
 32 صفحــــةمجلـــــة علميـــــــــة تـــربـــــويــة تــرفيهيــــــة شهــــــريــة لألطفـــــــال واليـــــــــافعيـــن

شباط 2021
وآذار   2021

السعر: 500 ليرة

المهندس
23

مد
أح

ج 
حا

د 
حم

:  أ
ف 

غال
م ال

س
ر

فرحة
 الكرسي اآللي

حل لعبة سودوكو 
باستخدام البرمجة

من رواد المستقبل
جعفر درويش

تجربـة فيلم 
ثالثي األبعاد
ما هي 
الطاقة النظيفة؟

الشارع الذكي

سرعة نفاد بطاريات 
األجهزة اإللكترونية



االفتتاحية
في الصدارة دائمًا

أعزائي أصدقاء المهندس الرقمي الصغير..
تذكروا معي األخبار التي تمّر عن المسابقات الدولية واإلقليمية والعربية ضمن مجاالت تقانة 
المعلومات واالتصاالت المختلفة؛ كمس���ابقات البرمجة، والروب���وت، والذكاء الصنعي، باإلضافة 

لألولمبياد العلمي وغير ذلك..
البّد أّنكم الحظتم عدد الفرق الس���ورية التي تحقق مراكز متقدمة في كل مسابقة، ومّر على 
مسامعكم  أسماء السوريين الذين نالوا جوائز متعددة في كل منافسة، ويمكن القول أّنه يكاد 
ال يمرُّ حدث  يتعلق بمثل هذه  المناس���بات إال واسم س���ورية يرفرف عاليًا متقدمًا على الكثير 
من الدول، وش���باب سورية ويافعوها وأطفالها يحققون إنجازات مهمة في كل مشاركة من هذا 

النوع.
ه���ذا عدا عن البصمة الس���ورية للطالب ف���ي المؤتمرات والندوات البحثية والمش���اركات مع 

المنظمات المتخصصة،والتفوق الجامعي على مستوى العالم.
فرغم أّن دخول سورية عالم التقانات والمعلوماتية جاء متأخرًا مقارنة بالكثير من دول العالم، 
إال أننا استطعنا أن نحجز ألنفسنا مكانًا في صدارة المنافسات على المستوى الطالبي بمختلف 
الفئات العمرية )م���ن المرحلة االبتدائية وحتى الجامعية( وذلك بفضل اإلبداع واالجتهاد الذي 

يتمتع به الكثير من طالبنا.
وأنتم أصدقائي، إن لم تحققوا بعد إنجازًا من هذا القبيل، حان دوركم اليوم لتكون أسماؤكم 

 وفي الصدارة أيضًا ضمن هذا المجال.
ً
متألقة

رئيس تحرير مجلة المهندس الرقمي الصغير
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تربوي���ة  علمي���ة  مجل���ة 
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لفئ���ة األطف���ال واليافعي���ن، 
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 طريقة سهلة إلضاعة الكثري من الوقت بال فائدة!!
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»لوج���ي« هي أول دمي���ة عربية ذكية تقدم المتعة والتعلم معًا أطلقتها ش���ركة »فوت���ك« »Votek«،  وتمت 
برمجتها بأياٍد س���ورية من بينهم الدكتور لجين الجباوي والمهندس���ة سوس���ن سعيد، من خالل إضافة محتوى 
م الطفل الكثير من المعلومات العلمية والثقافية والتربوية والتاريخية، 

ّ
تفاعلي غني وممتع تم اختياره بدقة ليعل

فه���و مزود بمئات القصص العربية الت���ي تنّمي مكارم األخالق ومهارات التركيز والحف���ظ، باإلضافة إلى األلغاز 
وألع���اب الذكاء والتحدي والطرائف والحقائق العلمية، كما تم تخصيص قس���م خاص لتعليم القرآن الكريم عن 

طريق التلقين والتسميع.
وعند اس���تخدام »لوجي« سيش���عر الطفل بأنه يتفاعل مع صديق مس���ٍل عن طريق الكالم باللغة الفصحى أو 

العامية، وعن طريق الحركة. 
 ،»Ipodtouch« أو »IPhone« على هات���ف »Apple« بع���د الحصول على الدمية وتحميل التطبي���ق من متجر
وتفعيله باس���تخدام الرمز الخاص بالدمية، يوضع الجهاز الذكي داخل الدمية لتبدأ بالكالم، حيث تم اس���تخدام 
تقنيات الذكاء الصنعي للتعرف على الكالم العربي وتحليله الستخراج المعاني األساسية وتحليل الترابط بينها 
ف���ي الحوار بكل مرحلة الختيار المعن���ى األصح وتوجيه االنتقال بالحوار للمراح���ل التالية. إذ يمكنك الطلب من 

»لوجي« أن تخبرك قصة أو طرفة أو معلومة أو أغنية، كما يمكنك اللعب معها واإلجابة عن أسئلتها.
وتتميز الدمية بقدرة النظام على العمل بكفاءة دون االتصال باإلنترنت، ورغم أنها صممت لألطفال بعمر 10-5 

سنوات، لكنها تشكل أيضًا تجربة ممتعة ومفيدة لآلباء والمدرسين واألطفال األكبر عمرًا.

اللعب مع »لوجي«
 متعة وتعلم

هن���اك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها أن يتعل���م األطفال البرمجة، ويعد الروبوت من أمتع 
هذه الطرق لقدرته على تنش���يط العقل والتحفيز على اإلبداع والتعلم، لذا سنعرفكم على الروبوت 

»ArcBotics Sparki Robot« ال���ذي يحت���وي عل���ى أكثر م���ن 40 جزءًا يمك���ن تركيبها لبرمجة 
المتحكم وتش���غيل الروبوت، مثل السماعات وأجهزة االستشعار وشاشات LCD والعجالت 

اآللية وأجهزة التحكم عن ُبعد، وهو يناس���ب الجميع سواء كانوا مبتدئين أو مبرمجين 
متمرسين.  

كم���ا يرفق به مجموعة فيها أكثر م���ن 100 درس تعليمي متاحة للجميع، 
وت���م إعداده���ا من قبل مدرس���ين مختصين ويتم تحدي���ث هذه الدروس 
باستمرار استنادًا إلى تعليقات وردود المستخدمين. ويعتمد هذا الروبوت 
على ش���ريحة األوردينو »Arduino« في تصميم���ه، وهي دارة إلكترونية 
مفتوحة المصدر وسهلة البرمجة إلنجاز مشاريع عديدة متميزة وأفكار ال 

.C حصر لها وذلك عن طريق لغة برمجة بسيطة مشتقة من لغة
يعم���ل الروبوت بأرب���ع بطاريات قلوي���ة AA قابلة إلعادة الش���حن 
ويأتي مع رس���م تخطيطي مس���اعد للتركيب، وهو موجه لألطفال في 
س���ن االبتدائية وما فوق، وللمعلمين الذين يبحثون عن مقدمة سهلة 

للروبوت���ات، ولآلباء الحريصين على إيجاد ش���يء معت���دل التكلفة ولكنه 
تعليمي وممتع.

 »Read Along« تطبيق
لتحسين مهارات القراءة عند األطفال

نعلم أن األطفال األذكياء دومًا يبحثون عن طرق ممتعة تساعدهم على 
اكتساب العلم والمعرفة والقراءة بشكل صحيح، لذا يمكنهم االعتماد على 
تطبيق »Read Along« الذي أطلقته ش���ركة Google بالنس���خة العربية 

لتحسين مهارات القراءة لديهم.
هذا التطبيق يناسب األطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات 
من خ���الل تقديم تعليمات لفظية ومرئية أثن���اء قراءة القصص والكتب 
المتوف���رة في جميع أنحاء العال���م، باإلضافة إلى األلع���اب التفاعلية مما 
يوفر تجربة ممتعة بمس���اعدة شخصية افتراضية داخل التطبيق تسمى 
»Diaa« ستس���اعدهم في تنمية مهاراتهم في القراءة حيث تس���تخدم 
تقنية Google لتحويل النص إلى كالم والتعرف على الكالم الكتشاف 

فيما إذا كان الطالب يقرأ بصعوبة أو بشكل جيد.
ويضم التطبيق مكتبة تحتوي على قصص مس���لية تقوم بالتركيز على مكارم األخالق مثل األمانة والتعاون والتضحية 

والصداقة واالجتهاد.
ويتميز هذا التطبيق بأنه مجاني واليحتوي على إعالنات  وال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت وال يتطلب أي عملية تسجيل 

دخول، وهو متوفر في أكثر من 180 دولة حول العالم ويدعم العديد من اللغات.

