
الحياة فكرة

بين قوسين
كل شخص ناجح ألتقيته قال يل: حياتي بدأت عندما بدأت أثق بنفيس .

لو كنت أعيش يف يوم سيئ , فكل ما سيحدث فيه سيبدو خاطئا بالنسبة يل .

ليس بالرضورة أن تكون عميًال لتخدم أعداء الوطن ... يكفي أن تكون غبياً .

أنتوني روبنز _ كاتب ومتحدث أمريكي• 

آنا فرويد _ عاملة نمساوية• 

محمد الغزايل _ مفكر اسالمي مرصي• 
اكتساب النجاح يعتمد عىل الخدمات التي من املمكن أن تقدمها لآلخرين وليس 

ما يقدمه اآلخرون من أجلك .
جاكسون براون _ كاتب أمريكي• 

artoon1985@gmail.com  772688780
WWW.Facebook.com/althawrah.shabab

ــة التي  ــات الزين ــار ونبات ــرف أشج ــا يع جميعن
ــرى  ــواد أخ ــك وم ــن البالستي ــا م ــع غالًب تصن
ــم تسمعوا من قبل عن  ــة، ولكنكم حتًما ل صناعي
أشجار الصلب، يف الواقع عليك أن ترى بنفسك 
 (NatureMaker) األشجار التي تنتجها رشكة
ــة. تقوم هذه  ــا الحقيقي ــدرك قيمتها وروعته لت
ــرية  ــا بالصغ ــا أن نصفه ــي ال يسعن ــة الت الرشك

ــادق  ــب للفن ــن الصل ــار م ــت أشج ــوم بنح الي
واملطاعم واملتاحف وحدائق الحيوانات واملباني 
ــات، وعملهم  ــة والحدائق وحّتى املكتب التجاري
ا لدرجة قد ال تتخيلها، لذلك  ــف بالدقة حًقّ يتص
ا بالنسبة يل عىل األقل، إذ  فأسعارهم باهظة جًدّ
ــرة طولها 5 أمتار  ــن 25 ألف دوالر لشج ترتاوح م
وصوًال إىل 500 ألف دوالر لشجرة طولها 15 مرتًا! .

أشجار من الصلب

الصندوق األسود

11

توصل العبقري األمريكي الصغير مايكل سايمان البالغ من 
العمر 19 عاما، والذي يعمل منذ عامين في كبرى شبكات 
السالح  اختراع  إلى  بوك“  ”فيس  االجتماعي  التواصل 
الجديد الذي يصرف منافس شركته (سناب شات)، وهو 
تطبيق جديد أطلق عليه (اليف سياج) المخصص لطالب 

المدارس والشباب األقل من 21 عاما.
عن  قصير  فيديو  إرسال  على  الجديد  التطبيق  ويعتمد 
شخصية المراسل والذى يشرح له فيه ”من هو“ مزاجه 

يخص  وهو  لديه،  المفضل  والشخص  ومرشحه  وذوقه 
الجيل الذي ولد بعد 1995 وحتى 2012م.

التطبيق منافسة موقع  وتهدف شبكة ”فيس بوك“ بهذا 
(سناب شات) المنافس األول والذي يجذب على موقعه 
العديد من الشباب والمراهقين، ويصل عدد مستخدميه 

150 مليونا مقابل 7, 1 مليار مستخدم لـ“فيس بوك“.
جدير بالذكر أن شركة (زوكربرج) العمالقة كانت تحاول 

شراء (سناب شات) بمبلغ قدره 3 مليارات دوالر.

فيسبوك ألقل من 21 عامًا
جديد

ــم فاعجابها الشديد  ــة يف فن الرس ــاء فنانة احرتافي صف
بصور اللون االبيض واالسود هو الذي دفعها اىل موهبة 
ــث وهي من  ــري من األقارب حي ــم وقد شجعها الكث الرس
أرسة لديها الكثري من الفنانني التشكيليني ،وقد كانت أول 
ــت عبارة عن رسمة  ــا يف ??_??_????م وكان لوحة رسمته
ــرية، ومنها بدأ شغفها  ــني فيها بعض التفاصيل الصغ لع

يف اظهار التفاصيل الدقيقة بالرسم . 

صفاء الحبيش من مواليد ????م ، خريجة نظم معلومات-

كلية الحاسوب - جامعة صنعاء 2014م . 

ــة للحاسوب يف  ــادة الرخصة الدولي ــت مدربة يف قي عمل
ــب الشباب . وهي من مؤسيس فريق (فن  مؤسسة لتدري

السالم )والذي يضم عدداً من الفنانني التشكيليني. 

ويف ??_??_????م كانت أول لوحة بورتريه رسمتها .

