


 

 

 مجلة it  فضاء املعرفة

تصدر عن تجمع طلبة  شهريةة علمية ثقافية مجل

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

 برعاية السيد رئيس الجامعة

حمادي.د سعد شاهين أ  
 

 

 ن و صممامل

 سجى اكرم عبد الحسينمحمد الباقر اسماعيل                   

 علوم الحاسوب                                علوم الحاسوب         

 خالد عبد الرحمن األعرجي

 حاسوبالعلوم 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

it.magazine@uobasrah.edu.iq iT2022m 

تيةاآل عرفاتامليرجى املراسلة على  عالن والنشر لل   
 

It2_02 

 رئيس التحرير

زيبك د.عبدالحي عبدالنبي  

 نظم املعلومات

 علوم الحاسوب

 علوم الحاسوب

 تربية البصرة

 نظم املعلومات

املعلومات نظم  

ماتنظم املعلو   

حاسوبالعلوم 

 نظم املعلومات

  علوم الحاسوب

 علوم الحاسوب

 علوم الحاسوب

 علوم الحاسوب

 د. حسن مالح

 م. صبا عبدالواحد صدام

 خضر عبدالقادر م.بيداء

 ةم. أزهار سهيل عطي

 يات امير خضيرآ 

 عبدالرحمن نوفل احمد

 زينب حيدر عبدالكريم

 زهراء قاسم احمد

 سجاد ريسان مردان

فالح فؤاد علي  

 علي محمد قاسم

 محمد نعيم خليل 

 حمزة ايوب يوسف

 

  هيأة التحرير

 

علوم حاسوب                                    هدى عادل م.م   

 

 مدير التحرير

 .م.د زهير سالم عبدالرزاقأ

 يةمسؤول وحدة النشاطات الطالب

 

 لجميع... األفكار تعرب عن أصحاهبالالنشر متاح  -مالحظة :

   االشراف العام

عبد الباقي أ.م.د سلمى  

كليةعميدة   

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

 

 اإلشراف العلمي

د. زينب علي خلف/ م. العميد للشؤون العلميةأ.   

برئيسة قسم الحاسو / أ.م.د. زينب نجم السراج  

 

 التدقيق اللغوي 

 رئيس مجلس االدارة

عبد الحسن مهجر عد.م.د. ر أ  

  م.العميد للشؤون االدارية

التحريرسكرتير   

نظم املعلومات                              بنين ظافر ناصر    



  

  

 
 

 

 

  

 

هرس
الف 

 

 أ.م.د.سلمى عبدالباقي حممود –معاجلة االلغة الطبيعية  -4

 عبداحلمن نوفل امحد  –لقاء مع مسؤول  -7

 سن ماحل انصرد.ح –قواعد االزور يف الربتقال -9

 د.عبداحلي عبدالنيب زيبك –شوق اىل اللقاء -11

 بنني ظافر انصر  –لسان صدق عليا -13

 كاظم فنجان احلمامي   –انبيولينا :وزيرة وخبرية ومنفذة  -14

 م.د.امحد طعمة حرب –اعلية العنوان يف النص احلديث ف -15

 محزة أيوب يوسف  –نشأة وتطور الذكاء االصطناعي  -16

18 – ARDUINO - سجى اكرم عبداحلسني 

 م . م حازم اتيل الربيعي –ادب الطف  -19

 عبدالرمحن نوفل امحد –السالم واحلل ا  -20

 د.مجعة مبارك اخلفاجي –مهمه االوىل لب النجاح -22

 نظام تتبع الطالب واالدارة الكلية -23

 عبدالكرمي مقبل فرحان -سن خالد محيد ح

 فرح املاجدي  –القاء السرور يف القلوب  -24

 زهراء صالح الطائي –الذهب السائل -26

 زهراء صالح الطائي –طب اهل البيت  -27

 حممد الباقر امساعيل حبيب –واطر خ -28

 مرتضى سامي العيداين  –نواقيس  -29

 

 

 بنني سامي مسري  –الكالم اجلارح  -30

 خالد عبدالرمحن عاصي  –طريق العبودية  -31

 

2 



 
 

 

3 

 

 

 

  

FASHION 
NEWSLETTER 

  

 

 محمود عبدالباقي سلمى. د.م.أ

 املعلومات وتكنولوجا الحاسوب علوم كلية عميدة

 االجتهادالنجاح ثمرة 

ة ال ا  ة والفكر ت الحياة بكل تفاصييييييلتا  عيييييممل عمن مجموعة م  المحدصات ال ا تريييييوت م  الفرد  اااتك العلميت

تمثل خالصة ما توصل إليك في مدة اسمقطاب املعرفة، و جنا ثمارها في أصام أداء االخمبارات ال ا صخوضتا، وما 

النهياييية للفريييييييييييييييل الثيال  النهياي ، إت تمثيل جتيدا  ب  ا وتحيدصيا أميام هيه  ايصيام ال ا صيدف فاهيا  لب نيا اخمبيارا ه  

ال تمثييييل  IT اييييدرا ه  العقلييييية، وفتمت  للمواد ال ا صفس و أو ا ييييييييييييييموعبوهييييا و   ييييدوو علاهييييا  لكوو اخمبييييارات

ما  ي عبارة ع  ابمكار وامماا املعلومة بطر قة تحاك  العقل ال 
عييرف العمليات العقلية االسييس جاعية فق   وَّمت

وادراتك عمن المجدد، واالبمكار في مخملف امل يييييييييييمو ات  ل يييييييييييد الحاجة املاسييييييييييية لكل مجمم  صحاو  النهوو م  

أجل موا بة المطور الحاصيييييييييييييل عل  البوابات العلمية وتقنيات الهكاء االصيييييييييييييطنا ي الهف اجماح مخملف منا ي 

 .االحياة وال سيما املجاالت الطبية وايعما  املالية واملررفية وغ  ه

والقدرة عمن المنبي الفعا  السييييييييييمقراء ما صمك  معالجمك وَّصجاد الحلو  املناسييييييييييبة ابل  دو  اي مات، ف ييييييييييال 

ع  تهليل الرييييييييييييييعوكات وتقليل انمكامات تات انمفار العادي وتوف   الجتد والوان، إضييييييييييييييافة إدن أو توجتات 

ي باتجا  صمك  االسمفادة منك بعكل  ب   العلماء في امل مقبل توجك علوم الحاسوب وكالهات الهكاء االصطنا 

وواسييييييييييييي  عمن مخملف ايصيييييييييييييعدة فبدروا بالتواتف اله ية وال ييييييييييييييارات وم  ث  المقنيات امل  لية ال ا  عمل عل  

ايمظمة اله ية، كل تلك وأ ث  ولهلك أصيييبحن م  أبر  معال  رسيييالمنا في توجيك أبناينا الطلبة وتحدصد  ليات 

وموا في الر ادة نشييييييييييييييرا ت  في مخملف هه  املجاالت ل ييييييييييييييد  اجة ال ييييييييييييييور وممطلبات العمل الفعا  لت  ك  صك

 .العمل الهف صوا ب الثورة الرناعية

لتييها مجييد جتود الجمي  مم يييييييييييييييافرة م  أجييل إمجييا  العمييل الس بوف والعلما في كلي نييا، وتحقي  أا يييييييييييييي ى مراتيب 

ٍ  ومدر  لعم  امل ييولية ال ا  اميطن بك وتحمل أعباء هها المخري  الوعد النجاح ال ا ت يم   هيةة جيل وا

بكل معنى الكلمة، إت اعييمل كل موا ي الحياة، وضييمامة مل ييمقبلت  وم ييمقبل بلدما الحبنب، م  هنا ومح  عمن 

أود أو ادم كلمة شكر مم وجة بعب  الوفاء لكل ايكارم م  تدري يا  2021/2022أعماب نهاصة العام الدراس ا 

لكل ما ادمو  م  أجل تقدص  صيييييورة معيييييراة لكي نا املعطاء وجامعمنا البريييييرة الرايدة  كلي نا وموظفاها و لبتها

ة وفكر ة، و خر املطاف محمد   عادن عمن ما ألع  ولك الثناء بما ادم  ...بما تقدمك م  منج ات علميت

عدد
ة ال

احي
افتت
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 د.حيدر حممد داود عبداالمري
رئيس القسم               

 

 معالجة اللغة الطبيعية

Natural Language processing (NLP) 

 
 أ.م.د. سلمى عبدالباقي محمود

 وتكنولوجيا املعلوماتعميدة كلية علوم الحاسوب 

 

معالجة اللغات الطبيعية هي إحدى أهم فروع الذكاء االصطططططططططططططططما ي والذ     م 

بكيفية انشطاء ويطيلة اصاصطب عبيعية باإل اان طاإل والبايطصت بايط لداة اللغة 

الطبيعية لإلن ططططططططاإل ياال، لاعرة ة العرفية ة الفاليططططططططية ة اللمدرة و ا ها م  لغات 

 قائي وف ب يلصلة وي ر. البشر( وكما ر صاصب االن اإل مع االن اإل بش ب ال

ُيعدُّ ايطططططططططط عماط اللغة الطبيعية  ي ال صاصططططططططططب مع االلرك  م  ابر  م اهر الذكاء 

اان اني حيث ي  طيع االن اإل عب  ال صاصب و،قب أف اله وآلائه وإظلال ذكاءه 

واطصكر قدلااه املعرفية وال علم فال تعرف شطططططططططططططمدطططططططططططططية االن طططططططططططططاإل ومدى الذكاء 

 ألالقه والتعامااه الدرنية وا،طباع ه إال إذا ا لم أو ك باملعر ية وثقاف ه وحتى 

 باي عماط لغ ه الطبيعية التي انشأ معه واممص ممذ عفصل ه املبكرة.

املباكاة عب  لغة ال صاصب باإل يائر البشر واي عماالت ا لل صاصب باإل االن اإل 

علمي مشططططططططططت   باإل  والبايططططططططططصت نشططططططططططأ علم يمعالجة اللغات الطبيعة( وهص حقب

اللغات أو الل ططططططططططططططا،يات وعلصة البايططططططططططططططصتة وعلم الذكاء االصطططططططططططططططما ي    م علم 

 وصطططططططططططططصاأ 
 
د وافلم اللغة الطبيعية لإلن طططططططططططططاإل ك ابة ة

غ
بكيفية جعب البايطططططططططططططبات اصل

 وا فاعب معه باللغة البشططططططططركة امل داولة منبل ي اال، لاعرة ة العرفية ة الفاليططططططططية ة

ل فاعب اان ططططاإل مع اان طططاإل  اللمدرة و ا ها م  لغات البشططططر ( بطركقة مشططططابه

أو بمعنى أدق كيفيططة ك ططابططة برامب حططايططططططططططططططصفيططة ذكيططة ملعططالجططة وا ليططب الكميططات 

 اللائلة م  بيا،ات اللغة الطبيعية. 

ة علم معالجة اللغات الطبيعية مع نشططططططصء واطصل وا، شططططططال  م  هما ا دادت أهميَّ

 درات املماقشططةة الشططب ات وال يططيما اال،ت ،مة ومصاقع ال صاصططب االج ما ية ومم

واملك بطططططات االلكت و،يطططططةة واملبطططططا،ططططططططططططططرات االلكت و،يطططططةة والنشططططططططططططططر  ي ال ططططططططططططططبطططططافططططة 

والعالج ع    telemedicineااللكت و،يةة وال جالة االلكت و،يةة والطب البعيد 

 بعد ة وقصاعد وم  صدعات البيا،ات ... و ا ها الكنا ة كم هائب وضخ
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  جا،ب الر مشططططططططططططططابه ل  ليب املشططططططططططططططاعر هص ا ليب ا لاء Opinion 

Analysis  وهص ُيعنى بدلايطططة آلاء المات وا درد رطططعصلهم بصيطططاعة

القلق( وكب  –المصف  –الغضططططططب -الكره -مفاهيم يالبب  مجمصعة

ال لمات التي امضطططططططططططططص  ا ح ا. واطبيق ا ليب ا لاء ي ططططططططططططط عمب ،ف  

عرائق معالجة ا ليب املشطططططططططاعر اقركباة ولمف  اه راث لكمه أك   

تعقيدا لضططططططططططططططمامة املفردات اللغصكة امل طططططططططططططط عملة وامصعلا وتعددها 

من ططططا وت ططططططططططططططلططططب عمليططططة وعططططدة وجصد معططططاجم لغصكططططة الكت و،يططططة اضطططططططططططططط

 الب مجة.

 ايطططططططططططططط عمططططططاط املعلصمططططططات Information Extraction  بر،ططططططامب رقصة  ل

بططال مقيططب  ي المدططططططططططططططصر الغا  ملي لططة و ا  املم مططة ع  معلصمططات 

معيمططططططة منططططططبل إعال،ططططططات الصظططططططائا أو مم جططططططات معيمططططططة وك صللططططططا إ   

جداوط ملي لة وملفات منب قصاعد البيا،ات أو ملا أك ططططططططططططططب ر صإل 

 صلة  ي االي لداة والب ث ع  البيا،ات املطلصفة. أك   يل

  ايططططططططططططططت جطططاع املعلصمطططاتInformation Retrieval  ل ُيعطططد هطططذا الب ،طططامب

 google ,Yahoo, bingجزء ملم جدا  ي أ  م دطططططططفن للبيا،ات منب 

 ... و ا ها. 

 هي ملمططططة ال دططططططططططططططنيا الغرث ا ططططدرططططد الغرث أو  كشططططططططططططططا المصارططططال

 ا عركقة مم ا ة لفر  ليطططائب الب رد اللدف والمية م  ولاء المصة إن

االكت وني للمبيعات معيمة الدطططططادلة ح طططططب املل ماإلة حيث رمك  

ة او االه مطاة عى  يططططططططططططططبيطب املنطاط  ي أحطدى  اإل ي طططططططططططططططاعطد ا طدرطد الميطغ

،دططططططططصر الريططططططططائب وا درد فرصططططططططة بيع م  ملة بمجرد دلصط بركد 

 إلكت وني إ   صمدوق الصالد. 

 اطخطمطيطص الطمدطططططططططططططططصر Summarization    أو الطبط طططططططث عط 
 
اطلطقطططططططائطيطططططططا

املعلصمات اهيططططططططايططططططططيةة وهص اطبيق ملم جدا رمفع  ي اخميص الكم 

اللائب م  المدططططططططططططططصر باعطاء ،بذ مل دططططططططططططططرة امك  االن ططططططططططططططاإل م  

ال دقيق وال  قق م  المدططططططططططصر التي رر ب ا ا  ي ظب الكم اللائب 

 م  البيا،ات . 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

 

بعد ة وقصاعد وم طططططططططططططط صدعات البيا،ات ... و ا ها الكنا ة كم هائب وضطططططططططططططمم  ع 

% من ا بيا،ات ،دطططططططية  ا  ملي لة 80جدا م  البيا،ات امل ماقلة عب  الشطططططططب ات و 

... وكم هطذه البيطا،طات رزداد بطركقطة ا،فجطالكطة رصمطا بعطد رصة حيطث أصططططططططططططططبن لطالج 

نبؤ بامل ططططططططططططط قبب مما حدود قدلة البشطططططططططططططر  ي الب ث وااليططططططططططططط ن اج والدلايطططططططططططططة وال 

اق ضططططدى ادلب علصة ألرى منب علم امقيب البيا،ات أو امقيب المدططططصر وعلم 

تعلم ا لة ا،ططططططافة قدلة لخبايططططططبات عى  ال علم الذاتي م  هذا الكم اللائب م  

 البيا،ات.

ة معالجة المدططططططططططططططصر اللغصكة املم شططططططططططططططرة عى  اال،ت ،م بأن ا ا  ص   واكم  أهميَّ

مطططططططة عى  كم هطططططططائطططططططب م   املعلصمطططططططات املعرفيطططططططة ال طططططططاممطططططططة وثروة م  اهف طططططططال القيغ

واالك شططططططططططططططططافطططات التي  ا ت مجرى البيطططاةة والتي رمك  اإل ت ططططططططططططططططاعطططد االن ططططططططططططططططاإل 

والشطططططططططركات عى  ال طصل ال طططططططططريع م  لالط ال نبؤ بامل ططططططططط قبب واقدرم اقت احات 

وحلصط للذه ملم لا املشكالت. وم  جا،ب آلر ال ،نسدى بأإل ا الت ت  طيع اإل 

لج المدططططططططططططططصر املك صفططططة بططططاللغططططة الطبيعيططططة أو ا  بيططططا،ططططات  ي الصقططططم الفعىي تعططططا

( 24ل7وبشططططططططططططط ب آني وعى  مدال ال طططططططططططططاعة عصاط أراة اهيطططططططططططططبصع أو ما رطلق عليه ي

ق ،ف  املعارا  عى  جميع البيا،ات ة ب يث اضطططم  دقة الم ائب التي رمك   واطبغ

 اإل ، دب علي ا و،ضم  للصها م  ال ماقضات.

م  لالط افاعب هذه العلصة مع بعضططططططططططططلا ظلرت العدرد م  ال طبيقات ملعالجة 

 اللغة الطبيعية من ال 

  ا ليب املشططططاعرSentiment Analysis ل اطبيق ملم جدا  ي الصقم البا،ططططر

املشطططططططططططططططططاعر ي طططططططططططططط لططططدة معططططالجططططة اللغططططات الطبيعيططططة الك شطططططططططططططططططاف العصاعا و 

ما ا صإل بشططططط ب ،دطططططصر اان طططططا،ية م  لالط تعليقات م وك ابح م التي  البا 

وا دردا إذا كا،م مشطططططططاعر االن طططططططاإل ي إرجابية أو يطططططططلبية أو م عادلة( وتعد 

هطططذه ملمطططة ادططططططططططططططنيا للمص او عبطططالات م  المص وال دططططططططططططططنيا هي أحطططدى 

عرائق تعلم ا لة. ي طططططططططططط لدة اطبيق ا ليب املشططططططططططططاعر ا إل بك  ة عى  مصاقع 

لزفائ  ع  ال صاصططططططططططططططب االج ما ي ه راث اجالكةض الك شططططططططططططططاف مدى ل،ططططططططططططططا ا

املم جات الدطططططططماعية أو ال جالكةة وي طططططططاعد  ي اك شطططططططاف مشطططططططكالت العمالء 

ة التي ر  اجصإل إ   ايطططططططططططط جابة فصلكة للا أو مراقبة مدى ل،ططططططططططططا العمالء  املخبغ

ع  لطططدمطططات مدططططططططططططططرفيطططة أو لطططدمطططات  ططططططططططططططبيطططة ولطططدمطططات تعليميطططة وه راث 

يطيايطية هك شطاف مدى ل،طا المات ع  يطيايطات معيمة أو م ط صى اهداء 

الب صمي أو االك شططاف املبكر لل  اهرات والنصلات وال نبؤ بنشططصء البروت 

واه مات ة كب ذلك ر م م  لالط مماقشططات وآلاء المات  ي مصاقع ال صاصططب 

 االج ما ي واملم درات واملصاقع اهلرى.
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 ايططط لراج ال لمات املف احية Keyword Extraction االيططط لراج  ل

ال لقائي ههم ال لمات وال عبا ات دالب المدطططططططططططططصرة حيث رمك  

ر 
غ
 م  معارمة املب صى ومص،ططططصعااه الرئ  ططططةة م  دوإل أإل رصف

 
،صعا

 الباجة إ   قراءة المص باكمله.

