




والمواهب  الواعدة  األقالم  صقل  على  منا  حرصًا 
الصاعدة ورعاية المبدعين وتبنيا لآلراء واألفكار الرائعة 

اإلذاعة  منصات  ترصدها  التي  المميزة  الثقافية  واالنشطة 
مجلة  إطالق  فكرة  كانت  الطالبية  األنشطة  وسائر  المدرسية 

تشكل  وثقافيا  إعالميا  ومنبرا  المبدعين  طلبتنا  لحاجة  تلبية  طالبية 
منصة إقالع ومحطة انطالق ألعمالهم نحو التميز واإلبداع من خالل جهة 

داعمة..
وقد يقول قائل إن في وسائل التواصل بفضاءاته غنى عن ذلك فال يفوتك 
عزيزي القارئ أن عمالً كهذا يشرف عليه لجنة تحرير تهذبه وتنقحه 
وتختار بعناية موضوعاته ومجاالته، خاضع للرقابة والتحسين 
المستمر باإلضافة إلى الطابع الرسمي الذي سيضاف إلنجازات 

المشاركين.
فكان اختيارنا السم المجلة )الرواد( فالرائد ال يكذب أهله ...
فبسم هللا نطلق العدد األول من مجلتنا الرواد راجين من هللا 

سبحانه أن تحظى بالقبول وتنال الرضا وهللا الموفق... 
في عددنا األول يطل علينا السيد مدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل 
وتحقيق  وقتك،  إدارة  على  الطالب  عزيزي  تعينك  رائعة  تربوية  بومضة 
نصار  هللا  عبد  األستاذ  الصحة  قسم  رئيس  السيد  يعرض  كما  أهدافك.  
موضوعًا هامًا حول العادات التغذوية الخاطئة ودور المدرسة في عالجها. 
وقد أطلت علينا السيدة سحر الدلو مديرة مدرسة صبحي أبو كرش بلطيفة 

لغوية تقويمًا للمقال وتصحيحًا للسان في فقرة قل وال تقل.
كما تضمن هذا العدد مجموعة من األعمال الطالبية المميزة التي تستحق 
القراءة والنشر؛ فقد أبدعت الطالبة منى فروانة في كتابة قصة "أحالهما مر" 
، باإلضافة إلى إنجازات أخرى قدمها الطلبة الموهوبين والتي ننصح 
كل من يجد في نفسه القدرة على تقديم أعمال مميزة المشاركة 

في هذه المجلة الرائدة وهللا ولي التوفيق.

 كلمة العدد
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ركائز التدريس الصحيحة
بقلم / أ. هاني الشريف

مدرسة معين بسيسو )أ(

عالقة  على  قيامه  الصحيحة  التدريس  ركائز  من 
يعرف  بحيث  والطالب،  المعلِّم  بين  صحيحة  ة  سويَّ
ق بها كرامته  د، وتتحقَّ فيها الطالب واجباته بشكل جيِّ
اإلنسانية، وتحفُظ للمعلم مكانته الرفيعة، َوُتبقي على 
زه، إذن هناك معايير للعالقة بين المعلم والطالب  تميُّ

رها. يجب الحرص الدائم على توفُّ

معايير العالقة بين المعلم والطالب :
- قيامها على االحترام المتبادل بين المعلِّم والطالب

هذه  في  المشترك  القاسم  التعليمية  ة  العمليَّ جعل   -
ق النفع للطالب بالتعلُّم، وللمعلِّم بأداء  ا يحقِّ العالقة، ممَّ

رسالته على أفضل وأكمل وجه
- ارتكازها على األخالق األصيلة العاّمة.

العلم،  لرسالة  كحامل  العليا  بقيمته  المعلم  احتفاظ   -
بما يحفظ هذه الرسالة من إيِّ إساءة أو تشويه.

ثمار حسن العالقة بين المعلِّم والطالب:
المعلم والطالب متى قامت على أسس  العالقة بين  إنَّ 

واضحة  سليمة 
فالنتيجة 

ًا  إيجابيَّ تنعكس 
الرسالة  على 

ة،  التعليميَّ
الطالب  وإدراك 
لواجباته ودوره 
يترك  مما  فيها، 
على  بة  طيِّ آثارًا 
تحصيله العلمي 
من جانب، ومن 
آخر  جانب 
المعلِّم  مقدرة 

ة بشكل مناسب، وفي المقابل  على أداء رسالته التعليمَيَّ
فإنَّ عدم تحققها بالشكل المناسب يترك آثارًا على عملّية 
الدراسي  ومستقبله  الطالب  وعلى  عام،  بشكل  التعليم 
بشكل خاص، حيث توجد فجوة شعورية ونفسّية بين 
يؤثر  مّما  العلم،  ورسالة  الطالب  وبين  والطالب،  المعلم 

سلبًا على تحصيله العلمي.

نصائح لنجاح العالقة بين المعلم والطالب:
يجب حفظ المكانة العظيمة للمعلِّم، فيجب أن تكون له 
عظيمة  فوائد  يحقق  ا  ممَّ للطالب؛  بالنسبة  األب  مكانة 

تها. ة برمَّ للعملية التعليميَّ
مظاهر  ومن  الطالب،  نحو  ة  أخالقيَّ واجبات  للمعلِّم  إنَّ 
هذه الواجبات حرصه على الطالب كحرص الصديق على 
ا يعود بالنفع وذلك بالتغلُّب على قسم كبير من  صديقه؛ ممَّ
صعوبات التعلُّم والتحصيل العلمي، ذات المنشأ المتعلِّق 
ر  بعدم القدرة على الحفظ والفهم واالستيعاب، وعدم توفُّ

قابلية التعلُّم والدافع له عند الطالب.
وجود جّو مدرسي وبيئة مدرسية، من مرافق وساحات 
من  ُتَترَجُم  ذلك،  وغير  ة  مدرسيَّ ومكتبة  صفّية  وغرف 
ى هذه العالقة على ركائز من العلم والمعرفة،  خاللها وتنمَّ

والمصلحة التعليمّية.
المناسبات  بعض  في  المعلمين  بمشاركة  االهتمام  إنَّ 
واالطمئنان  العزاء،  واجب  كتقديم  للطالب،  ة  االجتماعيَّ
ة في حال المرض بالزيارة أو  على أوضاع الطالب الصحيِّ
بالسؤال عنه له 
في  عظيم  أثر 
هذه  ة  إيجابيَّ

العالقة.
تشكيل  إنَّ 
ة  مدرسيَّ لجان 

ة  اجتماعيِّ
الطالب،  من 

وظيفتها 
أوضاع  متابعة 

الطالب، 
واالطمئنان 

في  عليهم 
عالقة  حسن  انضباط  ومتابعة  المختلفة،  المناسبات 
واإلرشاد  كالنصح  وسائل  خالل  من  بمدرسيه،  الطالب 
دور  له  ة،  التعليميَّ األنشطة  في  اإليجابية  والمشاركة 
والبيئة  الطالب  بين  العالقة  وتعميق  ترسيخ  في  عظيم 

ة بشكل عام المدرسيَّ



5 مجلة الرواد - مجلة شهرية تصدر عن قسم األنشطة الرتبوية بمديرية الرتبية والتعليم - شرق غزة

بقلم / أ. مساح أبو مشايخ
مدرسة دالل المغربي الثانوية “ب” للبنات

6 Ways to Expand Your Vocabulary

1- Develop a reading habit: Vocabulary 
building is easiest when you encounter 
words in context. Seeing words appear in 
a novel or a newspaper article can be far 
more helpful than seeing them appear on 
vocabulary lists.

