
كن مستعداً للحياة .. الحياة السعيدة بدون ندم، وأنت عارف إنك عملت كل إليل عليك. خليك 
مستعد أنك دا�اً تعمل الحاجة إليل رضوري تعملها عشان تساعد الناس، والزم تكون عندك 
الرغبة يف كدة. ك�ن الزم تكون مستعد إنك تعيش حياة كاملة وسعيدة بإنك تبقى دا�اً يف 
صحة كويسة عشان تخدم مجتمعك وبلدك وك�ن تبقى أخالقك كويسة عشان بلدك تتقدم بك.
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ليه نفكر بإيجابية؟
في  موجودة  الداخلية، سواء  أفكارنا  على  بتقوم  ومعرفتنا  ومعتقداتنا  كل مشاعرنا 
إنها  عارفين  مش  إحنا  وإللي  م��وج��ودة،  إنها  عارفين  كلنا  يعني  ال��اوع��ي،  أو  الوعي 

موجودة. وإحنا بنتحكم في كل دا، سواء كنا عارفين كدة أو أل.

أو  نشيطين  خمانين،  أو  متحمسين  سلبيين،  أو  إيجابيين  نكون  نقدر  إحنا  كمان 
كسانين.

مثًا بعض  يعني  بياخدوها،  إللي  »المواقف«  وبعضها هو  الناس  بين  فرق  أكبر  لكن 
الناس بيستمتعوا لما يتعلموا حاجة جديدة، لكن فيه ناس تانية بتبقى مخنوقة وهي 
جديدة،  حاجة  تتعلم  إنها  كويس  إنه  شايفة  كتيرة  ناس  وفيه  جديدة،  حاجة  بتتعلم 

عشان يمكن تحتاجها في يوم من األيام.

بيحسوا  الناس  »معظم  قال  لينكولن  ابراهام  اسمه  سابق  أمريكي  رئيس  فيه  لكن 
بالسعادة على قد ما بيقرروا هما عايزين يبقوا مبسوطين قد إيه«

وأحنا مواقفنا إللي بناخدها في حياتنا دلوقتي عبارة عن العادات أتكونت في شخصيتنا 
نتيجة لإلتعلمناه في البيت من بابا وماما، وبرة البيت من أصحابنا والمجتمع إللي إحنا 
»الصورة  اسمها  حاجة  بيكون  ده  وكل  نفسنا،  من  لإلتعلمناه  وكمان  فيه،  عايشين 

الذاتية« بنكونها عن نفسنا و»الصورة العالمية« بنكونها عن العالم من حوالينا.

سواء  نفسنا،  مع  بنعملها  إللي  الداخلية  الحوارات  خال  من  أكتر  بتثبت  دي  المواقف 
كنا عارفين بكدة أو مش عارفين. وأول خطوة في تغيير مواقفنا هي تغيير الحوارات 

الداخلية دي.

يعني نقول إيه؟
من ضمن األساليب لتغيير مواقفنا أسلوب 

3 ت: تعهد – تحكم – تحدي

د تعهُّ
هتكون  إنك  نفسك  مع  إيجابي  تعهد  أعمل 
وأصحابك،  وأس��رت��ك،  دراس��ت��ك،  ناحية  ملتزم 
قضية  أي  وناحية  حواليك،  الطبيعة  وناحية 
ملتزم  تكون  إن��ك  تستاهل  إنها  شايف  إن��ت 

قوة التفكير اإليجابي 
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لما  معاك  وإل��ل��ي  نفسك  أم��دح  ناحيتها. 
تعملوا حاجة كويسة. احلم بالنجاح. خليك 

دايمًا متحمس.

م تحكُّ
المهمة،  الحاجات  على  مركز  دايمًا  خليك 
حط أهداف وأولويات للحاجات للعايز تفكر 
عشان  رؤي��ة  عندك  خلي  وتعملها،  فيها 
حط  عايزها،  أنت  إللي  الحاجات  تنفذ  تقدر 
إزاي  أتعلم  المشاكل،  مع  للتعامل  خطة 
مع  أمين  خليك  بالنجاح،  إستمتع  ت��رت��اح، 

نفسك.

ي تحدِّ
وأتغير  مختلفة  حاجة  أعمل  شجاع،  خليك 

وأتحسن كل يوم، أبذل أقصى مجهود عندك وما تبصش ورا، أعتبر التعليم والتغيير 
فرص، جرب حاجات جديدة، فكر في حلول مختلفة، أتقابل مع ناس جديدة، أسأل أسئلة 

كتيرة، تابع صحتك العقلية والبدنية، خليك متفائل.

الدراسات بتقول إن الناس إللي عندها الصفات دي دايمًا بيكسبوا لما ما بيكونش فيه 
مشاكل، ودايمًا بيقدروا يتغلبوا على وضعهم لما تحصل مشاكل.

الداخلية  واإلفتراضات  الحوارات  في  يغيروا  بيبتدوا  الناس   ..« إن  بتقول  األبحاث  وكمان 
وبتتحسن  وبتزيد طاقتهم  فوري،  أداؤه��م بشكل شبه  بيتغير  بكدة،  دريانين  وهما 

األمور معاهم...«

التعهد والتحكم والتحدي بيساعدوا في بناء التقدير الذاتي وتشجيع التفكير اإليجابي. 
واألمثلة على دي كتير ومنها: 

7 اقتراحات لبناء مواقف إيجابية 

- في كل فصل، دور على الناس اإليجابيين عشان تتصاحب عليهم
- في كل درس جديد، دور على فكرة جميلة

- في كل كتاب بتقراه، دور على مفهوم جديد مهم بالنسبة لك
- مع كل صاحب من أصحابك، إشرح فكرة جديدة انت لسة متعلمها

- مع كل مدرس، اسأل سؤال 
- مع نفسك، هات ورقة واكتب عليها أهدافك وأفكارك وتصرفاتك اإليجابية

وأفتكر دايمًا أن حياتك هي أفكارك، ومشاعرك هي الحاجة إللي أنت عايز تحس بها.
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اإلستعداد معناه إني دايمًا أكون في حالة أستعداد ذهني وبدني عشان أقوم بواجبي.
لو  المسبق عشان  وبالتفكير  األوامر  بتدريب نفسي على طاعة  أكون مستعد ذهنيًا 
حصلت أي حادثة أو موقف عشان أبقى عارف أتصرف إزاي في الوقت المناسب، ويكون 

عندي الرغبة إني أعمل كدة.

أكون مستعد بدنيًا بإني أكون قوي ونشيط وقادر إني أعمل الحاجة الصح في الوقت 
المناسب وفعًا أعملها.

في  ب��س  بيفكر  كانش  م��ا  مستعدًا«  »ك��ن  الكشافة  شعار  ف��ي  فكر  ب��اول  ب��ادن  لما 
االستعداد للطوارئ، لكن كانت فكرته إزاي الكشافين يبقوا مواطنين منتجين لبلدهم 
ومجتمعهم ويبقوا مستعدين أنهم يخلوا كل إللي حواليهم مبسوطين، وكان عايز 
وعشان  صعبة،  مواقف  أي  قابل  لو  عشان  وبدنيًا  ذهنيًا  مستعد  يكون  كشاف  كل 
يبقى شجاع في مواجهة التحديات إللي قدامه. وحياة اإلستعداد بالنسبة له معناها أن 
الكشاف يكون جاهز أنه يتكيف على أي غرض أو وضع يكون فيه. وزي ما بنجهز األرض 
عشان نزرع فيها، وبنجهز الهدوم عشان نلبسها، وبنجهز األدوية عشان نتعالج بيها، 
الزم نكون احنا كشباب جاهزين عشان كل مراحل حياتنا، والزم يكون قلبنا موجه ناحية 

خدمة الناس عشان سعادتهم.

كن مستعدًا للحياة – الحياة السعيدة بدون ندم، وأنت عارف إنك عملت كل إللي عليك.
خليك مستعد أنك دايمًا تعمل الحاجة إللي ضروري تعملها عشان تساعد الناس، والزم 
تكون عندك الرغبة في كدة. كما الزم تكون مستعد إنك تعيش حياة كاملة وسعيدة 
بإنك تبقى دايمًا في صحة كويسة عشان تخدم مجتمعك وبلدك وكمان تبقى أخاقك 

كويسة عشان بلدك تتقدم بك.

مستعد دائمًا
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إزاي أكون 
مسئول؟

ع���ش���ان أت���ع���ل���م ال��م��س��ئ��ول��ي��ة 
نفسي  ع���ارف  إن��ي  أض��م��ن  الزم 
كويس، الزم أعرف نقط ضعفي 
ما  زي  بعملها  إللي  وغلطاتي 

الزم أعرف نقط قوتي واإلنجازات إللي أقدر أعملها عشان تبقى حياتي سعيدة، والمعرفة 
دي بعرفها لما دايمًا أفحص سلوكي وأفكر في نوع الشخص إللي أنا عايز أكونه، ألني 

لما بفحص نفسي وحياتي بقدر أحسنها.
زيادة،  صبر  شوية  أكتسب  يعني   – أفضل  شخص  أبقى  إني  مجهود  أبذل  الزم  كمان 
شوية حساسية زيادة ناحية إحتياجات اآلخرين، أسامح الناس بسرعة، أبقى عايز أتحمل 
مسئولية غلطي لما أغلط. الزم أجاهد في الحاجات دي حتى لو فشلت كذا مرة، ألني في 

يوم من األيام أكيد هقدر.

ولو  حلوة  حاجات  بكتسب  هل  الصح؟  الحاجة  بعمل  انا  هل  نفسي  اس��أل  الزم  كمان 
صغيرة كل ما بدرب نفسي على ممارسة الصح؟ 

أهم 3 حاجات عشان انمي شخصيتي وعشان ابقى مسئول عن نفسي هي:-
 )1( أعرف نفسي

)2( أجاهد عشان اتحسن
)3( أقيم مدى تطور شخصيتي.

الشخصية  أن  هناقي  حوالينا  بصينا  لو  حلوة؟  شخصية  عندي  يكون  الزم  ليه  طب 
الحلوة هي مفتاح أحترامنا لنفسنا وإلحترام الناس لينا، ولبناء عاقات إيجابية مع الناس، 
وعشان نحس إننا فعًا أشخاص مسئولين ناحية نفسنا وناحية المجتمع بتاعنا، وإننا 

فعًا عملنا إنجازات نقدر نفتخر بها، وعشان نبقى ناجحين في كل نواحي حياتنا.

والمسئولية  بالمسئولية،  بتيجي  أنها  نعرف  الزم  حياتنا  السعادة في  وعشان نضمن 
بتيجي ب�3 أهداف نحققها: 

نضج الشخصية – أكون أحسن شخص أنا عايز أكونه 	•  
عاقات المحبة – في بيتي مع أسرتي وبرة بيتي مع أصحابي ومجتمعي 	•  

أحس إني عضو فاعل في المجتمع – الزم يكون لي تأثير إيجابي في  	•  
                           حياة الناس.
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وكل ما سعينا إننا نحقق األهداف دي  بتتطلب إننا نكون عايشين في الفضيلة كل ما 
بالسعادة، وعلى  اآلخرين ودا يخلينا نحس  ناحية نفسنا وناحية  هنحس بمسئوليتنا 
العكس من كدة، لو إتصرفنا بعنف وعدم محبة وإستهتار بنفسنا وباآلخرين، كل ما 

هنحس بعدم السعادة. 

وأكتر حاجة تبين إذا كان عندنا إحساس بالمسئولية أو أل هي أعترافنا بالغلط لو كنا 
غلطنا وتعلمنا من غلطاتنا عشان ما نكررهاش تاني. 

وعشان نتعلم نكون مسئولين الزم نفكر في 

•	المسئولية Responsibility: كتير ما بنلوم الناس على غلط بيحصل    
                لكن عمرنا ما بنلوم نفسنا، ودا األهم، إننا لما نغلط نقول إننا غلطنا.

•	اإلدراك Recognition: بمجرد ما نحس إننا عملنا غلطة الزم ندرك إيه إللي وصلنا    
                للغلطة دي عشان ما نكررهوش. 

•	المصالحة Reconciliation: هل غلطتي أذت حد تاني؟ يبقى أروح اعتذر له.  
 

•	الحل Resolution: لو غلطتي عملت مشكلة أحلها إزاي؟   

خليك مبدع 
اكتشف نفسك من جديد

لو نفسك تحسن من ثقتك بنفسك، الزم تتعلم تكون مبدع، ألن اإلبداع دايمًا بيبقى 
تجربة مفرحة، وكل لحظة بتقضيها في اإلبداع بتضيف لحياتك وبتخليك تاقي وسائل 
بنستمتع  وم��ش  اإلبداعية  اللمسة  فيها  بنفقد  لحظات  فيه  لكن  ي��وم.  كل  جديدة 
باإلبداع، لكن إوعى تسيب نفسك كدة، الزم تتغلب على السلبية دي، ولو ما كنتش 
بتحاول تبقى مبدع في البيت، فهيأثر على شخصيتك. هتحس أن فيه حاجة ناقصاك 
بنفسك، ودا هيخليك في  ثقتك  وهتفقد 
اآلخ���ر ت��اخ��د م��وق��ف س��ل��ب��ي. وال��س��ب��ب في 
إنك ما بقيتش بتستمتع باإلبداع أكتر من 
فقدت  أن��ت  بيبقاش عشان  م��ا  ع��ادة  ك��دة 
موهبتك، لكن عشان أنت فقدت إهتمامك. 
لكن أنت تقدر تبقى مبدع من أول وجديد 
لو كنت عايز. كل إللي عليك أنك تهرب من 
الموقف السلبي دا إللي بقى عادة عندك، 
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بجد،  مجهود  شوية  بذلك  ولو 
م��م��ك��ن ف��ع��ًا ت��ع��ي��د إك��ت��ش��اف 
ال��ج��ان��ب اإلي��ج��اب��ي م��ن اإلب����داع. 
مبدع،  تبقى  أزاي  نفسك  علم 
الموضوع مش بس متعة، لكن 
أنت الزم تبقى عايز تكون مبدع 
رسالة  توصل  عايز  أن��ت  عشان 
م���ح���ددة ل��ل��دن��ي��ا م���ن ح��وال��ي��ك 

بأسلوب مبهر.