 اة ي  ططططططططططططططططططططمطططططططغ
ُ
ف عططططططىطططططط  الططططططكططططططيطططططططا،طططططططات امل  NER)Named Entityالطططططط ططططططعططططططرغ

Recognitionاطبيق ي ططططططططططططططمن بططايطططططططططططططط لراج أيططططططططططططططمططاء اهشططططططططططططططمططار  ل

 والشركات واهماك  وما إ   ذلك.

  الت جمة ا ليةMachine translation  املشططططططططططططططاكب واحدة م  أو ل  

التي اماوللا مج مع معالجة اللغات الطبيعية. إذ ت ططططططططط لدة أدوات 

( اقميططات مل لفططة Google Translateالت جمططة عب  اا،ت ،ططم يمنططب 

ملعططالجططة اللغططة الطبيعيططة ل  قيق م طططططططططططططط صكططات الططدقططة البشططططططططططططططركططة  ي 

ارجمططططة الكالة والمدططططططططططططططصر إ   لغططططات مل لفططططةة إذ رمك  اططططدلكططططب 

إل لزكادة دقة الم ائب.،ماذج املت جماإل املم دغ   اإل  ي مجاط معاغ

 

 

  اصليططططد اللغططططة الطبيعيططططة Natural Language Generation إل ر  صغ

م  ا ليب البيا،ات  ا  امللي لة وايطططططططططططططط لداملا كمدلب انشططططططططططططططاء 

وكمك  ايطططططططططططططط عماللا انشططططططططططططططاء إجابات آلية وك ابة  ااملب صى القائي

ليططائب بركد إلكت وني واأليا الك ب وك ابة القدططص أرضططا. حيث 

 رلد العالم والدة أوط ك ات القائي م  مخمدات.

 

 

 
  

 

 
 

  فلم اللغططططططة الطبيعيططططططةNatural language Understanding  ل وهص

اطبيق رقصة بعمليططة معططاك ططططططططططططططططة ل صليططد المدططططططططططططططصر م  لالط 

ا ليب المدطصر املدللة وم اولة الصصطصط ا   املعنى اهيطات 

أو داللة وت ططط لدة  ي مجاالت فلم القدطططص وفلم المدطططصر 

 واالجابة ع  اهيئلة. 

    م  أبر  املشططططططططططططططططططططاليع العمالقطططططططة حطططططططاليطططططططا رطططططططدHugging Face 

AutoNLP ة جميع العمليططات اللغصكططة التي والططذ    ططدف ا   أام طط

ر  اجلا البايططططططصت هداء يشططططططبه اهداء اللغص  لإلن ططططططاإل ة حيث 

مصدط أو برامب قطططابلطططة للزكطططادة مع الزم   1400ر  صإل حطططاليطططا م  

تعمطب بطايطططططططططططططط لطداة فالار عطاليطة الطدقطة الل يطال العمليطة اللغصكطة 

ا   وك نبأ للم  قبب بقدلات هائلة لبايباتاملطلصت معالجح ا آ،يغ

افصق بكنا  قدلات االن ططططططططططاإل  ي كنا  م  املجاالت لك  يطططططططططط بق  

االن ططططططططططططاإل يططططططططططططيد ال ائمات م  لالط قدلااه اابداعية والمالقة 

 التي انعم هللا ا ا عليه.
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� أ
ْ
ول األمر عن تحدَث مدير البنك املركزي �

البنك املركزي العرا��  ةنبذة تار�خية عن �شأ
والوظائف الرئ�سية اَلِ�� �س�� �� تحقيق�ا ، 
حيُث قاَل د. قاسم ر�يف أن البنك املركزي 

عت�� السياسة العرا�� �و مؤسسة مستقلة �ُ 
الرئ�سية اَلِ��  النقدية ألي بلد ،  أما الوظيفةُ 

العملة  ع�� ��ا البنك املركزي �� طباعةُ �ُ 
الوظائف األخرى و��  وتوف���ا باإلضافِة إ��

رقابة املؤسسات املالية ، وكذلَك �عت�� البنك 
املركزي املس�شار االقتصادي واملا�� ل��كومة 
اقية فضًال عن الوظائف األخرى اَلِ��  العر
تتعلق بالشؤون املالية واالجتماعية ، وأضاف 

 ١٩٤٧أن البنك املركزي العرا�� تأسس عام 
 ١٩٥٦�� عام  بإسم البنك الوط�� العرا�� ثم

أصبح بإسم البنك املركزي العرا�� ففي 
العراق �ناَك ثالثة فروع للبنك املركزي ، فرع 
البصرة وفرع املوصل وفرع أر�يل ، البنك 

و�و  ١٩٥٧املركزي فرع البصرة تأسس عام 
املسؤول ِمْن حيُث التمو�ل عن ثالثة 
محافظات ، محافظة البصرة ومحافظة 

ر�ة وِمْن حيُث العمارة ومحافظة الناص
الرقابة َع�� أر�عة محافظات ،  محافظة 
البصرة ومحافظة العمارة ومحافظة 

ق��احات اناصر�ة ومحافظة املث�� ، و�ناَك ال
� الفرات األوسط و�غداد 

ْ
إل�شاء فروع أخرى �

ما�� املؤ�الت واألدوات اَلِ�� يجب أن يتح�� 
  ؟��ا ا��ر�ج ل�ي �عمل �� البنك املركزي 

ختيار ا��ر�ج �� البنك اد. قاسم ر�يف ، آلية 
املركزي تتم بطر�قة التالية ل�ي نمنع 

و�� أننا ن�لف جامعة  ا��سو�ية والوساطة
البصرة بأن تزودنا با��ر�ج�ن األوائل آلخر 
ثالثة سنوات ثَم يتم إجراء مقابلة مع�م 
واختيار  املؤ�ل واملناسب الحتياجات عمل 

 .�البنك املركزي العرا�

ما�� اآلليات اَلِ�� يرا�ا و��بع�ا البنك 
ر�يف د. قاسم  ؟  املركزي لتقليل ِمن البطالة

، قدَم البنك املركزي مشروع فر�د من نوعھ 
) ترليون دينار عرا�� تصرف ٦و�� مبادرة (

) ترليون للمشار�ع ١لغرض املشار�ع ، (
) ترليون دينار عرا�� ٥الصغ��ة واملتوسطة و (

حيُث تَم صرف و�طالق  للمشار�ع الكب��ة ،
�ذِه األموال عن طر�ق املصارف واملؤسسات 

بضوابط معينة وفوائد املالية محكومة 
وال�دف الرئ���� م��ا ز�ادة ، محدودة جدًا ،

الناتج ا���� مما يؤدي إ�� التقليل من 
االست��ادات وَ�َذا األمر سوف يؤدي إ�� 

 تحر�ك ��لة اإلقتصاد العرا�� فضالً 

� الفرات األوسط 
ْ
إل�شاء فروع أخرى �

و�غداد والسليمانية ، وأضاف أن فرع 
 . البصرة عبارة عن بنك مركزي مصغر 

 �اسبات وتقنية املعلومات ���و دور ا� ما 
ر�يف ، دور أنظمة د. قسم  ؟ املركزي  كبنلا

وتقنية املعلومات �� البنك املركزي أك�� 
أ�مية ِمْن دور العمود الفقري �� ا��سم 

دور رئ���� وفعال و�ناَك دوائر  ل��اسبات
أقسام �� البنك املركزي مخصصة ل�ذا  و

َع�� عدة أقسام ولوال  التخصص متوزعة
ائر واألقسام ألصبح أداء عمل و �ذِه الد

البنك املركزي ضعيف جدًا ومتواضع ، 
حيُث أن البنك املركزي �عمل َع�� خمسة 
أنظمة و�ذِه األنظمة �� َمن تدير العمل ، 

مزودة بأدوات اإللك��ونية  و�ل غرفة
وحاسبة و�اإلضافة إ�� األنظمة ا��ا�زة 
املستوردة �ناَك أنظمة داخلية تزود�ا 
دائرة نظم املعلومات ا��اصة بالبنك 
املركزي ، كذلَك جزء كب�� من رقابة 

والدوائر املالية أصبح عن طر�ق  املصارف
ة ، كذلَك ال��امج والوسائل اإللك��وني

                  الك��و�يال��يد أصبح 

 

         الكاتب : عبدالرحمن نوفل أحمد 

 أجرى اللقاء

 مم. صبى عبدالواحد صدا – ١

 عبدالرحمن نوفل أحمد – ٢

 بنین ظافر – ٣

 مسجى أكر – ٤

 تصویر

 ممحمد نعی – ١

 سجاد ریسان مردان – ٢
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عن سؤالك و�و التقليل من �سبة البطالة ، و�التا�� �ذِه املشار�ع 
لزراعية والطبية وغ���ا سوف �ستقطب االس�ثمار�ة والسياحية وا

عدد كب�� من املوظف�ن مما سوف يقلل من �سبة البطالة ، �ذِه املبادرة 
�انْت من إس�امات البنك املركزي العرا�� ، لكن لْم تن�� إ�� حٍد كب�� 

والندوات ا��وار�ة املستمرة  رغم طرق ال�سو�ق ا��تلفة اَلِ�� أتبعْت 
وس�ب �عود إ��  %٢٥يتجاوز عدد املشارك�ن خالل عام�ن رغم ذلَك لم 

 عدم الضمانات اَلِ�� فرض��ا املصارف َع�� املواطن َ�َذا األمر أدى إ��
افة إ�� مبادرات أخرى إقبال املواطن ل�ذِه املبادرة ال��مة ، باإلض

متصاص �سبة محدودة من البطالة ، مثل املبادرة اَلِ�� اسا�مْت �� 
عمْت الشر�ات ا��لية لغرض توظيف �عض د اَلِ�� ٢٠١٣أطلقت عام 

العامل�ن مما سوف يؤدي إ�� تقليل من �سبة البطالة و�ناَك ايضًا 
مبادرات أخرى سا�م ��ا البنك املركزي العرا�� وآخر�ا مبادرة دعم 

ر�حة �ل مبادرة دعم املشار�ع الصغ��ة  ُ�ع�� بالش . الطاقات النظيفة
ر�يف ، إَن مبادرة قاسم  د. ؟الطالبية ام بجميع فئات ا��تمع العرا��

راج التعاون مع جامعة البصرة وشركة س(حاضنة األعمال ) �انْت ب
املعرفة و�ان البنك املركزي مستعدًا بأن يدعم الشباب أ��اب الرؤ�ة 

ما�� ال��امج  تلَك املبادرة �واألف�ار والطموحات ولكْن ايضًا لْم تن�

 ؟ اإللك��ونية األك�� استخدامًا �� البنك املركزي وكم عدد املوظف�ن

ر�يف ، �� �ل دائرة تتكون من سبعة موظف�ن دائرة موظف�ن د. قاسم 
املعلومات والدوائر واألقسام األخرى ، اما حفظ البيانات ودائرة نظم 

برنامجًا ، ال��امج  ٢٠ال��امج املستخدمة ف�� كث��ة جدًا وصلْت إ�� 
ا��اصة بالتدر�ب والس��ة الذاتية وال��امج ا��اصة بالبصمة 

طابور وآخر�ا برامج ��تم الصباحية واملسائية وال��امج ا��اصة بال
إ�� أي مدى  ي من خارج البنك املركزي نتقاد املواطن اَلِ�� تأ�ا�شكوى و 

 ستحدثت مؤخرًا �� البنك املركزي اتطورت ال�شكيالت التنظيمية اَلِ�� 
ر�يف ، قبَل خمسة سنوات �انت �ناَك خمسة دوائر ع�� د. قاسم  ؟

مستوى فرع البصرة ل�ذِه ال�شكيالت التنظيمية ، أما اليوم أصبحت 
  امل�اموتوز�ع  و�التا�� �ناَك تطور كب�� ) قسم ومئة وثالث�ن شعبة١١(

والوظائف واملسؤولية أصبح أوسع مع وجود أقسام لم تكْن موجودة 
 مثل قسم إدارة ا��اطر وقسم االمتثال وغ���ما ِمْن ال�شكيالت

 

أقســــــــــــام أخرى خاصــــــــــــة اقبة و�ذِه ر �عملية امل التنظيمية األخرى ، و
 األقســـام ســـاعدْت �� تطو�ر أداء م�ام البنك املركزي �شـــ�ل كب�� وغ��

املتدر��ن أثناء الصــــــيف �� البنك املركزي  �ل يتم إســــــتقبال .مســــــبوق 
� د. قاســـــم ؟ واملصـــــارف �شـــــروط معينة أم دون شـــــرط ُيذكر

ْ
ر�يف ، �

�ل عام يتم اســـتقبال عدد محدود من املتدر��ن من �ل قســـم وســـنو�ًا 
) متدر�ًا ، األولو�ة �� إختيار ٥٠ع�� مسـتوى جميع األقسـام �سـتقبل (

� األســـــبقية بالتقدي
ْ
ما�� التحديات اَلِ�� تواجھ البنك  ماملتدر��ن �� �

لــــدينــــا ب�ئــــة داخليــــة وخــــارجيــــة ،  ؟ يــــًا وخــــارجيــــاً لاملركزي العرا�� داخ
الداخلية تمثل باملصــــــــارف داخل ا��افظات ز�ادة عدد املؤســــــــســــــــات 

ب�ن املــاليــة مع قلــة الكوادر �عت�� تحــدي كب�� ، بــاإلضـــــــــــــافــة إ�� التنقــل 
ا��افظات ايضـــــــــــًا من التحديات اَلِ�� تواج�نا فضـــــــــــًال عن التحديات 
اقبة املصــــــــــارف اَلِ�� ال تقوم بوظيف��ا �شــــــــــ�ل املطلوب  املتعلقة �� مر
وكذلَك املصـارف اَلِ�� أصـبح البنك املركزي وصـيًا عل��ا ،باإلضـافة إ�� 
 عــــدم معرفــــة املواطن بــــالوظــــائف اَلِ�� يقوم ��ــــا البنــــك املركزي ف�و 
احيـانـًا ال يم�� ب�ن البنـك املركزي واملصــــــــــــارف، بـاإلضــــــــــــافـة إ�� تقليص 
الفجوة ب�ن البنك املركزي العرا�� فرع البصـــــــــرة و �غداد إ�� حٍد كب�� ، 
 امــا الب�ئــة ا��ــارجيــة ف�� التحــدي األك�� أمــام البنــك املركزي العرا��

ر�يف ، ال �ســـــــــــنـد د. قــاســـــــــــم  ؟مــا�� األعمــال اَلِ�� ُي�لف ��ــا املتــدرب 
 وظيفة ألي متدرب ف�و �� طور التعلم واك�ساب األدوات

قاســــم  د.    ؟ما�� حاجة الســــوق ��ر��� قســــم تكنولوجيا املعلومات
ر�يف ، الســــــوق العرا�� يفتقر ل�ذا التخصــــــص ، وعدم االختصــــــاص 

ة َع�� َ�َذا �ئوق وســـــــــــد النقص مما ا�عكس بصـــــــــــورة ســـــــــــاخ��ق الســـــــــــ
ة إ�� رقــــابــــة تــــدافع عن حقوق انتم بحــــاجــــ االختصـــــــــــــــاص ، و�ــــالتــــا��

وتفرض ع�� الدوائر واملؤســـــــــســـــــــات وع�� الســـــــــوق توظيف أعضـــــــــا��ا 
خر��� َ�َذا االختصــــــاص ألن املتخصــــــص يمتلك أداة م�مة ال يمتلك�ا 

  التطو�ر واملعا��ة  َ�َذا ا��ال و�� القدرة َع��غ��ه ممن دخل إ�� 

 العرا�� املركزي  البنك مدير الســـــيد ا��لة أســـــرة شـــــكرْت  اللقاء ��اية و��
 للتواصـــــل الوقت و�تاحة والضـــــيافة االســـــتقبال حســـــن ع�� البصـــــرة فرع
                                 . ا��لة أسرة من الطالبية الشبابية الطاقات مع
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 قواعد  األزور في البرتغال )حكاية مع العراق(
 بقلم د.حسن ماحل انصر

 
 

وهي عبارة عن جزر  تقع في اوربا، وتحديدًا في شمال المحيط األطلسي، وهي تتبع اداريًا إلى البرتغال , إذ تبعد 
ميل غرًب جبل طارق في المحيط  750ميل شرق نيويورك، و  1400ميل، وهي على بعد  1021عنها مسافة 

األطلسي، وعدت هذه الجزر قواعد عسكرية مهمة انتفعت منها البرتغال حينما كانت تعد إمبراطورية )إمبراطورية 
 .1974البرتغال(. للحفاظ على مستعمراتها في آسيا وأفريقيا قبل اإلطاحة بها في عام 

ومما ال شك فيه عند الحديث عن هذه        

الجزر او  القواعد ال بد ان نذكر رئيس 

ي وزرائها انطونيو دي او ليفيرا ساالزار الذ

 للمدة من 
ً
 دكتاتوريا

ً
- 1932حكم  حكما

، وأصبح يتحكم بالرئيس البرتغالي 1968

آنذاك، ولقوة ذكاء ساالزار وشخصيته اذ 

ادرك منذ البداية األطراف املتنازعة لقيادة 

العالم، ولالستفادة من ذلك الصراع، لذلك 

 
ً
أدرك ساالزار أهمية التفوق األمريكي مبكرا

قوة عظمى بعد في تلك املدة وصعوده ك

الحرب العاملية الثانية , وكان على استعداد 

للتواصل مع الواليات املتحدة األمريكية ألنه 

  
ً
كان يعرف أن بريطانيا أصبحت أقل شأنا

من الواليات املتحدة األمريكية في إدارة 

 العالم.

ولتسليط الضوء اكثر على هذه القواعد 

استفاد ساالزار من الواليات املتحدة 

االمريكية للحصول على املساعدات 

الواليتتتتتتتات املتحتتتتتتتدة  استتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالزار من

االمتتريتتكتتيتتتتتتتة لتتلتتحصتتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتى املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدات 

لالستتتتتمرار في الستتتتيطرة على مستتتتتعمرا هم في 

افريقيتتا واستتتتتتتتتتتتتتيتتا، على الر م من ان الواليتتات 

املتحدة االمريكية كانت في ذلك الوقت تحاو 

ل ان تظهر نفستتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتا املتتتتتتتدافعتتتتتتتة عن حقوق 

االنستتتتتتتتتتتتتتتتتان ومستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة التتتدول في ح  تقرير 

تانتتت في مصتتتتتتتتتتتتتتيرهتتا، اال ان هتتذه ال شتتتتتتتتتتتتتتعتتارات كت

االعالم فقط، أمتتتتا في الخفتتتتاء فكتتتتانتتتتت تتتتتدعم 

البرتغتتتتال للحفتتتتاق على القواعتتتتد ال تتتتتتتتتتتتتتطهتتتتاد 

الشتتتتتتتتتتتتتتعوب االفريقيتتة واالستتتتتتتتتتتتتتيويتتة ال   كتتانتتت 

 تخضع بالقوة تحت هيمنة البرتغال. 

