء  يوم  كان   ، املدرسة  في  صغارا  كنا  ان  ومنذ 
بشيرا بحلول العطلة االسبوعية. و يحل يوم اخلميس 
و تفد معه اعداد مجلتي و املزمار و الف باء التي نشأ 
النجباء.يوم  ابنائه  و  العراق  عليها اجيال من مثقفي 
مساء  ننشغل  عندما  اخلاصة  ذكرياته  له  اجلمعة 
آخر  ألسبوع  استعدادا  الدراسية  احلقائب  بتحضير 
من الدراسة. ثم تأتي العطلة الصيفية بعد ان تعتصر 
االمتحانات جهودنا و اعصابنا ، و ليس اعصاب االهل 
من  يسرقنا  الذي  الوحيد  الشيء  كان   ، أيامنا  ففي   ،

الدراسة هو مجلتي و املزمار و الف باء .....
اعتقد ان العطلة االن قد اصبحت مثل املاء دون طعم 
تهتم  مجالت  هناك  فليس  ذكريات،  او  رائحة  لون  او 
بأدب الناشئة ، و اختفت االلعاب الشعبية اجلماعية 
 ، الفيديو  العاب  و  احلاسوب  اجهزة  منها  بدال  ليحل 
الليالي الهانئة عندما كان  و اختفت الى االبد تلكم 
النظيفة  السطوح  العافية على  نوم  ينامون  الطلبة 

املرشوشة باملاء . حقا... لقد تغير كل شيء.

كيف استفيد من العطلة الصيفية؟؟
يسأل الكثيرون من أبنائنا الطلبة عن الوسيلة التي 
يقضون بها عطلة صيفية رائعة ، و في احلقيقة فأن 
يؤخذ  ان  العطلة هو هدف يجب  وقت  االستفادة من 
الطلبة.  و  أألمور  أولياء  و  املربني  قبل  في احلسبان من 

كيف تنقضي العطلة الصيفية في ألعراق؟؟
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ألنجـاح...كيف حتققه؟؟

و   ، حياتهم  في  يتفوقوا  و  ينجحوا  أن  يريدون  اجلميع 
ذلك لرغبتهم في حتقيق ذواتهم أو لترضية الوالدين او 
اتمع. و لكن هل يأتي النجاح عفوا و أعتباطا؟و ما هو 
زيادة  أوال؟ و كيف نحافظ عليه و نعمل على  النجاح 

جناحنا في احلياة؟
األمثل  استغاللك  ..هو  أحالمك  حتقيق  هو  النجاح   
لطاقاتك..هو العالقات الطيبة هو حتقيق ما تريده وتوده.. 
نتيجة  أو هو  واالستفادة منه..  املاضي  التعلم من  هو 
فشل متكرر أو هو التغلب على العادات السلبية..هو 
أن تكتشف ذلك.إن تعريف أو ماهية النجاح مختلف 
من شخص إلي أخر فحدد ما هو النجاح بالنسبة لك.. 

أعرف طريقك وإلي أين أنت سائر؟ ماذا تريد بالضبط؟
من  ربك  من  عالقاتك  من  نفسك  من  تريد  ماذا  حدد 
مهنتك.. ماذا تريد من احلياة ..أعرف إلي أين أنت ذاهب 
فوجه  احمليط  وسط  في  وأنت  مظلم  ملكان  ذهبت  وإال 

السفينة وإال بقيت تصارع األمواج.
وأفضل  وجتده متسامحاً..  إال  يوجد شخص عظيم  ال 
وسيلة لالنتقام هي النجاح والتسامح.. سامح نفسك 
وأطلب من اهللا أن يسامحك وأسأله قلباً متسامحاً ، 
سامح الواقع سامح والديك وأهلك وإخوانك ومدرسيك 
وأطلب منهم أن يسامحوك ، سامحهم وستكون في 

أول سلم النجاح.
تقبل  هي،  كما  نفسك  وتقبل  واحلاضر  املاضي  تقبل 
جسدك كما هو.. إذا كان ال يعجبك تقبله كما هو تقبل 
الناس كما هم.. تقبل والديك وأصدقاءك وأهلك، تقبل 
احلياة واألحداث كما هي.. ارض بالوقت احلاضر واملاضي 

الرضا التام وسلم األمور للخالق، تكن إنساناً إيجابياً تلقائياً 
ينطلق نحو النجاح والتغيير الذي يريده.

أكتب أهدافك بوضوح .. لونها.. تخيلها.. علقها.. أكتب على 
احلائط .. استخدم فن اخلريطة ..وتفنن فيها.. أخبر أحباءك عن 
أهدافك القريبة وأنك قررت حتقيقها ولتكن أهدافك حلمك 

الذي يداعب أجفانك الذي ترغب يوما في حتقيقه.
احلقيقي  التغيير  تبدأ  أنك  يعني  تدرك  أن  معناه  اإلدراك 
أمام  بها  واعترف  أخطاءك  أدرك   .. النجاح  وتبدأ  في حياتك 
وأطلب  مخطئ  أنك  لنفسك  اآلخرين..أعترف  وأمام  نفسك 
من ربك املغفرة.. وما لم تدرك أخطاءك يعني أنك ستتركها 
مرة أخرى.. إذا أخطأت في حق إنسان اذهب إليه وأخبره بأنك 

أخطأت وأنك أسف.
أحسم أمورك أوالً بأول.. ال تدع مشكلة تفوت عليك من دون 
حسم.. قرر حتى ولو كان خطأ أحسم حتى لو أخطأت ألنك 
ستتعلم أن حتسم وتخطئ وهذا أفضل من أن ال حتسم ، رتب 
األرفف التي حتتاج لترتيب.. اقرأ الكتب التي أجلت قراءتها.. 
لديك  كان  وإذا  بها  فتصدق  تريدها  ال  مالبس  لديك  كان  إذا 

كتاب لم تقرأه من مدة فإما أن تقرأه أو تهديه ملن حتب.
محددة  مكتوبة  إمكاناتك  ضمن  صادقة  رغبة  هو  الهدف 
بوقت مجزأة مبهام تنتظر حتقيقها أما األمنية فهي ال ميكنك 
أعمل  إذا كان حلمك هدفاً  ولو شيئاً بسيطاً  لها  أن تعمل 
تتعب نفسك بكتابنها  أمنية فال  إذا كان  أما  على حتقيقه 
ألنها تتعبك وتضيع من طاقاتك اليومية ولتكن أحالمك هي 

أهدافك..
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٢-الشارع 

٣-األسرة

تبنى  الذي  العظيم  التربوي  الصرح  املدرسة:ذلك   -١
من خالله األمم وترتقي بواسطته الشعوب الى قمة اد  
التليد انه النبع الصافي والعني املعني الذي يروي بساتني 

األجيال لتثمر العقول ويخضر املستقبل أمام اجلميع
طيبة  كلمة  مثال  اهللا  ضرب  كيف  ترى  تعالى:(ألم  قال 
تؤتي  السماء  في  وفرعها  ثابت  أصلها  طيبة  كشجرة 
أكلها كل حني بإذن ربها ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم 

يتذكرون)
٢- الشارع:ذلك ارى الذي فيه ما هو عذب صافي وما هو 

خبيث وملون وما هو خير ومفيد وما هو شر ومضر.
إن احلضارة اجلديدة والفوضى اخلالقة التي يبثها وينشرها 

األعداء بني شبابنا من خالل أدواتهم
بأي  النتذكر  إننا   , التلفاز,الستااليت,األنترنت,املوبايل)   )
شكل من األشكال اجلوانب االيجابية لهذه الوسائل في 
تقليل املسافات واختصار الزمن وجمع سريع للمعلومات 
الصور  من  املئات  وجمع  الصفحات  آلالف  مذهل  وطي 
أن  لب  ذي  لعاقل  الميكن  هذا  كل   , حلظات  في  اتلفة 
الكارثة  ولكن  املفيد  اإليجابي  جانبه  من  أخذ  إذا  ينكره 
تقع إذا أخذ من جوانبه السلبية التي يعرفها اجلميع وال 

حاجة للتوسع بها .
أوال ومدرسني ومعلمني ثانيا يجب أن نوضح  إننا كمربني 
هذا ألعزائنا الطلبة كل على مستوى إدراكه وعقله ارضاءا 

هللا تعالى أوال وخدمة للعملية التربوية ثانيا
٣- األسرة : من األمور التي اليختلف فيها اثنان أن مالحظة 
أفضل  هي  ومراقبته  املربي  قبل  من  الطالبة  أو  الطالب 
األسس التربوية وأظهرها,حيث يكون الطالب أو الطالبة 

حتت مجهر املالحظة املالزمة حيث 
يرصد املربي جميع تصرفاته وأقواله وأفعاله واجتاهاته فان 
رأى فيها شرا نهاهه  وان  أكرمه وشجعه  رأى فيها خيرا 

وحذره وبني له عواقبه الوخيمة ونتائجه اخلطيرة .
مبجرد غفلة املربي أو تفاعله فان هذا سيؤدي إلى االنحراف 
احملقق  الهالك  سيكون  ذلك  فعند  والطالبة  للطالب 

وبالتالي إلى سقوط وتشظي العملية التربوية بكاملها

بني اتمع واملدرسة
لكي اليهدم الشارع ماتبنيه املدرسة

األستاذ: ناظم عبد اجلبار علي

 , أهلها  بنفوس  الضيقة   , بأطرافها  الواسعة  الدنيا 
الضاحكة الباكية , املمطرة الصاحية , الضالة الغاوية...