»ArcBotics Sparki Robot« روبوت
بشريحة األوردينو
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قصـــة: رامــــة الشـــويـــكي

رسـوم: نجــالء الــــدايـــة 
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 تروي لي قصة من 
ّ

: هال
ً
في المس���اء أنهت صديقتنا جودي واجباتها المدرس���ية، عانقت والدتها وجلست بجانبها قائلة

قصصك الممتعة يا أمي؟
ردت األم: بكل سرور يا عزيزتي!

فكرت قلياًل وقالت: قصتنا اليوم عن عالء الدين والمصباح السحري.
أصغت جودي بهدوء ألحداث القصة؛ ها هو البطل يطير على البس���اط العجيب ويتغلب على الصعاب، كم كانت سعيدة 

بمغامراته وصدقه الذي جعله منتصرًا في النهاية.
قالت جودي: كم أتمنى أن أشاهد المارد وأستمتع بمغامرات عالء الدين يا أمي! 

: سأبحث في الغد عبر الشابكة عن فيلم مناسب لنشاهده معًا، واآلن حان وقت النوم.
ً
ضحكت األم قائلة

في اليوم التالي بحثت األم في المواقع اإللكترونية الخاصة بدور الس���ينما عن األفالم المعروضة ومواعيدها، ووجدت أن 
أحدها يعرض فيلمًا عن »عالء الدين والمصباح السحري« ويستمر العرض مدة أسبوع.

اتصلت وحجزت أربعة مقاعد للذهاب في يوم العطلة لمشاهدته، بعد أن رتبت موعدًا مع والدة مايا الصطحاب الصديقتين 
إلى السينما.

انتظرت جودي بش���وق يوم العطلة، واظبت على متابعة دروس���ها ومس���اعدة والدتها، وأخيرًا ج���اء اليوم المنتظر وحان 
وق���ت الذهاب، وص���ل الجميع إلى الس���ينما ومازال 

هناك نصف ساعة على بدء العرض، أخبرتهم 
الموظفة أّن الفيلم ثالثي األبعاد، وأنهم 

بحاجة لش���راء نظارات خاصة لمشاهدة 
الفيلم.

تعجبت الصديقتان!
س���ألت جودي: ماذا يعني ثالثي 

األبعاد؟ ولماذا نحتاج لنظارات؟
قالت األم: هي���ا نجلس في مكان 
االس���تراحة ونتح���دث أكثر عن هذه 
التقني���ة، فرحت ج���ودي ومايا فهما 
ل���ن تش���اهدا الفيل���م فحس���ب بل 
ستتعلمان شيئًا جديدًا لم تسمعا 

به من قبل.
قالت األم: الفيلم الثالثي األبعاد 
هو  صور حركية مجس���مة تعزز رؤية 
العين لها بطريق���ة خادعة باالعتماد 
عل���ى زوايا س���قوط الض���وء، ويعالج 
الدماغ البش���ري هذه الصور بش���كل 
المشاهد  فيش���عر  للحقيقة  مخالف 

تجربة فيلم ثالثي األبعاد

وكأنه داخل الفيلم.
سألت مايا: وكيف ذلك يا خالة؟

ردت األم: يتم تصوير المش���اهد بآلتي تصوير في الوقت نفسه بحيث تبعد عدستهما البعد نفسه بين عيني اإلنسان،  
ثم يتم دمج الصورتين معًا إلظهار المشهد الواحد مجسمًا، أو تضاف الرؤية من منظورين بواسطة الحاسوب وأجهزة خاصة، 

والبّد يا صغيرتي من توفر شاشات ذات دقة عالية وأبعاد ضخمة لعرض هذا النوع من األفالم.
قالت والدة مايا: انظرا لهذه النظارات، إنها تتكون من شريحتين حمراء وزرقاء، لتساعدنا في الحصول على انطباع الصور 

المجسمة، سألت جودي: ولماذا هي ملونة؟
أجابت أم مايا: ترى العين من خالل الشريحة الحمراء الصورة الزرقاء فقط، وبالعكس ترى الثانية من خالل الشريحة الزرقاء 

صورة الحمراء فقط، وفي المخ يتم خلط الصورتين وتبدو الصور مجسمة، لما النجرب ذلك معًا هيا بنا.
سألت جودي: هل يمكن أن نشتري الذرة المفرقعة )الفوشار( يا أمي؟ 

األم: بالطب���ع ياعزيزت���ي. حمل���ت جودي ومايا أكياس الذرة )الفوش���ار( واتج���ه الجميع نحو الصالة، جلس���ن في المقاعد 
المخصصة، وضعن النظارات وبدأت المغامرة، ضحكت جودي ومايا أثناء بعض المشاهد، وصرختا في أخرى، طلبت والدتهما 

منهما الهدوء حتى يستمتع الجميع بمشاهدة الفيلم، وهاهي جودي تمد يدها لتلمس المصباح 
الس���حري عسى أن يخرج لها المارد، ومايا تش���عر بالتشويق لفوز البطل وتخلصه من حيل 

الساحر الشرير، مضى الوقت سريعًا وانتهت المغامرة.
خرج الجميع بانتظام من القاعة، رموا األكياس الفارغة في سلة المهمالت، 

علت الوجوه ابتسامة عريضة.
في نهاية المش���وار اتفقت ج���ودي ومايا عل���ى اللقاء في يوم 

العطلة القادم للبحث أكثر في الش���ابكة عن آلية عمل األفالم 
الثالثية األبعاد.
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Move Steering:الكتلة البرمجية األولى
يتم إدراجها من مجموعة الكتل البرمجية Actions الموجودة باللون األخضر أسفل واجهة البرنامج.

 

تتألف هذه الكتلة من الحقول التالية:
1 - حق���ل تحدي���د مخ���ارج المتحك���م المّتصل���ة 

بالمحركات المرغوب التحكم بها.
2 - حقل تحديد التوجيه 

3 - حقل تحديد السرعة
4 - حق���ل تحديد عدد الدورات المطلوبة أو الزمن أو 

عدد الدرجات المطلوب من المحركات دورانها
5 - حق���ل تحديد نمط التوقف الذي قمنا بش���رحه 

في العدد السابق.

لنقم بتطبيق مثال يجعل الروبوت يس���ير نحو األمام وإلى اليمين لمدة 10 ثواٍن ثم يقوم بااللتفاف حول نفس���ه عكس 
دوران عقارب الساعة لمدة ثانيتين.

 

لنطرح على أنفسنا السؤال التالي:

إذا قمنا بإعطاء السرعة نفسها للمحركين، أليس من المفترض أن يقوم الروبوت بالسير نحو األمام بخط مستقيم؟!
الجواب نعم.. ولكن في هذه الكتلة البرمجية فإّن حقل التوجيه يقوم بما يلي:

إذا كان التوجيه نحو اليمين أو مع عقارب الس���اعة، يقوم المتحكم من تلقاء نفس���ه بإعطاء الس���رعة الموجودة في حقل 
الس���رعة للمحرك اليساري، أما بالنس���بة للمحرك اليميني، يقوم المتحكم بإعطائه سرعة أقل،  في هذه الحالة فإن المحرك 

اليساري يدور بسرعة أكبر من المحرك اليميني مما يسبب االنعطاف نحو اليمين.
لنحاول أصدقائي أن نناقش سرعات المحركات في حال الرغبة باالنعطاف نحو اليسار وشاركونا آراءكم عبر بريد المجلة.

مالحظة مهمة جدًا: عند القيام بالبرمجة، إّن الكالم المذكور س���ابقًا يكون صحيحًا إذا كان حقل المخارج متوافقًا مع جهة 
المحركات، ماذا نقصد بهذه المالحظة؟

لننظر إلى الشكل التالي:
 

 B هنا لدين���ا في حق���ل المخ���ارج الحرف
على اليس���ار والحرف C على اليمين، إذا كان 
 B المح���رك اليس���اري موصواًل إل���ى المخرج
 C والمح���رك اليميني موصواًل إل���ى المخرج
يقوم الروبوت بالتصرف أو االنعطاف بالجهة 

نفسها الموضحة في حقل التوجيه.
إذا كان الوصل معكوسًا، يتصرف الروبوت بشكل 

عكسي عما هو ظاهر في حقل التوجيه.
بالطب���ع كل ما س���بق يخض���ع لطريق���ة تركيب 
المح���ركات على الروب���وت الموضحة في الش���كل 
التالي، وبشكل عام ال بّد من األخذ بالحسبان طريقة 

تموضع المحركات وأماكن وصلها مع مخارج المتحكم.