المواقف: 
الناس عشان مختلفين عن بعض فبيبقى ليهم أفكار مختلفة عن نفس الحاجة، وفي 
الواقع األفكار دي بتعتمد على التصورات – يعني كل واحد شايف الحاجة إزاي؟ وعشان 
تبقى مبدع مرة تانية، غالبًا ما هتضطر أنك تغير تصوراتك، بحيث أنك تركز أكتر على 
تحليل األفكار بدل ما تبص على كم المعلومات إللي فيها. وكل إللي عليك تعمله إنك 
تبقى  الزم  أفكارك  مبدع،  تبقى  بتحاول  لما  وأنت  الناس.  وسط  بتميزك  دايمًا  تحتفظ 
متميزة وفعالة في نفس الوقت، ودي حاجة ال يمكن تعملها إال لو عرفت أزاي تشتغل 

كويس وسط مجموعة.

خلي عندك روح المنافسة: 
لو أنت واخد موقف صح مش هتاقي من الصعب عليك أنك تعيد إكتشاف اإلبداع إللي 
جواك، لكن أنت تقدر تسرع من عملية إعادة اإلكتشاف دي بإنك تاقي حاجة تخليك دايمًا 
منبهر، ومن الطرق الجميلة عشان تعمل كدة هو إنك يكون عندك روح المنافسة مع 

الناس إللي بتحاول تبقى مبدعة في مجال مشابه.
التعلم عمره ما بينتهي: حاجة مهمة جدًا الزم تحطها في بالك هو إن التعلم عمره ما 
بيخلص، وعشان كدة الزم تبقى دايمًا عايز تتعلم، وإوعى تضيع أي فرصة إلنك تتعلم 

حاجة جديدة، وكل ما تتعلم أكتر، كل ما هتبقى مبدع أكتر بطريقة أحلى.

تغيرات بسيطة في تصوراتنا  نعمل شوية  نحاول  لما  إن  قدرنا نشوف  وبالطريقة دي 
وأنشطتنا نقدر نعيد اكتشاف قدراتنا اإلبداعية بسهولة. وكل مبدع الزم يمر بمرحلة 
من عدم اإلبداع في حياته بيحس فيها أنه مش قادر يفكر في أي أفكار جديدة، لكن دا 

مش معناه أنك ما تقدرش تبقى مبدع مرة تانية.
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هو سمعان بن يونا معني إسمه صخرة وحجر. ولد في قرية بيت صيدا الواقعة علي 
بحر طبرية قبل مياد السيد المسيح بعدة سنوات، قد تصل إلى العشرة وتزيد قليًا. 
وكان يشتغل بصيد األسماك شأنه في ذلك شأن الكثيرين من سكان قريته.... يحتمل 

أنه كان – مع أخية أندراوس – تلميذًا ليوحنا المعمدان. 

بناء علي توجيه يوحنا   – إن��دراوس أخوه  لقاؤه األول بالرب يسوع، بعد أن أخبره  كان 
– قد وجدنا المسيا وأصطحبة إلى حيث المسيح... وفي ذلك اللقاء قال له الرب » أنت 

سمعان بن يونا. أنت تدعي صفا » )يو 1: 35- 42(. 

أما دعوته للتلمذة فكانت عقب معجزة صيد السمك الكثير، حينما طمأنه الرب بقوله 
» ال تخف. من االن تكون تصطاد الناس «. وحالما وصل بالسفينة إلى البر ترك كل شئ 

وتبعة هو وأخوة وأبنا زبدي )لو 5: 11-1(. 

وما لبث أن شرفه الرب بدرجة الرسولية ودعاه »بطرس«. كان بطرس أحد التلميذين 
الذين ذهبا ليعدا الفصح األخير، واحد الثاثة الذين عاينوا إقامة إبنه يايروس بعد موتها، 
األربعة  واحد  Mount Tabor، وصاته في جثيماني،  المسيح علي جبل طابور  وتجلي 

الذين سمعوا نبوته عن خراب اورشليم والهيكل.

كان بطرس ذا حب جم لسيده وغيرة ملتهبة ولكنه كان متسرعًا ومندفعًا.. فهو األول 
بالمسيح في يوم الخمسين. لكنه في  الذي بشر  المسيح واألول  الذي أعترف باهوت 
إندفاعه حاول ان يمنع المسيح أن يموت )مر 8: 31: 
33( ولما قال له المسيح أنه سينكره ثاثة قبل أن 
يصيح الديك مرتين، أجاب في تحد »لو أ ضطررت أن 

أموت معك ال انكرك «. 

المعجزات  ببعض  ي��دي��ه  ع��ل��ي  يتمجد  ال���رب  ك���ان 
 ،)3 )أع  الجميل  الهيكل  باب  عند  المقعد  كشفاء 
وشفاء أينياس في مدينه اللد وإقامة طابيثا بعد 

موتها في يافا )أع 9(.

وق��د فتح ال���رب ب��اب األي��م��ان ل��أم��م علي ي��دي��ه في 
شخص كرنيليوس قائد المائه عقب رؤيا أعلنت له 

بخصوصه )أع 10(.

القديس بطرس 
الرسول
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القديس بولس 
الرسول

حياته المبكرة
ول����د ب���ول���س ف���ي م��دي��ن��ة ط���رس���وس في 
كيليكية الواقعة في آسيا الصغرى )تركيا 
بين  مؤكدة  غير  محتملة  فترة  في  اليوم(، 

السنة الخامسة والعاشرة للمياد. 
بنيامين  لسبط  منتمية  يهودية  أس��رة  كنف  في  وترعرع  شاول  ال��والدة  عند  اسمه  ك��ان 
بحسب شهادته في رسالته إلى أهل روما، كما أنه كان أيضًا مواطنًا رومانيًا. عمل كصانع 
خيم، وكان مهتمًا بدراسة الشريعة اليهودية حيث أنتقل إلى أورشليم ليتتلمذ على يد 
غاماالئيل الفريسي أحد أشهر المعلمين اليهود في ذلك الزمن. ويبدو أنه لم يلتِق خال 

تلك الفترة بيسوع الناصري.

رحلة بولس األولى
بعد ثاث سنين عاد بولس إلى أورشليم وهو راغب بلقاء رسل المسيح، فمكث عند بطرس 
الشهيرة  التبشيرية  برحاته  ابتدأ  البار، عقب ذلك  يعقوب  قابل خالها  يومًا  خمسة عشر 
في الغرب، ولكنه قام أوالً بالتبشير في سوريا وكيليكية. وفي العشرين سنة الاحقة قام 
بولس بتأسيس العديد من الكنائس في آسيا الصغرى وثاث كنائس على األقل في أوروبا.

إعتقاله وموته
في فترة الخمسينات زار بولس أورشليم مع بعض مسيحيي األمم الذين آمنوا على يديه، 
وهناك تم اعتقاله ألنه قام بإدخالهم )وهم يونانيون( إلى حرم الهيكل، وبعد سلسلة من 
المحاكمات ُأرسل إلى روما ليقضي بها سنتين وعظ خالها اليهود واألمم وهو في األسر، 
هنا تنتهي رواية سفر أعمال الرسل فا يعرف بالضبط ماذا حصل له بعد ذلك. يؤرخ وصوله 

إلى قيصرية إلى ما بين عامي 58 و 60 ووصوله إلى روما لربيع عام 61. 

بحسب التقليد المسيحي فأن بولس أعدم بقطع رأسه بأمر من نيرون على إثر حريق روما 
العظيم الذي اتهم المسيحيون بإشعاله عام 64 م. يقترح بعض الكتاب نهاية لحياة بولس 
وإط��اق سراحه، فذهب  تبرئته  تمت  روما  السجن في  بعد  أنه  فيرون  اآلت��ي:  الشكل  على 
واليونان حيث  إلى أفسس وإلى مقدونيا  الشرق فتوجه  إلى  بولس ألسبانيا وعاد بعدها 
كتب خال هذه الفترة رسالته األولى إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيطس. وبعد اضطهاد 
نيرون تم توقيفه باعتباره منتميًا إلى الجماعة المسيحية التي كانت تعتبر حينها خارجة 

عن القانون، وتمت إعادته إلى روما، وخال هذه الفترة كتب رسالته الثانية إلى تيموثاوس. 

رأسه على طريق  باإلعدام بقطع  عانى بولس في األسر وبعد محاكمة طويلة حكم عليه 
أوستي حوالي عام 67. هذه الحبكة مرفوضة من قبل الكثير من النقاد، وبشكل عام فقد 
الرعوية،  بالرسائل  الذكر والتي تسمى  اآلنفة  الثاث  اعتمادًا على رسائل بولس  بناؤها  تم 

وعلى تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري وعلى رواية القديس جيروم.
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العلم األهلي
هو رموز وشعار لمجد األمة وعزها ومبعث قوتها ونهضتها. يرفع العلم بسرعة دليل 

على المجد واالنتصار والعزة ويجب إنزاله يبطئ حتى يحث كل من يراه بالهيبة.

تكوين العلم األهلي:
يتكون من ثاث مستطيات متساوية.

األول  لونه احمر
الثاني  لونه ابيض

األسفل  لونه اسود
ويتوسط اللون األبيض نسر باللون األصفر.

مقياس العلم 3/2 الطول

قواعد رفع العلم:
* يراعى عدم رفع أى علم فوق العلم األهلي.

* إذا رفع العلم األهلي مع علم أخر يكون على اليمين أى على 
   الشمال الناظر إليه.

* إذا رفع العلم األهلي مع عدة أعام أخرى يجب أن يتوسطهم ويكون أعاها.
* إذا رفع العلم األهلي مع إعام الدول األخرى يجب إن يكون على اليمين وتكون اإلعام  

   فى ارتفاع واحد.
* إذا وضع العلم األهلي متقاطع مع علم دولي  يجب أن يكون على يمين والعصا فوق  

   عصا العلم األخر.
* إذا علق خلف المنصة يكون على يمين الخطيب.

* يراعى عدم فرش العلم على منضدد الخطيب.
* يرفع العلم األهلي على شروق الشمس إلى غروبها.

* ال ينكس العلم إال بأمر رسمي من رئيس الجمهورية وعند تنكيسه يراعى رفعه 
   أوالً إلى النهاية ثم ينكس بإنزاله بقدر ثلث الساري.

رفع العلم:
1- يصطف األفراد حول الساري على شكل حدوة فى الوضع أستراح ويقف فى 

    مواجهتهم قائد الدوري الذي ينادى )أنتباه( ثم أستراح ثم أنتباه.
2- تقف هيئة القيادة فى صف واحد مواجهه اإلفراد فى فتحة الحدوة بحيث يكون 

     قائد المخيم فى المنتصف حامًا العلم على يده )العلم مطبقًا( وعن يساره 
     المحدونون والمساعدون.

3- يكون قائد الدوري يمين قائد المخيم وساري العلم ويقوم بعمل التمام فيجعله 
     قائد الدوري.
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4- ينادى قائد الدوري )أسترح – أنتبه( ثم يدور 
التحية  وم��ؤدي��ًا  المخيم  قائد  مواجهًا  للخلف 
التحية  قائا )تمام يا فندم( فيرد قائد المخيم 

ويأمر ببدء مراسم رفع العلم.

الكشافون  يؤديها  التي  الكشفية  التحية   -5
عند رفع العلم الوطني أو إنزاله، وتكون تحية 
كبرى إذا كان الكشاف مرتديًا لزيه الكامل، أما 
إذا كان مرتديًا الزي المدني، أو كان زيه الكشفي 

ناقصًا فيؤدي التحية الصغرى.

6- تبدأ مباشرة مراسم رفع العلم أو نشرة.

إنزال العلم:
بنفس طريقة وتقاليد الرفع تتم فى نهاية المخيم وينزل العلم بواسطة طابور العلم 

ويسلم القائد الدوري وبدوره يسلمه لقائد المخيم.

نشر العلم :
بنفس خطوات الرفع مع مراعاة االتى :

يقوم به فرد واحد بدا من ثاثة.
يتبعه مباشرة من فتحة للسارى حيث تتم التقاليد 

كما سبق ويخرج الى فتحة الحدوة األخرى.

طى العلم:
الضلع )ب-ج( تجاه السارى يطوى العلم بالطول لينطبق )ج-د( على )أ-ب( ثم يطوى مرة 

أخرى بالطول لينطبق وهو على )أ-ب(.
يطوى العلم بالعرض إلى نصفين ثم يلف العلم بعد ذلك أسطوانيًا بمنتهى الضغط 
على أن يكون إتجاه اللف من وسط العلم إلى جهة 

األطراف.
يطوى طرف العلم الذي فى إتجاه السارى فى إتجاه 
مضاد لجهة لف العلم ويلف العلم الذي بطنه حول 
تحت هذه  الحبل   يدخل وسط هذا  ثم  مرة  العلم 

اللفه وتعمل منه عروة.

يربط الطرف العلوي للحبل وهو الذي  يكون بعيدًا 
عن الساري بطرف العلم الذي سيكون جهة نهاية 

الساري.
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طريقة التجديف
التجديف:

تعتبر رياضة التجديف من الرياضات الممتعة والمحببة للنفس سواء كان التجديف في 
األنهار أو البحار أو البحيرات.

قواعد األمان لرياضة التجديف:
- أن تجيد نوعين من السباحة على األقل )الحرة، الظهر( وتكون قادرًا على السباحة 

   لمسافة خمسين مترًا على األقل، كما تستطيع الوقوف في الماء.
- إرتداء سترة النجاة.

- عدم تحميل القارب بأحمال أو أشخاص بأكثر مما صمم له.
- معرفة أجزاء القارب وإمكانياته.

- معرفة نوعية المياه التي تنوي التجديف فيها وسرعة الرياح وتأثيرها.

كيفية ركوب القارب والنزول منه:

أواًل: إذا كنت بمفردك:
- ضع المجدافين أسفل المقاعد.