هكذا قدرها خالقها , فقدرنا فنعم القادرون , يوما يضحك 
وأخرى  ويلعبون  يلهون  ساعة   , يبكون  ويوما  الناس  قيه 
مخادعهم  إلى  وليال  ينتشرون  نهارا   , ويجتهدون  يجدون 
النوائب  وفي  ويفرحون  يبتهجون  العيد  في   , يهجعون 

يحزنون.
من هذا املنطلق العجيب خلق اهللا تعالى اإلنسان ليتحمل 
. ولكي يشق طريقه في هذه احلياة  الدنيا بحلوها ومرها 

الصعبة ويتحمل املسؤولية بكاملها.
ثالثة  على  ترتكز  كانت  التربوية  العملية  أن  املعلوم  من 

أسس رئيسية هي : الطالب / املنهج / املدرس أو املعلم
وكم كان من السهولة مبكان معاجلة هذه األسس ببساطة 
وضع  طريق  عن  الناجعة  احللول  إلى  والوصول  وسهولة 
اخلطوات األساسية ملعاجلة هذه املعادلة وذلك عن طريق 

تخطي العقبات والعبور إلى النجاح بسالسة ويسر .
أما اليوم فقد أختلف األمر وأنقلب رأسا على عقب وأصبح 
ذكرناها  التي  الثالثة  األسس  على  االرتكاز  الصعوبة  من 

أنفا وهي املدرس والطالب واملنهج .
التي  واملشاكل  األخطاء  من  الكثير  اتمع  داهمت  لقد 

شملت كل شرائح اتمع مبا فيها طلبتنا األعزاء.
أعم  أصبحت  التربوية  العملية  دراسة  أن  اليوم  أرى  وأنا 

وأشمل مما كانت عليه . 
فال بد لنا اليوم ــ كما أرى ــ أن دراسة العملية التربوية 
يجب أن تعالج من خالل أسس ومقومات جديدة هي أوسع 

بكثير مما كانت عليه سابقا .
الواسعة  التغييرات  وبسبب  اليوم  التربوية  العملية  إن 
ضمنها  من  اتمع  شرائح  كل  طالت  التي  والسريعة 
طلبتنا األعزاء أرى أن يعالج هذا املوضوع (العملية التربوية) 

من خالل أسس ومقومات جديدة تتمثل في:
١-املدرسة
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احللول واملعاجلات
جيدا  املربي  يدركها  أن  يجب  التي  املهمة  األمور  من 
الكبرى  باملسؤولية  استشعاره  [معلما,مدرسا,أبا,اما] 
في تربية طالبه أو أوالده إميانا وسلوكا وتكوينهم جسديا 
وعقليا وأن اليغفل أو يتساهل عن مالحظته وإذا حصلت 
الغفلة أو التساهل فان هذا الطالب سيندرج في الفساد 
المحال  فانه  الدائمة  الغفلة  حالة  وفي  خطوة  خطوة 
الندم  الينفع  فحينئذ  واملنحرفني  الشاذين  من  سيكون 
في  األكبر  الثقل  يقع  األب  عزيزي  يا  عليك  البيت  ففي   ,
من  خوفا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  أوالدكم  مراقبة 
انزالقهم في متاهات احلياة ورذائل األخالق والتي نشاهدها 
لينة  مراقبتك  تكون  أن  وأرجو  في شارعنا,  واضحة  اليوم 
فانه من شب  واملوعظة احلسنة  تتخللها احلكمة  هادئة 

على شيء شاب عليه.

إن دور األسرة كحلقة وصل بني املدرسة والشارع لها األثر 
الكبير في تقومي السلوك وإصالح النفوس.

مع  يجتمعون  حني  املربية  واألم  املربي  األب  أحسن  وما 
أوالدهم في كل أمسية وقد ملؤا سهرتهم بأنواع الطرائف 
وأصناف احلكم والسماع الى ما حضروه من الدروس وبعرض 
قضية اجتماعية تارة وموعظة مفيدة تارة أخرى وبإنشاد 
مبسابقة  وتفسيره,أو  العزيز  اهللا  كتاب  من  تالوة  أو  شعر 

بريئة لتموين أذهان األوالد .
العقلية  باألدلة  املدعوم  واالقناعي  السليم  التوجه  إن 
واملطعم باآلية الكرمية واحلديث الشريف واألمثال واألقوال 
توجيه  في  املربي  تفيد  التي  الطرائف  أهم  من  الهادفة 

النشئ اجلديد.
إن انتهاج أسلوب احلوار واالستجواب  تطرح سؤال أو لقاء 
العلم  معني  من  ليشربوا  النشئ  أذهان  يحرك  استفهام 

بقالب اإلقناع واحملاججة.
إن من أقوى األسس في إيجاد اإلنسان املتوازن هو (التربية 
باملالحظة) واملقصود بها مالحقة ومالزمة النشئ اجلديد 
في  ومالحظته  ومراقبته  واألخالقي  العقدي  التكوين  في 
اإلعداد النفسي واالجتماعي والسؤال املستمر عن وضعه 
وحاله في تربيته اجلسمية وحتصيله العقلي والعلمي وان 
نعلمه كيفيت اتخاذ القرار وان نغرقه باحلب النغرقه باملال 
ومن مالحظة هذا كله فعلى املربي مدرسا كان أو معلما 

أب كان أو أم أن ينتبه إلى مجموعة من املالحظات املهمة 
جدا

إن يالحظ أوال جانب املراقبة هللا تعالى
إن يالحظ حتصيل الطالب العلمي
إن يالحظ توعية الطالب الفكرية

إن يالحظ مفسدة النظر إلى مشاهدة اخلالعة واون من 
أفالم ومتثيليات

صحة  على  احلفاظ  في  الوقائية  الوسائل  يالحظ  إن 
الطالب

إن يالحظ ممارساته الرياضية
إن يالحظ ظاهرة الصدق واألمانة عنده

إن يالحظ ظاهرة اخلجل واالنكماش واالنطوائية عنده
إن يالحظ كيف يؤدي حقوق اآلخرين

كل هذا ميكن مالحظته ومعاجلته عن طريق:
١-التربية باملالحظة
٢-التربية باملوعظة
٣-التربية بالعقوبة

ولو توسعنا باملعاجلة أكثر فسيكون العالج مبا يأتي:
١-    اإلرشاد إلى اخلطأ بالتوجيه

٢-    اإلرشاد إلى اخلطأ باملالحظة
٣-    اإلرشاد إلى اخلطأ باإلشارة
٤-    اإلرشاد إلى اخلطأ بالتوبيخ

٥-    اإلرشاد إلى اخلطأ بالعقوبة الواعظة  
ومعلمنا األول وهادينا األكرم محمد صلى اهللا عليه وسلم 
ألصحابه  الرعاية  وحسن  الصاحلة  القدوة  المته  أعطى 
وتفقده لهم وسؤاله عنهم ومراقبته أحوالهم ومحاذرت 
والعطف على فقرائهم  مقصريهم وتشجيع محسنهم 
العظيم  اإلنسان  هذا  وضع  فقد  وبذلك  ومساكينهم 
األسس الرئيسية للعملية التربوية منذ عهد النبوة والى 
عصرنا احلاضر وستمتد إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها. 
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االمير و الفقير
قصة الكاتب:مارك توين

ترجمة :أمين أزهر عزيز

قصة العدد أملصورة
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الطيب الرجل من عائلة كانتي بالقرب يسكن كان
الكتابة و القراءة توم بتعليم آندرو االب آندرو.قام االب
طيب و مهذبا يكون كيف علمه الالتينية،و اللغة و

القلب.

قصص لتوم يروي آندرو أألب كان مرة كل
عاشوا الذين و االمراء و امللوك العمالقة
بهذه توم خيال تشبع حتى ، أنكلترا في

أحسنت يا بني..القصص.
أنت. الطالب نعم

الكتاب ... قرأ

الكتاب.. تقرأ

كانتي توم كان عندما و
هو و النوم الى يخلد

أيضا كان جائع ، و متعب
في االمراء بامللوك و يحلم

قصورهم. و قالعهم

توم لعبة كانت و
هي املفضلة كانتي

، االمير دور متثيل
من يجعل عندما

نبالء اصدقائه قادة و
البالط. في

انتظار في امللكي اجليش
يا للهجوم اوامركم

السمو... صاحب
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شوارع في توم يتجول كان أحد أأليام ، في و
في هنري امللك قصر أمام نفسه وجد و لندن

ويستمنستر.

بأسماله و
ثيابه و البالية
شاهد املمزقة ،
ادوارد االمير توم

خالل بوابة ثيودور
القصر و الذي

مالبس يرتدي كان
احلرير من غالية
الثمني املرصع

الكرمية باحلجارة

االمير انه
شك. بدون

تفعل أيها ملا انتبه
الوضيع. الشحاذ بدون و فجأة و

انذار...... سابق

و ، يضحكون بشدة املتجمهرون اخذ الناس
صائحا.... انتهرهم ادوارد الشاب االمير لكن

معاملة على جترؤ كيف
الفقير الفتى هذا

و البوابة هكذا؟افتحوا
يدخل. دعوه

متعبا تبدو أنك
جائعا.تفضل و
معي.. بالدخول
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ادوارد االمير اصطحب
داخل الى الفقير توم
خدم امر و ، القصر
جلب و بتقدمي القصر 
االطعمة اصناف اروع
...لم لضيفه الفواكه و
توم يحلم بأفطار يكن
ابدا.. حياته في كهذا

أشكرك يا أميري

..نعم احلقيقة في
عندما عدا ما ،

جائعا. اكون

كانتي... توم حياة عن االسئلة يطرح االمير اخذ

سعيدة؟ حياتك هل

عن طريقة أخبرني أكثر
عيشك.

حسنا..في الشوارع
مختلف منارس

في و نتجول االلعاب
االماكن من الكثير

عدا ، ما يوميا
سباقات الركض.

كنت للروعة!لو يا
في السباحة استطيع

واحدة لو ملرة النهر و
فقط..

