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االفتتاحية
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أعزائي شباب المستقبل وأمل األمة وبناة الغد
بحلة جديد ٍة ،لتحمل
تعود إليكم مجلة المهن���دس الرقمي الصغير ٍ
ً
ّ
لكم كل المتع���ة والفائدة ،ولنبحث ونتعلم س���وية ع���ن جديد العلم
والتقان���ات الحديثة ،من خالل المقاالت والقصص الهادفة المس���لية،
باإلضافة إلى سالس���ل تعليمي���ة لمواضيع تتعلق بعلوم الحاس���وب
والمعلوماتية والروبوت .نستكشف فيها كل جديد ومفيد بشكل ممتع
ونأخذ بيدكم على طريق البحث واإلبداع العلمي..
س���تصدر المجلة ورقي���ًا وإلكترونيًا وس���يكون بإمكانكم تصفحها
باستخدام هواتفكم النقالة وحواسيبكم..
نرحب بمقترحاتك���م لنرقى بها معكم في تقدي���م كل ما هو ممتع
ومفيد..

المـــديــر المســـؤول:

د .أميمة الدكاك

د .أميمة الدكاك
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اإلشــــراف الفني:
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اإلخـــــراج الفنـــي:

هيثم الشيــخ علي
التــدقيق اللغـوي:

يوسف الحيــــدر

لــالستعــــالم:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق  -البرامكة -خلف كلية االقتصاد
هـــاتف:
بريد إلكتروني:

011 - 2150394
young.ENG@scs-net.org

درهم
وقـــايــة

في هـذا
العدد

نصيحة :أسرة المهندس الرقمي الصغير
رســوم :فــراس نعـــوف

من أسرة المهندس الرقمي الصغير
تمنياتنا لكم بالسالمة الدائمة
نرجو االلتزام بالنصائح العامة للوقاية
من اإلصابة أو نقل فايروس «كوفيد»19 -
دمتـــم بخيـــر
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نشاطات
معلوماتية

تقــريـــر :يوســف الحيـــدر

دورات علوم الروبوت
في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

المتعة والبساطة في بناء الروبوت وبرمجته
ضمن نش���اطات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لنش���ر المعلوماتية بين فئة األطفال واليافعين،
تقيم الجمعية عدة دورات للناش���ئة بشكل دوري ..مجلة الرقمي الصغير زارت دورة علوم الروبوت باستخدام
ّ
معدات ليغو من المس���توى المبتدئ والتق���ت المتدربين والقائمين عليها لتش���رح فائدتها وكيف يمكن
التسجيل بها..

ّ
للمعدات والبرمجة
يدرس المتدربون في دورة علوم الروبوت باس���تخدام ليغو المبادئ البس���يطة
حس���ب ما أخبرتن���ا المدربة "ربا منير صندوق" ،وأضافت قائلة :يتعل���م المتدربون في الدورة كيفية
ُ
تركيب هيكل ميكانيكي بس���يط للروبوت من حيث بنيته ،ثم برمجته ليؤدي األوامر التي تعطى
له ،مدة الدورة  20س���اعة تدريبية تقس���م على  7جلس���ات كل واحدة  3س���اعات تقريبًا ،ينتقل
المميزون فيها إلى دورة المستوى المتقدم ،وكل طالب يتجه الختصاص يفضله لوجود أكثر من
اختصاص.
ّ
وبي���ن المهندس "محمود القدس���ي" -مدير ن���ادي الروبوتيك في الجمعية العلمية الس���ورية
للمعلوماتي���ةّ ،أن هذه الدورة تأتي ضمن أهداف الجمعية في نش���ر المعلوماتية بين جميع فئات
المجتمع ،وهي الدورة رقم  13منذ بداية الشهر السادس من عام  ،2020ويمكن ّ
ألي طالب التسجيل
بها أو في ّ
أي دورة أخرى مثل( :مهارات اس���تخدام الحاس���وب ،البرمجة ..الخ) من خالل التواصل مع
الجمعية أو متابعة إعالناتها على صفحات التواصل االجتماعي.

ّ
ّ
وعن هذه الدورة قالّ :
ميزة دورة "علوم الروبوت باستخدام ليغو" أنها تمكن الطفل من متابعة تنفيذ
ً
ً
ً
األمر الذي يعطيه للروبوت كالدوران أو تشغيل الحساسات ،فتمنحه مهارة برمجية وميكانيكية وتعرفه
عل���ى االختصاصات المتقدمة كالميكاترونيك���س ،الذي يدمج مبادئ الميكانيك م���ع البرمجة والعلوم
المختلف���ة ،ثم ينتقل المتميزون من هذه الدورة إلى المس���توى المتقدم ال���ذي يتعلم فيه التصميم
الميكانيكي لبناء هيكل الروبوت ،ويس���تطيع المتدرب في نهايتها القيام بأي عمل والتحكم به ،وفي
المرحلة الثالثة يكون المتدرب قادرًا على برمجة الروبوت الذي قام ببنائه الميكانيكي وبرمجته باألوامر
والمهمات المطلوبة منه ،كما في مسابقات أولمبياد الروبوت العالمي .WRO
أما ماذا تقدم الدورة للطفل على المستوى الشخصي ،أضاف القدسي:
ّ
إنها تخلق عند الطفل دافعًا لما يريد الوصول إليه في المستقبل.
المت���درب ألبرت كنج( ،صف ثامن) ،قال عن تجربته في الدورة :ش���جعني إعالن رأيته على مواقع
ّ
التواصل االجتماعي التباعها رغم عدم ثقتي بفائدتها ،ولكن بعد أول جلس���ة تدريبية وجدت أنها
مس���لية ومفيدة ،وتابع عن الفائ���دة العلمية التي وجدها :تعلمت ماهي���ة الروبوت وكيفية تركيب
قطعه وبرمجته ليتحرك ويحس���ب البعد مع الحائط أو المشي لألمام والتوقف والعودة للوراء ،وإصدار
األص���وات المرافقة لذلك ،وصرت أس���قط ه���ذه المعلومات على األلعاب التي توج���د لدي في المنزل
وأتمنى في المستقبل أن أكمل الدورات وأستطيع برمجة ألعابي بشكل كامل.
المتدربة مالك دركل( ،صف س���ابع)ّ ،بينت ّأن قريب لها ش���جعها على االلتحاق بالدورة ،وقد وجدت
ّ
فيها المتعة والتعلم ،وسوف تخبر أصدقاءها عن هذه التجربة كي يستفيدوا مثلها.
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حديث
التقانة