- أدفع القارب من مؤخرته في الماء، وبمجرد أن يطفو في الماء أصعد عليه.
- أجلس مكانك وثبت المجدافين في مكانهما.

ثانيًا إذا كان معك زميل:
- أجعل زميلك يجلس في مقدمة القارب مع وضع المجداف معترضًا على القارب.

- أدفع القارب تجاه الماء وبمجرد أن يطفو أصعد عليه.
مقدمة  ترتفع  مقعدك وسوف  على  أجلس   -
التجديف  ت��ب��دأ  أن  يمكنك  وب��ذل��ك  ال���ق���ارب 

واإلبتعاد عن الشاطئ.
الخطوات  نفس  أت��ب��ع  ال��ق��ارب  م��ن  ل��ل��ن��زول   -

السابقة عكسيًا.
 

وضع التجديف:
من  التجديف  يكون  المفرد  للقارب  بالنسبة 
في  المجدف  بقاء  مع  تقريبًا  القارب  منتصف 
مواجهة المقدمة مع الحفاظ على التوازن، كما 

12



يجب أن تكون مقدمة القارب أعلى قليًا من المؤخرة.
والمجدف الماهر ال يجلس في القارب بل يركع على ركبتيه فهذا يجعل القارب أكثر ثباتا 

واستقراًر، كما أنه يتيح للمجدف التجديف بقوة أكبر.

ومن الطرق الشائعة لتجديف المبتدئ التالي:
- أركع على ركبتيك على قاع القارب وأرتكز على المقعد.

- أركع على ركبتك القريبة من الجانب الذي تجدف منه وأستخدم المقعد كسند مساعد 
   ثم مد رجلك األخرى لأمام مع وضع القدم بثبات فوق القاع.

- خذ الوضع األول مع بقاء فخذاك وجزعك في وضع أنتصاب مع اإلتجاه بالجسم قليًاتجاه 
   الجانب الذي تجدف منه.

 
مسك المجداف:

- أقبض بيديك اليسرى على يد المجداف على مسافة 6 بوصة أعلى راحة المجداف.
- ضع يدك اليمنى أعلى مقبض المجداف بحيث تستقر في راحة اليد، وهذا الوضع يتيح 
    لك التجديف على الجانب األيسر، أما للتجديف على الجانب األيمن فيلزمك عكس وضع 

   القبض على المجداف.

الضربة األمامية:  )لتحريك القارب لألمام(:
- طوح المجداف لأمام على أن تكون القبضة بإرتفاع كتفك.

- أغمس المجداف في الماء بالقرب من الدنجي.
- أجذب المجداف بيدك اليسرى للخلف بينما يدك اليمنى تدفعه لأمام.

- عندما تصل يداك لمحاذاة فخذك أوقف الجذب ودع يداك تسترخيان.
- أخفض يداك ألسفل عبر جسمك تجاه قاع الدنجي، فهذا يؤدي لخروج المجداف من 

   الماء.
- أدفع المجداف لأمام أستعدادًا للضربة التالية.
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الضربة الخلفية: )لتحريك القارب للخلف(:
السير بالقارب في اإلتجاه العكسي، أي بمؤخرة القارب يتطلب أن تدفع المجدافين بدالً 

من أن تجذبهما وذلك باتباع اآللية التالية:
- أرفع المجدافين خارج الماء، وأجذب يديك تجاه صدرك.

- أخفض المجدافين في الماء ثم أدفع يديك بالمجدافين لأمام مع ميل بجسمك لأمام.
- عند إنتهاء الدفع أرفع المجدافين مرة أخرى وعد بهما للوضع السابق لتبدأ من جديد 

في تجديفة جديدة.
 

الدوران: 

الدوران السريع:
- أحتفظ بأحد المجدافين في وضع الراحة أي مرفوعًا عن الماء، وجدف بالمجداف اآلخر.

- عند الدوران لليمين جدف بيدك اليمنى.

- عند الدوران لليسار جدف بيدك اليسرى.

الدوران الحاد:
وفيه يمكنك إستعمال المجدافين معًا. وذلك بأن تجعل أحدهما في وضع الجذب واآلخر 

في وضع الدفع.

انقالب القارب:
اذا أنقلب بك القارب في الماء، أو سقطت منه فيجب عليك التصرف حسب اآللية التالية:

- إذا سقطت وكنت قريبًا من الشاطئ، والقارب على وضعه لم ينقلب فاسبح تجاه 
   الشاطئ دافعًا القارب أمامك.

- إذا أنقلب القارب أعد له بالسباحة إلى أحد جانبيه ووضع إحدى يديك على الحافة العليا 
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األخ��رى  وال��ي��د  للقارب  البعيدة 
أضرب  ثم  القريبة  الحافة  على 

بقدمك لترفع جسمك ألعلى 
وأجذب جسمك للجانب البعيد 
ثم دحرج جسمك ليستقر في 

قاع القارب.

الماء  م��ن  ال��ق��ارب  لتفريغ   -
هناك طريقتان:

أ- أسبح لمقدمة القارب ثم أضغط على المقدمة إلى األسفل مع دفع القارب بقوة لأمام 
    وبذلك ترتفع مؤخرة القارب ويندفع الماء للخارج من األمام.

ب -  أسبح ألحد جنبي القارب وأمسك بحافته، ثم أبدأ بتفريغ الماء من القارب بواسطة 
        جردل خاص عادة ما يكون مثبت بالمقاعد.

- إذا كان المجداف موجودًا فادفع به تحت المقعد، أما إذا كان طافيًا بعيدًا عن القارب فا 
تحاول الوصول إليه.

- إذا كانت سرعة المياه قوية، ويصعب عليك تعديل القارب المقلوب، فعليك أن تمسك 
به من المنتصف، كما يمكنك الصعود عليه والجلوس في المنتصف منتظرًا النجدة، 
وال تحاول أن تبتعد عن القارب فلن يغرق بمشيئة اهلل تعالى، كما أن مشاهدة القارب 

أسهل من مشاهدتك بالنسبة لفريق اإلنقاذ.

إحتياطات الصيانة:
- ال تترك جزءًا من القارب فقط طافيًا فوق الماء ألن ذلك يسبب تلف القارب.

- ال تجلس أو تقف على القارب عندما يكون على اليابسة.
- عند إخراج القارب من الماء أحفظه بعيدًا عن الشمس، وقاعه لأعلى، ومن األفضل أن 

   يكون مرتفعًا عن األرض.
- عند تخزين القارب لفترة طويلة يجب أن يكون التخزين داخل المبنى وليس في العراء.

- أحفظ القارب نظيفًا دائمًا، ونظفه قبل التخزين وكذلك عند الرغبة في أستعماله.
- تأكد من وجود الطاء دائمًا على جميع أجزاء القارب.

- قبل طاء القارب أو أي جزء منه ابدأ بالصنفرة إلزالة الطبقة السابقة.
- بادر بعاج أي شقوق أو شروخ تستجد في القارب. 
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إشارات اإلستغاثة البحرية الدولية
لكي تتمكن السفن األخرى من إنقاذ البحارة في حالة وجود جهاز إرسال تطلق كلمة 

�� دي(،  )may-day( بشكل متواصل كما أن هناك إشارات أخرى لإلعام عن وجود  )مي 
مشكلة مثل:

-  إرسال إشارات بشفرة المورس.
-  إشارات اإلستغاثة من كتاب اإلشارات الدولية.

-  علم برتقالي بداخله مربع أسود ودائرة سوداء.
-  إطاق نار من مسدس ونحوه.

-  إطاق صواريخ ينبعث منها نجوم.
- السنة اللهب.

- ضوء ساطع بمظلة صاروخية.
- إشارة دخان.

- تكرار رفع وخفض الذراع ببطء بامتداد كا 
   الجانبين.

-  إشارة اإلنذار بالتلغراف.
- إصدار صوت مستمر بأي جهاز إشارات ضباب.

- كلمة منطوقة ) مي �� دي (.

القارب الشراعي
لممارسة رياضة القوارب الشراعية ينبغي التعرفة على نوعية القوارب المستخدمة في 
نوعية  حسب  وتستخدم  واألحجام  األشكال  متنوعة  الشراعية  فالقوارب  الرياضة،  هذه 
والجماعي،  والزوجي  الفردي  فمنها  الترفيهي.  اإلستخدام  أو  والمسابقات  المنافسات 
ومنها ما يستخدم في الرياح القوية والرياح 
الشراعي  القارب  هنا  ونستعرض  العادية، 

الذي يعتبر مثالي للكشافين.

ي��ص��ن��ع ال���ق���ارب ال��ش��راع��ي م��ن ال��خ��ش��ب أو 
يحتاجه  ما  كل  فيه  ويتوفر  )الفايبركاس( 
ويقارب  ال��ري��اض��ة،  ه��ذه  لممارسة  المبتدئ 
إلى   12 من  الصغير  الشراعي  القارب  ط��ول 
أق��دام،  وهو   5 4إل��ى  16 قدمًا، وبعرض من 
لسهولة  للمبتدئين  إستخدامه  يفضل  ما 
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فإن  ذل��ك  ورغ���م  ف��ي��ه.  التحكم 
يتمتع  ال��ص��غ��ي��ر  ال���ق���ارب  ه���ذا 
ب��س��رع��ة ال ب���أس ب��ه��ا وي��ح��ت��اج 
عليه  للسيطرة  عالية  لمهارة 

في هبوب الرياح القوية.

)ص��اري(  ال��ق��ارب  ه��ذا  ويتوسط 
قائم على سطح القارب ويثبت 

تقريبًا في الثلث األول من مقدمته، ويتصل بهذا الصاري بشكل أفقي عمود آخر يسمى 
وهو  األم��ام��ي  ش��راع��ان  وللقارب  ال��ص��اري.  على  المثبت  للشراع  قاعدة  يكون  )البومة( 
القارب توجد )دفة( تثبت بوضع  الرئيسي. وفي مؤخرة  الشراع  الصغير، والخلفي وهو 

رأسي للتحكم في إتجاه القارب. 
وفيما يلي نوضح أهم أجزاء القارب الشراعي:

1- حبل تثبيت الشراع.
2- حبل تثبيت الصاري.

3- الصاري.
4- الشراع الرئيسي.

5- المسطرة.
6- حبل البومة.

7- البومة.
8- ذراع الشراع األمامي.

9- عروة الشراع.
10- ظهر القارب.

11- الدوالب )العجلة(.
12- مؤخرة القارب.

13- الدفة.
14- السكين.

15- بدن القارب
16- مقدمة القارب.
17- حبال الصاري.

18- حلقات تثبيت الشراع.
19- الشراع األمامي
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قصة الطيران
عصر األساطير

أمر  كيكارس عاهل الفرس بأن تصنع له مركبة من أخف األخشاب وزنًا ليغزو بها السموات 
فصنعت المركبه وفقًا لمشيئته وأتوه بأربعة نسور فتيه قويه ودربت خصيصًا لتسحبه 
بمركبه إلى أعلى السموات ... وبعد أن ركب المركبه وذودوها بالعتاد لرحلتهالطويله 
وهى  خلفها  من  النسور  وربطت  اللحم  من  قطع  أربعة  بالمركبه  ثبتت  السماء  لغزو 
جائعه حتى تطير فى أتجاهها محالولة اللحاق بها إللتهامها وأنطلقت المركبة بالعاهل 
الفارسى الغازى إلى السماء تجرها النسور ... وبعد فترة يئست تلك النسور من اللحاق 

بقطع اللحم فعادت أدرجها إلى األرض ومنى بخيبه أمل كبيرة.  

)1( المراحل الرئيسية التى مر بها الطيران

1- المراحل القديمة
بدأت سنة 880 وهى المرحلة التى طاف فيها بخيال اإلنسان أن يقلد الطيور فى حركتها 
قام  وقد  الطيران  له  يتسير  حتى  مثلها  بالريش  جسمه  يكسو  وأن  الرفرفه  والسيما 
عباس بن فرناس )فارسى( بعمل جناحين كبيرين لنفسه وصعد فوق قمة جبل عال 
بقدرته  الطيران  اليستطيع  األنسان  ألن  وجرح  ولكنه سقط  يطير  لكى  بنفسه  وألقى 
العضلية المجرده كما تفعل الطيور لسبب بسيط هو أنه لتحقيق ذلك الجنحة طويلة 
جدًا جدًا وكلما طال الجناح يحتاج إلى قوة عضلية كبيرة اليتحملها اإلنسان ولم يكن له 

ذيل يحافظ على إتزانه عند الهبوط.

                                                                   2- المرحلة المتوسطة
أدرك  ال��ت��ى  المرحلة  وه��ى   1783 سنة  ب���دأت 
وزن��ا  أخ��ف  الساخن  ال��ه��واء  أن  اإلن��س��ان  فيها 
األخف  الفلذات  أكتشف  ثم  البارد  الهواء  من 
وزنًا من الهواء ففطن إلى خاصية من خواص 
الطبيعة وهى أن كل جسم مغمور فى مائع 
يساوى  أعلى  إلى  دفعًا  يتلقى  غاز(  أو  )سائل 
وزن المائع المزاح »نظرية ارشميدس« وبعبارة 
إلى  فيه  المغمور  الجسم  المائع  يدفع  أبسط 
أعلى بقوة تساوى وزن المائع الذى يزيحه هذا 

الجسم .

18



وق����د أس��ت��غ��ل اإلن���س���ان ه��ذه 
ال��خ��اص��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ف��أج��رى 
تجارب  )مونجولفييه(  األخ���زان 
المملؤه  البلونات  على  كثيرة 

بالهواء الساخن….

أول  أطلق   1783 6يونيو  في   *
بالون بالهواء الساخن فى الجو 

بدون ركاب.
 

الحيوانات  / بطه وتعد هذه  / ديك  به خروف  بالون  أول  أطلق  * في 19 سبتمبر 1783 
التسطيع الطيران.