نقوم ، الصيف في و
االنهار. في بالسباحة
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كنت استطيع ارتداء مالبسك لو
فقط... ملرة واحدة لو و الرائعة

تشاء.. ما ليكن

، دقائق عدة بعد و
واقفان الصبيان كان
في مرآة عظيمة أمام

تبادال القصر..لقد
توم ، االن . املالبس

كانتي يلبس مالبس
اصبح الذي ادوارد االمير
االن يرتدي اسمال توم

املمزقة...

متاما اننا متماثالن
نفس فلدينا ،

الصوت و الشعر
ال و ، املالمح و

ان احد يستطيع
هو من بني يفرق
هو االمير و من
من الفقير اال
املالبس.. خالل

على الندبة هذه ما لكن و
يدك؟

..نعم اوه
ضربني عندما

احلارس
بشدة..

جرؤ كيف
فعل على

ذلك؟انتظرني
ريثما اعود.
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أيها أيضا اللطمة هذة خذ
تعود ان الوقح و احذر املتشرد

ثانية. مرة هنا

أالمير ان بوابة القصر تصور احلارس على لقد
و . صباحا ضربه الفقير الذي توم هو أدوارد
ثيودور. ادوارد االمير اول مشاكل بدأت هكذا

اهانة على جرؤت كيف
اجلندي؟؟ ايها صديقي الكيل طفح

الوغد! أيها

افسحوا الطريق لصاحب
و الشحاذين ...أمير السمو

املتشردين.

أشكرك يا أميري

االمير على بسهولة النهار بنقض لم
في ازقة املدينة احلياة يعرف ال الذي

و مكان يبيت فيه له لم يكن اخلطرة .
يعتمد ان يستطيع احدا يعرف ال هو

و لذا... عليه

ضحكات وسط و
قصر امام احلشد
توالت هنري امللك

املشاكل...

الى اعود ان يجب
عائلة . والدي بالط
ستساعدني توم

حتما.
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جننت لقد  ... سرور  بكل
و لكن الصغير الوغد أيها 
من مينعني لن جنونك

ضربك

امللك ابي الى خذني
سيجعل منك هنري و

جدا... غنيا رجال

الوغد ايها كنت أين
استطعت الصغير؟هل
لعشاء شيئا تسرق ان

الليلة؟؟ هذه

القصر في يلعب كانتي توم كان ، االثناء هذه  في و
... قمة السعادة هو في و امللكي

العدد القادم البقية في

توم نسي وفي احلقيقة
واحدا... شيئا
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عالم السينما
يبدو ان صناعة السينما لالطفال قد حققت ارباحا تفوق ما حصلت عليه 
افالم اخليال العلمي. فيلم ثالثي االبعاد  (Rio ) للمخرج االمريكي كارلوس 
سالدانا كان جتربة ناجحة أخرى تضاف الى افالمه السابقة مثل البحث عن 
نيمو و حققت اكثر من 148 مليون دوالر داخل الواليات املتحدة ، و اكثر من 
484 مليون دوالر في االسابيع االولى ألطالق هذا الفيلم ، باالضافة الى جوائز 

االكادميية االمريكية التي كان لهذا الفيلم حصة جيدة منها.

قصة ألفيلم...
يقوم  حيث   ، البرازيلية  جانيرو  دي  ريو  مدينة  في  الفيلم  قصة  تدور  و 
البالد.الشخصية  خارج  تهريبها  و  بسرقتها  النادرة  الطيور  مهربوا 
الظروف بعيدا  به  باالنقراض ترمي  ببغاء من فصيلة مهددة  الرئيسية هو 
هي  صغيرة  فتاة  جتده  حيث  االمريكية  مينيسوتا  والية  الى   ، موطنه  عن 
عشر  خمسة  بعد  و   . (بلو)  اسم  عليه  تطلق  التي  كونديرسون)  (ليندا 
 ، العصرية  االساليب  على  التدريب  عالي  منزليا  (بلو) طائرا  يصبح   ، سنة 
االخرى. الطيور  من  مضايقات  له  يسبب  مما  الطيران  يستطيع  ال  لكنه  و 

ليندا)   ) و  (بلو)  بدعوة  مونتيرو)  (توليو  الطيور  عالم  يقوم  االيام  أحد  في  و 
لزيارة مركز حماية الطيور النادرة في البرازيل للمحافظة على فصيلة (بلو) 

من االنقراض.
و في البرازيل يلتقي (بلو) بأصدقاء من فصائل أخرى من الطيور التي تعبش 
في البرازيل و تنشأ بينهم جميعا عرى الصداقة ، يتعرف (بلو) على (جويل) 

و هي ببغاء من نفس فصيلته ،و لكنها
غابات  في  الطيران  تعشق  و  بنفسها  الثقة  ، شديدة  متاما  على عكسه   

البرازيل.
و هنالك أيضا شخصية ( نايجل) الطائر الذي يكره الطيور النادرة ألنه كان 

جنما تلفزيونيا خسر مكانته بسبب طائر مهدد باالنقراض.
من  اصدقائه  مبساعدة  االسر  من  االفالت  في  جنح  الذي  (بلو)  الى  نعود  و 
الطيور ، حيث يتعرف الى احلياة في شوارع ريو دي جانيرو ، في ذات الوقت 
الذي يقوم فيه (توليو) و (ليندا) بالبحث عنه و عن (جويل) برفقة صديق آخر 

هو (فيرناندو )..
و يضطر (توليو) و( ليندا) الى التنكر للبحث عن طيورهما النادرة في خضم 
الكرنفال الضخم الذي يشارك فيه اغلبية سكان مدينة ريو دي جانيرو. و 
تتوفر فرص  ان  الظروف  و لكن تشاء  بالطائرة  التحليق  املهربون في  ينجح 
الفرار لـ(بلو) و (جويل) . تصاب (جويل) و ال تتمكن من الطيران و يتشبث (بلو) 
بها ، و قبل ان يسقطا في املياه يستعيد (بلو) غريزة الطيران و ينقذ (جويل) 

و يعود االثنان الى (توليو) و(ليندا).
ينتهي الفيلم دائما نهاية سعيدة ، فاالشرار ينالون جزائهم و تلقي الشرطة 

القبض عليهم. 
ال حقا ، تتزوج (ليندا) من(توليو) و يتبنيان (فيرناندو) و يقومون أخيرا بأنشاء 

منظمة هدفها مكافحة تهريب و صيد الطيور النادرة.. يعود (بلو) الى عالم 
الغابة الذي انتزع منه عندما كان صغيرا ،و تشفى (جويل) من أصابتها و 
يعود جنسهما مهددا  احلياة فال  بثالثة كتاكيت صغيرة،و تستمر  يرزقان 

باالنقراض.
هنالك مواضيع كثيرة و رائعة في الفيلم ميكن مناقشتها. هنالك ، على 
هنالك  االخرى.  االجناس  و  البشر  بني  الصداقة  موضوع   ، املثال  سبيل 
أيضا موضوع احلفاظ على البيئة و الغابات املطيرة و ضرورة االهتمام بها 
املهددة  النادرة  الفصائل  على  للحفاظ  ايضا  و   ، القادمة  االجيال  ملنفعة 

باالنقراض.
يناقش الفيلم أيضا اجلمال و التقاليد التي تتمتع بهما دول العالم الثالث 
االنزالق  رياضة  و   ، جانييرو  دي  ريو  ملدينة  الرائعة  املناظر  عرض  خالل  من 
الشراعي و الكرنفاالت الصاخبة التي يتسابق سكان املدينة للمشاركة 

فيها كجزء من احلفاظ على تراثهم الفكري و االنساني.
و من خالل شخصية ( فيرناندو) يتعرض الفيلم الى مسألة حماية االطفال 
االيتام و املشردين من عصابات التهريب الغير شرعية ، و ضرورة احتضانهم 

كنوع من أنواع العمل التطوعي أو اخليري.
يطرح الفيلم أيضا موضوع الصداقة و روح الفريق التي دفعت باالحداث 
مكافأة  تتم  حني  في  جزائهم  ينالون  االشرار  ان  ننسى  ال  و   ، الذروة  الى 

الشخصيات الطيبة في احلياة.
و اخيرا قد يكون من املناسب القول ان موضوع احلنني الى الوطن االم كان 
حاضرا في اغلب مشاهد الفيلم تقريبا ، عندما كان (بلو) يتأمل تفاصيل 
و   ، من طفولته  بعيدة  ذكريات  يستعيد  هو  و   ، جانيرو  دي  ريو  في  احلياة 

عندما أستعاد غريزة الطيران التي خلق من أجلها.

جنوم و ناجحون...أحمد ألشقيري
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جنوم و ناجحون...أحمد ألشقيري
واخلبرات  األفكار  لتبادل  املكان  لهم  ووفر  والتأليف  بالتطوع  املهتمني 
وتعريف أنفسهم للناس. كما دعم مصاريف بعض الطلبة األجانب في 
صانعي  على   ً ردا اإلجنليزية  باللغة  فيديو  اإلنترنت  على  ونشر  اجلامعات. 

الفيلم املسيء للنبي عليه السالم.

النشاط االجتماعي والثقافي
وإلى جانب البرنامج، فلدى الشقيري عدة مشروعات ثقافية يسعى من 
بدأ عدة مشاريع   2005 عام  ففي  القراءة  إلى  اقرأ  أمة  إعادة  إلى  خاللها 
وقفية وغير ربحية منها برنامج خواطر ومقهى األندلسية الثقافي في 
جدة وموقع ثقافة دوت نيت وكان الهدف من هذه املشاريع حتسني وتطوير 
ً. وبعد مرور 7  اتمع بطريقة حديثة مقبولة لدى شريحة الشباب حتديدا
سنوات ارتأى الشقيري مع مجموعة الفوزان واملركز الطبي الدولي وشركة 
أصول أن تنقل هذه املشاريع إلى املرحلة التالية عبر تأسيس شركة آرام 
اإلحسان القابضة الغير الربحية والتي تسعى إلى نشر مفهوم اإلحسان 
أندلسية  مقهى  وتطوير  هادفة  تلفزيونية  برامج  إنتاج  عبر  اتمع  في 
الثقافي وحتويل موقع ثقافة دوت نيت إلى موقع تواصل اجتماعي يهدف إلى 
نشر ثقافة القراءة والعمل التطوعي، كل هذا بهدف االرتقاء باتمعات 

العربية إلى األحسن واألفضل للوصول ملصاف العالم األول.