2-Use the dictionary and thesaurus: Online 
dictionaries and thesauruses are helpful re-
sources if used properly. They can jog your 
memory about synonyms that would actu-
ally be better words in the context of what 
you’re writing. A full dictionary definition 
can also educate you about antonyms, root 
words, and related words, which is another 
way to learn vocabulary.

3-Play word games: Classic games like 
Scrabble and Boggle can function as a fun 
way to expand your English vocabulary. 
Crossword puzzles can as well. If you re-
ally want to be efficient, follow up rounds 
of these word games with a little note-tak-
ing. Keep a list of the different words you 
learned while playing the game, and then 
study that list from time to time.

4-Use flashcards: A quick way to build a 
large vocabulary is to study a number of 

words via flashcards. In today’s digital 
age, a wide array of smartphone apps 
make flashcards convenient and easy to 
organize. Aiming for one new word a 
day is reasonable. You can always go for 
more, but it may not be reasonable to as-
similate dozens of English words every 
single day.

5-Subscribe to “word of the day” feeds: 
Some web platforms will provide you 
with a word a day—either on a web-
site, an app, or via email—to help you 
expand your vocabulary. You can add 
these words to running word lists.

6- Practice using new words in con-
versation: It’s possible to amass a huge 
vocabulary without actually knowing 
how to use words. This means you have 
to take it upon yourself to put your per-
sonal dictionary into use. If you come 
across an interesting word in your read-
ing, make a point of using it in conver-
sation. By experimenting in low-stakes 
situations, you can practice the art of 
word choice and, with a little bit of trial 
and error, hone in on the right word for 
a particular context.

How to Improve Your 
Vocabulary
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موعِد  عن  ليعلَن  سيمضي  وسكوُنه  المظلِم  الليِل  ودجى  ساعٌة 
مَعُه  حامالً  الجميلة،  المدينِة  تلك  أزقِة  على  ُيطلُّ  جديد،  صباٍح 
ما  وهي  ه،  عشِّ ثنايا  من  يتسلُل  وشعاٍع  عليل،  هواٍء  من  نسماٍت 
أن يحييها في  آِمالً  التي ظلَّ  الفجِر  تنتظر عودَتُه من صالة  زالت 
الرجال  تجاَه  تعسفيًة  وإجراءاٍت  سياساٍت  ولكنَّ  المبارك،  األقصى 
في عمر الثالثين تحوُل دون صالته فيه. ظلت تترقُب باَب المنزِل 
عّلُه ُيدخُل رأَسُه بنظرٍة ثاقبٍة، وابتسامٍة ُتهدِّئ دقاِت قلِبها المرتعشِة 
عليه. مضى الوقُت، وازداد شعُل الشمِس توهجًا، وهي ما زالت على 
ِجلسِتها، وكوُب القهوِة الصباحيِّ قد أصبح باردًا جدًا، إلى أن أيقظها 

قاسٌم من أحالِم يقَظِتها...
ماما، قد ارتديُت مالبسي ألذهب إلى المدرسة

أووه.. صحيح يا ولدي، هيا.. هيا 
السالَم  تبلَغ  أن  أذِنها  البارد، هامسًا في  أمِه  قبلًة على جبيِن  وطبَع 
فناء  في  ويسارًا  يمينًا  يروُح  مسرعًا  وانطلق  يعود،  حينما  لوالدِه 
المنزِل يدندُن السالَم الوطني، ليقطَع دندنَتُه صوُت ضابِط الشرطِة 
يعطي أوامَرُه لجنوِده بتطويق المنزل، وصوُته الفوضويُّ المتصهين 

يُعمُّ أرجاء الحارة.
انتفضت أُم قاسم من مكانها مفزوعًة، وفلذُة كبِدها يركُض نحو باِب 
المنزِل ليرى ما الذي يحصُل في الخارج، فتَح باَب المنزِل، ففوجَئ 
وجُهه  خضراوين،  عينين  ذو  رجٌل  يترأُسهم  الجنوِد  من  بعشراٍت 
كأنه لهٌب يتأجُج منه جمٌر غاضب، وحاجباِن متوازياِن متقاطعان، 

ومغارٌة قد ُفتحت ولم ُيغلْق باُبها تردُد:
قاسم  عليه  فردَّ  بهدِمه  أوامُر  أتتنا  قد  المنزَل،  غادروا  هيا..  هيا.. 

مذهوالً:
تريدون هدَم منزلِنا؟؟!!  ... ماذا؟ ولماذا؟  وكيف؟ ومتى؟

أجل، ألن بناءه غيَر موافٍق لشروِط البلدية
وهل عمُلكم هذا موافٌق ألموِر الشرعية؟!

اخرس أيها الغبي ... هيا.. ابدؤوا بالمطلوب
طفَلها  لتضمَّ  أنفاَسها  تلتقُط  وهي  المكان،  إلى  قاسم  أُم  وصلت   
بشغٍف وخوف، ينظُر إليها ذاك المتطرُف نظرَة ازدراٍء، ويشير بيديِه 

عليه  ت  وانقضَّ النظرِة،  نفَس  بادلتُه  طفِلها،  مع  جانبًا  لتتنحى  إليها 
تهاجُمه لئال يخطو خطوًة لألمام.

الدمَع، وارتعشت يداها،  حاولت جاهدًة فلم تستطع، ذرفت عيناها 
بُحلِو  المليء  العشِّ  ذلك  من  تنتقُل  وهي  قلِبها   نبضاُت  توترت 
، ماذا  ها، بضيِق العيِش واتساعه، قائلًة في نفسها:” يا ربِّ الحياة ومرِّ
في مصيبتي،  ربي  يا  أِجْرني  بك،  إال  لي  قوَة  وال  ال حول  سأفعل؟ 

وساعدني يا هللا .. يا هللا”
على خدِه  لتنسكَب  موعُدها  يحن  لم  ودمعٌة  بحضنه،  قاسم  غمَرها 
الوردّي، وأنامُله الصغيرُة الرقيقة تربُِّت على كتِفها، همست في أذنه: 

-حبيبي، اذهب إلى مدرستك فقد تأخر الوقُت كثيرًا

- ولكن.. كيف سأهُب يا أمي وأترُكِك هنا وحدِك
ال تقلق علّي، سآتي وآخُذك من هناك

المكتوم، وتستشيَط  أُمه غضبها  تفرَغ  أن  تردَد كثيرًا، ولكّنه خشي 
بسببه، فأخذ يخطو بخطواٍت متثاقلة، وما لبَث أن التفت حتى لمَح 
غبارًا،  المنطقُة  امتألت  تقدَم  وكلما  نحَوهما،  كالبرِق  يركُض  رجالً 

وكيف لها أال تشتعل وصاحب البيت قد عاَد بعد أن سمَع بالخبر ؟!
زأَر بصوِته، فاهتزت جذوع الشجر، وتوقفت الحركُة في المكان، ولم 

يبق سوى زئيره الرّنان:
أحمٌق أنَت؟! ماذا تفعل؟!