* في 15 أكتوبر 1873 أرتفع اإلنسان في الجو ألول مره في التاريخ فقد طار »دورزييه« في 
بالون من الهواء الساخن من صنع األخوان مونجو ليفييه . ومن غرائب القدر أن دورزنييه 
لقي  إذ  الطيران.  أول ضحايا  كان  الطيران  تمكن من  التاريخ  إنسان في  أول  يعد  الذى 

حتفه وهويحاول عبور المانش بالبالون.

* في سنه 1875 بحر المانش ألول مرة بالبالون وتعد هذه الرحلة أول رحلة جوية دولية 
إلى دولة أخرى )فرنسا – إنجلترا(.

* في 4 يونيو سنه 1874 صعدت أول أمرأه فى التاريخ إلى الجو وكان البالون من صنع 
»مونجوليفية«.

3- المرحلة الثانية:�
* بدأت هذه الرحلة سنه 1890 حينما قام األلمان »ليلتان« بنقل النتائج التى توصل إليها 
اإلنسان من أمر تأثير سريان أو إنسياب طيار الهواء على األسطح الهوائية . الرافعة من 
المرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية والتنفيذية وأن صنع طائرة شراعية لثقل من 
الهواء حملت إنسان في الجو – وقد لقى » ليلتان حتفه فى أخر محاوالته إذا فقد توازن 

محلقته وهوى إلى سطح األرض من على إرتفاع 800 قدم.

* تعد سنة 1903 نقطة تحول فى تاريخ الطيران فقد نجح اإلنسان في الطيران بطائراته 
إليه إذا تمكن » االخوان رايت« من التحليق بطائرتهما اآللية األولى من نوعها في التاريخ 

والتي تعتبر الجدة الكبرى لكافة الطائرات المجنحة الخالية.
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4- المرحلة المعاصرة : ))الكونية الفضائية((
الذي  الصاروخى  الدفع  اإلنسان  فيها  أستعمل  التى  المرحلة  وهى   1961 سنة  ب��دأت   *
اليحتاج المحرك المولد إلى أكسجين الهواء، كما تحتاج المحركات المكبسية أو التربينية 
الصاروخى  المحرك  اإلحرتاق  غرفة  داخل  الضغوط  إختاف  الفعل عن  رد  بل  النفاسة  أو 
إلى  اإلنسان  إنتقل  إذا  الطيران  تاريخ  الثالث في  التحول  1961 سنة  نفسه، وتعتبر سنة 
الطيران الكونى ففى 12 إبريل تلك السنة غزى الفضاء ألول مرة الطيار الكونى الروسى 
إلى  المراحل  متعدد  صاروخ  حملها  فضائية  مركبة  في  جاجاجرين(  الكببفتش  )يورى 
الفضاء الخارجي طارت في سنة 1963 أول إمرأة في التاريخ إلى الفضاء الخارجي فقد تمت 
»فلنتييناترشكوفا الروسية 49 دورة كاملة حول األرض بمركبتها الفضائية فى حوالى 

3 ايام. 

المالحة الجوية
الجو  في  طائراتهم  موقع  بها  الطيارون  يحدد  التي  الوسيلة  هي  الجوية  الماحة  إن 
ويعرفون مسلكها في الجو، ويستخدم الطيارون الخرائط والبوصات وأنظمة الراديو 

وكمبيوترات الماحة الدقيقة.

هناك ثالث طرق للمالحة الجوية وهي: 

أواًل: المرشد اآللي:
وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق وأكثرها شيوعًا في الماحة الجوية.

فمن  وبالتالي  البارزة،  األرضية  العامات  إحدى  على  إعتمادًا  الطائرة  موقع  الطيار  يحدد 
العامات  مواقع  الخارطة  ه��ذه  تبين  للغاية،  ودقيقة  حديثة  خارطة  وج��ود  ال��ض��روري 
األرض����ي����ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��م��ا 
ف���ي ذل���ك ال��ج��ب��ال وال��ب��ح��ار 
واألنهار والجزر، باإلضافة إلى 
الصناعية  األرضية  العامات 

كالسدود.
أداة  ل�����ه�����ذا  ت���س���ت���خ���دم 
تشبه  أداة  وه��ي   Pelorus
البوصلة، والتي تحدد إتجاه 
بالنسبة  األرض��ي��ة  العامات 
دائ��ري  وج��ه  ول��ه��ا  للطائرة، 
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وه��ن��اك  ب���درج���ات  عليه  م��ؤش��ر 
ري��ش��ة ت��وج��ي��ه، ي��ق��وم ال��ط��ي��ار 
العامة  عند  الريشة  بتسديد 
االتجاه  يظهر  وعندها  األرضية 
.Pelorus �على الوجه الدائري لل

ه���ن���اك أي���ض���ًا ج���ه���از ي��س��م��ى 
زاوي�����ة  Azimuth  )م����ح����ددة 
ي��وص��ل  أن  ي��م��ك��ن  ال���س���م���ت( 
ب��ال��ب��وص��ل��ة وي����دور م��ث��ل ريشة 
اإلتجاه،  يحدد  وبالتالي  التوجيه 
وف������ي ب���ع���ض األح�����ي�����ان ي��ت��م 
اس��ت��خ��دام ال��ب��وص��ل��ة ال��ي��دوي��ة 

العادية.
يتم تمثيل إتجاه العامة األرضية على الخارطة بخط يسمى ) خط التوضع (، وهنا يحدد 
الماح الجوي إحدى العامات ويرسم خط التوضع من العامة باإلتجاه الذي حددته البوصلة 
أو غيرها، وفي هذا الوقت يكون توضع الطائرة في مكان ما على طول هذا الخط، ثم 
آخر، وعندها  الثانية ويرسم خط توضع  األرضية  العامة  اتجاه  الجوي من  الماح  يتحقق 

يكون توضع الطائرة هو المكان الذي يتقاطع فيه الخطان.

ثانيًا:الموقع المالحي التقريبي:
الغابات،عامات  عدد  وجود  عدم  حال  في  الجوية  الماحة  في  الطريقة  هذه  تستخدم 

األرضية، أو في حال عدم إمكانية رؤية هذه العامات.
الصحاري،  ال��غ��اب��ات،  ف��وق  ال��ط��ي��ران  عند  الطريقة  ه��ذه  يستخدم  الطيار  ف��ان  ك��ذل��ك 
المائية الكبيرة وكذلك عند الطيران فوق الغيوم الكثيفة. وهذه الطريقة  المساحات 
تتطلب Aeronautical Chart )جداول ماحية( وساعة دقيقة وبوصلة وحاسبة لحسابات 
السرعة والزمن. وتتلخص هذه الطريقة في تقدير مكان الطائرة مع األخذ بعين االعتبار 

مسافة الطيران وإتجاهه.

ففي هذه الطريقة يحدد الماح الجوي توضع الطائرة فيما يتعلق بآخر نقطة توضع لها، 
وأبتداء من هذه النقطة يرسم الماح خطًا على الخارطة يبين المسافة التي قطعتها 
الطائرة وأتجاهها منذ ذلك الوقت فيكون الموضع التقريبي للطائرة عند آخر هذا الخط.
سرعة  على  باإلعتماد  المسافة  وتحسب  البوصلة،  بواسطة  األتجاه  الجوي  الماح  يحدد 
الطائرة أثناء الطيران، إال أن هذه الطريقة ال تأخذ بعين اإلعتبار أخطاء القيادة والتغيرات 
في الريح التي تعتبر من األمور التي تستطيع بكل سهولة أن تبعد الطائرة عن مسارها.
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لذلك فعلى الطيار أن يحسب حسابًا لكل هذه األمور، و ذلك ليبقي الطائرة موجهة في 
اإلتجاه الصحيح، ولكي يصل إلى الوجهة المقصودة ضمن الزمن المحدد تمامًا.

 ثالثُا: المالحة اإلذاعية:
تستخدم هذه الطريقة اإلشارات المنبثة من محطات البث اإلذاعية، ومن ثم تستخدم 
مكان  لتوضح  اإلشارات  هذه  الطائرة  على  الموجودة  اإللكترونية  والمعدات  التجهيزات 

الطائرة وإتجاهها بالنسبة لمحطة البث، تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق إنتشارًا.
وإلستخدام هذه الطريقة يتوجب على الطيارين أوالً إكتشاف ما هي محطة الراديو التي 

يجب عليهم أن يستقبلوها في نطاق محدد وذلك باإلستعانة بخارطة الطيران.
ثم تقوم التجهيزات المخصصة للماحة الموجودة داخل الطائرة بتفحص هذه اإلشارات، 
إذ توجد على هذه المعدات إبرة وظيفتها القيام بالتأشير عندما تكون الطائرة على 
بالتأشير في حال  أيضا  اإلبرة  وتقوم هذه  المحطة،  إلى  أو  الصحيح سواء من  مسارها 
خروج أو إنحراف الطائرة عن مسارها وبالتالي يكون من الممكن للطيار أن يعيد الطائرة 

إلى مسارها.

كيف تطير الطائرة
تطير الطائرات بسبب إحداث أجنحتها لقوى الرفع )Lift( وهي القوى الموجهة لأعلى 

في الطائرة.

عندما يمر الهواء حول األجنحة تقوم األجنحة بتغيير إتجاه الهواء، إن للجناح شكًا مميزًا 
 ،)Lift Force له القدرة على إحداث القوة القادرة على رفع الطائرة والتي تسمى )قوة الرفع
إن المقطع العرضي للجناح يأخذ شكل حاجب 
السطح  يكون  وهكذا  متقعر(  أنه  )أي  العين 
للجناح.  السفلي  السطح  من  أط��ول  العلوي 
تنتج قوة الرفع في األساس بسبب دفع أجنحة 
لأسفل،  بجانبها  يمر  ال��ذي  للهواء  الطائرة 
الجناح  بدفع  الهواء  يقوم  الهواء  فعل  وكرد 

لأعلى.

 Angle of( الهجوم  زاوي��ة  يسمى  ما  هنالك 
Attack( وهي الزاوية التي يصنعها الجناح مع 
المار، هنالك أيضًا ما يدعى باسم  تيار الهواء 
الحافة  وهي   )Leading Edge الهجوم  )حافة 
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ال��ت��ي تكون  ل��ل��ج��ن��اح  األم��ام��ي��ة 
توجد  وأيضًا  الهواء،  بمواجهة 
 Trailing اإلدب��ار  أو  الفرار  )حافة 
الخلفية  ال��ح��اف��ة  وه��ي   )Edge
عندها  ي��ت��رك  وال���ت���ي  ل��ل��ج��ن��اح 
المقطع  ف��ي  ال��ج��ن��اح،  ال���ه���واء 
العرضي تكون كًا من حافتي 
ممثلتين  وال����ف����رار  ال���ه���ج���وم 
مقدمة  ف��ي  ف��ق��ط  بنقطتين 

مقطع الجناح وفي مؤخرته.

للجناح  الهجوم  حافة  فإن  المستوي  الطيران  أو  اإلق��اع  طور  في  الطائرة  تكون  عندما 
تكون أعلى من حافة الفرار أو حافة اإلدبار. وعندما يتحرك الجناح خال الهواء تقوم زاوية 
لأسفل  ينحرف  الجناح  أعلى  المتدفق  الهواء  الجناح.  أسفل  إلى  الهواء  بدفع  الهجوم 

أيضًا ألنه ينساب على الشكل المصمم خصيصًا للجناح.

إن إزدياد زاوية الهجوم يؤدي إلى إزدياد قوة الرفع على الجناح ألن هذا يؤدي إلى إنحراف 
أكبر للهواء نحو األسفل، لكن لهذا األزدياد حد يتحول بعد الجناح إلى حالة اإلنهيار.

)التي  الحركة  قوانين  من  الثالث  القانون 
صاغها الفيزيائي اإلنجليزي إسحاق نيوتن( 
يقول بأن: لكل فعل رد فعل يساويه في 
ف��ي هذه  اإلت��ج��اه.  ف��ي  ال��م��ق��دار ويعاكسه 
األسفل  إل��ى  للهواء  األجنحة  دف��ع  الحالة 
هو الفعل، بينما دفع الهواء لأجنحة إلى 
قوة  يسبب  ما  هذا  الفعل،  رد  هو  األعلى 
الرفع للطائرة وهي القوة العمودية لأعلى 

في الطائرة. 
بواسطة  أيضًا  ال��رف��ع  ق��وة  تفسير  يمكن 

مبادئ برنولي والتي تنص على أنه: عند الحركة السريعة للمائع )كالهواء( فإنه يتعرض 
لضغط أقل من الضغط الذي يتعرض له في حالة الحركة البطيئة للمائع. )سرعة عالية 
لكون سطح  نتيجة  عالي(  إلى ضغط  تؤدي  قليل، وسرعة منخفضة  إلى ضغط  تؤدي 
الجناح العلوي أصغر من سطح الجناح السفلي )نتيجة لتقعر الجناح( فإن الهواء أعلى 
تحت  العالي  الضغط  الجناح،  تحت  منه  أقل  أكبر وضغط  يتحرك بسرعة  الطائرة  جناح 
الجناح يؤدي إلى رفع الجناح، وهكذا يمكن إيجاد قوة الرفع المتولد بمعادالت مشتقة 

من مبادئ برنولي.
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القوى األساسية المؤثرة على الطائرة:

1-قوة الرفع: )Lift Force( واحدة من القوى األربع الرئيسية التي تؤثر على الطائرة، وقد 
                     ذكرنا فيما فوق كيفية تولد هذه القوة.

2-الوزن: )Weight( هو قوة تعاكس قوة الرفع ألنه يؤثر بإتجاه يعاكس قوة الرفع، يجب 
               أن يتم التغلب على وزن الطائرة من قبل قوة الرفع الناتجة عن األجنحة، فإذا 

              كانت طائرة تزن 4.5 طنًا فإن قوة الرفع الناتجة عن األجنحة يجب أن تكون أكبر 
              من 4.5 طنًا لكي تستطيع الطائرة اإلقاع عن األرض. يجب أن يكون تصميم 

              الجناح قويًا بشكل كاٍف لرفع الطائرة عن األرض.