مقدم  سعودي  إعالمي  هو  جدة)   ،1973 يوليو   19) الشقيري  مازن  أحمد 
برامج معروف ومضيف السلسلة التليفزيونية خواطر واملضيف السابق 
لبرنامج يال شباب. يكرس وقته ملساعدة الشباب على النضج في إميانهم، 
وفي عملهم، وفي معرفتهم بالعالم، وبدورهم في جعله مكاناً أفضل. 
برنامج  سلسلة  بعد  العربي  والوطن  السعودية  في  الشقيري  اشتهر 
ومعاجلتها  أسلوبها  بساطة  نتيجة   ً كبيرا جناحاً  حققت  التي  خواطر 
وال  عاملاً  مبقولته:«لست  تبدأ  دائماً  كانت  والتي  واألمة  الشباب  لقضايا 

مفتياً وال فقيهاً وإمنا طالب علم.»

بعد إمتام دراسته الثانوية في مدارس املنارات في جدة، سافر إلى الواليات 
املتحدة األمريكية إلمتامدراسته اجلامعية هناك وحصل على بكالوريوس 
إدارة نظم، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا، عاد بعدها 
اال  في  الشقيري  بداية  التجارية،  أعماله  الستكمال  السعودية  إلى 
اإلعالمي تعود إلى عام 2002 م عبر البرنامج التلفزيوني يال شباب والذي 

شارك في تقدميه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا 
بقدر ما يعتمد على لغة  الشباب بشكل جديد ال يعتمد على اخلطابة 
بسيطة جتذب هذه الفئة من اجلمهور وفي األعوام التالية شارك الشقيري 
في برنامج رحلة مع الشيخ حمزة يوسف الذي عرض على شاشة أم بي 
سي وقامت فكرته على مرافقة مجموعة من الشبان للداعية األميركي 

حمزة يوسف في مواقع مختلفة من بينها الواليات املتحدة.
خواطر  برنامج  عبر  التلفزيوني  التقدمي  في  األبرز  الشقيري  جتربة  جاءت 
والذي يعد استكماالً ملشروع بدأه من خالل كتابة مجموعة من املقاالت 
األسبوعية في صحيفة املدينة السعودية حتت عنوان خواطر شاب أيضاً 
ال  حلقة  في  معينة  شبابية  قضية  تقدمي  على  البرنامج  فكرة  وقامت 
تتجاوز مدتها خمس دقائق في شكل أقرب إلى النصيحة املوجهة للشبان 
ً بسبب عدم توفر وقت كبير في  والشابات. والذي اضطر أن يقدمه منفردا

جدول قناة إم بي سي.

وباإلضافة إلى تبني الشقيري مشاريع توعوية على أرض الواقع باحملاضرات 
والندوات في املناسبات العامة واجلامعات قام بتبني الكثير من الشباب 

«لست عاملاً وال مفتياً وال فقيهاً وإمنا طالب علم»
أحمد مازن ألشقــيري

فتـى ألعـراق
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املنبر الرقمي

و أ تعلمها  في  نرغب  التي  الهوايات  و  االمور  من  كثير  ثمة  الصيفية  العطلة  االعزاء...في  صدقائي 
هذه  تخصص  سوف  العدد  هذا  من  اعتبارا  و   . املستقبل  و  العصر  لغة  لنا  متثل  ببساطة  ألنها  اتقانها 
االبداع. من  الكثير  على  الوقت  نفس  في  تنطوي  التي  و  التعلم  السهلة  بالبرامجيات  للتعريف  الزاوية 

من منا لم يستمتع مبشاهدة افالم والت ديزني احلديثة ، 
مثل ( مدغشقر) بجزئيه االول و الثاني، او سلسلة افالم 
شريك؟ و من منا لم ميارس العالب الكومبيوتر القتالية 
و املليئة باالثارة؟سؤال اخير...هل تعتقد عزيزي القاريء 
ان صورة سمكة القرش او الصور االخرى  في هذا املقال 

حقيقية؟
لتنفيذ هذه  تقوم  معينة  برامج  هناك  ان  احلقيقة  في 
هذه   . كبير  حد  الى  حقيقية  تبدو  التي  الرسوميات 
البرامج هي برامج ثالثي االبعاد التي بدأت في الثمانينيات 
مثل  الهندسية  اططات  لرسم   ، املاضي  القرن  من 
الى  تدريجيا  تطورت  ثم  السدود،  و  اجلسور  و  البنايات 
ما يعرف ببرامج ثالثي االبعاد التي اصبحت قادرة على 

محاكاة الواقع و لتدخل تقريبا في كل مجاالت احلياة. 
يقدمون  البرمجيات  هذه  في  اتصون  و  الفنانون 
 ، الغرابة  و  الطرافة  من  تخلو  ال  ابداعات  بأستمرار 
فالقابلية على االبتكار و التجديد هي التي دفعت بهذا 
البرنامج الى التطور ، و لوال عنصر االبتكار و االندفاع في 
طريق االبداع ملا كان لنا ان نستمتع مبشاهدة املنجزات و 

االفكار  التي ابدعها محبوا هذه البرامج.
و  الطائرات  مناذج  انتاج  في  دخلت  االبعاد  ثالثي  برامج 
السيارات و الصناعات العسكرية. و تستعني الشركات 
املصنعة للطائرات و السيارات ببرامج محاكاة للتدريب 
تصنع  البرامج  هذه  ان  علما   ، االولية  مناذجها  على 

بتقنيات برامج الثالثي االبعاد.
اللوحات  و محاكاة  انتاج  ، مجال  االخرى  ااالت  و من 
العاملية لرسامي العالم املشاهير ، باالضافة الى انتاج 
ابدعها  التي  االصلية  النسخ  دقتها  في  حتاكي  متاثيل 

رساموا عصر النهضة.

3DMAX

هي اذا دعوة مخلصة ألبنائنا و اصدقائنا باالستفادة 
من الدروس و الدورات التي تقدمها مواقع االنترنيت 
اتصة فيما يتعلق بفنون و علوم برامجات الثالثي 

االبعاد.

أخبـــار ألتقنية و االلعاب
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أخبـــار ألتقنية و االلعاب

لروبوتات ذات قدرة احلركة السريعةا

رمبا لم يتمكن البشر من الوصول إلى ابتكار روبوت مشابه للبشر في التصرفات 
واألفكار، ولكن على ما يبدو أن هذا احللم أصبح قريباً حني نرى هذه الروبوتات.في الفترة 
األخيرة متكن الباحثون من التوصل لتقنيات جديدة ساعدتهم في ابتكار أجهزة آلية 
وتقنيات  الهوائية  العضالت  استخدام  البشر عن طريق  من  أسرع  الركض  بإمكانها 
الى هذه  الروبوتات ذات االشكال احليوانية قد وجدت طريقها  ان  يبدو  و  أخرى عديدة، 
الهوائية  الذي يعتمد على مبدأ العضالت   ، الفهد  الروبوت  ابتكار  الصناعة.مت مؤخرا 
أثناء الركض ولديه  .روبوت الفهد هو ابتكار  متطور يقلل من الضغط على املفاصل 
إلى  االنتقال بسالسة من وضع املشي  التحمل، كما ميكنه  أكثر في  وفاعلية  كفاءة 

العدو بكل قوة وبسرعة رهيبة.

حركة اإلنترنت ستنمو بواقع ثالثة أضعاف بني 2012 و 2017
توقع مؤشر سيسكو املرئية حلركة بيانات االتصاالت املتنقلة، أن تنمو حركة اإلنترنت 
ا أن تبقى منطقة  .العاملية بواقع 2 أضعاف بني عامي 2012 و.2017 وتوقع املؤشر أيضً
الشرق األوسط وأفريقيا املنطقة األسرع منوًا من حيث حركة استخدام اإلنترنت بني 
ا  عامي 2017-2012 منو بواقع 5 أضعاف،  أن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا كانت أيضً
األسرع منوًا في العام املاضي (منو بواقع 10 أضعاف، ومعدل منو سنوي مركب بلغت 
نسبته %57 للفترة التي تشملها التوقعات بني عامي 2011 و2016) في هذه الفئة.

استخدام  حركة  ستنمو  ا،  أيضً وأفريقيا  األوسط  بالشرق  اخلاصة  للتوقعات  ا  ووفقً
اإلنترنت بواقع 5 أضعاف بني عامي 2012 و2017. وستساوي حركة اإلنترنت في عام 
2017 ما يعادل 10 مليارات أسطوانة فيديو رقمية (DVD) في السنة، أو 866 مليون 

أسطوانة في الشهر، أو مليون أسطوانة في الساعة الواحدة.

روبوت اليعسوب الطائر
حشرة اليعسوب  من احلشرات اخلالبة املنظر، و لها بعض اخلصائص الطيرانية املتميزة حيث 
قامت شركة أملانية بتصميم روبوت اليعسوب  والتى تستطيع الطيران في جميع اإلجتاهات، 
إجتاهات  تغيير  يستطيع  الذي  الروبوت  هذا  تصميم  مت  فقد  احلشرة  تلك  طيران  مبدأ  وبنفس 
الشركة    Festo بواسطة  تصميمه  مت  ببعض.وقد  بعضها  جناحاته  ترتطم  أن  دون  طيرانه 
الرائدة في التكنولوجيات األوتوماتيكية الكهربائية واملتخصصة في النظم الهوائية، ويتميز 
هذا الروبوت املسمي BionicOpter بأن طوله حوالي 44 سم ويزن حوالي 3 كيلو جرام مغطي 
باأللونيوم اخلفيف والبالستيك ويحتوي على معالج دقيق يقوم بحساب املعطيات القادمة من 
ser- مستشعرات موجودة على اللوحة اإللكترونية ، ثم يتم نقل البيانات املعاجلة إلي محركات

vo موجودة في األجنحة.وبسبب حركة الرفرفة املعقدة فإن األجنحة يتم التحكم بها بواسطة 
برنامج BionicOpter باإلضافة إلي العديد من املكونات اإللكترونية األخري ومن املمكن التحكم 

في هذا الروبوت عبر الهواتف الذكية أو مرسل رقمي خاص. 