ــر من خاللها بأنها  ــد أن وصلت اىل مرحلة تشع اآلن وبع
ــود، تطمح اىل  ــم باألبيض واالس ــن الرس ــت فعًال م تمكن
ــة وربما تجربة  ــوان املائية والزيتي ــرتاف الرسم باألل اح
ــه ، كما تطمح أن  ــم غري رسم البورتري ــوع آخر من الرس ن

تتمكن من إنشاء مرسمها الخاص يف املستقبل . 

تعتقد صفاء بأن الواقع الفني يف الوقت الراهن قد أصبح 
ــوداً ملحوظاً ، وهناك  ــني التشكيليني اليمنيني وج للفنان
ــات أصبحت مهتمة بهم ، لكنه ليس بذلك القدر  عدة جه

الكبري نظراً لواقع بالدنا يف هذه الفرتة . 

ــن األهل واألصدقاء الذين  ــاء تشكر كل من دعمها م صف
ــا شكرت  ــال ، كم ــذا املج ــة يف ه ــىل املواصل ــا ع شجعوه
ــة وأعطتها فرصة  ــا الكامل ــا ثقته ــا التي منحته والدته

كافية إلظهار موهبتها الفنية .

ــاة يستحق الحصول  ــول يف االخري كل يشء يف الحي وتق
عليه ،يستحق العمل من أجله .

ــوا أول من  ــون إنهم كان ــول األسرتالي يق
ــد أن راودت  ــدوق األسود بع طور الصن
ــني يف  ــاء األسرتالي ــد العلم ــرة أح الفك
ــة الطريان املدني يف  أعقاب بداية مرحل

الخمسينيات.

ــرباء الطريان  ــان خ ــام 1953م ك ــي ع فف
ــاب  ــة أسب ــل معرف ــدون يف سبي يجاه
ــدد من طائرات رشكة  حوادث سقوط ع
ــالل الشك  ــدأت تلقي ظ ــت التي ب كومي
ــي برمته،  ــريان املدن ــىل مستقبل الط ع
ــريان أسرتايل،  ــرتح عالم ط ــد عام اق وبع
يدعى ديفيد وارن، صنع جهاز لتسجيل 

تفاصيل رحالت الطريان.

ــا  ــر وارن نموذج ــام 1958م ابتك ويف ع
ــه "أي أر أل  ــق علي ــرض أطل ــك الغ لذل
ــة". أطلق الطيارون  وحدة ذاكرة الرحل
ــم "األخ الكبري"  ــاز األول اس ــىل الجه ع
ــم، وكان  ــس عىل أحاديثه الذي يتجس

ــم اليد ولكنه  ــاز األول أكرب من حج الجه
يستطيع تسجيل نحو أربع ساعات من 
ــي تجري داخل مقصورة  األحاديث الت

القيادة وتفاصيل أداء أجهزة الطائرة.

ــور وارن بالدهشة عندما  وأصيب الدكت
ــة  ــريان االسرتالي ــات الط ــت سلط رفض

ــم الفائدة يف  ــه "عدي ــت إن ــازه وقال جه
ــي"، وبعدها نقل  ــريان املدن ــال الط مج
ــاره لربيطانيا، حيث  ــور وارن ابتك الدكت
ــد أن بثت إذاعة  ــه بحماس، وبع رحب ب
ــي يس تقريرا حول الجهاز تقدمت  بي ب
الرشكات بعروضها لتطويره وصناعته، 
ــازاً آخر يتم  ــان جه ــون ذلك، ك ويف غض

تطويره يف الواليات املتحدة.

ــراءات  اإلج ــدأت  ب 1960م  ــام  ع ويف 
ــىل منت  ــاز ع ــع الجه ــل وض األوىل لجع
ــرور  ــع م ــا، وم ــرا إلزامي ــرات أم الطائ
ــة الحديثة  ــدم التكنولوجي السنني وتق
ــة  املغناطيسي ــة  األرشط ــت  استبدل
ــزة كومبيوتر، وأصبحت األجهزة  بأجه
ــورا تستطيع تسجيل كمية أكرب  أكرث تط
ــات وأن تتحمل  ــات والبيان ــن املعلوم م
ــروف  ــوأ الظ ــاء يف أس ــات والبق الصدم

الطبيعية.

صفاء...و تفاصيل باألبيض واألسود

محمود زيدان 

ــت، رشكة "google" اليمني عبد الله نارص السباحي،  منح
ــط، ُتمثل توثيقاً  ــوى الرشق األوس ــع شهادات عىل مست أرب
رسمياً من جوجل وترخيصا دولياً معتمداً يف تحليل املواقع 
ــا مع  ــدى ارتباطه ــاء وم ــل واألخط ــة املشاك ــاً، ومعرف عاملي

محركات البحث وتحسني الرتتيب العاملي لها.

