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اعــــرف نفســـك
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

بقلم د. يحيى حليم زكي، رئي�س قطاع ال�سئون الأكادميية والثقافية مبكتبة الإ�سكندرية ال�سماوية  القبة  مركز  ن�رشة  من  العدد  هذا  يعترب 
الأول  الدرا�سي  بالف�سل  اخلا�س  العدد  وهو  العلمي، 
الن�رشة.  هذه  اإ�سدارات  عا�رش  هو   ،2011/2010 لعام 
معكم  نبداأ  كاملعتاد  فنحن  جديدة،  دورة  يف  الأول  ولأنه 
مرحلة جديدة للن�رشة، وهي الإ�سدار الأ�سا�سي للمركز، والتي 
من خاللها دائًما ما ن�سعى للتجديد والتطوير للو�سول اإىل 

توقعات ورغبات قارئينا من املتعة والت�سلية التعليمية.
يف هذه الدورة قد اأ�سفنا ثماين �سفحات جديدة نقدم 
حول  تدور  والتي  تنوًعا،  الأكرث  املقالت  من  مزيًدا  فيها 
املو�سوع الرئي�سي للعدد؛ ذلك بالإ�سافة اإىل جمموعة جديدة 
و�سيقة من الأعمدة اخلفيفة. والأهم من ذلك هو ما اأ�سفناه 
من الأن�سطة والألعاب التعليمية الرتفيهية، والتي ناأمل يف اأن 

حتوز اإعجابكم واأن ي�ستمتع بها قارئونا من جميع الأعمار.
كما نقدم من خالل هذه الدورة فر�سة لل�سغار وال�سباب 
خالل  من  باأعمالهم  معنا  للم�ساركة  الكتابة  لفن  املحبني 

م�سابقة "�ساركنا الإبداع!".
ويف العدد الأول من دورتنا ال�سابقة، كنا قد بداأنا باأقدم 
بالأ�رشار  ُيعَنى  والذي  الفلك؛  علم  وهو  املعروفة،  العلوم 
الغام�سة لذلك الكون الهائل الذي نعي�س فيه. بعد ذلك تطرقنا 
اإىل التنوع احليوي على كوكب الأر�س، وهو مو�سوع عاملي 
واأخرًيا،  املبا�رش.  النتباه  ا  منَّ ويتطلب  به  الهتمام  يزداد 
حتدثنا عن الو�سع الأكرث خطورة على احلياة على الأر�س 

اليوم، وهو الحتبا�س احلراري والتغري املناخي.
اإىل  الهتمام  ندير  فنحن  اجلديد،  العدد  هذا  يف  اأما 
اأحد-اإن مل يكن اأكرث-املخلوقات اإعجاًزا، والذي على ح�سب 
علمنا يقت�رش وجوده على كوكب الأر�س؛ فنعري النتباه اإىل 
اأنف�سنا، ملقني النظر على ما بداخل اأج�سامنا وحماولني اإلقاء 

بع�س ال�سوء على كيفية احلفاظ على �سحتها.
من  ى  حُت�سَ ل  جمموعة  من  الإن�سان  ج�سم  فيتكون 
يف  نتعمق  اأن  ال�رشوري  ومن  الدقة،  املتناهية  الأنظمة 
درا�سته وحماولة فهمه لنتعرف على الأمور اجليدة والالزمة 

ل�سحتنا لنتبعها، والأمور ال�سارة لتجنبها. 
واملتجدد؛  اجلديد  العدد  هذا  لت�سفح  اأدعوكم  اإنني 
ومقرتحاتكم  واآرائكم  بتعليقاتكم  ولرتا�سلونا  فلت�ستمتعوا 
عن طريق الربيد الإلكرتوين اخلا�س بفريق الإعداد والتحرير: 

.PSCeditors@bibalex.org

صحة اإلنسان اليوم
يف عام 1948، كان متو�سط عمر الإن�سان يف م�رش 38 �سنة. اأما اليوم، فقد 
اأ�سبح متو�سط عمر الإن�سان 70 �سنة. ولقد حدث هذا التغيري نتيجة لعدة عوامل، من 
اأهمها امل�سادات احليوية والتي �ساعدت على خف�س معدل وفيات حديثي الولدة 
التطعيم،  ا  اأي�سً الرئي�سية  العوامل  ومن  ال�سيخوخة.  �سن  يف  العدوى  عالج  وكذلك 
الق�ساء على  والذي حدَّ من الأمرا�س مثل اجلدري، والدفترييا، واحل�سبة. وقد مت 
مر�س �سلل الأطفال، وهو حالة مر�سية مبثابة الكابو�س؛ حيث ميكنه اأن ي�سبب ال�سلل 
ال يتم اإعطاوؤه للطفل يف �سورة                 للطفل يف غ�سون 24 �ساعة؛ وذلك بف�سل لقاح فعَّ
ا  ثالث قطرات عن طريق الفم. كما اأن املرافق ال�سحية ومياه ال�رشب النقية ُتَعد اأي�سً

من العوامل الأ�سا�سية التي اأثرت على ارتفاع متو�سط عمر الإن�سان.
الأمرا�س املرتبطة  اإتاحة عقاقري جديدة ملكافحة  وعالوة على ذلك، فقد مت 
بهذه املنطقة اجلغرافية مثل البلهار�سيا. ومع ذلك، مازال هناك العديد من الأمرا�س 
التي يجب الإملام بها والحرتا�س منها، وخا�سة تلك التي تظهر يف مرحلة الطفولة 

وتالَحظ اآثارها يف مراحل لحقة من عمر الإن�سان.
املتكررة  الهجمات  فاإن  الأمرا�س.  تلك  اأحد  اللوزَتني  اأو  احللق  التهاب  ويعد 
م املفا�سل، والذي  ى روماتزمية تت�سبب يف تورُّ للتهاب اللوزَتني قد يوؤدي اإىل ُحمَّ
م  قد يظهر لب�سعة اأيام ثم يختفي منتقاًل من مف�سل اإىل اآخر. ولكن اختفاء هذا التورُّ
ات قد زالت؛ فقد تكون خامدة، ورمبا  بعد فرتة من الزمن ل يعني اأن عدوى العقديَّ
تظهر يف وقت لحق يف �سمامات القلب مما قد يت�سبب يف اأ�رشار خطرية. كما اأن 
ترك التهاب احللق بدون عالج قد يت�سبب يف م�ساعفات اأخرى منها التهاب الكلى، 

والذي قد يت�سبب يف الف�سل الكلوي بعد 20-30 �سنة.
ويف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط على وجه اخل�سو�س، هناك تزايد يف بع�س 
الأمرا�س اخلطرية، ومنها ال�سمنة، اأي زيادة الوزن فوق املعايري املقبولة، وارتفاع 
�سغط الدم، وي�سار اإليه اأحياًنا با�سم "القاتل ال�سامت"، وكالهما من اأكرث الأمرا�س 

�سيوًعا حاليًّا.
وراثي،  اأنواعه  واأحد  الدم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  زيادة  اأو  ال�سكر،  مر�س  اأن  كما 
تقريًبا، وبخا�سة  الأربعني  �سن  العمر؛ يف  هو مر�س يظهر يف مرحلة لحقة من 
اإذا كان ال�سخ�س بديًنا. واأخرًيا ولي�س اآخًرا، فاإن التدخني، والذي كان يعترب يوًما 
�س فقط  اأحد �سيحات املو�سة، قد ظهرت م�ساعفاته املدمرة الآن، وهي ل تتلخَّ
ا يف اإ�سابة جميع الأوعية الدموية يف  يف زيادة حالت �رشطان الرئة، واإمنا اأي�سً

ج�سم الإن�سان.
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حدث باملركز
القبة ال�سماوية

املؤمتر  العشرون للجمعيـة 
الدوليـــة للقباب السماوية

حدث ال ُينسى!
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

يف العدد ال�سابق، كتبنا عن حدث بارز 
املوؤمتر  وهو  الوقت،  ذلك  يف  ُمقِباًل  كان 
الع�رشون للجمعية الدولية للقباب ال�سماوية، 
اإفريقيا  يف  مرة  لأول  ا�ست�سافته  مت  والذي 
مركز  بتنظيمه  قام  حيث  الأو�سط؛  وال�رشق 
الإ�سكندرية.  العلمي مبكتبة  ال�سماوية  القبة 
فاأخرًيا، ح�سد الإعداد الذي دام عامني ثماره 
2010؛  يونية  و30   27 بني  ما  الفرتة  يف 
وهي فرتة ا�ست�سافة ذلك احلدث الرائع الذي 

فاق توقعات اجلميع.
يف   ،2008 عام  يف  الق�سة  بداأت  وقد 
قبة اأدلر ال�سماوية ب�سيكاغو، وهي اأول قبة 
�سماوية اأمريكية؛ حيث مت ا�ست�سافة املوؤمتر 
للقباب  الدولية  للجمعية  ع�رش  التا�سع 
ال�سماوية. حينها قدم ممثل القبة ال�سماوية 
ل�ست�سافة  ا  عر�سً الإ�سكندرية  مبكتبة 
للجمعية؛  التايل  الدويل  للموؤمتر  املكتبة 
"العودة  هو  بالعر�س  اجلذب  حمور  وكان 

اإىل الإ�سكندرية، مهد علم الفلك".
مناف�سة  يف  الإ�سكندرية  مكتبة  فدخلت 
اعرتاًفا  ولكن  وال�سني؛  فرن�سا  مع  �سعبة 
الإ�سكندرية  مكتبة  لعبته  الذي  الهام  بالدور 
العلوم  جمالت  جميع  اإثراء  يف  القدمية 
جمل�س  جلنة  جتد  مل  الفلك،  علم  وخا�سة 
مكاًنا  ال�سماوية  للقباب  الدولية  اجلمعية 
اإفريقيا  اإىل  الفريد  احلدث  هذا  جللب  اأف�سل 
التي  احل�سارات  اأقدم  مهد  الأو�سط،  وال�رشق 

عرفتها الإن�سانية.

املحلية  اللجنة  عملت  �سنتني،  وملدة 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مبركز  للتنظيم 
ف�سملت  املوؤمتر؛  تفا�سيل  من  الكثري  على 
التح�سريات الإعداد للمحا�رشات واجلل�سات 
الجتماعات  وتن�سيق  العمل،  وور�س 
واملعر�س واأوقات العر�س بالقبة ال�سماوية، 
وكذلك تنظيم اجلولت ال�سياحية والربنامج 
املوؤمتر،  وبعد  واأثناء  قبل  ملا  الجتماعي 
ا�ستلزمت  التي  الأمور  من  الكثري  وغريها 
اأن  مهمتنا  كانت  فقد  الدقيقة؛  العناية 

نتجاوز التوقعات.
تاأكدنا من ح�سور ممثلي  وبالرغم من 
العامل؛  اأنحاء  جميع  من  ال�سماوية  القباب 
للقباب  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  اإن  حيث 
القباب  الأهم يف عامل  ال�سماوية هو احلدث 
وبالرغم  املتعددة؛  وتقنياتها  ال�سماوية 
ا من معرفتنا مبدى افتتان العامل مب�رش  اأي�سً
ال�سياحية،  الناحية  وتاريخها و�سحرها من 
اإل اأننا مل نكن فقط م�سئولني عن �سمعة مكتبة 
الإ�سكندرية، بل اأردنا اأن ي�ستمتع امل�ساركون 

واأن ي�ستفيدوا من املوؤمتر بالفعل.
ممثاًل   335 اجتمع  متوقًعا،  كان  وكما 
للقباب ال�سماوية من 44 دولة خمتلفة من ال�ست 
قارات حل�سور هذا املوؤمتر مبكتبة الإ�سكندرية، 
معر�س  يف  منتجاتهم  راعًيا   27 عر�س  كما 
اإفانز و�ساذرلند؛ وهي  املوؤمتر. وكانت �رشكة 
ال�سماوية  للقبة  ديجي�ستار4  نظام  موردة 
مبكتبة الإ�سكندرية؛ و�رشكة �سكاي-�سكان هما 

ا �رشكات  اأكرب العار�سني. ومن العار�سني اأي�سً
 )R.S.A.Cosmos( كوزمو�س  اآر.اإ�س.اإيه 
 )Konica Minolta( مينولتا  وكونيكا 
 Global( وجلوبال اإمر�سن )Spitz( و�سبيتز
 )UNIVIEW( ويونيفيو   )Immersion
 )Zeiss( وزاي�س )Megastar( وميجا�ستار

وجوتو )GOTO( وغريها.
ا جتربة رائعة اأن ندلف  ولقد كانت حقًّ
قباب  من  فيه  مبا  ال�سحري  العامل  لذلك 
لع فيه على عدد كبري  الة، واأن نطَّ �سماوية نقَّ
من املعرو�سات ذات التقنيات املذهلة التي 

تقربنا اإىل ال�سماء ب�سكل غري م�سبوق.
اأحد اأهم اأجزاء املوؤمتر كانت اجلل�سات 
حما�رشين  �سمت  والتي  الرئي�سية  الثالث 
األقى          الفتتاح،  يوم  ففي  بارزين. 
الدكتور اإ�سماعيل �رشاج الدين، مدير مكتبة 
الإ�سكندرية، حما�رشة بعنوان "الإ�سكندرية 
التايل،  اليوم  ويف  الفلك".  علم  وتاريخ 
مركز  مدير  الباز،  فاروق  الدكتور  األقى 
بو�سطن،  جامعة  يف  الُبعد  من  ال�ست�سعار 
ال�سماوية  القباب  "دور  بعنوان  حما�رشة 
يف تعليم العلوم". ويف اليوم الأخري، حتدث 
الدكتور جورج �سليبا، اأ�ستاذ العلوم العربية 
والإ�سالمية يف جامعة كولومبيا، عن "علم 
تداخل  اإطار  يف  والإ�سالمي  العربي  الفلك 

الثقافات وال�سياق الأوروبي".
كما انعقد على هام�س املوؤمتر حدثان 
فريدان من نوعهما. فالأول مرة، مت تنظيم 

اجتماع خا�س بالقباب ال�سماوية الناطقة 
باللغة العربية والذي دعا اإليه مارك رولو، 
ال�سارقة  لكليات  ال�سماوية  القباب  من�سق 
الجتماع  هذا  من  الهدف  وكان  العليا. 
القباب  "جمعية  لتنظيم  اقرتاح  طرح  هو 
ال�سماوية الناطقة باللغة العربية"، وتقدميه 
للح�سول على موافقة ودعم اجلمعية الدولية 

للقباب ال�سماوية.
اتفاقية  الثاين فكان توقيع  اأما احلدث 
ميثلها     والتي  الإ�سكندرية،  مكتبة  بني 
والهيئة  الدين،  �رشاج  اإ�سماعيل  الدكتور 
القومية لال�ست�سعار من الُبعد وعلوم الف�ساء، 
والتي ميثلها الدكتور اأمين الد�سوقي رئي�س 
هو  التفاقية  هذه  من  والهدف  الهيئة. 
املوؤ�س�ستني؛  بني  العلمي  التعاون  تعزيز 
يف  للتعاون  عمل  اإطار  تت�سمن  حيث 
من  ال�ست�سعار  وتطبيقات  الف�ساء  جمال 
ت�رشك  التي  الربامج  لتطوير  وكذلك  الُبعد، 
واإطالق  املوؤ�س�ستني،  كلتا  يف  ال�سباب 
قمرين �سناعيني تعليميني، ودعم التبادل 
الأكادميي والعلمي، بالإ�سافة اإىل التعاون 
يف جمالت البحث والتطوير والبحث العلمي 

امل�سرتك.
ومن الناحية الجتماعية فاإن اجلولت 
ال�سياحية فيما قبل وبعد املوؤمتر كانت هي 
فقد  واإثارة؛  ت�سويًقا  والأكرث  الأبرز  احلدث 
انبهر امل�ساركون ب�سحر الإ�سكندرية وروعة 

القاهرة وعظمة الأق�رش واأ�سوان.
الع�رشون  الدويل  املوؤمتر  كان  لقد 
جتربًة  ال�سماوية  للقباب  الدولية  للجمعية 
مثمرة بحق لكل من �سارك يف تنظيمه. وقد 
منعك�َسني  والإعجاب  النبهار  روؤية  كانت 
وتقدير  مكافاأة  خري  ال�سيوف  وجوه  على 

بعد عامني من العمل ال�ساق.
مالحظات املحرر:

للقباب  الدولية  اجلمعية  تاأ�س�ست 
ال�سماوية عام 1970؛ وهي رابطة عاملية 
وتتكون  ال�سماوية.  بالقباب  للعاملني 
من  ع�سو   700 حوايل  من  اجلمعية 
مدار�س  وميثلون  العامل،  حول  دولة   35
ومرافق  ومتاحف  وجامعات  وكليات 
ذلك  يف  مبا  خمتلفة؛  اأحجام  ذات  عامة 
القباب ال�سماوية الثابتة واملتنقلة. والهدف 
التبادل  ت�سجيع  هو  للجمعية  الأ�سا�سي 
خالل  من  الرابطة  اأع�ساء  بني  الفكري 

املوؤمترات واملطبوعات وال�سبكات.
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بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

حدث  عن  كتبنا  ال�سابق،  العدد  يف 
وهو  الوقت،  ذلك  يف  ُمقِباًل  كان  بارز 
للقباب  الدولية  للجمعية  الع�رشون  املوؤمتر 
مرة  لأول  ا�ست�سافته  مت  والذي  ال�سماوية، 
قام  حيث  الأو�سط؛  وال�رشق  اإفريقيا  يف 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  بتنظيمه 
ح�سد  فقد  واأخرًيا،  الإ�سكندرية.  مبكتبة 
الفرتة  يف  ثماره  عامني  دام  الذي  الإعداد 
ما بني 27 و30 يونية 2010؛ وهي فرتة 
فاق  الذي  الرائع  احلدث  ذلك  ا�ست�سافة 

توقعات اجلميع.
يف   ،2008 عام  يف  الق�سة  بداأت  وقد 
اأول  وهي  ب�سيكاغو،  ال�سماوية  اأدلر  قبة 
ا�ست�سافة  مت  حيث  اأمريكية؛  �سماوية  قبة 
الدولية  للجمعية  ع�رش  التا�سع  املوؤمتر 
القبة  ممثل  قدم  حينها  ال�سماوية.  للقباب 
ا  عر�سً الإ�سكندرية  مبكتبة  ال�سماوية 
للموؤمتر  الإ�سكندرية  مكتبة  ل�ست�سافة 
الدويل التايل للجمعية؛ وكان حمور اجلذب 
بالعر�س هو "العودة اإىل الإ�سكندرية، مهد 