أكبر روبوت سداسى األرجل فى العالم
تأكيد في حالة مات  بكل  ينطبق  ولكنه  بكثرة  يتم استخدامه  عالم مجنون  لقب 
لتصميم  املاضية  األربع  السنوات  مدى  على  بالعمل  قامت  أن شركته  دينتون حيث 
وبناء روبوت ميكنه املشي وكبير مبا يكفي حلمل راكب يوصف الوحش الناجت باسم أكبر 

روبوت سداسي األرجل في العالم.
فهذا الروبوت يزن 1900 كجم ، بارتفاع 2.8 متر ، ويتم حتريكه من خالل محرك بسعة 
2.2 لتر يعمل بالديزل واذرع هيدروليكية وقد مت جتهيزه مبجموعة متنوعة من أجهزة 
التي  وامليل)  للزاويا  االستشعار  وأجهزة  القوة،  محوالت  ذلك  في  (مبا  االستشعار 
كمبيوتر  جهاز  طريق  عن  السداسى  احملرك  فى  التحكم  ويتم  املشي  على  تساعده 
بالـ 18  ويهتم  الستة  االرجل  ملراقبة حترك  برنامج مصمم  به  لينكس  بنظام  يعمل 

محرك هيدروليكى فى االرجل.
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ملمارسة هذه الرياضة، ولعله أكثر من قدم خدمة إعالمية لهذه الرياضة 
عبر التاريخ. استمرت مسيرة كمال األجسام بالتألق في عقدي السبعينيات 
والثمانينيات إلى أن خبا جنمها نسبياً لصالح ما يسمى باللياقة البدنية 
يعود  ذلك  ولعل  الثالثة.  األلفية  وبداية  التسعينيات  أواخر  في   (Fitness)
إلى ما ارتبط بهذه الرياضة من سمعة سيئة في مجال املنشطات البناءة 
(الستيرويدات). والتي شاع استعمالها في السبعينيات والثمانينيات إلى 
مشددة  تعليمات  إصدار  األجسام  لبُناة  الدولي  باإلحتاد  حدا  مما  كبير،  حد 

بخصوص استعمال هذه املنشطات.

إعادة االعتبار
منعطفاً  العضالت  بناء  مجال  في  اجلديدة  الطبية  املكتشفات  شكلت 
التسعينيات  أواخر  في  انتشرت  حيث  األجسام  كمال  مسيرة  في  هاماً 
وأوائل األلفية الثالثة املكمالت الغذائية مبختلف أنواعها ملساعدة ممارسي 
ً عن الضرر الذي  هذه الرياضة على اكتساب الوزن واحلجم املطلوبني بعيدا
بُناة  من  جديدة  مجموعة  ظهرت  ذلك  على  ويناء  الستيرويدات.  تسببه 
 natural) األجسام الذين يطلقون على أنفسهم بناة األجسام الطبيعيون

.(bodybuilders

كمال األجسام العربية
احتادات  مظلة  حتت  منضوية  األجسام  لكمال  العربية  االحتادات  تأسست 
رفع األثقال في كل من مصر والعراق وسوريا ولبنان واألردن والسعودية وهي 
الدول التي كانت رائدة في هاتني الرياضتني. ثم ما لبثت تباعاً أن انفصلت 
بها في كل من  احتادات خاصة  وتأسست  األثقال  رفع  األجسام عن  كمال 
مان واليمن.  األردن واإلمارات وقطر والبحرين وسوريا ومصر والعراق وليبيا وعُ
وقد  األثقال.  رفع  مع  مشترك  احتاد  حتت  تندرج  الدول  بعض  في  زالت  وال 
أول  القاهرة سنة 1990 ونظم  العربي لكمال األجسام في  االحتاد  تأسس 

بطولة له في نفس املدينة سنة 1992.

جنم العـدد... جاي كاتلرأمللعب املفتوح... لعبة كمال أألجسـام
كان اإلنسان يسعى منذ القدم للوصول إلى مرحلة الكمال في كل شيء 
ومن ضمن ما كان يسعى إليه الوصول بالكمال في بدنه كما في عقله، 
ولعل التماثيل القدمية في كل من مصر والعراق واليونان بنحتها لألجسام 
البشرية بشكلها املثالي وذلك بإظهار عضالت اجلسم بشكل متكامل وال 

سيما في التماثيل اليونانية القدمية ألكبر دليل على ذلك.

البدايات
ولكن هذه الرياضة بشكلها احلالي لم تعرف إال في نهايات القرن التاسع 
Eugen San-) عشر امليالدي وبدايات القرن العشرين على يد يوجني ساندو

عرف  والذي   (1925 أكتوبر   14  -  1867 إبريل   2) بروسيا)  (من  األملاني   (dow
عنه أنه كان يستعرض عضالت جسمه في املهرجانات وأمام اجلمهور، وقد 
في سنة  الرجل  هذا  تاريخ  يروي  األوسكار  على  حاز  فيلم موسيقي  أنتج 
نات  املمثل  فيه  ساندو  دور  لعب  وقد  العظيم)  (زيجفيلد  وعنوانه   1936
بندلتون (Nat Pendleton). وقد نظم يوجني ساندو في سنة 1901 في لندن 
ً ورواجاً هائالً وقد شارك  مسابقة لعرض العضالت نالت استحساناً كبيرا
هو نفسه في حتكيم ذلك االستعراض.في سنة 1904 مت تنتظيم مسابقة 
لعرض العضالت في نيويورك، وكان من رواد هذه االستعراضات في الواليات 
املتحدة األمريكية كل من بيرنار ماكفادن (Bernarr Macfadden) وتشارلز 

أطلس (Charles Atlas) وألويس سووبودا.

الصعود
الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  مع  شعبية  األجسام  كمال  رياضة  ازدادت 
لألساطير  الكبير  اإلعالمي  والتأثير  األوروبية  التحرر  موجات  وصعود 
األميركية الكبيرة مثل سوبرمان وسبايدر مان وغيرها وكان نصيب األلعاب 
هذه  من   ً جدا  ً كبيرا خاص  بشكل  األجسام  وكمال  عام  بشكل  الرياضية 
واالرتقاء  أجسامهم  مترين  على  الشباب  تشجيع  فبدأ  اجلديدة  الظواهر 
بلياقتهم البدنية وال سيما على يد تشارلز أطلس (Charles Atlas) الذي 
هذه  في  وبرز   (Comic Books) اخليالية  الرسوم  كتب  في  إعالناته  نشرت 
جرميك  جون  مثل  وقوتها  أجسامهم  بجمال  اشتهروا  ممن  العديد  الفترة 
التنمية  (John Grimek)، وظهرت مجالت متخصصة في هذا اال منها 
 Strength &) والقوة والصحة Muscular Development) 1964) العضلية
Health)، والعضالت واللياقة (Muscle & Fitness)، وجنوم الرياضة اللبنانية 
كما ظهرت مسلسالت وأفالم تظهر املمثلني ذوي العضالت املفتولة الرائعة 
مثل ستيف ريفز (Steve Reeves)، وريج بارك (Reg Park) الذي لعب دور 
تأسست  كما  وشمشون.  هرقل  مثل  األسطوريني  األبطال  من  العديد 
العديد من البطوالت الوطنية والدولية املتخصصة بهذه الرياضة وال سيما 
سيد الكون (Mr. Universe) وسيد أمريكا (Mr. America) وسيد أوليمبيا 
 (Larry Scott) وظهر العديد من األبطال منهم الري سكوت ،(Mr. Olympia)
كما   .(Sergio Oliva) أوليفا  وسيرجيو   ،(Serge Nubret) نوبريه  وسيرج 
 International) األجسام  لبُناة  الدولي  االحتاد  بتأسيس  الفترة  هذه  متيزت 
Federation of BodyBuilders - IFBB) سنة 1946 على يد الكندي بن وايدر 
(Ben Weider) وتطوير اآلالت واألساليب الالزمة ملمارسة هذه الرياضة على 
يد شقيقه مدرب األبطال جو وايدر (Joe Weider). كما تأسست الرابطة 
National Amateur Bodybuilders Asso-) الوطنية لبناة األجسام الهواة

ciation - NABBA) سنة 1950.

