
المدينة الجامعية  للطالبات

العدد ٢٢

لنكون مواطنات أكاديميات صالحات
 الوفاء بالعطاء

 دائرة الوفاء بالعطاء تتسع فعليًا أكثر فأكثر لتطال عدداً أكبر من الناس متخطية بذلك فاعل الخير
 والمتلقي، فينشأ أثر هرمي عبر المجتمع ككل وضمن شرائح عديدة ومختلفة من المستفيدين،

 وهكذا يتضاعف تأثير ذلك الفعل وربما يعاد مجدداً ليطال فاعل الخير ا�صلي. إذاً، فهو طريقة خالقة
 لتحويل المعروف الذي نتالقه من ا§خرين إلى أثر "دومينو" حقيقي ودافع محرك لتقديم المساعدة

 والدعم �شخاص آخرين في المجتمع، مع المحافظة على تدفق إيجابي لسلسلة ال متناهية من أفعال
السخاء والعطاء والنوايا الطيبة بين أبناء المجتمع كله٠

 يعــد برنامــج تعزيز الشــخصية الوطنيــة أحد البرامج الطموحــة لرؤية ٢٠٣٠، ويهدف إلى  تعزيز الشــخصية
ــالمية ــا اºس ــا ومبادئه ــر وحدته ــة وعناص ــإرث المملك ــط ب ــم ترتب ــة قي ــى منظوم ــاء عل ــعودية بن  الس
ــم ــز قي ــي، وتعزي ــاء الوطن ــق االنتم ــتهدف تعمي ــة تس ــادرات تكاملي ــة مب ــالل منظوم ــن خ ــخة، م  الراس
ــات ــم السياس ــة تدع ــج لمنهجي ــذا البرنام ــس ه ــرة. سيؤس ــة والمثاب ــامح واºيجابي ــطية والتس  الوس
 التــي تخاطــب الشــباب مــن الجنســين بأســلوب عصــري يعــزز لديهــم روح المبــادرة والعطــاء والتطــوع
 واºتقــان وحــب العمــل، ويحفزهــم نحــو النجــاح والتفــاؤل، بمــا يســهم فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي
 ويرســخ المنجــز الســعودي الفكــري والتنمــوي واºنســاني للمملكــة، ويتفاعــل مــع توجهاتهــا ودورهــا

 الريادي، باعتبارها قلٌب للعالمين العربي واºسالمي٠
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صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات
 الحضور ا�قوى في الزمن الصعب

عشنا ا�سبوع الفائت افتتاح أعمال قمة العشرين و التي 
ترأســـتها بالدنـــا على مدار ســـنة كاملة أنجـــزت ا�عمال 
وعالجت تحديات و تجاوزت صعوبات لعل أصعبها جائحة 
كورونا ، إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وضعها 
أمام تحـــٍد كبير، وأثبتت قيادتها الحكيمـــة أنها قدر هذا 
التحـــدي، بمـــا نشـــهده اليـــوم مـــن تفاعـــل وفعاليـــات 
للمجموعـــة علـــى المســـتوى االفتراضـــي الـــذي فرضته 

الجائحة.
فقد كانت بالدنا تعمل على مدار الســـاعة في مجموعات 
تواصل و لجان لتحقيق الهدف المرجو من هذه القمة التي 
غلب عليها الجانب االقتصادي و إن كانت الجوانب ا�خرى 
لم تغب عن قيادتنا الرشـــيدة، فقد بلغت التوصيات التي 
رفعت إلى القمة بحســـب بعض المصـــادر إلى ٢٨ توصية 
مهمة في مجاالت ا�عمال والمـــال واالقتصاد ومكافحة 
واقتراحـــات  سياســـات  حزمـــة  إلـــى  باºضافـــة  كورونـــا، 
وتوصيـــات لقـــادة المجموعـــة العشـــرين، بمـــا يؤكد أن 
المملكة جديرة بهذه الرئاســـة وقادرة على إحداث الفرق 

عالميًا، وبهذا نحقق جدارتنا بهذا البلد العظيم . 

 مقال الكليات
الهيدروجين ا�خضر ورؤية ٢٠٣٠                                                                 

                                               
 

ا�رض والسعي فيها
 الكتشاف كل ماينفعهم.