علم الفلك".
فدخلت مكتبة الإ�سكندرية يف مناف�سة 
اعرتاًفا  ولكن  وال�سني؛  فرن�سا  مع  �سعبة 
بالدور الهام الذي لعبته مكتبة الإ�سكندرية 
العلوم  جمالت  جميع  اإثراء  يف  القدمية 
جمل�س  جلنة  جتد  مل  الفلك،  علم  وخا�سة 
مكاًنا  ال�سماوية  للقباب  الدولية  اجلمعية 

اإفريقيا  اإىل  الفريد  اأف�سل جللب هذا احلدث 
وال�رشق الأو�سط، مهد اأقدم احل�سارات التي 

عرفتها الإن�سانية.
املحلية  اللجنة  عملت  �سنتني،  وملدة 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مبركز  للتنظيم 
ف�سملت  املوؤمتر؛  تفا�سيل  من  الكثري  على 
للمحا�رشات  الإعداد  التح�سريات 
وتن�سيق  العمل،  وور�س  واجلل�سات 
العر�س  واأوقات  واملعر�س  الجتماعات 
اجلولت  تنظيم  وكذلك  ال�سماوية،  بالقبة 
قبل  ملا  الجتماعي  والربنامج  ال�سياحية 
من  الكثري  وغريها  املوؤمتر،  وبعد  واأثناء 
الدقيقة؛ فقد  ا�ستلزمت العناية  التي  الأمور 

كانت مهمتنا اأن نتجاوز التوقعات.
وبالرغم من تاأكدنا من ح�سور ممثلي 
العامل؛  اأنحاء  جميع  من  ال�سماوية  القباب 
للقباب  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  اإن  حيث 
ال�سماوية هو احلدث الأهم يف عامل القباب 
وبالرغم  املتعددة؛  وتقنياتها  ال�سماوية 
العامل  افتتان  مبدى  معرفتنا  من  ا  اأي�سً
الناحية  من  و�سحرها  وتاريخها  مب�رش 
م�سئولني  فقط  نكن  مل  اأننا  اإل  ال�سياحية، 
اأردنا  بل  الإ�سكندرية،  مكتبة  �سمعة  عن 
من  ي�ستفيدوا  واأن  امل�ساركون  ي�ستمتع  اأن 

املوؤمتر.
وكما كان متوقًعا، اجتمع 335 ممثاًل 
للقباب ال�سماوية من 44 دولة خمتلفة من 

مبكتبة  املوؤمتر  هذا  حل�سور  قارات  ال�ست 
الإ�سكندرية، كما عر�س 27 راعًيا منتجاتهم 
اإفانز  �رشكة  وكانت  املوؤمتر.  معر�س  يف 
و�ساذرلند؛ وهي موردة نظام ديجي�ستار4 
للقبة ال�سماوية مبكتبة الإ�سكندرية، و�رشكة 
ومن  العار�سني.  اأكرب  هما  �سكاي-�سكان 
اآر.اإ�س. �رشكات  ا  اأي�سً العار�سني  �سمن 

وكونيكا   )R.S.A.Cosmos( كوزمو�س  اإيه 
 )Spitz( و�سبيتز )Konica Minolta( مينولتا
 )Global Immersion( اإمر�سن  وجلوبال 
وميجا�ستار   )UNIVIEW( ويونيفيو 
وجوتو   )Zeiss( وزاي�س   )Megastar(

)GOTO( وغريها.
اأن  رائعة  جتربة  ا  حقًّ كانت  ولقد 
من  فيه  مبا  ال�سحري  العامل  لذلك  ندلف 
على  فيه  لع  نطَّ واأن  الة،  نقَّ �سماوية  قباب 
التقنيات  ذات  املعرو�سات  من  كبري  عدد 
املذهلة التي تقربنا اإىل ال�سماء ب�سكل غري 

م�سبوق.
اأحد اأهم اأجزاء املوؤمتر كانت اجلل�سات 
حما�رشين  �سمت  والتي  الرئي�سية  الثالث 
الدكتور  األقى  الفتتاح،  يوم  ففي  بارزين. 
مكتبة  مدير  الدين،  �رشاج  اإ�سماعيل 
الإ�سكندرية، حما�رشة بعنوان "الإ�سكندرية 
التايل،  اليوم  ويف  الفلك".  علم  وتاريخ 
مركز  مدير  الباز،  فاروق  الدكتور  األقى 
بو�سطن،  جامعة  يف  الُبعد  من  ال�ست�سعار 

ال�سماوية  القباب  "دور  بعنوان  حما�رشة 
الأخري،  اليوم  ويف  العلوم".  تعليم  يف 
حتدث الدكتور جورج �سليبا، اأ�ستاذ العلوم 
كولومبيا،  جامعة  يف  والإ�سالمية  العربية 
عن "علم الفلك العربي والإ�سالمي يف اإطار 

تداخل الثقافات وال�سياق الأوروبي".
كما انعقد على هام�س املوؤمتر حدثان 
فريدان من نوعهما. فالأول مرة، مت تنظيم 
اجتماع خا�س بالقباب ال�سماوية الناطقة 
باللغة العربية والذي دعا اإليه مارك رولو، 
ال�سارقة  لكليات  ال�سماوية  القباب  من�سق 
الجتماع  هذا  من  الهدف  وكان  العليا. 
القباب  "جمعية  لتنظيم  اقرتاح  طرح  هو 
العربية"،  باللغة  الناطقة  ال�سماوية 
ودعم  موافقة  على  للح�سول  وتقدميه 

اجلمعية الدولية للقباب ال�سماوية.
اأما احلدث الثاين فكان توقيع اتفاقية 
ميثلها  والتي  الإ�سكندرية،  مكتبة  بني 
الدكتور اإ�سماعيل �رشاج الدين مدير مكتبة 
الإ�سكندرية، والهيئة القومية لال�ست�سعار من 
الُبعد وعلوم الف�ساء، والتي ميثلها الدكتور 
من  والهدف  الهيئة.  رئي�س  الد�سوقي  اأمين 
العلمي  التعاون  تعزيز  هو  التفاقية  هذه 
عمل  اإطار  تت�سمن  حيث  املوؤ�س�ستني؛  بني 
وتطبيقات  الف�ساء  جمال  يف  للتعاون 
ال�ست�سعار من الُبعد، وكذلك لتطوير الربامج 
املوؤ�س�ستني،  كلتا  يف  ال�سباب  ت�رشك  التي 
واإطالق قمرين �سناعيني تعليميني، ودعم 
بالإ�سافة  والعلمي،  الأكادميي  التبادل 
والتطوير  البحث  جمالت  يف  التعاون  اإىل 

والبحث العلمي امل�سرتك.
ومن الناحية الجتماعية فاإن اجلولت 
ال�سياحية فيما قبل وبعد املوؤمتر كانت هي 
فقد  واإثارة؛  ت�سويًقا  والأكرث  الأبرز  احلدث 
انبهر امل�ساركون ب�سحر الإ�سكندرية وروعة 

القاهرة وعظمة الأق�رش واأ�سوان.
الع�رشون  الدويل  املوؤمتر  كان  لقد 
جتربًة  ال�سماوية  للقباب  الدولية  للجمعية 
مثمرة بحق لكل من �سارك يف تنظيمه. وقد 
منعك�َسني  والإعجاب  النبهار  روؤية  كانت 
وتقدير  مكافاأة  خري  ال�سيوف  وجوه  على 

بعد عامني من العمل ال�ساق.

مالحظات املحرر:
للقباب  الدولية  اجلمعية  تاأ�س�ست 
ال�سماوية عام 1970؛ وهي رابطة عاملية 
وتتكون  ال�سماوية.  بالقباب  للعاملني 
 35 من  ع�سو   700 حوايل  من  اجلمعية 
دولة حول العامل، وميثلون مدار�س وكليات 
ذات  عامة  ومرافق  ومتاحف  وجامعات 
القباب  ذلك  يف  مبا  خمتلفة؛  اأحجام 
والهدف  واملتنقلة.  الثابتة  ال�سماوية 
التبادل  ت�سجيع  هو  للجمعية  الأ�سا�سي 
خالل  من  الرابطة  اأع�ساء  بني  الفكري 

املوؤمترات واملطبوعات وال�سبكات.

أهم أ„jاı القjاب الéماوية
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كثرًيا ما كتبنا عن تاريخ القباب ال�سماوية وكذلك عن العديد من الخرتاعات املذهلة لتقنياتها 
املتعددة والتي عادًة ما تخ�س القباب ال�سماوية الكبرية التي تت�سع جلماهري عري�سة. وقد حتدثنا عن 
كل �سيء من تقنيات العر�س الكاملة القببية والعرو�س الرقمية ثالثية الأبعاد اإىل امل�سارح املغمورة. 
ولكن يف هذا العدد، نودُّ اأن نركز على نوع خمتلف من تقنيات عر�س القباب ال�سماوية، وهي تقنية 

عادت لتكون حمط اهتمام ال�سناعة؛ حيث جتلب اإلينا ال�سماوات البعيدة لأقرب مما نت�سور.
ا للقباب ال�سماوية  جهاز ال�ساي-دوم )SciDome( هو جهاز عر�س فيديو منفرد �سمم خ�سي�سً
ال�سغرية واملتو�سطة. وهو جهاز عر�س رقمي متكامل؛ في�سمل حماكاة حلظية ثالثية الأبعاد لل�سماء 
اقة ومنتظمة على �سطح القبة  وعرو�س كاملة القببية متعددة الو�سائط. ويعر�س هذا النظام �سورة برَّ
اأنه �سهل ال�ستخدام ومرن وب�سيط للم�ستخدم. كما تفوق جودة  ال�سماوية بالكامل، ولكن الأهم هو 
اأنظمة عر�س  اجلهاز غريها من  لهذا  التعليمية  والقدرات  الفلكية  التفا�سيل  النجوم، وكذلك  جمال 
القبة ال�سماوية الرقمية. ويعمل جهاز ال�ساي-دوم بنظام �ستاري-نايت )Starry Night(؛ وهو النظام 

الفلكي الأكرث �سموًل يف العامل؛ اإل اأن �سعره منا�سب للقباب ال�سماوية التعليمية.
ولكن هل من املمكن اأن يكون هناك جهاز عر�ض قبة �سماوية عايل اجلودة والأداء 

وميكن حمله باليد الواحدة؟
لهذا  اخرتاعه  مت  وقد  نوعه،  من  الأول  هو   )MEGASTAR ZERO( ميجا�ستار-زيرو  جهاز  اإن 
اأي ميكن حمله ونقله  ال�سلة، ووزنه 11 كجم،  اأي يف حجم كرة  �سم،  بالتحديد؛ فقطره 27  الهدف 
الكهربائي منخف�س، ول يحتاج  وا�ستهالك اجلهاز  ُي�سقط حوايل 2،2 مليون جنم.  اأنه  اإل  ب�سهولة؛ 

لتغيري يف اللمبات، وميكن ا�ستخدامه يف املدار�س والقباب ال�سماوية النقالة وما اإىل ذلك.
ولقد ح�سل جهاز هوم-�ستار )HOMESTAR(، وهو اأول جهاز عر�س قبة �سماوية منزيل جتاري 
يف العامل، على العديد من اجلوائز لكونه �سبًقا متميًزا. فيقال اإن الإن�سان ميكنه روؤية عدة اآلف من 
النجوم بالعني املجردة يف الليايل احلالكة؛ اإل اأنه اليوم، وبالأخ�س يف املدن الكبرية، ي�سعب روؤية 
�سماء الليل. اأما هذا اجلهاز فيمكنه عر�س �ستني األف جنم؛ الأمر الذي ي�سبع ف�سول هوؤلء الراغبني 

يف روؤية جنوم ال�سماء بينما ي�ستمتعون بالراحة يف منازلهم.
اإن جهاز هوم-�ستار الذي بداأ توزيعه يف 2005 يقوم مبحاكاة �سماء الليل داخل غرفتك. اأما 
ملونة  �سورته  املوا�سفات،  عايل  جهاز  وهو  )HOMESTAR PRO(؛  املحرتف  هوم-�ستار  جهاز 
النقي  هوم-�ستار  جهاز  اأما  الأول.  املنزيل  القببي  العر�س  جهاز  من  رة  مطوَّ �سورة  هو  وحادة؛ 
)HOMESTAR PURE( فهو اأب�سط مناذج هذه ال�سل�سلة، ويعر�س �سماء الليل البديعة بالتحكم اليدوي. 
يف  الليل  �سماء  يعر�س   )HOMESTAR SPA( املنتجع  هوم-�ستار  جهاز  فاإن  اآخر،  �سعيد  وعلى 

احلمام! فهو م�ساد للماء ومت ت�سميمه ليطفو عليه.
مناذج  من  تطوًرا  الأكرث  هو   )HOMESTAR EXTRA( اإك�سرتا  هوم-�ستار  جهاز  فاإن  واأخرًيا، 
هوم-�ستار، ويعر�س 120 األف جنم وي�سمل �سبع عد�سات متخ�س�سة ومزود بجهاز حتكم عن بعد. 

ويعر�س اجلهاز ال�سماوات ح�سب التوقيت والتاريخ، وميكن ا�ستخدامه يف الأغرا�س التعليمية.
ا�ست�سافته مكتبة  الذي   )IPS 2010( ال�سماوية  للقباب  الدولية  للجمعية  الع�رشين  املوؤمتر  ويف 
الإ�سكندرية موؤخًرا، تعر�سنا لهذا النوع الرائع من املنتجات التي توفر تقنية القباب ال�سماوية يف 
جميع الأحجام حتى تلك التي ميكن حملها يف كف اليد. وهذه الأجهزة جتلب النجوم لغرف املعي�سة 

يف منازلنا وحتى اإىل احلمامات!
فماذا ميكننا اأن نطلب اأكرث من ذلك؟ مل يعد لدينا اأي عذر؛ فقد جاء وقت الراحة 

وال�سرتخاء لال�ستمتاع والتاأمل يف اأ�رسار ومفاجاآت ال�سماوات من داخل منازلنا.

دورية زول
23 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

دائرة النار
40 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

معلومات للزائر
القبة  دخول  ور�سوم  اليومي  اجلدول  على  •لالطالع  	
الإلكرتوين:      املركز  موقع  زيارة  يرجى  ال�سماوية، 

www .bibalex.org/psc
القبة  حتتفظ  فنية،  ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  •يرجى  	
وقت  اأي  يف  العرو�س  تغيري  اأو  اإلغاء  بحق  ال�سماوية 
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حدث  عن  كتبنا  ال�سابق،  العدد  يف 
وهو  الوقت،  ذلك  يف  ُمقِباًل  كان  بارز 
للقباب  الدولية  للجمعية  الع�رشون  املوؤمتر 
مرة  لأول  ا�ست�سافته  مت  والذي  ال�سماوية، 
قام  حيث  الأو�سط؛  وال�رشق  اإفريقيا  يف 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  بتنظيمه 
ح�سد  فقد  واأخرًيا،  الإ�سكندرية.  مبكتبة 
الفرتة  يف  ثماره  عامني  دام  الذي  الإعداد 
ما بني 27 و30 يونية 2010؛ وهي فرتة 
فاق  الذي  الرائع  احلدث  ذلك  ا�ست�سافة 

توقعات اجلميع.
يف   ،2008 عام  يف  الق�سة  بداأت  وقد 
اأول  وهي  ب�سيكاغو،  ال�سماوية  اأدلر  قبة 
ا�ست�سافة  مت  حيث  اأمريكية؛  �سماوية  قبة 
الدولية  للجمعية  ع�رش  التا�سع  املوؤمتر 
القبة  ممثل  قدم  حينها  ال�سماوية.  للقباب 
ا  عر�سً الإ�سكندرية  مبكتبة  ال�سماوية 
للموؤمتر  الإ�سكندرية  مكتبة  ل�ست�سافة 
الدويل التايل للجمعية؛ وكان حمور اجلذب 
بالعر�س هو "العودة اإىل الإ�سكندرية، مهد 

علم الفلك".
فدخلت مكتبة الإ�سكندرية يف مناف�سة 
اعرتاًفا  ولكن  وال�سني؛  فرن�سا  مع  �سعبة 
بالدور الهام الذي لعبته مكتبة الإ�سكندرية 
العلوم  جمالت  جميع  اإثراء  يف  القدمية 
جمل�س  جلنة  جتد  مل  الفلك،  علم  وخا�سة 
مكاًنا  ال�سماوية  للقباب  الدولية  اجلمعية 

اإفريقيا  اإىل  الفريد  اأف�سل جللب هذا احلدث 
وال�رشق الأو�سط، مهد اأقدم احل�سارات التي 

عرفتها الإن�سانية.
املحلية  اللجنة  عملت  �سنتني،  وملدة 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مبركز  للتنظيم 
ف�سملت  املوؤمتر؛  تفا�سيل  من  الكثري  على 
للمحا�رشات  الإعداد  التح�سريات 
وتن�سيق  العمل،  وور�س  واجلل�سات 
العر�س  واأوقات  واملعر�س  الجتماعات 
اجلولت  تنظيم  وكذلك  ال�سماوية،  بالقبة 
قبل  ملا  الجتماعي  والربنامج  ال�سياحية 
من  الكثري  وغريها  املوؤمتر،  وبعد  واأثناء 
الدقيقة؛ فقد  ا�ستلزمت العناية  التي  الأمور 

كانت مهمتنا اأن نتجاوز التوقعات.
وبالرغم من تاأكدنا من ح�سور ممثلي 
العامل؛  اأنحاء  جميع  من  ال�سماوية  القباب 
للقباب  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  اإن  حيث 
ال�سماوية هو احلدث الأهم يف عامل القباب 
وبالرغم  املتعددة؛  وتقنياتها  ال�سماوية 
العامل  افتتان  مبدى  معرفتنا  من  ا  اأي�سً
الناحية  من  و�سحرها  وتاريخها  مب�رش 
م�سئولني  فقط  نكن  مل  اأننا  اإل  ال�سياحية، 
اأردنا  بل  الإ�سكندرية،  مكتبة  �سمعة  عن 
من  ي�ستفيدوا  واأن  امل�ساركون  ي�ستمتع  اأن 