البريق واخلبوّ
مع بداية السبعينيات بدأت رياضة كمال األجسام مرحلة جديدة، ال سيما 
عبر انتشارها في العالم بأسره فتأسست االحتادات الوطنية لهذه اللعبة 
في مختلف دول العالم وظهر على الساحة أبطال جدد كان أعظمهم على 
اإلطالق آرنولد شوارزنيجر (Arnold Schwarzenegger) الذي دوت أفالمه في 
الثمانينيات عبر العالم وأصبح مثالً أعلى لكثير من الشباب املتحمسني 
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جنم العـدد... جاي كاتلر
احتلوا  الذين  البارزين  النجوم  من  بالعديد  االجسام  رياضة كمال  تزخر 
اماكن متقدمة و حصدوا امليداليات الذهبية. و في رياضة كمال االجسام 
، كما هو معروف، تتضافر عدة امكانيات و عوامل لتحديد الفائز الذي 
يحتل مكانه على القمة و في قلوب املعجبني بهذه الرياضة.هناك على 
سبيل املثال ، البرنامج التدريبي الذي يضعه مدرب او مدربون مختصون 
و الى جانب ذلك البرنامج او احلمية الغذائية املناسبة ، ألن العب رياضة 
كمال االجسام يحتاج الى الكثير من البروتينات ، اضافة الى االشراف 
الطبي و دعم الرعاة الرسميني الذين يدعمون العب كمال االجسام لكي 

يتفرغ كليا ملمارسة هذه الرياضة. 
الواليات  في  ماساشوستس  والية  في   3/8/1973 في  كاتلر“  ”جاي  ولد 
املتحدة االمريكية. كان معروفا بهزاله الشديد عندما كان يافعا صغيرا 
و لكنه في عمر الثامنة عشرة  توجه الى ممارسة لعبة كمال االجسام 
و هي   ”gold gym ” قاعة  اقامتها  مباراة  في  اشترك   1992 في سنة   .
القاعة التي مارس فيها اغلب العبي كمال االجسام املشهورون متارينهم 
و حصلوا على عقود االحتراف. و قد حصل هذا النجم الحقا على العديد 
من املراكز االولى في البطوالت التي متكن فيها من التغلب على ابطال 
امثال ” روني كوليمان“ و ” جوني ديكستر“.يتمرن ”جاي كاتلر“ بواقع اربعة 
التي  الرياضية  البطوالت  في  لالشتراك  مرشحا  يكون  عندما  ساعات 
يقيمها االحتاد الفيدرالي العاملي لكمال االجسام. و قد اشترك في اغلب 
املسابقات بوزن 140 كلغ ، و هو يتطبع دائما الى الفوز و جتديد عقده مع 

شركة ”برو-تيك“ اتصة بأنتاج املقويات و املكمالت الغذائية.
يعيش ”جاي كاتلر“ في الس فيجاس في الواليات املتحدة االمريكية مع 
زوجته كيري. و هو يحب ممارسة هواياته املفضلة و التي تشمل القراءة 
رزقه من  و هو يحصل على  النارية.  الدراجات  و سباق  البولينغ  لعب  و 
 Flex ” و ”ISS Research ” الت الرياضية و شركات مثلالظهور في ا
Equipment” باالضافة الى االعالنات التجارية التي يظهر فيها مع بعض 
املشاهير. و مؤخرا ، افتتح معرضا لتمارينه اخلاصة و التي قام ببيعها 

على اشرطة الفيديو ليحقق لنفسه دخال معقوال يكفيه للعيش 

لعائلته  تكفل  و   ، املطلوب  الترفيهي  و  الغذائي  البرنامج  له  تكفل  برفاهية 
دخال مرتفعا و ثابتا.

العضالت  هذه  ميتلك  ان  كاتلر“  لـ“جاي  امكن  كيف   ، البعض  يتسائل  قد  و 
االسطورية التي لم يتح لرياضي مثل ”أرنولد شوارزنيجر ”امتالكها؟

فستجد  كاتلر“  ”جاي  امامها  يقف  التي  الثالجة  القاريء  عزيز  تأملت  لو 
كاتلر“  ”جاي  فقط.شهية  واحد  ألسبوع  تكفيه  هي  و  بيض  طبقات  اربعة 
و  باملكسرات  املدعم  الكعك  من  قطع  عشر  بالتهام  له  تسمح  املفتوحة 
اذا كان   ، التمرين  دقائق معدودة قبل مواصلة  التأكسد في غضون  مضادات 
الدسم  الكامل  احلليب  على  حتتوي  ابضا  الثالجة  ان  ستالحظ  املنزل،و  في 
و  املنشطات  ايضا  هناك   . بالبروتني  الغني  الصويا  حليب  الى  باالضافة 
يبتلع  الباهضة.  اثمانها  رغم  توقف  بدون  يلتهمها  التي  الغذائية  املكمالت 
على  يزيد  ما  مان“  ”آرون  مجلة  في  به  صرح  تصريح  حسب   ، كاتلر“  ”جاي 
الفيتامينات  و  الشحوم  التي تشمل مذيبات  االقراص  و  احلبوب  نوع من  مئة 
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االوريجامي ... فن طي الورق..
 ما هو فن األوريجامي؟ «أوريجامي تعني (أورو تعني طي – جامي تعني ورقة) وهو الفن الياباني لطي الورق.الهدف من هذا 
الفن هو خلق متثيل لكائن باستخدام طيات هندسية وأمناط مجعدة من الورق ويفضل دون استخدام الغراء أو قطع 
الورق، واستخدام قطعة واحدة فقط من الورق.و بالرغم من ان التسمية اليابانية لهذا الفن قد اصبحت هي السائدة 
عامليا ، اال ان الكثيرين من هواة هذا الفن اجلميل يرجعون بأصوله الى الصني حيث ظهرت اول صناعة للورق في العالم 
، و ملا عرف عن شعب الصني من صبر و ميل الى االبتكار و التجديد.و أليك عزيزي القاريء بعضا من مناذج هذا الفن.

مرسم الفتـىفنون يدوية
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مرسم الفتـى
كيف ترسم سمكة بخمس خطوات؟؟

. كل ما  الدرس سهل جدا عن كيفية رسم السمكة  اخلطوة االولى:هذا 
ثم  من  و   ، بعد  فيما  السمكة  راس  لتصبح  دائرة  ترسم  ان  هو  اليه  حتتاج 
ترسم شكال اوليا جلسم السمكة. و هنا قد تبدو مشابهة للشكل الذي تراه.

مانع  فال  كارتونية  شخصية  هي  سمكتنا  ان  مبا  الثانية:  اخلطوة 
الشكل  بتخطيط  ابدأ  الرسم.  الى  لطيفة  ابتسامة  اضافة  من 
ارسم   ، ذلك  بعد   . ودودة  ابتسامة  برسم  ابدأ  و  السمكة  لرأس  احلقيقي 
ناعما. تستخدمه  الذي  التخطيط  قلم  ليكن  و  اجلانبية  الزعنفة 

دائرتني  متثل  التي  و  السمكة  عيون  االن  ارسم  الثالثة:  اخلطوة 
شكل  تشبه  هي  و  الذيل  زعنفة  اخيرا  االخرى.ارسم  ضمن  واحدة 
االخرى. الزعانف  و  الظهرية  الزعنفة  بأضافة  قم  ثم  اليدوية  املروحة 

على  احرص  التلوين.  قبل  النهائية  اخلطوة  هي  الرابعة:هذه  اخلطوة 
بعض  اضافة  و   ، غامق  بقلم  اخلطوط  بدمج  ذلك  و  التفاصيل  اكمال 
دائما. خليالك  العنان  تطلق  ان  تذكر  و   ، ضرورية  تراها  التي  التفاصيل 

و  بود  تبتسم  كارتونية  لسمكة  رسمة  االن  اخلامسة:لدينا  اخلطوة 
اضافة  املمكن  من   . سمكتك  تلوين  في  طبعا  حر  االصدقاء.انت  حتيي 
من  مزيد  اجل  من  البحرية  االعشاب  او  الطحالب  او  الفقاعات  بعض 
برسومك  ابعث   ، الصغير  الرسام  عزيزي   ، تنسى  ال  احليوية.و  و  الواقعية 
ألعـراق. فتـى  ....مجلة  مجلتكم  في  النشر  الى  طريقها  جتد  لكي 
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حقائق و غرائب..من العالم 

هل تعلم أن أول من مارس الصيد بالطيور اجلارحة هم العرب في الصحراء العربية.ثم انتقلث هذه 
الصليبية.يعتبر  احلروب  اثناء  اوروبا  الى  ثم   ، االسالمية  العربية  الفتوحات  مع  آسيا  الى  الرياضة 
الصيد بالصقور رياضة محببة مارسها الكثير من فرسان العرب و امرائهم و خلفائهم . تقوم هذه 
الرياضة على تدريب الصقر او الطير اجلارح على االمساك بالفرائس التي تكون عادة من الطيور او 

احليوانات البرية الصغيرة مثل االرانب . و تنتشر هذه الرياضة حاليا في دول اخلليج العربي.

بأسم  علميا  املشهور  الزاحف  هو  للطيور  االعلى  اجلد  ان  تعلم  هل 
مليون   ١٥٠ قبل  عاش  انه  العلمية  االبحاث  تثبت  الذي  أرشيوبتيريكس 
املكتشفة  احلفريات  تظهر  .و  االمريكية  نيفادا  صحارى  في  تقريبا  سنة 
الطيور  عظام  صالبة  و  خفة  الى  بفتقر  كان  انه  الزاحف   - الطائر  لهذا 
احلديثة، باالضافة الى وجوده في جو الغابات املطيرة ، و لكنه كان ميتلك 

اجنحة مزودة بثالثة مخالب لتعينه على تسلق االشجار قبل التحليق.

يدعى هذا النوع من النمل ”منل العسل“ أو ”منل وعاء العسل“ (Honeypot Ants)، كونها 
النمل خالل موسم الصيف واجلفاف.  به غيرها من  العسل في معدتها لتغذي  تخزن 
يعيش منل العسل في الصحاري القاحلة واجلافة، وتعتبر مصدر غذاء لغيرها من النمل 
ولبعض احليوانات الصحراوية األخرى بل وحتى البشر إذ يتناولها السكان األصليون في 

أستراليا مثل احللوى.
بعد هطول األمطار، تتجمع كمية كبيرة من الرحيق على النباتات السريعة الزوال، وفي 
إطعام  طريق  عن  العسل  النمل  تخزن  الصحراء  في  القاسية  املعيشية  الظروف  ظل 
مجموعة من العامالت املتطوعات بالرحيق حتى تتضخم بطونها ويصبح حجمها في 

بعض األحيان بحجم حبة العنب.

الكثير  ألكتشاف  ثم  جلمالها  االنسان  زرعها  التي  الفواكه  من  الفراولة  او  الفريز 
من الفوائد الغذائية فيها.و من املعلوم ان طريقة زراعة الفراولة تتم بغرسه على 
مسافات متباينة حسب نوع الفراولة ثم متتد عن طريق احلوالق الى مسافات اخرى.