3- الدفع: )Thrust( هي القوة التي تدفع الطائرة لأمام، تنشأ من خال جملة الدفع 
                 سواء كانت مراوح )مروحة واحدة في المقدمة أو أكثر على األجنحة( أو نفاثة 

                 أو مزيج من االثنين معًا.

4-قوة الجر: )Drag( تؤثر على كامل الطائرة قوة رابعة هي قوة الجر أو اإلعاقة، و يتولد    
                    الجر ألن حركة أي جسم خال مائع )كعبور الطائرة في الهواء( تسبب 

                    إحتكاكًا وألنها يجب أن تزيح المائع من طريقها. 

سطح الرفع العلوي للجناح – على سبيل المثال – يولد قوة رفع جيدة جدًا، ولكن بسبب 
حجمه الكبير فإنه يولد أيضًا كمية ال يستهان بها من قوة الجر، ولهذا السبب الطائرات 
العكس؛ فإن طائرات رش  أجنحة ضيقة، وعلى  القاذفة تكون ذات  والطائرات  المقاتلة 
المبيدات -والتي تطير بسرعة بطيئة نسبيًا - قد تكون ذات أجنحة كبيرة وتخينة ألن 
قوة الرفع العالية أهم من كمية الجر المرافق 
ال��ط��ائ��رات من  ال��ج��ر ف��ي  ل��ه��ا. تصغر ق���وة 
االنسيابي  األيروديناميكي  التصميم  خال 
حركة  تسهل  انزالقية  بأشكال  و  للطائرة، 

الطائرة خال الهواء.
إن تحدي الطيران هو إقامة التوازن بين هذه 
الدفع  ال��دف��ع  تكون  فعندما  األرب���ع.  ال��ق��وى 
أك��ب��ر م��ن ق��وة ال��ج��ر ت���زداد س��رع��ة ال��ط��ائ��رة. 
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أكبر  الرفع  قوة  تكون  وعندما 
الوزن ستعلو الطائرة.  من قوة 
التحكم«  »سطوح  وباستخدام 
و»أنظمة   )Control Surfaces(
للطيار  يمكن  مختلفة،  دف���ع« 
)الكابتن( أن يدير عملية التوازن 
لتغيير  األربعة  القوى  بين هذه 
يمكن  فمثًا:  والسرعة،  اإلتجاه 

»ذراع  يخفض  أن  يمكنه  كما  ينخفض،  أو  يبطئ  لكي  الدفع  قوة  من  يقلل  أن  للطيار 
الهبوط  حواجب  وينشر  الهواء  تيار  في   )Landing Gear أو  الطائرة  )عجات  الهبوط« 
على األجنحة Spoilers لزيادة الجر والذي يحدث ذات التأثير لتقليل الدفع. يمكن للطيار 
أو  السرعة  لزيادة  إما  الهبوط(  الهبوط وحواجب  الدفع )وذلك بواسطة ضم ذراع  زيادة 

للصعود .
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 إسعافات أولية
      

تكون  أن  يجب  لذلك  الخلويه،  الرحلة  أو  المعسكر  في  تحدث  قد  كثيرة  إصابات  هناك 
هناك بعض المعلومات الطبيه األوليه التي قد تفرق كثيرًا في حياة المصاب أو تقلل 

الكثير من التعقيدات التي قد تنتج من اإلصابه.

في حالة الغرق أو توقف القلب ألي سبب أتبع إجراءات أنعاش 
القلب كما يلي:

أتصل باإلسعاف.  .1
إجعل المصاب ينام على ظهره مع إمالة الرأس   .2

              للخلف وسد األنف.
إبداء بنفخ هواء للرئه عن طريق الفم ببطء   .3

             وهدوء وثبات.
أنفخ الهواء مرتين.   .4

أبداء بإنعاش عضلة القلب بعدها عن   .5
             طريق الضغط ببطن اليدان 
              المتشابكين مع فرد الذراع.

تكون الحركة من الجسم كله ال من    .6
             الذراع.

أضغط 15 مرة في منطقة الصدر    .7
             تحديدًا أصبعين أسفل طرف عظمة 

             القص. 

الغرق تقوم بنفس اإلج��راءات مع  8. في حالة 
إمالة المصاب على جانبه والطرق على ظهره 

حتى يطرد المياه من رئتيه.
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1- كيف تحمل مصاب 
ع��ل��ي��ه من  م��غ��م��ى 

األرض؟
ي��ت��م ذل���ك ع���ن ط��ري��ق 
م�����ا ي���س���م���ى ب��ط��ري��ق 
لحمل  المطافئ  رج��ل 

المصابين

2- اإلسعافات األولية للنزيف الخارجي: 
لبس قفازات.  	•

تحديد نوع الجرح وعمق القطع به.  	•
تحديد ما إذا كان الجرح ملوثًا.  	•

تحديد ما إذا كان النزيف شرياني )يكون لونه أحمر فاتح وغزير( أو وريدي )لونه  	•
              أحمر داكن وأقل غزارة(

تقييم العامات الحيوية )تنفس - ضغط - نبض - درجة الحرارة(. 	•

تحذيرات: 
يؤدي النزيف الحاد إلى الموت والحد األقصى للكبار حوالي2,2 لتر ولأطفال  	•

             من 5-7 لتر حسب الوزن. 
تستخدم المرقأة )ضاغط لوقف النزيف الدموي( بنسب بسيطة وعلى نحو  	•

              محدد ألن ضررها أكثر من نفعها. 
تغسل األيدي بعد تقديم الرعاية للمريض أو المصاب حتي في حالة ارتداء  	•

              القفازات.

بروتوكول اإلسعافات األولية للنزيف الخارجى: 

يغطي الجرح بضمادة ثم يضغط عليه باليد لمدة خمس دقائق علي األقل.  	•
إذا لم يتوقف النزيف في خال خمس دقائق، أستمر في الضغط ثم يتم التوجه  	•

              إلي أقرب مستشفي أو عيادة طبية. 
يرفع الجزء أو العضو المجروح إلى أعلى )فوق مستوى القلب( في حالة عدم   	•

             وجود كسور مع ربطه بإحكام. 
لتقليل تدفق الدم عليك بالضغط علي الشريان في مكان الضغط المائم.  	•

ال تنزع الضمادة عند توقف الدم وبداية تجلطه علي أن يدعم بضمادات أخرى إذا  	•
             تطلب األمر. 
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تستخدم المرقأة )ضاغط لوقف النزيف( فقط إذ فشلت كل الطرق لوقف   	•
              النزيف. 

متابعة التنفس والعامات الحيوية.  	•
ماحظة الجروح البسيطة بعد توقف النزيف في خال خمس دقائق لحاجتها  	•

              إلي الخياطة أو وضع مرهم مضاد حيوي عليها. 

يتم اللجوء إلى الطبيب: إذا لم تتم السيطرة علي النزيف وبدء تعرض المصاب 
                                           للصدمة. 

3- اإلسعافات األولية للجروح:

ال ينتج دائمًا عن الجروح العميقة نزيفًا حادًا، وفي معظم األحوال يكون النزيف  	•
              بسيطًا. 

ويلتئم هذا النوع من الجروح تلقائيًا، وال يعني ذلك أن العاج غير مطلوب أو  	•
             غير ضروري. ويعرض اإلنسان لهذا النوع من الجروح عند الخدش باألظافر، أو 

             عند اإلصابة بأدوات حادة مثل المسامير، لكن الخطر يأتي من الفرص القائمة 
              لإلصابة بالعدوى والمقصود بها عنها عدوى التيتانوس أو أي نوع من أنواع 

              البكتريا األخرى وخاصة إذا كانت األداة التي تسبب في اإلصابة تعرضت للتربة. 
             وتنتج مثل هذه الجروح من عضة الحيوان واإلنسان أيضًا، وتتضمن أيضًاعلي 

             عضة الحيوانات األليفة من القطط والكاب وتكون الجروح الناتجة عنها عرضة 
              للعدوى، وإذا كانت عميقة بالدرجة التي ينتج عنها نزيف عليك بإستشارة 

              الطبيب، وما بخاف ذلك أتبع هذه الخطوات التالية: 

أ. وقف النزيف: 

إن الجرح أوالقطع السطحي يتوقف نزيفهما تلقائيًا. لكن إذا كان هناك نزيفًا حادًاً عليك 
بالضغط علي الجرح بضمادة أو قطعة قماش 
التدفق  ف��ي  ال���دم  أس��ت��م��ر  إذا  ل��ك��ن  نظيفة 
إلي  باللجوء  عليك  الجرح  علي  الضغط  بعد 

المشورة الطبية علي الفور. 

ب. تنظيف الجرح:

ينظف الجرح بالماء المتدفق، ال يحبذ إستخدم 
الجرح،  تهيج  أن  المحتمل  من  ألنها  الصابون 
ما  والحبيبات  األتربة  بعض  هناك  كانت  وإذا 
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زال���ت م��وج��ودة ف��ي ال��ج��رح ولم 
ت��س��ت��ج��ي��ب ل��ل��م��ي��اه ي��م��ك��ن��ك 
إس����ت����خ����دام م���ل���ق���اط م��ط��ه��ر 
أما  منها،  للتخلص  بالكحول 
األتربة والملوثات العميقة داخل 
بنفسك  إزالتها  تحاول  ال  الجرح 
ول����ك����ن أس���ت���ش���ر ال���ط���ب���ي���ب. 
وت��ن��ظ��ي��ف ال����ج����رح واألم����اك����ن 
المحيطة به يقلل فرص اإلصابة 

يمكنك  كما  بالجرح،  المحيطة  األم��اك��ن  لتنظيف  الصابون  ويستخدم  بالتيتانوس، 
اإلستعانة بماء أكسجين أو يود. من الممكن أن تسبب هذه المواد تهيج للخايا الحية 

لذلك من المحبذ عدم إستخدامها علي الجرح مباشرة. 

ج. إستخدام مضاد حيوي:

بعد تنظيف الجرح جيدًا تضع طبقة خفيفة من كريم أو مرهم مضاد وهذه المضادات 
أنها  كما  سريعًا،  إلتئامه  علي  تعمل  ال  لكنها  رطبًا،  الجلد  بقاء  علي  تساعد  الحيوية 
أكثر  بكفاءة  تعمل  أن  بالجسم  اإللتئام  لعوامل  العدوى، وتسمح  تساعد علي محاربة 
بعض  عند  جلديًا  تسبب طفحًًا  المراهم  في  معينة  مركبات  وتوجد  إلتئامه.  أجل  من 

األشخاص وبمجرد ظهوره يجب اإلمتناع علي الفور عن إستخدامه. 

د. تغطية الجرح:

بقائه نظيفًا  لكن تغطيته يساعد علي  التئامه،  يزيد من سرعة  للهواء  الجرح  تعرض 
وال يتعرض للبكتريا الضارة، عليك بتغطيته باصق طبي )باستر( أو ضمادة حتى تمام 

تكون القشرة الخارجية. 

ه�. تغيير الضمادات: 

األشخاص  من  كثير  ويصاب  مبللة.  تصبح  أو  تتسخ  عندما  أو  يوميًا  الضمادات  تغير 
بالحساسية من بعض أنواع الضمادات والتي يوجد بها الصق، ويمكنك اإلستعانة بأنواع 

أخري غير الصقة للتعويض عنها. 
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4- اإلسعافات األولية لنزيف األنف

يتخذ المصاب وضع الجلوس مع إمالة الرأس قليًا إلي األمام، مع سد األنف لمدة  	•
              خمس دقائق علي األقل وإذا لم يتوقف النزيف فليكن 10 دقائق مع وضع 

              كمادات بارده على األنف. 

يتم اللجوء الي الطبيب: 
إذا كان النزيف حادًا.  	•

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا، أو هناك استخدام لبعض األدوية تمنع تجلط الدم.  	•
ذا لم يتوقف النزيف، أوعند توقفة ثم رجوعه.  	•

5- اإلسعافات األولية للحروق

اإلسعافات األولية لحروق الدرجة األولى

اإلجراءات األولية: 
البد من تحديد نوع الحرق ومصدره: حراري - كيميائي - كهربائي - إشعاعي - حروق 

الشمس.

* تحديد نوع الحرق:
الجلد،  السطحية فقط من  الطبقة  وتتأثر فيها  االولي )سطحية(:  الدرجة  حروق من 
ويكتسب الجلد فيها اللون األحمر ويصبح جافًا، ويصاحبه ظهور إنتفاخ وتورم، وغالبًا 

ما يكون الحرق مؤلمًا. 
حروق من الدرجة الثانية )جزئية(: وتتأثر فيها الطبقة الداخلية والخارجية من الجلد، 
وي��ك��ون ل��ون��ه أح��م��ر وت��ن��ت��ش��ر ال��ب��ث��رات علي 
الجلد  بالسوائل بحيث يظهر  السطح مملؤة 
البثرات.  ه��ذه  إنفجار  عند  دائمًا  مبلل  وكأنه 
وهذه الحروق مؤلمة وتحدث التورم وتترك آثارًا 

علي الجلد. 
كل  تدمر  )كلية(:  الثالثة  الدرجة  من  حروق 
التحتانية،  ال��خ��اي��ا  فيها  بما  الجلد  طبقات 
واألع��ص��اب،  والعظام،  والعضات،  وال��ده��ون، 
ويظهر مكان الحرق باللون البني أو األسود أما 
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اللون  فتأخذ  الداخلية  األنسجة 
األب��ي��ض وت��ك��ون ه���ذه ال��ج��روح 
بها  يشعر  ال  أو  للغاية  مؤلمة 
حالة  في  اإلط��اق  علي  اإلنسان 
تدميرها لنهايات األعصاب التي 
غالبًا  الجلد.  سطح  علي  توجد 
ح��روق  )ح��ول��ه��ا(  يصاحبها  م��ا 
مؤلمة من حروق الدرجة الثانية 
وتتعرض  اإلن��س��ان  حياة  تهدد 

للعدوي. 

