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��� درا�� ���� و ���ء �������ز و ا�����
 (: ������

 



 اكتئاب الشتاء.
ماهو اكتئاب الشتاء؟

اكتئاب الشتاء أو االضطراب العاطفي الموسمي، هو نوع من االكتئاب ينشأ نتيجة تغير فصول العام ..

أعراض اكتئاب الشتاء.

الحساسيه المفرطة.
الشعور المتواصل بالتعب وانخفاض مستوى الطاقة.

مشاكل في التواصل مع الناس.
حساسية شديدة اتجاه الرفض أو النقد.

النوم لفترات طويلة.
شعور بثقل في الجسم .

تغيرات في الشهية وتحديًدا األطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

زياده الوزن .

أسباب اكتئاب الشتاء .

تغير ايقاع الساعه البيولوجيه بسبب تغير عدد ساعات الليل والنهار خالل الخريف والشتاء،

فانخفاض شدة وكميةوأشعة الشمس يسبب اضطراباً في الساعة البيولوجية قد تسبب

باالكتئاب.

انخفاض مستوى السيروتونين (Serotonin)، وهو أحد المركبات الكيميائية الموجودة في

الدماغ التي تؤثر عىل الحالة المزاجية.

نقص في فيتامين د (Vitamin D)، إذ يعمل هذا الفيتامين عىل الحفاظ عىل مستويات

طبيعية للسيروتونين في الجسم خالل فصل الشتاء، وتساعد أشعة الشمس في إنتاج

الكوليكالسيفيرول الذي يتحول إىل فيتامين د.

    لم يتوصل العلماء بعد إىل تفسير علمياً لمتالزمة االكتئاب الموسمي أو العوامل التي تقف وراءها،

 لكن العديد من الدراسات رجحت االسباب التالية

 



 . إن زيادة إفراز هرمون الميالتونين (Melatonin) في الجسم نتيجة زيادة عدد ساعات الليل.

 

  وقلة التعرض للشمس نهاراً، قد يؤثر عىل التوازن الطبيعي للجسم، ويؤدي للشعور بالخمول     

 وانخفاض في النشاط، باإلضافة إىل اضطرابات في النوم وتقلبات مزاجية.

 

تعرض ألشعة الشمس لمدة أطول: فإذا كانت قلة الضوء وعدم تعريض نفسك لمصدر الرئيسي

عىل األرض هي السبب الرئيسي الكتئاب الشتاء، فمن البديهي أن العالج يكمن في زيادة ما

نقص منها! لذا:

راقب ما تأكله، واتبع نظاماً غذائياً صحياً. فاكتئاب الشتاء يجعل جسمك يشتهي كميات متزايدة

من السكر والكربوهيدرات مثل الشوكوالتة والمعجنات. 

   تذكر أن تتناول حصص كافية من الخضروات والفواكه.

مارس الرياضة لتبقى نشيطاً. جرب الرياضات التي يمكن ممارستها في األماكن المفتوحة مثل

المشي  والجري وقيادة الدراجة، فهذه هي الخيارات األفضل لتزيد حصتك اليومية من أشعة

استمع إىل موسيقى  مبهجة، فهي  تساعد عىل تحسين المزاج بشكل ملحوظ.

 حاول االنخراط في األنشطة االجتماعية، خاصة الخيرية والتطوعية منها،فهي تولد شعوراً باإلنجاز

والسعادة وتعزز شعورك بالرضا واإليجابية.

 

 هناك عدة نصائح يوصي بها المختصون حول العالم لمواجهة اكتئاب الشتاء، وأهمها:

- حاول الخروج أكثر في الصباح، وتواجد في األماكن مفتوحة أو التي تدخلها أشعة  الشمس.

- حاول الجلوس عىل الشرفة أو إىل جانب النافذة.

- أشرع الستائر وأفسح المجال ألشعة الشمس للدخول إىل منزلك ومكتبك.

- جرب العالج بالضوء، وهو أحد التقنيات المعروفة التي يستخدمها األطباء

- لعالج اكتئاب الشتاء، وذلك عبر تسليط ضوء ساطع نحو المريض، وهو ما

- يمكنك  محاكاته عبر زيادة قوة الضوء داخل األماكن المغلقة.