في اليابان حيث تكون االراضي الزراعية قليلة و ذات مساحة محدودة ، ابتكر باحثون 
يابانيون في جامعة اوساكا طريقة جديدة هي الزراعة العمودية للفراولة . و مبوجب 
هذه الطريقة فال حاجة للمزيد من مساحات االراضي لزراعة هذا احملصول .تعتمد 
هذه الطريقة على مخلفات املطبخ كسماد عضوي ، نظرا ألنتشار الوعي الصحي 
الطريقة  هذه  تغطي  ان  يتوقع  الطبيعية.و   االغذية  على  احلصول  في  الرغبة  و 
احللويات.  الفراولة مع  تناول  يحبون  الذين  اليابان  اطفال  العام ٢٠١٥ حاجة  بحلول 

روبيرت  االمريكي  هو  العالم  في  رجل  اطول  ان  تعلم  هل 
االمريكية سنة ١٩١٨.في  الينويز  والية  املولود في  بيرشينغ 
سن الـ٢١ بلغ طوله متران و ٧٢ سم و ال يزال حلد االن اطول 

رجل في العالم.

بيل  االمريكي  فهو  العالم  في  ثراء  و  غنى  الرجال  اكثر  اما 
للبرمجيات  الشهيرة  كيتس صاحب شركة مايكروسوفت 
.احتفظ بيل كيتس بلقب اغنى رجل في العالم ملدة ثالثني 
سنة ، و يقال ان بيل كيتس لو قام بتوزيع ثروته على جميع 
سكان العالم لسنة ٢٠٠٥ ، ألصبح نصيب كل انسان مبلغ 

و قدره ٤١٦$ دوالر امريكي فقط!!

موسوعة ألعدد...
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 طائر الطنان

يزيد  والذي  األول لصغر حجمة  الطنان لسببني  النحلة  سمي بطائر 
قليال عن حجم ملكة النحل فوزنه ما بني ( ١٫٢ الى ٢)جرام أما الطول 
حوالي ٥سم والسبب اآلخر (في اسم الطنان) حلركة أجنحته السريعة 

والتي ينتج عنها صوت طنني لهذا سمي بطائر النحلة الطنان.
يتغذى الطائر بصفة أساسية على رحيق األزهار فهو يزور مئات الزهور 
يوميا ليلعق منها الرحيق بواسطة لسانه االنبوبى فهو يلعق حوالي 
أنواع  من  لعدد  الوحيدة  التلقيح  وسيلة  ويعتبر  الثانية.   / لعقة   ١٣
النباتات من خالل تنقلة من زهرة إلى أخرى وتعلق حبوب اللقاح مبنقارة 
أثناء إدخاله داخل الزهرة ومنها إلى زهرة أخرى فيلقحها.ويعتبر الرحيق 
مصدرا للطاقة التي حتتاجها في اليوم والالزمة للطيران وتتغذى أيضا 
على عدد من احلشرات الصغيرة مثل النمل والذباب كمصدر للبروتني.

وتقوم بهضم الغذاء في خالل ١٥ دقيقة ويتحول إلى طاقة تستهلكها 
في الطيران من زهرة ألخرى بحثا عن الرحيق وكذلك تستخدمها في 
عمليه التنفس ولهذا فهي تأكل كل ١٥دقيقة وتعد من أسرع أنواع 

احليوانات في سرعة التمثيل الغذائي وااليض على سطح األرض.
من يأكله؟

النحلة الطنان بواسطة الصقور والغربان والبوم وعندما  يؤكل طائر 
يشعر احد أفرادها بطائر مفترس يقترب منه أو من عشه يقوم بالطيران 
في الهواء وعمل حركات بهلوانية في الهواء ألعلى وأسفل والى اليمني 
حتى  الطنانة  الطيور  باقي  به  يحذر  عالي  صوت  إصدار  مع  واليسار 
تبتعد عن املكان بالطيران في الهواء وهى متتاز في طيرانها عن باقي 

الطيور بقدرة أجنحتها على الطيران بشكل دائري في كل االجتاهات.
كيف يتغلب على قله الغذاء أثناء الظروف القاسية من البرودة؟

تقوم هذه الطيور بتقليل معدل التنفس وخفض درجة حرارة جسمها 
من ٤٠ درجة مئوية إلى ٢٠ درجة. وتقلل معدل ضربات القلب إلى ١٠/١ 
تستهلك  ال  حتى  حركة  بدون  العش  في  وتسكن  الطبيعي.  املعدل 
بعد حتسن  يوم  ولو استمرت ملدة  سوى طاقة بسيطة من جسمها. 

األحوال اجلوية في البحث عن غذاء ولم جتد فإنها متوت.
كيف منيز بني الذكور واإلناث؟

تتميز الذكور بصغر حجمها عن اإلناث فيصل وزنها إلى ٨ر١ جرام إما 
اإلناث فحوالي ٢جرام كذلك لون الريش في الذكور يختلف عن اإلناث.

فالذكر:لون ريش الظهر يجمع بني ألوان قوس قزح والرقبة لونها احمر 
ناري أما السطح البطن رمادي اللون وذيل الريش ابيض ناصع اللون.

أما  ابيض  لونها  والرقبة  ازرق مخضر المع  الظهر  ريش  اإلناث:لون  أما 
السطح البطن رمادي اللون شاحب وذيل الريش ابيض ناصع.

ما هي طقوس الزواج بني الذكور واإلناث؟
يقوم الذكر بنفش ريشه امللون اجلذاب وتتجمع حوله العديد من اإلناث 
إلى إن يالقى إعجاب من أحدى اإلناث فيقوم بالطيران والسباحة في 

الهواء وعمل حركات شقلبة في الهواء ويرتفع إلى حوالي ٦٠ قدم عن سطح موسوعة ألعدد...
األرض وتطير ورائه األنثى وأثناء الطيران يزيد معدل ضربات القلب إلى ٢٠٠ دقه/ 
الثانية. ثم يسقط بسرعة على األرض ويحدث التزواج بينهما في حوالي من ٣: 

٥ ثواني.
ما هي دورة حياته؟ ومن الذي يقوم ببناء العش ورعاية الصغار؟

بناء العش وتضع بيضتني في  أنثاه وتبدأ األنثى مبفردها في   يختفي الذكر عن 
حجم حبة القهوة ويفقس البيض بعد حوالي ١٤: ١٩ يوم ويغطي الريش أجسام 
الصغار بعد حوالي ٢١ يوم وترعاهم األم ملدة ٤٠ يوم من الفقس ومتدهم بالغذاء 
واملاء الالزم لهم. تعيش هذه الطيور من ٥: ١٠ سنوات ولكن معظمها يتعرض 

للموت والهالك بسبب الظروف اجلوية القاسية في الشتاء.

عش طائر الطنان 
الزغب  من  ويتكون  ٣سم  حوالي  فقطره  اإلطالق  على  الطيور  اعشاش  اصغر 
واأللياف واألغصان الرفيعة اجلافة ونسيج شبكة العنكبوت والتي تعتبر أحيانا 
احلركة  عن  وتقيدها  وجسمها  أرجلها  حول  تلتف  حيث  األنثى  ملوت  مصدر 

فتموت.
كيف تطير ؟

الطنان من الطيور  التي تتميز بان أجنحتها تتحرك في جميع االجتاهات حركة 
دائرية ويصل عدد ضربات األجنحة إلى حوالي من ٨٠:٦٠ ضربة / الثانية وتزيد إثناء 
طيران الزواج إلى ٢٠٠ ضربة / الثانية. و تستخدم عظام اليد في الطيران عظام 
الساعد قصيرة جدا ومفصل الرسغ واملرفق ال تتحرك ومفصل الكتف املتصل 
باجلسم يتحرك في جميع االجتاهات بسهوله مما ينتج عنه حركة الطائر الطنان 
الدائرية في جميع االجتاهات. أما باقي الطيور تستخدم عظام الذراع بأكمله في 

الطيران فتكون احلركة محدودة ألعلى وأسفل فقط .
كيف تتنفس؟

بالرئة  تتصل  هوائية  أكياس  بتسعة  املزودتني  الرئتني  خالل  من  الهواء  تتنفس 
عن طريق أنابيب صغيرة وتعمل األكياس الهوائية على حفظ توازن الطائر إثناء 
الطيران وخفة وزنه. ويبلغ معدل التنفس حوالي ٢٥٠ مرة / الدقيقة. اى ما يعادل 

تنفس حمامة ١٠ مرات.
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فيسبوك فتـى ألعراق... 