 وكانمن أهم احتياجات البشر
 هي توفير الطعام والدفء, وبالتالي

 كان البحث عن مصدر للطاقة لتســـهيل ذلك من أهم 
الضروريـــات التـــي يســـعون للحصـــول عليهـــا , فكانت 
ا�خشـــاب ومخلفات النباتـــات والحيوانات هـــي خيارهم 
ا�ول للحصـــول علـــى الـــدفء والطعـــام ,لذلـــك يمكن 
اعتبارهـــا أُولى مصـــادر الطاقة المكتشـــفة, ثـــم توالت 
االكتشـــافات المتتالية بدًء بالثورة التي أحدثها اكتشاف 
النفـــط والغـــاز الطبيعـــي والفحـــم الحجـــري ( الوقـــود 
ا�حفوري), والذي شـــكل نقطة تحـــول كبيرة في العالم 
أجمـــع وماتبعـــه من ثورة صناعيـــة  أحدثت فرقـــُا كبيراً 
وهائـــًال في تطـــور البشـــرية, وانتهـــاًء بمصـــادر الطاقة 
المتجددة أوالبديلـــة,  ويقصد بها  الطاقة التي تنتج  من 

مصادرالتنضب مثل الطاقة الشمسية  والرياح.
وقد مًن اÕ على بالدنا بنعمـــة النفط الذي زادنا اÕ به 
رفعًة, حيث تملك المملكة أكبر إحتياطي منه, وهي من 
أكبـــر الدول المصدرة لـــه بالعالم.  ونظـــراً �هميته في 
جميع مجاالت الحيـــاه مثل الصناعة والزراعة ووســـائل 
المواصالت, حيث يعتبر المصدر ا�ول والرئيس للطاقة 
وهذاما جعـــل الطلب عليه كبيراً جداً. لكن وعلى الرغم 
من المزايا العظيمة له من حيث  أنه يمكن إنتاج الحرارة 
والكهربـــاء منه بكميات كبيرة بعملية حرق بســـيطة 
وغير ُمكلفة، باºضافة لســـهولة نقله وتوزيعه خاصة 
الســـائل منـــه, إال أنه تســـبب بكثير من ا�ضـــرار البيئية 
الكبيـــرة،  منهـــا  أنـــه يعتبر المســـبب الرئيـــس لغازات 
ا�حتباس الحـــراري مثل غاز ثاني أكســـيد الكربون  الذي 
ينتج من  عملية حرق الوقود المســـتخدم في المصانع 
ووسائل المواصالت وغيره, وهذه الغازات أدت إلى ارتفاع 
درجة حرارة ا�رض بشـــكل ملحوظ مماتســـبب بذوبان 
الجليد عن القطبين,  مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه,                                                                        
ومانتـــج عنـــه  مـــن ظواهـــر مثـــل حـــدوث الفيضانات 
وا�عاصير التـــي بدأ العالم يشـــهدها بكثـــرة. كما أنها 

َن اْلَأْرِض َواْســـَتْعَمَرُكْم ِفيَها) لهذه ا§ية  (ُهَو أَنَشَأُكم مِّ
الكريمة دالالت عظيمة, فكما فســـرها علماء التفسير 
في أن ا�ستعمار بمعناه المجمل,  هو أن ا�رض هى مكان 
وموطن البشرية, منها ُخلقوا وفيها يعيشون  وهذا يعني 
أن اا�نسان مطلوب منه باºضافة لعبادة اÕ عمارة هذه 
ا�رض, والعمـــارة تعني كل مافيه تحقيق خير للبشـــرية, 
بالمجـــاالت المتعددة مثل الصناعة والزراعة واســـتخراج 
مافي باطن ا�رض وغيـــره، والمحافظة على هذه ا�رض  

التي استخلفه اÕ فيها. 
وقـــد دأب البشـــر منذ بـــدء الخليقـــة وعلى مـــر العصور 
بالفطـــرة التـــي أوجدهـــا اÕ فيهـــم, على تحســـين بيئة 

سكنهم، وتوفير طعامهم ومالبسهم من موارد هذه 
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 المســـؤلة عن مايســـمى با�مطـــار الحمضيـــة والتي لها 
تأثيرات ضـــارة علـــى التربـــة والمحاصيل والميـــاه حيث 
الكربونيـــة  المركبـــات  أيضـــًا  بتلوثهـــا،  تتســـبب 
(الهيدركربونات) وغاز  أول أكسيد الكربون الناتجين عن 
عمليـــة الحـــرق  الغيرالكامـــل للوقـــود, ُينتج مايســـمى 
بظاهرة الضبـــاب الدخاني وماينتج عنها من أضرار بيئية. 
وبعيدا عن أضرارها البيئية الكبيرة فإن من عيوبها أيًضا, 
عدم ثبات أســـعارها حيث تخضع للعـــرض والطلب, وهذا 
من شـــأنه أن يؤثرعلـــى أقتصاد الـــدول المعتمده عليها 