 الشمس.

 

طرق عالج االكتئاب :-

اسماء اليزيدي
المصدر :-موقع صحه وطب .



����ج ا���� ������� ا��ا��� �����م �������� ا������� ���� ����، وا������ �� ا��ٔ��ر ا��ٔ���ّ�� �� ا����ة وا��� ����� �� ا����ل

��� ا���� ا�����ّ�� وا���ام ا�����ّ�، و������ �� ا��ٔ��اض ا������� ا����ّ��� ����دة ا��زن، ور���� ا���� �� ٔا��� ا������ت ا���

���� ٔان ���رس، ��� ر���� �� ��ّ�� ����ً و�� ����ج ���ّ�ات ��ّ��، و���� ���ر���� �� ٔاّي ���ن، و�� ����ج ��ٔو��ت ��ّ��� او

��ّ�� و���زات ود�� ٔا��ال ��������ت ا��ٔ��ى و��� ا����� �� ا���ا�� ��� ا����  و���  ا���� .

إن� ر���� ا���� �ُ�ّ�ك ���� ����ت ��� ا�ٕ����ن، ���� ُ���ر���� ���� ����ت ا���� ��ّ��؛ ��ُ� �����م ا�ٕ����ن �����

���� وا�ُ����ّ�، و����ت ا�ّ�را��� وا��ٔ���ف، ���ٍ� ر����� ٔا���ء ا�ّ���، و���� �����ّ��ً ا�����ت ا��ٔ��ى، �����ت ا�ّ��� ا���

وذ�� ������  وا�ّ��ازن  �����

اسماء اليزيدي

ا���� ��ا�� و ا��� 

 

����� و��ة ا����ط ������ ��� ، ������ ��� ا�������ت ��� ٔا��� ��د ���ات ���ل

��م درا�� ����  ، ������� ا���� ��� 

�� ���� ا�������� ا����� 8 إ�� ا����� 12 ��م ا������ء 28 ����� 

RACE MODE ON فلنمِش

���� ��ا�� ���� �����ر��ت 

https://forms.gle/kKnzvScFSG4m22pE8


ا����ب 
ا������

ا��اض
ا����

فوائد        المش�

ا���ف

���ر ا��� ا���� ���ر��ن ر���� ا���� �� 9-6
ا���ل �� ا�����ع �� ا�� ���� �������ه  �������ر

ا����� �� ���م ا���� ��� ���� ذا��  ا���ف .

��ض
ا����ي

ا���� ���ه30 د���� �� ا���م ���ه 5 ا��م ا��
���� ����� ا����م ا���ا�� ���� ان ���� ��
��� ا������ �����ع ا����� �� ��ض ا����ي .

اا����ب ا������ ���� ان ���� ا���� 
�� ا��م ا������ و���� �� ا��داء ا������ دون  

����� ا����اض .

ا���� 30 د���� �� ا���م ���ه 5 ا��م �� ا�����ع
���� �� ����� ��� ا������ ����اض ا����

و���� �� ا��������ول وا�����د و��� ا��م .

ا���� ���� ��� ا��از ����ن ا����ور���
 (����ن ا����ده ) ,ا��ي ���ز ا�������ء و����

ا���� وا������ب .

ا������ب 

المش� من 3-4ساعات ف�
االسبوع يقلل من وفاة النساء

المصابات بسرطان الثدي بنسبه
.%50

المش� لمده 30 دقيقه ف� اليوم
ولمده 4 ايام فب االسبوع يقلل

من خطر االصابه  بمرض
الس�ري بنسبه %60.

مرض� سرطان البروستات الذين
يمشون لمده 90 دقيقه ف� اليوم 

 تقل نسبه خطر الوفاه بنسبه
.%50

المش� من 20-30 دقيقه ف�
اليوم يم�ن ان يمد حياه االنسان
عده سنوات من عمره االصل� .