إعـــــــداد :ريـــم آل بنــود

استمتع بتطبيق عوالم قصص ديزني على أجهزتك

ابتكار كاميرا رقمية مخصصة لألطفال بميزات متعددة
إن كنت من هواة التصوير وترغب بأن تصبح مصورًا محترفًا ،فعليك تجربة الكاميرا الرقمية »KidiZoom Creator Cam
« التي ابتكرتها ش���ركة « »VTechلألطفال ،فهي س���هلة االس���تخدام ويمكنك من خاللها إنشاء مقاطع فيديو عالية الدقة
وتعديلها كالمحترفين .كما يمكنك اس���تخدام ميكروفون مدمج وإضافة تأثيرات وموسيقى خاصة ،والتقاط صور ثابتة من
خالل عدسة قابلة للحركة اللتقاط الصور الذاتية.
وبإمكانك أيضًا التقاط مقاطع فيديو بأكثر من  20خلفية متحركة أو إنشاء خلفيات جديدة من صورك الخاصة ،كما يمكن
اس���تخدام الشاش���ة الخضراء المضمنة التي تجعل األشخاص أو األشياء تختفي باس���تخدام خدعة االختفاء ،باإلضافة إلى
العديد من المهام األخرى باستخدام أدوات التحرير الخاصة.
تتضمن الكاميرا بطارية ليثيوم بجهد  3.7فولت قابلة إلعادة الش���حن وتعمل مدة س���اعتين أثناء االستخدام المتواصل.
كما أنها مزودة بحامل ثالثي القوائم يمكن تثبيته على الطاولة أو تحويله إلى عصا للتصوير الذاتي.
كما تتضمن ثالث ألعاب هي :لعبة الطنين ،لعبة تكديس طبقات الكعك ،ولعبة التنقل في المياه الصخرية.
يمكن توس���يع حجم التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة مصغرة تصل سعتها إلى  32جيجابايت .كما يمكن نقل الصور أو
مقاطع الفيديو باستخدام كابل  USBمرفق يستخدم أيضًا إلعادة شحن البطارية.

عوالم قصص ديزني  Disney Story Realmsهو تطبيق رائع مليء بالشخصيات المحبوبة باإلضافة إلى مجموعة كبيرة
ومتنوعة من األلعاب واألنشطة والقصص تمكنك من اللعب مع شخصيات ديزني المفضلة لديك.
فمن خالل هذا التطبيق تنتظرك مغامرة قصصية تفاعلية رائعة مع ش���خصيات ديزني في رحلة ساحرة ،حيث تستطيع
تحس���ين مهاراتك في القراءة والتفكير وحل مجموعة متنوعة من األلغاز واألنش���طة ،كما يمكنك التلوين وإنشاء منحوتات
جليدية رائعة ،وتصميم الفساتين وألعاب نارية مذهلة.
كما يقدم لك هذا التطبيق مجموعة متنوعة من األلعاب التي تناس���ب مختلف األعمار واالهتمامات ،بمستوى متدرج من
الصعوبة ،بحيث يمكنك البدء بمستوى سهل ومن ثم تحدي نفسك عندما تصبح أكثر مهارة.
التطبيق متوفر مجانًا على أجهزة اآليفون واألجهزة التي تدعم نظام األندرويد.

مغامرة تعليمية مع تطبيق مدرسة الرحالة ماركو بولو العالمية
ّ
إن كنتم على وشك العودة إلى المدرسة من أجل التعلم والتفوق ،فإن تطبيق مدرسة الرحالة ماركو بولو العالمية «Marco
ّ
 »Polo World Schoolسيجعل التعلم مغامرة مليئة باإلثارة ومتعة االستكشاف ،وسيساعدكم على تطوير المهارات التي
ّ
تحتاجون إليها في التعلم.
ّ
يتكون هذا التطبيق من ش���خصيات تعليمية ملونة تأخذكم ف���ي رحلة ممتعة عبر أكثر من  500درس فيديو وأكثر من
ّ
للتعرف على الصواريخ
 3000نش���اط ،للتعرف على جس���م اإلنس���ان ،ومناخ العالم وأحوال الطقس ،واالنطالق في الفضاء
والنظام الشمسي .كما يمكنكم من زيارة أعماق المحيطات ،واكتشاف األعياد والتقاليد والمعلومات الجغرافية والموسيقى
والفنون في مختلف البلدان والحضارات القديمة ،باإلضافة إلى الكثير من األنشطة التعليمية الممتعة.
التطبيق متوفر مجانًا على أجهزة اآليفون واألجهزة التي تدعم نظام األندرويد..
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تعلّم معنا

إعـــــــداد :شفيــع البيطــار

kids

أيض���ًا تعتمد أكاديمية خان ( )http://ar.khanacademy.orgعلى مبادئ تضمين األلعاب في المناهج التعليمية التي
تقوم بعرضها ،حيث يقوم الطالب بالتعامل مع المحتوى على أنه لعبة مؤلفة من عدة مستويات ،كلما تجاوزا مستوى حصلوا
على جوائز وهدايا تتمثل في اإلشارات والصور االفتراضية التي تزين حسابهم على الموقع.

التع ّلم عن بعد باأللعاب المسلية
ّ
أصدقائي الرقميين الصغار :هل س���معتم من قبل بمفهوم (التعل���م عن بعد« ،من بعد») وهل
لديكم فكرة عن مجاالته المستقبلية؟
لقد أصبح بإمكان الطالب ومن خالل اس���تخدام جهاز حاسوب متصل بالشابكة
أن يصلوا إلى المناهج التي ّ
تدرسها أفضل المدارس والمعاهد حول العالم والبدء
في دراستها.
ّ
س���نتحدث في هذا العدد عن كيفية تعلم المهندس الرقمي الصغير عن
بعد باستخدام الشابكة وذلك من خالل اللعب والتسلية.

بشكل عام على أنه عمل يخلو من المرح ،في حين تحاول بعض المدارس والمؤسسات
ينظر الطالب إلى المدارس والتعليم
ٍ
تغيير مفهوم التعليم من خالل إضافة بعض عناصر التفاعل والمرح حتى يستبدل الطالب مشاعر الجهد والضيق بمشاعر
اللعب والفرح .بمحاولة لدمج التعليم باأللعاب عن طريق تصميم مناهج تعليمية تفاعلية تعتمد في محتواها وطرق عرضها
على األلعاب باستخدام أدوات التعليم اإللكتروني بشكل خاص.
ّ
أحد أشهر األمثلة التعليمية على التعلم من خالل اللعب هو تطبيق "دولينجو  " duolingoالذي يمكن تحمليه من الرابط
ّ
( )http://www.duolingo.comوالذي يساعد األشخاص على تعلم اللغات عن طريق مجموعة من األلعاب التفاعلية التي
تساعد المتعلمين في اكتساب المهارات اللغوية بشتى أنواعها.

كما يتم استخدام األلعاب في تعليم األطفال مهارات البرمجة من خالل مبادرة "ساعة من البرمجة" (http://hourofcode.
 )com/us/arالتي تتعاون فيها جميع المؤسس���ات والشركات التكنولوجية حول العالم لتعليم األطفال البرمجة باستخدام
ألعاب بسيطة ولمدة ساعة واحدة.