أتتنا أوامُر بهدمه
يدرك  لم  الضابط  ذاك  لعّل 
وحبه  الوطن،  معنى  يومًا 

وأهِله، ولم يرضْع من ثدِي أِمه المزيفة صالبَة وجالدَة الرجال، لذلك 
اشتعاالً،  قاسم  أبي  نيران  فازدادت  الحد،  هذا  إلى  باردًا  رُده  كان 
انقضَّ على  يُده دمًا،  ه حتى كادت تسيُل  وانغرست أظافره في كفِّ
تتوقف،  أن  أنفاُسه  فأوشكت  يديه،  فريسَة  رقبته  وغدت  الضابط، 

وكادت يدا أبي قاسم تسلُم على بعضهما.
لم تتحمل أُم قاسم ما يحدث، وكانت قد تمنت أال يعوَد زوُجها في 
منَعه  تحاوُل  الُمثَقلة  بخطواتها  هرولت  عليه.  خشيًة  الوقت  هذا 
ِر، وذراعيها اللذان ارتميا على ظهره، فانفكَّ عنه رويدًا  بصوِتها الُمتعثِّ

 بقلم / منى مدحت فروانةأحالهما مر
مدرسة دالل المغربي الثانوية ب للبنات
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رويدًا، والشرارُة والحرقُة في عينيه.
صراَخه  أّن  يدرُك  وهو  الوراء،  إلى  ليعود  الساخنة  بيده  أمسكت 

وغضَبه لن ُيثنيهم عن هدمه.
األربعِة على  الغرِف  الرابعة عصرًا، وحان موعُد هدم  الساعُة  دقت 
فناٍء صغيٍر متسع، تزاحمت في تلك األثناء ذكرياُت البيِت المشيِد 
ِق برائحِة أمه وأبيه اللَذْين رحال  بشقاء السنيِن، وعرِق الجبين، الُمعبَّ
منُذ زمٍن ليس ببعيد. وأبو قاسم وزوجُته وابنه يتأملون بيَتهم تأُمَل 

الوداع لعشهم، الذي لهم في كِل زاويٍة فيه حكايٌة طويلة.
تمَنْوا حينها أن يكون هذا مجرد حلٍم سيستيقظون منه بعد لحظات، 
قاسم  أبو  يعيشه  الذي  المريُر  الواقع  هو  كان  الكابوس  ذلك  ولكّن 

وجيراُنه، وكلُّ من يقطنون في تلك البقعِة الطيبة.
وفي خضمِّ تلك األمنيات، عال صوُت آالٍت صهيونيٍة جماديه، يقوُدها 
الحاضر،  َر  ويعثِّ الماضي،  ليهدم  متطرف،  صهيونٌي  لقيط،  يهودٌي 

ويقيَد المستقبل...  يهدُم آماالً مزهرة، وأحالمًا لم تتحقق بعد..
احتشد الناُس حول عائلة أبي قاسم؛ ليعطوهم جرعاٍت من مواساٍة، 
الُمصاب الجلل. فهذا أبو محمد قد ُهدم منُزُله، وذاك  وتعازي بهذا 
أبو علي قد استشهد ولُده، وكٌل منهم يعاني ويعاني من وطأِة الظلِم 
والسجان، فكٌل له حكايٌة خاصٌة به، لربما كانت تلك الحكايات في 

تلك اللحظة هي العزاُء الوحيُد ألبي قاسم وعائلِته.
وقف أبو قاسم، وقد غدا بال مأوى، تأمل بيَته الُمسّوى باألرض، وحّيه 
الُمنتَظر  بالوعيِد  تندُد  جمٍر  قبضُة  قلِبه  وفي  بالبطوالت،  الحافَل 
تنخلُع من شدِة غيِظه  كادت  أسناُنه  للذين هددوا حياَته وُمحّياه. 
بجانِبه،  أنهم  يخبرونه  والجيراُن من حوله  واألهُل  عليهم،  وحقده 
وأن بإمكانه االستقرار في أيِّ بيٍت يختاُره هو، ولكنه قرر أن يبقى 
ه )أبو زوجته( مؤقتًا، ثم امتطى سيارته هو وعائلُته  في منزِل عمِّ
وغادروا المنطقَة تاركين وراءهم عباراٍت ما ُفّسرت ولن ُتفسَر أبدًا.

يوٍم  بعد  شهيقًا  له  يَهُب  السيارِة،  نافذة  من  يتسلُل   ِ الوطن  هواُء 
من  يمرون  التي  الجباِل  تلك  عزيمَة  ُيكسُبه  فتراه  منِهك،  طويٍل 
المنطقِة  أرجاَء  لهّزت  وحشمُتها  حياؤها  لوال  وزوجُته  جانبها. 
ذاك  قدُمها  فيها  وطئت  التي  اللحظُة  تلك  لها  تتراءى  بصراخها، 

المنزل، وهي تسيُر على أنغاِم زفِتها. 
أمام  التي تكسرت  أرجوحِته  باله صورُة  تِغب عن  فلم  أّما قاسم.. 

عينيه، كٌل منهم يحمُل همًا ال يجاريه هٌم آخر..
وفي صباح اليوِم التالي استيقظت أُم قاسم بعد برهٍة من غفوتها، 
زوجها  بمكاِن  فوجئت  ولكنها  الفجر،  لصالة  أدائها  بهد  غفتها  التي 
وابنها الفارغ، نهضت مفزوعًة، وبدأت تبحُث في أروقة منزِل والدها 

الخافت  ابنها  صوَت  سمعت  معدودٍة،  دقائَق  وبعد  عنهما،  الواسع 
بجانب إحدى الزوايا، أسرعت نحوه واحتضنته

قد خفُت عليك كثيرًا يا روَح فؤادي
أنا بخيٍر يا أمي، ولكنني لم أستطع النوم

أين والدك يا عزيزي
قد خرج ووعدني أنه سيعود، ولم يرغب بإيقاظك

أعاده هللا لنا سالمًا غانمًا
ولكّن تساؤالٍت عدًة قفزت إلى ذهنها، إلى أين ذهب؟ ومتى سيعود؟ 