تحذيرات: 

يعتمد العاج علي نوع الحرق.  	•
تسبب الحروق الكهربائية جروح تظهر علي أنها سطحية في حين أن األنسجة  	•

              الداخلية تكون قد تدمرت تمامًا بالداخل.
يتأثر األطفال تحت سن 5 سنوات، والكبار فوق سن 50 سنة بالحروق بدرجة أكبر  	•

              ألن طبقة الجلد الخارجية لديهم رقيقة. 
يعاني األشخاص الذين لهم مشاكل صحية من حروق شديدة الخطورة وخاصة  	•

              إذا كان هناك نقص في التغذية مشاكل متصلة بالقلب أو الكلي أو ممن 
              تعرضون لمصدر الحرق فترة طويلة لعدم إمكانية الهرب بسهولة منه. 

بروتوكول اإلسعافات األولية لحروق الدرجة األولى: 
إبعاد الشخص عن مصدر الحريق علي الفور.  	•

يتم وضع ماء بارد علي الحروق الحرارية وبكمية كبيرة ويشرط أال تكون مثلجة.  	•
إذا كان ناتجًا عن القار يستخدم الماء البارد مع عدم إزالة القار.  	•

مراقبة التنفس ألن الحروق تسبب إنسداد في ممرات الهواء لما تحدثه من  	•
              تورم )عند حدوث حروق في منطقة ممرات الهواء أو الرئة(.

ال يستخدم الثلج أو الماء المثلج إال في حالة الحروق السطحية الصغيرة.  	•
بعد هدوء الحرق ووضع الماء البارد عليه، يتم خلع المابس أو أية أنسجة  	•

              مامسة له، أما في حالة إلتصاقها ال ينصح علي البته إزالتها. 
يغطي الحرق بضمادة جافة معقمة إلبعاد الهواء عنه.  	•

ال تحتاج الحروق البسيطة إلي عناية طبية متخصصة حتي التي توجد بها  	•
              بعض البثرات ويتم التعامل معها علي أنها جروح مفتوحة تغسل بالصابون 

              والماء، ثم يتم وضع مرهم مضاد حيوي عليها تغطي بضمادة. 
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أما بالنسبة لجروح الدرجة الثالثة أي الجروح الخطيرة فهي تحتاج عناية طبية  	•
             فائقة، وفيها البد من إسترخاء المريض ويتم رفع الجزء المحروق فوق مستوي 

             القلب إن أمكن. 
•											الحفاظ علي درجة حرارة الجسم، ألن الشخص المحروق غالبًا ما يتعرض إلي 

             اإلحساس بالبرودة. 

يتم اللجوء إلي الطبيب في:
 

كل حاالت حروق الدرجة الثالثة.  	•
الحروق التي توجد حول األنف والفم.  	•

كافة الحروق الخطيرة التي تهدد حياة االنسان.  	•
حروق الدرجة الثانية والتي تكون األماكن المتأثرة في الجسم تفوق نسبة %5.  	•

الحروق التي تعرض المصاب للعدوي.  	•

6- اإلسعافات األولية إلصابات الرأس:

تحديد زمن حدوث اإلصابة.  	•
نوع اإلصابة.  	•

هل سببت اإلصابة فقدان للوعي.  	•
هل سببت غثيان أو صداع.  	•

تقـييم إصابات الرأس: 

يحدد مستوي الوعي لدي المصاب، وكمية الدم المفقودة.  	•
تحديد ما إذا كان يوجد شلل - تشنجات - تعثر في الكام أو الرؤية. 	•

 

البد من التأكد من: 
•			وجود إضطراب أو فقدان للذاكرة 

     بسبب صدمة أو حمي.
•			ألم أو إصابة في الرقبة. 

•			نزيف من األنف - األذن - الفم - الرأس. 
•			قئ  أو تنميل أو فقد اإلحساس باألطراف. 

•			فقد التوازن وإختال المشي. 
•			وجود كدمات وخاصة حول العينين أو األذن. 
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تحذيرات: 

•			تتضح عامات اإلصابات 
     الخطيرة في شكل: فقدان 
     الوعي - تغير في السلوك 

     - أو أية أعراض أخرى متصلة 
     بالجهاز العصبي. 

•			عامل الوقت هام للغاية ألنه 
     من المحتمل وجود نزيف داخلي مما يعرض حياة المصاب للموت. 

•			يتم التعامل مع إصابات الرأس مثلها مثل إصابات العمود الفقري أي بحذر شديد. 

بروتوكول اإلسعافات األولية إلصابات الرأس: 
يتم البدء أوالً بإستخدام وسائل تدعيم الحياة األساسية إذا كان المصاب فاقدًا   	•

              للوعي مع عدم تحريك الرقبة أو الرأس. 
ال يحرك المريض.  	•

السيطرة علي النزيف.  	•
تستخدم رقبة صناعية لتدعيم الرقبة.  	•

المحافظة علي درجة حرارة الجسم الطبيعية.  	•
عدم إعطاء المريض أي شيء عن طريق الفم.  	•

قياس األعراض الحيوية.  	•
إذا لم تكن اإلصابة كبيرة عليك بماحظة المريض من 24- 48 ساعة.  	•

يستخدم األكسجين لتفتح ممرات للهواء.  	•
ال يمارس الضغط بشكل مباشر إذا كان يوجد شعور باأللم إلحتمال وجود  	•

              كسور. 

7- إصابات أصابع اليد

أو أكثر من إصبع  الضرر بإصبع واحد  التى تلحق  األولية هنا لإلصابات  تقدم اإلسعافات 
المفصل يمكن حينها  )أع��اه( وليس فى  اإلصبع  اإلصابة فى مقدمة  فإذا كانت  واحد. 
تقديم اإلسعافات األولية من شخص متدرب بدون الحاجة أو اللجوء إلى طبيب متخصص، 
حتى وإن كان هناك عظام مكسورة وتحتاج إلى جبيرة فيمكن لمقدم اإلسعافات األولية 

عملها بدون اللجوء إلى المساعدة الطبية الفورية.
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أعراض إصابات أصابع اليد:
ألم فى اإلصبع. 	•

تورم 	•
فقد لظفر اإلصبع. 	•

كدمة فى الظفر أو اإلصبع. 	•

اإلسعافات األولية إلصابة األصابع:
وضع كمادات ثلجية على موضع اإلصابة لتقليل التورم. 	•

مسكنات اآلالم شائعة اإلستخدام تساعد على تخفيفها. 	•
مع تزايد األلم ووجود دم تحت ظفر اإلصبع أو األصابع المصابة، يمكن التحدث  	•
             إلى طبيب أو مقدم الرعاية الصحية للمساعدة من خال التلقين باتباع بعض 

             الخطوات لتخفيف الضغط:
ُيسخن سلك معدنى فوق لهيب النار حتى يصبح ساخنًا )لونه أحمر(، ويتم   .1

             مسكه بملقاط أثناء عملية التعقيم أو أية آداة أخرى يمكن حمل السلك 
             بواسطتها.

بينما يكون السلك ساخنًا، يتم لمس طرفه بظفر اإلصبع المصاب، وهذا اإلجراء   .2
              ال يسبب ألم لمعظم األشخاص.

حرارة السلك ستحدث ثقب صغير فى ظفر اإلصبع وليس من الضرورى الضغط   .3
              بشدة من أجل إحداث هذا الثقب )يمكن اإلستعانة بإبرة أو سكين حاد بدالً من 

              السلك المعدنى(.
بمجرد إبعاد السلك ستجد بداية خروج الدم من هذا الثقب الصغير، وإذا لم   .4

             تتوصل إلى نتيجة عليك بإعادة التجربة والمحاولة حتى خروج الدم واإلحساس 
             بزوال الضغط.

سيشعر المصاب بأن األلم يتاشى بمجرد أن يزول الضغط، ثم ُيغمس اإلصبع   .5
             فى ماء ساخن لمدة 20 دقيقة مع وضع بضع قطرات من مطهر فى الماء أربع 

             مرات فى اليوم ولمدة يومين.
6.  يمكن إعادة هذه الخطوات مرة أخرى 
                 عند الضرورة، إذا التحم الثقب وشعر 

                المصاب بتكون الضغط مرة أخرى.
7.  يتم غسل اإلصبع جيدًا قبل وبعد 

                إجراء هذه الخطوات.
8.  يتم أخذ مضادات حيوية إذا تم إجراء  

               هذه الخطوات فى ظروف غير 
              معقمة.
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تحذيرات: 

•	ال ُتستخدم جبيرة لإلصبع   
   المتهشم بدون استشارة 

   الطبيب المتخصص، 
    وسيطلب عدم تحريك اإلصبع 

   لفترة طويلة من الزمن.

•	ال تحاول فتح اإلصبع المتورم ما لم ينصحك المتخصص بغير ذلك.

اللجوء إلى المشورة الطبية الفورية:
يتم اللجوء إلى المساعدة الطبية الفورية فى حالة حدوث تشوه لإلصبع، أو إذا لم تكن 

اإلصابة مقتصرة على مقدمة اإلصبع فقط.

8- اإلسعافات األولية للكسور والخلع

تعتبر الكسور من أكثر اإلصابات شيوعًا سواء بين الكبار أو الصغار وآالمها مبرحة.

أعراض وعالمات الكسور والخلع:
ألم، تنميل في العضو الذى تعرض للكسر، تورم.  	•

عدم قدرة العضو علي القيام بوظيفته، إكتساب الجلد مكان العضو المصاب   	•
              اللون األزرق )كأنها كدم( 

بروز العظم، فقد العضو لشكله )تشوهه(، فقد الجلد للونه الطبيعى.  	•

تنبيه:
أخذ الحذر من وجود أية إصابات بالرأس أو الظهر أو الرقبة. 

اإلسعافات األولية للكسور: 
التأكد من العامات الحيوية للمصاب: التنفس – النبض – ضربات القلب إذا وجدت  	•

              خلل فيهم فعليك بالبدء علي الفور CPRs )تدليك عضلة القلب و الرئة(
عدم تحريك المصاب إطاقًا تحسبًا لوجود أية إصابات أخرى خطيرة، إال ما إذا  	•

              كان ذلك سيعرضه إلي خطر أكبر فيجب إنتشاله من الخطر وهذا ينطبق علي 
              إصابات الحوض، وعند ضرورة تحريكه يتبع اآلتى:

تثبيت رأس المصاب بين ذراعيك، اإلمساك بمابسه عند منطقة الكتفين ثم سحبه.  	•
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                أما إذا كانت اإلصابات في إحدى األطراف بعيدأ عن أى عضو آخر، فا ضرر من 
              تحرك المصاب بنفسه.

التأكد من وجود أية إصابات أخرى، وإذا كان هناك نيزف حول أو بالقرب من  	•
              الكسر ال تحاول.

غسل الجرح أو لمسه، ضع قطعة من القماش النظيفة فوق الجرح ثم أربطه  	•
              بضمادة. 

ال تحرك العظم أو المفصل المكسور، أما إذا كان إصبع اليد أو القدم هو الذي  	•
              حدث به اإلصابة ضع كمادات مثلجة فوقه وأرفعه أعلى من مستوى القلب. ثم 

              ضع قطعة من القماش أو القطن بين اإلصبع المصاب واإلصبع السليم الذي 
              يقع بجواره مع وضع شريط الصق عليهما سويًا. 

تنبيه:
ال تحاول فرد اإلصبع المكسور وإعادته إلي وضعه الطبيعى أو أى كسر آخر. عند استخدام 
الجبيرة أو عصابة مدالة من العنق لحمل الذراع ال تحكم الرباط حتى ال يعوق بين التدفق 
مكان  فوق  الجبيرة  تربط  ال  المصاب.  للعضو  الدم  ووص��ول  الدموية  للدورة  الطبيعى 

الكسر مباشرة. 

مناورة هيمليك 

إن الشخص الذى يتعرض للشرقة وال يستطيع التنفس ليس أمامه سوى أربع دقائق 
قبل تلف خايا مخه وبعد ذلك تعرضه للوفاة. يموت اآلالف من الكبار واألطفال كل عام 

بسبب الشرقة.

                                                                   بعض المعلومات عن مناورة هيمليك:
الطبيب/ ق��ام   1973 ع��ام  ف��ى  ال��ح��ظ  لحسن 

إلنقاذ  وسيلة  إل��ى  بالتوصل  هيمليك  هنرى 
إليه  الضحايا ومساعدتهم، وقد نسبت  حياة 
وهى طريقة سهلة وبسيطة للغاية، والدليل 
من  يبلغ  صغير  طفل  ق��ام  أن��ه  يسرها  على 
العمر ثمان سنوات بإنقاذ حياة أخيه األكبر منه 

باستخدام هذه الطريقة.
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كيف تقوم بالمناورة:
ي��م��ك��ن��ك ال���ق���ي���ام ب��ه��ا ب��ط��رق 
على  تعتمد  لكنها  مختلفة، 
الضغط  واح�����دة  ميكانيكية 
تحديدًا  البطن  منطقة  على 
ال��ح��اج��ز بسرعة  ال��ح��ج��اب  ف���وق 
ل���ل���داخ���ل ث���م ألع���ل���ى، وب��ه��ذه 
ألن  ال��ه��واء  تجبر  فأنت  الحركة 
يخرج من الرئتين فجأة وبالتالى 
يعمل على إخراج الطعام أو أى 
القصبة  خ��ارج  غريب  آخر  جسم 

الهوائية.

ف���ى م��ع��ظ��م ال����ح����االت، ي��ك��ون 
أنت  الوقوف. وإذا كنت  المصاب فى وضع 
من ستقوم بعملية اإلنقاذ عليك بالوقوف 
خلف الضحية، ثم ضع ذراعيك على شكل 
قبضة  أحكم  الضحية،  خصر  ح��ول  دائ��رة 
اإلبهام ألعلى  اليدين ويكون إصبع  إحدى 
أى تكون القبضة على شكل عقدة. وضع 
أو  السرة  فوق  اليد(  )قبضة  العقدة  هذه 
باليد  الضغط  ثم  مباشرة  الحاجر  الحجاب 
تكون  أن  وينبغى  القبضة  على  األخ���رى 
يتم  حتى  ألعلى  وقوية  سريعة  الحركات 
اإلنسان  ويستطيع  غريب  جسم  أى  طرد 
يطرد  لم  )وإذا  بسهولة  التنفس  بعدها 
الطعام خارج الفم عليك بالتقاطه بيديك 
لتجنب رجوعه مرة أخرى فى ممرات الهواء 

عند التنفس.
مساعدة  عند  األي��دى  بإستخدام  عليك  )كسور(،  للضلوع  إصابات  أية  ح��دوث  ولتجنب 

المريض ليس الذراع، وال تحاول حضن المصاب بقوة.
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 الطاقة الشمسية   
قام  عن الشمس اللذان  الناتجة  الشمسية الضوء المنبعث والحرارة  ُيقصد بالطاقة 
وسائل  من  مجموعة  بإستخدام  القديمة  العصور  منذ  لمصلحته  بتسخيرهما  اإلنسان 

التكنولوجيا التي تتطور بإستمرار.