 EV3 برمجة المتحكم
للتحكم بمحركين

 ،LEGO MINDSTORMS والب����رنامج المستخدم لبرمجته EV3 تعّرفن�����ا في الع������دد السابق على أج����زاء المتحك����م
س���نتعرف في هذا الجزء على كتلتين برمجيتين مهمتين في التحكم بمحركين في الوقت نفس���ه لروبوت يش���به السيارة 

. Car-Like Robot

مالحظ���ة مهمة أصدقائي: في كل ما يلي س���نقوم بافتراض تموضع للمحركات بحيث تؤدي الس���رعات الموجبة لس���ير 
الروبوت نحو األمام والسرعات السالبة تجعل الروبوت يسير نحو الخلف.
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األيروديناميكية )حركية الهواء(
وأثرها في تصميم السيارات

عزيزي المهندس الرقمي الصغير ال بّد أنك ذات مرة دفعتك روح المرح خالل ركوبك الس���يارة، في بعض األجواء 
الحارة، إلى أن تخرج يدك من النافذة وتدع الهواء يتدفق عليها لكي تنعش جس���دك بنس���يم بارد لتخفيف حرارة 
الجو، وبالرغم من أن الهواء الذي يمر سلس���ًا حول اليد ويعطيك ش���عورًا ممتعًا في البداية، لكن مع الوقت ستشعر 

باإلرهاق نتيجة مقاومته بسبب دفعه اليد إلى الخلف، خصوصًا إذا كانت السيارة منطلقة بسرعة عالية.
سنتحدث يا أصدقائي في هذا المقال عن العلم الذي ُيعنى بدراسة هذه الظاهرة ويدعى »األيروديناميك«، وعن 

تأثير األيروديناميكية في تصاميم السيارات.
ما معنى األيروديناميك؟ 

هو مجال هندس���ي متخصص في دراسة حركة الهواء وتأثيرها في األجسام، فعندما تنطلق سيارة مسرعة على 
الطريق، فإن جس���م السيارة يتعرض لقوة معاكسة لحركة الس���يارة ناتج عن مقاومة الهواء لها. إذًا مقاومة الهواء 
هي القوة التي يتعرض لها الجسم أثناء حركته ضمن الهواء، فتعمل هذه القوة على كبح حركة الجسم المتحرك، 
اع  بالتالي سوف تحتاج السيارة للمزيد من القوة للتغلب على مقاومته، مما يتطلب محركات أقوى، لذلك فقد قرر ُصنَّ
الس���يارات أن يعتمدوا على بعض الحيل بهدف تقليل مقاومة الهواء لتخفيض الحاجة لمحركات أقوى والوصول 

إلى سرعات أعلى.
فعلى س���بيل المثال: مقدمة السيارة لم تعد قائمة كما كانت في الس���ابق، بل أصبحت أكثر انسيابية وتحتوي 

على العديد من الخطوط الدائرية بحيث تس���مح بمرور الهواء بشكل سلس، 
الزجاجي���ة  المس���احات  كم���ا أصبح���ت 
األمامي���ة أكثر مي���اًل للخلف وأكثر 

دائري���ة من الس���ابق، وانخفض 
ارتفاع السقف للتقليل من 

مقطع المقاومة للسيارة 
والمساح�ة المع�رضة 
لتل���ك المق���اوم����ة 
منها، وهذه العوامل 
تحّسن من انسيابية 
الس���يارات والق����درة 

عل���ى اخت���راق اله���واء 
بشكل فعال.

أحبائي 
يجب أن تعلموا أّن 

هناك العدي���د من الظواهر 

الطبيعية ال ش���ك أنها تش���كل 

الصناعات  أم���ام  وتحديًا  صعوبات 

والمس���ؤولين عنها، لكن دائمًا ما 

تجد الحل���ول االبتكارية طرقها 

أي���ة صعوبة  تخطي  في 
وعائق.

Move Tank:الكتلة البرمجية الثانية
يتم إدراجها من مجموعة الكتل البرمجية Actions الموجودة باللون األخضر أسفل واجهة البرنامج.

 ،Move Steering تؤدي هذه الكتلة الغرض نفسه كما في الكتلة 
في ه���ذه الكتلة يقوم المبرم���ج بإعطاء الس���رع المطلوبة للمحركات 
لتحقيق االنعطافات بناًء على المناقش���ة نفس���ها لحالة الس���رعات 

للمحركين اليميني واليساري.

إذًا نالحظ في ه���ذه الكتلة البرمجية اختفاء حقل التوجيه وظهور 
حقل جديد لتحديد سرعة المحرك، بهذا نستطيع إعطاء أمر السرعة أو 
الطاقة المناسبة لكال المحركين لتحديد توجيه الروبوت أثناء المسير 

نحو األمام أو نحو الخلف.
لنقم بتطبيق مثال يقوم بجعل الروبوت يسير نحو األمام واليمين 

لمدة 10 ثواٍن.
 

في المثال السابق، قمنا بوصل المحرك اليساري إلى المخرج B والمحرك اليميني إلى 
المخ���رج C. نالحظ أّن الطاقة المقدمة للمحرك اليس���اري أكبر من المقدمة إلى المحرك 
اليمين���ي ما س���يجعل الروبوت R ينعطف نحو اليمين أثناء مس���يره كما في الش���كل 

المجاور:

 كما ذكرنا في العدد الماضي فإن إش���ارة الس���رعة تحدد جهة دوران المحرك مع أو 
عكس جهة دوران عقارب الساعة.

كمث���ال على تطبيق الكتل���ة Move Tank، نريد جعل الروبوت يس���ير نحو الخلف 
واليمين لمدة 5 ثواٍن.

هنا س���نجعل السرعات سالبة، ومن المهم أن تكون سرعة المحرك اليساري أكبر من 
سرعة المحرك اليميني ولكن بإشارات سالبة.

في هذه المثال قمنا بوصل المخرج B إلى المحرك اليساري والمخرج C  إلى المحرك 
اليميني.

 

وأنتم أصدقائي.. تخيل���وا معي بعض المهمات والحركات التي يمكن أن يقوم بها الروبوت ولنحاول معًا أن 
نقوم ببرمجتها.نلتقي في العدد القادم مع كتل برمجية وتعليمات وأمثلة ممتعة جديدة.
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رسـوم: أحمـد حــاج أحمـد

الدمج 
التقني

فرحة الكرسي اآللي
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 يا أمي، شكرًا لك.
ً
 جميلة

ً
كانت نزهة

ال عليك يا أمي.

انظري يا أمي هل نستطيع الحصول على كرسي 
آلي متطور كهذا من جمعية »األصدقاء« 
التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة؟

سأقوم باالتصال بالجمعية 
والسؤال عما إذا كان موجودًا بالفعل، 

وكيف يمكن الحصول عليه؟ 
قل لي يا رشيد، ما ميزات هذا الكرسي؟

إنه مريح للغاية يا أمي، 
يمكن التحكم بحركته 

بشكل آلي 
وال داعي لدفع عجالته 

بيدي.

اتصلت بالجمعية يا رشيد، وحصلت 
على موعد الستالم الكرسي اآللي، 

هيا نستعد للخروج.

شكرًا يا أمي،

ماذا سنفعل بكرسيك اليدوي 
الحالي يا بني؟

سوف أتبرع به يا أمي ليستفيد منه طفل آخر، 
فقد علمت أن الجمعية تقوم بتطوير الكراسي 

القديمة وتحسينها لتصبح كالجديدة.

أحسنت يا رشيد،
هذا رائع.

شكرًا لك

هل يمكن
أن تخبرني 

المزيد عن هذا 
الكرسي، 

وآلية عمله؟

كما إنه يستمد 
الطاقة الالزمة 

لعمله من بطارية 
مرفقة به.

وهل يفرغ شحن البطارية
فيتوقف عن الحركة؟

البطارية تحتفظ 
بالشحن لمدة طويلة، 

قرأت عن الكرسي أنه يمكن أن يعمل يدويًا أو تتم 
برمجته لتلقي األوامر من الشخص نفسه إما شفويًا 

أو وفق حركات معينة في الرأس أو الجسم

هذا صحيح
يا رشيد، يمكن 
تعديل برمجته 

ليالئم من ال 
يستطيع تحريك 

المقبض اآللي ممن 
يعانون من حاالت 
شلل األطراف العليا

والسفلية

وهل هناك 
ميزات 
إضافية 
للكرسي؟

باإلضافة إلى إمكانية طي 
الكرسي بسهولة،

ووزنه الخفيف عند الحمل.