املوؤمتر.
وكما كان متوقًعا، اجتمع 335 ممثاًل 
للقباب ال�سماوية من 44 دولة خمتلفة من 

مبكتبة  املوؤمتر  هذا  حل�سور  قارات  ال�ست 
الإ�سكندرية، كما عر�س 27 راعًيا منتجاتهم 
اإفانز  �رشكة  وكانت  املوؤمتر.  معر�س  يف 
و�ساذرلند؛ وهي موردة نظام ديجي�ستار4 
للقبة ال�سماوية مبكتبة الإ�سكندرية، و�رشكة 
ومن  العار�سني.  اأكرب  هما  �سكاي-�سكان 
اآر.اإ�س. �رشكات  ا  اأي�سً العار�سني  �سمن 

وكونيكا   )R.S.A.Cosmos( كوزمو�س  اإيه 
 )Spitz( و�سبيتز )Konica Minolta( مينولتا
 )Global Immersion( اإمر�سن  وجلوبال 
وميجا�ستار   )UNIVIEW( ويونيفيو 
وجوتو   )Zeiss( وزاي�س   )Megastar(

)GOTO( وغريها.
اأن  رائعة  جتربة  ا  حقًّ كانت  ولقد 
من  فيه  مبا  ال�سحري  العامل  لذلك  ندلف 
على  فيه  لع  نطَّ واأن  الة،  نقَّ �سماوية  قباب 
التقنيات  ذات  املعرو�سات  من  كبري  عدد 
املذهلة التي تقربنا اإىل ال�سماء ب�سكل غري 

م�سبوق.
اأحد اأهم اأجزاء املوؤمتر كانت اجلل�سات 
حما�رشين  �سمت  والتي  الرئي�سية  الثالث 
الدكتور  األقى  الفتتاح،  يوم  ففي  بارزين. 
مكتبة  مدير  الدين،  �رشاج  اإ�سماعيل 
الإ�سكندرية، حما�رشة بعنوان "الإ�سكندرية 
التايل،  اليوم  ويف  الفلك".  علم  وتاريخ 
مركز  مدير  الباز،  فاروق  الدكتور  األقى 
بو�سطن،  جامعة  يف  الُبعد  من  ال�ست�سعار 

ال�سماوية  القباب  "دور  بعنوان  حما�رشة 
الأخري،  اليوم  ويف  العلوم".  تعليم  يف 
حتدث الدكتور جورج �سليبا، اأ�ستاذ العلوم 
كولومبيا،  جامعة  يف  والإ�سالمية  العربية 
عن "علم الفلك العربي والإ�سالمي يف اإطار 

تداخل الثقافات وال�سياق الأوروبي".
كما انعقد على هام�س املوؤمتر حدثان 
فريدان من نوعهما. فالأول مرة، مت تنظيم 
اجتماع خا�س بالقباب ال�سماوية الناطقة 
باللغة العربية والذي دعا اإليه مارك رولو، 
ال�سارقة  لكليات  ال�سماوية  القباب  من�سق 
الجتماع  هذا  من  الهدف  وكان  العليا. 
القباب  "جمعية  لتنظيم  اقرتاح  طرح  هو 
العربية"،  باللغة  الناطقة  ال�سماوية 
ودعم  موافقة  على  للح�سول  وتقدميه 

اجلمعية الدولية للقباب ال�سماوية.
اأما احلدث الثاين فكان توقيع اتفاقية 
ميثلها  والتي  الإ�سكندرية،  مكتبة  بني 
الدكتور اإ�سماعيل �رشاج الدين مدير مكتبة 
الإ�سكندرية، والهيئة القومية لال�ست�سعار من 
الُبعد وعلوم الف�ساء، والتي ميثلها الدكتور 
من  والهدف  الهيئة.  رئي�س  الد�سوقي  اأمين 
العلمي  التعاون  تعزيز  هو  التفاقية  هذه 
عمل  اإطار  تت�سمن  حيث  املوؤ�س�ستني؛  بني 
وتطبيقات  الف�ساء  جمال  يف  للتعاون 
ال�ست�سعار من الُبعد، وكذلك لتطوير الربامج 
املوؤ�س�ستني،  كلتا  يف  ال�سباب  ت�رشك  التي 
واإطالق قمرين �سناعيني تعليميني، ودعم 
بالإ�سافة  والعلمي،  الأكادميي  التبادل 
والتطوير  البحث  جمالت  يف  التعاون  اإىل 

والبحث العلمي امل�سرتك.
ومن الناحية الجتماعية فاإن اجلولت 
ال�سياحية فيما قبل وبعد املوؤمتر كانت هي 
فقد  واإثارة؛  ت�سويًقا  والأكرث  الأبرز  احلدث 
انبهر امل�ساركون ب�سحر الإ�سكندرية وروعة 

القاهرة وعظمة الأق�رش واأ�سوان.
الع�رشون  الدويل  املوؤمتر  كان  لقد 
جتربًة  ال�سماوية  للقباب  الدولية  للجمعية 
مثمرة بحق لكل من �سارك يف تنظيمه. وقد 
منعك�َسني  والإعجاب  النبهار  روؤية  كانت 
وتقدير  مكافاأة  خري  ال�سيوف  وجوه  على 

بعد عامني من العمل ال�ساق.

مالحظات املحرر:
للقباب  الدولية  اجلمعية  تاأ�س�ست 
ال�سماوية عام 1970؛ وهي رابطة عاملية 
وتتكون  ال�سماوية.  بالقباب  للعاملني 
 35 من  ع�سو   700 حوايل  من  اجلمعية 
دولة حول العامل، وميثلون مدار�س وكليات 
ذات  عامة  ومرافق  ومتاحف  وجامعات 
القباب  ذلك  يف  مبا  خمتلفة؛  اأحجام 
والهدف  واملتنقلة.  الثابتة  ال�سماوية 
التبادل  ت�سجيع  هو  للجمعية  الأ�سا�سي 
خالل  من  الرابطة  اأع�ساء  بني  الفكري 

املوؤمترات واملطبوعات وال�سبكات.

أهم أ„jاı القjاب الéماوية
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلميŸÌÜÌ ¥i!القjة الéماوية

كثرًيا ما كتبنا عن تاريخ القباب ال�سماوية وكذلك عن العديد من الخرتاعات املذهلة لتقنياتها 
املتعددة والتي عادًة ما تخ�س القباب ال�سماوية الكبرية التي تت�سع جلماهري عري�سة. وقد حتدثنا عن 
كل �سيء من تقنيات العر�س الكاملة القببية والعرو�س الرقمية ثالثية الأبعاد اإىل امل�سارح املغمورة. 
ولكن يف هذا العدد، نودُّ اأن نركز على نوع خمتلف من تقنيات عر�س القباب ال�سماوية، وهي تقنية 

عادت لتكون حمط اهتمام ال�سناعة؛ حيث جتلب اإلينا ال�سماوات البعيدة لأقرب مما نت�سور.
ا للقباب ال�سماوية  جهاز ال�ساي-دوم )SciDome( هو جهاز عر�س فيديو منفرد �سمم خ�سي�سً
ال�سغرية واملتو�سطة. وهو جهاز عر�س رقمي متكامل؛ في�سمل حماكاة حلظية ثالثية الأبعاد لل�سماء 
اقة ومنتظمة على �سطح القبة  وعرو�س كاملة القببية متعددة الو�سائط. ويعر�س هذا النظام �سورة برَّ
اأنه �سهل ال�ستخدام ومرن وب�سيط للم�ستخدم. كما تفوق جودة  ال�سماوية بالكامل، ولكن الأهم هو 
اأنظمة عر�س  اجلهاز غريها من  لهذا  التعليمية  والقدرات  الفلكية  التفا�سيل  النجوم، وكذلك  جمال 
القبة ال�سماوية الرقمية. ويعمل جهاز ال�ساي-دوم بنظام �ستاري-نايت )Starry Night(؛ وهو النظام 

الفلكي الأكرث �سموًل يف العامل؛ اإل اأن �سعره منا�سب للقباب ال�سماوية التعليمية.
ولكن هل من املمكن اأن يكون هناك جهاز عر�ض قبة �سماوية عايل اجلودة والأداء 

وميكن حمله باليد الواحدة؟
لهذا  اخرتاعه  مت  وقد  نوعه،  من  الأول  هو   )MEGASTAR ZERO( ميجا�ستار-زيرو  جهاز  اإن 
اأي ميكن حمله ونقله  ال�سلة، ووزنه 11 كجم،  اأي يف حجم كرة  �سم،  بالتحديد؛ فقطره 27  الهدف 
الكهربائي منخف�س، ول يحتاج  وا�ستهالك اجلهاز  ُي�سقط حوايل 2،2 مليون جنم.  اأنه  اإل  ب�سهولة؛ 

لتغيري يف اللمبات، وميكن ا�ستخدامه يف املدار�س والقباب ال�سماوية النقالة وما اإىل ذلك.
ولقد ح�سل جهاز هوم-�ستار )HOMESTAR(، وهو اأول جهاز عر�س قبة �سماوية منزيل جتاري 
يف العامل، على العديد من اجلوائز لكونه �سبًقا متميًزا. فيقال اإن الإن�سان ميكنه روؤية عدة اآلف من 
النجوم بالعني املجردة يف الليايل احلالكة؛ اإل اأنه اليوم، وبالأخ�س يف املدن الكبرية، ي�سعب روؤية 
�سماء الليل. اأما هذا اجلهاز فيمكنه عر�س �ستني األف جنم؛ الأمر الذي ي�سبع ف�سول هوؤلء الراغبني 

يف روؤية جنوم ال�سماء بينما ي�ستمتعون بالراحة يف منازلهم.
اإن جهاز هوم-�ستار الذي بداأ توزيعه يف 2005 يقوم مبحاكاة �سماء الليل داخل غرفتك. اأما 
ملونة  �سورته  املوا�سفات،  عايل  جهاز  وهو  )HOMESTAR PRO(؛  املحرتف  هوم-�ستار  جهاز 
النقي  هوم-�ستار  جهاز  اأما  الأول.  املنزيل  القببي  العر�س  جهاز  من  رة  مطوَّ �سورة  هو  وحادة؛ 
)HOMESTAR PURE( فهو اأب�سط مناذج هذه ال�سل�سلة، ويعر�س �سماء الليل البديعة بالتحكم اليدوي. 
يف  الليل  �سماء  يعر�س   )HOMESTAR SPA( املنتجع  هوم-�ستار  جهاز  فاإن  اآخر،  �سعيد  وعلى 

احلمام! فهو م�ساد للماء ومت ت�سميمه ليطفو عليه.
مناذج  من  تطوًرا  الأكرث  هو   )HOMESTAR EXTRA( اإك�سرتا  هوم-�ستار  جهاز  فاإن  واأخرًيا، 
هوم-�ستار، ويعر�س 120 األف جنم وي�سمل �سبع عد�سات متخ�س�سة ومزود بجهاز حتكم عن بعد. 

ويعر�س اجلهاز ال�سماوات ح�سب التوقيت والتاريخ، وميكن ا�ستخدامه يف الأغرا�س التعليمية.
ا�ست�سافته مكتبة  الذي   )IPS 2010( ال�سماوية  للقباب  الدولية  للجمعية  الع�رشين  املوؤمتر  ويف 
الإ�سكندرية موؤخًرا، تعر�سنا لهذا النوع الرائع من املنتجات التي توفر تقنية القباب ال�سماوية يف 
جميع الأحجام حتى تلك التي ميكن حملها يف كف اليد. وهذه الأجهزة جتلب النجوم لغرف املعي�سة 

يف منازلنا وحتى اإىل احلمامات!
فماذا ميكننا اأن نطلب اأكرث من ذلك؟ مل يعد لدينا اأي عذر؛ فقد جاء وقت الراحة 

وال�سرتخاء لال�ستمتاع والتاأمل يف اأ�رسار ومفاجاآت ال�سماوات من داخل منازلنا.

دورية زول
23 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

دائرة النار
40 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

معلومات للزائر
القبة  دخول  ور�سوم  اليومي  اجلدول  على  •لالطالع  	
الإلكرتوين:      املركز  موقع  زيارة  يرجى  ال�سماوية، 

www .bibalex.org/psc
القبة  حتتفظ  فنية،  ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  •يرجى  	
وقت  اأي  يف  العرو�س  تغيري  اأو  اإلغاء  بحق  ال�سماوية 
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كثرًيا ما كتبنا عن تاريخ القباب ال�سماوية وكذلك عن العديد من الخرتاعات املذهلة لتقنياتها 
املتعددة والتي عادًة ما تخ�س القباب ال�سماوية الكبرية التي تت�سع جلماهري عري�سة. وقد حتدثنا عن 
كل �سيء من تقنيات العر�س الكاملة القببية والعرو�س الرقمية ثالثية الأبعاد اإىل امل�سارح املغمورة. 
ولكن يف هذا العدد، نودُّ اأن نركز على نوع خمتلف من تقنيات عر�س القباب ال�سماوية، وهي تقنية 

عادت لتكون حمط اهتمام ال�سناعة؛ حيث جتلب اإلينا ال�سماوات البعيدة لأقرب مما نت�سور.
للقباب  ا  خ�سي�سً �سمم  منفرد  فيديو  عر�س  جهاز  هو   )SciDome( ال�ساي-دوم  جهاز 
حلظية  حماكاة  في�سمل  متكامل؛  رقمي  عر�س  جهاز  وهو  واملتو�سطة.  ال�سغرية  ال�سماوية 
النظام �سورة  الو�سائط. ويعر�س هذا  القببية متعددة  لل�سماء، وعرو�س كاملة  الأبعاد  ثالثية 
برَّاقة ومنتظمة على �سطح القبة ال�سماوية بالكامل، ولكن الأهم هو اأنه �سهل ال�ستخدام ومرن 
وب�سيط للم�ستخدم. كما تفوق جودة جمال النجوم، وكذلك التفا�سيل الفلكية والقدرات التعليمية 
لهذا اجلهاز غريها من اأنظمة عر�س القبة ال�سماوية الرقمية. ويعمل جهاز ال�ساي-دوم بنظام 
�ستاري-نايت )Starry Night(؛ وهو النظام الفلكي الأكرث �سموًل يف العامل؛ اإل اأن �سعره منا�سب 

للقباب ال�سماوية التعليمية.
ولكن هل من املمكن اأن يكون هناك جهاز عر�ض قبة �سماوية عايل اجلودة والأداء وميكن 

حمله باليد الواحدة؟
اإن جهاز ميجا�ستار-زيرو )MEGASTAR ZERO( هو الأول من نوعه، وقد مت اخرتاعه 
لهذا الهدف بالتحديد؛ فقطره 27 �سم، اأي يف حجم كرة ال�سلة، ووزنه 11 كجم، اأي ميكن حمله 
ونقله ب�سهولة؛ اإل اأنه ُي�سقط حوايل 2.2 مليون جنم. وا�ستهالك اجلهاز الكهربائي منخف�س، ول 
يحتاج لتغيري يف اللمبات، وميكن ا�ستخدامه يف املدار�س والقباب ال�سماوية النقالة وما اإىل ذلك.
ولقد ح�سل جهاز هوم-�ستار )HOMESTAR(، وهو اأول جهاز عر�س قبة �سماوية منزيل 
جتاري يف العامل، على العديد من اجلوائز لكونه �سبًقا متميًزا. فيقال اإن الإن�سان ميكنه روؤية عدة 
اآلف من النجوم بالعني املجردة يف الليايل احلالكة؛ اإل اأنه اليوم، وبالأخ�س يف املدن الكبرية، 
ي�سعب روؤية �سماء الليل. اأما هذا اجلهاز فيمكنه عر�س �ستني األف جنم؛ الأمر الذي ي�سبع ف�سول 

هوؤلء الراغبني يف روؤية جنوم ال�سماء بينما ي�ستمتعون بالراحة يف منازلهم.
اإن جهاز هوم-�ستار الذي بداأ توزيعه يف 2005 يقوم مبحاكاة �سماء الليل داخل غرفتك. 
اأما جهاز هوم-�ستار املحرتف )HOMESTAR PRO(؛ وهو جهاز عايل املوا�سفات، �سورته 
ملونة وحادة؛ هو �سورة مطوَّرة من جهاز العر�س القببي املنزيل الأول. اأما جهاز هوم-�ستار 
النقي )HOMESTAR PURE( فهو اأب�سط مناذج هذه ال�سل�سلة، ويعر�س �سماء الليل البديعة 
 )HOMESTAR SPA( اآخر، فاإن جهاز هوم-�ستار املنتجع  اليدوي. وعلى �سعيد  بالتحكم 

يعر�س �سماء الليل يف احلمام! فهو م�ساد للماء ومت ت�سميمه ليطفو.
واأخرًيا، فاإن جهاز هوم-�ستار اإك�سرتا )HOMESTAR EXTRA( هو الأكرث تطوًرا من مناذج 
هوم-�ستار، ويعر�س 120 األف جنم وي�سمل �سبع عد�سات متخ�س�سة ومزود بجهاز حتكم عن بعد. 

ويعر�س اجلهاز ال�سماوات ح�سب التوقيت والتاريخ، وميكن ا�ستخدامه يف الأغرا�س التعليمية.
ويف املوؤمتر الع�رشين للجمعية الدولية للقباب ال�سماوية )IPS 2010( الذي ا�ست�سافته مكتبة 
الإ�سكندرية موؤخًرا، تعر�سنا لهذا النوع الرائع من املنتجات التي توفر تقنية القباب ال�سماوية يف 
النجوم لغرف  اليد. وهذه الأجهزة جتلب  التي ميكن حملها يف كف  جميع الأحجام حتى تلك 

املعي�سة يف منازلنا وحتى اإىل احلمامات!
فماذا ميكننا اأن نطلب اأكرث من ذلك؟ مل يعد لدينا اأي عذر؛ فقد جاء وقت الراحة وال�سرتخاء 

لال�ستمتاع والتاأمل يف اأ�رسار ومفاجاآت ال�سماوات من داخل منازلنا.