ُت����ع����زى م��ع��ظ��م م����ص����ادر ال���ط���اق���ة ال���م���ت���ج���ددة ال���م���ت���واف���رة ع���ل���ى س���ط���ح األرض 
إلى اإلشعاعات الشمسية باإلضافة إلى مصادر الطاقة الثانوية، مثل طاقة الرياح وطاقة 

األمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية.

من األهمية هنا أن نذكر أنه لم يتم إستخدام سوى جزء صغير من الطاقة الشمسية 
المتوافرة في حياتنا. يتم توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بواسطة محركات 

حرارية أو محوالت فولتوضوئية.

وبمجرد أن يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، فإن براعة اإلنسان هي فقط 
الطاقة  بإستخدام  تتم  التي  التطبيقات  ومن  إستخداماتها.  في  بالتحكم  تقوم  التي 
الشمسية نظم التسخين والتبريد خال التصميمات المعمارية التي تعتمد على إستغال 
واستغال ضوء  للشرب خال التقطير والتطهير،  الصالح  الشمسية، والماء  الطاقة 
في  المرتفعة  ال��ح��رارة  ودرج��ات  الطهو،  في  الحرارية  الساخن، والطاقة  النهار، والماء 
تتسم  ص��ن��اع��ي��ة.  أغ�����راض 
التي  التكنولوجيا  وسائل 
الشمسية  الطاقة  تعتمد 
أن  إم���ا  ب��أن��ه��ا  ع���ام  بشكل 
تكون نظم طاقة شمسية 
س���ل���ب���ي���ة أو ن���ظ���م ط��اق��ة 
إيجابية وفقًا  ش��م��س��ي��ة 
ل���ل���ط���ري���ق���ة ال�����ت�����ي ي��ت��م 
وتوزيع  وتحويل  إستغال 

ضوء الشمس من خالها.

وت��ش��م��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى إس��ت��غ��ال 
الطاقة الشمسية اإليجابية 
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إس�����ت�����خ�����دام ال����ل����وح����ات 
والمجمع  الفولتوضوئية 
ال����ح����راري ال��ش��م��س��ي، مع 
الميكانيكية  ال��م��ع��دات 
ضوء  لتحويل  والكهربية، 
ال���ش���م���س إل�����ى م���ص���ادر 
أخ�����رى م��ف��ي��دة ل��ل��ط��اق��ة.

تتضمن  ح��ي��ن  ف��ي  ه����ذا، 
المباني  أحد  توجيه  السلبية  الشمسية  الطاقة  إستغال  على  تعتمد  التي  التقنيات 
ناحية الشمس وإختيار المواد ذات الكتلة الحرارية المناسبة أو خصائص تشتيت األشعة 

الضوئية، وتصميم المساحات التي تعمل على تدوير الهواء بصورة طبيعية.

حجم الطاقة الشمسية القادمة إلى األرض

إليه )اإلشعاع  القادمة  الشمسية  اإلشعاعات  واط من  174 بيتا  األرض  كوكب  يستقبل 
هذه  م��ن   %30 م��ن  يقرب  م��ا  وينعكس  الجوي العليا.  ال��غ��اف  الشمسي( عند طبقة 
اإلشعاعات عائدة إلى الفضاء بينما ُتمتص النسبة الباقية بواسطة السحب والمحيطات 
والكتل األرضية. ينتشر معظم طيف الضوء الشمسي الموجود على سطح األرض عبر 
صغير  جزء  إنتشار  إلى  الحمراءباإلضافة  تحت  األشعة  مدى  من  المدى المرئي وبالقرب 

منه بالقرب من مدى األشعة فوق البنفسجية.
ويؤدي  الشمسية،  اإلشعاعات  الجوي  اليابسة والمحيطات والغاف  مسطحات  تمتص 

ذل�����ك إل�����ى ارت�����ف�����اع درج����ة 
ح���رارت���ه���ا. ي��رت��ف��ع ال���ه���واء 
على  يحتوي  ال��ذي  الساخن 
ب���خ���ار ال����م����اء ال���ص���اع���د م��ن 
مسببًا دوران  ال��م��ح��ي��ط��ات 
ال���ه���واء ال��ج��وي أو إن��ت��ق��ال 
الحمل في  بخاصية  ال��ح��رارة 

إتجاه رأسي. 
إلى  ال��ه��واء  يرتفع  وعندما 
ق���م���م ال���م���رت���ف���ع���ات، ح��ي��ث 
ت��ن��خ��ف��ض درج������ة ال����ح����رارة، 
ي��ت��ك��ث��ف ب���خ���ار ال����م����اء ف��ي 
ص����ورة س��ح��ب ت��م��ط��ر على 
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تكثف  الكامنة لعملية  تزيد الحرارة  الكون.  الماء في  تتم دورة  ثم  ومن  األرض،  سطح 
الجوية،  الظواهر  بعض  حدوث  إلى  يؤدي  مما  الحمل،  بخاصية  الحرارة  إنتقال  من  الماء 

مثل الرياح واألعاصير واألعاصير المضادة.
وتعمل أطياف ضوء الشمس التي تمتصها المحيطات وتحتفظ بها الكتل األرضية على 

أن تصبح درجة حرارة سطح األرض في المتوسط 14 درجة مئوية.
ومن خال عملية التمثيل الضوئي الذي تقوم به النباتات الخضراء، يتم تحويل الطاقة 
الشمسية إلى طاقة كيميائية، مما يؤدي إلى إنتاج الطعام واألخشاب والكتل الحيوية 

التي ُيستخرج منها الوقود الحفري.

تطبيقات على إستخدام الطاقة الشمسية

تشير الطاقة الشمسية بصورة أساسية إلى إستخدام اإلشعاعات الشمسية في أغراض 
عملية. على أية حال، تستمد كل مصادر الطاقة المتجددة، بإستثناء طاقة المد والجزر 

وطاقة الحرارة األرضية، طاقتها من الشمس.

تتسم التقنية التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون سلبية 
أو إيجابية وفقًا للطريقة التي يتم إستغال وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خالها. 

وتشمل تقنية الطاقة الشمسية اإليجابية إستخدام اللوحات الفولتوضوئية والمضخات 
ه��ذا، في حين  للطاقة.  مفيدة  أخ��رى  إلى مصادر  الشمس  تحويل ضوء  في  وال��م��راوح 
حرارية  خصائص  ذات  مواد  اختيار  عمليات  السلبية  الشمسية  الطاقة  تقنية  تتضمن 
أماكن  وإختيار  بصورة طبيعية  الهواء  ب��دوران  تسمح  التي  األماكن  وتصميم  مناسبة 

مناسبة للمباني بحيث تواجه الشمس. 
ت��ت��س��م ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة 
بإنتاج  اإليجابية  الشمسية 
الطاقة،  م��ن  وف��ي��رة  كمية 
لذا فهي تعد من المصادر 
ال���ث���ان���وي���ة إلن���ت���اج ال��ط��اق��ة 
بينما  وف����ي����رة،  ب��ك��م��ي��ات 
ت��ع��ت��ب��ر ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة 
الشمسية السلبية وسيلة 
لتقليل الحاجة إلى المصادر 
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تعتبر  فهي  وبالتالي  البديلة. 
إلى  الحاجة  ثانوية لسد  مصادر 

كميات زائدة من الطاقة. 

التخطيط المدني والمعمار  

ل��ق��د أث���ر ض���وء ال��ش��م��س على 
ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��م��ب��ان��ي  تصميم 

التاريخ المعماري ولقد تم إستخدام وسائل التخطيط المدني والمعماري المتطورة التي 
تعتمد على إستغال الطاقة الشمسية ألول مرة بواسطة اليونانيين والصينيين الذين 
قاموا بإنشاء مبانيهم بحيث تكون لناحية الجنوب للحصول على الضوء والدفء. من 
الشمسية  تقنية الطاقة  على  يعتمد  ال��ذي  المعماري  للتخطيط  الشائعة  الخصائص 
مساحة  )نسبة  الضغط  معدل  الشمس  ناحية  تكون  بحيث  المباني  السلبية إنشاء 
متدلية( والكتلة  األبنية  من  )أج��زاء  االنتقائي  والتظليل  حجمه(  إلى  منخفض  سطح 

الحرارية. 
عندما تتوفر هذه الخصائص بحيث تتناسب مع البيئة والمناخ المحلي، فمن الممكن 
ويعتبر  ال��ح��رارة.  درج���ات  م��ن  متوسط  م��دى  ذات  اإلض���اءة  جيدة  أم��اك��ن  عنها  تنتج  أن 
للتصميمات  نموذجيًا  مثاالً  “ميجارون”  يسمى  سقراط الذي  اليوناني  منزل الفيلسوف 

المعمارية التي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية السلبية. 
على  تعتمد  التي  المعمارية  بالتصميمات  الخاصة  الحديثة  التطبيقات  تستخدم 
تجمع  بحيث  الكمبيوتر  على  تنفيذها  يتم  بتصميمات  الشمسية  الطاقة  إستغال 
الطاقة  إلستغال  واحد  الشمسية في تصميم  واإلض��اءة  نظم التهوية والتدفئة  بين 

الشمسية ويكون متكامًا.
مثل  اإليجابية،  الشمسية  على الطاقة  تعتمد  التي  المعدات  تعوض  أن  الممكن  من 
المضخات والمراوح والنوافذ المتحركة، سلبيات التصميمات وتحسن من أداء النظام. 
اإلنسان  فيها  يعيش  مناطق  هي   )Urban Heat Islands( الحضرية  الحرارية  الجزر 

وتكون درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة بها. 
وُتعزى درجات الحرارة المرتفعة في هذه الجزر إلى اإلمتصاص المتزايد لضوء الشمس 
بواسطة المكونات التي تميز المناطق الحضرية، مثل الخرسانة واألسفلت، والتي تكون 
البيئة  في  الموجودة  تلك  من  حرارية أعلى  الضوء وسعة  على عكس  أقل  قدرة  ذات 
والطرق  المباني  طاء  الحرارية  الجزر  تأثير  لمعادلة  المباشرة  الطرق  ومن  الطبيعية. 
الذي  النظري  البرنامج  أوضح  الطرق،  هذه  وبإستخدام  النباتات.  وزراع��ة  األبيض  باللون 
أنجلوس أن درجات  الذي ُنظم في لوس  المناخ”  “نحو مجتمعات معتدلة  يحمل عنوان 
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الحرارة في المدن يمكن أن تنخفض بحوالي 3 درجات مئوية بتكلفة تقدر بواحد بليون 
دوالر أمريكي، كما أعطى البرنامج تقديرًا إلجمالي األرباح السنوية التي يمكن تحقيقها 
من جراء خفض درجات الحرارة؛ حيث تقدر هذه األرباح بحوالي 530 مليون دوالر أمريكي 
ناتجة عن خفض تكاليف إستخدام أجهزة تكييف الهواء وتوفير نفقات الدولة الخاصة 

بالرعاية الصحية.

زراعة النباتات والبساتين

الطاقة  م��ن  اإلس��ت��ف��ادة  ق��در  زي���ادة  إل��ى  وتطويرها  ال��زراع��ة  بتنمية  المعنيون  يسعى 
الشمسية بهدف زيادة معدل إنتاجية النباتات المزروعة. فبعض التقنيات التي تتمثل 
في تنظيم مواسم الزراعة حسب أوقات العام وتعديل إتجاه صفوف النباتات المزروعة 
من  تحسن  أن  يمكن  مختلفة  نباتية  أصناف  وخلط  الصفوف  بين  اإلرتفاعات  وتنظيم 
الطاقة، فهناك  الشمس مصدرًا وفيرًا من مصادر  ينما يعتبر ضوء  المحصول  إنتاجية 
التي  المواسم  في  للزراعة.  بالنسبة  الشمسية  الطاقة  أهمية  على  بالضوء  تلقي  آراء 
زرع الفاحون  القصير،  الجليدي  خال العصر  قصيرة  فيها  تنمو  التي  المحاصيل  كانت 
الطاقة  كمية  ل��زي��ادة  طويلة  فاكهة  أشجار  من  مجموعات  والفرنسيون  اإلنجليزيون 

الشمسية التي يتم تجميعها إلى الحد األقصى. 

الفاكهة عن طريق  تزيد من معدل نضج  أنها  حرارية، كما  األشجار ككتل  تعمل هذه 
اإلحتفاظ بالفاكهة في وسط دافئ. قديمًا كان يتم بناء هذه األشجار عمودية على األرض 
وفي مواجهة الجنوب، ولكن بمرور الوقت، تم إنشاؤها مائلة إلستغال ضوء الشمس 
على خير وجه. وفي عام 1699، إقترح »نيكوالس فاشيو دي دويليير« إستخدام أحد اآلالت 

التي من الممكن أن تدور على محور بحيث تتبع أشعة الشمس. 