وما هي تعليمات األمان الخاصة
بهذا الكرسي؟

على الرحب والسعة

شكرًا لك يا رشيد، هذا كرسي رشيد 
التقليدي سيتبرع به 

للجمعية
بسيطة للغاية، يجب التأكد فقط
من سالمة عجالته ومكابحه قبل 

الخروج من المنزل كالكرسي التقليدي، 

واالطمئنان 
على شحن 
البطاريات 
كي ال تنفد

نحن سنعمل على تطويره 
وجعله أسهل استخدامًا

ولها بطارية احتياطية 
يمكن أن تضعها

في سلة الكرسي عند 
الخروج من المنزل.

أي في كل االتجاهات، 
فتساعد على سهولة 
تغيير اتجاه الحركة.

طبعًا، فإطاراته صلبة قابلة للنفخ 
ومقاومة للتآكل، كما أن العجلة 
األمامية متحركة ويمكنها أن 

تدور 360 درجة؛ 

يعمل من خالل ذراع تحكم يشبه مقبض 
األلعاب اإللكترونية،

 لذا يوفر لك الراحة
في التنقل دون استخدام 

يديك لدفعه.

أهال بك يا رشيد،

هذا هو كرسيك الجديد 
يمكنك اصطحابه معك 

إلى المنزل.

كنت أودُّ مساعدتك يا رشيد في دفع 
الكرسي أعرف أنك تبذل جهدًا كبيرًا، 
لكني أحمل الكثير من األشياء كما ترى.

لكن بعد
 أن نتناول 

الفطور.

 أنا متحمس 
جدًا.

جمعية 
األصدقاء

عجب المشرف 
ُ
 أ

بمعلومات 
رشيد 

واهتمامه 
باألمور التقانية 

وشعر أنه 
يستحق 
أن يملك 
كرسيًا آليًا



المدرس���ة لها دور كبير؛ فخالل سنوات الدراسة حظيت بمدرسين حقيقيين متفهمين ويقدرون جهودي، رغم أن البنية 
 في حياتي.

ً
 ومثمرة

ً
 إيجابية

ً
التحتية في المدارس غير مناسبة لذوي اإلعاقة إال أنني أعدُّ المدرسة محطة

أتريث كثيرًا في اختيار أصدقائي وأستطيع القول إنه لدي أصدقاء أوفياء مخلصون أقضي معهم أجمل األوقات.
ما هي أهم إنجازاتك التي تفخر بها؟

• •  بمـــا أّن البرمجة مالذي وهدفي فإن فـــوزي مع فــــريقي بالمركز األول في المســـــــابقة البرمجيــــة للذكاء الصنعي 
ه إنجازًا أفخر به، حيث فتح لي الباب للتفكير بموضوع  »Ada Lovelace Hackathon« الت���ي جرت في بريطانيا عن بعد أعدُّ
الذكاء الصنعي كوسيلة لتغيير العالم نحو األفضل، بطريقة أخالقية تؤدي إلى ازدهار العالم، وها أنا ذا أتابع في الجمعية 
العلمية السورية للمعلوماتية في الالذقية المستوى الثاني من معسكر الذكاء الصنعي، وأتلقى هناك معلومات رائعة في 

بيئة ملؤها التفاهم واالحترام والتقدير.
بماذا تنصح ذوي االحتياجات الخاصة؟

• •  كل إنســـان لديـــه احتياجات خاصة، قـــد تكون ظاهرة أو مخفيـــة، لذلك نصيحتي موجهة للجميع؛ آمن بنفســـك 
وبقدراتك، ال تدع أحدًا يثنيك عن عزمك أو يحبطك بطاقته السلبية، اعمل بجد وفي سبيل الخير تحصد الخير والنجاح، أنت 

جزء من مجتمعك، مارس دورك كاماًل، فأنت مهم، ال تيأس وال تتخاذل وكن قدوة جيدة لمن سيأتي بعدك.
ما الذي تتمناه أن يتوفر؟

• •  لن أطلب المستحيل ولكن تحسينات بسيطة في المدارس وفي نظم االمتحان ستكون قطعًا مفيدة، فأتمنى أن أجد 
أثناء خوضي االمتحانات أجواء مناس���بة لوضعي ومستكتبًا مؤهاًل لينقل أجوبتي بالطريقة الصحيحة ألحصل على النتيجة 

التي أستحقها.
 ما تطلعاتك إلى المستقبل؟

• •  أن أتابـــع طريقي البرمجـــي، وأدخل كلية الهندســـة المعلوماتية، وأخوض مجال الذكاء الصنعي ألرتقي بنفســـي 
ومجتمعي وبلدي.

• ولدى سؤال والدته السيدة براء عجان عنه، التي هي له أم وصديقة وسند قالت: 
جعفر يمتلك إمكانات داخلية كبيرة، كانت واضحة من مراحل الطفولة المبكرة، وهو يلهم من حوله ويقويهم ويساعدهم 

في حل المشاكل.

في النهاية: كل الش���كر لجعفر ووالدته على اللقاء اللطيف، وحريٌّ 
بنا أعزائي األطفال أال نستسلم ألي نقطة ضعف قد تالزمنا أو نتعرض 

لها وأن نؤمن بقدراتنا ونفكر بإيجابية وستكون اإلنجازات بانتظارنا.
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إعـــداد: د. أميمــة دكـــاك روّاد
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من هو جعفر درويش؟ 
• •  أنا شـــاب طموح في الصف الحادي عشـــر علمي، أحـــب العلم والتعلم وأقدر الجمال في هـــذه الحياة؛ جمال المحبة 

والعالقات العائلية واألصدقاء، أحب الطبيعة وخاصة الجبال.
تعرضت أثناء والدتي لعارض صحي نتجت عنه صعوبات في النطق والحركة، وهذا ما وضعني أمام تحدٍّ في حياتي، ومن 
الواضح أنني اخترت طريق التفاؤل والعلم، ووجدت أن الحاس���وب عون لي في ترجمة أفكاري بطريقة صحيحة، بدأت تعلم 
البرمجة في الصف الثامن، وتنقلت بين تعلم لغات البرمجة )C#- HTML -CSS( وعندما بدأت بتعلم لغة )PYTHON( شعرت 

بأنها المجال الذي أحب.
تبل���ورت معارفي عندما انتس���بت إلى مخيم ال���ذكاء الصنعي في الجمعية العلمية الس���ورية للمعلوماتية في الالذقية، 

وهناك وجدت نفسي في مكان يالئمني جدًا.
ما هي الصعوبات التي تعاني منها؟ وكيف تغلبت عليها؟

• •  الحياة تحدٍّ كبير، لكنه جميل.
عند التعامل مع أش���خاص للمرة األولى قد ال يستطيعون فهم كالمي بسبب مشكلة النطق، إال أن هذا سرعان ما يتالشى 

في اللقاءات التالية.
وبسبب عسر الكتابة فإنني ال أستطيع ترجمة أفكاري على الورق بالسرعة التي يعمل بها عقلي.

حدثنا عن دور األهل واألصدقاء والمدرسة في حياتك؟
• •  في المنزل أعيش حياة أسرية متنوعة وغنية، ليس عندي وقت فراغ، أدرس وأبرمج وأتسلى مع أهلي وإخوتي الذين 

يدعمونني بكل الوسائل.

جعفر غياد درويش
شــاب طمــوح في مقتبــل العمر، عمره ســبعة عشــر عامًا في الصــف الحادي 

عشــر، التقيته فــي الجمعية العلمية الســورية للمعلوماتية بمناســبة تكريمه 

 »Ada Lovelace Hakathon« مع فريقه الذي شــارك في مسابقة الذكاء الصنعي

 ،»TeensInAI« التــي أقيمت عن بعد فــي بريطانيا عــام 2020 وتقيمها منظمــة

وفاز بالمركز األول عالميًا. كانت عيناه تلمعان لمعانًا يبوح بذكائه.