ومن بين أكثر اللغات البرمجية الرس���ومية انتشارًا في تعليم البرمجة لألطفال،
ّ
لغة البرمجة "س���كراتش" ( )http://scratch.mit.eduوالت���ي تمكن األطفال من
ّ
تعل���م المفاهي���م البرمجية والحاس���وبية من خالل تصمي���م األلعاب والقصص
التفاعلية الممتعة .وننوه هنا إلى أن الجمعية العلمية الس���ورية للمعلوماتية
ق���د قامت هذا العام بإجراء دورة تعليمية عن بع���د لألطفال حول هذه اللغة
وتطبيقاتها.
ّ
ختامًا أصدقائي نود أن نش���ير إلى أن التقانات الحديثة في مجال التعلم
ّ
عن بعد باس���تخدام الش���ابكة ال تقتصر على التعلم من خالل
اللعب والتسلية والمواقع التعليمية التي استعرضناها ،بل
يحاول العديد من المبدعين والمؤثرين في مجال التعليم
وتطويره ابتكار تقانات حديثة وثورية تس���اعد على جعل
التعليم أكثر إمتاعًا وتحفيزًا للطالب.
سنكمل في األعداد الالحقة الحديث عن مواقع تعليمية
ّ
وأدوات أخرى تستخدم في التعلم عن بعد ،فتابعونا...
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رحلة اختـراع
رقميــــة

إعــــــــداد :لمـــــى علــي
رســـوم :حســـام وهـــب

الشاشة اللمسية
السطح التفاعلي يودع األزرار
قب���ل أعوام ليس���ت بعيدة وصلت إلى أي���دي آبائكم
وأمهاتكم وألول مرة الهواتف المحمولة ذات الشاش���ة
اللمس���ية ،كانت حينها تلك التقنية الحديثة ثورة في
عال���م التكنولوجيا ،فكيف لك���م أن تتخليوا أصدقائي
كيف تم استبدال كبسات األزرار بشاشة تأخذ المعطيات
بمجرد لمس���ها ،هذا االختراع ش���كل مفاجأة كبيرة لدى
الجميع في ذلك الوقت.

أعزائ���ي يج���ب أن تعلم���وا أن االعتقاد المنتش���ر بين
الكثيرين بأن ش���ركة «أبل» هي المخترع الحقيقي لشاشة
اللمس عندما قدمت أول هاتف محمول يعمل باللمس عام
 ،2007غير دقيق ،فالمعلومة الصحيحة حول مصدر اختراع
ه���ذه التقنية تعود للعام  ،1965عندما قام العالم الكندي
الش���هير «إدوارد جونس���ون» بتطوير جه���از لوحي يعمل
بشاش���ة لمس ،وقام بتس���جيل براءة االختراع عام ،1969
واس���تمر هذا الجه���از اللوحي في مراقب���ة الحركة
الجوية حتى  ،1995لكن ما يعيب هذا الجهاز أنه
ال يدعم اللمس المتعدد وإنما يستجيب للمسة
واحدة في وقت واحد.
تتمة رحلة هذا االختراع كانت في عام ،1970
ً
عندما قام كال من «بينت ستامب» و «فرانك بيك»
وهما مهندس���ان يعمالن في المنظمة األوروبية
لألبح���اث النووية « »CERNبتطوير شاش���ة ش���فافة
تعمل فقط بالضغط على الس���طح إلصدار رد فعل على
اللمس وهي ش���بيهة لحد ما بالقلم ،وتم تصنيع الشاشة
ع���ام  .1973وأيض���ًا بعد ذلك قام المخت���رع األمريكي
«صموئيل هيرس���ت» بتطوير شاشة لمسية ذات
لمس مقاوم ،وأخذت أكثر من ش���كل على مدار
ً
التاريخ وصوال للشكل الحالي لها.
قب���ل أن أنس���ى ،يج���ب أن تعرف���وا
أصدقائ���ي معلومة مهم���ة؛ صحيح
أن «أب���ل» ل���م تخترع الشاش���ات
اللمس���ية ولكن كان لها الدور
األكب���ر ف���ي تطويرها عبر
السنوات.

بعد فترة وجيزة انتقل وجود الشاش���ات اللمسية من الهواتف المحمولة
إل���ى الكثير من األجهزة واألدوات ،فكما ترون اليوم الكثير من الحواس���يب
وأجهزة األلعاب واألجهزة الطبي���ة وأجهزة الصرافات اآللية وأجهزة التلفاز
وغيرها تعمل بشاش���ات لمس���ية ،ويمكن القول أن كل شيء تقريبًا أصبح
عبارة عن سطح تفاعلي نتعامل معه بسهولة بفضل هذه التقنية الجميلة.
10
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أحمد ومفاتيح
التكنـولوجيـا

قصـة وسيناريو :رمـاح إسماعيل
لماذا تعد هذه األوراق
هامة يا أبي؟

رســـوم :أحمــد حــاج أحمـد

أبو أحمد والقرص المضغوط
نحن نناديك
لتتناول الطعام
لكنك ال تسمعنا

ما بالك يا أبي،

تفضل إلى طاولة الطعام
يا أبا أحمد ،األطباق سوف تبرد

تحتوي هذه البيانات
على رواتب الموظفين
في شركتنا يا بني،
وأي خطأ فيها قد يتسبب
في حرمان موظف
من مرتبه

إنها مسؤولية كبيرة يا والدي،
أعدك أن انتبه جيدًا ،وبإمكانك أن تدقق
البيانات حين تصبح جاهزة على الحاسوب

سوف أحضر
إلى المائدة يا بني،
لكني أفكر
في حل
لمشكلتي

أجل،

إن جميع البيانات
أصبحت في ملف خاص على الحاسوب

هذا يعني أننا انتهينا من المهمة

وانتهت المهمة

ال تقلق يا أبي
وما هي مشكلتك يا أبي؟

مشكلتي
هي أن مديري
في العمل طلب
مني تحويل هذه
البيانات المكتوبة
يدويًا إلى نسخة
إلكترونية
ووضعها
على
قرص مضغوط

لقد قمت بإرسال نسخة
من الملف إلى القرص يا أبي

سوف نعمل سوية على إيجاد الحل

كيف نقلت الملفات يا ولدي
اطلب منه قرصًا مضغوطًا فارغًا يا أبي
وحين ستعود ستجد كل البيانات على الحاسوب

حسنًا يا بني،

لكني لن أدعك تعمل
في نقلها وحدك،

فهي تحتاج
إلى الدقة واالنتباه
الشديدين.

تفضل يا أبي بإمكانك تدقيق
ومراجعة البيانات
قبل تسليمها لإلدارة،
لنذهب بعدها لتناول الطعام معًا

أين تعلمت ذلك يا ّ
بني.