اسماء اليزيدي



Aman i  Abdu l l ah

ذوي االحتياجات الخاصة



 
 يحتاج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة طرق 

 
مختلفة في التعليم تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم,

 
وللنجاح في تدريب وتأهيل ذوي األحتياجات الخاصة 

 
يجب وجود برامج تدريبية خاصة, ومعدات خاصة, ووسائل

 
تعليمية تستطيع أن تطلق مواهبهم وقدراتهم والوصول إىل

 
مناطق اإلبداع لديهم, ويهدف التعليم والتدريب إىل مساعدة 

 
األطفال ذوي األحتياجات الخاصة إىل األعتماد عىل

 
 انفسهم والنجاح في المسار التعليمي واألكاديمي واالنخراط 

 
في النشاطات والفعاليات المجتمعية.

 
 

 



أساليب تعلم لذوي االحتياجات الخاصة

يجب أن يكون التعليم منظماً وموجهاً حسب
درجة اإلعاقة, ومدى استجابة الطفل للتدريب.

أن يهيء  المعلم الظروف اإليجابية والممتعة
للطالب.

ينبغي أن يشارك االباء مع المعلم في معرفة األمور
التي يجب تعليمها للطفل.

استثارة انتباه الطالب من خالل المثيرات اللفظية
والحسية.

يجب معرفة األهداف المرجوه من تدريب
الطفل.



 

طريقة التعامل مع ذوي 
االحتياجات الخاصة

 

- تجنب التحديق أو إظهار أي ردة فعل عند رؤية أي شخص من

ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك لتجّنب إحراجه.

 

-تحدث بشكل إيجابي، واالبتعاد تماماً عن التذمر أو التحدث

عن المشاكل الخاصة.

 

-التكلّم مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بذات الطريقة

التي يتّم بها التحدث مع أي طفل طبيعي آخر، دون استخدام

أي تعبيرات طفولية أو نبرة صوت غير مناسبة معهم.

 

-التعامل معهم بطريقة طبيعيه؛ وذلك ألن بعض األطفال

والمراهقين يشكون أن لديهم شعوراً غير واثق تجاه إعاقتهم،

لذا يجب التعامل معهم بشكل هادئ وطبيعي.

 

-التعرف عىل النقاط القوة لديهم، وتشجيعهم عىل إظهار

مواهبهم.

 

-عدم الخوف منهم، ألن وجود إعاقة ماال يعني أن األمر مخيف.

 



اليُعتبر األشخاص من ذوي األحتياجات الخاصة من العاجزين الذين
اليقدمون الخدمات للمجتمع, وإنما يمتاز الكثير منهم بصفاِت
ومواهب جعلتهم يتفوقون عىل بعض األصحاء, مثل توماس

أديسون الذي افتقد إىل سمعه وهو طفٌل صغيرٌ ولكنه استطاع أن
يقدم للبشرية االختراعات الكثير مثل المصباح الكهربائي والكاميرا
وغيرها؛ لذلك البد من المجتمع أن يحتضن هذه الفئة ويقدم لها

كل ماتحتاج إليه واستغالل المواهب التي قد يتمتعون بها.   



CLIMATE CHANGE
التغير المناخي ، أسبابه و تأثيراته

يعزو العلماء نزعة االحتباس الحراري العالمية التي ُرصدت منذ منتصف

القرن العشرين إىل أنشطة البشر التي زادت من "ظاهرة البيت الزجاجي

" وهو ما ينتج عندما يحبس الغالف الجوي الحرارة التي تُشعها األرض

نحو الفضاء. تمنع غازات محددة في الغالف الجوي الحرارَة من الخروج

إىل الفضاء.

 

 توصف الغازات "طويلة األمد" التي تظل في الغالف الجوي بشكٍل شبه

دائم، وال تستجيب فيزيائياً أو كيميائياً للتغيرات في درجة الحرارة بأنها

"تفرض" تغير المناخ. 

 

 

 

 - الميثان: غاز هيدروكربوني ينتج من خالل مصادر طبيعية وأنشطة بشرية، بما في

ذلك تحلل النفايات في مكبات القمامة، والزراعة، خاصًة األرز، باإلضافة إىل هضم

الحيوانات المجترة وتصريف األسمدة الناتجة من تربية الماشية. 

 

 الميثان أكثر تأثيراً من ثاني أكسيد الكربون كغازٍ دفيء، ولكنه أقل وفرًة بكثير في

الغالف الجوي.