 االزور والعراق.

لهذه الجزر حكاية مع العراق خالل الحرب 

الباردة، كما أحب ان اعمل مقارنة هذه 

القواعد مع ما موجود من قواعد الجزر و 

 عسكرية ومراكز حيوية في العراق.

كانت االزور من اهم القواعد العسكرية 

 عسكرية ومراكز حيوية في العراق.

كانت االزور من اهم القواعد العسكرية 

األمريكية املؤجرة من البرتغال، وكانت 

طائرا ها هناك، فبعد  هديد الرئيس العراقي  

عبدالكريم قاسم  بضم الكويت الى العراق، 

ومخاف الكويتين من هذا التهديد فأن 

الطائرات األمريكية ال   هبطت في بعض 

البلدان العربية ومنها األردن بناًء على الطلب 

 ن جزر االزور.الكوي   كانت قد أقلعت م

وللمقارنة مع العراق ومدى االستفادة من 

هذه القواعد فأن العراق امتلك عبر تاريخه 

الكثير من القواعد العسكرية واملراكز 

قاعدة اإلمام )  االستراتيجية املهمة، ومنها

علي الجوية، وقاعدة التقدم الجوية، 

وقاعدة الرشيد الجوية و قاعدة القيارة 

لد الجوية وقاعدة سبايكر الجوية وقاعدة ب

الجوية وقاعدة عين األسد الجوية(، 

وللتشابه في الظروف بالنسبة للواليات 
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التتجتتويتتتتتتتة وقتتتتتتتاعتتتتتتتدة عتتيتتن األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد التتجتتويتتتتتتتة(، 

وللتشتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتته في الظروف بتتتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة للواليتتتتات 

املتحتتتتتتدة االمريكيتتتتتتة   ولعتتتتتتدم وجود حكومتتتتتتة 

قوية لالستتتفادة منها للحصتتول على املكاستتب 

نتيجة هذه القواعد  فبدل االستتتتتتتتتتتتتتتفادة منها 

أصتتتتتتتتتتتتتتبحتتتتتتت قواعتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتغط علينتتتتتتا، في حين 

البرتغال كان لها قاعدة واحدة استتتتتتفادت ان 

 تحافظ على قو ها لسنوات.

ل ان الحكومات تعرف كيف وخالصتتتتتتتتتتتتتتة القو 

تخطط وتستتتتتتتتتتتتتتيطر على قواعتتدهتتا، فتتالبرتغتتال 

حولت االزور الى جزر سياحية لالسفادة منها 

، ولذلك نرى 
ً
بعد ان فقدت أهميتها عستتتتتتكريا

اليوم كمية التخبط سواء في السياسة او  في 

الو ع العام وخير دليل ما تشهده البالد من 

ود موجتتتة االتربتتتة نتيجتتتة عتتتدم التفكير في وج

الحزام األخضتتتتتتتتر للحد من تاهرة الت تتتتتتتتحر، 

في الوقتتتتت نفستتتتتتتتتتتتتتتتته أهملتتتتت البالد الكثير من 

مشتتتتتتتتتتتتتتار ع املياه ولذلك أصتتتتتتتتتتتتتتبح العراق مهدد 

 ،
ً
بالجفاف وتشتتتتتتتتتهد البالد قلة االمطار أيضتتتتتتتتتا

لتتذلتتك ال بتتد ان نبتتدأ بحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات هتتذا الواقع 

التتتتتذي عشتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاه ولالستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتادة من األخطتتتتتاء. 

 وللحديث تتمه.
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 شوٌق إلى اللقاء
 

 ببببب ق  بببب        ببببي     قلبببب         اببببي      
ن
 ه ببببببببببببببه،ببببي

ن
بقلببببد ق بببب وش قاببببي

صبببببببببببببه عيي   وال بنف  نايا ه  ة مييبببببببببببببأي    ي     نل    ق  ببببببببببببب     ةق   

صبببببب قق    ص ق   الببببببام؛   ب    اي ر  ص نل   صح تي        بببببب ا يي 

  في  يعين نسيئم   امه ف ه ب زهجف ب يء   ن م   صي 
ة هش  ن ن   ع ة َّ

  شايب  وأصاحت  نايا   ح ث بلغٍف يشع  نيي ب تش   اقيء  هتسه   

قهل ،لد    ح ه  ةق   وأ ص  ب جي ع ،لا   ثم ،اض  لى ق ا بن  

 ة ت   نهم ضنمي  ن  م قك   ا ك   وز م ةه  ه   آ   

ي  الببببببببام؛  ين به ي ةن ة هن  عر ه  ةوي ،ر ه ك    يبببببببب   ا     

يبببببببي ف ه ق   ةجلد وايي صبببببببه    ح يل  سببببببب لز ي     ق قم ثم  ع هي 

ةيبببببببببيو    وعد  هاي ه شبببببببببنقأي   صي ة بببببببببع  ب   ه ي   ي  ولم ق ص ن  

قه ي هة ي ة هيببببببببببل ب   يى  حي يببببببببببن ي    سبببببببببب ن  هاي و  ا  وأصبببببببببب ،ي ي 

ع    قبببب ه    عزم  لى   سببببببببببببببم    نهم وج   ه ك  ق ن يبببببببببببببب عه  ب   ج

  جلية  ه    سم  يي   ن ل 

ت   وز  يتي      
َّ
   لنبر في  قابل  لقيم يببببببببببببببأق م ق تقي  حهك  وقب  ،لب

     يبببببببببنف  هة ي   ن  ي ا ال ةقن  قلي ةق   ي ة بببببببببيء ه     ي ة ت  ،ي أي 

    هجأا ا   اييببم  ببصي   ا أ عاف هنسببنم 
بيبتسببي ف      حنيا ه ببعَّ

    سعي  

 

 د.عبدالحي عبدالنبي زيبك   :بقلم

يي  بتسبببببي ف ة تى  أي  ن ن       ةتعا يي         ةق    بسبببببم ةق بببببير ه كنَّ

 ةنَّ 
َّ
  سببببببببببببا ن ه ني  بالبببببببببببب ت ه أ َّ  ق ت  ةن ققهل  ببببببببببببع ي هيببببببببببببكت    

  ما         لن   غف   صسبببببببب    ه    ك  م  وك م يبببببببب    جيل في 

 يق ا  كهن   ه،ت يعيجل      غي       ببببببببببببببم ن    بتسببببببببببببببي ف   ال 

 ن  ببببببببببيء ر يببببببببببال قي ، تاي  ع  ةن ة ح ك  ا  يببببببببببن ي ،ه  :   ال  

   سبببب ن  لن    سببببام باند  به   ه    يء   اي      حنف ه ووال،ي  

 ع ةنَّ  ل ه ق   ني ي تعلش ،لا  بي     ه بببببببببببببب عي ي ه ببببببببببببببنجف  لبه  

 ع ي   ااه        ببببب وش  نيبببببي يببببببببببببببنبببببل        بببببد   بببببصي  بببببيجبببببت بببببب  

 بببأي  البببام؛ ههه في  ق ال صبببايا ة ه قأ ي   ال به بف   ن م       ي

ق ن ق   بب  يببببببببببببببلاببف   اعببو في  بببين قك أببي   بب  هي    ةٍب ة،ببل  ببي 

ققيل بحق        و  في  حل يكايا  لى ة َّ   ين  قهي   ش    لى 

 ةنَّ هبببصا   ز          م   في في ر هةبابببيء   هق    ه قببب  
َّ
 ل ض    

ف     ب  ا ن ق  ببف ق ن ة،الببت  لى   بب  م ه  بب   الببببببببببببببام؛ هه هثلبب

   قلاببف  لنببف   أابب يبببببببببببببببف هغ الهم في  الع     ببي عاببي  واقنببت  لببر 

ف ق  اش وايي  ل     يصبب   لر  ب   ه بب ب     يء    صح تي  غالببَّ

ف        ين ه  مق  ه  مي،ف       جلاد بيي ةبايء   صاهب  يصَّ
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 الببببببببببببببام؛   صي  ين قحو  اه     سبببببببببببببب  ي  ي   ق أ       ه  ا     

ه  وز          ُب َّ ةن يعه   ح يل   الاي     ق قم  ل   يبببببببي    علني  

ب هونش ر تعييى     ه،مت ه أنَّ جاي    سببب يء   مهضبببي    ههه يسببب ال 

يني    ال ال ةها  الام؛ ةق  ة ت   هد   ي قل   سني    س  ي    

 هن ةن ق ح ث  ع      يوص    سبببببني    ج ت بي ه،ت  باييبببببد  الببببب ال 

 ة ت    اعت  ه  م لت  وأه قاع       كلنف  ش هن  ،نقف 

      غ  ء ق    ا حم  اقنت  ئت ه ه ه  سعف    قد  لى :نصير

 هج ي  هيببببببببببببي ف ةحثال هي بضبببببببببببب كف  الببببببببببببام؛ ه اع   البببببببببببب ال ضبببببببببببب ر    

  يى  ةيبببببببب  ةيببببببببا  ه،    ه     بسبببببببب قال يسببببببببتشبببببببب و  با ه   شببببببببمه ف

  الببب ال قي ةيببب ف: ققهل  ههه ق ق  ة تى ه،   ن ن   غ  بببي   سبببني    قع 

 هصا قاعا    يى    اعد   ببببببببببب ي  وق     أ   ة ت  ه  آ    ه    ا ي

ف هإ َّ ي  بص هد باالبببببب ال  صهد  م   عاي      قهل          بعشببببببه    ي ي

 هغ ه ،ت ة ي هوي ص   ه  زتي       يء ةيببببأ ر  الببببام؛ قانب  وأجيب 

    س ن بجيا قي ب ة ي ة ي ق    ههه   نقي  مسي هة ص بي   ع   نايا

     ا ك   سام  لن 

 

ا ا     
 
تعصد  الببببام؛      ال   ه،ه    وم ن  ن ن  ه يبببب قال  بكل

قانب  يببببببببا ف   ه     قي ب  وأ  الا ةن   كام قهتل ه  ة ت  ةن 

عببببب   ونببببب  بلقنبببببيك  ة ك   ز جبببببر في هبببببص    الببببببببببببببابببببي    بببببصي يببببببببببببببُ

ه  ا ر  ه ك  ةقد ةن ةي عر   ال  يي    مي ا ةني يأ  ل 

ه     ةتعا ن     قمص   ببببببصهب  ب عنببببببف  اك أ نل        ةق يببببببي 

ب ز جأببببي    ببببي   ه    هببببي  بسبببببببببببببب     ه اببببي هببببي   ببببصي   قاببببي   

ه ل يعيي  ملخ البببببببببببببب   ه أريي  قا  ب ق     ههه قضبببببببببببببب ر ه  م   

ق    ه  ضببببب   هتقهل:   لأم  ر        ع   ةيببببب يئر هنع يئر 

 ق    ح  ال  

ههه قاتسبببببببم   ن  ي   صي قج الك  لاييب ه    اي  بيي  مصطططططط   :

 الببمي        ه   ضببت  ليَّ ه ق    نيي  كي ت حمنلف ههي بيصا  

 ب و أي ه  امه   نييب

      : ةق يينصير

 لألحداث بقية في العدد املقبل. 
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 ِصْدٍق علّيا
َ

 لسان

  بقلم: بنين ظافر ناصر /نظم املعلومات

ُهْم ِلساَن 
َ
نا ل

ْ
ُهْم ِمْن َرْحَمِتنا َو َجَعل

َ
قال تعالى: ))َو َوَهْبنا ل

ا((  ِصْدٍق َعِليًّ

عندما أكمل األب قراءة اآلية الخمسين من سورة مريم 

 أحّس بخطواٍت صغيرٍة تقترُب منه َعِلَم أّنها ألحِد أبنائه،

وعندما رفع رأسه لينظر أّيهم  وجد  ابنه األوسط وهو 

ُر إليه بعينيٍن تلمُع بقوة وكأن نجوم العالم اجتمعت 
ُ
ينظ

في مقلتيه، تَبّسم األب وَصّدق تالوته وقال: على أّي نجمٍة 

قَت هذه املرة؟
ّ
 قد حل

 أرى حديثا بدا يلمُع بريقه وتقطُر من عينيك حروفه 

م يا ُبني 
ّ
تكل  

ْتلوا القرآن قال االب
َ
ن: لقد سمعتُك قبل قليل وأنت ت

لَت علّيا صحيح؟
ُ
 الكريم، لقد ق

 !األب: نعم صحيح، ولكنه ليس كما تظّن يا عليّ 

إن الكلمات في القرآن الكريم لها معاني وتفاسير مختلفة 

 .عن املعاني التي اعتدنا عليها

 علّي: إذن ما الذي تعنيه هذه اآلية يا أبي ؟

م عن جزء من الِنَعِم التي وهبها األب: كانت هذ
ّ
ه اآلية تتكل

هللا إلى النبّي إبراهيم الخليل وأهل بيته ) عليه وعلى نبّينا 

وآله صلوات هللا وسالمه( وهذه النعمة هي سمعتُهم 

الطّيبة بين الناس، حتى عندما اعتزل النبي إبراهيم قومه 

أكرمه هللا تعالى بالذكر الحسن بين الناس، حيث أن 

في اآلية تعني الذكر الذي يذكر به اإلنسان بين « للسانا»

 الناس، و عندما نضيف إليه كلمة صدق، و نقول: 

 

 

ه يعني الذكر الحسن و الذكری الطيبة « لسان صدق»
ّ
فإن

التي تعني العالي و « علّيا»بين الناس، وإذا ما ضممنا إليها   

تبقی بين البارز، فإّنها ستعني الذكری الجميلة جّدا التي 

 .الناس عن شخص ما

 يا أبي، أنا أحببُت اسمي 
ً
علّي: يا هللا! إّن املعنى جميل جدا

 أريد أن 
ً
أكثر حتى لو لم يكن له نفس معنى اآلية وأيضا

 
ً
 . " يكون لي " لسان صدق عليا

 نسعى ألن يكون لدينا ذكٌر 
ً
األب: نعم يا بنّي نحن دائما

ه حسٌن بين الناس إال أننا في كثير من 
ّ
األحيان ننس ى أن

 ورزٌق من هللا تعالى وتوفيٌق يمنُّ به علينا ويجب 
ٌ
نعمة

علينا شكره وحمده حتى ُيديم هذه الِنَعم علينا بحولِه 

 .وقوته

تب التفسير 
ُ
هذا هو التفسير الظاهرّي والذي نجده في ك

أما التفسير الباطن فال يعلمُه إال هللا ورسوله والراسخون 

 . في العلم
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  الحمامي فنجان كاظم: بقلم

امرأة حددددددداسددددددداسدددددددير ا ددددددددددددددم دددددددا ا  دددددددامددددددد :       ا 

 (Elvira Nabiullina) ناب و  نا

ر قا وا عنها: أنها أقوى أمرأه 1963من موا  ا 

في تدددداروس ر، دددددددددددددد ددددار ،من أ    ا ق  ددددددددددددددددددا س ن 

تدديال  ر ،،احدداة من أم ر الء  اد ا ددا،   ن في 

 . .عا م املال

: انها بددددددا قي ي،دددددد   ا دددددد  نا ير 
ا
،قا وا أسضددددددا

 ؤ،بدددددددي في عمل دددددددار مددددددداالرة في اق  ددددددددددددددددددددا سدددددددا  

 . .ا سوق 

ق  ددددددددددددا سي في ا ت ا  عملت ،زورة  ل نم ي ا 

ا ر،سددددومر ،مسدددداعاة  راد  ا ت ا  ا ر،سددددومر 

 . .ثم أبب ت م افظي  لبنك املر زي 

تددددمددددلدددددددك مددددن املدددد ددددندددد دددددددي ا دددد دددددددا دددد دددددددير ،ا دددد دددد دددددددادة 

ا وظ   ير ،ا  طني ،ا ذكاد باخ  دددددابددددد ا ما 

 في من  
ا
 م،دددددددددددددد و ا

ا
  سمل ه أقرانها.   بت  ،را

ركو  ا سدددددددددوق املا  ي ا ر، ددددددددد ير ،ا ددددددددد مت في 

وورالار ،ضددددددمان ا دددددد قرار ا قطا  تقووتها ،تط

ا ق  دددددددددددددا ير ،ناحت في ت سددددددددددددد ن ا  ارا  

 . .امل رف ي

ا تسددددددددددددددمدددت نددداب و  ندددا  ددددددددددددددم دددي  ب  ة  م  رة 

  دددت ات ج ير خ ل مسددد  هها امل ن ي ا دم تم ا 

أل    من عقدددداسن اثمر  ف همددددا عن نجدددداح ددددا 

املرموق في ت سدددددددددددددد ن منددددددا  األعمددددددال ،تطوور 

 ع مير ا ق  ددددددددددددددددددا .   نهدددددا ترف  ا ظ ور ا

،ت ضدددد  ا  م  ب ددددمت. ،قا ا دددد  قت أع   

 رجا  ا  قاسر في امل ا،ضدددددا  ا طوولي حول 

انضددددددددددددمام ر، دددددددددددد ا     منظمي ا  جارة ا  امل ي 

 . .2011عام 

ا دددددددددددددد طددددداعدددددت نددددداب و  ندددددا ب  متهدددددا ،عبقروتهدددددا 

 
 ،عبقروتها ب  متها ناب و  نا ا دددددددددددددد طاعت. 2011 عام ا  امل ي ا  جارة منظمي     ر، دددددددددددددد ا انضددددددددددددددمام

 أمر) ا راب ي ا ورقي قا   ح ث ،انافا ر قوة ب   بلاالا ع   امل ر،ضي ا غرب ي ا  قوبا  مواج ي

     حا  ي،د   ان  اشده في ،تسدبمت ا ر،سدومر املا ي ا نظام انه ار من  في ،ناحت ر(با ر،ب  ا تسدووي

 . .الحرب قب  ما مس ووا 

 املر زي  ا بندك ع   عقوبدا  ،فرض  ددددددددددددددوو دتر نظدام من ا ر، دددددددددددددد دي ا بنوك من ا  داسدا طر  فب دا

 م ا،  ن ا بنكر     ،اناف وا با ذعر ا ر،س أبدب الءارجر في املوجو ة األبول  ،تجم ا ا ر،سومر

   ر ف ه رف ت ا ذي ا شجا  بقرارالا فوجئوا   نهم. أ    ا ر،ب  سنخ   أن قب  أموا  م  خراج

نم في فناحت ر%20    %  9.5 من ا ر،سددددددددددددوم املر زي   لبنك ا ق اسددددددددددددوم ا  اااة
َ
 سددددددددددددحب عن ا ناس ث

 ا طدددارادددير ا ح  ددداط دددي األموال من ر،بددد  مل دددار 733 عن ا فراج عن أعلندددت ثم. ا بندددك من األموال

 مسددددددددد ووا  عنا األبدددددددددول  قّ م ع    لح اظ األبدددددددددول  جم   تق  م  عا ة ب يج    لبنوك ،ا سدددددددددما 

 ا  دددافقدددا  ،من  ا بنوكر م دة ع    لح ددداظ الجروئدددي ا جرادا  من يسددددددددددددددلسددددددددددددددلدددي اعقبتهدددا. عدددا  دددي

 . .،ا   نطاق ع   امل رف ي

 بنسددددددبي ا ر،ب  ي،ددددددراد ا ر، دددددد ي ا ،ددددددركا  ي االا طا بت ا  ضددددددءمر م  م دددددد  سي جو ي خاضددددددت ثم

 املال رأس تافقا  من  لحا بددددددددددددارمي ضددددددددددددواب  تطب ق عن أعلنت ثم األجنم ير ا  م   من%  80

 . .الءارج ن و املح ي

 . .املح ملي ا   اسا  ك  مواج ي في اآلن حدى ابااعاهها ،،ابلت

 ،منقذة ،خب  ة رة،زو: ناب و  نا
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يعددددددددن العتدددددددد ال العواددددددددئ ا بلددددددددر ال دددددددد    ا دددددددد  ال دددددددد       دددددددد   دددددددد  ا  دددددددد    

مدددددددد  الددددددددتس   ي دددددددد   دددددددد    ب   دددددددد  ب   دددددددد  ا بلددددددددر ال دددددددد   ددددددددو  ا ددددددددو ا ل   

 مدددددددد  ال   يددددددددئ 
 
      عدددددددد 

 
ددددددد ل اةو دددددددد        دددددددد    صددددددددن، ب ددددددددن ي  ي د دددددددد  عد

 يدالدددددددد  بأا   لدددددددددئ    ددددددددئ الودددددددد     مو   دددددددددائ  دددددددد  الع دددددددد  ا    ددددددددد  
 
مو طتدددددددد 

ددددددددددد ل   دددددددددددد      دددددددددددد   ب دددددددددددد      ا ددددددددددددن   دددددددددددد ملود   الددددددددددددد    املتشدددددددددددداو هالدددددددددددد  عد

 ي و اد   ب و  ع   مع  .