.. لم يكن قلُبها مطمئنًا.
أعّدت طعاَم الفطور، وأيقظت والدها ووالدتها، ووّدت لو كان زوُجها 
الشاي،  أكواب  سكبت  ثم  المائدة،  حول  جلسوا  معهم.  موجودًا 
وكالعادِة فتح والُدها التلفاز؛ ليشاهد األخباَر واألحداَث التي تدور 
في الوطن العربي المقهور، وإذ بخبٍر عاجٍل على الشاشة بلوٍن أحمَر 
قاٍن، ُيعَلُن فيه عن عمليِة طعٍن في القدس، نفذها أحُد المقدسيين، 

وأسفرت عن مقتِل حاخاٍم يهودي. 
سقط كوب الشاي من يدها، ولم تأبه لحرارته الحارقة، فحرقُة قلِبها 

م على وجع جسدها الُمرَهق. وفَزِعها من هذا الخبر قد خيَّ
أكثَر من ذلك، فقلُبها  المكوَث واالنتظاَر  مّرت ساعاٌت ولم تستطع 
مع زوجها، وروُحها ُمعّلقٌة بروِحه، ظلت تروح يمينًا ويسارًا، وأُمها 
هذا  كل  لماذا  ولكن  حتمًا،  سيعود  أنه  وتخبُرها  روعها،  من  تهدِّئ 

الخوف غير الالزم ؟!
المخابرات  في  موظٌف  ليخبَرها  النقال،  هاتُفها  رّن  وفجأًة 
اإلسرائيلية، أنهم استطاعوا فخٍر أن يقبضوا على منفِذ تلك العملية، 

وهو محمود هاشم القواسمي.
ارتخت يُدها، وذبلت جفوُنها، تكسرت أوصاُلها، وعادت تلك الدموُع 

تنهمُر بغزارة، ثم تمتمت قائلة:
“غدوَت يا محموُد ميتًا على قيد الحياة “ “ ليته استشهد “



 مجلة الرواد - مجلة شهرية تصدر عن قسم األنشطة الرتبوية بمديرية الرتبية والتعليم - شرق غزة8

حزنًا 
وفقدًا  جديدًا 

مخضبًا 
بالشهادة.

نحن  الحقيقة  ففي 
ال نحتاج لمن يذكرنا 

يبقى  ألنه  األلم  بذاك 
عليه  مّر  مهما  طازجًا 

أننا  لدرجة  الوقت  من 
أنها  مرة  كل  في  نظن 

في  وسنسقط  النهاية 
هللا  بلطف  أنه  إال  الهاوية 

ورحمته ننهض من جديد.
حقيقة ال أدري لم علينا أن 

نكتب عن هذا الوجع مع أننا 
ألننا  ربما  جوانبه  بكل  عشناه 

نريد المواجهة ونحتاج ألن نكتب 
لنعيش! 

لتصرخ  أقالمنا  تهرول  ال  فكيف 
هذا  ُتنصف  كلمة  بكل 

الوطن؟! 
ذكرى  لتبقى  لكن 
والحب  الحرب 

والموت  والبحر 
الحياة  وأطياف 

منا  جزءًا 
نحن  ولنبقى 

جزءًا 
منها...

عجبًا 
نحن  ألمرنا 

يا  الفلسطينيون 
صديقة...

لنا  يوم  كل  في 
هذا  مع  حكاية 
الشامخ،  الوطن 
وفي كل حكاية بطل 
بطل  كل  ومع  جديد، 

يبزغ فجر قلوبنا.. 
نحن  فلسطين  في 

بوطنيتنا  متهمون 
دنس  غير  من  الصادقة 
هذا  والتطبيع،  الخيانة 
يجثو  الذي  العظيم  الجرم 

على صدر كل من عادى وباع!
أال نستحق عقابا على ذلك؟!

األسئلة  خدعة  إلى  انظري 
وال  ضدنا،  انقلبت  التي 
العقاب  ذاك  أن  تنسي 
وطنا  أردنا  ألننا 

سواه  بما  وضربنا 
عرض الحائط. 

يا  أتعلمين 
صديقة 

هذا  حكايا 
الوطن 
باتت 

على متكئا 
علمه  بقوة عكاز  يحتضنه 

قلب  ظالم  عليه  يخشى  األول  كمولوده 
غاشم ما عرفت الرحمة إلى قلبه سبيالً...

ذنبه الوحيد وخطيئته العظمى أنه خاض 
طريق الحق حتى هرم فيه وللعدو لم 

يخضع ...
الطفل  ترى  حين 

الفلسطيني 
ينزف 

ألمًا وهذا العالم يتصفح أعداد الشهداء بكل برود ...
تلك  ترحل  أن  الطفل  هذا  أمنيات  أكبر  تصبح  حين 
الطائرة التي تجتاح عالمه خشية أن تلتهم قلبه الصغير 

بفقد جديد... 
الشباب  به  ويتمسك  العودة  عهد  األجداد  يحفظ  حين 

ويمضي على خطاه الصغار لنعود...
السجن  جالدي  بأخبار  الموت  زنازين  ترهقنا  وحين 
وخاب  خابوا  تقتلنا،  األسر  عتمة  أن  فيظنوا  والسجان 

ظنهم فنور الحق في قلوبنا يقهقر الظلمات... 
أنه في كل مرة يكون  إل  وبالرغم من كثرة تلك اآلالم 

جزءًا من أرواحنا تأخذ ُجّل 
أقالمنا  مداد  من  النصيب 
لشيء  نحتاج  ال  وكأننا 
سوى أن نروي ظمأ أرواحنا 

العطشى بالكتابة عنها. 
قسوًة  القلوب  تظلم  فحين 
العرب  ًويتشرب  وعدوانا 
في  والتطبيع  الجهل  ُسم 

قلوبهم... 
الفلسطيني  يشيخ  حين 

ما خيتبئ يف قلب الوطن
 بقلم / إميان سعيد خليل عليوة

مدرسة دالل المغربي الثانوية ب للبنات
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 املوهوب أمحد عوني العرقان

ب
ـو

ه
مو

ا  
المولد والنشأة: أن

ولد أحمد في 13/1/2002م في حي الشجاعية، من 
مدينة غزة، ألسرة يسودها التكافل والمحبة والدعم 
والتشجيع، تلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة أبو 
انتقل  )الشجاعية االعدادية حاليًا(، ثم  الرازي  بكر 
على  حاصالً  للبنين  األساسية  الحرية  مدرسة  إلى 

معدل جيد جدًا.