 

 - أكسيد النيتروز: يُعتبر غازاً دفيئاً قوياً ينتج عن ممارسات زراعة التربة، وخاصة

استخدام األسمدة التجارية والعضوية، وحرق الوقود الحفري، وإنتاج حمض النيتريك،

وحرق المواد العضوية.

 

 

المصدر : ناسا بالعربية 

 

أهم أسبابه

:CO2 ثاني أكسيد الكربون -

 يوجد بنسبٍة قليلٍة في الغالف الجوي لكنه مهٌم جداً، ينطلق ثاني أكسيد

الكربون من خالل عملياٍت طبيعية مثل: التنفس، وثوران البراكين،

وأنشطٍة بشرية مثل: إزالة الغابات، وتغيرات استخدام األراضي، وحرق

الوقود الحفري. 

 

 

 

 

زاد البشر من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي بأكثر من الثلث منذ بدء الثورة الصناعية.

ويُعتبر أهم غاز طويل األمد "فارٍض" للتغير المناخي.



CLIMATE CHANGE
التغير المناخي ، أسبابه و تأثيراته

- التغير سيستمر لما هو أبعد من هذا القرن:

 من المتوقع أن يستمر المناخ العالمي بالتغير لما يزيد عن هذا القرن.

يعتمد حجم التغير المناخي خالل العقود التالية في المقام األول عىل

كمية الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري التي تُبعث عالمًيا

وعىل مدى حساسية مناخ األرض لتلك االنبعاثات.

 

 - الحرارة ستستمر في االرتفاع

 

- ستطول المواسم الخالية من الصقيع وكذلك مواسم اإلنبات

 

 

 - المزيد من األمواج الحرارية ونوبات الجفاف

 من المتوقع أن تصبح موجات القحط وموجات الحر (فترات من

الطقس الحار غير الطبيعية والتي تستمر من أيام ألسابيع) أكثر حدًة في

كل األرجاء، وموجات البرد أقل حدًة في كل األرجاء. ومن المتوقع

استمرارية درجات الحرارة في االرتفاع بفصل الصيف مع انخفاض

نسبة رطوبة التربة، والذي يؤدي تتابًعا لتفاقم موجات الحرارة. 

 

تأثيراته المستقبلية

 

- بحلول عام 2100 سيرتفع منسوب البحر لما يقرب بين 1 إىل 4 قدًما

وهو نتيجًة للماء الزائد من ذوبان الجليد األرضي والتوسع في ماء البحار

نتيجة ارتفاع درجة حرارته. في العقود العديدة التالية، يمكن أن تترافق فورة

العواصف وذروة المد والجزر مع ارتفاع مستوى البحر وهبوط األرض مما

سيزيد أكثر من الفيضانات في بعض المناطق. سيستمر ارتفاع منسوب

البحر لما بعد عام 2100 ألن المحيطات تتطلب وقًتا أطول لالستجابة

للظروف التي ستصبح أكثر دفًئا عىل سطح األرض. لذلك سيستمر ارتفاع

درجة حرارة المحيطات وكذلك استمرار ارتفاع منسوب مياه البحر لعدة

قرون بمعدالت تساوي أو تزيد عن معدالت القرن الحالي.

 

 - من المحتمل أن يفقد القطب المتجمد الشمالي جليده من المتوقع أن

يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالًيا من الجليد صيًفا قبل حلول منتصف

القرن الحالي.



WHAT CAN WE DO? 
 

كيف يم�ننا حماية األرض موطننا - و كوكبنا الوحيد - من
 التغير المناخ� و االحتباس الحراري؟ 
شاركينا الحلول الت� تؤمنين بجدواها

 
KKUMAGAZINE@GMAIL.COM





عبدهللا  ر  ي ث أ بتصرف:  ترجمة 

��� ����، ������ ������ أ����� �� ا����� 
 

����ة ����ة �� ����� ��� ��� ����� أ����� �� ا������ات ا������، ���� أن ����، ���أ �� ��� ا���ا�����ت و��ق ������� ��
ا����اث ا������

�� ��ا�� ������، ���� ��� ا����ع ��ه ������ ��������، ����� ���� �����، ����� ��ي ا������ أ��� �� أن ������� 
����� ��رك ��� ا����ع ��ه و����� �� ��� ا����ي ����، ����� �������� ����� ذوا���، إ���ء �����ت أ���، و����أ ���� ا����ة