 معددددددددددد   يددددددددددد لعت ال  مددددددددددد   ل   ددددددددددد ل مو       
 
 مدددددددددددو الدددددددددددتس مو ا ددددددددددد  

 
زمددددددددددد 

  عددددددد    ا  
 
 متددددددد  بلددددددد    وددددددددئ  و   دددددددئ م  ددددددد عئ

 
   ددددددد   ددددددده       ددددددد  

 معدددددددددددد   بلدددددددددددد   ممدددددددددددد      دددددددددددد    عدددددددددددد     اب  دددددددددددددئ 
 
  دددددددددددد   دددددددددددد  ا  ع دددددددددددد   

 ط  ئئ م  ب ئ م  غئ م  محو ا   ال      املؤ    .

بمددددددددد   تددددددددد   مدددددددددن  ل  عتددددددددد ال ا طددددددددد   الددددددددد    ب ددددددددد    ددددددددد   صددددددددد ن      

ددددددد ل     ل  دددددددد  أا دددددددد  ملدددددددد       دددددددد  ا ددددددد ا     دددددددد    عد
 
 بم  دددددددد ا

 
عت ا دددددددد    يزدددددددد 

مدددددددددد  معدددددددددد ل  ب   ا    ددددددددددر  با ددددددددددو  ا  دددددددددد  أا دددددددددد   املود دددددددددد  الع  دددددددددد  

 عب    بل ط  دئ م  ا  وع          أج ب ص ص موعن   .

يدددددددد تط   ع  ددددددددد   ب زالددددددددد   لشددددددددد     ددددددددن   ال ددددددددد   ال ت دددددددددئ بال   ي دددددددددئ   

عب   ظ   دددددددددددد   دددددددددددد  اأ  لشدددددددددددد   بلعبدددددددددددد  عدددددددددددد    لددددددددددددئ ب نا  ددددددددددددئ ب   دددددددددددد   ئ 

م نمددددددئ  ال صدددددد ن  الع ي ددددددئ  ددددددن    بلدددددد  مدددددد  ل دددددد     لد  ددددددئ  ال دد ددددددئ 

ال ددددددددد  م زالددددددددد    حددددددددددو ا  م  ددددددددد  مدددددددددد       ددددددددد  عبدددددددددد  مع  دالددددددددد  بم م زا الدددددددددد  

 عبدددددددد  ظ    دددددددد  عد  ددددددددئ يت ددددددددئ م ددددددددو دئ  يدددددددد  ط   لع دددددددد  مدددددددد  ا   مدددددددد  

آ ددددددد     دددددددد   ات ادددددددئ ال دددددددد عت ل عتالدددددددد  ب  مددددددد       الدددددددد   ددددددد  ع  الدددددددد  ل  دددددددد    

 ددددددئ  دددددد     ددددد         دددددد  عصددددددر املود دددددد   ي ددددد   دددددد    ب   دددددد  بلعبدددددد  آ ددددد  ا   ل

ب  مدددددددده  ز لدددددددددئ ال   ددددددددد  بال ددددددددد ا  ب دددددددد    ع ددددددددد   ال ددددددددد   با  الددددددددد   ع دددددددددن 

ددددددد ل    دددددددد  لصددددددددد  ا     دددددددد   ع  دددددددد      ز ددددددددد  ال  ال ددددددددع ن  با زه تدددددددددئ  عد

  يع ددددددددن   ودددددددد ج  دددددددد   ال ز ددددددددد ا 
 
ب ل ال  دددددددد ا   عددالدددددددد      ددددددددئ ابممدددددددد زا

      ئ يت ئ .

لدددددددددتس ال دددددددددن   ع  ددددددددد   لشددددددددد    لدددددددددر  ددددددددد   مددددددددد    أ    ل ا طددددددددد     ددددددددد  ا   

طا عددددددددددددئ ة    ددددددددددددئ  وحددددددددددددن  عتالدددددددددددد  الشدددددددددددد ع   عددددددددددددن    مدددددددددددد ا  اعدددددددددددد   دددددددددددد  

الددددددددت      ددددددددئ املشدددددددد ع  بات   دددددددد    مدددددددد   دددددددد   ددددددددس  دددددددد    يدددددددد     ددددددددن 

اطدددددددددد   م   ددددددددددئ ة    ددددددددددئ ال  دددددددددد      دددددددددد  لدددددددددد  اطدددددددددد   الددددددددددت   ب     دددددددددد  

ا زددددددددددددد  املتدددددددددددددن   بع ددددددددددددد   ال ددددددددددددد   ال ددددددددددددد  عئ ي لشددددددددددددد ع  بظددددددددددددد   ددددددددددددد   

مل  ع ددددددددددددئ ال   ي ددددددددددددئ  عتددددددددددد ال   صدددددددددددد ن   بلمدددددددددددد   دددددددددددد ا الد  دددددددددددئ أاا ا

العتددددددددد ال  ودددددددددناة  ب و ا دددددددددب مدددددددددو    دددددددددئ الدددددددددتس ب   ددددددددد  يدالددددددددد    صددددددددد    

 باضزئ م د      امل  و ا ب           

 

 

 فاعلية العنوان يف النص الشعري احلديث قصيدة األطالل إلبراهيم انجي أمنوذجاً  
 ،.     ن طع ئ   ب                  

 

 

 

 

 

 

 م  ة  ٍ  ي    
 
    يؤا     ل   ا   ال            ع ل ص   

 ا     با  ب عصر  ط ل          با ب   ع   ط مل  النمو  ب  

 م         ا     
 
        ب ن   

 
       ا ا ز   مس   ةب ا

 موتددددددددددددددددد     بع ددددددددددددددددد     دددددددددددددددددن  ددددددددددددددددد ع  بأ اددددددددددددددددد    
 
يددددددددددددددددد ل     صددددددددددددددددداب اطددددددددددددددددد  

ا  اج ال  ددددددددددددددددددددددددد ت يدددددددددددددددددددددددددد   اددددددددددددددددددددددددد    متددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددد   أ   ددددددددددددددددددددددددد ا ي دددددددددددددددددددددددددوع ن   

الشددددددددددددددددددددددددد ع  بلددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددد     ب      ددددددددددددددددددددددددد   م د ددددددددددددددددددددددددد  ا طدددددددددددددددددددددددددد   

ال ا ع ددددددددددددددددددئ امل   ددددددددددددددددددئ    دددددددددددددددددد    دددددددددددددددددد  ل الشدددددددددددددددددد ع  ال ددددددددددددددددددن   لمدددددددددددددددددد  ع  ددددددددددددددددددئ 

الشددددددددددددددددددد ع مو ال دددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددن    ع  ددددددددددددددددددد   ع  دددددددددددددددددددئ ا  ددددددددددددددددددد  ج   لدددددددددددددددددددناة     

   ح    الددددددددددددددددددددددددددددد  ب م ز ددددددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددد  ل ب    ددددددددددددددددددددددددددددد     ل ا طددددددددددددددددددددددددددددد 

الشدددددددددددددددددددد ع  ب ددددددددددددددددددددن   و دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد   ا    دددددددددددددددددددد       الدددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددد   الد  ددددددددددددددددددددئ 

با  و ددددددددددددددددد    لدددددددددددددددددر الد  دددددددددددددددددئ ا ةددددددددددددددددد   مددددددددددددددددد  ال صددددددددددددددددد ن   مددددددددددددددددد  عتدددددددددددددددددن  ددددددددددددددددد    

ي ددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددو   اةددددددددددددددددددد  أاا الشددددددددددددددددددد ع  يددددددددددددددددددد  ط   عتدددددددددددددددددددن  اطددددددددددددددددددد   

   دددددددددددددددددد ئ ب ب  ددددددددددددددددددئ  با زددددددددددددددددددن    مدددددددددددددددددد   مع دددددددددددددددددد  ب ر دددددددددددددددددد  الشدددددددددددددددددد ع  عصددددددددددددددددددر 

تدددددددددددددددددددد ال موددددددددددددددددددددناة  بمددددددددددددددددددددو د      دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددس لدددددددددددددددددددد ل   ا دددددددددددددددددددد  الع

ا ددددددددددددددددها  ال صدددددددددددددددد ن    دددددددددددددددد   دددددددددددددددده   ومدددددددددددددددده  متالدددددددددددددددد  ب دددددددددددددددد  يعبدددددددددددددددد  ع دددددددددددددددد   دددددددددددددددد  

   و ددددددددددددددددددددد      الددددددددددددددددددددد   
 
 يت ددددددددددددددددددددد 

 
 اب  د دددددددددددددددددددددنا

 
 ة    ددددددددددددددددددددد 

 
الدددددددددددددددددددددت   بلددددددددددددددددددددد   با عددددددددددددددددددددد 

 الد  ئ   م     ل  

 ل   يالن  عص    
 
         

     اله ُ  بمصا    ا    

 با   ا و ُا م  ب   ٍ ع   

 ب    الع  لت س  م  ب ر 

   داُ  عصر ةتم      

   ال    م   ب  ا     غ   

 ب  ل  

 ا          ضز ُ  ل   ه  

 با   عتن  ا هال ال   

 بي     ال   م          

 بة  ط الت   م   م  اي  

 تدددددددددددددددد   معدددددددددددددددد    بم مدددددددددددددددد زاا اتطدددددددددددددددد      دددددددددددددددد      دددددددددددددددد  مدددددددددددددددد   ح ددددددددددددددددد   مدددددددددددددددد  

 ددددددددددددددددددددزت ا ا ادددددددددددددددددددد   بالشدددددددددددددددددددد   بالا دددددددددددددددددددد   بالد عددددددددددددددددددددئ بال  ددددددددددددددددددددن بال   دددددددددددددددددددد  

 ددددددددددددددددزت ال  ال   يددددددددددددددددئ  دددددددددددددددد   ت  ددددددددددددددددد   دددددددددددددددد   الد  ددددددددددددددددئ ي   دددددددددددددددد   ا  دددددددددددددددددئ ب ال دددددددددددددددد  

 
 
 مو ا  ئ    ل  ت    ال ص ن     ص      ئ 

      عوا        ئ    ي ئ معت  ئ  .  
 
 ة     

 
 م    
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 حمزة أيوب يوسف   :بقلم

 علوم الحاسوب

 التاريخ عبر االصطناعي الذكاء تطور و نشأة

  حمصطل االصطناعي الذكاء     
 
 ك
 
 م   فمن الحاسوب، مجال في املتعلمين بين عنه الحديث رث

 ان 

ا يسمع لم من   أعلنته عم 
 
 لتربط الدماغ في شرائح زرع إمكانية عن "NEURALINK" شركة مؤخرا

، التواصل ويصير األخير هذا مع مباشرة اآللة
 
  نعم مباشرا

 
 من عقود نتيجة جاء باهر أمر هأن

 هذه نش ئ تاريخ لنبش الوراء إلى بخطوات نرجع أن علينا كان لذا والتجربة، البحث

 . الشيق املجال هذا في أكثر الخوض نستطيع حتى التكنولوجيا

 :االصطناعي الذكاء ونشأة تطور  مراحل 

  الحههههاسههههههههههههههوب مجههههال شهههههههههههههه ههههد   
 
  تطورا

 
هههاء تقنيههههة مع دمج حين  تقههههدمههههه وتيرة وتسهههههههههههههههههارعهههه  كبيرا  الههههذكه

 املاض ي أسرار عن فيها ننبش الحقبة تلك إلى ونعود الرحال لنهز الخمسينيات، بداية االصطناعي

 من املتطورة املرحلة هذه إلى وصههلنا كيف ونف م فضههولنا لنرضهه ي الباهر العلم هذا تطور  ومراحل

 العلم.

 القرن  من الخمسههههههههههههههينيهات فترة في االصههههههههههههههطنهاعي الذكاء لتقنيهة الفعلي التنفيهذ بدأ :األولى املرحلة

  سهههبق ها العملية أن السهههابق مقالنا في نابي   وقد املاضههه ي
 
 ضهههياتيابالر  ربط  عديدة فلسهههفية أفكارا

 واقع. إلى االصطناعي الذكاء تحويل إلى الوصول  في الكبير الفضل له كان الذي

 ببرمجة الكمبيوتر شهههههطرنج إلى شهههههانون" "كلود الرياضههههه ي العالم حول ا شهههههطرنج لعبة من األمر بدأ

 ممكنة. مباراة 10140

 حسههههههههابية نماذج السههههههههتحدا  كأداة الحاسههههههههوب على عتمدأ للعقول  وباهرة مدهشههههههههة مرحلة كان 

 هي: عوامل ثالثة على تستند جديدة

 اللعب(. بدء عند الشطرنج لوحة )مثال: املشروع في البدء وضع تمثيل  •

 الخصم(. )غلبة الختمة إلى للوصول   اإلدراكية شروطال انتقاء  •

 الشطرنج. رقعة على العنصر حركة على املسيطرة القواعد  •

 

 

 

 

 

 

 وأوراق اخهههتهههبهههههههارات ظههه هههرت الهههوقههههههه  نهههفههه  فهههي

 القدرة الحاسههههههههههههههوب منح تحاول  عديدة بحثية

 عصههههههههههههههبية شههههههههههههههبكة أول  واخترع  التفكير على

 علمههههاء من مجموعههههة طرف من اصههههههههههههههطنههههاعيههههة

 وعلماء والرياضههههههههههيات العصههههههههههبية لوجياالفيزيو 

 "تورنغ" اختبار مثل والبرمجيات، الحاسهههههههههههههوب

 بشههههههههههههههر يجتههههههازه اختبههههههار عن عبههههههارة هو والههههههذي

 من يعرف ال النتهههههههائج عن والحكم وكمبيوتر

رح 1956 سهههههههههههنة وفي اإلجابة، صهههههههههههاحب
 
 ألول  ط

 كليهة في االصههههههههههههههطنهاعي" "الهذكهاء مصههههههههههههههطلح مرة

 وتم األمريكيهههههة املتحهههههدة الواليهههههات في "دارتون"

 حهههههول  خههههههها  مهههههؤتهههههمهههههر فهههههي ذلهههههههك عهههههن اإلعهههههالن

ة البحو   التفاؤل  وكان اآللي بالذكاء املختصههههههههه 

 ر كبي
 
 الصاعد. املجال هذا في ا
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    الثةةةةةا  ةةةةةة  املرحلةةةةةة
 

فهههههه ر 
 الجههههههديههههههدة املتغيرات بين عالقههههههة بخلق املرحلههههههة هههههههذه ع 

 وسهههههههمي  التعلم على قادرة ذكية خوارزميات سهههههههتخدم أو  والبيانات واملعلومات

 الذهبي. بالعصر سبق ها والتي املرحلة هذه

 الذكاء عالم رواد أحد "مينسههههههههههههههك  لي مارفن" العالم اسههههههههههههههتطاع السههههههههههههههبعينيات وفي

 من وكان البيانات تمثيل أجل   من إطارات يصهههنع أن اإلدراكية، والعلوم الصهههناعي

 مبتكر نظام وضههههههههههههع تم ذلك، إلى باإلضههههههههههههافة الذك . الروبوت  الذراع اختراعاته بين

 أو القصههههههههههههههيرة القصهههههههههههههه  أو املحادثات في كما اإلنجليزية اللغة ف م على يسههههههههههههههاعد

وايات  .الر 

 باإلنجازات زتتمي   السههههبعينيات، منتصههههف في املرحلة هذه بدأت الثالثة  املرحلة

 من العديد معالجة على واملسههههههههههههههاعدة والوظيفة، التصههههههههههههههميم في املختلفة التقنية

 اآللههة أو اآللي الحههاسهههههههههههههههب إلى اإلنسهههههههههههههههان ذكههاء من قسههههههههههههههم نقههل على املعههاونههة البرامج

 الذكية.

 التمويههههل قطع تم ،1974 عههههام فف  األولى االنتكههههاسهههههههههههههههههة حصههههههههههههههلهههه  الفترة نف  في

هاء املتعلقههة املوج ههة غير العلميههة بههاألبحهها  الخهها   قبههل من االصههههههههههههههطنههاعي بههالههذكه

 املشههههههكالت حل في األبحا  فشههههههل بسههههههبب وذلك واألمريكية البريطانية الحكومتين

 الذكاء "شههههههههههههتاء ب سههههههههههههمي  صههههههههههههعبة سههههههههههههنوات تل ها االصههههههههههههطناعي. بالذكاء املتعلقة

 االصطناعي".