اآلن إذًا يمكننا
تناول الطعام
ونحن مرتاحون

نضغط على أيقونة الملف
باستخدام
الزر اليميني للفأرة،
ومن ثم نضغط خيار النقل
إلى القرص،
فيتنقل الملف إلى هناك
12
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لقد ساعدتني
في حل مشكلتي
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عائلـة جـودي
والتقنيـــــات

قصـــــة:رامــــة الشــويـكي
رسـوم :نجــالء الـــدايـــة

احتفال يختصر المسافات في العالم االفتراضي
تحب جودي عائلتها كثيرًا وفي أحد األيام أرادت أن تحضر مفاجأة لوالدتها في عيد ميالدها ،لمعت فكرة في ذهنها؛ َلم
تحضر لها قالبًا من الحلوى! لكن كيف؟ ماهي المكونات؟ سألت والدها :هل تساعدني في صنع قالب الحلوى من فضلك؟
ال ِ
أجاب :آسف يا جودي لكني ال أعرف الطريقة!
اتصلت بجدتها ،لكنها كانت خارج المنزل ،فكرت جودي مليًا ،وبحثت عن
الحل ،تذكرت أن والدتها اس���تطاعت تحضير أحد أطباق المعجنات من
خالل البحث عبر الشابكة باستخدام الهاتف المحمول.
صاحت جودي :وجدتها! سأجري بحثًا عبر الشابكة ،طلبت من
والدها اس���تعارة هاتفه المحم���ول ،كتبت في حقل البحث
كلمتي (قالب حل���وى) ،ظهرت لها عدة وصفات لصنعه،
احتارت بينها ،ث���م قررت تحديد عملي���ة البحث أكثر
فكتبت (قالب حلوى بطعم الشوكوال) ظهرت لها عدة
وصفات ،اختارت أحدها بحماس! يا للروعة إنه قالب
بطعم الشوكوال المفضل لدى والدتها.
كتب���ت المكونات على ورقة بترتيب واهتمام،
ودخلت المطبخ ،وأخذت تحضر المكونات بهدوء
وانتباه كي ال تس���بب الفوضى ،بدأت بخلطها
م���ع بعضها البع���ض ،وعندما أصب���ح القالب
جاهزًا ،طلبت من والدها المساعدة لوضعه في
الفرن وأخبرها أنه يستغرق نصف ساعة حتى
يصبح جاهزًا.
قالت في نفس���ها! سأغسل األطباق وأنظف
األرض والطاول���ة بينما يجهز القالب ،كي أجعل
أمي سعيدة ،وال أسبب لها العناء.
بعد م���رور الوقت ،بدأت رائح���ة قالب الحلوى
تمأل المطبخ ،ألقت نظ���رة عليه ،ونادت :أبي ،لقد
أصبح جاهزًا ،هال تساعدني في إخراجه من الفرن؟
ساعدها والدها بسرور ،ووضعه على الرف ليبرد
ً
قليال.

بفضل تقني���ة التصوير الذاتي،
اس���تطاعت جودي أن تلتقط صورة
لنفس���ها مع قال���ب الحل���وى ،وبلحظة
أرسلتها لوالدتها برسالة عبر "الواتساب"
فيها الصورة مع عبارة (عيد ميالد سعيد أمي).
ً
سرعان ما َ
رن هاتفها المحمول ،أجابت جودي :أهال ماما،
هل أعجبتك المفاجأة؟
قالت األم :نعم يا ابنتي العزيزة ،شكرًا لك أحبك كثيرًا .سأعود بعد قليل ،ونحتفل معًا.
غسلت جودي يديها بالماء والصابون ،ودخلت غرفتها لترتدي أجمل ثيابها ،وكذلك فعل والدها.
ً
بع���د قليل ع���ادت األم ،وبدأ الحفل والتقط الجميع صورة عائلية ،قامت جودي بمش���اركتها عبر موقع
التواصل االجتماعي "فيس بوك" ومن خالله اس���تطاع األقارب واألصدقاء مشاهدة الصورة والتعليق عليها
لتهنئة األم بعيد ميالدها مع الكثير من التفاعل واإلعجاب للصورة ،قالت األم :يا له من عيد ميالد مميز!
استطعت
لقد وصلتني العشرات من رسائل التهنئة االلكترونية ،كم شعرت بالسعادة! وكأننا نحتفل معًا في مكان واحد،
ِ
ً
يا جودي أن ترتبي احتفاال افتراضيًا مع األحبة وتختصري المسافات فيما بيننا باستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
قالت جودي مبتسمة كل عام وأنت بخير يا أمي.
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حقـــائـق
علميـة

إعــــداد :رمــاح إسمـــاعيل

كيــف نخمــد
حـــريـق األدوات الكهـربـائيــة؟
تعتب���ر األجهزة الكهربائية من األدوات الضرورية في كل منزل ،وال يمكن االس���تغناء عنها على اإلطالق،
لكنها قد تش���كل مصدرًا م���ن مصادر الخطر ،وذلك في ح���ال حدوث أعطال في الكهرب���اء ،تؤثر على حجم
التيار الكهربائي المتدفق نحو اآللة ،مما يضاعف خطر ما يس���مى «الماس الكهربائي» ،وبالتالي احتراق اآللة
وتفحمها.
وفي حال حدوث حريق بسبب الماس الكهربائي ،كيف يمكنك أن تخمد الحريق كي تبقى بأمان؟!

رواد
املستقبل

إعـــداد إبــــراهيم الـــذيــاب

مرحب���ًا أصدقائي ..أصدقاء المهندس الرقمي الصغير ..اس���مي الروبوت عبقر،
وأنتم عرفوني عن أنفسكم..
أحببت علم الروبوت منذ كنت صغيرًا مثلكم.
وش���اركت في العدي���د من المس���ابقات وهناك تعرفت عل���ى أصدقاء أذكياء
ومبدعين..
أحببت في هذه المناس���بة السعيدة بلقائكم أن أعرفكم ببعض أصدقائي من
أبطال علم الروبوت في سورية

أبي الزيات
العمر 18 :سنة
المحافظة :دمشق -مدرسة سوا

اإلجاب���ة تتطلب منك أن تك���ون حريصًا في التعامل مع الحريق ،فال يجب التعامل معه كأي حريق عادي واللجوء إلى الماء
ً
إلخماد النيران ،ألن الماء يعد ناقال للكهرباء ُويسهم في توسيع دائرة التيار وربما إشعال المواد القابلة لالشتعال.
وإليقاف حرائق األدوات الكهربائية يجب استخدام مطفأة حريق خاصة بالكهرباء ،تعتمد على رش مادة كيميائية على
النار إلخمادها قبل أن تمتد لمسافات أبعد ،أو من خالل «بطانية إطفاء الحرائق» التي تمنع األوكسجين من الوصول إلى النار،
ّ
وتحد من استمرار الحريق .واألهم هو فصل الكهرباء عن المنزل ،ومن ثم طلب المساعدة من خبير ،ليكتشف سبب الحريق،
ويعيد التيار الكهربائي للمنزل بشكل آمن.
وفي النهاية؛ يجب على كل منا توخي عوامل الحذر واألمان أثناء استخدام األدوات الكهربائية وإتباع اإلرشادات للوقاية
منها ،لتجنب مخاطر الكهرباء..
حماكم الله من كل سوء..