حاورته وطرحت عليه بعض األسئلة:
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قصــــــة: هبــــة  النـــداف

رسـوم: سمــارا الحنــاوي

تقــانـات 
صديقة الطبيعة
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ً
 وتمأل الجو حيوية

ً
خرج ربيع مسرعًا إلى الشرفة يستطلع صوت دندنة نحلة كانت ترسم بطيرانها السريع خطوطًا جميلة

ونشاطًا يبعثان في النفس الرغبة بالتحدي والكثير من الفضول.
 على نحلٍة ويتوعدها بالقتل، وتقول: مهاًل ! األمر ال 

ّ
وبعد دقائق قليلة لحقت س���مر بأخيها تحاول تهدئته وهو ينق���ض

يس���تحق كل هذا العنف والقس���وة إنها مجرد نحلة أتت من مزرعة جارنا تستكش���ف المكان وتبحث عن غذاء تعود به إلى 
الخلية لتصنع منه العسل اللذيذ الذي اشتهرت به مناحل العم أبي خليل على مدى عقود عديدة.

ربيع: ولكنها كادت تلسعني، سأقتلها ال محالة.
س���مر: ال تتسّرع يا ربيع، إن لحش���رة النحل فوائد بيئية جّمة 
فه���ي باإلضافة إل���ى عملها األساس���ي في 
صن���ع العس���ل والعكبر )م���ادة دوائية 
ترف���ع المناع���ة(، تلع���ب دورًا كبيرًا 
ف���ي تلقيح األزه���ار، وه���ي اليوم 
تتعرض لضغوطات بيئية كبيرة 
بالطبع  بانقراضها، وهذا  تهّدد 

ستكون له نتائج وخيمة على النباتات والدورة الزراعية وبالتالي على البشر.
ربيع: ولماذا هي مهّددة باالنقراض؟

س���مر: هناك تراجع في أعدادالنحل بجميع أنحاء العالم نتيجة األمراض واآلفات الناجمة عن االستخدام الواسع للمبيدات 
الحشرية وتغير المناخ، باإلضافة إلى اختالل موازين الطبيعة بسبب العوامل البشرية.

ً لهذه الكارثة؟
ّ

ربيع: ألم يجد العلم حال
س���مر: هن���اك علماء يعملون بجّد على هذه المس���ألة، حيث قاموا بتطوير روبوتات صغيرة تتص���رف مثل النحل مجّهزة 
بأجهزة استش���عار تعلوها ألواح من الش���مع يمكنها تلقيح النباتات في حال انقراض الحشرات الحقيقية التي تقوم بهذا 
الدور، كما قاموا بتطوير خوارزميات تس���اعد هذه الروبوتات على إرسال محفزات مختلفة للحشرات، في محاولة لجعل النحل 
يس���تجيب لمنبهات تصدر عن هذه الروبوتات مثل االهتزازات والتغيرات في تدفق الهواء وبش���كل خاص االختالفات في 
درج���ة الحرارة، كل هذا بهدف مراقب���ة تدفق المعلومات عن كثب ومعرفة كيفية قيام النح���ل بحفظ المعلومات، وكيفية 

توصيلها وفرزها، إضافة لكل ما يؤدي إلى مزيد من الفهم لهذه المجتمعات الحيوانية.
ربيع: وفي حال انقرض النحل ماذا سيحل بالعالم؟

سمر: العلماء يخافون من انقراض النحل لذا استنسخوا نماذج معقدة ألجنحة متحّركة تشبه تلك الخاصة بالنحل وذباب 
الفاكهة، واس���تخدموها لتلقيح النباتات بداًل من النحل المهّدد بالزوال، أم���ا الروبوتات الحديثة التي اخترعها علماء اليوم 
وتتميز بإمكانية التحليق فوق أي مكان وفي أي اتجاه لمسافات تصل إلى 15 مياًل في الساعة فهي ثورة في عالم التقانات.

ربيع متعجبًا: وماذا لو اصطدمت هذه الروبوتات مع بعضها!.. ألن تحدث كارثة ؟!
سمر: عزيزي ربيع!.. لن تصطدم ألنها مزودة بأجهزة استشعار فضائية تمكّنها من الطيران بطريقة منظمة ومدروسة من 
نبات آلخر دون االصطدام ببعضها أو بأي عقبات تواجهها، وتنفذ تعليمات محددة بش���كل منفرد ومس���تقل على غرار عالم 

النحل الذي يعمل بصورة متناغمة وبشكل مستقل في الوقت ذاته.
وفي المساء.. بحث ربيع في الشبكة العنكبوتية عن معلومات أوسع عن عالم 
النح���ل والروبوتات التي صّممها الخبراء لتلقيح النباتات، وبعد س���اعات من 
القراءة والبحث ع���ن المعلومات الجديدة قّرر أن يصبح صديق النحل وأطلق 
صفحة على موقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك« تهدف لحماية النحل، 

ونشر التوعية عن أهمية مجتمع هذه الحشرة المفيدة.
وأنتم يا أصدقائي كونوا مسالمين مع العناصر البيئية المختلفة وحافظوا 

على التوازن البيئي بما في ذلك خير لنا نحن البشر.

روبوتات النحلة



نالحظ في الحل أنه في كل صف أو عمود أو منطقة توجد األرقام 1, 2, 3, 4 دون تكرار.
أراد صديقن���ا رام كتابة خوارزمية بلغة ++ c تقوم بحل هذه األحجية، حيث 

يكون دخلها الرقعة االبتدائية وخرجها الرقعة مع الحل )في حال إيجاده(.
ر رام كثيرًا واس���تنتج أنه يمكنه تجريب جميع األعداد من 1 إلى 4، وفي 

ّ
فك

كل مرة ينتق���ل إلى حالة جدي���دة للمصفوفة ويتعامل معها كأنها مس���ألة 
جديدة، وفي حال وصل لطريق مس���دود ال يتابع في هذه الحالة الجديدة، وفي 

حال وصل لحل نهائي يقوم بطباعة المصفوفة ويتوقف تنفيذ البرنامج.
بداية احتاج رام لطريقة لتمثيل الرقعة في لغة  ++ c  فوجد أن المصفوفة 

الثنائية هي أفضل تمثيل لها، ووضع قيمة 0 في الخاليا الفارغة.

ثم قام بتعريف تابع يكش���ف عن موقع خلية فارغة، 
واجه رام هنا مش���كلة، فحسب معرفته 

ف���ي البرمج���ة، التاب���ع يعي���د قيمة 
واحدة، وهنا يحت���اج لقيمتين، وهما 
س���طر وعمود الخلية الفارغة، فس���أل 
أحد أس���اتذته في البرمجة وأخبره أن 
يس���تخدم التمري���ر بالمرجع، وهي أن 
يض���ع المحرف & قب���ل المتحول في 
دخ���ل التابع، وبهذا ف���إن أي تغيير 
بقيم���ة هذا المتح���ول ضمن التابع 
س���وف يق���وم بتغيي���ر المتحول 

األساسي عند استدعاء التابع. 
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إعــــداد: غــديـــــر شعبــان تعلّم معنا
adolescents
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رســــوم: فــراس نعــوف

حل لعبة سودوكو باستخدام البرمجة
تعــدُّ لعبة ســودوكو من أقوى ألعــاب التفكير، توجد لها عدة أنواع وعدة مســتويات، ويوجد العديد من المواقع 

على شبكة اإلنترنت التي تقوم بمسابقات لهذه اللعبة.  
ســــــودوكــــو كلمــة يابـــــــانيـــــــة تعني )وحيــد الرقــــم(، وهي أحجيـــة منطقية هـــدفهــا تـــــرقيم خــــانــــــات 
شــبكة                                   )عادة (                                 مقســمة إلى مناطق                        بأرقام  من1  إلى        دون أن يتكرر 

رقم في أي منطقة أو صف أو عمود.
سنعرفكم أصدقائي على لعبة سودوكو وبرمجتها عندما  

احلل

فكان التابع الذي يكشف عن خلية فارغة بالشكل التالي:

بعدها قام بكتابة تابع يكشف  أن السطر والعمود والمنطقة ال يحتويان العدد، )وذلك عند تحقق التوابع الثالثة السابقة( 
مع مراعاة حدود المنطقة.

ثم قام بتعريف التابع الذي يكش���ف وجود العدد في المنطقة، بحيث يكون دخله العدد باإلضافة إلى الس���طر والعمود 
اللذين تبدأ بهما هذه المنطقة، فكان التابع بالشكل التالي

ثم ق���ام بتعريف تابع 
يكش���ف في ح���ال كان 
ع���ددًا  العم���ود يح���وي 
التابع  ه���ذا  خرج  معينًا، 
قيم���ة منطقي���ة )صح أو 
 )true or false( خط���أ( 

بالشكل التالي:

قام  نفسها  بالطريقة 
بتعري���ف تابع يكش���ف 
ف���ي ح���ال كان الس���طر 

يحوي عددًا معينًا: 



ما رأيكم أصدقائي؟، 
هل يمكنكم إيجاد حلول وبرمجتها  بطرق أخرى لحل هذه اللعبة؟.
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إعــــداد:  ريـــم آل بنــــود حقـــائـق
 علميـة
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عن  عب���ارة  هي  فالبطاري���ة 
خلية واح���دة أو مجموعة خاليا 

تخضع لتفاعالت كيميائية تؤدي 
إلنشاء تيار من اإللكترونات في الدارة، وظهرت نتيجة الحاجة لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة الالزمة لعمل األجهزة.