 بهه املحيط البيئههة إدراك ملرحلههة وصههههههههههههههولهه وبعههد التقههدم في املجههال ههذا ولقوة لكن

 التفوق  في مسههههههههههبوقة غير االصههههههههههطناعي الذكاء قدرة وهو اآلن نعيشههههههههههه ما إلى نتقلأ

 في حصهههههههههههههههل قهد كهان مها غير شهههههههههههههه هدت التسههههههههههههههعينيهات فحقبهة البشههههههههههههههر، قهدرات على

ق إذ الثمانينيات،   االصطناعي الذكاء حقَّ
 
 اللوجستية، في العمل مجاالت في نجاحا

 املختبرية الفحوصههههههههههههههات إلى باإلضههههههههههههههافة الطبي التشههههههههههههههخي  البيانات، اسههههههههههههههتخراج

 والعمل.

  مراحل خالل حصلت التي األحداث أهم

 االصطناعي  الذكاء تطور 

 يكن لم والسههههههتينيات الخمسههههههينيات خاصههههههة الفترات هذه خالل

 الجديدة للمفاهيم مناسههههههههههههبة مصههههههههههههطلحات إعطاء عن الحديث

 في جنههه  ثمهههارهههها لكن كبير بشههههههههههههههكهههل واضههههههههههههههحهههة النتهههائج تكن ولم

 الحقة: حقبات

 بطل (DEEP) BLUEبلو ديب سههههههههههههههمي  آلة هزم  مرة ألول  •

 الحههههد  هههههذا تصههههههههههههههههههدر 1997 عههههام الشههههههههههههههطرنج لعبهههههة في العهههههالم

 واألخبار. واملجالت الصحفو   العناوين

  جتازأ  •
 
 تورنغ اختبار "غوسههههههههههههههتمان يوجين" يدعى حاسههههههههههههههوبا

  إقناع سهههههههههههههتطاعأ حيث 1914 سهههههههههههههنة
 
 13 عمرة  طفل  أنه امالحك

 عاما.

 الصههوت صههد  إزالة على قادرة عصههبية شههبكة أول  إطالق  •

 ذلك كان (MADLINE) مادلين ب سههمي  ال اتفية املكاملات من

 هذا. يومنا حتى مستخدمة الشبكة هذه تزال وال 1959 سنة

 طور  1997 سههههههههههههههنهههههههة الكالم على للتعرف نظهههههههام أول  ظ ور   •

 
 
 نظام ا. من ليصير ويندوز  شركة طرف من الحقا

 تطويرها إمكانية وتحسهههههين املوصهههههالت شهههههبيه تقنية تطوير  •

  صارت
 
 املجال. هذا في مستقبلية خارطة الحقا

 وازدهار راراسههههههههههههههتم في شههههههههههههههارك  التي األحدا  من العديد هناك

  ور ظ إلى تأد   التي منها البعض إبراز حاولنا االصهههههههطناعي الذكاء

 متنوعة. مجاالت لتغزو  وانتقل  املجال هذا في مشتقات
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Arduino 

 اعداد سجى اكرم عبدالحسين / علوم الحاسوب

عبارة عن منصة مفتوحة  Arduinoاالردوينو 

ستخدم لبناء املشاريع االلكترونيات 
ُ
املصدر ت

القسم األول عبارة عن  ويتكون من قسمين

لوحة الدوائر املادية القابلة للبرمجة )يشار 

والقسم الثاني  يها غالًبا باسم متحكم دقيق(إل

بيئة التطوير املتكاملة( التي تعمل ) IDEهو الـ 

ستخدم لكتابة وتحميل 
ُ
على جهاز الكمبيوتر وت

 الكود من الكمبيوتر إلى اللوحة االلكترونية.

ذو شعبية كبيرة  Arduinoأصبح األردوينو 

لألشخاص الذين بدأوا للتو في استخدام 

فعلى عكس معظم لوحات  اإللكترونيات.

الدوائر مسبقة البرمجة، فإن االردوينو ال 

 يحتاج إلى إضافة قطعة الكترونية منفصلة

ومن أجل تحميل كود جديد على اللوحة حيث 

إضافة  .USBيمكنك ببساطة استخدام كبل 

غة البرمجة مفتوحة إلى ذلك، ُيستخدم ل

املصدر بروسيسنج والتي تعد نسخة مبسطة 

أخيًرا يوفر   من السهل تعلم برمجته. ++ Cمن 

االردوينو عامل الشكل القياس ي الذي يحول 

توابع املتحكم الصغرى إلى حزم يسهل 

 الوصول إليها.

 

من أشهر  UNOتعتبر اللوحة ذات الطراز 

تم تصميم أجهزة وبرامج  ؟ماذا يفعل االردوينو 

Arduino  للمصممين واملخترعين واملبتدئين

  وأي شخص مهتم بإنشاء بيئات تفاعلية.

يمكن أن يتفاعل االردوينو مع األزرار ومصابيح 

LED  واملحركات ومكبرات الصوت ووحدات

GPS هذه املرونة مقترنة  والكاميرات واإلنترنت

بحقيقة أن برنامج االردوينو مجاني وأن لوحات 

 األجهزة رخيصة جًدا وأن البرنامج سهل التعلم

وهذا ما أدى إلى تشكل مجتمع كبير من 

مستخدمين االردوينو لتقديم الدعم البرمجي 

هي استخدامات االردوينو ما  وتبادل الخبرات.

Arduino ُيستخدم االردوينو في أي مشروع  ؟

إلكترونيات تقريًبا، بدًءا من الروبوتات إلى 

يتم ربط االردوينو  جميع املشاريع التفاعلية

بحساسات للتواصل مع العالم املادي ثم 

تحويل قراءة هذه الحساسات إلى بيانات يقوم 

 على االكواد 
ً
 التي برمج عليهابتحليلها وبناءا

وبعدها يقوم بأخذ قرارات مثل تشغيل 

 … املحركات أو تشغيل إضاءة أو مصدر صوتي

هناك العديد  ماذا يوجد على لوحة االردوينو ؟

والتي يمكن  Arduinoمن أنواع لوحات 

استخدامها ألغراض مختلفة، ولكن معظم 

 لوحات االردوينو لديها هذه املكونات املشتركة:

:Power {USB / Barrel Jack}  كل لوحة

Arduino  تحتاج إلى وسيلة لالتصال بمصدر

من كابل  Arduino UNOيمكن تشغيل  الطاقة

USB  قادم من جهاز الكمبيوتر او عبر منفذ

Barrel Jack , أيضا فان تحميل التعليمات

يتم عبر منفذ  Arduinoالبرمجية على لوحة 

usb  , ويتراوح الجهد املوص ى به ملعظم طرازات

Arduino  ات االردوينوملحق فولت. 12و 6بين 

باستخدام اكواد بسيطة  أجهزة االستشعار:

يمكن لالردوينو التحكم والتفاعل مع مجموعة 

واسعة من املستشعرات كمستشعرات الضوء 

ودرجة الحرارة ودرجة امليالن والضغط 

هي لوحات  الحمايات: والتسارع والرطوبة.

لدوائر كهربائية مسبقة الصنع متوافقة مع 

له إمكانيات كالتحكم في عمل االردوينو توفر 

املحركات أو االتصال باإلنترنت أواإلتصاالت 

الخلوية أو الالسلكية وومن خاللها يمكن 

 التحكم في الكثير من األمور األخرى.
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ُالطّفُأَدبُ 
 أو

 ُشعَراء الُحسين عليه السالم

 بشير بن جذلم :

ذلم : بشير بن جذلم من أصحاب علي بن الحسين عليه السالم ، كان مع علي بن الحسين واهل بيته حين توجهوا من العراق الى املدينة ، قال ابن ج

 فهل تقدر فلما قربنا منها نزل علي بن الحسين عليه السالم فحط 
ً
رحاله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه ، وقال : يا بشير رحم هللا أباك لقد كان شاعرا

ت املدينة على ش يء منه ، قلت بلى يا بن رسول هللا اني لشاعر ، فقال : ادخل املدينة وانع أبا عبد هللا ، قال بشير : فركبت فرس ي وركضت حتى دخل

 :وأنشأت أقول بالبكاء رفعت صوتي     ملسو هيلع هللا ىلصفلما بلغت مسجد النبي 

تل الحسين فادمعي مدراُر 
ُ
 يا اهل يثرب ال مقام لكم بها    ق

 الجسم منه بكربالء مضّرج    والرأس منه على القناة يداُر 

املدينة  ثم قلت هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم وأنا رسوله إليكم أعّرفكم مكانه ، قال : فما بقيت في

 أمّر على 
ً
 اكثر من ذلك اليوم وال يوما

ً
 برزن من خدورهن ضاربات خدودهن يدعين بالويل والثبور ، فلم أَر باكيا

ّ
 املسلمين منهمخدرة وال محجبة إال

 ام لقمان بنت عقيل بن ابي طالب :

خرجت ام لقمان بنت عقيل بن ابي طالب حين سمعت نعي الحسين ومعها اخواتها ، ام هاني وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل 

 تبكي قتالها بالطف وتقول : 

 ماذا تقولون إن قــــــال النبي لـكم        مــــــــــاذا فعلتم وأنتم آخر األمم  

 منهم أسارى ومنهم ُضرجوا بــدم   بعترتي وبــــــــأهلي بــعد مفتقدي      

 ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم       أن تخلفوني بسوٍء في ذوي رحمي

والذت ام لقمان بنت عقيل ، وفي رواية أخرى أسماء بنت عقيل بن ابي طالب بالقبر ملسو هيلع هللا ىلص وبعد خروجهن ذهبن الى قبر الرسول 

وهي تقول : ماذا تقولون ان قال النبي لكم ...الخ فأبكت من حضر ولم الشريف وشهقت عنده ثم التفتت الى المهاجرين واالنصار 

 يَر باك وال باكية اكثر من ذلك اليوم .

 

ة ، جمَع اإلمام الحسين عليه السالم كّل الفضائل والكماالت التي تسمو باإلنسان ، وكيف ال يكون كذلك وقد ترّبى على يد أعظم مرّب للبشري

ى بمعين هديه حّتى قال عنه النبي األكرم 
ّ
دم ببركة ملسو هيلع هللا ىلص حسين مني وأنا من حسين . وقد امتّدت رسالة محمد ملسو هيلع هللا ىلص وصاحب أكمل رسالة وأتّمها ، فتغذ

 الحسين ودماء أهل بيته وأصحابه رض ي هللا عنهما . 

 

 م.م. حازم تالي الربيعي
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ُ إلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ لخالفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ُنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُ  ُ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مُ 

ُ ُ إلسذذذذذذذذال ُ و لح ُ ُ ذذذذذذذذ  ظ  ُ لنهذذذذذذذذ ُظو  ذذذذذذذذنإلسُ  سذذذذذذذذالم ُ  ذذذذذذذذ  
 

ُكذذذذذذذذملُظ  

 ُ   ذذذذذذذذذذذ  ظ ُ ذذذذذذذذذذذذح  ُاُومذذذذذذذذذذذذ   ُ
 
ذذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذُ  لحذذذذذذذذذذذذاُشُاُ  ذذذذذذذذذذذيُ  ُمذذذذذذذذذذذذ  ُه 

قذذذذذذذذذذذذذ م  ُ  ذذذذذذذذذذذذذ   ُ إلسذذذذذذذذذذذذذالم ُ نذذذذذذذذذذذذذ م ُ قذذذذذذذذذذذذذ مُ  ُ ذذذذذذذذذذذذذمُ   لد
 
 لحلذذذذذذذذذذذذذ مُ  

ُ ُ  ذذذذذذذ ُ  ُ  ن ذذذذذذذا ُ ُهذذذذذذذُ  لحذذذذذذذا  ذذذذذذذمُُُ إلسذذذذذذذال   لد
 
 ذذذذذذذ ُمنذذذذذذذيو    ن ُ  

ُ ُ   قذذذذذذ ُ إلسذذذذذذال   ذذذذذذ ُسذذذذذذي اُ إلق ق ذذذذذذ ُاُو  ذذذذذذ ظ  
ق
ُ  ُْنذذذذذذتيُي   ذذذذذذ  

ُ
 
ُف  ذذذذذذذذذ ُ  ذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذ  ُ ُ ذذذذذذذذذال ُو ُ ذذذذذذذذذ  

ي
  ُ ُ ُف ذذذذذذذذذُهذذذذذذذذذُ  لحذذذذذذذذذش  ُ   ذذذذذذذذذ  

ُ لحذذذذذذذذذذذاُ   ُ ذذذذذذذذذذذ  ُو ذذذذذذذذذذذ ل ل ُ كذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذ  ن ُاُ لحذذذذذذذذذذذاُ  ذذذذذذذذذذذ ُ  ُ   ذذذذذذذذذذذ  

ُ ُُ ل لقذذذذذذذذذذذذ د ُُو ذذذذذذذذذذذذ  ُ   ذذذذذذذذذذذذ  د     ذذذذذذذذذذذذاُو  لذ  ذذذذذذذذذذذذشُو  لن  ذذذذذذذذذذذذ ُاُ ذذذذذذذذذذذذ    

ُ
 
ُُ ذذذذذذذذذ  ُمنذذذذذذذذذيو   ُ إلْنذذذذذذذذذ  ُ ل

 
ُ ل نذذذذذذذذ ُ  ُ   ذذذذذذذذذإل ذذذذذذذذذ  ُ إل ذذذذذذذذذا 

ي
نذذذذذذذذذلملُ  

ُو ذذذذذذذذ  ُمنذذذذذذذذيو   ُ إلسذذذذذذذذال ُ  نذذذذذذذذ ُاُف إلسذذذذذذذذال ُهذذذذذذذذُ 
 
ُ سذذذذذذذذالم  

 
ه ذذذذذذذذ 

ُ ذذذذذذذذذذذذ  ُ  قذذذذذذذذذذذ  ُظ  ذذذذذذذذذذذيُ قذذذذذذذذذذذ  ملد  لحذذذذذذذذذذذاُاُ ان ذذذذذذذذذذذ ُ إل ذذذذذذذذذذذ     ُُ لحذذذذذذذذذذذش 

و ن  ذذذذذذذذذذذ ُ لخذذذذذذذذذذذذ ُو ل  ظسذذذذذذذذذذذ ُف ذذذذذذذذذذذ  ُمنذذذذذذذذذذذيو   ُ   ذذذذذذذذذذذ  ُ لنذذذذذذذذذذذذلملُ

ُ
 
 ق ذذذذذذ ُاُ  ُ   مذذذذذذ 

 
 ُ ل

 
ذذذذذذ  ُه 

ُ  ذذذذذذ   
 
ُو  ذذذذذذح 

 
ُمهذذذذذذ  

ق
ُ نذذذذذذ ُُو  ذذذذذذ 

 
ُم  كذذذذذذ 

ُ   نه  ذذذذذذذذذذ دُ ُ كذذذذذذذذذذ ق ُُ ذذذذذذذذذذملق ُُ ُو لخذذذذذذذذذذذ د
 
ُ   لن  ذذذذذذذذذذ ُُوُ   ذذذذذذذذذذ ُ   مذذذذذذذذذذ 

ق
و  ذذذذذذذذذذ 

ُ
 
ملُوذذذذذذذذذذذذذ   ي

 ُ  كذذذذذذذذذذذذذ  د
 
ُ  قذذذذذذذذذذذذذ     لذ  ذذذذذذذذذذذذشُُو    ذذذذذذذذذذذذذإل  ُ ذذذذذذذذذذذذذ  و مُ اُ ذذذذذذذذذذذذذ    

ُيذذذذذذذذذذ ُ
 

ذذذذذذذذذ    ُوي ذذذذذذذذذخ  ُ لنذذذذذذذذذذيومُ ذذذذذذذذذ ُمذذذذذذذذذ ُن  ذذذذذذذذذ ُ إل  ذذذذذذذذذ د
ق
ُي

 
و  ذذذذذذذذذح 

ُ نذذذذذذذ ُ  ُم  كذذذذذذذ د ُُ  د ذ ملق
 
ذذذذذذذذك ند

 
  

 
 ُ نذذذذذذذ د ُ د ذذذذذذذ ق ُمد ذذذذذذذذ   ُه  ذذذذذذذاق

 
  ُُ 

 
ذذذذذذذ 

ُه    ْ ذذذذذذذذ
ذ
ْ
 
 ُ ملق

 
ذذذذذذذل

ق
ل
 
 

ذذذذذذ د  ُ 
 
 ُ  ق   

 
ُِذذذذذذ  د

ذذذذذذاي
 
ُو ذذذذذذي 

 
   ُ ُ إلسذذذذذذال ُِذذذذذذ م ُو لنذذذذذذلملُِذذذذذذ م ُُُٱَّللذ  {ُ ذذذذذذ    

 ُُُُُُ  ُ    م ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ  نذذذ  ُ  يُ ن 
 

ُو إلذذذ 
 
ُو ه  ذذذ 

 
ُ ذذذذ  ُ قذذذ     ذذذ هذذذ ُ ق مُ إلسذذذذذذذذذذذذال  

 ُ ي   يُ 
 ذ
 
 ُ ُمد ق ملق

 
ل  ق

 
ذ

 
ل ُم  ُ سذذذذق ملق   

 
و ُ   د ُّ

 
ملُ  ُُُو  

ي
ُ  يُ لنذذذذل {ُاُ     

ُم ُ  ن ن  ُ   ك   ُو       ُو   ال   ُ للن   ُ
 
 ك  ُمنذذذذذذذذذل   

 ُ  يُو  قذذ ظ ُ  يُي ذذذذذذذذذذذذخ  ُو  لإلل ذذاُ   قالْ ُ ل    ُو  قذذ ُظ

ُنل مُ وذذذذذذ  ُ      ُ  ذذذذذذ  ُْ ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُو   كذذذذذذ ُ  لقذذذذذذ  ُ  قذذذذذذ  ملد

ُ  لل ُ ُ   نذذذذذذذذذذذذ ن  ُهاُ إل   ُم ُ ط حُه  د
 
ُ وم  و لح  ث ُاُ     

  قذذ ظ  ُو  ك ذذ    ُو  ذذذ  ذذ  ُ  قذذ  ظ ُ   يُ  ُ ق   ذذ ُ  يُ لحذذاُ

ُ لحذذذذذذاُ ذم ُ  نذ ُ   ذ ذ ذقذذذذذذ ُ لذ    ُ ذذذذذذ  ذذذذذذ    ُ  لذكذ   ُ ذكذه  
ق
 ُي

 ل ن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُو  ل ك ُرو  هق ف ُ.ُُُُُُُُُُ

ُ مُ ُ وذذذذ   نذذذذ ُ ل  ذذذذ ُ نذذذذ ُمد ق لد
 
  ُْ  ُ م ُ   و  طُ ل ذذذذذذذذذذذذ ركذذذذ ُ  

ُ  ُ ذذذذ ظ ُ  ذذذذ  ُ إل ظ  ُ  ُ ُ ة ل  ُ ةخلل ذذذذ ُاُو ل نذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ  مل د