��� ���ء و��� ��� ����� ����� ا������
 

 psychcentral.com , psychalive.org :المصادر

Defense Mechanisms

��� ا����ع

���� ��� ا����ع؟
 

��� ا����ع �� ا���ا�����ت و��ق ������� ا�����ن ���
 ���� ���� �� ا���� أو ا����� 

�������� ��� ���ا ا����، ا���� �� ���و ����ً! 
��� ا����ع �� ���� إ�� �ٍ� �� ��رع ��ب ����،

����� ��� ���� أ����� ���� �� ا��ا�� ��� �� ������، 
و������ أ��� ��� ������ 

ً و��ا �� ا����� �� ا����، ���� ا����ع أ��ارا
أ��� ��� ��� �� ������ 

��� ��د ��� ������ ا����� ���ل و إ���د ����
�� ا������ ا����� و ا����اث ا������� 

����� ���ن �� و���� ا����ع ���� ���� ���� ��
ا������ر ا����ر ��� �������، ا����ة، ا�������، ا������ 

����� ���� �� ا����ة �����ل �� �����

���ذا ���م ���� ��� د�����؟ 
 

��� و��د���، ����� �� �����ت وا����� و�������
�� ����� أ��� ����� ������ ا���������، ا��م ا��� ��

������ ������� ������ أن ا���وء �� أ��� ا���ا����� ���
����� إ����، ا��ب ا���� ���ا�� �� �� ا��و��ت،

����ً ������ ���ً و ����ً �����، ������ ��ن ������ �� ���
���� ��� �� ����ه ����

������� �� ا����� أ���ء ������� ��� ��������� �� �����
�����ا��� و أ���ر�� ��� ا���ى ا����� ، �� ��ون ��ة
���������، ��� ��� أن ����ف �� ا������ و ���ا�
أ��ً ���� ��وف ������، ������ ��� ا���� �� �����ٍ ��،

���ا��� �����ت و��ا�� ������ 
"

��� ��ذا؟ 
 

�����ل �� ����� ا����رب ا����� ��������ء ��� ا�����، �����ب ا������، أو
���� ا����اث ا������ ��������ت ������ر�� �� ��� ا������ أو

ا��ا���ت وا������رات ا����د�����
 �������، �� ���ن ��ق د����� ��ن ���� ا���ا����، ����� أ����� ا����ة
ا��� ���� ��� ����� ا����اف ، ���� ��� ا���اد ا���ا��� أو ا����و��ت�

����� �� ا����ع ���ن ������ ����س ����� ا���� ����� ا�����ر� 
�������، إدرا��� ������ ا����ع �� ���ن ���، ����� ������ ��ق ������

��� ���� أ����� ا����ر� 
����� �� ا����ع ����ة، �� ���اوح �� ��� �����ت ������� أو ����� ���ات

إ�� ا��د��ن وا�����ء ��� ا�������
 �� ا��ا�� أن ����� ����� �����ً ����� و���� ا����ع ��ه ، و ���

����ً أن ���ول ������ 
���� ��ر�� ��ه ا������ ��� ������ ������� ا������� ��� �� ����� �� ��

�������

أ�� ا���ر ؟ 
 

�����ً ��� ا����ع ������ ���ر ��ري ������ن وا��ا��، �� �� ��رك ������� ��
��� ا�����، ����� ��� �������� و و������ و ������� �� ذوا����

 
ا���ال ��:

"�� ������ �� ا���� ا������ أو ��ا�� �� أ����� و���ب إ�� ���� ���
وا���؟



أ��� و���� ا����ع ��� �� ������ ا������ ، ��� و�� ��� ،
أ��ز�� ��:

 
1.     ا�����ر: ر�� ���� ا��ا�� أو ا������، ا����ف ���

��
أن ��ث �� �� ���ث ، ��� �� أن ���ر �� �� ���

������ ا����� �� ا���س �����ن ���� �����ً ��� ������ا
ا������ �� ا������ ا����� أو ��� ��ا�� ������ ا��� ��

����ون ا�����اف ���� 
 

���ل: ��� ���� ���ء ��، ���� إد����، و ����ل �����
��� �� ���� و �� ��������

 
2.     ا����ف ���� ����: 