كأحد مصادر الدخل.    
وعلماؤهـــا  بحكوماتهـــا  متمثلـــة  الـــدول  ســـعت  لـــذا 
المهتمين  ومراكـــز ا�بحاث فيها, لتوفيـــر طاقة بديلة 
عنه  تتوفـــر فيها ميزة توفير الطاقـــة دون إحداث أضرار 
بيئية علـــى ا�رض . وظهـــرت  الكثير مـــن المصادر التي  
نجحت فـــي تحقيق ذلك مثل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح ,  والوقـــود الناتـــج من النباتـــات  و اســـتخدام غاز 
الهيدروجيـــن في إنتـــاج الطاقة وغيره , إال أنـــه لم يحالف 
الحـــظ المجتمـــع الدولـــي فـــي االســـتغناء  عـــن الوقـــود 
ا�حفوري, ويعود ذلك إلى ارتفـــاع تكلفة إنتاج الطاقة من 
هـــذه المصـــادر  بالمقارنـــة  بعمليـــة الحرق البســـيطة 
للوقود  والتي توفر كميات كبيرة من الطاقة .  لذا أصبح 
محـــور ا�هتمام للعالم أجمع هو البحث عن عملية إنتاج 
للطاقة  بكميات كبيرة من مصـــادر غير ضارة للبيئة أو 

مايطلق عليها صديقة للبيئة، بتكلفة قليلة.                     
وبتســـليط الضـــوء علـــى أحدهـــا وهـــو مايســـمى بطاقة 
الهيدروجبـــن ا�خضر, يجـــدر بنا أوًلا الحديـــث عن عنصر 
الهيدروجيـــن, فالهيدروجيـــن عنصـــر كيميائـــي متوفر                 
بالكـــون بوفرة وهو غـــاز عديم الرائحـــة واللون والطعم 
وغير سام وقابل لßشتعال و ويوجد بالطبيعه متحداً مع 
عناصـــر أخـــرى, حيـــث اليوجد منفـــرداً. وتم اســـتخدامه 
كوقود فـــي المركبـــات  الفضائية,  ولتشـــغيل محركات 
االحتـــراق الداخلي لوســـائل المواصـــالت المختلفه, حيث 
يتميز بأنه  غاز نظيف الينتج عن عملية حرقه  تصاعد أي 
أبخرة  ضـــارة كما في الوقود، إال أن المشـــكلة التي كانت  
تحد تحـــد من اســـتخدامه كما تـــم ذكره،  هـــي التكلفة                                    

 العالية  ºنتاجه ، حيث
 ينتج  بعملية تحليل 

كهربي لجزيئات الماء 
ويتم ذلك بتسليط تيار

 كهربائي بكمية كبيرة , يؤدي 
إلى حدوث تفكك لجزيئات الماء 

تخزيـــن  يتـــم  ثـــم  وأكســـجين،  هيدروجيـــن  لـــذرات 
الهيدروجيـــن على  شـــكل ســـائل مضغوط يســـتخدم 
كمصـــدر للطاقة شـــأنه شـــأن الوقـــود. وبمـــا الطاقة 
الكهربائيـــة المســـتخدمة والالزمـــة لعمليـــة تفـــكك 
جزيئات الماء ذات كلفة عالية، لذا دعت الحاجة للبحث 
عن إنتاج هذه الطاقة بتكلفة أقل ، وهذا البحث نتج عنه 
مايسمى  بالهيدروجين ا�خضر، ويقصد به الهيدروجين 
الناتـــج من عمليـــة التحليـــل الكهربي للمـــاء  بطريقة 
صديقة للبيئة ,وذلك   باســـتخدام طاقة كهربية ناتجة 
مـــن مصادر طاقة متجددة ونظيفـــة,  مثل طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية. وقد كان السبق في ذلك لدول مثل  

الصين والمانيا وبريطانيا. 
وكجزء من العالم، قامت حكومتنا الرشيدة باالستثمار 
فـــي هذ المجـــال, رغبـــًة منها فـــي خلق بيئـــة خالية من  
مركبـــات الكربـــون الُملوثـــة للبيئـــة وماصاحبهـــا من 
تغيـــرات ُمناخية,  واستشـــعارأ �هميـــة المحافظة على 
ا�رض من جميع مسببات التلوث البيئي, و تحقيًقا �حد 
أهـــم أهـــداف رؤيـــة ٢٠٣٠، وهو  دعـــم ا�قتصـــاد الوطني 
وتنويـــع مصـــادر الدخل , وتقليـــل ا�عتماد علـــى النفط 
كمصدر أساســـي لذلك ,وتمثل ذلك بإنشاء أكبر مصنع  
ºنتاج وقـــود الهيدروجين  ا�خضر المعتمد على الطاقة 
الكهربية  الناتجة من الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح 
والتي يمكـــن توفيرها بكميات كبيرة باســـتخدام خاليا 
للطاقة الشمســـية وتوربينات خاصة بالرياح, وذلك  في 
مدينـــة  نيـــوم مدينـــة ا�حـــالم والحالميـــن, والذي من 
الممكن أن يكون جاهزاً في  عام ٢٠٢٥،  وسيتم تصديره 
للعالم في مراحل الحقة بإذن اÕ, حيث تسعى حكومتنا 
لتحقيـــق الريادة في إنتـــاج الهيدروجين ا�خضر بكميات 