تشمل تطبيقات الطاقة الشمسية في مجال الزراعة، بغض النظر عن زراعة المحاصيل، 
ماكينات  إدارة  في  إستخدامها 
المحاصيل  وتجفيف  الماء  ضخ 
وتفريخ الدجاج وتجفيف السماد 
العصر  وف��ي  للدجاج.  العضوي 
الطاقة  إستخدام  ت��م  الحديث، 
ال��م��ت��ول��دة ب��واس��ط��ة ال��ل��وح��ات 
ال��ش��م��س��ي��ة ف���ي ع��م��ل ع��ص��ائ��ر 

الفاكهة.
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وتقوم الصوب  الزجاجية بتحويل 
مما  ح���رارة،  إل��ى  الشمس  ض��وء 
زراع��ة جميع  إمكانية  إل��ى  ي��ؤدي 
ال��م��ح��اص��ي��ل ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام 
أن��واع  مغلفة(  بيئة  )ف��ي  وزراع���ة 
من المحاصيل والنباتات ال يمكن 
لها أن تنمو في المناخ المحلي. 
الزجاجية  الصوب  إستخدام  تم 

البدائية ألول مرة في العصر الروماني لزراعة الخيار حتى يمكن توفيره على مدار العام 
بأكمله لإلمبراطور الروماني »تيبريوس« 

ولقد تم بناء أول صوبة زجاجية حديثة ألول مرة في أوروبا في القرن السادس عشر من 
أجل اإلحتفاظ بالنباتات الغريبة التي كان يتم جلبها من خارج الباد بعد فحصها. من 
حتى  البساتين  زراع��ة  من  مهمًا  جزءًا  تعتبر  ظلت  الزجاجية  الصوب  أن  بالذكر  الجدير 
في األنفاق  أي��ض��ًا  الشفافة  الباستيكية  ال��م��واد  إس��ت��خ��دام  ت��م  وق��د  ال��ح��ال��ي،  وقتنا 

المتشعبة وأغطية صفوف النباتات المزروعة للهدف نفسه.

اإلضاءة الشمسية:

مر  على  إستخدامًا  األكثر  اإلض��اءة  أن��واع  من  الطبيعي  الشمس  إستخدام ضوء  يعتبر 
السادس  منذ القرن  الضوء  من  اإلستفادة  في  الرومانيون حقهم  عرف  وقد  العصور. 
قانون  بإصدار  ذلك  مؤيدًا  نفسه  المنوال  على  اإلنجليزي  الدستور  سار  كما  الميادي، 

التقادم لعام 1832.
الرئيسي  القرن العشرين أصبحت اإلضاءة بإستخدام الوسائل الصناعية المصدر  وفي 
النهار  ض��وء  إستغال  على  تعتمد  ال��ت��ي  التقنيات  ظلت  ول��ك��ن  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل��إلض��اءة 
تقليل  ط��رق  من  وغيره  الشمس  ض��وء  على  تعتمد  التي  الهجينة  ومحطات اإلضاءة 

معدل إستهاك الطاقة.
النهار بتجميع وتوزيع ضوء الشمس لتوفير  التي تقوم على ضوء  تقوم نظم اإلضاءة 
اإلضاءة الداخلية. هذا، وتقوم وسائل التكنولوجيا التي تعتمد على الطاقة الشمسية 
اإلض��اءة  إستخدام  طريق  ع��ن  الطاقة  إستخدام  بتعويض  مباشرة  ب��ص��ورة  السلبية 
غير  الطاقة  إستخدام  مباشرة  غير  بصورة  بتعويض  تقوم  كما  منها،  ب��دالً  الصناعية 

الشمسية عن طريق تقليل الحاجة إلى تكييف الهواء.
بالمقارنة باإلضاءة  ونفسية  عضوية  ف��وائ��د  الطبيعة أيضًا  إستخدام اإلضاءة  يقدم 
حيث  ذل��ك،  بالضبط.  الفوائد  ه��ذه  تحديد  صعوبة  من  الرغم  على  وذل��ك  الصناعية، 
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تشتمل تصميمات اإلضاءة التي تعتمد على ضوء النهار على إختيار دقيق ألنواع النوافذ 
وحجمها وإتجاهها، كما قد يتم األخذ في اإلعتبار وسائل التظليل الخارجي. وتتضمن 
مسننة ونوافذ  أسقف  وجود  الطبيعة  اإلض��اءة  من  النوع  هذا  من  الفردية  التطبيقات 
أعلى  في  إض��اءة  اإلضاءة وفتحات  لتوزيع  النوافذ  على  أرف��ف  لإلضاءة وتثبيت  علوية 
موجودة  تصاميم  في  التطبيقات  ه��ذه  تضمين  يمكن  قد  ضوئية.  السقف وأنابيب 

دمجها  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  فاعلية  أك��ث��ر  ت��ك��ون  ولكنها  ب��ال��ف��ع��ل، 
الشمسية بحيث  ال��ط��اق��ة  على  يعتمد  ش��ام��ل  في تصميم 
ال��ح��رارة  الضوء وتدفق  مثل سطوع  العوامل  ببعض  يهتم 
التطبيقات  هذه  تنفيذ  يتم  للوقت. عندما  الجيد  واإلستغال 
الطاقة  حجم  تقليل  يتم  أن  الممكن  فمن  سليمة،  ب��ص��ورة 

الازمة لإلضاءة بنسبة %25.
ت��ع��ت��ب��ر ن���ظ���م اإلض��������اءة ال��ش��م��س��ي��ة ال��ه��ج��ي��ن��ة م����ن س��ب��ل 

إستغال الطاقة الشمسية اإليجابية في اإلضاءة الداخلية. 

مرايا  بإستخدام  الشمس  ض��وء  بتجميع  النظم  ه��ذه  تقوم 
تتضمن أليافًا  الشمس، كما  لحركة  تبعًا  عاكسة متحركة 
العادية.  اإلضاءة  لزيادة  المبنى  إلى داخل  الضوء  ضوئية لنقل 
ذات  المباني  في  بها  اإلستعانة  يتم  التي  التطبيقات  وف��ي 
الطابق الواحد، تكون هذه النظم قادرة على نقل 50% من ضوء 

الشمس المباشر الذي يتم إستقباله.
إختزانها  يتم  التي  الشمس  من  المستمدة  اإلض���اءة  تعتبر 
ف��ي أث��ن��اء ال��ن��ه��ار وإس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي اإلض����اءة ف��ي الليل من 
المشاه.  وممرات  الطرق  ط��ول  على  رؤيتها  المألوفة  األشياء 
)ب��ح��اج��ة ل��م��ص��در( وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنه يتم إس��ت��غ��ال ض��وء 
النهار كإحدى طرق إستخدام ضوء الشمس في توفير الطاقة، 

ف���إن���ه ي��ت��م ال���ح���د م���ن األب���ح���اث 
الحديثة التي يتم إجراؤها، حيث 
أوضحت بعض النتائج العكسية: 
التي  الدراسات  فهناك عدد من 
ينتج  الطريقة  هذه  أن  أوضحت 
هناك  وأن  للطاقة،  توفير  عنها 
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أظهرت  التي  الدراسات  من  الكثير 
أثر  أي  لها  ليس  الطريقة  ه��ذه  أن 
بل  الطاقة،  إستهاك  معدل  على 
وقد تؤدي أيضًا إلى حدوث فقد في 
أخذ  يتم  عندما  سيما  وال  الطاقة، 
الحسبان.  ف��ي  إستهاك البنزين 
الكهرباء  إس��ت��ه��اك  م��ع��دل  يتأثر 
الجغرافية  بالناحية  كبيرة  بصورة 

والمناخية والجوانب اإلقتصادية، مما يزيد من صعوبة إستنباط نتائج عامة من دراسات 
فردية.

الطهو بالطاقة الشمسية

إن ال���ط���ب���اخ ال��ش��م��س��ي ع���ب���ارة ع���ن ج���ه���از ي��س��ت��خ��دم ض����وء ال��ش��م��س ف���ي ال��ط��ه��و 
ومواقد  الحرارة  تحبس  صناديق  فئات:  ثاث  إلى  أنواعه  وتنقسم  والتجفيف والبسترة. 

مكثفات منحنية )بارابوالكس( ومواقد مسطحة على شكل ألواح.
بواسطة »حورس  أول جهاز  إنشاء  وتم   – للحرارة  الحابسة  الصناديق  األنواع هو  وأبسط 
دي سوسير« في عام وتتكون صناديق الطهو الحابسة للحرارة بشكل أساسي من وعاء 
معزول وغطاء شفاف. ويمكن استخدامه بشكل فعال في الظروف الجوية السيئة؛ حيث 

ترتفع درجة حرارته بشكل كبير لتصل إلى ما يتراوح بين 90 و150 درجة مئوية.

ألواح، فإنها تتكون من لوح عاكس  المسطحة على شكل  الطهو  بالنسبة لمواقد  أما 
عنها  وينتج  المعزول،  الوعاء  إلى  الشمس  أشعة  لتوجيه 
التي  لتلك  درجات مشابهة  إلى  مرتفعة تصل  درجة حرارة 
المواقد  أما  للحرارة.  الحابسة  الطهو  صناديق  إليها  تصل 
المكثفات المنحنية )بارابوالكس(، فيحتوي على أدوات ذات 
 )Fresnel وم��راي��ا  ووع��اء  )طبق  عديدة  هندسية  أشكال 
على  وتركيزها  الشمس  أشعة  تجميع  على  تعمل  التي 
وعاء الطهو. وينتج عن هذا النوع من المواقد درجة حرارة 
تحتاج  ولكنها  وأكثر،  مئوية  درجة   315 إلى  تصل  مرتفعة 
إلى ضوء مباشر لكي تعمل بشكل سليم ويجب أن يتم 

تغيير وضعها بحيث تكون مواجهة للشمس.
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أشعة  لتركيز  وسيلة  عن  عبارة  فهو  الشمسية،  للطاقة  المجمع  للوعاء  بالنسبة  أم��ا 
تم  حيث  الهند،  في »أوروفيل« في  الشمسي  المطبخ  في  إستخدامها  تم  الشمس 
إستخدام عاكس كروي الشكل ثابت يركز الضوء على طول خط عمودي على السطح 
اإلستقبال  وع��اء  تحريك  على  يعمل  بالكمبيوتر  تحكم  نظام  وهناك  للكرة،  الداخلي 
ليتقاطع مع هذا الخط. وينتج البخار في وعاء اإلستقبال بدرجات حرارة تصل إلى 150 درجة 

مئوية ثم ُيستخدم بعد ذلك في عمليات التسخين في الطهو.

العديد من  ُيستخدم في  والذي   ،1986 عام  قام »ولفجانج سكيفلر« بإختراع عاكس في 
المطابخ التي تعمل بالطاقة الشمسية. ويتكون عاكس “سكيفلر” من طبق ذي قطع 
ويستخدم التعقب  البرجية.  التركيز  وأج��ه��زة  ال��وع��اء  صفات  بين  يجمع  وم��رن  مكافئ 
القطبي لمتابعة الحركة اليومية للشمس ويتم تعديل زاوية إنحناء العاكس تبعًا إلختاف 
المواسم والفصول ووفقًا لزاوية سقوط ضوء الشمس. من الممكن أن ترتفع درجة حرارة 
هذا العاكس لتصل إلى ما يتراوح بين 450 و650 درجة مئوية كما أن لها نقطة بؤرية 

ثابتة والتي تسهل من عملية الطهو.

ويوجد أكبر عاكس “سكيفلر” في العالم في مدينة “راجاستان« في الهند، ويستطيع 
طهو ما يزيد عن 35.000 وجبة في اليوم. وفي عام 2008، كان قد تم إنشاء ما يزيد عن 

2.000 جهاز طهو “سكيفلر” ضخم في كل أنحاء العالم.

توليد الكهرباء

 )PV( يمكن تحويل ضوء الشمس المباشر إلى كهرباء بإستخدام محوالت فولتوضوئية
وعملية تركيز الطاقة الشمسية )CSP( والعديد من األساليب التجريبية األخرى. 

وُتستخدم المحوالت الفولتوضوئية بشكل أساسي إلمداد األجهزة الصغيرة والمتوسطة 
واحدة  شمسية  خلية  بواسطة  تشغيلها  يتم  الحاسبة التي  من اآللة  بدًء  بالكهرباء، 
على  تحتوي  ال  التي  المنازل  إل��ى 
شبكة كهرباء والتي يتم إمدادها 
من  بواسطة مجموعة  بالكهرباء 

الخايا الفولتوضوئية. 

الكهرباء على  يتم توليد  وك��ان 
ب��واس��ط��ة محطات  واس���ع  ن��ط��اق 
ولكن  الشمسية،  األشعة  تركيز 
محطات المصفوفات  أصبحت  اآلن 
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كمية  تنتج  الجهدية التي  الضوئية 
مثل محطات  الكهرباء  م��ن  كبيرة 

»إس إي جي إس« أكثر شيوعًا. 

محطة  أص��ب��ح��ت   2007 ع����ام  وف����ي 
بقدرة  الكهرباء  تنتج  التي  الطاقة 
في كارك  ال��م��وج��ودة  14 م��ي��ج��اواط 
المحطة  وكذلك  كاونتي في نيفادا، 
في  ميجاواط   20 بقدرة  تعمل  التي 
بينيكساما في إسبانيا أوضح سمتين 
على االتجاه نحو إنشاء محطات طاقة 
شمسية جهدية عماقة في الواليات 

المتحدة وأوروبا.

وكمصدر طاقة متجدد، تتطلب الطاقة الشمسية مصدرًا داعمًا، والذي يمكن أن يتمثل 
في طاقة ريحية بشكل جزئي. ويتم عادًة الحصول على هذا الدعم من البطاريات، ولكن 

األجهزة عادًة ما تستخدم طاقة كهرومائية التي يتم تخزينها عن طريق الضخ. 

محطة  بإختبار  كاسل  في جامعة  الشمسية  الطاقة  توليد  تكنولوجيا  معهد  ويقوم 
من الطاقة  الطاقة  توليد  يمكن  حيث  الطاقة،  لتخزين  بنظام  متصلة  إفتراضية  طاقة 
الشمسية أو طاقة الرياح أو الغاز العضوي والطاقة الكهرومائية التي يتم تخزينها عن 
المشروع  يعتمد  بحيث  لإلستخدام بشكل مستمر؛  كافية  لتوفير طاقة  الضخ،  طريق 

على مصادر متجددة فقط.
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