موهبة أحمد في سطور:
2016م  عام  منذ  والظهور  بالتشكل  موهبته  بدأت 
حيث كان يتأمل العديد من الرسومات التي كانت 
تجذبه عبر اليوتيوب فأخذ يقلدها ويحاكيها حتى 
أتقنها بدرجة كبيرة، ثم التحق أحمد بدورات خاصة 
اتجهت  ثم  ومن  موهبته،  لتنمية  الرسم؛  بتعليم 
ميوله لرسم الشخصيات، ورسم أول لوحة رسمها 

كانت لوالده ثم لوحة أخرى لجده الراحل.
ثالثية  واللوحات  الشخصيات  برسم  أحمد  وتميز 
على  فعملوا  معلميه  انتباه  لفت  الذي  األمر  األبعاد 
تشجيعه وتقديم التغذية الراجعة؛ بهدف صقل هذه 
الموهبة، وقدموا له المساعدة واالرشاد المتواصل 
عبر  رسوماته  بنشر  وبدأ  أدائه،  من  حسن  الذي 
مواقع التواصل االجتماعي ووجد مدح وثناء على 
رسوماته؛ مما عززه ودفعه للمشاركة في مسابقات 
صبح  ثم  والمديرية،  المدرسة  مستوى  على  فنية 
عضو في فريق )أنا موهوب( التابع لوزارة التربية 

والتعليم.
للتمكن من رسم  الراهن  الوقت  ويطمح أحمد في 
الجداريات واتقانها، ثم فيما بعد الستكمال دراسته 

الجامعية في قسم الفنن الجميلة.

الرسم
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لمعظم  المتكررة  اإلغالقات  ورغم  الكورونا  زمن  في 
المؤسسات الخدماتية واإلنتاجية إال أن مدرسة فهمي 
وسائل  بابتكار  ذلك  تجاوز  استطاعت  الجرجاوي 
وسبل مختلفة من أجل ضمان سير العملية التعليمية 

والتربوية.

أفكار خالقة. 
وابتكار  اإلبداع  أمام  عائقا  يوما  الجائحة  تكون  لم 
مدرسة  به  قامت  ما  وهذا  وتنفيذها  الخالقة  األفكار 
فهمي الجرجاوي ممثلة بمديرتها أ. ياسمين الطرشاوي 
والتي كان لها السبق في ابتكار مبادرة “ فكرة تنميك 
والمسؤولين  وذويهم  الطلبة  استحسان  القت  التي   “
ولكن وبعد انتشار جائحة كورونا كان البد من استمرار 
مع  يتناسب  جديد  وشكل  بأسلوب  المبادرة  تنفيذ 
الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة فانتقلت المبادرة 

إلي  المدرسة  اروقة  من 
بمسمي  البيت  اروقة 
تنميك  فكرة   “ جديد 

معك بالبيت “.

انطالقة جديدة.  
لإلغالقات  كان  لقد 
في  بارز  دور  المتكررة 

الحد من االتصال والتواصل المباشر بين البشر للحد 
أصحاب  يمنع  لم  ذلك  كل  ولكن  الجائحة  انتشار  من 
نحو  فانطلقوا  تنفيذها  في  االستمرار  من  المبادرة 
العالم االفتراضي ومواقع التواصل االجتماعي فأنشأوا 
موقع “ واحة اإلبداع “ وصفحة خاصة بالمبادرة عبر 
الفيس بوك وقناة يوتيوب خاصة بهم لخدمة الفكرة 
والمبادرة ومن أجل استقبال ونشر مشاركات الطالبات 
والصفحات   المواقع  هذه  باتت  حتي  والمعلمات؛ 
والقنوات منصة تعليمية وتربوية وثقافية وتوعوية.

تفاعل كبير.
ومع مرور الوقت القت المبادرة تفاعل كبير من الطالبات 
والمعلمات بالنشر والمشاركة وإبداء الرأي على حد سواء ؛ 
حيث قدمت الطالبات مجموعة من الفيديوهات التوعوية 
الوقاية من فايروس كورونا وطرق  أعراض وطرق  حول 
واالنفلونزا  كورونا  فايروس  بين  والفرق  العدوي  انتقال 
محتواها   صناعة  في  الطالبات  ساهمت  والتي  العادية 
  PowToon    ومونتاجها حيث كان لتدريبهن على تطبيقات
و  Toontastic   ما قبل الجائحة دور هام في استمرار عمل 
ليصبحن  ذلك  األمر  وتعدي  بل  ذواتهن  وتطوير  المبادرة 
تعليمية  فيديوهات  بإنتاج  ألقرانهن  صغيرات  مدربات 
المشغوالت  إنتاج  إلى  التطبيقات باإلضافة  لهن على هذه 
الطبخ  وفن  كالتطريز  المنزل  من  المختلفة  اليدوية 
وصناعة المنظفات وإعادة التدوير والطباعة على المالبس 
ونشر صور منتوجاتهن عبر المواقع والصفحات والقنوات 

الخاصة بالمبادرة.

انتشار واسع 
اإلنجاز  بهذا  والطالبات  المدرسة  إدارة  تكتفي  لم 
كانت  بل  البيت  ومن  المدرسة  داخل  المتعدد  واإلنتاج 
إستراتيجيتهم وهدفهم هو الوصول ألكبر شريحة ممكنة 
الفكرة  نشر  أجل  من  المحلي  والمجتمع  الطالبات  من 

والمبادرة؛ فانطلقوا إلي خارج 
نحو  والبيت  المدرسة  أسوار 
المجتمع المحلي لنشر الفكرة 
والمبادرة فكان التعاون بذلك 
الصحية  الدرج  عيادة  مع 
المسلمات  الشابات  وجمعية 
اللتين كان لهما دور ومساهمة 
بل  الفكرة والمبادرة  في نشر 

وتبنيها.

مبادرة “فكرة تنميك” تنتقل للبيت يف زمن الكورونا
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قرية بورقني )حمافظة سلفيت(

سبب التسمية:
اسم القرية مشتق من مقطعين األول: 

)بر: ويعني القمح( والثاني )قين: ويعني مكان 
القرية  أن  على  يدلل  مما  الجمال(؛  استراحة 
لموقعها  نظرًا  التجارية  للقوافل  ملتقى  كانت 

المتوسط بين نابلس ورام هللا.

الموقع والمساحة:
بروقين قرية من قرى فلسطين، تتبع محافظة 
سلفيت، وهي تقع على بعد 13 كم إلى الغرب 
الزراعة  على  وتعتمد  سلفيت،  مدينة  من 
  4,500 فيها  ويعيش  للدخل،  أساسي  كمصدر 
نسمة، وتبلغ المساحة اإلجمالية لقرية بروقين 
دونمًا  نحو1200  وهناك  13273دونمًا،  حوالي 
الزيتون  بأشجار  مزروعة  أراضي  عن  عبارة 
دونمًا   3000 حوالي  يوجد  كذلك  المعمرة، 
عبارة عن مراعي، ويوجد حوالي 8000 دونمًا 
في  الصهيونية  المستوطنات  لنشاط  خاضعة 

المنطقة.
 تحيط بالقرية قرى حارس وسرطة وبديا من 

قرى مضيئة

الشمال، 
وكفر الديك من الغرب، ومن الجنوب 

الشرق سلفيت  ومن  ريما،  وبيت  دير غسانة 
وفرخة، وقرية بني زيد.