وفيرة يستفيد منها العالم أجمع٠
د. وداد التهامي زيد العنزي/  أستاذة الكيمياء التحليلية                                     
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أخبار
تجديد البيعة

صادف يوم السبت الثالث من شهر ربيع ا§خر ١٤٤٢هـ الموافق 
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م مناســـبة مرور ســـتة أعوام على تولي خادم 
الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود - 
العربيـــة  للمملكـــة  ملـــًكا  الحكـــم  مقاليـــد   -  Õا حفظـــه 

السعودية.
واحتفـــى شـــعب المملكـــة والمقيمـــون علـــى أرضهـــا بهذه 
المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شـــغوفة باºنجازات ممتنة 
لخير العطاء، في مجاالت الحياة كافة، يالمســـون بحواســـهم 
التطور الذي تشـــهده أجهزة ومؤسســـات الدولـــة في مختلف 

أنحاء المملكة.
ويســـعى خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود – أيّده اÕ – بكل قـــوة وعزم وحزم من 
خالل ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن 
الـــذي يبادلـــه الحب والـــوالء في صورة جســـدت أســـمى معاني 

التفاف الرعية حول الراعي.
الحرميـــن  خـــادم  مبايعـــة  منـــذ  المملكـــة  وشـــهدت   
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود - 
حفظه اÕ - المزيـــد من المنجـــزات التنموية العمالقة 

على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات 

االقتصادية والتعليمية
 والصحية واالجتماعية 

والنقـــل والمواصـــالت والصناعة والكهربـــاء والمياه 
والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت 
بالشـــمولية والتكامل فـــي بناء الوطـــن وتنميته؛ ما 

يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.
ومن أهـــم االنجازات فـــي عهـــد الملك ســـمان أن تحولت 
العاصمـــة الســـعودية (الرياض ) إلى مدينة رئيســـية لصنع 
القـــرار ليس في المملكة فحســـب بل أيضا على مســـتوى 
الخليـــج والمحيـــط العربي واºســـالمي؛ ففي عهـــد الملك 
ســـلمان، احتضنـــت عدًدا مـــن القمـــم الدوليـــة والعربية 

واºسالمية.
وتفخر المملكة العربية الســـعودية باســـتضافتها لقمة 
قادة مجموعة العشـــرين في عام ٢٠٢٠، وعقدت القمة على 
مـــدى يومين فـــي الفترة مـــن ٢١ إلى ٢٢ نوفمبـــر في مدينة 
الرياض في الســـعودية، وكانت  هـــذه أول قمة لمجموعة 
العشرين تســـتضيفها الســـعودية، وثاني قمة لمجموعة 

العشرين تستضيفها منطقة الشرق ا�وسط.
 

حاالت الهمزة 

إذا كان ما قبلها مكسرور

معلومة
 لغوية

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات

على الياء

على الواو

على ا�لف

على السطر

إذا كانت مكسورةبعد فتحإذا كانت مكسورةبعد ضم

إذا كانت مضمومة بعد ضمإذا كانت مضمومة بعد فتحإذا كان ما قبلها مضمومًا

 إذا كانت مفتوحة بعد حرفإذا كان ما قبلها مفتوحًاً
صحيح ساكن

إذا كانت ساكنة بعد فتح

 إذا كان ما قبلها مسبوق
بحرف ساكن

 إذا كانت مسبوقة بواو
مشددة مضمومة
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تعيينات ٢٠٢٠م
تبارك المدينة الجامعية للطالبات لكٍل من سعادة:

تكليف
 د.عبير حميدي الحربي  

 مساعد وكيل الجامعة
للتخطيط والتطوير

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات

جوائز ٢٠٢٠م
تبارك المدينة الجامعية للطالبات لكٍل من سعادة: 

  
 د. رها أورفلي
كلية الصيدلة

 حصولها على براءة اختراع (مستخلص
 مشيمة الجمل لعالج خشونة المفاصل) من

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية
عام٢٠٢٠م

  
  د.لما العبدي
كلية العلوم

 حصولها علىجائزة (برنامج
 لوريال-اليونسكو) من أجل المرأة في العلم،

 للباحثات الصاعدات من منطقة الشرق ا�وسط
 للعام ٢٠٢٠م، في دورتها السابعة من

 ضمن ستة فائزات حصلن
عليها هذا العام