حاز على المركز األول في المسابقة المفتوحة ضمن المسابقة الوطنية ألولمبياد الروبوت العالمي عام  2019في سورية.
حاز على المركز األول في مسابقة كرة القدم الروبوتية عام  2017في سورية.
حاز على المركز األول في بطولة الروبوت  FLLعام  2009في سورية.
حاز على جائزة أفضل تصميم ميكانيكي في مسابقة كرة القدم الروبوتية عام  2016في سورية.
حاز على المركز الثالث في المسابقة المفتوحة ضمن المسابقة الوطنية ألولمبياد الروبوت العالمي عام  2018في سورية.
حاز على المركز الثالث في بطولة  ARCعام .2019
حاز على المركز الثامن عالميًا في المس���ابقة المفتوحة في أولمبياد الروبوت العالمي  World Robotic Olympiadعام
 2019في هنغاريا.
حاز على المركز الثالث في المعس���كر التدريبي الترفيهي بمجال الروبوتيك من الجمعية العلمية الس���ورية للمعلوماتية
عام  2017في بيالروسيا.
قام بالمشاركة في البطولة العالمية ألولمبياد الروبوت العالمي عام  2018في كوستاريكا.

ألقاك���م بخي���ر أصدقائي األع���زاء مع
أصدقاء وأبطال جدد...
يمكنك مراس���لة المجلة عب���ر البريد
اإللكترون���ي إلرس���ال س���يركم
الذاتية لنش���رها في صفحة
رواد المستقبل

وأنتم أيضًا أصدقائي
بإمكانك���م أن تصبح���وا
ً
أبطاال في عل���م الروبوت
ّ
مثله���م ،وذل���ك بالتعلم
والتدريب والمش���اركة وحب
المنافسة..
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تعلّم معنا

إعــــداد :غــديـــــر شعبــان
رســـوم :فــراس نعــوف

adolescents

برمجة العالقات الرياضية
باستخدام لغـة البرمجـة
رام طالب في المرحلة االبتدائية وهو يحب دائمًا تعلم أش���ياء جديدة وخصوصًا في الرياضيات
ّ
والفيزي���اء .خالل حص���ة الرياضيات تعلم بعض القوانين الجديدة منها المتوس���ط الحس���ابي
لمجموعة من األرقام وفق العالقة التالية:
المتوسط الحسابي = مجموع األعداد (تقسيم) عددها
كمثال على حساب المتوسط الحسابي لدنيا مجموعة األعداد التالية 9 ,8 ,4 :في هذه
الحالة يكون المتوسط:
(7=3 / )9+8+4
ّ
في نفس اليوم س���مع من والدته والتي تعمل كمدرس���ة ،أنها أنهت تصحيح
أوراق االمتحانات لطالبها ،وأنها تريد أن تحسب لكل طالب محصلة عالمات االمتحان
والمذاك���رة وعالمة درجة األعمال .فأس���رع رام وأحضر ورقة وقلم وكتب عالقة المتوس���ط
الحس���ابي فوجد أن محصلة عالم���ات كل طالب تكتب وفق العالقة:
محصلة الطالب= (عالمة المذاكرة  +عالمة االمتحان
 +عالمة درجة األعمال) تقسيم 3
ث���م ذهب إلى حاس���وبه وفتح صفح���ة جديدة ف���ي برنامج Excel
وخص���ص فيها  5أعم���دة كما يلي :العمود األول يحوي اس���م
الطالب ،العمود الثان���ي والثالث والرابع من أجل عالمة هذا
الطالب في كل من المذاكرة واالمتحان ودرجة األعمال ،أما
العم���ود األخير فهو لمحصلة الطالبّ ،
صمم رام البرنامج
بحيث يمكن للمس���تخدم إدخال أس���ماء طالب جديدة
وعالماته���م ،ويقوم البرنامج تلقائيًا بحس���اب المحصلة
النهائية لكل منهم .فكان الشكل النهائي للبرنامج:

ّ
ش���عر رام بالسعادة الغامرة لمس���اعدة والدته ،وقرر أن يتعلم المزيد من المهارات والتطبيقات الحاسوبية وأن يستثمر
وقته بعد أن ينهي دراسته وواجباته المدرسية في تعلم أشياء جديدة .وفي إحدى المرات وهو يتابع التلفاز ،لفت انتباهه
ً
إعالن للماراثون البرمجي لألطفال واليافعين ،وأن أطفاال في عمره يقومون بكتابة برامج باس���تخدام لغة البرمجة الرس���ومية
 Scratchفش���عر بالحماس ليتعلمها .فذهب إلى أحد أقربائه والذي يعمل في المجال البرمجي وطلب منه المس���اعدة في
ّ
ّ
تنصي���ب برنامج  Scratchوتعلم أساس���ياته .وبعدها بدأ رام بكتابة البرامج واحدًا تلو اآلخ���ر ،وكلما خطر في باله فكرة قام
ّ
بتحليلها وكتابة برنامج لحلها وتطبيقها .وطبعًا كان أول برنامج له باس���تخدام  Scratchهو برنامج المتوس���ط الحس���ابي
ّ
وحساب محصلة عالمات الطالب .والذي تطلب منه تعريف مجموعة من المتحوالت الرياضية والمصفوفات األربع ،التي يقوم
المستخدم بإدراج العالمات فيها ،باإلضافة إلى مصفوفة المحصالت .كما هو مبين بالشكل:

حيث قام رام بكتاب العالقة الرياضية لحساب المتوسط الحسابي ووضع الناتج في عناصر المصفوفة الخامسة من خالل
البرنامج التالي:

ُ
ق���ام رام بع���رض البرنامج عل���ى والدته الت���ي أعجبت به كثي���رًا بمهارته
الكبيرة وقررا معًا التسجيل للمشاركة في الماراثون
البرمجي لألطف���ال واليافعين
ّ
لتطوير قدراته في تعلم
التقان���ات الحديث���ة
وتصمي���م تطبيقات
مفيدة وممتعة.
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قصة
نجاح

إعـــداد :رامـــة الشــــويكي

مارتن كوبر

مخترع أول هاتف محمول
أصدقائي! تعالوا نتعرف معًا على
أح���د رواد التقان���ات ف���ي العالم،
ه���ل أنت���م جاه���زون لتتعرفوا
على مسيرته ،وكيف استطاع
اخت���راع الهات���ف المحمول؟
هيا بنا!