ا������ت ا�����ة و ا������ ������� �� ا��ات أو �� ا������
ا��� �� ������ ا�����ن إ������، �����ً �� ��ل: "أ�� ����

"���
�� ���م ا�����ن ���� ���ب ��� ا���ف ا����، أو ���م

������ ��ء ��� 
 

3.     إ���ط ا����ر ��� ا������: 
و ذ�� ����� ���� ا�����ن أ���ره أو �����ه ��� ا������
��� �� أ��� ������� أو أ���ر��� و ذ�� ���� ��م ر���

ا�����ن �������اف ������ أ���ره أو �����ه، �����ً �����
���ن ��ه ا�����ر ��� ������ أو �� ا���� ا������ ����،

����م �������� ��� ا�������
 

4.     ا����: 
ا���� �� ا���� ا��� وا�� ������� أو ا�����ر ا���� ������،

ا����� �� ا���� �� أن ذ�� ���ث ��� و��، و ��� ���� ��
ا�����ن�

 
5.     ����� ا������ ������ �����

����� ا������ ���ه ��� أو ��ء �� إ�� ��� أو ��ء
آ��، وذ�� ����� �� ������ ا�����ن ����� �����ه ���ه

ا���� ا����� ����� ���� ا����ل ا����� �� ����� ����
��� �� �� ����ه �� ا����، ���� �� ������ إ��اء ����
��� ����ً �� أن ����، ����م ������ ���� ��� زو��� أو

���ا��� ا������
 

 
6.     ا������� ����������

ا������� ���������� �� ا������� �� ا����ء �������ت ا��������
ا������ �� ا������، ���� ����� ا�����ن �� ا������ ��

ا������ ا�����
أو ا������ ���م ا�����ن ������ف ���� ���� �� ا������ . 

����ل، ��� ���� ��� ��ن ���� ��ض ���� و���� ،
����ً �� ا������ �� ���� و ���� ���� ���� ���� ��

ا����ر ��� ا���� �� �����ت ������ �� ����� ���� 

 ���� أ��ز ��ر ��� ا����ع؟ 

 
ر�� ذ�� ����� و���� د����� ���ة و ����� ، و �����

�� ���ء ا��ات، ����� ����� ��� ا���� �������� و ���ر�����
1.     ا������

 ا������ �� ���و�� ���� ا������ أو ا�����ر ا���� ������
و������� إ�� �����ت ���ة، ����ل ، ا���� ا���� �� ���ل

���� و ����� ا������ إ�� ���ر�� ر����� ���� ����� ������
ا�����ن ����ً أن ���ل ا����اث ا����� إ�� ���� ����� ��� ����

����� �������
 
 

ا������:
ا������ ��� ���ط ��ة ا�����ن ����ً �� ا������ ���

���ط ����، ����ل، �� ا����� أن ���ل أ����: " أ�� �� أ���
ا���� ���� ��� ��

���� ا����ن!"
 

����ي ��ن ��� ا����ع �����ً ���ن �����ت ������� ا�����ن ���ل
�����، �����ً �� ������، و��ا ��ء ���، ��ن ذ�� ���� �����

��ز��� ������ ���� ا����� �� ا���ق ا����ة ا������ أ����
 
 
 

��ذا ��ِ�؟ 
�� ����ِ� ��� ���� أو ��� أ�� ��

����� أ�� ��ه ا������ت؟ 
�� ���ِ� ا���ا��ت و ���ل ������� ����؟ 

المصادر: psychcentral.com , psychalive.org ترجمة بتصرف: أثير عبدال�ه 



Remember, today is the tomorrow you were worried about yesterday. 
It turned out fine didn't it? 



���ان ا����ب (��� ���ِ� ���ً�ا) ٔا��د�� ����� ����� ���� ا��� ��� ���� ��� ٔار�� ���ات

��� ��ل �ٔ�ن ا���� ������ و��ُ��� و�� رٔا�� ��ل �ٔ��� ����� ������ ا������ �� ���.