كل أنواع البطاريات لها عمر افتراضي معين يتم قياس���ه من خالل دورات الشحن وهذا يعني أنه يمكن شحنها بالكامل 
وتفريغها عدة مرات فقط، وبمجرد استنفاد دورات شحن بطارية الجهاز تبدأ مقاييس األداء بالتدهور ويبدأ المستخدم في 

مالحظة أن بطارية جهازه ال تدوم طوياًل.

األسباب
معظم األس���باب التي تؤدي لسرعة نفاد البطارية هي نتيجة االس���تخدام الخاطئ للجهاز والبطارية، أو بسبب تقني في 
الجهاز نفسه، فتشغيل أكثر من لعبة أو تطبيق في وقت واحد يستهلك الكثير من شحن البطارية ويؤثر في العمر المتوقع 

لها، كما تعد شاشات األجهزة اإللكترونية أكثر ما يستهلك شحن البطارية وخاصة عند اختيار خلفيات ساطعة جدًا.
كذلك يؤدي خوف بعض المستخدمين من تسبب التحديثات الخاصة بأنظمة التشغيل والتطبيقات بالمشاكل للبطارية، 
باإلضافة إلى أنه توجد بعض التطبيقات التي تقوم باستنفاد شحن البطارية وبخاصة تطبيقات 

التواصل االجتماعي.

الحلول
يجب على المستخدم عدم إهمال تفعيل ميزة وضع توفير البطارية 
والت���ي توفر الكثير من طاقة الجهاز وتحس���ن من عم���ر البطارية، 
كما عليه القيام بش���حن الهاتف باستخدام الشاحن األصلي فقط 
أو الش���واحن المضمونة بع���د التأكد من أن الش���احن الذي يقوم 
باس���تخدامه متوافق مع الجهاز لحماية البطارية، مع االنتباه 

إلى ضرورة شحن بطارية الجهاز قبل نفادها نهائيًا.

سرعة نفاد بطاريات األجهزة اإللكترونية

كثيرًا  ما نشعر 
بالغضب عند نفاد 

بطارية أجهزتنا 
اإللكترونية خالل 
اللعب أو التعلم 

دون معرفة السبب 
المباشر لهذه 

المشكلة.

وهك���ذا أصب���ح رام جاهزًا لكتابة التابع الذي يق���وم بتجريب كل الحلول، إذ يقوم بدايةً بتجري���ب العدد ثم ينتقل لحالة 
جديدة، وفي حال وصل لطريق مسدود يضع القيمة 0 في الخلية ويقوم بتجريب أعداد أخرى إلى أن يصل إلى الحل.

بعد ذلك كتب تابعًا بسيطًا يقوم بطباعة النتيجة بشكل منظم:

وفي النهاية، كتب التابع األساسي الذي يقوم باستدعاء تابع البحث عن الحل، وفي حال إيجاده يقوم بطباعته:

فظهرت النتيجة كالتالي:   
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قصـة وسيناريو: يـوسف الحيـدر

رســوم: عــــالء ديـــوب

أوج
وشغف التعلّم

لعبة الحواس الحلقة الثالثة
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بعد عودة أوج من التدريب في مقّر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

بسم الله،

يبدو الطعام شهيًا، 

شكرًا لك يا أمي.

بالهناء 

يا صغيرتي.
وووووو.. 

أ

الحساءُ ساخن

سالمتك.. انتظري حتى تحّسي 

بأّنه قد برد قلياًل ويتوقف البخار.

أمٌر جيٌد.. ولكن فائدة 

الحساسات للروبوت؟

 ألشرح األمر أكثر 

أحتاج متطوعًا منكما 

للمساعدة

لماذا تربطين 
يدي يا أوج!؟

أرجو أال تكون سأخبركما

المهمة صعبة

على الطاولة ثالثة صناديق، عليك أن 

تمسك األحمر منها بعد تجاوز العوائق 

التي في طريقك دون االرتطام بأحدها

زيح 
ُ
ي أ

أشعر أنّ

صندوقًا

انتبه
 يا عزيزي

ووووووووو
أوووو

مسموح لك اآلن 
استخدام اليدين أيضًا

ال توجد صناديق أمامي، 

وهذا كرسي

سأبتعد عنه

ال يمكنني التمييز بين 

هذه الصناديق من حيث 

لكن هل تكفي الحواس فقط األلوان ألني الأراها

إلتمام المهمة يا حبيبتي؟

صحيح يا أوج..

فالروبوت كاإلنسان يحتاج أيضًا إلى عقٍل يحلل المعلومات 

ويعطي األوامر كي يتحرك الجسم وفقها وينفذها.. 

لذا ال بّد من وجود عقل له.

هذا صحيح.. 

خبرنا المدرب 
لقد أ

بذلك أيضًا.

ال يا أعزائي فأنا ال أستطيع 

التحرك وعيوني مغمضة

بكل سرور سأساعدك 

في عصب عينيها

سنعيد التجربة
ولكن هذه المرة 

مع أمي.

اآلن أستطيع بسهولة إتمام 

المهمة، ألني أستطيع 

استخدام الحواس المناسبة

 لك العصبة
ّ
اآلن سنفك

لكي ترى، وبذلك نكون 

قد سمحنا لك باستخدام 

حاسٍة أخرى.

ولماذا تريدين 
عصب العينين 

لكي نفهم تمامًا أهمية أيضًا!؟
الحساسات أردت أن أجعلك 
تتوقف عن الرؤية واللمس 
قلياًل يا أبي، وسأطلب منك 

تنفيذ مهمة

اإلحساس!!.. اليوم تعلمنا 
شيئًا عن اإلحساس لدى 
الروبوت، هل يمكن أن 

أشرح لكما عن ذلك

حسنًا 
يا أوج ولكن 
بعد إنهاء 

حسائك

تعلمت اليوم تركيب الحساسات لروبوت 

صغير بحيث يستطيع تحسس ما حوله

هيا 
يا عزيزي 

أنت 
يمكنك 

مساعدتها 
أكثر

كال فنحن 
بحاجة لعقل يحلل اإلحساس 

ويعطي األوامر المناسبة، ولكننا 
اليوم قمنا فقط ببرمجة الروبوت 
ليمشي على مسار رسمناه له، 

بوضع تعليمات مناسبة
يتحرك وفقها.
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إعـــداد: رامــه الشــويكي رحلة اختـراع 
رقميــــة

واآلن يا أصدقائي!

كمــا رأيتــم االختراعــات الكبيرة 

بــدأت بأفــكار صغيــرة، فــال تتــردوا 

بتحويل أفكاركم إلى أفعال.
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البدايات
ف���ي  اإللكترون���ي  البري���د  اعتم���د 

بداي���ات ظه���وره ف���ي ش���بكة »أربان���ت 
المعاهد  بي���ن  ترب���ط  الت���ي   »ARPANET

المتحدة  والجامعات في الوالي���ات  العلمي���ة 
األمريكية حينها؛ على إعداد برنامج حاس���وبي 

بس���يط لكتاب���ة الرس���ائل ودمجه  م���ع  برنامج 
آخ���ر يقوم بنق���ل وتب���ادل الملفات بي���ن أجهزة 
الش���بكة. المرتبط���ة بتلك  المختلف���ة   الحاس���وب 

وهكذا ظهر ما يع���رف بالبريد اإللكتروني القادر على 
نقل الرس���ائل بي���ن أجهزة الحاس���وب المرتبطة ضمن 

نظام شبكة واحدة.
وفي عام 1982، دخلت كلم���ة email  أو بريد إلكتروني 

ضمن قائمة المفردات الجدي���دة التي بدأت تظهر في عالم 
الشابكة.