أهم آثار القرية:
المحيطة  المناطق  وفي  القرية  في  يوجد 
بها عدد من عيون الماء إال أنها غير مستغلة 
بشكل جيد ومنها: العين، والبرونية، والناطف، 

ومسيطة، والينبوع والمطوي.
القرية  التاريخية في  األبنية والمواقع  وتدل 
آثار  بها  توجد  إذ  وعراقتها،  قدمها  على 
رومانية وإسالمية. ويوجد في القرية وضمن 
أرزي،  جامع  منها:  دينية  مقامات  أراضيها 
مرعز،  والشيخ  واألحمدين،  الدين،  وجالل 
خرب  البلدة  في  يوجد  كما  منسي،  والشيخ 
قرقش،  ،وخربة  الدين  جالل  خربة  منها: 
الرأس، وخربة دار  الفخأخير، وخربة  وخربة 

حمد.

   بقلم / أ. فهيمة حممد دلول
مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات
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بالبسيط  ليس  وقت  الطالب  قضاء  مع 
داخل أسوار المدرسة فإنه يؤثر ويتأثر 
منها  تتكون  التي  المنظومة  بكامل 
المدرسة وربما أكثر العناصر تأثيرًا على 
يكون  وقد  والزمالء(.  )المعلم،  الطالب 
في  األهل  تأثير  من  أكبر  المعلم  تأثير 
النصح واإلرشاد وتغيير سلوك الطالب.

بعض  المقال  هذا  في  أتناول  سوف 
العادات التغذوية السيئة ودور المدرسة 
في تغيير السلوك، بدايًة أريد تحديد أهم 
بالسلوك  التي تتعلق  التغذوية  المشاكل 

والنمط الغذائي غير السوي للطلبة:

* عدم تناول وجبة اإلفطار: 
الوجبات  أهم  من  اإلفطار  وجبة  تعد 
االستيعاب  على  تساعد  حيث  اليومية 

ال  وقد  الدراسي.  والتحصيل  والفهم 
اإلفطار  وجبة  تناول  الطلبة  يستطيع 
الستيقاظهم متأخرين عن موعد المدرسة 

أو ألن كال األبوين، أو أحدهما، يعمل.
* اإلصابة بالسمنة: تظهر السمنة عند طلبة 
المرحلة العليا أكثر من المرحلة األساسية. 
وقد يرجع السبب إلى أن الطلبة في هذه 
وليس  للطاقة،  استهالكا  أقل  المرحلة 
زيادة في تناول السعرات الحرارية. وغالبا 
الفترة إلى عدد  ما تؤدي السمنة في هذه 
النفسية واالجتماعية، فقد  المشكالت  من 
وعدم  باإلحباط  اإلحساس  إلى  تؤدي 
بالمظهر  االقتناع  وعدم  النفس،  في  الثقة 
البّدن  بأن  اعتقاد  وهناك  الشخصي، 
يشعرون بأن مظهرهم البدين له تأثير على 

الطريقة التي يعاملهم بها الناس.

* نقص الحديد والنحافة:
- فقر الدم الناجم عن عوز الحديد: هو من 
أكثر األمراض انتشارا في المنطقة العربية 
وبخاصة عند الطلبة، ويؤدي عوز الحديد 
إلى حدوث بطء في النمو العقلي والذهني، 
وسرعة التعب والخمول وتأخر االستيعاب، 

عادات تغذوية خاطئة
 ودور املدرسة يف عالجها

   بقلم / بقلم: أ. عبد اهلل ناصر نصار
رئيس قسم الصحة المدرسية
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للعدوى  التعرض  احتمال  زيادة  مع 
والوفاة خالل الطفولة. وترجع الحالة 
بعنصر  الغنية  األغذية  تناول  قلة  إلى 
على  يساعد  الذي  والبروتين  الحديد 
نقل الحديد داخل الجسم، وكذلك قلة 
تناول المواد التي تزيد من امتصاص 
فيتامين  مثل  األمعاء  في  الحديد 
»سي«، إضافة إلى فقدان الدم المتكرر 
للجهاز  الطفيلية  األمراض  بسبب 
أثناء  الدم  لفقدان  وأيضا  الهضمي، 

الدورة الشهرية بالنسبة للطالبات.
- النحافة أو فقدان الوزن: تعتبر من 
نتيجة  الطلبة  تصيب  التي  األمراض 
األمراض المزمنة أو الحادة أو فقدان 
الشهية، أو وجود مشكالت في عملية 
أو  العقاقير  بعض  تناول  أو  الهضم، 
باألمراض  اإلصابة  نتيجة  أو  األدوية، 
الطفيلية، أو اإلصابة ببعض األمراض 

الوراثية أو النفسية أو العصبية.

* تسوس األسنان: 
أربعة  نتيجة  األسنان  تسوس  يحدث 
أو  استعداد  هي:  أساسية  عوامل 

تكون  ما  )غالبا  للتسوس  األسنان  قابلية 
للتخمر  قابلة  كربوهيدرات  وجود  وراثية(، 
التي تخمر  الميكروبات  أو وجود  الفم،  في 
الفلور  تركيز  في  نقص  أو  الكربوهيدرات، 

في مياه الشرب.
هذه العوامل وغيرها يمكن الوقاية منها من 
المعجون وفرشاة األسنان  خالل استخدام 

في األوقات المحددة لذلك.

* عادات سيئة:
- عدم انتظام تناول األطعمة: تتحول العادات 
المراهقة  مرحلة  خالل  الغذائي  والسلوك 
المغذيات  بعض  تستبعد  حيث  األسوأ  إلى 
األساسية نتيجة اإلقالل من تناول الحليب، 
وزيادة  والخضراوات  والعصائر،  والفاكهة، 
وكثيرا  يوميا.  الغازية  المشروبات  تناول 
منتظم  غير  األطعمة  تناول  نمط  يكون  ما 
زيادة  مع  يزيد  إذ  المراهقة،  مرحلة  خالل 
المنزل.  خارج  األطعمة  تناول  معدل  العمر 
وكثيرا ال يتم تناول وجبة اإلفطار أو وجبة 
الغذاء في هذه المرحلة، حيث إن كثيرا من 
عن  وينصرفون  بسرعة  يأكلون  المراهقين 
األكالت  واختيار  الرئيسية  الوجبات  تناول 
السريعة والسهلة التحضير إلعطاء الفرصة 
للخروج للمشاركة واالجتماع مع األصدقاء 

أو اللعب أو مشاهدة التلفاز.
السلوكيات  أسوء  من  هي  التدخين:   -
المرضية التي غالبا ما تبدأ بمرحلة المراهقة. 
من  والشيشة(  )السجائر  التدخين  ويعد 

المخاطر الرئيسية على صحة الفرد.
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وكلمات  عفوي،  تعبير  الشعبية  األمثال  تعد 
مناسباتنا  وفى  حياتنا  في  جميعا  نرددها 
االجتماعية، والبعض منا يغفل حول حقيقة 
حضاري  موروث  هي  فاألمثال  الجمل،  هذه 
وخالصة تجارب أجدادنا في الماضي، يحوي 
العديد من القيم والعادات والتقاليد، وتلخص 
لنا تجارب األجيال السابقة على شكل أمثال 
شعبية حيث أنه يكمن وراء كل مثل شعبي 
قصة أدت لقوله، وتجد الكثير من المؤرخين 
واألدباء تعتبر الحكم واألمثال الشعبية أشد 
وقًعا على نفوس الناس من أي كالم آخر على 
مر العصور المختلفة. واليوم نتحدث عن أحد 