قرائنا أألعزاء.......
قرر كادر الة تخصيص هذه الصفحات لتعارف االصدقاء .نرحب 
بكم في هذه الصفحة و نرجو ارسال املعلومات التالية مع صورة 

شخصية حديثة:
االسم الثالثي:

العمر:
املرحلة الدراسية :

الهوايات:
الرياضة املفضلة:

العنوان او العناوين البريدية:
ما هو طموحك للمستقبل:

و اهال و مرحبا بكم جميعا في مجلتكم ” فتـى ألعـراق“
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أآلخــــــر من و كـاريكاتير....ساخر    مرة اخرى!! ... اخلصوصية الدروس
الكتابة و تناوله من ال بد ثابتا بابا اخلصوصية الدروس عن الكتابة اصبحت
ذوي الدخل بحملها ينوء اخرى ازمات جانب الى احمللية الصحف في عنه
استقبال مظاهر من تعد اخلصوصي لم التدريس ظاهرة ان يبدو احملدود .و
و امورهم اولياء و الطلبة معه يتعايش  واقعا  بل اجلديد الدراسي العام
و االمتحانات ايام و الدراسية  السنة بداية فمنذ ، العام  طوال املدرسون
البحث ، يصبح الثاني الدور امتحانات تسبق التي العطلة الصيفية اشهر
و اولياء الطلبة يتقاسمه مشتركا هما النجاح يضمن مدرس محترف عن

. امورهم
، في السبعينيات القوة بهذه موجودة تكن لم اخلصوصي التدريس ظاهرة
، التربوية العملية بضوابط و املدرسني قبل الطلبة االلتزام من بسبب رمبا
مؤسسات بعض حتى و الصيفية املدارس و املكاتب انتشرت فقد االن اما
الظاهرة، هذه من تتربح التي املدني اتمع منظمات و اخليري العمل 
الدولة.التدريس مدارس في تعمل كاملة تدريسية كوادر مع باالتفاق
مبهنيتهم املعروفني االختصاص  مدرسي على حكرا كان اخلصوصي
و معينة مدارس  في جدا متقدمة معدالت يحرزون الذين و ، خبرتهم و 
ان فيمكن االن ،اما مسيق حجز عبر خبراتهم من يتم االستفادة و محدودة
سابقون خريجون او العمل اخلصوصي عاطلون عن التدريس مبهمة يقوم
الشهرة بالثروة و يحلمون مستجدين ،اومدرسني املعلومات لديهم بعض
جناح بضمان دراسية مادة من اكثر لتدريس مستعدين يكونون هم ،و
بعض يحاول التي قد الظاهرة من هذه يشتكون امور الطلبة اولياء .100%
سبب. للمدرسني بدون او بسبب تعليلها التربوية العملية القائمني على
النظر نغض ان لنا طاب ، اذا الشأن هذا اخلاصة في و قناعاتهم اسبابهم
الى بالضرورة تصل ال قد  تعليمية مناطق و صفوف  في معاناتهم عن
لتحمل يصلح الطالب ال كون او ، التعليمية ابسط متطلبات العملية
و الطالب ان اذا لبديهية .انها اليها وصل التي الدراسية املرحلة اعباء
يكون رمبا و ، التربوية العملية في شركاء املدرسة ادارة و املعلم و االسرة
بصيص التربوية العملية الشركاء في وجهات نظر من املسألة ألستقراء

الصحيح. نصابها في االمور لوضع يعد او ميهد امل
ان منهم الكثيرون يتفق ، املدرسني و الطلبة امور اولياء نظر وجهة من
مبستوى لالرتقاء املتميز فقط مهارة يبذلها املدرس هو اخلصوصي التدريس
طرق و مهارات  بأستخدام الدراسية  املواد تيسير و الدراسي الطالب
التلميذ بأن املعروف من اذا كانت متوفرة.و التعليمية الوسائل التدريس و
، مستقبله ضمان و الدراسي لتعديل وضعه املناسبة اخلبرة  عن يبحث
كان اذا االقتصادي لوضعه  طبقا اخلبرة هذه على يحصل ان له ميكن  و 
املدرسني و االمور اولياء اغلب يتفق و متبلدا. او منخفضا مستواه الذهني
حاجة اساسية لضمان يكون خصوصي يكاد مدرس احلصول على ان على
اي ، جامعية مرموقة بدراسة لاللتحاق يؤهله معدل على حصول التلميذ
استثمار هو احلالة هذه في مدرس محترف يد على اخلصوصي التدريس ان

حني. بعد لو و ثماره سيؤتي
الى ضخها يتم التي السيولة و الرواتب في امللحوظ قد يكون لالنتعاش
التدريس مهنة حققتها التي السعرية الطفرة في الواضح اثره التداول
املالية العالية املقدرة ذوي هم من امور الطلبة اولياء البعض من اخلصوصي.
تؤهل ابنائهم ضخمة مالية في ذلك مبالغ يبذلوا ان الذين يستطيعون من
اهللا كان و  .... ، اخلصوصي التدريس  قطاع  في متميزين  زبائن  يكونوا ان 
محاضرات على احلصول بفرصة يحلمون ال الذين الفقراء عون الطلبة في
االجتاه ان الطلبة امور اولياء اغلبية  رأي ذكر  يفوتنا ال و تقوية مجانية.
و املدرسني من قسم طموح االخر هو اصبح قد الدروس اخلصوصية نحو
،على اغرائها و ثقلها للمادة فيه اصبح الذي الراهن وقتنا في املعلمني
االجتماعية البيئة ان ايضا جند و التربوية. و  التعليمية العملية حساب
، اال و االقتصادية االمكانيات و العائلة توجهات ناحية من دورها تلعب
مستقبل على زيادة االهل اذا كانوا حريصني يلوم يستطيع ان الذي فمن

طبعا. احد ال ابنائهم؟؟؟

التأكيد في منهم ماضية قدما العظمى االغلبية فأن ، للمدرسني بالنسبة
مراحل في ، حيث يرتفع سعر التدريس اخلصوصي و الطلب مبدأ العرض على
من االالف مئات  سقف حتت تدخل اسعار الى بكالوريا السادس و الثالث
يختار ان للطالب و السوق قانون حسب احملددة اسعارها الدنانير.فللدورات
امره مقتدرا. ولي اذا كان املدرس بجهود االنفراد او في مجاميع االنخراط
املدرسون يفرضه تقسيم له  اصبح و  التسعير  يد  طالته نفسه املنهج
و تعلو لديهم.فاالجور الطلبة توافر و زخم حسب و قناعاتهم حسب
مغمورا يبدأ او التدريسي في الوسط معروفا املدرس كون حسب تنخفض
فلكل ، مقسما اصبح املنهجي التدريس.الكتاب طريق في للتو خطواته
يتبع .و اخلاص تقسيمها  و سعرها املنهجي الكتاب  وحدات من وحدة
املدرسون يصدرها املالزم التي او الشرح مكمالت املنهجي الكتاب تقسيم
يتداولها التي ،و التربوي الوسط في للسمعة ترسيخا و للشهرة طلبا
مهنية يعتمد على الذي و املنهج شرح في املبذول اجلهد حتى و الطلبة. 
اجراء وبني  الفرض اسقاط بني يتراوح اصبح باملسؤولية، و شعوره  املدرس
مبلغا دفع قد كان ، اذا قبل مدرسه اخلصوصي من للطالب امتحان من اكثر

طائال من املال.
بني شائعة جعلها الظاهرة او هذه على القضاء دورها في ايضا للمدارس
او تقل ، لالصلح البقاء مبدأ على تعتمد  التي طلبتها.فاملدارس صفوف
الصحيح.بعض هو العكس و ، اخلصوصي  التدريس ظاهرة فيها  تختفي
الدروس هذه  تكون و للطلبة  تقوية دورات تقيم كانت  سابقا املدارس 
هذه الظاهرة تقلت االن فقد ، اما املناهج من شروح االستزادة في للراغبني
بني مجالس االباء التعاون نوعية في فقط تكمن املشكلة كبير. حد الى
املدارس ملدراء الشخصية و املتابعة ، املدرسة في االمور تسير التي االدارة و
خارج حتصيله ألكمال التربوية بدون ان يضطر الطالب العملية على سير
عسكريا مبدأ الذي يعتبره الكثيرون « الوحدة بآمرها» مبدأ لعل و املدرسة.
تعليمية و مدنية املؤسسة كانت اذا حتى للتطبيق قابل مبدأ يعتبر ، صرفا

واحد. آن في
االحيان اغلب تستحيل في التي كواليسها و للدروس اخلصوصية طرقها
املثال سبيل .على املدرسني في حال قرر احد معتمة انفاق و سراديب الى
صف في طلبته بتحويل تتكفل امتحانات صعبة بأجراء متعمدا يقوم ان
و ألستقبالهم معدا غالبا الذي يكون او مكتبه بيته الى احلكومية املدرسة
يتعمد الذي املدرس عن الناقمون يطلقها شائعات احيانا نسمع . متشيتهم
هي ، و مدرسا لهم اتخاذه يدفع بالطلبة الى لكي املناسب الشرح اغفال
الذي يرشد الضمير تتبع املهنية و حتما لكنها ، و حتدث او ال حتدث قد نظرية

. الوظيفي و االجتماعي و يضبط سلوكه املهنية حياته االنسان في
التدريس عملية من مفهوم و غير غائبا املدني اتمع دورمنظمات يبدو قد و
املوصل اهل يتذكرها جهود هناك كانت  سابقا  املدرسية. البناية خارج
مناطقهم ابناء بها يشملون تطوعية تقوية دورات يعقدون ملدرسني القدماء
املذاهب و القوميات و حتى مناطق شتى محالت و من الفقراء محالتهم و و
املدرسني استضافة في جميل عظيم و دور لها سابقا كان العبادة .دور االخرى
فقلما ، االن اما ، التعليمي  باملستوى االرتقاء اجل من الفقراء الطالب و
ابناء مستوى برفع يضطلعون الذين املدرسني من جلان محلية وجود نالحظ

املقرر دراسيا. املنهج اشكاليات بحل فيما يتعلق مناطقهم
اطراف بني التعاون مستوى رفع في يكمن الظاهرة لهذه احلل ان  نعتقد
وزارة تدعمها دورات عبر املدرسني كفاءة الطلبة و زيادة و ، التربوية العملية
الوعي رفع على العمل و االباء دور مجالس تدعيم من املمكن ايضا . التربية
ثقافة نشر الى الدراسية، باالضافة مسيرته الطالب اثناء مبتابعة املتعلق
كان سواء ... االصلح ترشيح مبدأ اعتماد مع املواطنة و القراءة الصحيحة

تلميذا. او معلما



ألعـراق29 فتـى

أآلخــــــر من و كـاريكاتير....ساخر   



30 فتـى ألعـراق

فتـــى ألعــراق
جتمع كلمتنا...و توحد طموحاتنا

قريبا ... ثورة املنهج ألرقمي على صفحات فتـى ألعـراق......
ترقبوها ....فالثورة تبدأ مببدع واحد فقط..