ابتكار إشارة @ 
ن المستخدم 

ّ
رأي »توملينس���ون« أنه ال بد من وجود أدوات تمك

من التّعرف على مصدر الرس���الة، وقام باعتم���اد الرمز )@( ليكون 
همزة الوصل بين اس���م المرس���ل ومكان وجوده، وليتعرف بذلك 
الطرف اآلخر على من أرس���ل الرس���الة ومن أين تم اإلرسال. وبذلك 

أصبح @ رمزًا قائمًا بذاته في كل بريد إلكتروني حتى اليوم.

البريد اإللكتروني.. بال مالك
جميعنــا يــا أصدقائــي نســتخدم البريــد اإللكتروني في 

تبادل الرسائل وما تحتويها من مرفقات عبر الشابكة، 
ونســتخدم بعــض الميــزات الموجودة فيــه، لكن 

تعالــوا معي اليوم لنبحــث أكثر في رحلة 
عمل هذا االختــراع الرقمي الهام، 
مخترعــه  علــى  ونتعــرف 

ومراحل تطوره.

مخترعه
األميركي »راي توملينسون« هو صاحب 

فكرة البريد اإللكتروني، تخرج عام 1965 في معهد »ماساشوس���تس« للتقنية. 
فكر المبرمج الش���اب في البح���ث عن طريقة يتمكن بها الناس من إرس���ال 
رسائل بين طرفين أو أكثر، عن طريق االتصال بشبكة اإلنترنت، ورغم 
أن���ه لم يكن متطورًا جدًا في بدايته إال أنه أصبح يتيح إمكانيات 
أخ���رى مثل تبادل الص���ور والملفات والوثائ���ق باإلضافة إلى 

الرسائل الرقمية.
وعام 1971 قام بإرسال أول رسالة إلكترونية في التاريخ 
م���ن مقر عمله ف���ي مدينة بوس���طن األمريكية، ووصلت 
الرس���الة إلى العنوان المحدد على الفور، حيث أرس���ل 

لنفسه أحرف كتبها بصورة عشوائية.
لألس���ف أعزائي هذا االختراع بق���ي بال مالك 
حيث توفي »توملينسون« عام 2016 من دون 

أن يحصل على براءة اختراع.

https://www.almrsal.com/post/717260
https://www.almrsal.com/post/717260
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قصــــة: رمـــاح إسمــاعيــل

رســـوم: ضحـى الخطيـب

 لهفة تفتح 
أبواب العلوم
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ت على كتفه وسألته: 
ّ
عاد رامي من المدرسة مشغول البال، وكعادتها لهفة تريد أن تعرف كل شيء، فحط

ما بك يا رامي؟ أخبرني فقد أستطيع مساعدتك.
نظر رامي إلى لهفة قائاًل: لدي وظيفة مدرس���ية عن مصادر الطاقة النظيفة في حياتنا، وأنا محتار كيف س���أنجز هذا 
البحث ومن أين أبدأ، لتجيبه لهفة: سأساعدك، قم بتشغيل الحاسوب لندخل إلى المواقع العلمية الموثوقة وننجز البحث 

معًا، سيكون األمر مسليًا ومفيدًا، ال تقلق يا رامي.
وبالفعل قام رامي بتش���غيل الحاس���وب، وطلب من والده إعالمه بأس���ماء المواقع العلمية التي يمكنه االعتماد عليها 
للحصول على معلومات موثوقة، ثم بدأ بالبحث وتصفح العديد من المقاالت العلمية، تتدخل لهفة وتقول: هيا يا رامي 

ابدأ بالكتابة حتى تنظم معلوماتك، يجيب رامي: حسنًا! سأكتب تعريف مصطلح الطاقة النظيفة.

وأخ���ذ يكتب عل���ى دفتره ويقرأ بص���وٍت مرتفٍع: »ه���ي الطاقة التي ال 
تلّوث الغ������الف الج����وي، وتستمد من الطبيعة المتجددة باستمرار، أي 
إنه������ا ال  يمكن أن تنفد، ومن أهم مص���ادر هذه الطاقة الكتلة الحيوية، 

والطاق�.....«، لتقاطعه لهفة متسائلة: ماهي الكتلة الحيوية يا رامي؟
يجيب رامي: سأش���رح لك أواًل ما هي الكتلة الحيوية يا لهفة، وبعدها 

سنخوض في تفاصيل بقية مصادر الطاقة األخرى. يجري إنتاج الطاقة في 
الكتلة الحيوية من النباتات، ويس���تخدم ه���ذا النوع في جميع أنحاء العالم، 

واألكثر شيوعًا هو حرق األشجار اليابسة للتدفئة والطبخ، كما أّن هذه العملية 
تعمل على إطالق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون الملّوث للجو، ولكن 

في المقابل النبات���ات األخرى البديلة تعمل على إزالة تأثي���ره من الجو وبالتالي 
تخلق التوازن بين غازات البيئة.

متابعًا: أما عن بقية المصادر مثل الشمس والرياح والمياه، فنحن نستفيد من 
الطاقة الشمسية في توليد الحرارة وأبرز استخداماتها الحمام الشمسي المنزلي 

الذي يعتمد على أشعتها في تسخين المياه وليس على الكهرباء. أما الرياح فيمكن 
استخدام الطاقة الناتجة عنها لضخ المياه  أو توليد الكهرباء عن طريق تصميم العنفات 

الضخمة التي تتحرك عبر قوة الريح، وبالنسبة لطاقة المياه فيتم استغاللها من خالل بناء السدود، 
حيث يسمح تدفق الماء عبرها بقوة في توليد الطاقة الكهربائية.

هل فهمِت يا لهفة؟
لتجيب لهفة: نعم فهمت يا رامي، لكن لدي سؤال أخير لماذا تسمى الطاقة النظيفة بهذا االسم؟

فأجابها رامي: ألنها تعّد مصدرًا قليل التلويث للغالف الجوي، فتأثيرها الس���لبي على البيئة أقل من مصادر 
الطاقة التقليدية. و هي دائمة الوجود أي أنها ال تنفد أبدًا. إضافة إلى ذلك تقلل تقنيات الطاقة النظيفة من 
ظاه���رة االحتباس الحراري الناتجة عن احتراق الوقود واالزدحام وغيرها من خالل انبعاثاتها الطبيعية 

التي تؤثر في الغالف الجوي، وأخيرًا فهي تعدُّ آمنة جدًا في االستخدام.
انتهى رامي من إعداد البحث في وقت قياسي، وبدت عالمات السعادة على وجهه، وهتفت 

لهفة: ما أجمل التعاون يا صديقي! 

ما هي الطاقة النظيفة؟



نأمل أصدقائي أن نرى مشــاركاتكم وإنجازاتكم أنتم أيضًا في هذه المســابقات والتحديات المفيدة 

والممتعة.
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إعــــداد: شفيــع البيطـــار محطات 
رقمية
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طلقت هذه المس���ابقة رس���ميًا في عام 2003، وتعدُّ احتفالي���ة الجتماع فضاءات العلوم والتعلي���م والتقانة، ويهدف 
ُ
أ

المنظمون للمس���ابقة إلى إشراك ش���ريحة كبيرة من الش���باب من مختلف الفئات العمرية )ابتدائية – إعدادية – ثانوية – 
جامعي���ة( مم���ن تتراوح أعمارهم بين 8 - 19 عام���ًا وتدريبهم على علوم الروبوت ودمج هذه العل���وم مع المناهج التعليمية 

األساسية بغية تنمية مهارات المشاركين وزيادة خبرتهم في حل المسائل المعقدة وتطوير األدوات الالزمة للحل.

المشاركة والفئات
لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة يجب أن يعرف المعلومات التالية:

- على المش���اركين تشكيل فريق يتكون من ش���خصين أو ثالثة أشخاص يعملون تحت إشراف مدرب أو معلم قادر على 
توجيههم ومتابعتهم.

- يجري في كل عام تنظيم هذه المس���ابقة في 60 دولة وبمش���اركة أكثر من 30 ألف فريق يتأهل منهم ممثلون عن كل 
دولة، ويحق لجميع التالميذ المش���اركة من المرحلة االبتدائية وحتى الثانوية، بش���رط أن يلتحق كل ُمشارك بالفئة العمرية 

الخاصة به.
- على المشاركين اختيار فئة من فئات التحديات الرئيسية األربع:

الفئة العادية:
وفيه���ا يجب على الط���الب تصميم وبناء وبرمجة الروبوت���ات الخاصة بهم الجتياز التحديات المح���ددة في الحلبة خالل 
فترة زمنية محددة، يتم تس���جيل النقاط الس���تكمال المهام المطلوبة، كما يتم ترتيب الفرق حسب نقاطها والوقت الذي 

استغرقوه لتسجيلها.