مُ مُ ب ذذذ ُ لد
 
 إلسذذذذذذذذذذذذال ُ ُ قل ذذذذذذذذذذذذُ    يُ      ذذذ  ُ لل لقذذذ ُ  و مُ   

مُ لد
 
ُا ذذ وُوث وُو  ر ُ   ذذ ُم ُ  م ُظ  سذذذذذذذذذذذذذ سذذذذذذذذذذذذ ذذ ُ    ذذ له ُ مد ق

ُ ل   ُ إلسال ُو  مُ ي ُ ن   ه ُو إل س ُ  ي
 

ُ ق ُ ف   ُم ُ إل 

ُي ُ ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل ُ   ذذذذذذ مذذذذذذ ُُ,       ذذذذذذ  ُ لل لقذذذذذذ ُ ذذذذذذ ة ل  ُ ذذذذذذ  ف   

ُ  لن       ل ذذذذ    ُو  ذذذذالحُُو   ذذذذيو ُ   ل     ُ ةخلل  ُمد ق

  ل ل ملُْو ذذذذذُ     مُو  ق ملُ   ال   ُومإل سذذذذذ  ُ ل نذذذذذ ُوي   ُ 

   ال ذذ  ُ  سذذذذذذذذذذذذ  ذذ ُونذذ ُ  نذذ  ُ  يُ  ق ملُ   ال  ذذ ُو   طن ذذ ُ

ْو ذذذذذذذذذذذذُ ثقذذ فذذ ُ  ْكذذذذذذذذذذذذ ذذ  ُو  لالنملُ   ك  ُ لنل ُُوي   ُ    ملذذ  ُ

ُ  م ُظ  ُم ُينذذذذذذذذذذذذذ هملُي ُ نذذ  ُظوذذ ملُ     ذ  ُ له ُ اُو ذذ  لذذ   ُهذذ  د

.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ق  ُ نل   ُمن  ُ     ُول  اُم ُ ال  ُنق  

ُ ُهذذذذذذذذذذذذذذذ  د ُ  ذذذذذذذذذذذذذذيُ لنذذذذذذذذذذذذذذلملُ لهقذذذذذذذذذذذذذذذ ُ  ُ ُ ق ذذذذذذذذذذذذذذُ    ذذذذذذذذذذذذذذيُوذذذذذذذذذذذذذذاد  ذذذذذذذذذذذذذذ    

ُ      ذذذذذذ  ُو  و مذذذذذذُ  ذذذذذذ ق  ل ذذذذذذ رو  ُو ذذذذذذ ه ُ  ذذذذذذيُ قذذذذذذ ألُ لخذذذذذذال ُمد

شُ ُوُو  قضذذذذذذذذذذذذذذذ   ُ لل لقذذذذذذذذذذذذذذذ ُ     ذذذذذذذذذذذذذذ ُ ُ   نذذذذذذذذذذذذذذذ ُ    ذذذذذذذذذذذذذذذ ُ  له   ذذذذذذذذذذذذذذ ُ

 رهذذذذذذذذذ ُو يل ذذذذذذذذذ ُ ذذذذذذذذذ ُ  ن ذذذذذذذذذ ظ ُ ذ  ذذذذذذذذشُ لحذذذذذذذذذ و ُ  ذذذذذذذذذيُ  نذذذذذذذذذ ظ ُو 

ُمذذذذذذذذ ُ ُ ذذذذذذذذ   
 

ُ  ذذذذذذذذ  ذذذذذذذذمُينذذذذذذذذ   ُيذذذذذذذذ ُ  لذذذذذذذذ  ُ لحذذذذذذذذاُاُ ذذذذذذذذ    لد
 
و   ن ذذذذذذذذ ُ  

ُو   قذذذذذذ ُ
 
ُ     ذذذذذذ ُنك  ذذذذذذ ُ ذذذذذذ  

 
ُ    ذذذذذذ   لحذذذذذذاُاُ إلسذذذذذذال ُ قذذذذذذ   

ُ
 
ذذذذذذ  ُ ُ ذذذذذذال ُ ل ذذذذذذ ُ  ذذذذذذ  

ي
  ُ ُ ذذذذذذُ و ذذذذذذاُوهذذذذذذُ  لحذذذذذذش  ُ د ف ذذذذذذُ كذذذذذذال  

ُ ذذذذذذذذذذذذ  ُظ   ذذذذذذذذذذذذيُ  سذذذذذذذذذذذذل   ألُ ُ  ذذذذذذذذذذذذيُفذذذذذذذذذذذذ    ُ إللذذذذذذذذذذذذ    ُ  ن ذذذذذذذذذذذذَ  وهذذذذذذذذذذذذ  د

ذذذذذذذذذذذ  ُُو ذذذذذذذذذذذ ُُُ      ذذذذذذذذذذذذ ُو ذ  ق ذذذذذذذذذذذذ ُ  ذذذذذذذذذذذذيُ     ذذذذذذذذذذذذ و سذذذذذذذذذذذذل ل  ُ  ن ذ   ذ

ذذذذذذذذذذ  ُ
ذ
ُيذذذذذذذذذذ ُن ذذذذذذذذذذ  ُ  ن

 
ُطل قذذذذذذذذذذ 

 
ُنذذذذذذذذذذ  

 
ُن ذذذذذذذذذذ  ُ  ن ذذذذذذذذذذَ    ذذذذذذذذذذ  ُهذذذذذذذذذذ  د

ملُ ذذذذذذذذذذذذ  ُ ي
ُ ذذذذذذذذذذذذ  ُ   قذذذذذذذذذذذذ   ُ  كذذذذذذذذذذذذ  د و   سذذذذذذذذذذذذ ملُولذذذذذذذذذذذذ  مل هملُاُ ذذذذذذذذذذذذ    

ُ ُ  ن ذذذذذذذَ  ُ   ذذذذذذذيُف ذذذذذذذملد
 
ُفذنذذذذذذذ 

 
ُم إل ذذذذذذذ 

 
ُو   ذذذذذذذ 

 
ملُمهق ذذذذذذذ 

ي
  ذذذذذذذ  ُ لنذذذذذذذل

ذذذذذذ  ُ
ي
و  ظ ذذذذذذ ُ   ذذذذذذيُ      ذذذذذذ ُو ذ  ق ذذذذذذ ُ  ذذذذذذ ُ ل  فذذذذذذشُمذذذذذذ ُ     ذذذذذذ ُ  

والحلُاإلسالم ُ  

عبدالرحمنُنوفلُأحمدُبقلمُ  

20 

 



ذذذذذذذذ
ذ
ُ   ُ  ُ  ذذذذذذذذ  ا ذذذذذذذ ُ  ن ُ ذذذذذذذذن  ُف ذذذذذذذذ د ُ ظ ُ ذذذذذذذذملق

 
ُه مذذذذذذذذ  

 
ُ هذذذذذذذذ  ُ  كذذذذذذذذال  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذاُاُ قذذذذذذذذذذذذذذذذذ مُي ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي ُ  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذملُ ل كذذذذذذذذذذذذذذذذذ و ُشُ  ُ  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذملُظوحُ      

ُ  قلذذذذذذذ  ُشُ  ذذذذذذذ ود   
ق
 
ق 
ذذذذذذذُ   

 
و 

 
 ُ   

ذ
ك

 
ذذذذذذذ 

 
ل ذذذذذذذ ُ     

ذ
ُُُ د  شُو  رهذذذذذذذ ُمذذذذذذذ ُ  ن ذذذذذذذَ 

ذذذذذذمُ ذذذذذذ  ُ   ذذذذذذيُ   كذذذذذذُ و   لذذذذذذملُو   قال  ذذذذذذ ُيذذذذذذ ُ  ل ك ذذذذذذُرو  لإلل ذذذذذذاُ لد
 
  

ُ
 
ُو  ُ   ذذذذذذإُل ذذذذذذ   ُ إللذذذذذذ  ُ ذذذذذذ د

 
ملُ  ُ  ذذذذذذ  ُمهذذذذذذ  

ي
ُ  ذذذذذذيُ لنذذذذذذل اُ ذذذذذذ    

     نذذذذذذذذ ُ      ذذذذذذذذذ ُوسذذذذذذذذل ك   ن ُو ف   نذذذذذذذذذ ُومذذذذذذذذذ ُ  ذذذذذذذذ ُظ نذذذذذذذذذ ُ ذذذذذذذذذ ُ

ُ  ذذذذذذذذذذذذذذ  ُ ُ   مذذذذذذذذذذذذذذ ُو   ذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذ   ُ إلسذذذذذذذذذذذذذذالم ُو  ذذذذذذذذذذذذذذ ُ  ُ ذذذذذذذذذذذذذذ ظ  

و     ذذذذذذذ ُ   ل ذذذذذذذ ُظ  ُ  نذذذذذذذ  ُم  ُ ذذذذذذذالمد ذذذذذذذ ق ُمد ُ إلكذذذذذذذملُ  ذذذذذذذيُ  نه  ذذذذذذذ د   

ُ ذذذذذذذذذذ   ُ  نه  ذذذذذذذذذذ ُو ل ذذذذذذذذذذ و ُاُ
ق
ُفقذذذذذذذذذذط و ل مل  ذذذذذذذذذذ ُو   ظب ذذذذذذذذذذ ُو ذذذذذذذذذذا  

ُ  ذذذذذذيُ   ذذذذذذ  ُ لنذذذذذذلملُ  ُ ُ قذذذذذذ مُ  ذذذذذذ ُ مهذذذذذذاُ   ذذذذذذ مُ ُ مهذذذذذذاُ  ذذذذذذ    

 ُ لنذذذذذذذذذذلملُ
 
ذذذذذذذذذذ  َ ذذذذذذذذذذُ سذذذذذذذذذذ  ُ قذذذذذذذذذذ مُ  ذذذذذذذذذذ ُه   إلسذذذذذذذذذذال ُاُ  ُ  ذذذذذذذذذذذ  ُ 

ذذذذذذذذذذذ  ُ
ذ
  ن ذذذذذذذذذذذاُ ذذذذذذذذذذذ ُ  ه ذذذذذذذذذذذاُه  لذذذذذذذذذذذ ُ  سذذذذذذذذذذذالم  ُو و ُ  نذذذذذذذذذذذ  ُُ  ن

ذذذذذذذذذذذذذ  ُ  ذذذذذذذذذذذذذيُ ذذذذذذذذذذذذذ 
ذ
ُوم   ذذذذذذذذذذذذذ ُفك ذذذذذذذذذذذذذ ُ ذذذذذذذذذذذذذ  ُ   ن ُ إلسذذذذذذذذذذذذذال ُه  لذذذذذذذذذذذذذ  

 
 

ُ إلسذذذذذذال ُ ذذذذذذ ق ُمد ُ  ُ نذلذذذذذذش  ُاُُف لنذذذذذذلملُ  ذذذذذذ    إلسذذذذذذال ُو قذذذذذذن  ملُ ذذذذذذ د

ُمذذذذذذذذ ُ لحذذذذذذذذاُ  ذذذذذذذذ ُ  ُ
 
ُ ذذذذذذذذ   

 
ُ  ُ كذذذذذذذذ   ُ ل ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  ُ ذذذذذذذذ    

ذ
  ذذذذذذذذيُ  ن

ُاُ
 
ُ و  ذذذذذذذذذذذ  ُ إلنذذذذذذذذذذذن  

ي
ُ و  ذذذذذذذذذذذ ُوي  ذذذذذذذذذذذاُوفذذذذذذذذذذشُ ة ذذذذذذذذذذذ مُ    ذذذذذذذذذذلق  

ذذذذذذذذذذذذ ُ  نقذذذذذذذذذذذذ ألُ ةخللذذذذذذذذذذذذ ُ 
ق
ُ   رك ذذذذذذذذذذذذإُلي

 
ل  ذذذذذذذذذذذذ ُُوي لذذذذذذذذذذذذ ُم ذذذذذذذذذذذذ و  ُ و 

ُ    ل 
 
    ُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.و و ُ  ُ ه ُ    

ُ  ُ إلكذذذذذذذذذذملُ ُوْ  ذذذذذذذذذذُرو قذذذذذذذذذذ ملُ  م ذذذذذذذذذذ ُم  نذذذذذذذذذذ ُف  نذذذذذذذذذذ ُ  نذذذذذذذذذذ م ُ   ذذذذذذذذذذ  

ُ ل مل  ذذذذذذذ ُُومو     ذذذذذذذ ُاُ ل  ذذذذذذذ ُ ُ ذذذذذذذالمد ذذذذذذذ ق  إلكذذذذذذذملُ ل  ذذذذذذذ ُمد

ذذذذذذذذذذذذمُ  للك   ذذذذذذذذذذذذ ُ لد
 
ُ ل  م ذذذذذذذذذذذذ ُو   و  ُ    ذذذذذذذذذذذذ     ُهذذذذذذذذذذذذ  د

ُ
 
ذذذذذذذذ  ُو    ذذذذذذذذذ 

ذ
ُ  ن و  قذذذذذذذذ ظ ُيذذذذذذذذ ُ و  ذذذذذذذذذ ملُاُكذذذذذذذذ    

ُ ذذذذذذذالمُمو    ذذذذذذذ ُاُ  غذذذذذذذ وُ إلكذذذذذذذ ذذذذذذذ ق ُمد ملُول   ذذذذذذذُر إلسذذذذذذذال  

ُ ذذذذذذذالمُ  فذذذذذذذ   ُو ل    ذذذذذذذ  ُظ  ُ لنهذذذذذذذ ُظو   كذذذذذذذُ  ذذذذذذذ ق مد

ن ُ ك  ُ ذ ظ ُ  مُ  ه  ُُُ إلسالم ُو 

  لسُ
 
ُي
 
ُنل   ق      ُ

 
ُف    ُ ن م ُ   ل  

 
ُنال ُ إلسال  

 
ك     

ُ    م  ُ  س   ُو إل ل     ُو إل ل     ُو  ن َ 

       ُ     ه ُ ُ  ق     ُ لحك   ُو  ن    ُ

ُ ق    ُ  يُ ُهُ  لحشُ وه  ُ لحش  ُ إلسال  
 
  ُ

 
 ق  ُنال

ُ ُ    ُُوُ  ل  د    يو ُُنل مُ  ملُ     ُ   ظ  

ُ,ُ   ُ     ل     ُ   ا 

 إلسذذذذذذذذذذذذذذال ُ   ذذذذذذذذذذذذذذ ُ  ذذذذذذذذذذذذذذن   ُ   ذذذذذذذذذذذذذذ  ُ لنذذذذذذذذذذذذذذل ُ لنذذذذذذذذذذذذذذ هملُ

ُ ذذذذذذذ لح ُيذذذذذذذ ُوذذذذذذذاُ  ذذذذذذذ  ُ,ُ
 
ُنلذذذذذذذ   و    ذذذذذذذ مُ  ذذذذذذذ  ُ قذذذذذذذ   

ُ
 
ذذذذذذذذذ ُهذذذذذذذذذ  ُ لنذلذذذذذذذذذشُ  ذذذذذذذذذ  ُ إلْنذذذذذذذذذ    ل  ذذذذذذذذذ ُ ُيذذذذذذذذذ ُُومد

ُ ذذذذذذذذذذذذذذ   ُظ  ُّ ذذذذذذذذذذذذذذ م 
 
 ُ

ق
ظ  د

ُُ  ظضُ و  ضد
ظق
ق 
ذذذذذذذذذذذذذذيُٱ  ُيد

ذذذذذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذذذذذُْ    د د
ي
ْ ُ د ذذذذذذذذذذذذذذ د

 
ك ئد

  
ل   

ق
ل  د

ُ ه   ُ   ل   ُف ملُظ ُ   مملُ
ق

ن ُ     ُ شُ,ُوم ُه 
 
 

 
لد  

 
 ُُُُُُُُ
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 المهمة األولى.... 

 لُب النجاح

النجاح والفشل سلسلة حلقاتها متصلة ترتبط مع بعضها البعض، 

فاألولى)النجاح( تمثل حبل النجاة وهي سلم االرتقاء نحو القمة اما 

 املدان،الثانية )الفشل( تمثل حبل املشنقة الذي يدور على عنق 

فمقتض ى الحكمة تقول ان مسيرة النجاح هي خطوات متعاقبة  

ومدروسة تأتي في مقدمتها خطوة التخطيط السليم )تنظيم األولويات( 

لقد بحث الكثير من العلماء  كل حسب أهميته وأثره على مجرى حياتنا.

 هذه املصفوفة )ترتيب األولويات او إدارة الوقت بالشكل األمثل( 

وصدر عنهم سلسلة من االستراتيجيات من املفيد االطالع عليها سيما 

مصفوفة ستيفن كوفي التي عبرت عن طموحاتنا بلحاظ األهمية والزمن 

 )مهم وعاجل ، غير مهم وغير عاجل، مهم وغير عاجل ، 

% على 60غير مهم وعاجل ...( وخلصت ان االنسان لطاملا كان تركيزه )

هو في وجهة الصواب نحو النجاح الن هذا النوع املهم وغير العاجل ( ف

له األثر األهم في حياتنا كالحصول على الشهادة او بناء دار سكنية الئقة 

او مشروع تجاري او غيرها من االعمال ذات النفع الكبير والطويل األمد 

.بالعود الى أصل املوضوع بتقديري ان تقرير املرحلة األولى مع جدولها 

 مة األولى( الزمني )امله

هي اهم خطوة في الشروع نحو النجاح اما االفتراضات او لنقل القناعات 

 الواهية التي تدب في أروقة بعض الشباب والتي مؤداها ان 

)للحظ او الصدفة او األساس او الكسب الحرام او غيرها من الترهات( 

من وصل الى مبتغاه هذه هي سلسلة حلقات  كلمة الفصل في وصول 

 التي تحجم دور تلك الطاقات الشبابية حتى املوت .الفشل 

منتج االن  النجاح هو ثمرة أي باملعنى االقتصادي هو منتج وال يمكن ألي

 ان يمر عبر عناصره األساسية ) التنظيم ،األرض ،راس املال ،اإلدارة ،

 

 املواد األولية ( نعم قدمت التنظيم ) ترتيب االلويات واألفكار ..( قبل كل

ش يء الن التخطيط يسبق التنفيذ ثم يراقبه ويربطه مع جزئياته األخرى 

بالتسويف  حتى النهاية فهكذا رتب حياتك واال ضاع وقتك )عمرك( سدى

 واالتكاء على وحي الحظ او امطار الصدفة او نظرة العاجز

اعد ...(  )قابل انا احسن من غيري ، 
َ
 هو انا شبيدي ، هو الحظ ماك

نحو اقرانك الذين بلغوا ما كنت تتمنى وسل )كيف ومتى  بلى ارفع راسك

وملاذا ( هم استطاعوا وانا ال ؟ هكذا تبدأ قصة النجاح ملن أراد ان يكون 

 الشفقة ورغم التحديات.
ً
 عصامي يصنع لنفسه املجد والرفعة بعيدا

يذكر لي أحد األصدقاء وهو يتحدث عن أخيه )ناجح ونافع واسم  

 صرة االن(معروف في محافظة الب

 وهو يذاكر دروسه بعد ان ينهي  
ً
 مشيا

ً
كيف كان يمتهن بيع السكائر ليال

دوامه في الجامعة إذ كانا يتيمان بال معيل لكنهما أبو اال الوصول الى 

 جميل وعمل دؤوب.
ً
تتصل حلقات  الكرامة ولقد ظفرا بها بعد صبرا

شل النجاح باصرة اإلصرار والعزيمة مع بعضها وتخر حلقات الف

بصاحبها نحو قاع املذلة عند اول قرقعة ال نها متالصقة بالوهن كبيت 

 العنكبوت ال يصمد وال يقي صاحبه.
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 ولهذا ، أمنية ألسباب للغاية مهًما أمًرا ما مكان في األشخاص تتبع يعد

 هذا لرعاية األمن وحراس األمنية الكاميرات توظيف يتم السبب

 كاميرات جعل خالل من الكلية أمن في املساعدة نعتزم لذلك.  املجال

 والتعلم االصطناعي الذكاء باستخدام ذكاءً  أكثر للكلية CCTVال

 من نوع لكل وتصنيفهم األشخاص تتبع.  الوجوه على للتعرف العميق

 (.الطالب مثل) الكلية في األشخاص

 

 الحضور  أخذ مثل أخرى  مجاالت في األشخاص تتبع تطبيق يمكن 

 الدوائر كاميرات باستخدام.  تكلفة وأقل ذكاءً  أكثر منهجيات في للطالب

 هو ومن مرحلة أي في الطالب تحديد يمكننا املغلقة التلفزيونية

 الحضور  أخذ ويمكنه املرحلة تلك في بالتدريس يقوم الذي التدريس ي

 عن الجدول  معلومات خالل ومن القاعة داخل الحضور  نس ي لو حتى

 .املحاضرة طريق

 

 وأنظمة الوجوه على التعرف في األشخاص تتبع بين الجمع أن نعتقد

 هي( الطالب إدارة ونظام التدريس ي إدارة ونظام اإلدارة نظام) الكلية

 أمان ذات أنظمة إلنشاء الجامعات جميع في تطبيقها يجب رائعة فكرة

 .نتائج وأفضل أقل بجهود ذكاءً  أكثر طالب إدارة وأنظمة أعلى

Tracking people in a place is very important for security 

reasons, that is why security cameras and security guards are 

employed to take care of this field. Therefore we intend to aid 

in the security of college by making college CCTV cameras 

smarter using Artificial Intelligence and deep learning for face 

recognition. Tracking people and classifying people foreach 

type of people in the college (e.g. students). 