هذه االمثال حيث يقول المثل :  
                                         

عادت حليمة لعادتها القديمة 
في  والمتداولة  المعروفة  األمثال  أحد  فهو 
أحد  له  كان  من  لكل  يضرب  العربّية  الثقافة 
يقوم  ثم  عليها  تعّود  التي  السّيئة  الّطباع 
بتركها ونبذها لكن تشاء األقدار أن يعود إليها 

مّرة أخرى .
قديم  إلى  فتعود  الّشائع  المثل  هذا  قّصة  أّما عن 
الّزمان حيث أّن حليمة كانت زوجة حاتم الّطائي 
على  بالبخل  اشتهرت  قد  الزوجة  هذه  وكانت 
عكس زوجها الذي يضرب المثل بكرمه وأخالقه.. 
حيث يقال أّنها كانت إذا أرادت أن تضع بعض من 
الّسمن في وعاء الّطبخ ترتجف الملعقة في يدها، 
فأراد حاتم الّطائي أن يعّلمها شيئًا من كرمه فقال 
لها: لقد كان يقال في قديم الّزمان أن المرأة كّلما 
وضعت ملعقة من السمن في وعاء الطبخ زاد هللا 
من عمرها يومًا، فاّتعظت حليمة وأصبحت تزيد 
من مالعق الّسمن يومًا بعد يوم حتى صار طعامها 
والسخاء.  الكرم  على  يدها  فتعّودت  لذيذًا  شهيًا 
حتى جاء ذلك اليوم الذي مات فيه ابنها بحادٍث 
ابنها  فقد  على  حزًنا  قواها  وخارت  فتعبت  أليم، 
تقّلل  لذلك  وصارت  تموت  أن  تمّنت  أنها  حيث 
من وضع الّسمن في وعاء الّطعام حتى تقّلل من 
أّيام وسنين عمرها حّتى قال الّناس عنها: عادت 

حليمة إلى عادتها القديمة

    بقلم / بقلم: أ . تهاني صالح الدلو
مثل وحكاية مشرفة النشاط الثقافي
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جوانب شخصية اآلباء الناجحني يف تعاملهم 
مع أبنائهم املراهقني

 تتمثل يف:
* تقبل املسؤولية وبناء القيم الدينية واالجتماعية يف نفوس النشء.

* القدرة على ضبط النفس واالنفعاالت والتحكم يف املشاعر.
* املقدرة على الفصل بني احلب والعقاب.

* املرونة يف التعامل؛ فهي ختلق االرتياح والقبول.
* اإلميان بأننا ال منلك أبناءنا بقدر ما أننا نعمل إىل إيصاهلم لرب األمان.
* التمتع مبهارات، مثل: االبتسامة - احلب واحلنان - املديح أمام اآلخرين 
املناسبة غري  بالطريقة  النقد   - املشاركة واالهتمام   - املعنوية  مما يرفع 
اجلارحة - عدم مناقشة املاضي - وعدم املناقشة يف وقت االنفعال - عدم 
فرض األصدقاء ولكن فرضة - السخرية - التحكم والتسلط - التعميم 
احلرمان   - األبناء  عن  واالنشغال  اإلهمال   - االنتباه  عدم   - واالستعجال 

العاطفي.

إعداد  يف  النجاح  إن  وأخريا، 
املراهقني يعين النجاح يف إعداد أمة 
»عليكم  القائل:  وصدق  واعية، 
باألحداث فإنهم أسرع إىل اخلري«.

    بقلم / بقلم: أ . أمين حسن نصر اهلل

رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه النفسي
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- قل ) الُهوية ( بضم الهاء وال تقل ) الَهوية ( بفتحها 
ألن الهوية بالفتح تعني الهاوية والسقوط.

يت ( ألنه عندما  - قل ) استمَرْرت ( وال تقل استمرَّ
ينتهي الفعل بحرف مشدد ثم يتصل به أحد ضمائر 
الرفع )ُت – َت – ِت  َن (  أو نا الفاعلين ُيفك التضعيف 

) التشديد (.

- قل ) إجازة ( وال تقل ) أجازة ( ألن إجازة الشيء 
العمل  وإجازة  مهنته  بممارسة  له  السماح  بمعنى 
العربية  باللغة  وليس  للعمل  الذهب  بعدم  السماح 

كلها أجازة بفتح الهمزة.

- قل ) مبارك ( وال تقل ) مبروك ( ألن بارك الشيء 
وفيه وعليه أي جعل فيه الخير والبركة.

أما مبروك من ترك البعير أي أناخ في موضع ملومه 
أي برك على أقدامه.

ألن  لرؤيته  يتلهف  تقل  وال  لرؤيته  يتشوق  قل   -
اللهف هو األسى والحزن والغيظ أي محترق القلب.
إليه واشتد  نفسه  أي نزعت  أما تشوق شاق شوقًا 

شوقه إليه.

ر ( ألنه يقال  ر ( وال تقل رجل ) معمِّ قل رجل ) ُمعمَّ
ر فالن أي طال عمره.  عمَّ

    بقلم / بقلم: أ . سحر الدلو

مديرة مدرسة صبحي ابو كرش المشتركة
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طريقة سبعة يف سبعة

مهم

غري عاجلعاجل

تقع  اليت  األعمال 
املنطقة  هذه  يف 
وال  ستنجز  حتما 

تقبل التأجيل.

األعمال اليت تقع يف هذه 
وهى  األهم  هي  املنطقة 
الالزمة لتحقيق األهداف 
قد  التسويف  ولكن 

جيعلك ال تنجزها.

األعمال اليت تقع يف هذه 
ضرورية  غري  املنطقة 

وجيب أال نلتفت إليها.

ال متثل أي أهمية 
أهم  من  وتعترب 

مضيعات الوقت.
 غري
مهم

تتجدد،  التي ال  الموارد  أهم  الوقت من  يعد 
فهو يستهلك لحظة إنتاجه، والطالب الناجح 
يدير وقته ويستثمره  أن  الذي يستطيع  هو 
من  يعتبر  للمذاكرة  جدول  فإعداد  بنجاح، 
على  ،لذلك يجب  الوقت  إدارة  عمليات  أهم 
يتناسب  للمذاكرة  جدوال  يصمم  أن  الطالب 
هذه  وإليكم  به،  تحيط  التي  المتغيرات  مع 

الطريقة المعينة على تصميم الجدول.