القبة النقالة

معر�س املوؤمتر

عرو�س القبة ال�سماوية

د. توم ما�سون، رئي�س اجلمعية

رحلة الأق�رش واأ�سوان



متحف تاريخ العلوم

الطب 
على مر الع�صور

الطب يف م�رس الفرعونية والإ�سكندرية الهيلين�ستية 
والعاملمَ العربي الإ�سالمي

بقلم ر�سا قنديل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

ال�سماوية  القبة  ملركز  الأ�سا�سية  الثالثة  الأجزاء  اأحد  العلوم  تاريخ  متحف  ُيَعد 
وهي                     هامة،  زمنية  ُحَقب  ثالث  خالل  العلوم  تاريخ  بعر�س  املتحف  ويقوم  العلمي. 
الفرتات  وتلك  الإ�سالمي.  العربي  والعامل  الهيلين�ستية  والإ�سكندرية  الفرعونية  م�رش 
ا يف تطور جميع  اأ�ساءت كهف الإن�سانية املظلم ولعبت دوًرا هامًّ العظيمة هي التي 

فروع العلم؛ ومن �سمنها الطب.

م�رس الفرعونية
ا يف م�رس، فاإنهم يتميزون يف الطب عن غريهم من الب�رس"، هكذا قال هومريو�س  "اأمَّ

يف الأودي�سة.
مل يتفوق القدماء امل�رشيون يف جمال الهند�سة املعمارية فح�سب، وهو الذي ُيعد 
باإجراء  قاموا  فقد  اأ�سنان.  واأطباء  كجراحني  ا  اأي�سً تفوقوا  بل  عظمتهم،  ميَّز  ما  اأهم 
العمليات اجلراحية با�ستخدام اأدوات متطورة؛ كما يعود اأ�سل كثري من الأدوية الهامة 

التي ن�ستخدمها اليوم اإىل م�رش القدمية.
فمنذ فجر التاريخ، اأدرك امل�رشيون القدماء اأهمية تطور الطب وزيادة الوعي بتاأثري 
اإنهم قاموا بتوثيق جميع تفا�سيل حياتهم على  الإن�سان. وحيث  الطعام على �سحة 
ا طبية �سهرية يف معبد    اأن جند ن�سو�سً اليوم  جدران املعابد واأوراق الربدي، ميكننا 

ا يف برديات اإدوين �سميث واإلبري�س. كوم اأمبو، كما جندها اأي�سً
اأن يكون �سبب املر�س هو غ�سب  الفراعنة، ميكن  ال�سببية عند  النظر  ومن وجهة 
الآلهة، اأو روح �سخ�س متوفى، اأو عن طريق الأج�سام الناقلة للعدوى املختلفة، اأو عن 
طريق دم املري�س نف�سه، اأو ب�سبب الطفيليات والديدان. ومن الناحية الأخرى، فمن وجهة 
النظر العالجية قد ك�سفت الو�سفات املوجودة على اأوراق الربدي الطبية عن الفحو�سات 

الطبية والت�سخي�س.

وقد مت حتديد بع�س الأمرا�س عن طريق فح�س البقايا املحنطة، ومنها مر�س ال�سل. 
اأما اأمرا�س العيون فكانت حتدث ب�سبب التعر�س املفرط لأ�سعة ال�سم�س والرمل والغبار؛ 
نقو�س  وعلى  الربدي  اأوراق  من  كثري  يف  العمال  بعيون  العناية  كيفية  تو�سيح  مت  وقد 
املعابد. ومتت ت�سمية مر�س الكتاركت )فقدان �سفافية عد�سة العني( بهذا ال�سم؛ حيث اعتقد 
الالتينيون اأنه يحدث ب�سبب تدفق �سائل ما من املخ اإىل العني؛ وقد اأطلق عليه امل�رشيون 

"ارتفاع املاء"، مما ي�سري لنف�س الفهم اخلاطئ لدى الالتينيني بعد ذلك بقرون.
ونظًرا لالأعمال البدنية ال�ساقة التي كان يقوم بها معظم ال�سكان، تاأثرت اأج�سامهم 
وتعر�ست لأمرا�س كثرية كانت �سائعة حينذاك مثل التهاب املفا�سل، والتهاب املفا�سل 
املزمن الذي يت�سبب يف حتلل املفا�سل نتيجة للجروح اأو عوامل ال�سن، وانحناء العمود 

الفقري، والُك�ساح )لني العظام عند الأطفال(.
وقد اأظهرت البقايا العظمية للعمال الذين قاموا ببناء الهرم اأن ك�سور الأطراف كانت 
ُتعاَلج با�ستخدام تقنيات حديثة؛ حيث كان يتم تثبيت الأطراف بوا�سطة جبرية خ�سبية 
ملفوفة ب�سمادات اأو يتم تغطيتها باجل�س امل�سنوع من األبان الأبقار خمتلطة بال�سعري 

ا بال�سمغ واملاء. اأو اأوراق اأ�سجار ال�سنط وتثبيتها �سويًّ
كما ا�ستخدم الأطباء د�ستور ال�سيدلة، فا�ستخدموا املنتجات احليوانية مثل النخاع 
اأوراق  ذلك  يف  مبا  النباتية  املنتجات  ا  اأي�سً وا�ستخدموا  واللحوم،  والدهون  والعظام 
الأ�سجار والثمار والبذور واجلذور وم�ستقاتها مثل ال�سمغ والزيوت والنبيذ والبرية...
الخ. ومن املنتجات املعدنية قاموا با�ستخدام النحا�س والزنك وكربونات الكال�سيوم 

املتبلورة وامللح وال�سبَّة والطني.

الإ�سكندرية الهيلين�ستية
ُيَعد اأبوقراط، امللقَّب ب"اأبو الطب"، هو اأهم �سخ�سية يف الطب اليوناين القدمي، وقد 
ى ب"َق�َسم  اأ�س�س مدر�سة للطب خا�سة به؛ تلك التي قام طالبها بعد ذلك بو�سع ما ي�سمَّ

اأبوقراط" لالأطباء، والذي مازال ُي�ستخَدم حتى يومنا هذا.
اأما جالينو�ض اليوناين فكان اأحد اأعظم اجلراحني يف العامل القدمي؛ حيث قام باإجراء 
العديد من اجلراحات اجلريئة واملغاِمرة، مبا يف ذلك جراحات املخ والعيون، والتي مل 

ميار�سها اأحد بعده ملدة األفي عام تقريًبا.
الأطباء  اثنني من  نتذكر  اأن  القدمية، يجب  الإ�سكندرية  للطب يف  نتطرق  وعندما 
الت�رشيح  بدرا�سة  قاما  اللذين  واإيرازي�سرتاتو�ض  هريوفيلو�ض  وهما  الت�رشيح  وعلماء 

الب�رشي ا�ستناًدا اإىل ت�رشيح اجلثث وكذلك اجل�سم احلي.
والقلب  الأربعة،  واأغ�سيتها  العني  هريوفيلو�ض  و�سف  الدرا�سات،  تلك  خالل  ومن 
وحجراته الأربع. كما اأن اأبحاثه يف الدم ودورته دفعته لدرا�سة وحتليل املخ؛ فاقرتح اأن 
املخ هو مكان العقل والتفكري ولي�س القلب. وكان ذلك يف حد ذاته انت�ساًرا علميًّا حينها؛ 

حيث كان القلب ُيعَترب حتى ذلك الوقت هو مركز اجلهاز الع�سبي.
القلب  �سمامات  و�سف  يف  الف�سل  له  رجع  فقد  لإيرازي�سرتاتو�ض،  بالن�سبة  اأما 
للقلب  الرئي�سية  الأربعة  ال�سمامات  الدموية؛ حيث قام بتحديد  الأوعية  ور�سالته عن 
ح اأن كل �سمام يعمل يف اجتاه واحد  وو�سف وظيفتها. وعلى وجه اخل�سو�س، فقد و�سَّ

فقط واأن القلب يعمل مثل امل�سخة.
دي�سقوريد�ض هو طبيب اآخر له اإ�سهامات عظيمة يف الطب القدمي؛ حيث قام بكتابة 
وهي  جملدات،  خم�سة  يف  الطبية"  املادة  "يف  بعنوان  وع�سبية  �سيدلنية  مو�سوعة 
ا حينذاك مل يتم حتطيمه حتى  حتتوي على و�سف ل600 نبات، وكان ذلك رقًما قيا�سيًّ

تفوَّق عليه ابن البيطار بعد عدة قرون.

العاملمَ العربي الإ�سالمي
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "ما اأنزل اهلل من داء اإل واأنزل له دواء".

اأبو بكر حممد بن زكريا الرازي هو اأحد اأبرز الأطباء العرب، وقد اأ�سار اإليه موؤرخو 
الري  الأطباء مب�ست�سفى  الرازي كبري  العرب". كان  "جالينو�س  الو�سطى با�سم  القرون 
)يف بالد فار�س(، وقام بكتابة الكثري من الأعمال العظيمة مثل "كتاب احلاوي" الذي 
قام فيه بك�سف النقاب عن العديد من املالحظات ال�سخ�سية والقتبا�سات من العلماء 

القدامى يف و�سف الأمرا�س ال�رشيرية، وقد قام م�ساعده بن�رش الكتاب بعد وفاته. 
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وقد �سعى الرازي عند ت�سخي�س الأمرا�س وعالجها اإىل اتباع ما ميليه عليه احل�س 
العملي؛ فربهنت كتاباته الطبية على قدر كبري من الدقة عند فح�س املر�سى وو�سف 
الأعرا�س، وذلك لأن معرفته قامت على درا�سة متاأنية لأ�سالفه من اليونانيني والعرب.

ا اأبو القا�سم خلف بن عبا�ض الزهراوي، والذي ل ميكن اإنكار  ومن الأطباء العرب اأي�سً
اجنازاته. وقد األف الزهراوي مو�سوعة �سخمة يف ثالثني جزًءا بعنوان "كتاب الت�رشيف 
ر على تطور الطب واجلراحة يف اأوروبا بعد اأن متت  اأثَّ ملن عجز عن التاأليف"، والذي 
ترجمته اإىل الالتينية يف اأواخر القرن الثاين ع�رش، ثم بعد ذلك اإىل العديد من اللغات 
ا للجراحة، ويحتوي على اأوائل ال�سور للمعدات  الأوروبية. وكان اجلزء الثالثون خم�س�سً

ا. اجلراحية على مر الع�سور، والتي مت و�سف و�رشح حوايل 200 اأداة منها تف�سيليًّ
اأما اأبو علي احل�سني عبد اهلل بن �سينا، فكان من اأ�سهر الفال�سفة والأطباء يف الع�رش 
الذهبي لالإ�سالم. قام ابن �سينا بتاأليف "كتاب ال�سفاء"، وهو مو�سوعة فل�سفية وعلمية 

�سخمة، وكتاب "القانون يف الطب"؛ والذي ُيَعد من اأ�سهر الكتب يف تاريخ الطب.
الكتب  يف  احلال  هو  وكما  كلمة،  مليون  حوايل  على  "القانون"  كتاب  ويحتوي 
العربية الأخرى، فهو مق�سم برباعة اإىل اأجزاء رئي�سية وفرعية. والتق�سيم الرئي�سي يتكون 
من خم�سة اأجزاء: يتناول اجلزء الأول منها املبادئ الأ�سا�سية يف الطب؛ ويعر�س اجلزء 
الثاين الأدوية الب�سيطة يف ترتيب اأبجدي؛ اأما اجلزء الثالث فيعر�س الأمرا�س اخلا�سة 
الرابع  اجلزء  القدم؛ وي�رشح  الراأ�س وحتى  بدًءا من  اجل�سم  واأجزاء معينة يف  باأع�ساء 
الأمرا�س التي تبداأ يف جزء معني من اجل�سم ثم تنت�رش يف باقي اأجزاء اجل�سم مثل احلمى؛ 

بة. وياأتي اجلزء اخلام�س والأخري ليعر�س الأدوية امُلركَّ
كما ي�سري الكتاب اإىل اأهمية علم النظم الغذائية وتاأثري املناخ والبيئة على �سحة 
الإن�سان وا�ستخدام التخدير عن طريق الفم اأثناء العمليات اجلراحية. ون�سح ابن �سينا 
اإزالة جميع  والتاأكد من  الأوىل  ال�رشطان يف مراحله  باأهمية عالج مر�س  اجلراحني 
اإىل حوايل 760،  ت�سل  العقاقري،  من  كبرًيا  عدًدا  الكتاب  وت�سمن  امل�سابة.  الأن�سجة 
العقار  باختبار  اأو�سى  كما  وتاأثريها.  ا�ستخدامها  كيفية  حول  بتعليمات  م�سحوبة 

اجلديد على احليوانات والب�رش قبل ال�ستخدام العام.
يف تعليقه الكبري على كتاب ابن �سينا "القانون يف الطب"، و�سف ابن النفي�ض؛ الذي 
در�س الطب يف م�ست�سفى النوري الكبري بدم�سق؛ الدورة الدموية يف الرئتني للمرة الأوىل 
ال�رشيان  وظيفة  �رشح  كما  ال�سعرية.  الأنابيب  و�رشيان  الهوائية  َعب  لل�سُّ و�سًفا  وقدَّم 
الت تو�سل الدم لع�سالت القلب، لي�سبق بذلك ويليام هاريف الذي اكت�سف  التاجي كمو�سِّ

عام 1628 اأن الدم يدور يف دائرة مغلقة.
واأخرًيا ولي�س اآِخًرا، قام ابن البيطار، وهو ابٌن جلراح بيطري، بدرا�سة علم النباتات 
النباتات  لعلم  والتي كانت جميعها مكر�سة  ال�سهرية،  اأعماله  �سنوات. ومن بني  لعدة 
"اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية"؛ وهو مو�سوعة رائعة  وال�سيدلة والتغذية، كتاب 

ومبهرة حتتوي على حوايل 1.400 مادة يف 2.330 مقاًل.
اإن كل هذه الأ�سماء ما هي اإل قطرة من بحر ل ينتهي من العلماء والكت�سافات 
العلمية التي �ساهمت يف تقدُّمنا خطوة بخطوة حتى و�سلنا ملا تو�سلنا اإليه اليوم من 
معرفة بج�سم الإن�سان ووظائفه والأمرا�ض التي ت�سيبه وكيفية عالجها. وهي معرفٌة، 
لولها ما و�سلنا اإىل ما نحن عليه اليوم، وملا علمنا كيف كانت �ست�سبح حياتنا. 

فبالنظر اإىل ما حققناه يف املا�سي، ميكننا امُل�سي ُقدًُما نحو امل�ستقبل.

املراجع
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/177583/Ebers-papyrus
http://www.historylearningsite.co.uk/medicine_and_ancient_greece.htm
http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/medicine/
http://www.buzzle.com/articles/ancient-greek-medicine.html
http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?articleID=501
http://www.famousmuslims.com/IBN%20AL-NAFIS.htm
http://www.youtube.com/watch?v=g8bvA9O7wI0
h t tp : / /www.manuscr ip ts . i dsc .gov.eg /Manuscr ip t /Repor t / resu l t .
aspx?manuID=32642
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/45755/Avicenna
http://www.ummah.com/history/scholars/ibn_sina/

اأنا طبيب يوناين و�سيديل وعامل نباتات.
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 600 نبات.

مت ترجمة تلك املو�سوعة اإىل عدة لغات فيما بعد.

ُولدت مبدينة طهران لكنني ا�ستقررت يف بغداد.
فت مو�سوعة طبية مكونة من 9 اأجزاء؛ حيث قمت بتجميع اأغلب املعلومات  األَّ

الطبية من الأطباء اليونانيني واأ�سفت اإليها بع�ض املعلومات اجلديدة.

كنت من اأ�سهر اجلراحني امل�سلمني.
األفت مو�سوعة طبية من 30 جزًءا مكونة من كل املعلومات الطبية التي 

ح�سلت عليها من خالل ممار�ستي للطب.
يف اجلزء الأخري من املو�سوعة، قمت ب�رسح عدة اأدوات جراحية وكيفية 

ا�ستخدامها.

ولدت يف ملقة.
العقاقري  النباتات وعلم تركيب  لدرا�سة علم  اأعمايل مكر�سة  كانت 

وعلم التغذية. 
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 1400 نبات يف 2330 مقالً.

اأنا من علماء الفيزياء امل�سلمني املعروفني.
اكت�سفت الدورة الدموية ال�سغرى.