WRO أولمبياد الروبوت العالمي

الفئة المفتوحة:
هي مسابقة قائمة على المش���اريع؛ يصمم الطالب الحل الخاص بهم باستخدام الروبوتات الذكية المبتكرة فيما يتعلق 
بموضوع الموس���م، ومن تلك المواضيع خالل الس���نوات السابقة )حل مشكلة الغذاء لموس���م 2018، المدن الذكية لموسم 
2019، تغيرات المناخ لموس���م 2020، الطاقة البديلة لموس���م 2021(، تقدم الفرق مشروعها  وروبوتاتها أمام مجموعة من 

الحكام في يوم المنافسة.

كرة القدم
هي لعبة ممتعة ومثيرة تتكون فرقها من روبوتين مس���تقلين يلعب���ان كرة القدم، يتم إدخال تغييرات طفيفة كل عام 

على اللعبة لتحفيز الطالب على االستمرار في تطوير الروبوتات الخاصة بهم.

مهندسو المستقبل )في نسختها األولى لعام 2021(
تهتم بتصميم روبوتات تعمل بش���كل ذاتي ومستقل، ويعد موضوع القيادة الذاتية واحدًا من أهم التوجهات العالمية 
الحديثة في عصرنا الحالي، حيث تولي العديد من الش���ركات العالمية والش���ركات الناشئة والمستثمرين ومخططي المدن 

أهمية كبرى لمجال المركبات الذاتية القيادة التي تشمل السيارات والحافالت والشاحنات والقطارات.

إنجاز سوري
أخيرا يا أصدقائي نود أن نضيء على التجربة السورية في هذا المجال، فقد حصلت سورية رسميًا عام 2015 على عضوية 

المنظمة الدولية ألولمبياد الروبوت العالمي، وأحرزت المراكز التالية:
- المركز السادس ضمن المسابقة المفتوحة لفئة المرحلة اإلعدادية في الهند عام 2016.

- المركز الثاني ضمن فئة المشاريع المفتوحة للفئة العليا في كوستاريكا عام 2017.
- المركز التاسع ضمن فئة المسابقة الجامعية )تحدي الروبوت المتقّدم( في تايالند عام 2018.

- المركز الثامن ضمن فئة )Senior Regular( في هنغاريا عام 2019.
- المرك���ز األول في أولمبي����اد الروب����وت العالمي المق�����ام في كن����دا )عن بعد( لع�������ام 2020، والفريق الف����ائز ه����و  
»Polymath-Dam-SCS « بأعضائه: وليد ش���يباني - كريم الماضي - س���امي معروف والمدرب عدنان صالحي األصبحي من 

نادي الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

أصدقائــي الرقميين الصغار: ســنعرفكم في هذه المحطة الرقمية على واحدة من المســابقات التي 

يمكنكم المشــاركة والتنافس فيها ضمن مجال التقانات التطبيقيــة  وهي أولمبياد الروبوت العالمي 

.»WRO « وتعرف بالرمز »World Robot Olympiad«



قصـة وسيناريو: شفيـع البيطـار

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

مفاتيح 
االبتكار الرقمي
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الشـــارع الـــذكي
زياد ونايا، ألم ينته وقت اللعب؟

أبي أرجوك، دعنا نلعب وقتًا إضافيًا

تعالوا نشاهد معًا فيلمًا وثائقيًا؟

عّم يتحدث الفيلم؟

عن الشارع الذكي.

 أين يوجد هذا الشارع يا أبي!؟

)Jinan( في مدينة جينان
التي تقع شرق الصين

هيا يا زياد لنجلس قبل بدء الفيلم

سأعد بعض الذرة المفرقعة هّيا
)الفوشار(، انتظروني ألتابع 

معكم العرض.

كيف يكون

 الشارع ذكيًا!؟

يعني ذلك يا نايا أنه تم بناؤه 
باستخدام تقانات حديثة تولد الطاقة 

وتساعد في تنظيم الحركة وتخفيف االزدحام فيه.

أخبرنا يا أبي عن التقانات 
الحديثة التي تستخدم في 

الشارع الذكي.

 انظروا يا أحبائي إلى الطالء الخاص بالشارع 
فهو نوع خاص يساهم في تقليل نسبة الغبار.

ما هذه األلواح التي ُرصف
الشارع بها ؟ وما وظيفتها؟

 إنها يا نايا ألواح خاصة تقوم بتحويل الطاقة الحركية 
الناجمة عن حركة أقدام المشاة والسيارات إلى طاقة 

كهربائية يمكن استخدامها في إنارة الشارع.                                             

أبي.. 
كيف تسير هذه السيارة 

من دون سائق؟

إنها تقاُد بواسطة الحاسوب، 
وهي مزودة بأدوات استشعار مثبتة أسفل 

سيارة تساعدها على السير بمفردها
من دون تدخل البشر، للوصول إلى وجهة 

تم تحديدها لها.

وبماذا تم تجهيز الشارع
 لتسير عليه مثل هذه السيارات؟

يوجد في الشارع مجموعة من الخرائط 
والعديد من التجهيزات األخرى
لتحدد المسار الذي ستمشي 

عليه السيارة.

وتوضع يا أبنائي
 تلك التجهيزات 

تحت اإلسفلت.

 هناك ألواح أخرى 
على جانبي الطريق.. 

ما دورها يا أبي؟

 هذه ألواح شمسية، 
الغرض منها توليد الطاقة إلنارة 

الشارع خالل الليل، 
كما يمكن تزويد ما يقارب

ال�800 منزل في محيط الشارع 
بالكهرباء.

ويمكن أيضًا 
شحن السيارات 

الكهربائية 
بمجرد سيرها على الشارع.

 لقد استمتعنا كثيرًا بهذه المعلومات.

هل سنرى مثل هذا الشارع في بلدنا يا أمي؟

هذا ما ننتظره 
يا صغاري من أبناء جيلكم.



لغز
ق���ال: عندي م���ن اإلخوة 

الذك���ور قدر ما عندي من األخوات 
اإلناث.

قالت األخت: عندي من اإلخوة الذكور 

ضعف ما عندي من األخوات اإلناث.

فك���م عدد الذك���ور، وكم عدد 

اإلناث؟

32

إعــداد:  هيثم الشيخ علي تسلية وألغاز

أصــدقائي يمكنكم إرسال الحلول إلى بريد المجلة: young.ENG@scs-net.org  للفوز بجوائز مميزة.
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كلمة الّسر
اشطب أسماء الدول التالية:  الكويت  - العراق 
- ليبيا - لبنان - مصر  -  الهند - المغرب- السودان

س���ورية  -  كندا، فتبقى لديك أحرف مبعثرة 
بها لتش���كل منها اسمًا لمؤرخ إسالمي معروف 

ّ
رت

وض���ع قوانين دراس���ة التاريخ، ول���د في المغرب 
العربي س���نة 1322 ميالدية وتوفي في القاهرة 

سنة 1406 ميالدية.

سودوكو

هل يمكن���ك توزيع األرقام 
الخالية )24-16-15-11-10-8-7-5-4- المربع���ات  داخل  بحيث يكون مجموع كل صف 25( 

مالحظة: يمكن تكرار العدد وعمود = 50
)5( ث���الث م���رات، والعدد 10 

ثالث مرات.
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30
الرقم الصحيح

هل يمكنك ملء الدوائر المرتبطة مع 
بعضها باألعداد من ) 1 – 6 ( 

دون تك���رار الرق���م نفس���ه بالص���ف 
والعمود.
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إعــــداد: لمــــى علــي

تصميم:  هيثم الشيخ علي سوق األلعاب اإللكترونية العالمي

2012

70.6 84.8 106.5 137.9 165.9 180.1

2014

2016

2018

2020

2021

المبلغ بمليار الدوالر
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القيمة المالية لسوق األلعاب

 اإللكترونية العالمية بين عامي 2012 – 2021

تحتوي متاجر 

»آبل« و »جوجل« 

اإللكترونية

 على أكثر من

 300 ألف لعبة

ارتفاع نسبة 

تحميل األلعاب 

اإللكترونية 66 % 

تزامنًا مع الحجر 

الصحي بسبب 

جائحة »كوفيد 19«

حصة ألعاب 

الهاتف الجوال  

حوالي 60 % 

من سوق األلعاب 

اإلكترونية بالكامل

يوجد نحو 

2.7 مليار العب 

رقمي حول العالم

 أي ما يقرب من 

ثلث سكان الكرة 

األرضية
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