استثمارها  يمكن  عمل  منطقة   )49( لك  يوفر  الجدول  هذا 
بشكل جيد غير أوقات النوم كاآلتي:

* تظليل المناطق التي تمثل مواعيد ثابتة كالدوام المدرسي 
وقد تمتد هذه الفترة من الضحى حتى الظهر أو من الظهر 

حتى العصر حسب فترة الدوام )صباحي - مسائي(
للنشاط وجعلها  الذروة  التي تمثل وقت  المناطق  * تظليل 

للمذاكرة.
* اختيار المناطق المناسبة حسب طبيعة المادة التي تريد 

مذاكرتها.
بهذه الطريقة ستكون أمامك جميع األوقات وتختار وتظلل 
مع  وقتك  تخسر  لن  وبذلك  بها  العمل  تريد  التي  المنطقة 
بناء الجدول يعتمد على  الحفاظ على أوقات الصالة، ألن 
في  الطريقة  هذه  تجريب  يجب  بينها،  الممتدة  المناطق 
أكبر  المذاكرة لالستفادة من  الوقت وتصميم جدول  إدارة 

قدر ممكن الوقت.
وهللا ولي التوفيق

"العاجلة المهمة" و  بعد تخطيط الجدول وتحديد األعمال 
"غير العاجلة المهمة" و "العاجلة غير المهمة" و "غير العاجلة 
غير المهمة"، وااللتزام بما تم وضعه داخل الجدول والعمل 

به يجب تخطيط جدوال آخر كاآلتي”

في البداية يجب تخطيط جدوال كاآلتي:

بقلم / د.جواد محمد الشيخ خليلومضة تربوية

مدير الدائرة الفنية 
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التفكير في  المستخدمين  ُيطلب من  عندما 
أمنهم وسالمتهم على اإلنترنت، فإن أفكارهم 
تتحول باتجاه الهواتف الذكية والحواسيب 
المحمولة واللوحية وكيفية المحافظة عليها 
بعيدًا عن المخترقين والبرمجيات الخبيثة.

هذا  على  الحرص  يجب  الحال  وبطبيعة 
التفكير وتعزيزه ومتابعة اإلرشادات األمنية 
المتعلقة به، لكن مع ذلك فإن هذا الجزء ال 
اآلخر  فالجانب  القصة.  نصف  سوى  ُيمثل 
لألمن عبر اإلنترنت ُيمثل أهمية أكبر بكثير 
الحماية  في  فاعلية  األكثر  العنصر  وهو 

األمنية أال وهو” العنصر البشري“.
لذا يعتمد الكثير من المخترقين والقراصنة 
فقط  البشري  العنصر  على  العالم  حول 
وبعيدًا عن التفاعل بينه وبين األجهزة، وهو 

ما ُيعرف بالهندسة االجتماعية.

ما هي الهندسة االجتماعية؟
وباختصار ُيمكن تعريف الهندسة االجتماعية 
بهدف  وخداعهم  بالبشر  التالعب  أنها  على 
الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال 
كانت ستظل خاصة وآمنة وال ُيمكن الوصول 

إليها.

ُيمكن  التي  المعلومات  نوعية  هي  ما 
خسارتها؟

عصر  ففي  شيء“،  كل  باختصار”  اإلجابة 
معلومة  ألي  يكون  أن  يمكن  المعلومات 
له  أيضًا  يستهدفك  الذي  الشخص  قيمة، 
دوافع معينة وبالتالي ال ُيمكن االستهتار بأي 

معلومة تخسرها.

كيف أحمي نفسي؟
أوالً: ال ُتشارك أبدًا أي معلومات أو أي بيانات 

شخصية مع أي جهة كانت.
الذين  األشخاص  من  دائمًا  تحقق  ثانيًا: 
عبر  أو  الهاتف  عبر  سواًء  إليهم  تتحدث 
التواصل  خدمات  أو  اإللكتروني  البريد 

الفوري وغيرها.
ثالثًا: ال تفتح مرفقات البريد اإللكتروني من 

أشخاص غير معروفين.
أو  الذكي  هاتفك  تأمين  على  اعمل  رابعًا: 
حاسبك المحمول، وكذلك اعتمد على برامج 
أدوات  تتضمن  الفيروسات  لمكافحة  قوية 

لمكافحة رسائل وصفحات التصيد.    

  اهلندسة االجتماعية وكيف تتجنب خماطرها
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سبعة فوائد ملمارسة الرياضة
 على العقل والصحة النفسية

أثبتت العديد من الدراسات أن أجزاء الدماغ التي 
الفص  )قشرة  وهما  والذاكرة  التفكير  في  تتحكم 
الصدغية  والقشرة   prefrontal cortex الجبهي 
والحصين(   medial temporal cortex الوسطى 
تكون بحجم أكبر لدى األشخاص الذين يمارسون 
يمارسون  ال  الذين  باألشخاص  مقارنة  الرياضة 
لممارسة  فوائد   7 لكم  سنوضح  لذا  الرياضة. 

الرياضة على العقل والذاكرة والتركيز.

سنعرض لكم بعض فوائد ممارسة الرياضة على 
العقل والذاكرة والتركيز:

1. تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم للمخ.
2. تحسن عمل اإلشارات العصبية الموجودة بين 

الخاليا العصبية.
مرونة  تحسن  على  الرياضة  ممارسة  تؤثر   .3
باستمرار  المحيطة  الظروف  مع  والتكيف  الدماغ 

العصبية  الخاليا  لقدرة  نتيجة  يأتي  وتحسنها 
بعضها  بين  اتصاالت  وتكوين  تعديل  على 
البعض استجابة للمؤثرات والحوافز الخارجية 

أو الداخلية.
االنتباه  على  الرياضة  ممارسة  تساعدك   .4

والتركيز.
5. تحسن قدرتك على النوم بشكل صحي.

العام،  مزاجك  من  الرياضة  ممارسة  تحسن   .6
جسمك  يفرز  الرياضة  تمارس  عندما  ألنك 
 )dopamen( الدوبامين  مثل  كيميائية  مواد 
التي  المواد  وهي   )endorphins( واإلندورفين 
يقتصر  وال  والفرح  بالسعادة  تشعر  تجعلك 
ممارسة  إن  بل  وحسب  هذا  على  التمرين  دور 
الرياضة قد تساعد عقلك في التخلص من المواد 
الكيميائية التي تجعلك تشعر بالغضب والتوتر.

7. ممارسة الرياضة لتحسين الذاكرة.

ما نوع الرياضة التي تحسن الذاكرة؟
الرياضة بشكل  الدراسات أن ممارسة  لم تثبت 
أن  حيث  األخرى؛  من  أفضل  محدد  واحد 
الرياضة بجميع أشكالها سواء هوائية أو تقوية 
أو جري أو حتى المشي تساهم بشكل أو بآخر 
في تقوية الذاكرة لذا ننصحك بممارسة رياضة 

المشي لمدة نصف ساعة يومًيا.
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كاركتير العدد

الطالب/البراء عالء أهل

مدرسة عبد الفتاح محود األساسية
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الطالبة/ آية دلول

مدرسة الفرقان األساسية املشرتكة

 زاوية مبدعون