كنت اأول من اأدرك اأن تنقية الدم الوريدي الذي يخرج من البطني 
بالرئتني؛ حيث  مروره  تخيلنا  اإذا  اإل  تتم  اأن  ل ميكن  الأمين 
البطني  اأن يدخل  قبل  امل�ستن�سق  الهواء  يح�سل على ح�سة 

الأي�رس يف �سورة دم �رسياين.
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الهيلين�ستية  والإ�سكندرية  الفرعونية  م�رس  يف  الطب 
والعاملمَ العربي الإ�سالمي

بقلم ر�سا قنديل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

ُيَعد متحف تاريخ العلوم اأحد الأجزاء الثالثة الأ�سا�سية ملركز القبة ال�سماوية العلمي. 
ويقوم املتحف بعر�س تاريخ العلوم خالل ثالث ُحَقب زمنية هامة، وهي م�رس الفرعونية 
والإ�سكندرية الهيلين�ستية والعامل العربي الإ�سالمي. وتلك الفرتات العظيمة هي التي اأ�ساءت 

ا يف تطور جميع فروع العلم؛ ومن �سمنها الطب. كهف الإن�سانية املظلم ولعبت دوًرا هامًّ

م�رس الفرعونية 
ا يف م�رس، فاإنهم يتميزون يف الطب عن غريهم من الب�رس"، هكذا قال هومريو�س  "اأمَّ

يف الأودي�سة.
مل يتفوق القدماء امل�رشيون يف جمال الهند�سة املعمارية فح�سب، وهو الذي ُيعد اأهم 
العمليات  باإجراء  قاموا  فقد  اأ�سنان.  واأطباء  كجراحني  ا  اأي�سً تفوقوا  بل  عظمتهم،  ميَّز  ما 
اجلراحية با�ستخدام اأدوات متطورة؛ كما يعود اأ�سل كثري من الأدوية الهامة التي ن�ستخدمها 

اليوم اإىل م�رش القدمية.
اأدرك امل�رشيون القدماء اأهمية تطور الطب وزيادة الوعي بتاأثري  فمنذ فجر التاريخ، 
الطعام على �سحة الإن�سان. وحيث اإنهم قاموا بتوثيق جميع تفا�سيل حياتهم على جدران 
ا طبية �سهرية يف معبد كوم اأمبو، كما  املعابد واأوراق الربدي، ميكننا اليوم اأن جند ن�سو�سً

ا يف برديات اإدوين �سميث واإلبري�س. جندها اأي�سً
ومن وجهة النظر ال�سببية عند الفراعنة، ميكن اأن يكون �سبب املر�س هو غ�سب الآلهة، اأو 
روح �سخ�س متوفى، اأو عن طريق الأج�سام الناقلة للعدوى املختلفة، اأو عن طريق دم املري�س 
العالجية قد  النظر  الأخرى، فمن وجهة  الناحية  والديدان. ومن  الطفيليات  ب�سبب  اأو  نف�سه، 

ك�سفت الو�سفات املوجودة على اأوراق الربدي الطبية عن الفحو�سات الطبية والت�سخي�س.
وقد مت حتديد بع�س الأمرا�س عن طريق فح�س البقايا املحنطة، ومنها مر�س ال�سل. 
ال�سم�س والرمل والغبار؛  التعر�س املفرط لأ�سعة  العيون فكانت حتدث ب�سبب  اأمرا�س  اأما 
نقو�س  وعلى  الربدي  اأوراق  من  كثري  يف  العمال  بعيون  العناية  كيفية  تو�سيح  مت  وقد 

املعابد. ومتت ت�سمية مر�س الكتاركت )فقدان �سفافية عد�سة العني( بهذا ال�سم؛ حيث اعتقد 
الالتينيون اأنه يحدث ب�سبب تدفق �سائل ما من املخ اإىل العني؛ وقد اأطلق عليه امل�رشيون 

"ارتفاع املاء"، مما ي�سري لنف�س الفهم اخلاطئ لدى الالتينيني بعد ذلك بقرون.
اأج�سامهم  تاأثرت  ال�سكان،  معظم  بها  يقوم  كان  التي  ال�ساقة  البدنية  لالأعمال  ونظًرا 
وتعر�ست لأمرا�س كثرية كانت �سائعة حينذاك مثل التهاب املفا�سل، والتهاب املفا�سل 
العمود  وانحناء  ال�سن،  عوامل  اأو  للجروح  نتيجة  املفا�سل  يت�سبب يف حتلل  الذي  املزمن 

الفقري، والُك�ساح )لني العظام عند الأطفال(.
وقد اأظهرت البقايا العظمية للعمال الذين قاموا ببناء الهرم اأن ك�سور الأطراف كانت 
خ�سبية  جبرية  بوا�سطة  الأطراف  تثبيت  يتم  كان  حيث  حديثة؛  تقنيات  با�ستخدام  ُتعاَلج 
ملفوفة ب�سمادات اأو يتم تغطيتها باجل�س امل�سنوع من األبان الأبقار خمتلطة بال�سعري اأو 

ا بال�سمغ واملاء. اأوراق اأ�سجار ال�سنط وتثبيتها �سويًّ
كما ا�ستخدم الأطباء د�ستور ال�سيدلة، فا�ستخدموا املنتجات احليوانية مثل النخاع والعظام 
والثمار  الأ�سجار  اأوراق  ذلك  يف  مبا  النباتية  املنتجات  ا  اأي�سً وا�ستخدموا  واللحوم،  والدهون 
والبذور واجلذور وم�ستقاتها مثل ال�سمغ والزيوت والنبيذ والبرية...الخ. ومن املنتجات املعدنية 

قاموا با�ستخدام النحا�س والزنك وكربونات الكال�سيوم املتبلورة وامللح وال�سبَّة والطني.

الإ�سكندرية الهيلين�ستية
ُيَعد اأبوقراط، امللقَّب ب"اأبو الطب"، هو اأهم �سخ�سية يف الطب اليوناين القدمي، وقد اأ�س�س 
ى ب"َق�َسم اأبوقراط")1(  مدر�سة للطب خا�سة به؛ تلك التي قام طالبها بعد ذلك بو�سع ما ي�سمَّ

لالأطباء، والذي مازال ُي�ستخَدم حتى يومنا هذا.
اأما جالينو�ض اليوناين فكان اأحد اأعظم اجلراحني يف العامل القدمي؛ حيث قام باإجراء 
مل  والتي  والعيون،  املخ  جراحات  ذلك  يف  مبا  واملغاِمرة،  اجلريئة  اجلراحات  من  العديد 

ميار�سها اأحد بعده ملدة األفي عام تقريًبا.
وعندما نتطرق للطب يف الإ�سكندرية القدمية، يجب اأن نتذكر اثنني من الأطباء وعلماء 
الت�رشيح وهما هريوفيلو�ض واإيرازي�سرتاتو�ض اللذين قاما بدرا�سة الت�رشيح الب�رشي ا�ستناًدا 

اإىل ت�رشيح اجلثث وكذلك اجل�سم احلي.
والقلب  الأربعة،  واأغ�سيتها  العني  هريوفيلو�ض  و�سف  الدرا�سات،  تلك  خالل  ومن 
وحجراته الأربع. كما اأن اأبحاثه يف الدم ودورته دفعته لدرا�سة وحتليل املخ؛ فاقرتح اأن 
املخ هو مكان العقل والتفكري ولي�س القلب. وكان ذلك يف حد ذاته انت�ساًرا علميًّا حينها؛ 

حيث كان القلب ُيعَترب حتى ذلك الوقت هو مركز اجلهاز الع�سبي.
اأما بالن�سبة لإيرازي�سرتاتو�ض، فقد رجع له الف�سل يف و�سف �سمامات القلب ور�سالته 
وو�سف  للقلب  الرئي�سية  الأربعة  ال�سمامات  بتحديد  قام  حيث  الدموية؛  الأوعية  عن 
ح اأن كل �سمام يعمل يف اجتاه واحد فقط واأن  وظيفتها. وعلى وجه اخل�سو�س، فقد و�سَّ

القلب يعمل مثل امل�سخة.
بكتابة  قام  حيث  القدمي؛  الطب  يف  عظيمة  اإ�سهامات  له  اآخر  طبيب  هو  دي�سقوريد�ض 
مو�سوعة �سيدلنية وع�سبية بعنوان "يف املادة الطبية" يف خم�سة جملدات، وهي حتتوي 
على و�سف ل600 نبات، وكان ذلك رقًما قيا�سيًّا حينذاك مل يتم حتطيمه حتى تفوَّق عليه 

ابن البيطار بعد عدة قرون.

العاملمَ العربي الإ�سالمي
زمَلمَ لمَُه �ِسفمَاًء". اًء اإِلَّ اأمَن ُ دمَ زمَلمَ اهللَّ ا اأمَن قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "ممَ

موؤرخو  اإليه  اأ�سار  وقد  العرب،  الأطباء  اأبرز  اأحد  هو  الرازي  زكريا  بن  حممد  بكر  اأبو 
القرون الو�سطى با�سم "جالينو�س العرب". كان الرازي كبري الأطباء مب�ست�سفى الري )يف 
بالد فار�س(، وقام بكتابة الكثري من الأعمال العظيمة مثل "كتاب احلاوي" الذي قام فيه 
بك�سف النقاب عن العديد من املالحظات ال�سخ�سية والقتبا�سات من العلماء القدامى يف 
الرازي  �سعى  وقد  وفاته.  بعد  الكتاب  بن�رش  م�ساعده  قام  وقد  ال�رشيرية،  الأمرا�س  و�سف 
عند ت�سخي�س الأمرا�س وعالجها اإىل اتباع ما ميليه عليه احل�س العملي؛ فربهنت كتاباته 
الطبية على قدر كبري من الدقة عند فح�س املر�سى وو�سف الأعرا�س، وذلك لأن معرفته 

قامت على درا�سة متاأنية لأ�سالفه من اليونانيني والعرب.
ا اأبو القا�سم خلف بن عبا�ض الزهراوي، والذي ل ميكن اإنكار  ومن الأطباء العرب اأي�سً
"كتاب الت�رشيف  األف الزهراوي مو�سوعة �سخمة يف ثالثني جزًءا بعنوان  اجنازاته. وقد 

ر على تطور الطب واجلراحة يف اأوروبا بعد اأن متت ترجمته  ملن عجز عن التاأليف"، والذي اأثَّ
الأوروبية.  اللغات  من  العديد  اإىل  ذلك  بعد  ثم  الثاين ع�رش،  القرن  اأواخر  الالتينية يف  اإىل 
اجلراحية  للمعدات  ال�سور  اأوائل  على  ويحتوي  للجراحة،  ا  خم�س�سً الثالثون  اجلزء  وكان 

ا. على مر الع�سور، والتي مت و�سف و�رشح حوايل 200 اأداة منها تف�سيليًّ
اأ�سهر  �سينا، فكان من  ابن  با�سم  �سينا، واملعروف  بن  اهلل  عبد  احل�سني  علي  اأبو  اأما 
الفال�سفة والأطباء يف الع�رش الذهبي لالإ�سالم. قام ابن �سينا بتاأليف "كتاب ال�سفاء"، وهو 
مو�سوعة فل�سفية وعلمية �سخمة، وكتاب "القانون يف الطب"؛ والذي ُيَعد من اأ�سهر الكتب 

يف تاريخ الطب.
ويحتوي كتاب "القانون" على حوايل مليون كلمة، وكما هو احلال يف الكتب العربية 
الأخرى، فهو مق�سم برباعة اإىل اأجزاء رئي�سية وفرعية. والتق�سيم الرئي�سي يتكون من خم�سة 
اأجزاء: يتناول اجلزء الأول منها املبادئ الأ�سا�سية يف الطب؛ ويعر�س اجلزء الثاين الأدوية 
اأما اجلزء الثالث فيعر�س الأمرا�س اخلا�سة باأع�ساء واأجزاء  الب�سيطة يف ترتيب اأبجدي؛ 
معينة يف اجل�سم بدًءا من الراأ�س وحتى القدم؛ وي�رشح اجلزء الرابع الأمرا�س التي تبداأ يف 
جزء معني من اجل�سم ثم تنت�رش يف باقي اأجزاء اجل�سم مثل احلمى؛ وياأتي اجلزء اخلام�س 

بة. والأخري ليعر�س الأدوية امُلركَّ
كما ي�سري الكتاب اإىل اأهمية علم النظم الغذائية وتاأثري املناخ والبيئة على �سحة الإن�سان 
اجلراحني  �سينا  ابن  ون�سح  اجلراحية.  العمليات  اأثناء  الفم  طريق  عن  التخدير  وا�ستخدام 
باأهمية عالج مر�س ال�رشطان يف مراحله الأوىل والتاأكد من اإزالة جميع الأن�سجة امل�سابة. 
وت�سمن الكتاب عدًدا كبرًيا من العقاقري، ت�سل اإىل حوايل 760، م�سحوبة بتعليمات حول 
كيفية ا�ستخدامها وتاأثريها. كما اأو�سى باختبار العقار اجلديد على احليوانات والب�رش قبل 

ال�ستخدام العام.
يف تعليقه الكبري على كتاب ابن �سينا "القانون يف الطب"، و�سف ابن النفي�ض؛ الذي 
الرئتني للمرة الأوىل  الدموية يف  الدورة  الكبري بدم�سق؛  النوري  در�س الطب يف م�ست�سفى 
َعب الهوائية و�رشيان الأنابيب ال�سعرية. كما �رشح وظيفة ال�رشيان التاجي  وقدَّم و�سًفا لل�سُّ
عام  اكت�سف  الذي  هاريف  ويليام  بذلك  لي�سبق  القلب،  لع�سالت  الدم  تو�سل  الت  كمو�سِّ

1628 اأن الدم يدور يف دائرة مغلقة.
واأخرًيا ولي�س اآِخًرا، قام ابن البيطار، وهو ابٌن جلراح بيطري، بدرا�سة علم النباتات لعدة 
النباتات وال�سيدلة  ال�سهرية، والتي كانت جميعها مكر�سة لعلم  اأعماله  �سنوات. ومن بني 
والتغذية، كتاب "اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية"؛ وهو مو�سوعة رائعة ومبهرة حتتوي 

على حوايل 1،400 مادة يف 2،330 مقاًل.
اإن كل هذه الأ�سماء ما هي اإل قطرة من بحر ل ينتهي من العلماء والكت�سافات العلمية 
التي �ساهمت يف تقدُّمنا خطوة بخطوة حتى و�سلنا ملا تو�سلنا اإليه اليوم من معرفة بج�سم 
الإن�سان ووظائفه والأمرا�س التي ت�سيبه وكيفية عالجها. وهي معرفٌة، لولها ما و�سلنا 
اإىل ما نحن عليه اليوم، وملا علمنا كيف كانت �ست�سبح حياتنا. فبالنظر اإىل ما حققناه يف 

املا�سي، ميكننا امُل�سي ُقُدًما نحو امل�ستقبل.

قامو�ض امل�سطلحات
اأن  وُيعتقد  اأخالقية.  ب�سورة  الطب  ملمار�سة  الأطباء  يق�سمه  ميني  هو  اأبوقراط:  م  �سمَ قمَ  )1(

اأبوقراط هو الذي قام بو�سعه.

املراجع
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/177583/Ebers-papyrus
http://www.historylearningsite.co.uk/medicine_and_ancient_greece.htm
http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/medicine/
http://www.buzzle.com/articles/ancient-greek-medicine.html
http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?articleID=501
http://www.famousmuslims.com/IBN%20AL-NAFIS.htm
http://www.youtube.com/watch?v=g8bvA9O7wI0
http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/Report/result.aspx?manuID=32642
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/45755/Avicenna
http://www.ummah.com/history/scholars/ibn_sina/

اأنا طبيب يوناين و�سيديل وعامل نباتات.
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 600 نبات.

مت ترجمة تلك املو�سوعة اإىل عدة لغات فيما بعد.

ُولدت مبدينة طهران لكنني ا�ستقررت يف بغداد.
األَّفت مو�سوعة طبية مكونة من 9 اأجزاء؛ حيث قمت بتجميع اأغلب املعلومات 

الطبية من الأطباء اليونانيني واأ�سفت اإليها بع�س املعلومات اجلديدة.

كنت من اأ�سهر اجلراحني امل�سلمني.
الطبية  املعلومات  األفت مو�سوعة طبية من 30 جزًءا مكونة من كل 

التي ح�سلت عليها من خالل ممار�ستي للطب.
جراحية  اأدوات  عدة  ب�رشح  قمت  املو�سوعة،  من  الأخري  اجلزء  يف 

وكيفية ا�ستخدامها.
يف مو�سوعتي الطبية قمت بعمل و�سف دقيق لعدة اأدوات جراحية.

ولدت يف ملقة.
كانت اأعمايل مكر�سة لدرا�سة علم النباتات وعلم تركيب العقاقري 

وعلم التغذية. 
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 1400 نبات يف 2330 مقاًل.

اأنا من علماء الفيزياء امل�سلمني املعروفني.
اكت�سفت الدورة الدموية ال�سغرى.

من  يخرج  الذي  الوريدي  الدم  تنقية  اأن  اأدرك  من  اأول  كنت 
البطني الأمين ل ميكن اأن تتم اإل اإذا تخيلنا مروره بالرئتني؛ 
يدخل  اأن  قبل  امل�ستن�سق  الهواء  ح�سة  على  يح�سل  حيث 

البطني الأي�رش يف �سورة دم �رشياين.

›‚ `نا؟
N

O

P

Q

R

الإجابات: 1( دي�سقوريد�س – 2( الرازي – 3( الزهراوي 4( ابن البيطار – 5( ابن النفي�س

 ›علو›ات للäاÛر

مواعيد العمل
من 09:00 �سباًحا اإىل 16:00 ع�رًشا من ال�سبت اإىل اخلمي�س:  

من 15:00 ظهًرا اإىل 18:00 م�ساًء اجلمعة:   
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:30 �سباًحا - 11:30 �سباًحا - 12:30 ظهًرا - 13:30 ظهًرا - 14:30 ع�رًشا

16:45 ع�رًشا اجلمعة:   
- تت�سمن جميع تذاكر عرو�ض القبة ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.

- لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم دخول املتحف 0,50 جنيًها
- جولت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف
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الهيلين�ستية  والإ�سكندرية  الفرعونية  م�رس  يف  الطب 
والعاملمَ العربي الإ�سالمي

بقلم ر�سا قنديل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

ُيَعد متحف تاريخ العلوم اأحد الأجزاء الثالثة الأ�سا�سية ملركز القبة ال�سماوية العلمي. 
ويقوم املتحف بعر�س تاريخ العلوم خالل ثالث ُحَقب زمنية هامة، وهي م�رس الفرعونية 
والإ�سكندرية الهيلين�ستية والعامل العربي الإ�سالمي. وتلك الفرتات العظيمة هي التي اأ�ساءت 

ا يف تطور جميع فروع العلم؛ ومن �سمنها الطب. كهف الإن�سانية املظلم ولعبت دوًرا هامًّ

م�رس الفرعونية 
ا يف م�رس، فاإنهم يتميزون يف الطب عن غريهم من الب�رس"، هكذا قال هومريو�س  "اأمَّ

يف الأودي�سة.
مل يتفوق القدماء امل�رشيون يف جمال الهند�سة املعمارية فح�سب، وهو الذي ُيعد اأهم 
العمليات  باإجراء  قاموا  فقد  اأ�سنان.  واأطباء  كجراحني  ا  اأي�سً تفوقوا  بل  عظمتهم،  ميَّز  ما 
اجلراحية با�ستخدام اأدوات متطورة؛ كما يعود اأ�سل كثري من الأدوية الهامة التي ن�ستخدمها 

اليوم اإىل م�رش القدمية.
اأدرك امل�رشيون القدماء اأهمية تطور الطب وزيادة الوعي بتاأثري  فمنذ فجر التاريخ، 
الطعام على �سحة الإن�سان. وحيث اإنهم قاموا بتوثيق جميع تفا�سيل حياتهم على جدران 
ا طبية �سهرية يف معبد كوم اأمبو، كما  املعابد واأوراق الربدي، ميكننا اليوم اأن جند ن�سو�سً

ا يف برديات اإدوين �سميث واإلبري�س. جندها اأي�سً
ومن وجهة النظر ال�سببية عند الفراعنة، ميكن اأن يكون �سبب املر�س هو غ�سب الآلهة، اأو 
روح �سخ�س متوفى، اأو عن طريق الأج�سام الناقلة للعدوى املختلفة، اأو عن طريق دم املري�س 
العالجية قد  النظر  الأخرى، فمن وجهة  الناحية  والديدان. ومن  الطفيليات  ب�سبب  اأو  نف�سه، 

ك�سفت الو�سفات املوجودة على اأوراق الربدي الطبية عن الفحو�سات الطبية والت�سخي�س.
وقد مت حتديد بع�س الأمرا�س عن طريق فح�س البقايا املحنطة، ومنها مر�س ال�سل. 
ال�سم�س والرمل والغبار؛  التعر�س املفرط لأ�سعة  العيون فكانت حتدث ب�سبب  اأمرا�س  اأما 
نقو�س  وعلى  الربدي  اأوراق  من  كثري  يف  العمال  بعيون  العناية  كيفية  تو�سيح  مت  وقد 

املعابد. ومتت ت�سمية مر�س الكتاركت )فقدان �سفافية عد�سة العني( بهذا ال�سم؛ حيث اعتقد 
الالتينيون اأنه يحدث ب�سبب تدفق �سائل ما من املخ اإىل العني؛ وقد اأطلق عليه امل�رشيون 

"ارتفاع املاء"، مما ي�سري لنف�س الفهم اخلاطئ لدى الالتينيني بعد ذلك بقرون.
اأج�سامهم  تاأثرت  ال�سكان،  معظم  بها  يقوم  كان  التي  ال�ساقة  البدنية  لالأعمال  ونظًرا 
وتعر�ست لأمرا�س كثرية كانت �سائعة حينذاك مثل التهاب املفا�سل، والتهاب املفا�سل 
العمود  وانحناء  ال�سن،  عوامل  اأو  للجروح  نتيجة  املفا�سل  يت�سبب يف حتلل  الذي  املزمن 

الفقري، والُك�ساح )لني العظام عند الأطفال(.
وقد اأظهرت البقايا العظمية للعمال الذين قاموا ببناء الهرم اأن ك�سور الأطراف كانت 
خ�سبية  جبرية  بوا�سطة  الأطراف  تثبيت  يتم  كان  حيث  حديثة؛  تقنيات  با�ستخدام  ُتعاَلج 
ملفوفة ب�سمادات اأو يتم تغطيتها باجل�س امل�سنوع من األبان الأبقار خمتلطة بال�سعري اأو 

ا بال�سمغ واملاء. اأوراق اأ�سجار ال�سنط وتثبيتها �سويًّ
كما ا�ستخدم الأطباء د�ستور ال�سيدلة، فا�ستخدموا املنتجات احليوانية مثل النخاع والعظام 
والثمار  الأ�سجار  اأوراق  ذلك  يف  مبا  النباتية  املنتجات  ا  اأي�سً وا�ستخدموا  واللحوم،  والدهون 
والبذور واجلذور وم�ستقاتها مثل ال�سمغ والزيوت والنبيذ والبرية...الخ. ومن املنتجات املعدنية 

قاموا با�ستخدام النحا�س والزنك وكربونات الكال�سيوم املتبلورة وامللح وال�سبَّة والطني.

الإ�سكندرية الهيلين�ستية
ُيَعد اأبوقراط، امللقَّب ب"اأبو الطب"، هو اأهم �سخ�سية يف الطب اليوناين القدمي، وقد اأ�س�س 
ى ب"َق�َسم اأبوقراط")1(  مدر�سة للطب خا�سة به؛ تلك التي قام طالبها بعد ذلك بو�سع ما ي�سمَّ

لالأطباء، والذي مازال ُي�ستخَدم حتى يومنا هذا.
اأما جالينو�ض اليوناين فكان اأحد اأعظم اجلراحني يف العامل القدمي؛ حيث قام باإجراء 
مل  والتي  والعيون،  املخ  جراحات  ذلك  يف  مبا  واملغاِمرة،  اجلريئة  اجلراحات  من  العديد 

ميار�سها اأحد بعده ملدة األفي عام تقريًبا.
وعندما نتطرق للطب يف الإ�سكندرية القدمية، يجب اأن نتذكر اثنني من الأطباء وعلماء 
الت�رشيح وهما هريوفيلو�ض واإيرازي�سرتاتو�ض اللذين قاما بدرا�سة الت�رشيح الب�رشي ا�ستناًدا 

اإىل ت�رشيح اجلثث وكذلك اجل�سم احلي.
والقلب  الأربعة،  واأغ�سيتها  العني  هريوفيلو�ض  و�سف  الدرا�سات،  تلك  خالل  ومن 
وحجراته الأربع. كما اأن اأبحاثه يف الدم ودورته دفعته لدرا�سة وحتليل املخ؛ فاقرتح اأن 
املخ هو مكان العقل والتفكري ولي�س القلب. وكان ذلك يف حد ذاته انت�ساًرا علميًّا حينها؛ 

حيث كان القلب ُيعَترب حتى ذلك الوقت هو مركز اجلهاز الع�سبي.
اأما بالن�سبة لإيرازي�سرتاتو�ض، فقد رجع له الف�سل يف و�سف �سمامات القلب ور�سالته 
وو�سف  للقلب  الرئي�سية  الأربعة  ال�سمامات  بتحديد  قام  حيث  الدموية؛  الأوعية  عن 
ح اأن كل �سمام يعمل يف اجتاه واحد فقط واأن  وظيفتها. وعلى وجه اخل�سو�س، فقد و�سَّ

القلب يعمل مثل امل�سخة.
بكتابة  قام  حيث  القدمي؛  الطب  يف  عظيمة  اإ�سهامات  له  اآخر  طبيب  هو  دي�سقوريد�ض 
مو�سوعة �سيدلنية وع�سبية بعنوان "يف املادة الطبية" يف خم�سة جملدات، وهي حتتوي 
على و�سف ل600 نبات، وكان ذلك رقًما قيا�سيًّا حينذاك مل يتم حتطيمه حتى تفوَّق عليه 

ابن البيطار بعد عدة قرون.

العاملمَ العربي الإ�سالمي
زمَلمَ لمَُه �ِسفمَاًء". اًء اإِلَّ اأمَن ُ دمَ زمَلمَ اهللَّ ا اأمَن قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "ممَ

موؤرخو  اإليه  اأ�سار  وقد  العرب،  الأطباء  اأبرز  اأحد  هو  الرازي  زكريا  بن  حممد  بكر  اأبو 
القرون الو�سطى با�سم "جالينو�س العرب". كان الرازي كبري الأطباء مب�ست�سفى الري )يف 
بالد فار�س(، وقام بكتابة الكثري من الأعمال العظيمة مثل "كتاب احلاوي" الذي قام فيه 
بك�سف النقاب عن العديد من املالحظات ال�سخ�سية والقتبا�سات من العلماء القدامى يف 
الرازي  �سعى  وقد  وفاته.  بعد  الكتاب  بن�رش  م�ساعده  قام  وقد  ال�رشيرية،  الأمرا�س  و�سف 
عند ت�سخي�س الأمرا�س وعالجها اإىل اتباع ما ميليه عليه احل�س العملي؛ فربهنت كتاباته 
الطبية على قدر كبري من الدقة عند فح�س املر�سى وو�سف الأعرا�س، وذلك لأن معرفته 

قامت على درا�سة متاأنية لأ�سالفه من اليونانيني والعرب.
ا اأبو القا�سم خلف بن عبا�ض الزهراوي، والذي ل ميكن اإنكار  ومن الأطباء العرب اأي�سً
"كتاب الت�رشيف  األف الزهراوي مو�سوعة �سخمة يف ثالثني جزًءا بعنوان  اجنازاته. وقد 

ر على تطور الطب واجلراحة يف اأوروبا بعد اأن متت ترجمته  ملن عجز عن التاأليف"، والذي اأثَّ
الأوروبية.  اللغات  من  العديد  اإىل  ذلك  بعد  ثم  الثاين ع�رش،  القرن  اأواخر  الالتينية يف  اإىل 
اجلراحية  للمعدات  ال�سور  اأوائل  على  ويحتوي  للجراحة،  ا  خم�س�سً الثالثون  اجلزء  وكان 

ا. على مر الع�سور، والتي مت و�سف و�رشح حوايل 200 اأداة منها تف�سيليًّ
اأ�سهر  �سينا، فكان من  ابن  با�سم  �سينا، واملعروف  بن  اهلل  عبد  احل�سني  علي  اأبو  اأما 
الفال�سفة والأطباء يف الع�رش الذهبي لالإ�سالم. قام ابن �سينا بتاأليف "كتاب ال�سفاء"، وهو 
مو�سوعة فل�سفية وعلمية �سخمة، وكتاب "القانون يف الطب"؛ والذي ُيَعد من اأ�سهر الكتب 

يف تاريخ الطب.
ويحتوي كتاب "القانون" على حوايل مليون كلمة، وكما هو احلال يف الكتب العربية 
الأخرى، فهو مق�سم برباعة اإىل اأجزاء رئي�سية وفرعية. والتق�سيم الرئي�سي يتكون من خم�سة 
اأجزاء: يتناول اجلزء الأول منها املبادئ الأ�سا�سية يف الطب؛ ويعر�س اجلزء الثاين الأدوية 
اأما اجلزء الثالث فيعر�س الأمرا�س اخلا�سة باأع�ساء واأجزاء  الب�سيطة يف ترتيب اأبجدي؛ 
معينة يف اجل�سم بدًءا من الراأ�س وحتى القدم؛ وي�رشح اجلزء الرابع الأمرا�س التي تبداأ يف 
جزء معني من اجل�سم ثم تنت�رش يف باقي اأجزاء اجل�سم مثل احلمى؛ وياأتي اجلزء اخلام�س 

بة. والأخري ليعر�س الأدوية امُلركَّ
كما ي�سري الكتاب اإىل اأهمية علم النظم الغذائية وتاأثري املناخ والبيئة على �سحة الإن�سان 
اجلراحني  �سينا  ابن  ون�سح  اجلراحية.  العمليات  اأثناء  الفم  طريق  عن  التخدير  وا�ستخدام 
باأهمية عالج مر�س ال�رشطان يف مراحله الأوىل والتاأكد من اإزالة جميع الأن�سجة امل�سابة. 
وت�سمن الكتاب عدًدا كبرًيا من العقاقري، ت�سل اإىل حوايل 760، م�سحوبة بتعليمات حول 
كيفية ا�ستخدامها وتاأثريها. كما اأو�سى باختبار العقار اجلديد على احليوانات والب�رش قبل 

ال�ستخدام العام.
يف تعليقه الكبري على كتاب ابن �سينا "القانون يف الطب"، و�سف ابن النفي�ض؛ الذي 
الرئتني للمرة الأوىل  الدموية يف  الدورة  الكبري بدم�سق؛  النوري  در�س الطب يف م�ست�سفى 
َعب الهوائية و�رشيان الأنابيب ال�سعرية. كما �رشح وظيفة ال�رشيان التاجي  وقدَّم و�سًفا لل�سُّ
عام  اكت�سف  الذي  هاريف  ويليام  بذلك  لي�سبق  القلب،  لع�سالت  الدم  تو�سل  الت  كمو�سِّ

1628 اأن الدم يدور يف دائرة مغلقة.
واأخرًيا ولي�س اآِخًرا، قام ابن البيطار، وهو ابٌن جلراح بيطري، بدرا�سة علم النباتات لعدة 
النباتات وال�سيدلة  ال�سهرية، والتي كانت جميعها مكر�سة لعلم  اأعماله  �سنوات. ومن بني 
والتغذية، كتاب "اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية"؛ وهو مو�سوعة رائعة ومبهرة حتتوي 

على حوايل 1،400 مادة يف 2،330 مقاًل.
اإن كل هذه الأ�سماء ما هي اإل قطرة من بحر ل ينتهي من العلماء والكت�سافات العلمية 
التي �ساهمت يف تقدُّمنا خطوة بخطوة حتى و�سلنا ملا تو�سلنا اإليه اليوم من معرفة بج�سم 
الإن�سان ووظائفه والأمرا�س التي ت�سيبه وكيفية عالجها. وهي معرفٌة، لولها ما و�سلنا 
اإىل ما نحن عليه اليوم، وملا علمنا كيف كانت �ست�سبح حياتنا. فبالنظر اإىل ما حققناه يف 

املا�سي، ميكننا امُل�سي ُقُدًما نحو امل�ستقبل.

قامو�ض امل�سطلحات
اأن  وُيعتقد  اأخالقية.  ب�سورة  الطب  ملمار�سة  الأطباء  يق�سمه  ميني  هو  اأبوقراط:  م  �سمَ قمَ  )1(

اأبوقراط هو الذي قام بو�سعه.

املراجع
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/177583/Ebers-papyrus
http://www.historylearningsite.co.uk/medicine_and_ancient_greece.htm
http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/medicine/
http://www.buzzle.com/articles/ancient-greek-medicine.html
http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?articleID=501
http://www.famousmuslims.com/IBN%20AL-NAFIS.htm
http://www.youtube.com/watch?v=g8bvA9O7wI0
http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/Manuscript/Report/result.aspx?manuID=32642
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/45755/Avicenna
http://www.ummah.com/history/scholars/ibn_sina/

اأنا طبيب يوناين و�سيديل وعامل نباتات.
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 600 نبات.

مت ترجمة تلك املو�سوعة اإىل عدة لغات فيما بعد.

ُولدت مبدينة طهران لكنني ا�ستقررت يف بغداد.
األَّفت مو�سوعة طبية مكونة من 9 اأجزاء؛ حيث قمت بتجميع اأغلب املعلومات 

الطبية من الأطباء اليونانيني واأ�سفت اإليها بع�س املعلومات اجلديدة.

كنت من اأ�سهر اجلراحني امل�سلمني.
الطبية  املعلومات  األفت مو�سوعة طبية من 30 جزًءا مكونة من كل 

التي ح�سلت عليها من خالل ممار�ستي للطب.
جراحية  اأدوات  عدة  ب�رشح  قمت  املو�سوعة،  من  الأخري  اجلزء  يف 

وكيفية ا�ستخدامها.
يف مو�سوعتي الطبية قمت بعمل و�سف دقيق لعدة اأدوات جراحية.

ولدت يف ملقة.
كانت اأعمايل مكر�سة لدرا�سة علم النباتات وعلم تركيب العقاقري 

وعلم التغذية. 
األفت مو�سوعة حتتوي على و�سف 1400 نبات يف 2330 مقاًل.

اأنا من علماء الفيزياء امل�سلمني املعروفني.
اكت�سفت الدورة الدموية ال�سغرى.

من  يخرج  الذي  الوريدي  الدم  تنقية  اأن  اأدرك  من  اأول  كنت 
البطني الأمين ل ميكن اأن تتم اإل اإذا تخيلنا مروره بالرئتني؛ 
يدخل  اأن  قبل  امل�ستن�سق  الهواء  ح�سة  على  يح�سل  حيث 

البطني الأي�رش يف �سورة دم �رشياين.

›‚ `نا؟
N

O

P

Q

R

الإجابات: 1( دي�سقوريد�س – 2( الرازي – 3( الزهراوي 4( ابن البيطار – 5( ابن النفي�س

 ›علو›ات للäاÛر

مواعيد العمل
من 09:00 �سباًحا اإىل 16:00 ع�رًشا من ال�سبت اإىل اخلمي�س:  

من 15:00 ظهًرا اإىل 18:00 م�ساًء اجلمعة:   
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:30 �سباًحا - 11:30 �سباًحا - 12:30 ظهًرا - 13:30 ظهًرا - 14:30 ع�رًشا

16:45 ع�رًشا اجلمعة:   
- تت�سمن جميع تذاكر عرو�ض القبة ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.

- لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم دخول املتحف 0,50 جنيًها
- جولت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف

الفصل الدراسي األول 2011/2010الفصل الدراسي األول 2011/2010

1

2

3

4

5
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CODES اإذا كانت عيون الأبومَين بنِّية ولديهما
جينات متنحية

يف هذا ال�سكل، كل من الأب والأم لديهما 
ا  عيون بنِّية اللون، ويوجد لدى كل منهما اأي�سً
كجزء  الزرقاء  بالعيون  خا�س  متنحٍّ  جني 
هناك  تكون  لذلك  الوراثية.  تركيبتهم  من 
فر�سة حوايل 25% اأن يكون لطفلهما عينان 

زرقاوان.

اإذا كان اأحد الأبومَين بعيون بنِّية مع 
وجود جينات متنحية

بّنية  عيون  لديها  الأم  ال�سكل،  هذا  يف 
اللون مع وجود جني العيون الزرقاء املتنحي. 
اأن يكون لطفلهما  هناك فر�سة حوايل %50 

عينان زرقاوان.

بنِّية  بعيون  الأبومَين  اأحد  كان  اإذا 
وبدون جينات متنحية

عيوًنا  لالأب  اأن  جند  التايل،  ال�سكل  يف 
جلني  وجود  بدون  بنِّية  عيوًنا  ولالأم  زرقاء 
اخلا�سة  الحتمالت  جميع  يف   . متنحٍّ
 ،)B( �سائد  جني  هناك  �سيكون  باأطفالهم، 

و�سيكون جلميع الأطفال عيون بنِّية اللون.

و�ستكون النتائج مماثلة لل�سكل 2 اإذا كان 
لالأم عينان زرقاوان ولالأب عينان بنِّيتان مع 
وجود جني اللون الأزرق املتنحي، اأو لل�سكل 
اإذا كان لالأب عينان بنِّيتان ولالأم عينان   3

زرقاوان.
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ساستة اا

CODES

?

AــاةÓzةللÌرéال Òر–íال
بقلم هبة اجلمل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مت ت�سميم قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة مبركز 
مفهوم  لتعزيز  العلمي  ال�سماوية  القبة 
ال�ستك�ساف من خالل ثالث مناطق: اكت�سف 
الكون من  نف�سك، واكت�سف بيئتك، واكت�سف 
الثالث،  املناطق  تلك  خالل  ومن  حولك. 