�� ��� ا��ٔ����� ٔا���ُ� و��ً� �� �ٔ�س �� ٔا���� ا����ب ا���� �� ������.��ٔا�� ا���� ���ق دون

ٔان ���� ا������ ا��� �ُ��� ����������.وا�ُ���ن ا��ي ������ �� ا�����ة ُ����ً� ���ات ����� ��

ا���اء �ََ�َ� ��� ا������ ا��� ����� ����� ���ً�ا را��ً� ����� �� ا����ن.وا���اع ��� ا����م

وا���ر ا��ي ���ث ��� ��� ����� ����� ��� �� ��م ���� ���� ا�����ة ������ إ�� ا��ٔ��

و����� ��� ا����� �� ا����ى ا��� ������ ٔا��ات ا������� ���ً��.���ا�� �� ٔا���� �����ة

���� �� ��ه ا�������.

��ٔ���ءل �� ��� ����� ��ٍ� ����� ؟و�� ���ك ���ً� ٔا���ص ����ا ��� ا����ة ا������ة ���ٔ���ء؟��

ٔا����� ٔان ا�ٕ����� ���� ���� ������ �ً�ا.���� ���� ٔا��� ٔاو ����ٔ�� ٔا��� وا��� ��� ���� ٔا����

و����� ����ة ��ا ��� ����� �� و�� ا��ٔ���ء ��ّ�!���� ������ ��� ���رة ٔا�� ������ �� �� ��

������ ��ً�� و���.ٔا�� �� ���� إ�� ��� �� ا������ ��� و�� ���� ٔا�ً�� إ�� �� ا������ت ا��� ��

������� �����.�����ول ��� ا����� ������ �� ����� ��� و���� و��� ���زك و���رك ٔاو �����

وا�������.و����� ��ا ٔا���ءل ��ل ا�ٕ���اط �� ��� ا����اء �������� ��������ة ���و ��

ا������ و�ٔ���� ا����ر �����ر و��ا ا������ر ���� �� ����� و��ل �� �� ����� ���ه ا������

إ�� �����ه �� ���ه �� و�� ����.ؤا���� ��� �����ن �ٔ�ن ا���� ����ء ���ي ���� �� ������

ا���� ٔا��� �� ا��ٔ���� �ٕ������ت ����ت ��� و��� ا����ر ����� ُ�َ�ّ�� ��� ������ ���� (ٔا��دي)

�ٔ�ن ���ض �� ��� ��ه ا����� ����� ر��� ا����ف ��� و�� ا��ٔ���ء ���� و��� و��� ��

����ً� ��� ا��ٔ���ء ����� ���ا��� ��ا ا���� ا��ي �ُ���� ار����� ������� وار���ط ا�����

��.������� ����� و�� �� ���� ��� ٔا��ا���م ٔا�� ٔا��� ��ـٔ����� ���� ��� ا����ص ا���� �������

��ٔن ا����� �� ���در�� ����.

��ا��� ���ب 
��� ����ِ ����ًا

��� أ���



Self-Love is not being
oblivious to your inner

flaws.
But valuing yourself enough

to overcome them. 

ترجمي لنا العبارة السابقة، و أرسليها عىل إيميل المجلة،
 و سننشر أفضل الترجمات في العدد القادم 



.ها

ك ت ل ص و ب

ها هيا.. بوصلتك بين ايديك في ساحتك,لتوجها
حيثما تجد نفسك حيث ترغب ان تكون ال

تستصغره وال تطلب رأي األخرين به, يكفي ان
تحبه روحك ان تكون في كامل رغبتك به . ان

تختار المكان الذي يليق بك
وال تخاف من الفشل أو العثرات. بقوتك قادر

على محوها وتخطيها وفي كل مرة تقع قاوم
اوقظ نفسك تشبث في محاوالتك ,مازال

هناك فجر مازال هناك شمسًا ستشرق يومًا ما
لطالما مازلت على قيد الحياة

كل تلك العثرات ستبنيك ستبني قوتك
وعزيمتك للمواجهه اصر.. واجه.. حارب.. لكي

تصل اليك ،آلمالك واحالمك، التي
ظننت يوما انها مستحيلة .لسالمًا خالدًا في
قلبك بدون ندمًا او آلم " نحن نستطيع عندما

" نريد نحن فقط
يقول ابن القيم –رحمه هللا- ولو توكل العبد

على هللا حق توكله في إزالة الجبل عن مكانه
وكان مأمورًا بإزالته ألزاله

إعداد: امل ناصر 
تنسيق: مرام آل الشيخ



العديد من الرؤوس أفضل من واحد. لدى األشخاص من
مختلف المجاالت واألعمار واألعراق وجهات نظر مختلفة

يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء عىل مشكلة ما. العالم
مكان كبير ومعقد. من غير المحتمل أن يكون ألي فرد أو
مجموعة إجابات عىل كل شيء لذا من األفضل اخذ اراء

االخرين.