Tracking people could be applied for other fields like taking 

attendance for students in a smarter and less costly 

methodologies. Using CCTV cameras we can identify the 

student in which classroom and who is the teacher that is 

teaching in that classroom and can take the attendance even 

if he forgot to take attendance inside the classroom and 

through the lecture. 

 

We believe combining tracking people in face recognition 

with college systems (management system, teacher 

management system, and student management system) is a 

great idea that should be applied in all universities to make 

higher security systems and smarter student management 

systems with less efforts and better results for a satisfied 

management, teacher, and student. 

 الطالب تتبع نظام 

 الكلية وإدارة 

By           Hasan Khalid Hameed         Abdulkareem Megbel Farhan   فرحان مقبل الكريم عبد            حميد خالد حسن   
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إلقاء 

 السرور

في قلوب 

 الناس
 الطالبة : فرح الماجدي 

لو كان الكالم أرضاً لكان الحديث عن اقوال من أرسله هللا 

رحمة لعباده اال وهو نبينا األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم 

القيم  أجمل البساتين الخضراء التي تزرع بالنفس اإلنسانية

 الرفيعة 

 " إنما بعثت التتم مكارم األخالق "

للتمهيد في دخولي لموضوع إلقاء السرور في قلوب الناس البد 

 لي بأن أُبين ما هي األخالق واالساسيات التي ترتكز عليها

 ما هي األخالق؟

الخلق هو عبارة عن حالة نفسية، تدفع اإلنسان نحـو العمل من  

إن الذي يتمتع بالسخاء، يدفعه خلقه  دون تروي وتفكر ، فمثال

هذا إلى الجود واإلنفاق من دون حاجة إلى تنظيم مقدمات 

 وترتيب مرجحات .

وان اكتساب االخالق الرفيعة تكون عن طريق العشرة او  

التأثر بالمحيط او من خالل العادات التي يكتسبها اإلنسان ،  إن 

والتحول، ما دامت جميع الملكات والخلق النفسية قابلة للتبدل 

النفس تعيش في هذا العالم، عالم التغير والتبدل، وتخضع 

للزمان والتجدد، وتملك القابلية واالستعداد ، بل يستطيع 

 اإلنسان أن يغير خلقه النفسي ويحوله إلى أضداده.

ويدلنا على ذلك ـ باإلضافة إلى البراهين العقلية والتجارب • 

والشرائع الحقة الناس للتخلق األنبياء  -دعوة  -المحسوسة 

 بالصفات الحميدة، واالبتعاد عما يقابلها

من الخلق السيئ، فلو لم يكن ممكناً لما كان هناك معنى لهذه 

 الدعوة.

   

إن األخالق الفاضلة أهم صفة يمتاز بها اإلنسان ، وتكسبه وسام 

شرف في جميع أدوار حياته وبعد مماته ، وبها يبلغ أسمى مرتبة 

من الكمال التي يبلغها اإلنسان . يقول بعض علماء االجتماع : إن 

تفتخر بالقوة البدنية ، فإذا ارتقت  األمم في مرحلة البداوة كانت

 تفاضلت بالعلم ، فإذا بلغت غاية االرتقاء تفاضلت باألخالق .

أما اإلسالم ـ والحمد هللا تعالى ـ فقد وضع برامجه لتهذيب األخالق 
، واعتبر األخالق من أهم القيم التي  تبنتها رسالته الخالدة ، فقد 

أشاد بكل فضيلة يسمو بها اإلنسان ، وأعلن الحرب بال هوادة على 
كل نزعة شريرة ، وصفة فاسدة تفسد المجتمع ، وتؤدي إلى 

 ألخالق . الخراب وانهيار ا

إن األخالق الفاضلة جزء من رسالة اإلسالم ، وعنصر ذاتي من 
عناصر دعـوته ،   إن مكارم األخالق هي التي : تدعو إلى الترابط 
والمحبة والتعاون وغيرها من المثل الكريمة التي تستقيم بها الحياة 

، ومن الجدير بالذكر أن اإلسـالم قـد تبنى العنصر األخالقي وجعله 
روناً باإليمان إذ جعل أهمية الكلمة الطيبة بمثابة من يعطي مق

الصدقات وكما قال الرسول األكرم )صلى هللا عليه وآله ( " الكلمة 
الطيبة صدقة " وكذلك جعل من يدخل السرور على قلوب الناس 

بقول او بفعل المتجذرة بأخالٍق ومبادى إنسانية كالذي يقيم األعمال 
 هللا جل وعال ولهُ الجزاء االعظم عند هللا تعالىالعبادية للتقرب من 
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 الكاتبة :زهراء صالح الطائ 
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رخواط  

لحبا  

: " أهم ش يء في الحياة  موريير شفارتز -1 

أن نتعلم كيف نحب ، ونسمح للحب 

 بدخول قلوبنا".

: " الحب الذي يستمر  وليام موغام -2 

 للفترة األطول هو الحب الذي ال يعود".

: " اكتشفت التناقض بأنك  األم تيريزا -3 

عندما تحب حد األلم وواصلت الحب لن 

 
ً
 من األلم وإنما مزيدا

ً
يكون هناك مزيدا

 ."من الحب

 

 العلم

  :ليس “اإلمام علي بن أبي طالب قال

اليتيم من مات والده إن اليتيم يتيم 

 .”العلم واألدب

 

 محمد الباقر اسماعيل حبيب

ة
 
 الصراق

الصداقة الحقيقية النابعة من القلب واملبنية على أسس متينة بعيدة عن املصالح تعتبر 

من أروع العالقات اإلنسانية، فليس هناك أجمل من وجود أشخاص يفهمون كل ما تقول 

 ويقفون بجانبك عندما تحتاجهم، فنعتبرهم جزء اليتجزأ منا المعنى لحياتنا بدونهم

اء
 
 الوف

 شعب ال يعرف التقدم الوفاء شعب ال يعرف ... 

 أمهل الوعد و عجل بالوفاء ... 

 املدينة العظمى هي التي يسود فيها العلم والحرية واإلخاء والوفاء. ... 

 الوفاء حفظ السر من صدق. ... 

 الكريم إذا وعد وفى ... 

ميا  

 
ً
 .يا من تحت قدميك جنتي: أعذريني أن قّصرت يوما

  ِمقدار ما تحس األم بنجاح ولدها.ليس في الدنيا من البهجة والسرور 

 .األم بحر من العاطفة، ويداها القارب التي يحملنا بأمان في هذه الحياة 

 إن غاب كل أصدقاؤك وأخوتك فاألم لك العالم أجمع. 
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 مرتض ى سامي العيداني_ قسم املحاسبة

 

 صوت هز أعماقي

 عبر تراتيل الوفاء

 لصادق صدوق...

 ومجد تليد...

 يفوح منه عبق الجمال بنقائه

 وكمال الخصال... 

 ملاذا تأخر اللقاء؟

 ففيه حكاية الطفولة

 وصفاء األمنيات...

 ومودة تموج بالنقاء...

 النقاء...

 يتعب األجفانالشوق 

 ويميت في الجوى أوراق األمل 

 يا أجمل أغنية تعزفها الروح 

 كلميني عن مواجع السنين 

 كي نخيط ثوبا أبيضا 

 ونمزق ثوب األس ى 

 ونغلق أبواب الدموع 

 أللمواجع خلقنا؟ 

 أم للقيود... 

 

 

 

 أطير بحثا عن سعادتي 

 واهجر اقفاص مواجعي 

 كفى.. 

 بالحياةفالقلب يطفح  

 نواقيس...
 يا أجمل أغنية تعزفها الروح

 كلميني عن مواجع السنين 

 كي نخيط ثوبا أبيضا 

 ونمزق ثوب األس ى 

 عونغلق أبواب الدمو  

 أللمواجع خلقنا؟ 

 أم للقيود... 

 أطير بحثا عن سعادتي

 واهجر اقفاص مواجعي 

 كفى.. 

 فالقلب يطفح بالحياة 

 الحياة... 

 ليس للموت خلقنا بل للجمال 

 الجمال 

 فالرب جميل... 

 وعطاؤه جميل... 

 وصنعه جميل... 

 تبتسم أحالمي 

وتتررررررررررراقب كلمرررررررررررا داعررررررررررب الصررررررررررربا رمرررررررررررو    

 عينيك

 كلما اشرقت ثناياك 

 يا أعذب ألحاني... 

 أتعلمين؟

إن نرررررررررررررررررررررررواقيس ال نرررررررررررررررررررررررا س ترترررررررررررررررررررررررل ع رررررررررررررررررررررررر  

 شفتيك

 أغنية الياسمين...ي 

 الجمال 

 فالرب جميل... 

 وعطاؤه جميل... 

 وصنعه جميل... 

 تبتسم أحالمي 

 وتتراقب كلما داعب الصبا رمو  عينيك  

 كلما اشرقت ثناياك 

 يا أعذب ألحاني... 

 أتعلمين؟

 إن نواقيس ال نا س ترتل ع   شفتيك

 أغنية الياسمين... 

 

 

 

 الحياة... 

 ليس للموت خلقنا بل للجمال 

 الجمال 

 فالرب جميل... 

 وعطاؤه جميل... 

 وصنعه جميل... 

 تبتسم أحالمي 

 وتتراقب كلما داعب الصبا رمو  عينيك  

 كلما اشرقت ثناياك 

 يا أعذب ألحاني... 

 أتعلمين؟

 إن نواقيس ال نا س ترتل ع   شفتيك
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ال أعتقد أن يكون ُهنا أحد لم يسمع هذا النوع 

ِمن السهام وليس الكالم. أجل إنها سهام 

مسمومة وغالًبا ما يكون رامي هذِه السهام 

 مبتدئ  وال يعرف شيًئا عن فنون هذِه السهام.

الكالم املبني على أدب  الكالم لُه فنون وأخالق: 

وحكمة هو الذي يستحق  األخذ بِه، عكس  

الكالم الجارح الذي يخرج  دون وعي ونقص 

بنفس القائل، الذي قد يؤدي إلى هالك 

!
ً
قابل بمدة قصيرة جدا

ُ
_أنِت  الشخص  امل

إنجاًزا، أنَت فاشل._أنظر  قبيحة._أتعتبر هذا

نت 
ُ
إلى مالبسَك البالية_ لو كان لديَك )اب( ملا ك

أتحاسبون الناس على  في هذِه الحالة املزرية.

أشياء  لم يختاروها بإرادتهم أو على أشياء  

لقت معهم؟
ُ
هذِه بعض الُجمل ِمن االف  خ

صدر ِمن ناس ُسفهاء 
َ
الُجمل والكلمات  التي ت

كُمن في داخلهم  شخٌص بحق أشخاص  ربما ي

راب 
ُ
قد يكون ِمن العظماء، لكنهم  يدفنونُه ِبت

كلماتهم! والذي ُيثير التعجب أنهم  يعرفون مدى 

تأثير هذِه الكلمات لكنهم  يتجاهلون هذا الش يء 

ويستمتعوا  ِبحزن املقابل.كم فقدنا شباًبا 

بسبب هكذا تصرفات حمقاء! عن عبد هللا بن 

ل هللا صلى هللا عليه مسعود  قال: سألت رسو 

وسلم فقلت يا رسول هللا أي األعمال أفضل؟ 

قلت: ثم ماذا يا رسول « الصالة على وقتها»قال: 

أن «أن يسلم الناُس ِمن لسانَك »هللا؟ قال: 

رسولنا  يأمرنا بترك هكذا  ِفعل فمن نحن 

ِلنعص ي أوامرِه فقط لنرض ي  نقصنا؟لو كان 

ل يطبق القليل  ِمن األفعال 
ُ
 التي ال يكون فيها  الك

نت 
ُ
ضرٌر لألخر لكان العالم األن بخير.إن ك

تتعرض دائًما  مِلثل هؤالء الناس تصدى لهم 

اإليمان، فإيمانَك وثقتك  وِلسهامهم بدرع ِمن 

باهلِل َستزرع بنفسَك شجرة عظيمٍة ِمن القوة 

والثقة، التي ستجعلَك تغلق  فمهم قبل أن 

 ينطقوا بحرٍف واحد.

 

 

 الكالم الجارح

 :أثير الكالم الجارح َحسب ِعلم الَنفس

اختصاص ي علم النفس الدكتور أسامة صيام، 

يبين أن الكلمات الجارحة سميت جارحة، ألنها 

تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتميت خاليا 

عدة أو تتلف عملها، مسببة نوعا من العطل في 

التفكير، ولهذا يعاني الشخص املجروح آالما 

نفسية وشعورا سلبيا وإحباطا، ليس هذا 

يتحول الشخص املجروح إلى  فقط، بل كثيرا ما

الكالم الجارح في . شخص فاشل غير منتج

حينما تبحث في القرآن الكريم  القرآن الكريم:

عن إجابة لسؤال كيف نحمي أنفسنا من أثر 

الكلمة السيئة على القلوب؟ اعلم أن هناك 

 الكالم  أثر  من   ثالثة مواضع لحماية القلب

قوله تعالى: ومن ذلك  الس يء في القرآن الكريم.

وَن)»
ُ
َك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما َيُقول نَّ

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ْد ن

َ
ق
َ
( 97َول

اِجِديَن) َن السَّ ِ
ن م 

ُ
َك َوك ِ

ْح ِبَحْمِد َرب  ِ
َسب 

َ
 ( 98ف

َيِقيُن 
ْ
ِتَيَك ال

ْ
ى َيأ َك َحتَّ اْعُبْد َربَّ

سوره  99« )ََ

ٰى »الحجر(، وأيًضا في قوله تعالى: 
َ
اْصِبْر َعل

َ
ف

وِع 
ُ
ل
ُ
ْبَل ط

َ
َك ق ْح ِبَحْمِد َرِب  وَن َوَسِب 

ُ
َما َيُقول

ْبَل 
َ
ْمِس َوق

َّ
ُروِب الش

ُ
غ
ْ
، وفي املوضع الثالث «ال

 »يقول املولى عز وجل: 
َ
ٰى َما َيُق  ْصِبْر ٱف

َ
وَن َعل

ُ
 ول

وِع 
ُ
ل
ُ
ْبَل ط

َ
َك ق ِ

ْح ِبَحْمِد َرب  ِ
ْمِس ٱَوَسب 

َّ
ْبَل  لش

َ
َوق

ِئ 
ٓ
ا
َ
ُروِبَها ۖ َوِمْن َءان

ُ
ْيِل ٱغ

َّ
  ل

َ
َراف

ْ
ط
َ
ْح َوأ ِ

َسب 
َ
َهارِ ٱف  لنَّ

ٰى  ْرض َ
َ
َك ت

َّ
َعل

َ
لذا عزيزي املسلم.. اعلم «.. ل

يقيًنا أن إذن التسبيح يقي القلب من أثر 

 لوقتالكالم الس يء فحافظ عليه طوال ا

الشجره  لتصل إلى مرحلة الرضا املتناهي.

الخبيثة! :تصور عزيزي املسلم، قبل أن 

ينطلق ليؤذي هذا  تطلق للسانك املجال

ل حرف توقف قليال واعلم أن ك  وذاك

محسوب إما لك أو عليك ذلك أن الكلمة 

الطيب تعيش وتنضج وتظل سبًبا في دوام 

املحبة بين الناس بينما الكلمة السيئة 

وصفها القرآن الكريم بأنها كالشجرة 

الخبيثة، ال فائدة منها، وتضر من يقترب منها. 