يخترب الزوار احلياة من منظور جديد.
�سعبية  الأكرث  املعرو�سات  اإحدى  وتتمثَّل 
داخل منطقة "اكت�سف نف�سك" يف "الوراثة"، 
يعنى  الذي  العلوم  من  الفرع  ذلك  وتتناول 
لآخر.  جيل  من  ال�سفات  مترير  بكيفية 
قام  من  اأول  هو  مندل  جورج  العامِل  وكان 
با�سم  ُعرف  وقد  الوراثة،  علم  با�ستك�ساف 

"اأبو علم الوراثة".
جدائل من ال�سفات

حي  كائن  اأي  خاليا  من  خلية  كل  بداخل 
با�سم  ُتعرف  التعليمات  من  جمموعة  توجد 
اجلينات. ومتدنا اجلينات باملعلومات حول 
ماهية ذلك الكائن، من حيث �سكله وطريقة 
تعاي�سه وتفاعله مع البيئة املحيطة. وترتبط 
اجلينات ببع�سها البع�س يف �رشائط طويلة 
ى احلم�س النووي، وتلك  مكونة من مادة ت�سمَّ

ى الكرومو�سومات. ال�رشائط الطويلة ُت�سمَّ
الكرومو�سومات  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
الكائنات  فمعظم  اآَخر،  اإىل  كائن  من  يختلف 
واحد  الكرومو�سومات،  من  اأزواج  بها  احلية 
من كل من الأبوين. فعلى �سبيل املثال، يوجد 
الكرومو�سومات  من  زوًجا   23 الب�رش  لدى 
بينما يوجد 4 اأزواج فقط لدى ذبابة الفاكهة.

اخللط والتجميع!
حني  التي  اجلزيئات  هي  النوكليوتيدات 

الوحدات  ل  ُت�سكِّ البع�س  ببع�سها  تت�سل 
النووي، وهي تلعب دوًرا  الهيكلية للحم�س 
ويتكون  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  ا  هامًّ
بات طويلة من اأربع قواعد  كل جني من مركَّ
النوكليوتيدات  تنق�سم  خمتلفة.  نوكليوتيد 
وال�سيتوزين   ،)A( الأدينني  اإىل  الأربعة 
)C(، واجلوانني )G(، والثاميني )T(. وحتدد 
النوكليوتيد كل  الرتكيبات املختلفة لقواعد 

�سفات الكائن احلي.
ولذلك، فيمكن اأن يكون ت�سل�سل النوكليوتيد 
العيون اخل�رشاء على �سبيل  اخلا�س بجني 
 ،)AAACCGGTTTTT( هو  املثال 
النوكليوتيد  ت�سل�سل  اأن  جند  بينما 
هو  الزرقاء  العيون  بجني  اخلا�س 
ولبد   .)AAACCGGTTTAA(
املعادلت  تلك  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن 
اجلينية لي�ست هي الفعلية؛ حيث اإن الت�سل�سل 
اإىل  طوله  ي�سل  اأن  ميكن  للجني  ال�سحيح 
كيف  لحظ  ولكن،  القواعد.  من  اآلف  عدة 
للغاية،  مت�سابهة  النوكليوتيد  ت�سل�سالت  اأن 
فقط؛  قاعدتني  اآخر  يف  تختلف  ولكنها 
العني  ي�سف  ال�سابَقني  الت�سل�سَلني  من  فكل 
للون  حمدِّدَتني  قاعدتني  اآِخر  اختالف  مع 

العني.
قوي اأم �سعيف؟

بخا�سية حمددة  اجلينات  الكثري من  يتميز 
ي. فاجلني ال�سائد  األ وهي ال�سيادة اأو التنحِّ
يوجد يف �رشيط من �رشائط احلم�س النووي، 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأقوى  ويكون 
اجلني  فهو  ي  املتنحِّ اجلني  اأما  اآخر.  �رشيط 

النووي  احلم�س  �رشائط  اأحد  يف  املوجود 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأ�سعف  ويكون 
�رشيط اآخر. ونتيجة لتلك اخلا�سية، جند اأن 
ال�سفات  من  �سيوًعا  اأكرث  ال�سائدة  ال�سفات 

املتنحية.
ملاذا لديَّ عينان زرقاوان يف حني اأن عيون 

اأبي واأمي بنِّية اللون؟
ان بلون العني.  كل �سخ�س لديه جينان خا�سَّ
متطابقان،  جينان  ل�سخ�س  يكون  فعندما 
ميكن  بينما  اللون.  بذلك  عيناه  ف�ستكون 
خمتلفان،  جينان  اآخر  ل�سخ�س  يكون  اأن 
وعندها �سوف يتحدد لون العني وفًقا للجني 
ال�سائد. فمثاًل، فيما يتعلق بلون العني، اجلني 
 )B( اخلا�س باللون البني هو اجلني ال�سائد
بينما جند اأن اجلني اخلا�س باللون الأزرق 
متنحٍّ )b). فاأما اإذا كان لل�سخ�س جني �سائد 
 ،)B( اأو جينان �سائدان )b( ٍّواآخر متنح )B(
اللون.  بنِّية  عيون  ال�سخ�س  لذلك  ف�سيكون 
 ،)bb( متنحيان  جينان  لل�سخ�س  كان  واإذا 

ف�ستكون عيناه زرقاوين. هيا جنرب ذلك!
اإذا كانت عيون الأبومَين بنِّية ولديهما 

جينات متنحية

لديهما  والأم  الأب  من  كل  ال�سكل،  هذا  يف 
منهما  كل  لدى  ويوجد  اللون،  بنِّية  عيون 
الزرقاء  بالعيون  خا�س  متنحٍّ  جني  ا  اأي�سً
تكون  لذلك  الوراثية.  تركيبتهم  من  كجزء 
هناك فر�سة حوايل 25% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
اإذا كان اأحد الأبومَين بعيون بنِّية مع 

وجود جينات متنحية
يف هذا ال�سكل، الأم لديها عيون بّنية اللون 

املتنحي.  الزرقاء  العيون  جني  وجود  مع 
هناك فر�سة حوايل 50% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
بنِّية  بعيون  الأبومَين  اأحد  كان  اإذا 

وبدون جينات متنحية
يف ال�سكل التايل، جند اأن لالأب عيوًنا زرقاء 

 . بنِّية بدون وجود جلني متنحٍّ ولالأم عيوًنا 
باأطفالهم،  اخلا�سة  الحتمالت  جميع  يف 
و�سيكون   ،)B( �سائد  جني  هناك  �سيكون 

جلميع الأطفال عيون بنِّية اللون.
كان  اإذا   2 لل�سكل  مماثلة  النتائج  و�ستكون 
بنِّيتان  ولالأب عينان  زرقاوان  لالأم عينان 
اأو  املتنحي،  الأزرق  اللون  جني  وجود  مع 
لل�سكل 3 اإذا كان لالأب عينان بنِّيتان ولالأم 

عينان زرقاوان.
ق�سة طويلة وكلمات كثرية!

ُيعد اكت�ساف ت�سل�سل اجلينوم الب�رشي اإجناًزا 

من  العديد  عنه  نتج  للعلم  بالن�سبة  ا  هامًّ
التطورات . ولكن ما معنى ذلك؟ وهل حُتِدث 

تلك املعلومات فرًقا يف حياتنا؟
ال�سفات اجلينية اخلا�سة  اجلينوم هو كل 
ويختلف  معينة.  ف�سيلة  اأو  ما  بكائن 
اخلا�س  ذلك  عن  الب�رشي  اجلينوم 
عن  بدوره  يختلف  والذي  بالغوريال، 
الرغم  اجلينوم اخلا�س بالأرز...الخ. وعلى 
الب�رشي"  "اجلينوم  �سخ�س  لكل  اأن  من 
اخلا�س به، فهو لي�س متطابًقا عند جميع 
يف  الت�سل�سالت  اختالف  فاإن  الب�رش. 
اجلينات اخلا�سة بك هو ما يجعل حم�سك 
اأو  النووي مميًزا عن ذلك اخلا�س بوالدتك 

ابن عمك اأو اأي �سخ�س اآخر.
تخيَّل اجلينوم الب�رشي كق�سة طويلة تتكون 
اجلينات  اأي  كلمة،  األف   25 حوايل  من 
بع�س  وجود  مع  مبو�سوعنا.  يتعلق  فيما 
ال�ستثناءات، لكل �سخ�س نف�س عدد الكلمات، 
هجائها  يف  الكلمات  بع�س  تختلف  ولكن 
اختالًفا ب�سيًطا. ويف بع�س احلالت، تخلق 
الختالفات الهجائية كلمات مبعاٍن جديدة 
الربوتينات  حتدد  التي  اجلينات  اأي  ا؛  كليًّ
الختالفات  بع�س  توجد  بينما  املختلفة. 
الهجائية الأخرى التي لي�س لها تاأثري على 

الإطالق.
املعرفة  ا�ستخدام  يف  العلماء  بداأ  وقد 
املكت�سبة من اأبحاث ت�سل�سل اجلينوم ملعرفة 
ال�سحة واملر�س على  كيف تختلف حالت 
م�ستوى اجلزيئات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، بداأ 
اجلينية  املعلومات  ا�ستخدام  يف  الأطباء 

لتحديد العالج.
جينية  اختبارات  لتطوير  البحث  وي�ستمر 
اأخرى ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سخي�س وعالج 
ت�سكل  التي  ال�سحية  امل�سكالت  من  الكثري 

خطًرا اأكرب من ال�رشطان.
املراجع

http:/ /publ icat ions.nigms.nih.gov/
thenewgenetics/chapter4.html
http://www.sciencekidsathome.com/
science_topics/genetics-a.html

ملاذا يو�سف احلم�ض النووي باأنه "احللزون املزدوج للحياة"؟

مزدوج لأنه يتكون من �رشيَطني من احلم�س النووي. واحللزون هو اأي �سيء لولبي يف ال�سكل اأو البنية. 

ويوجد احلم�س النووي داخل اثنني من ال�رشائط اللولبية، وبدونه لن تكون هناك حياة.

توجد يف نواة كل خلية.اأين توجد الكرومو�سومات يف اخللية احلية؟

fiا˚çوابuو

◊لمة الéر
اأكمل احلروف الناق�سة يف الكلمات التالية، ثم قم  ملعرفة كلمة ال�رس، 

بتجميعها للح�سول على الكلمة النهائية.
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الإجابة:
هند�سة وراثية

ا�ستن�ساخ

“b�������ìÿn�¸a@Ú������‘�‰fl
مواعيد العمل

من 9:00 �سباًحا اإىل 16:00 م�ساًء. من ال�سبت اإىل اخلمي�س:   

من 15:00 ع�رًشا اإىل 17:00 م�ساًء. اجلمعة:    
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:00 �سباًحا - 11:00 �سباًحا - 12:00 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:00 ظهًرا - 15:00 ع�رًشا.

15:00 ع�رًشا - 16:00 م�ساًء. اجلمعة:    
اأ�سعار الدخول

الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

“b�����ìÿn�¸aÎ@ b����‡n�¸a@Ú���«b”
- لالطالع على قائمة العرو�س املتاحة بقاعة ال�ستماع وال�ستك�ساف، يرجى

www.bibalex.org/psc :زيارة موقع املركز الإلكرتوين
باأ�سبوع  املطلوب  املوعد  قبل  ال�ستك�ساف  قاعة  باإداري  الت�سال  برجاء  للحجز،   -

على الأقل.
الأ�سعار

الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.   )DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.   )3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

 صحـــة
اإلنسان  اليــــوم

ماذا نفعل؟ 
التي تهدد �سحتنا  ت�سمل الأخطار 
اأن  املوؤكد  فمن  بيئية؛  عوامل  اليوم 
وانبعاثات  بنا،  املحيط  التلوث  زيادة 
م�ستقات  على  حتتوي  التي  البنزين 
النفط  منتجات  من  الديوك�سينات 
ت�سكل  احل�رشية  واملبيدات  والغاز، 
ي�سكل  كما  ال�سحة.  على  خطر  عامل 
التلوث ال�سمعي عامل خطر لأنه يوؤدي 
ذلك،  على  وعالوة  التوتر.  زيادة  اإىل 
غري  املوجات  تقييم  الآن  حتى  يتم  مل 
عن  الناجمة  والإ�سعاعات  املرئية 
التي  الكهرومغناطي�سية  املجالت 

حتيط بنا اليوم ب�سكل كامل.
لذلك فاإنه من املهم اأن ندر�س كل 
هذه العوامل وتاأثريها. ولكن الأهم من 
الطرق  بحث  اإىل  بحاجة  اأننا  هو  ذلك، 
ا  اأي�سً بل  لتجنبها،  فقط  لي�س  الأمثل، 

ملحاولة الق�ساء عليها اإن اأمكن.
علينا  يجب  احلايل،  الوقت  يف 
اأج�سادنا،  وفهم  ب�سحتنا،  نهتم  اأن 
والتعرف على ما يدور بداخلها، وكذلك 
الدوري،  الطبي  الفح�س  املواظبة على 
ال�رشورية  الأ�سا�سيات  من  وكلها 
لتجنب �سوء احلالة ال�سحية يف مراحل 

لحقة من حياتنا.
ل  �سحي  طعام  بتناول  عليك 
والإكثار  زائدة،  دهون  على  يحتوي 
متتع  والفواكه.  اخل�رشوات  تناول  من 
بالألعاب الريا�سية قدر امل�ستطاع يف 
مرحلتي الطفولة وال�سباب، وواظب على 
الريا�سة فيما بعد للوقاية من ال�سمنة 
واملحافظة على ن�ساط الدورة الدموية. 
واتباع  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  اإن 
احلفاظ  على  ي�ساعد  متوازنة  حمية 
اإجراء  اأن  كما  والر�ساقة.  ال�سحة  على 
منتظمة  ب�سورة  الطبية  الفحو�سات 
دمك،  و�سغط  وزنك،  على  للك�سف 
بالإ�سافة  الدم،  يف  ال�سكر  وم�ستويات 
اإىل البتعاد عن التدخني، هي كلها من 
حياة  على  للحفاظ  الأ�سا�سية  العوامل 

اأكرث �سحة.

اجلديدة  ال�ستك�ساف  قاعة  ت�سميم  مت 
لتعزيز  العلمي  ال�سماوية  القبة  مبركز 
ثالث  خالل  من  ال�ستك�ساف  مفهوم 
بيئتك،  واكت�سف  نف�سك،  اكت�سف  مناطق: 
واكت�سف الكون من حولك. ومن خالل تلك 
من  احلياة  الزوار  يخترب  الثالث،  املناطق 

منظور جديد.
الأكرث  املعرو�سات  اإحدى  وتتمثَّل 
يف  نف�سك"  "اكت�سف  منطقة  داخل  �سعبية 
العلوم  من  الفرع  ذلك  وتتناول  "الوراثة"، 
جيل  من  ال�سفات  مترير  بكيفية  يعنى  الذي 
اأول من  العامِل جورج مندل هو  لآخر. وكان 
قام با�ستك�ساف علم الوراثة، وقد ُعرف با�سم    

"اأبو علم الوراثة".
جدائل من ال�سفات 

بداخل كل خلية من خاليا اأي كائن حي 
با�سم  ُتعرف  التعليمات  من  جمموعة  توجد 
اجلينات. ومتدنا اجلينات باملعلومات حول 
�سكله وطريقة  الكائن، من حيث  ذلك  ماهية 
تعاي�سه وتفاعله مع البيئة املحيطة. وترتبط 
�رشائط طويلة  البع�س يف  ببع�سها  اجلينات 
ى احلم�س النووي، وتلك  مكونة من مادة ت�سمَّ

ى الكرومو�سومات. ال�رشائط الطويلة ُت�سمَّ
وعلى الرغم من اأن عدد الكرومو�سومات 
يختلف من كائن اإىل اآَخر، فمعظم الكائنات 
الكرومو�سومات،  من  اأزواج  بها  احلية 
�سبيل  فعلى  الأبوين.  من  كل  من  واحد 
من  زوًجا   23 الب�رش  لدى  يوجد  املثال، 
فقط  اأزواج   4 يوجد  بينما  الكرومو�سومات 

لدى ذبابة الفاكهة.

اخللط والتجميع!
التي حني  اجلزيئات  النوكليوتيدات هي 
الوحدات  ل  ُت�سكِّ البع�س  ببع�سها  تت�سل 
دوًرا  تلعب  وهي  النووي،  للحم�س  الهيكلية 
ويتكون  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  ا  هامًّ
اأربع قواعد  بات طويلة من  كل جني من مركَّ
النوكليوتيدات  تنق�سم  خمتلفة.  نوكليوتيد 
 ،)C( وال�سيتوزين   ،)A( الأدينني  اإىل  الأربعة 
وحتدد   .)T( والثاميني   ،)G( واجلوانني 
كل  النوكليوتيد  لقواعد  املختلفة  الرتكيبات 

�سفات الكائن احلي.
ولذلك، فيمكن اأن يكون ت�سل�سل النوكليوتيد 
�سبيل  على  اخل�رشاء  العيون  بجني  اخلا�س 
بينما   ،)AAACCGGTTTTT( هو  املثال 
بجني  اخلا�س  النوكليوتيد  ت�سل�سل  اأن  جند 
 .)AAACCGGTTTAA( العيون الزرقاء هو
تلك  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  ولبد 
املعادلت اجلينية لي�ست هي الفعلية؛ حيث اإن 
الت�سل�سل ال�سحيح للجني ميكن اأن ي�سل طوله 
اإىل عدة اآلف من القواعد. ولكن، لحظ كيف 
للغاية،  مت�سابهة  النوكليوتيد  ت�سل�سالت  اأن 
ولكنها تختلف يف اآخر قاعدتني فقط؛ فكل من 
الت�سل�سَلني ال�سابَقني ي�سف العني مع اختالف 

اآِخر قاعدتني حمدِّدَتني للون العني.
قوي اأم �سعيف؟

يتميز الكثري من اجلينات بخا�سية حمددة 
ال�سائد  فاجلني  ي.  التنحِّ اأو  ال�سيادة  وهي  األ 
يوجد يف �رشيط من �رشائط احلم�س النووي، 
ويكون اأقوى من اجلني املطابق له يف �رشيط 
ي فهو اجلني املوجود  اآخر. اأما اجلني املتنحِّ

يف اأحد �رشائط احلم�س النووي ويكون اأ�سعف 
من اجلني املطابق له يف �رشيط اآخر. ونتيجة 
لتلك اخلا�سية، جند اأن ال�سفات ال�سائدة اأكرث 

�سيوًعا من ال�سفات املتنحية.
اأن  حني  يف  زرقاوان  عينان  لديَّ  ملاذا 

عيون اأبي واأمي بنِّية اللون؟
ان  خا�سَّ جينان  لديه  �سخ�س  كل 
جينان  ل�سخ�س  يكون  فعندما  العني.  بلون 
متطابقان، ف�ستكون عيناه بذلك اللون. بينما 
ميكن اأن يكون ل�سخ�س اآخر جينان خمتلفان، 
وعندها �سوف يتحدد لون العني وفًقا للجني 
ال�سائد. فمثاًل، فيما يتعلق بلون العني، اجلني 
 )B( ال�سائد  اجلني  هو  البني  باللون  اخلا�س 
الأزرق  باللون  اخلا�س  اجلني  اأن  جند  بينما 
متنحٍّ )b(. فاأما اإذا كان لل�سخ�س جني �سائد 
 ،)B( �سائدان  جينان  اأو   )b( متنحٍّ  واآخر   )B(
ف�سيكون لذلك ال�سخ�س عيون بنِّية اللون. واإذا 
كان لل�سخ�س جينان متنحيان )bb(، ف�ستكون 

عيناه زرقاوين. هيا جنرب ذلك!