تغيير العالم قد يبدو العالم وكأنه مهمة

مستحيلة ، لكن كل ما يتطلبه األمر هو طريقة
خاصة للتفكير. يتطلب االبتكار في عالم علوم

الكمبيوتر النظر إىل ما وراء تفاصيل

الخوارزميات ، ومنطق الكمبيوتر ، واألجهزة ،

والسؤال عن كيف يمكن ألجهزة الكمبيوتر جعل
العالم مكانًا أفضل. ويمكن بعد ذلك تحسين

التكنولوجيا الحالية لتلبية تلك االحتياجات

"التعليم هو أقوى سالح يمكنك 
استخدامه لتغيير العالم"

نيلسون مانديال (1918–2013) ،
الرئيس السابق لجنوب افريقيا

تغيير العالم

اسأل اآلخرين عن اراءهم

جرب أشياء جديدة

كلما زاد عدد األشياء التي تتعرض لها ، زادت
احتماالت قيامك باتصال جديد بين فكرتين ، مما

يؤدي إىل تقنيات جديدة وحلول جديدة. كما أنه
يبقي الناس منفتحين ومتواضعين ، وهي صفات

ضرورية في الخروج بأفكار جديدة

اسأل اسئلة
العالم الجيد ال يقبل الحقائق بالقيمة الظاهرة له ،
لماذا يجب أن تعمل األشياء بطريقة معينة؟ هل
يمكن أن تكون بشكل أفضل؟ عىل سبيل المثال،
العالم الجيد يتساءل عما إذا كان الطريق السريع
يمكن أن يكون أكثر كفاءة ، أو يعالج مشكلة التلوث ،

فإن تحدي الوضع الراهن هو الخطوة األوىل للتغيير

2

ابحث عن الموارد

من المهم فهم المشكلة قبل حلها. يمكن أن تساعد
الكتب واألفالم والبودكاست والخبراء في مختلف

المجاالت عىل تقديم صورة كاملة للقضايا التي يتم

معالجتها. غالًبا ما توجد أفضل اإلجابات في التفاصيل
الدقيقة التي يسهل التغاضي عنها.

3
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إعداد: أ. نورة الشهراني
تنسيق: مرام آل الشيخ 
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"Education is the most
powerful weapon which
you can use to change
the world."

Nelson Mandela (1918–2013), 
former president of South Africa

 
Changing the world may seem like an impossible task, but
all it takes is a special way of thinking. Innovation in the
world of computer science requires looking beyond the
details of algorithms, computer logic, and hardware, and
asking how computers can make the world a better place.
Existing technology can then be improved to meet those
needs.

 
Ask questions 

A good scientist doesn't accept facts at
face value, why must  things work a
certain way? Could they be better?

whether it's wondering if a motorway
could be more efficient, or tacking the

pollution problem, challenging the
status quo is the first step to change. 

Try new things 
The more things you're exposed to, the
higher the odds that you'll make a ew

connection between two ideas. 
This leads to new technologies and new

solutions. 
It also keeps people open-minded and
humble, qualities that are essential in

comping up with new ideas. 

Look for resources
It's important to understand a problem

before it can be solved.
Books, movies, podcasts, and experts in

different fields can all help to give a
complete picture of the issues being

tackled. 
The best answers are often found in tiny

details that are easy to overlook. 

Ask other people's options
Many heads are better than one. People

from different fields, ages and
ethnicities  have different perspectives
that can help shed light on a problem. 

The world is a big complex place. 
It's unlikely that any one individual or a
group has the answers to everything. 

إعداد: أ. نورة الشهراني
تنسيق: وجدان الشهراني
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