ومن ضمن الشهادات التي فاز بها اليمني السباحي شهادة 
ــة بجوجل حسب النطاق  ــل الحمالت العاملية الخاص تفعي
ــت الزمني لتصفح  ــات والتوقي ــة االهتمام ــرايف ومعرف الجغ
ودخول األفراد لكل من املواقع واملتاجر االلكرتونية وأجهزة 

املوبايل.

ــا أن تعمل  ــة، من شأنه ــذه املعرف ــرباء عىل أن ه ــع خ وُيجم
ــة ودراسات  ــات تقييمي ــل إحصائي ــل جوهري يف عم بشك
ترتبط ارتباطاً نفسياً باهتمامات املجتمع أو رشيحة معينة 
ــروج فيها،  ــواد التي ت ــة وامل ــة العنكبوتي ــع يف الشبك للمواق
ــري والتعاطي  ــة أو معنوية،وسلوك التفك ــت مادي ــواء كان س
ــة, كون عالم  ــرب النتائج املستخلص ــا وعمل الحلول ع معه
ــزءاً من حياة اإلنسان ويؤثر يف سلوكياته،  "النت" أصبح ج
ــوث ودراسات تساعد يف تقليل  وهو مايلزم القيام بعمل بح
ــدام االنرتنت الذي أثر  املخاطر والتوجيه الصحيح الستخ
ــي ككل والذي  ــق األرسي واملجتمع ــري عىل التواف بشكل كب
ــري الشباب  ــار الضالة وتدم ــج لألفك ــد يف الرتوي ــاً ساع أيض

وتسميم أفكارهم.

ــه السباحي، ُيعترب األول عىل  ــر أن الخبري اليمني عبدالل ُيذك

ــط  االوس ــرشق  ال ــوى  مست
الذي يحصل عىل الشهادات 

األربع دفعة واحدة.

ــظ  حفي ــارص  ن ــه  وعبدالل
السباحي, خبري معتمد من 
ــم جرافكس  جوجل ومصم
ــدأ  ب ــة.  إلكرتوني ــع  ومواق
ــر  الكمبيوت ــدام  باستخ
ــام  نظ ــىل  ع ــاً  بعمر12عام
ــذا  وه  ,  Windows 3.1

ــف أنظمة التشغيل والتعرف  ــه بأن يتعامل مع مختل مامكن
عىل أجزاء وصيانة أجهزة الكمبيوتر واملاك.

وعمل كدعم فني اونالين لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
ــات شاعر  ــم موقع ومنتدي ــام 2007م.وقام بتصمي ــذ الع من
ــى املوسم  ــم الثاني وحت ــراء من املوس ــري الشع ــون وأم امللي
ــر واكاديمية  ــاء الشع ــي لوكالة انب ــم الفن ــس, والدع الخام
ــات الرشكات  ــن هوي ــم العديد م ــام بتصمي ــا ق ــر , كم الشع

واملؤسسات داخل اليمن وخارجها.

كما عمل جاهداً لتطوير مهاراته يف مجال التصميم، متنقًال 
ــارات وماليزيا، وهو ما مكنه  ــني موسكو والهند وتركيا واالم ب
ــة، السيما يف  ــربات االحرتافي ــن الخ ــد م ــاب املزي ــن اكتس م
ــاد وتصميم واجهات  ــم ثالثي األبع ــن التصميم والتصمي ف

تطبيقات املوبايل.

السباحي يحصد أربع شهادات دفعة واحدة
أنشطة وبرامج

أم االختراع

مشاريع غريبة

رصيف
مشروع صغري بني املدرسة والجامعة

في  والكفاح  للصمود  آخر  نموذج 
نفس الرصيف ، يعمل الشاب شريف 
مصطفى رشاد القادم من محافظة 
يوزع  هوائية  دراجة  مستثمراً  تعز 
حارات  في  اآليسكريم  متنها  على 
ليعيل  صنعاء  العاصمة  وجــوالت 
العامة  الثانوية  أتم  أن  بعد  نفسه 

بنسبة 89% .
يعتزم  عاماً  العشرين  ذو  شريف 
اإللتحاق بالجامعة في أقرب فرصة 
التعليمية  مسيرته  ليكمل  ممكنة 
مصاريف  بتجميع  حالياً  يقوم   ،
الدراسة وال يبخل أبداً على أسرته 
إذا ما احتاجوا منه المساعدة ،على 

حد تعبيره .

ال أريد أن أكون بعيداً عن األمل

دعوني أنتظره يف غابات الحزن 

دموع كثرية تكسو العيون

وتخفي الغضب

وأحالم مقلقة تفصلني عنه

اعطوني بعض من الثلج 

لجروحي الحارة

"من عز النوم بترسقني...،،

من بني الكل بترسقني"

قدماي يحنا إىل الطرقات املهجورة، 

وأنا أحن دائماً إىل الذي هجرها.

قالئد.....

ونيس املنترص
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