 »قال تعالى: 
ً
ِلَمة

َ
 ك

ً
ال
َ
ُ َمث

َّ
 َضَرَب َّللا

َ
ْيف

َ
َر ك

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

 
َ
ْرُعَها ِفي ط

َ
اِبٌت َوف

َ
َها ث

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ ِ

ي 
َ
َجَرٍة ط

َ
ش

َ
 ك

ً
َبة ِ

ي 

َها  ِ
ِن َرب 

ْ
لَّ ِحيٍن ِبِإذ

ُ
َها ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ِتي أ

ْ
ؤ
ُ
َماِء * ت السَّ

ُروَن * 
َّ
ك
َ
ُهْم َيَتذ

َّ
َعل

َ
اِس ل اَل ِللنَّ

َ
ْمث
َ
ُ األ

 
َوَيْضِرُب َّللا

ْت ِمن
َّ
ٍة اْجُتث

َ
ِبيث

َ
َجَرٍة خ

َ
ش

َ
ٍة ك

َ
ِبيث

َ
ِلَمٍة خ

َ
 َوَمثُل ك

َراٍر 
َ
َها ِمن ق

َ
ْرِض َما ل

َ
ْوِق األ

َ
-24)إبراهيم: « ف

(، والوصف هنا يعني أن الكلمة تستمر 26

 " مع صاحبها،
ً
 فاحرص على أن تكون طيبا

 دوًما".
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علوم الحاسوب -خالد عبدالرحمن عاص ي -بقلم :  

 

 

 زء الثايناجلطريق العبودية 
قنننننننننوا ا ر طنننننننننا ق ا   ننننننننن  مننننننننن   ننننننننن   ال
ا منننننننا     نننننننو   مننننننن  ت نننننننو تننننننن     ننننننن  

طعامنننننننننننن  ل   ننننننننننننا   و  نننننننننننن   ي و نننننننننننن 75
   قادمة.قد   ها املخالفو 

 

 خييييييييييير  املعتيييييييييييا   كاألييييييييييييام ييييييييييييوم فييييييييييي 

 الصيييييييي  ا  كلبيييييييي  ميييييييي  مسيييييييين رجيييييييي 

  طعيييييييييام كوجبييييييييي   ل خزنهيييييييييا األرانييييييييي 

 وينييييييييييييييييي    البيييييييييييييييي   يشييييييييييييييييتد ح نمييييييييييييييييا

 صييييييييييييييع   السيييييييييييييي   ويكييييييييييييييو   امل يييييييييييييير

 
 
 وجييييييييييييد غربيييييييييييي  يسيييييييييييي   وهييييييييييييو.. جييييييييييييدا

 أحيييييييد مييييييين طعيييييييام يسييييييير و   رجييييييياآ

 عربييييييييييييي  فييييييييييييي  ويضيييييييييييييعونها املسيييييييييييييا ن

 طريقييييييييييي  أ مييييييييييي . الخ يييييييييييو   تجرهيييييييييييا

 االرانيييييييييي  عييييييييين باحثيييييييييي  يسييييييييي   وهيييييييييو

 
 
  ييييييييييييييييييييد. جنيييييييييييييييييييدو  احيييييييييييييييييييد شييييييييييييييييييياهد 

   ييييييييد انهييييييييم أ ركييييييييوا
 
يييييييي 

 
 امييييييييرهم  ش

 الرجييييييييييييييييييي  ذلييييييييييييييييييي  بقتييييييييييييييييييي  فقيييييييييييييييييييررو

  املسييييييين
 
 بييييييي   الجنيييييييو  أحيييييييد فتبعييييييي 

 التيييييييييييييي وشييييييييييييي ال  االشيييييييييييييجار ظييييييييييييي 

 ال ب عييييييييييييييييييييييييييي  ب صيييييييييييييييييييييييييييوا  تضييييييييييييييييييييييييييي 

 منييييييييييييي  الجنييييييييييييد  وا تييييييييييييي ب. الغنييييييييييييا 

. الرجييييييي  علييييييي  النيييييييار بييييييي ط   وبيييييييدأ

 أسيييييييييييييييق     و يييييييييييييييد الكلييييييييييييييي  أصييييييييييييييياب

 فييييييي  املسييييييين الرجييييييي  احتمييييييي .  تييييييي آ

ييييييييييا  الشييييييييييي ال  احيييييييييييد   شييييييييييي   وكي

 جييييييييييدا ضيييييييييي   نفيييييييييي  عليييييييييي  يحتييييييييييو  

  ييييييييييييرر . االرض بيييييييييييياطن اليييييييييييي  ويييييييييييي   

  تييييييي  مييييييين م حقييييييي  املسييييييين الرجيييييي 

 
 
 الظييييييييييييييي م حييييييييييييييي  وعنيييييييييييييييدما..  كلبييييييييييييييي 

 الشييييييي   تحييييييي  مييييييين الرجييييييي  خييييييير 

 شيييييييييييياهد ليييييييييييي   السيييييييييييي   أثنييييييييييييا  وفيييييييييييي 

 مكييييييييييييييييييييييييا  فيييييييييييييييييييييييي  وا فيييييييييييييييييييييييي  العربيييييييييييييييييييييييي 

 يرا بهييييييييا يبقيييييييي  أ  فقييييييييرر  مجهييييييييو  

 وغليييييييييييييييي  الصييييييييييييييييبا  أ ر يييييييييييييييي    حتيييييييييييييييي 
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 أ  فقييييييييرر  مجهييييييييو   مكييييييييا  فيييييييي  وا فيييييييي  العربيييييييي   

 وغلييييييييييي  الصيييييييييييبا  أ ر ييييييييييي    حتييييييييييي  يرا بهيييييييييييا يبقييييييييييي 

  يييييييييييييدر نفسيييييييييييي  يتماسيييييييييييي  وهييييييييييييو نعييييييييييييا  عل يييييييييييي 

 ميييييييييييييييييين مجموعيييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييياهد و ييييييييييييييييييد املسييييييييييييييييييت ا 

 املجهيييييييو   املكيييييييا  ذلييييييي  مييييييين يخرجيييييييو   الرجيييييييا 

 أثنييييييييييييييييييييييا  وفيييييييييييييييييييييي . األرض تحيييييييييييييييييييييي  يقيييييييييييييييييييييي  اليييييييييييييييييييييي  

 البنايييييييييي  الييييييييي  خلفهيييييييييم  خييييييييي  املكيييييييييا  مغيييييييييا ر هم

 حييييييييييير   بييييييييييي  مييييييييييين بييييييييييي  امسيييييييييييكوا األثنيييييييييييا  وفييييييييييي 

  تيييييييييي  ميييييييييين يرييييييييييد بانيييييييييي    يخبييييييييي هم وبييييييييييدأ البنايييييييييي 

 فييييييي  بيييييي  القصييييييا  لقييييييي . يج بيييييي  أحييييييد وال كلبيييييي 

  اثنييييييييييييييييييا  وفيييييييييييييييييي ..  األرضيييييييييييييييييي ي ال يييييييييييييييييياب 
 
  سييييييييييييييييييقوط 

 لوضييييييي  مظليييييييم سيييييييق  تحييييييي  الجم ييييييي  اجتمييييييي 

 الهييييييييروب طرييييييييي  هيييييييي  خ يييييييي  هيييييييي   وتعييييييييد خ يييييييي 

 الرجييييييييييي  مييييييييييي  الجم ييييييييييي  جلييييييييييي . العبو يييييييييييي  مييييييييييين

 ميييييييييييين لهييييييييييييم و ييييييييييييا  ليييييييييييي  حييييييييييييد  بمييييييييييييا فيييييييييييي خب هم

  اخيييييييييييي  النفيييييييييييي  هييييييييييييو الهييييييييييييروب طرييييييييييييي  ممكيييييييييييين

 وعليييييييي هم البناييييييييي  تجيييييييياور  التييييييييي الشيييييييي ال  أحييييييييد

 بييييييييييييييييييدأ. تو يييييييييييييييييي   و   ويسييييييييييييييييييتمروا يحفييييييييييييييييييروا ا 

 املييييييييييييييوت  عظييييييييييييييام بواسيييييييييييييي   بييييييييييييييالحفر الجم يييييييييييييي 

 الجييييييو  عليييييي هم بييييييا  و ييييييد اإلع ييييييا  ا ر هييييييم حتيييييي 

 لهييييييييييم يكييييييييييو   املسيييييييييين   ييييييييييانو   ت ب يييييييييي  فقييييييييييرروا

ييييييييا  وعنيييييييييدما املسييييييييين الرجييييييييي   تليييييييييوا.  طعامييييييييي   كي

 الوا ييييييي  مييييييين هيييييييروب ال اخبييييييي هم امليييييييو  يصيييييييار 

 هيييييييم ومييييييين  هيييييييم مييييييين واحيييييييد  ألفعيييييييالهم  ام ميييييييا

 عليييييييي  امليييييييير  ويظهيييييييير( أمييييييييا  ال حرييييييييي  ال)  عل هييييييييا

 مكييييييا  وأ  بيييييي  البيييييي   يشييييييتد عنييييييدما حق قتيييييي 

 أييييييين يعلييييييم وهييييييو حتميييييي  بيييييي  يخبيييييي هم لييييييم النفيييييي 

 علييييييييي  يقييييييييي  ح ييييييييي  شييييييييي   ذلييييييييي  املكيييييييييا  يكيييييييييو  

 الجم ييييييييييييييييييي  احتفييييييييييييييييييي . الغيييييييييييييييييييروب إط لييييييييييييييييييي  ذا 

 وفيييييييييييييييي . الجم يييييييييييييييي  نييييييييييييييييام و ييييييييييييييييد  الوجبيييييييييييييييي  بتلييييييييييييييي 

  فييييييين و يييييييد أرضييييييي   اهتييييييي ا ا  حيييييييدث  منيييييييامهم

 وعليييييي هم الجم يييييي  اسيييييي  ق .  حفيييييير  تييييييم مييييييا كيييييي 

 ا  اليييييييييي  بيييييييييالحفر الجم يييييييييي  بيييييييييدأ والعزيميييييييييي  االصيييييييييرار نفيييييييييي  وعلييييييييي هم

 الهييييييييوا  ا  االختنييييييييا  ا ر هييييييييم لحييييييي   والجييييييييو  االرهييييييييا  عليييييييي هم بيييييييا 

 فقييييييييد ج يييييييد ب ييييييينف  شيييييييخ  كييييييي  يتمتييييييي  وال منعيييييييدم شيييييييب  اصيييييييب 

 :عل  ين   انو   يضعوا ا   و رروا الجم   اجتم 

 حتيييييييييييييي  للحريييييييييييييي  طعيييييييييييييام وجبيييييييييييييي  يكونيييييييييييييوا 45 فيييييييييييييو   األعميييييييييييييار إ  -1 

 آبييييييييا هم أجليييييييي  ميييييييين ضيييييييي    ييييييييد اليييييييي   املجييييييييد أجيييييييي  ميييييييين يسييييييييتمروا

 أعييييييدا  تقل يييييي  ويجيييييي  ذليييييي  لتحق يييييي  يكفيييييي  الهييييييوا  يكييييييو   و يييييي ل 

 .  املوجو ين

 . انو   أ  عل  اعت اض ال-2

 .بالتضح ا  يتحق  املجد-3

 .سن  أصغرهم ويكو    ائد اخت ار يج  -4

 4 فقيييييييييييير  ميييييييييييي  يتعييييييييييييارض الجديييييييييييييد املولييييييييييييو  ألنيييييييييييي  الييييييييييييزوا  يمنيييييييييييي -5

 .إ رك  وا لهم سن  اصغرهم س كو   حتم 

 .خدم  ا لهم ذري  ا ث هم-6

 بيييييي   األرضيييييي ي ال يييييياب  فيييييي  ب يييييي هم اال تتييييييا  بييييييدأ ذليييييي   ييييييرروا ح نمييييييا 

 املعر يييييي ..  البقييييييا  عليييييي هم حكييييييم ميييييين ميييييي   بيييييياملو  عليييييي هم حكييييييم   ميييييين

 العمييييييير مييييييين تنييييييياهز اميييييييرأ  وهنالييييييي  البقيييييييا  أجييييييي  مييييييين صيييييييرا  كانييييييي 

 كانيييييي  سيييييين  45 لتييييييدر  واحييييييد يييييييوم فقيييييي  لهييييييا ي بقيييييي  ولييييييم سيييييين 44

 أصييييييبح  الثييييييان  ال ييييييوم وفيييييي  البقييييييا  لهييييييم حكييييييم ميييييين لجانيييييي  تقاتيييييي 

 ...املجد ألج  املو  عل هم حكم من م  تقات 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسمحي لي

تين
ّ
خاطَب عينيِك الل

ُ
 أن أ

ُهما الهدوءُ 
ُ
 َيحوط

 كشفٍق ذائب

 وَيُمرُّ ِبهما َجدول  

 ِمَن الياسميِن والّزنبق

 دعيني

ُل حاجبيِك  ّبِ
َ
ق
ُ
 أ

 ِبقبلٍة سماوّيٍة 

 ِِلرقَد بينهما

 ِبسالٍم أبدّيٍ طويل ...

 َدعيني

حاِوُر شفتيِك 
ُ
 أ

 ِبحواٍر ثائر !

بق
ّ
ُه االنطباق والش

ّ
قل
َ
 أ

 ضفاِفِهما
َ
َر بين

ُ
 ِِلنث

 ِمن أزهاِر اِلوركيد
ً
 باقة

ثر
ّ
 ِمن قصيدِة الن

ً
ّصا

َ
 ون

 َدعيني

ُن 
ُ
سك

َ
 أ

قي
ّ
 في ُمحيِط خصرِك الن

 بمّدٍة ال حدود لها

رجواِن والَعَبق
ُ
 سوى اِل

 َدعيني

ُن ...
ُ
سك

َ
 أ

ُس ...
ّ
تنف

َ
 أ

تأّمُل ..
َ
 .أ

 والدتي
ُ
 فأنا منذ

 يا حبيبتي :

 عن معنى .
ُ
بحث

َ
 أ

 

 َسماوّية
ٌ
ة

َ
بل

ُ
 ق
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ربطفل بعمر الورد بجسد عجوز بعمر الصنو   

 االء عبد  الكريم الكنعان

اللغة العربيةجامعة بابل/كلية التربية األساسية /قسم   

في أحد األيام كنت أستقل سيارة أجرة قاصدة مكان عملي وفي الطريق  

علقت في شباك ازدحام مروري خانق فرحت أجوب بنظري هنا وهناك 

دفعا للملل الذي اسرني حتى هبط نظري على طفل في الثامنة من 

عمره ولكنه ال يشبه أقرانه ويحسبه الناظر تليه كانه عجوز بعمر 

باحان مطفآن ويداه متشققتان كأرض قاحلة لم الصنوبر .. عيناه مص

يزرها الغيث من سنين وحركاته مثقلة كمن يحمل هموم الدنيا على 

 عاتقيه

. 

 

 

كان هذا الطفل يمسح زجاج السيارات املتوقفة عند اشارة املرور 

فدارت في رأس ي أسئلة شتى حوله .. ما الذي حل به حتى أصبح بهذا 

 الشكل الهزيل املزري ؟

أسرته التي من املفترض أن تحتضن زهرته الغضة من جنون أين 

 العواصف؟

وملاذا هو في احضان الشوارع املرعبة بدال من حضن املدرسة مع 

 اقرانه؟ 

 اي أب يترك ابنه في ايدي التشرد والضياع ثم يدعي بحق ابوته عليه؟

وانا على تلك الحالة املنغمسة في الذهول بين الشفقة على هذا الطفل 

لسخط على والده انتشلني صراخه بين السيارات التي أذنت باملسير وا

بعد ابتسامة اشارة املرور الخضراء فترجلت من السيارة وحثثت 

    الخطى اليه فوجدته مفترشا األرض وهو يتأوه باكيا بعد ان صدمته 

إحدى السيارات فحملته إلى جانب الطريق وأخذت انفض الغبار عن ثيابه 

املمزقة وهدأت من ذعره الذي تملكه بسبب الحادث البسيط وبادرته بالسؤال 

هل أصبت؟ قال: ال . ولكني جرحت بسبب السقوط على األرض فسالته لم أنت 

واجهش هنا؟ وأين والدك ياصغيري؟ فتصاعدت انفاسه املحرقة وغيم وجهه 

 بالبكاء 

 

 

 

 

 

 

ونطق بكلمات مبحوحة كان لي والد ولكنه ارتحل خلف السحاب كان جنديا في 

الحشد الشعبي وقد نال وسام الشهادة في إحدى املعارك فانتكست أحوالنا 

بعده وأخرجنا املؤجر إلى الشارع بعد أن عجزنا عن دفع اإليجار وسكنا العراء 

يام والليالي ثقيلة ونحن ال نملك ما ندفع به والتحفنا السماء ومرت علينا األ 

سورة الجوع وحمى العطش فمرضت والدتي واصبحت طريحة الفراش أسيرة 

املرض فما وجدت سبيال للعيش سوى ترك الدراسة واالنخراط في في عباب 

هذا العمل املضني ألوفر ألمي العالج والحياة فصعقت من جوابه واستحال 

والده إلى دعاء له بالرحمة واملغفرة وقلت تبا شعور السخط والغضب على 

وتعسا لهذا الواقع املرير الذي يسير كل ش يء فيه باملقلوب حيث يعيش أبناء 

العزة والكرامة في شظف العيش وضنك الحياة بعد أن خطفت يد املوت 

آباءهم وهم يدافعون عن حياض وطنهم بينما يعيش أبناء الخائنين واملارقين 

ء وسراق الوطن في بحبوحة البذخ والترف ودوى صراخ الرفض وسفاكي الدما

في قرارتي أين العدالة؟ ومتى يتغير سوء الحال هذا وسواده؟ ومتى ياخذ كل ذي 

 حق حقه ؟ متى ؟ متى؟
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 االبتزاز االلكتروني

 و كيفية اإلبالغ 

 

 الطالب : منتظر ابسم العبادي 
ي هي عملية تهديد وترهيب للضحية  

ونز از اإللكتر ز االبتر

بنشر صور أو مواد فيلمية أو تشيب معلومات رسية 

تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغالل 

وعة  ينالضحية للقيام بأعمال غتر مشر ز  لصالح المبتر

كاإلفصاح بمعلومات رسية خاصة بجهة العمل أو 

ها من األعمال غتر القانونية. وعادة ما يتم تصيد  غتر

ي أو وسائل التواصل 
ونز يد اإللكتر الضحايا عن طريق التر

، وإنستغرام  االجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر

ها من وسائل التواصل اإلجتماعي   وغتر

نتشارها الواسع واستخدامها الكبتر من قبل جميع فئات نظًرا ال 

ي ظل تنامي عدد 
ز

ي ف
ونز از اإللكتر ز ايد عمليات االبتر ز المجتمع. وتتر

ي 
ز

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي والتسارع المشهود ف

 أعداد برامج المحادثات المختلفة. 

ز   قانون الذي يحاكم المبتر

ء-نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا  ي
فإن  -بعض الشر

ي تنظم التعامل معه تعتتر قليلة، بل ربما غتر موجودة 
ز التر القوانير

ي بعض الدول. 
ز

 ف

ي 
ز لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ففز وحديثا صدرت قوانير

ي مادته الثامنة  -عىل سبيل المثال-سلطنة ُعمان 
ز

ينص القانون ف

ة عىل أنه:  تزيد يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال »عشر

ي وال تزيـد 
عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف ريال عمانز

، كل من  ز ز العقوبتير ي أو بإحدى هاتير
علـى ثالثـة آالف ريـال عمانز

ي تهديد 
ز

استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ف

ازه لحمله عىل القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا  ز شخص أو ابتر

وًعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت الفعل أو االم  تناع عنه مشر

مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل عشر سنوات وغرامة 

ة آالف ريال  ي وال تزيد عىل عشر
ال تقل عن ثالثة آالف ريال عمانز

ف  ي إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشر
عمانز

 أو االعتبار>>. 
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