متى لمعت الفكرة؟

ج���اءت فكرة ابتكار الهاتف ا
لمحمول لدى مارتن كوبر في أوائل الس���بعينيات
عندما كانت الهوات���ف الخلوية
أجهزة غير عملية ألنه���ا كانت مدمجة في لوحات
عدادات الس���يارات وتستخدم إل
جراء المكالمات السلكية فقط ،حتى تقرر بعد فترة
أال يتم اس���تخدامها داخل الس
���يارات فقط ،وأن تكون خفيفة الوزن صغيرة الحجم
ليت���م حملها ألي مكان ،ويقول ما
رتن كوب���ر« :تملكتني فكرة تحويل المنتجات إلى
أشياء محمولة».

من هو؟

مارت���ن كوب���ر :ه���و مهندس
أمريك���ي ت���رأس فري���ق اخت���راع
ّ
ّ
الهاتف النقال منذ عام  1972حتى
ّ
عام ُ ،1973ويلق���ب بـ "والد الهاتف
المحم���ول" ،فهو أول ش���خص اخترع
هاتفًا ُيمك���ن حمله ّ
ألي م���كان وإجراء
المكالم���ات الهاتفي���ة منه ،وق���د أجرى
مارت���ن أول مكالمة هاتفي���ة من الهاتف
الذي اخترعه عام .1973

متى ظهر المحمول؟

عن���د ظهوره بلغ وزنه كيلو غ
رامًا واحدًا ،كان يتحمل  35دقيقة من زمن التحدث،
وبعد أربع محاوالت الحقة ،توص
���ل فريق كوبر إلى تخفيض وزنه إلى النصف حيث
بدأ بيعه في العام  1983بمبلغ أربعة آالف دوالر.
قصة أول مكالمة هاتفية عبر الجوال؟
هل تعرفون يا أصدقائي بمن اتصل مارتن كوبر؟
ً
اتصل بمنافسه ويروي لنا ما حدث قائال:
(كنت في أحد ش���وارع نيويورك وقد كان الناس ينظرون َّ
الي باس���تغراب عندما
كن���ت اضغط الرقم تلو اآلخر فلم
يعتد الناس أن يكون هناك اتصال هاتفي وأنت
تس���ير وقد اتصلت بمعامل بيل
المنافسة وتحدثت مع أكبر منافسينا وهو السيد:
جوي ،وقلت له إنني أحدثك من تلفون خلوي حق
يقي وقد ش���عرت بأسنانه تصطك
ً
ببعضها ولكنه كان شديد االحترام وتحدثنا قليال).

حيــاتــه:

ّ
تخ���رج من معه���د (إلين���وي) للتقانات
الموجود ف���ي مدينة ش���يكاغو األمريكية
س���نة 1950م بش���هادة البكالوريوس في
الهندس���ة الكهربائية ،وبعد تخرجه بأربع
س���نوات بدأ العم���ل مع ش���ركة موتوروال
لالتصاالت.
حص���ل مارت���ن كوب���ر عل���ى ش���هادة
الماجس���تير س���نة 1957م ف���ي نف���س
تخصص���ه ،وعمل في مش���اريع كثيرة في
مج���ال االتص���االت الالس���لكية ومنها أول
َ ّ
نظام لإلشارات الضوئية التي ُيتحكم بها
م���ن خالل الراديو ،وحصل بعدها على براءة
اختراع سنة .1960

واآلن يا مخترعي
المستقبل! هل عرفتم كيف
تم اخت���راع أول هات���ف محمول؟
لما ال تبحثوا عنه أكثر عبر الش���ابكة،
لتكتشفوا طريق االختراعات الذي يبدأ
بخطوة.
20

المهندس

21

العــــدد  - 20أيلــــول 2020

العــــدد  - 20أيلــــول 2020

المهندس

مضمار
التحدي

قصـة وسيناريو :يـوسف الحيـدر
رســــوم :مـالـــك عبــــود

ّ
بدأ الروبوت كاسح رفع الكتب مبكرًا ألنه كان أسرع من خفيف،
ّ
لكن خفيفًا كان أقوى وأسرع في رفع الكتب

ما هذااا؟
ّ
إنه سريع
في رفع الكتب

سبــاق الـــروبــوتـــات

طو ُ
ُ
قبلت التحدي يا ماهر وسأثبت لك ّأني ّ
رت روبوتي

مااااهر هيا..
ً
اهزمه مرة ثانية

سأهزمك كما المرة السابقة يا مجد

هياااا يا خفيف
لقد سبقت كاسح ..أحسنت

هيا يا مجد..
اغلبه هذه المرة

ماذا يحدث؟

على الروبوت
اجتياز المسافة
حتى الشارة الموجودة
ً
هناك،
ّ
ثم العودة
ووضع الكتب
في الحقيبة.

الكتاب يبتعد
والوقت يضيع!
فااااز ماهر

روبوت ماهر
يعتمد على
السرعة في قطع
المسافة وأنا أعتمد
في روبوتي خفيف
على خفة الوزن
وسرعة التنفيذ

روبوتي كاسح أسرع
هيااااا  ..تقدم يا كاسح
أسرع ..يا خفيف

كــال ،لســـت الفـــائــز

لوال أن ّ
تحرك الكتاب فابتعد عن الحقيبة
لكان الفوز من نصيب مجد

انطلقااااااااااااا

ّ
يبدو أنك لم تتعلم من أخطائك يا مجد

بهذه الطريقة خسارة.
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ٌ
أصبحنا متعادلين ،سباق بسباق

لم يرض ماهر أن يفوز
ّ
عن طريق الخداع ألنه الفوز

ال تتعجل االنتصار يا ماهر ،من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا
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لهفة
في عالم الطب

قصــــة :رمـــاح إسمــاعيــل
رســـوم :ضحـى الخطيـب

لهفة تسأل :ما هو فحص اإليكو؟
في يوم من األيام ،ذهبت رفقة لهفة صديقتي الصغيرة إلى المستش���فى لالطمئنان على صحة جد أحد أصدقائي الذي
يعاني من مشاكل في القلب ،وسرعان ما وصلنا ،توقفنا مع الطبيب وسألناه عن خطوات العالج ،فقال لنا البد من فحص إيكو
للقلب لالطمئنان على صحة الجد ،تحركت لهفة داخل حقيبتي وقفزت على كتفي ،تفاجأ الطبيب بها ،وبسرعة البرق سألته،
ما هو فحص اإليكو أيها الطبيب؟.
رد الطبيب بابتس���امة وقال لها ،لم أعرف اس���مك بعد؟ ،فقالت بصوت يصدح في المستشفى،
اسمي لهفة وأريد أن أعـــــرف كل شيء ،فضحك الطبيب ،وقــــال لهــــــــا:
حس���نًا يا لهفة ،س���أخبرك ما هو إيكو القلب ،إنه فحص الصدى
أو الموج���ات المخصصة بتصوير
عضل���ة القل���ب بدق���ة ووضوح
بجهاز خاص يدعى جهاز اإليكو،
يس���تخدم ع���ادة لتش���خيص
أمراض القلب المختلفة.

ّ
بش���كل كامل ،وبالتالي يستطيع تحديد المرض بدقة
ويس���تطيع الطبيب من خالله رؤية القلب أثناء ضخ الدم للجس���م
ٍ
ً
وبهذا يمكننا مس���اعدة الجد بأس���رع وقت ،كما أن هذا الجهاز يكش���ف لنا العديد من األمراض ،فمثال يكش���ف لنا تضخم
القلب ،كما يفحص ش���رايين والصمامات ما إذا كانت هناك مشكلة تعيق عملها ،ويتم من خالله أيضًا فحص الوصالت غير
ّ
الطبيعية التي تصيب األوعية واألوردة الدموية ،وحس���اب نس���بة كمية الدم التي يضخها القلب ،كما يكش���ف نسبة الدم
الواصلة إليه ما إذا كانت كافية أم ال.
قفزت لهفة إلى كتفي األيسر وسألت الطبيب باهتمام :لدي سؤال آخر من فضلك ،ماهي أنواع فحص اإليكو؟
ً
رد الطبي���ب قائال :بالنس���بة ألنواع فحص االيكو ،فمنها فح���ص اإليكو بالجهد ،حيث يصور ه���ذا الفحص عضلة القلب
وخصوصًا عند ممارس���ة التمارين الرياضية الش���اقة ،وفحص اإليكو عبر المريء ،الذي ُيعتبر من أفضل أنواع الفحوصات ،إذ
ّ
ّ
يصور القلب بدقة بالغة بإدخال إنبوب صغير إلى المريء للكشف عن األمراض القلبية الخطيرة ،أما فحص الموجات الصوتية
يتم من خالله وضع األدوات الالقطة على صدر المريضّ ،
عبر القفص الصدريّ ،
ثم فحص حركات القلب عبر شاشة الجهاز.
فكرت لهفة في كالم الطبيب ثم همت لتس���أل مجددًا فقالت :هل يمكنني أن آخذ الجهاز ألتمكن من فحص قلبي عند
الحاجة؟
ضح���ك الطبي���ب وأجابها بأن ذلك ليس ممكنًا ،إنما تجرى فحوصات اإليكو في العيادة أو غرفة الطوارئ أو غرفة العمليات
أو غرفة عادية بالمستشفى ،حيث ال يستغرق أكثر من ساعة.
وختم الطبيب ش���رحه للهفة بإيضاح خطوات فحص اإليكو وقال :يتم الفحص باس���تلقاء المريض على طاولة ،ثم يضع
الطبيب أقراصًا معدنية صغيرة على الصدر ،ترصد ضربات القلب أثناء االختبار ،ويضع الطبيب الجل اللزج على الصدر ليساعد
الموجات الصوتية على اختراق الجلد ،ثم يتم تحويل هذه الموجات إلى صور وعرضها على شاشة.
ابتسمت لهفة وقالت :شكرًا ألنك قدمت أجوبة وافية على أسئلتي ،فأنا فضولية وأحب الحصول على إجابات دائمًا.
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ألعاب
رقمية

إعـــداد :رامــــة الشــــويكي

لعبة «ليغو فيوجن»

تحويل التصاميم الحقيقية إلى مجسمات افتراضية
أصدقائي! س���أعرفكم اليوم إل���ى لعبة «ليغو فيوجن» التي يمكنكم من خاللها تحويل المكعبات البالس���تيكية إلى
ّ
تصاميم حية ثالثية األبعاد من خالل تطبيق على الهاتف المحمول يمكنكم من مشاهدة تصاميمكم بمتعة وسهولة.
دعونا نتعرف أكثر إلى طريقة استخدام هذه اللعبة المخصصة لسن السابعة وما فوق ،هيا بنا!

دمج العالم الحقيقي باالفتراضي
تتيح لعبة «ليغو فيوجن» إمكانية دمج اللعب بقطع ليغو في العالم الحقيقي مع عمال ليغو في العالم االفتراضي ،فهي
عبارة عن مجموعة جديدة من  200قطعة ليغو إضافة إلى تطبيق متوفر للهواتف المحمولة ذات أنظمة أيفون وأندرويد.

طريقة اللعب
ّ
تمكن اللعبة األطفال من تركيب قطع ليغو البالستيكية واالستمتاع بها ثم مشاهدتها
كمجس���مات بتقني���ة التصاميم ثالثي���ة األبعاد على شاش���ة الهاتف
المحمول.
حي���ث يطلب التطبيق م���ن الطفل إنجاز مهام معين���ة مثل بناء
منزل جديد ،أو قاعة ،أو مطعم ،أو برج أو أي ش���كل آخر يختاره الطفل،
باستخدام قطع ومكعبات الليغو على قاعدة مخصصة تأتي مع اللعبة
وبعد أن ينهي البناء يلتقط صورة لواجهة البناء بواسطة كاميرا الهاتف
المحمول ،ليقوم تطبي���ق «فيوجن» بدوره بترجم���ة الصورة وتحويلها
إلى مجس���م ثالثي األبع���اد بنفس األلوان والتفاصيل الس���تخدامه في
اللعبة ،حيث ينهمك عمال ليغو صغار الحجم بتركيب وتش���ييد مجسم
مماثل للصورة بشكل ثالثي األبعاد على الهاتف المحمول ،ومن ثم يقوم
التطبيق بتحدي الالعبين لتش���ييد المزيد من األشكال الطبيعية وإكمال
المهمات.

���م يا أصدقائي الصغار؟
ما رأيك
جبتكم لعبة الي���وم؟ ل َم ال
ه���ل أع
التطبي���ق الخ���اص بها!
ت ّ
حمل���وا
وا تصاميمكم الحقيقية
وتشاهد
مختل���ف عل���ى شاش���ة
بش���كل
الهاتف المحمول.
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الروبوت
في حياتنا

قصـة وسيناريو :شفيـع البيطـار
رسـوم :عبـد الـوهاب الرجولـة

وماذا نفعل بالروبوت؟

يمكن إنزاله إلى شبكات األنابيب
عبر فتحات الصرف
اللتقاط مقاطع فيديو مباشرة
لمكان التلف

روبـوت سمكة األنـابيب
ما الذي سيصلحه؟

جاء عامل
تصليح المياه

يوجد تسريب في أنابيب المياه
التي في المطبخ

وكيف يعالجها؟

ألن تحفر أرض المطبخ؟

ما هذا الجهاز؟

ويتم استخدام وحدات تتبع واستشعار وتقنيات
المالحة لجمع المعلومات وتسجيل المواقع
التي يصل إليها الروبوت

إنه روبوت ّ
طوره باحثون في معهد ()USC
األمريكي للعلوم ،يتحرك بشكل آلي ،ويمكنه
اكتشاف أماكن التسريب في أنابيب المياه

ً
مثال يا عزيزي إذا رأى الروبوت شيئًا عالقًا
داخل األنابيب فإنه يقوم بالتقاطه
ثم يتم إخراجه وتعود األنابيب للعمل
بشكل طبيعي

ال ،يستطيع الروبوت تحديد المشكالت الصغيرة
ومعالجتها قبل أن تصبح أكبر وتسبب مشاكل أكثر،
مما ُيغني عن الحاجة إلى الحفر

سنخبر أصدقاءنا عن هذا الروبوت!
ماذا كتب على الروبوت؟
إنه اسم الروبوت وهو ( )Pipe Fishويعني سمكة األنابيب!
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تقــانـات
صديقة الطبيعة
حارس الغابة "سيمون"

قصــــــة :هبــــة النـــداف
رســوم :سمـــارا الحنـــاوي

م���ع قدوم فصل الصيف من كل ع���ام ،اعتادت عائلتنا الذهاب في نزهة إلى الطبيعة لتمضية
يوم كامل بعيدًا عن ضوضاء المدينة وتلوثها.
ً
مع إش���راقة شمس الصباح نقلنا لوازم النزهة إلى السيارة بداية من األشياء الثقيلة كالكراسي
ً
وانتهاء بسالل الخبز والفاكهة ولم ننس بالطبع لوازم
والطاولة المتحركة
الشواء.
ولما كانت الرحلة ال تحلو إال بوجود الجماعة ،دعونا بيت عمي وجدتي
لتمضية اليوم سوية.
انطلقن���ا قاصدين وجهة مح���ددة وهي غاب���ة الصنوبرالقريبة من
المدينة ووقع اختيارنا على ربوة ذات إطاللة رائعة ،لنس���تمتع بس���حر
الطبيعة.

وبس���رعة قسمنا المهام فيما بيننا وكان من نصيبي أنا وابن عمي جمع العيدان الخشبية التي سنستخدمها إلشعال نار
الشواء ،فيما اهتم الرجال بتحضير المكان ،وانشغلت النسوة بإعداد الطعام.
ّ
قمنا بالس���ير بين األش���جار ودفعنا فضولنا لقراءة الالفت���ات المعلقة التي تدعو
للمحافظة على نظافة المكان وسالمته.
ّ
غاب���ة الصنوبر وجهة مفضلة للكثيرين ،ورغم األجواء الجميلة إال أنه ال بد من وجود
بعض اإلزعاجات كالموسيقى الصاخبة ورائحة النارجيلة ،وأثناء التنزه إذا بنا نشاهد نارًا
تندلع في أحد جوانب الغابة ونسمع أصواتًا تطلب المساعدة «الغابة تحترق ساعدونا».
س���ارعنا مع الجميع لتطويق دائرة النار وإخمادها ولكن األمر لم يكن بهذه البساطة،
ألن ألسنة اللهب تمتد وتتسع مع كل نسمة هواء تهب ،وسرعان ما بدأت أعمدة الدخان
ترتفع وتبعث بغاز أول أكسيد الكربون الخانق.
راعن���ي منظر الغابة المحترقة وأخفقت محاوالتي البائس���ة إلخماد النيران ،ويبدو
أنن���ي فقدت الوعي بعد استنش���اقي لكمية كبيرة من الدخ���ان ،وعندما صحوت
بعد ذلك وجدت نفس���ي محاطًا بأفراد العائلة الذين س���ارعوا بإسعافي وبعد
أن هنأني الجميع بالس�ل�امة وأخبروني أن الحريق قد تمت الس���يطرة عليه
اسم كنت أردده في غيبوبتي وهو" سيمون".
فوجئت بهم يسألونني عن ٍ
أجبتهم بكل بس���اطة أن "س���يمون" هو اس���م روبوت كنت قد قرأت
عن���ه ،يصل طوله إلى نصف متر ويتنق���ل على أربع عجالت ويجول في
الحدائق والغابات التي يقصدها الس���ياح ،وتكمن مهمته في تحديد
م���كان النفايات الس���امة التي يكون لها عواقب س���لبية ومؤذية على
البيئة والطبيع���ة ،ونقل معلومات عنها إلى حاس���وب خاص موضوع
تحت إشراف مدرب مس���ؤول ،يتولى عمليات المراقبة وإصدار األوامر
ّ
المناسبة لحل أي مشكلة أو طارئ قد يحدث ،كالحريق الذي رأيناه في
الغابة.
الروبوت "س���يمون" ليس متوفرًا اآلن
في غابة الصنوبر لكن سأعمل جاهدًا
على تصميم روبوت مش���ابه له
ف���ي أداء مهامه والمحافظة
عل���ى غاباتنا وأش���جارنا
س���ليمة وخالي���ة من
الحرائق.
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تسلية
وألغاز

إعــداد :ديمــة إبــراهيــــم
رسوم :هيثم الشيخ علي
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هيتوري

:

عليك شطب األرقام المكررة
في الصف والعمود.

لغز األرقام:

رقم يقبل القسمة على
 2و 3و 4و 5و 6والباقي دائمًا (.)1

ما هو هذا الرقم؟

لغز المفتاح:

أوجد رمز القفل له  3أرقام.
( )459رقم من األر
قام صحيح ،لكن في المكان الخطأ.
( )423رقم من األر
قام صحيح ،وفي المكان الصحيح.
( )214رقمين
صحيحين ،ولكن في المكان الخطأ.
( )031رقم من األرقام
صحيح ،ولكن في المكان الصحيح.
( )073ال يوجد رقم صحيح.

أصدقائي يمكنكم إرسال حلول األلغاز
إلى بريد المجلة للفوز بجوائز مميزة.
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استخدام األطفال

إعداد وتصميم :هيثم الشيخ علي

لإلنترنت

طفل يستخدمون اإلنترنت للمرة األولى كل يوم

ثلث مستخدمي اإلنترنت
في العالم من األطفال

33.3%

عدد سكان العالم 7,632,819,325 :نسمة
عدد األطفال المستخدمين لإلنترنت:
ً
 2.544273119طفال

معدل استخدام الطفل
في سن التسع سنوات لالنترنت
بين ساعتين و 19دقيقة في اليوم.

معدل استخدام الطفل
ماقبل المراهقة لإلنترنت
بين  4ساعات و 36دقيقة في اليوم.

66.7%

فئة الشباب بين  15و 24عامًا
هي الفئة األكثر استخداما
لإلنترنت على مستوى العالم.

المصـدر :قســم البيـانـات واألبحـاث في اليـونيسف