جني
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ق�سة طويلة وكلمات كثرية!

الب�رشي  اجلينوم  ت�سل�سل  اكت�ساف  ُيعد 
ا بالن�سبة للعلم نتج عنه العديد من  اإجناًزا هامًّ
التطورات . ولكن ما معنى ذلك؟ وهل حُتِدث 

تلك املعلومات فرًقا يف حياتنا؟
اجلينوم هو كل ال�سفات اجلينية اخلا�سة 
بكائن ما اأو ف�سيلة معينة. ويختلف اجلينوم 
والذي  بالغوريال،  اخلا�س  ذلك  عن  الب�رشي 
بالأرز... يختلف بدوره عن اجلينوم اخلا�س 
الخ. وعلى الرغم من اأن لكل �سخ�س "اجلينوم" 
جميع  عند  متطابًقا  لي�س  فهو  به،  اخلا�س 
الب�رش. فاإن اختالف الت�سل�سالت يف اجلينات 
النووي  حم�سك  يجعل  ما  هو  بك  اخلا�سة 
مميًزا عن ذلك اخلا�س بوالدتك اأو ابن عمك اأو 

اأي �سخ�س اآخر.
طويلة  كق�سة  الب�رشي  اجلينوم  تخيَّل 
تتكون من حوايل 25 األف كلمة، اأي اجلينات 
بع�س  وجود  مع  مبو�سوعنا.  يتعلق  فيما 
ال�ستثناءات، لكل �سخ�س نف�س عدد الكلمات، 
هجائها  يف  الكلمات  بع�س  تختلف  ولكن 
تخلق  احلالت،  بع�س  ويف  ب�سيًطا.  اختالًفا 
جديدة  مبعاٍن  كلمات  الهجائية  الختالفات 
الربوتينات  حتدد  التي  اجلينات  اأي  ا؛  كليًّ
الختالفات  بع�س  توجد  بينما  املختلفة. 
على  تاأثري  لها  لي�س  التي  الأخرى  الهجائية 

الإطالق.
املعرفة  ا�ستخدام  يف  العلماء  بداأ  وقد 
املكت�سبة من اأبحاث ت�سل�سل اجلينوم ملعرفة 
على  واملر�س  ال�سحة  حالت  تختلف  كيف 
بداأ  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  اجلزيئات.  م�ستوى 
اجلينية  املعلومات  ا�ستخدام  يف  الأطباء 

لتحديد العالج.
وي�ستمر البحث لتطوير اختبارات جينية 
ت�سخي�س وعالج  ت�ساعد يف  اأن  اأخرى ميكن 
ت�سكل  التي  ال�سحية  امل�سكالت  من  الكثري 

خطًرا اأكرب من ال�رشطان.
املراجع

http://publications.nigms.nih.gov/
thenewgenetics/chapter4.html
http://www.sciencekidsathome.com/
science_topics/genetics-a.html

ملاذا يو�سف احلم�ض النووي باأنه "احللزون املزدوج للحياة"؟

مزدوج لأنه يتكون من �رشيَطني من احلم�س النووي. واحللزون هو اأي �سيء لولبي يف ال�سكل 

اأو البنية. ويوجد احلم�س النووي داخل اثنني من ال�رشائط اللولبية، وبدونه لن تكون هناك حياة.

اأين توجد الكرومو�سومات يف اخللية احلية؟
توجد يف نواة كل خلية.
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AــاةÓzةللÌرéال Òر–íال
بقلم هبة اجلمل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مت ت�سميم قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة مبركز 
مفهوم  لتعزيز  العلمي  ال�سماوية  القبة 
ال�ستك�ساف من خالل ثالث مناطق: اكت�سف 
الكون من  نف�سك، واكت�سف بيئتك، واكت�سف 
الثالث،  املناطق  تلك  خالل  ومن  حولك. 

يخترب الزوار احلياة من منظور جديد.
�سعبية  الأكرث  املعرو�سات  اإحدى  وتتمثَّل 
داخل منطقة "اكت�سف نف�سك" يف "الوراثة"، 
يعنى  الذي  العلوم  من  الفرع  ذلك  وتتناول 
لآخر.  جيل  من  ال�سفات  مترير  بكيفية 
قام  من  اأول  هو  مندل  جورج  العامِل  وكان 
با�سم  ُعرف  وقد  الوراثة،  علم  با�ستك�ساف 

"اأبو علم الوراثة".
جدائل من ال�سفات

حي  كائن  اأي  خاليا  من  خلية  كل  بداخل 
با�سم  ُتعرف  التعليمات  من  جمموعة  توجد 
اجلينات. ومتدنا اجلينات باملعلومات حول 
ماهية ذلك الكائن، من حيث �سكله وطريقة 
تعاي�سه وتفاعله مع البيئة املحيطة. وترتبط 
اجلينات ببع�سها البع�س يف �رشائط طويلة 
ى احلم�س النووي، وتلك  مكونة من مادة ت�سمَّ

ى الكرومو�سومات. ال�رشائط الطويلة ُت�سمَّ
الكرومو�سومات  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
الكائنات  فمعظم  اآَخر،  اإىل  كائن  من  يختلف 
واحد  الكرومو�سومات،  من  اأزواج  بها  احلية 
من كل من الأبوين. فعلى �سبيل املثال، يوجد 
الكرومو�سومات  من  زوًجا   23 الب�رش  لدى 
بينما يوجد 4 اأزواج فقط لدى ذبابة الفاكهة.

اخللط والتجميع!
حني  التي  اجلزيئات  هي  النوكليوتيدات 

الوحدات  ل  ُت�سكِّ البع�س  ببع�سها  تت�سل 
النووي، وهي تلعب دوًرا  الهيكلية للحم�س 
ويتكون  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  ا  هامًّ
بات طويلة من اأربع قواعد  كل جني من مركَّ
النوكليوتيدات  تنق�سم  خمتلفة.  نوكليوتيد 
وال�سيتوزين   ،)A( الأدينني  اإىل  الأربعة 
)C(، واجلوانني )G(، والثاميني )T(. وحتدد 
النوكليوتيد كل  الرتكيبات املختلفة لقواعد 

�سفات الكائن احلي.
ولذلك، فيمكن اأن يكون ت�سل�سل النوكليوتيد 
العيون اخل�رشاء على �سبيل  اخلا�س بجني 
 ،)AAACCGGTTTTT( هو  املثال 
النوكليوتيد  ت�سل�سل  اأن  جند  بينما 
هو  الزرقاء  العيون  بجني  اخلا�س 
ولبد   .)AAACCGGTTTAA(
املعادلت  تلك  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن 
اجلينية لي�ست هي الفعلية؛ حيث اإن الت�سل�سل 
اإىل  طوله  ي�سل  اأن  ميكن  للجني  ال�سحيح 
كيف  لحظ  ولكن،  القواعد.  من  اآلف  عدة 
للغاية،  مت�سابهة  النوكليوتيد  ت�سل�سالت  اأن 
فقط؛  قاعدتني  اآخر  يف  تختلف  ولكنها 
العني  ي�سف  ال�سابَقني  الت�سل�سَلني  من  فكل 
للون  حمدِّدَتني  قاعدتني  اآِخر  اختالف  مع 

العني.
قوي اأم �سعيف؟

بخا�سية حمددة  اجلينات  الكثري من  يتميز 
ي. فاجلني ال�سائد  األ وهي ال�سيادة اأو التنحِّ
يوجد يف �رشيط من �رشائط احلم�س النووي، 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأقوى  ويكون 
اجلني  فهو  ي  املتنحِّ اجلني  اأما  اآخر.  �رشيط 

النووي  احلم�س  �رشائط  اأحد  يف  املوجود 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأ�سعف  ويكون 
�رشيط اآخر. ونتيجة لتلك اخلا�سية، جند اأن 
ال�سفات  من  �سيوًعا  اأكرث  ال�سائدة  ال�سفات 

املتنحية.
ملاذا لديَّ عينان زرقاوان يف حني اأن عيون 

اأبي واأمي بنِّية اللون؟
ان بلون العني.  كل �سخ�س لديه جينان خا�سَّ
متطابقان،  جينان  ل�سخ�س  يكون  فعندما 
ميكن  بينما  اللون.  بذلك  عيناه  ف�ستكون 
خمتلفان،  جينان  اآخر  ل�سخ�س  يكون  اأن 
وعندها �سوف يتحدد لون العني وفًقا للجني 
ال�سائد. فمثاًل، فيما يتعلق بلون العني، اجلني 
 )B( اخلا�س باللون البني هو اجلني ال�سائد
بينما جند اأن اجلني اخلا�س باللون الأزرق 
متنحٍّ )b). فاأما اإذا كان لل�سخ�س جني �سائد 
 ،)B( اأو جينان �سائدان )b( ٍّواآخر متنح )B(
اللون.  بنِّية  عيون  ال�سخ�س  لذلك  ف�سيكون 
 ،)bb( متنحيان  جينان  لل�سخ�س  كان  واإذا 

ف�ستكون عيناه زرقاوين. هيا جنرب ذلك!
اإذا كانت عيون الأبومَين بنِّية ولديهما 

جينات متنحية

لديهما  والأم  الأب  من  كل  ال�سكل،  هذا  يف 
منهما  كل  لدى  ويوجد  اللون،  بنِّية  عيون 
الزرقاء  بالعيون  خا�س  متنحٍّ  جني  ا  اأي�سً
تكون  لذلك  الوراثية.  تركيبتهم  من  كجزء 
هناك فر�سة حوايل 25% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
اإذا كان اأحد الأبومَين بعيون بنِّية مع 

وجود جينات متنحية
يف هذا ال�سكل، الأم لديها عيون بّنية اللون 

املتنحي.  الزرقاء  العيون  جني  وجود  مع 
هناك فر�سة حوايل 50% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
بنِّية  بعيون  الأبومَين  اأحد  كان  اإذا 

وبدون جينات متنحية
يف ال�سكل التايل، جند اأن لالأب عيوًنا زرقاء 

 . بنِّية بدون وجود جلني متنحٍّ ولالأم عيوًنا 
باأطفالهم،  اخلا�سة  الحتمالت  جميع  يف 
و�سيكون   ،)B( �سائد  جني  هناك  �سيكون 

جلميع الأطفال عيون بنِّية اللون.
كان  اإذا   2 لل�سكل  مماثلة  النتائج  و�ستكون 
بنِّيتان  ولالأب عينان  زرقاوان  لالأم عينان 
اأو  املتنحي،  الأزرق  اللون  جني  وجود  مع 
لل�سكل 3 اإذا كان لالأب عينان بنِّيتان ولالأم 

عينان زرقاوان.
ق�سة طويلة وكلمات كثرية!

ُيعد اكت�ساف ت�سل�سل اجلينوم الب�رشي اإجناًزا 

من  العديد  عنه  نتج  للعلم  بالن�سبة  ا  هامًّ
التطورات . ولكن ما معنى ذلك؟ وهل حُتِدث 

تلك املعلومات فرًقا يف حياتنا؟
ال�سفات اجلينية اخلا�سة  اجلينوم هو كل 
ويختلف  معينة.  ف�سيلة  اأو  ما  بكائن 
اخلا�س  ذلك  عن  الب�رشي  اجلينوم 
عن  بدوره  يختلف  والذي  بالغوريال، 
الرغم  اجلينوم اخلا�س بالأرز...الخ. وعلى 
الب�رشي"  "اجلينوم  �سخ�س  لكل  اأن  من 
اخلا�س به، فهو لي�س متطابًقا عند جميع 
يف  الت�سل�سالت  اختالف  فاإن  الب�رش. 
اجلينات اخلا�سة بك هو ما يجعل حم�سك 
اأو  النووي مميًزا عن ذلك اخلا�س بوالدتك 

ابن عمك اأو اأي �سخ�س اآخر.
تخيَّل اجلينوم الب�رشي كق�سة طويلة تتكون 
اجلينات  اأي  كلمة،  األف   25 حوايل  من 
بع�س  وجود  مع  مبو�سوعنا.  يتعلق  فيما 
ال�ستثناءات، لكل �سخ�س نف�س عدد الكلمات، 
هجائها  يف  الكلمات  بع�س  تختلف  ولكن 
اختالًفا ب�سيًطا. ويف بع�س احلالت، تخلق 
الختالفات الهجائية كلمات مبعاٍن جديدة 
الربوتينات  حتدد  التي  اجلينات  اأي  ا؛  كليًّ
الختالفات  بع�س  توجد  بينما  املختلفة. 
الهجائية الأخرى التي لي�س لها تاأثري على 

الإطالق.
املعرفة  ا�ستخدام  يف  العلماء  بداأ  وقد 
املكت�سبة من اأبحاث ت�سل�سل اجلينوم ملعرفة 
ال�سحة واملر�س على  كيف تختلف حالت 
م�ستوى اجلزيئات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، بداأ 
اجلينية  املعلومات  ا�ستخدام  يف  الأطباء 

لتحديد العالج.
جينية  اختبارات  لتطوير  البحث  وي�ستمر 
اأخرى ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سخي�س وعالج 
ت�سكل  التي  ال�سحية  امل�سكالت  من  الكثري 

خطًرا اأكرب من ال�رشطان.
املراجع

http:/ /publ icat ions.nigms.nih.gov/
thenewgenetics/chapter4.html
http://www.sciencekidsathome.com/
science_topics/genetics-a.html

ملاذا يو�سف احلم�ض النووي باأنه "احللزون املزدوج للحياة"؟

مزدوج لأنه يتكون من �رشيَطني من احلم�س النووي. واحللزون هو اأي �سيء لولبي يف ال�سكل اأو البنية. 

ويوجد احلم�س النووي داخل اثنني من ال�رشائط اللولبية، وبدونه لن تكون هناك حياة.

توجد يف نواة كل خلية.اأين توجد الكرومو�سومات يف اخللية احلية؟

fiا˚çوابuو

◊لمة الéر
اأكمل احلروف الناق�سة يف الكلمات التالية، ثم قم  ملعرفة كلمة ال�رس، 

بتجميعها للح�سول على الكلمة النهائية.
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الإجابة:
هند�سة وراثية

ا�ستن�ساخ

“b�������ìÿn�¸a@Ú������‘�‰fl
مواعيد العمل

من 9:00 �سباًحا اإىل 16:00 م�ساًء. من ال�سبت اإىل اخلمي�س:   

من 15:00 ع�رًشا اإىل 17:00 م�ساًء. اجلمعة:    
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:00 �سباًحا - 11:00 �سباًحا - 12:00 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:00 ظهًرا - 15:00 ع�رًشا.

15:00 ع�رًشا - 16:00 م�ساًء. اجلمعة:    
اأ�سعار الدخول

الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

“b�����ìÿn�¸aÎ@ b����‡n�¸a@Ú���«b”
- لالطالع على قائمة العرو�س املتاحة بقاعة ال�ستماع وال�ستك�ساف، يرجى

www.bibalex.org/psc :زيارة موقع املركز الإلكرتوين
باأ�سبوع  املطلوب  املوعد  قبل  ال�ستك�ساف  قاعة  باإداري  الت�سال  برجاء  للحجز،   -

على الأقل.
الأ�سعار

الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.   )DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.   )3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

 صحـــة
اإلنسان  اليــــوم

ماذا نفعل؟ 
التي تهدد �سحتنا  ت�سمل الأخطار 
اأن  املوؤكد  فمن  بيئية؛  عوامل  اليوم 
وانبعاثات  بنا،  املحيط  التلوث  زيادة 
م�ستقات  على  حتتوي  التي  البنزين 
النفط  منتجات  من  الديوك�سينات 
ت�سكل  احل�رشية  واملبيدات  والغاز، 
ي�سكل  كما  ال�سحة.  على  خطر  عامل 
التلوث ال�سمعي عامل خطر لأنه يوؤدي 
ذلك،  على  وعالوة  التوتر.  زيادة  اإىل 
غري  املوجات  تقييم  الآن  حتى  يتم  مل 
عن  الناجمة  والإ�سعاعات  املرئية 
التي  الكهرومغناطي�سية  املجالت 

حتيط بنا اليوم ب�سكل كامل.
لذلك فاإنه من املهم اأن ندر�س كل 
هذه العوامل وتاأثريها. ولكن الأهم من 
الطرق  بحث  اإىل  بحاجة  اأننا  هو  ذلك، 
ا  اأي�سً بل  لتجنبها،  فقط  لي�س  الأمثل، 

ملحاولة الق�ساء عليها اإن اأمكن.
علينا  يجب  احلايل،  الوقت  يف 
اأج�سادنا،  وفهم  ب�سحتنا،  نهتم  اأن 
والتعرف على ما يدور بداخلها، وكذلك 
الدوري،  الطبي  الفح�س  املواظبة على 
ال�رشورية  الأ�سا�سيات  من  وكلها 
لتجنب �سوء احلالة ال�سحية يف مراحل 

لحقة من حياتنا.
ل  �سحي  طعام  بتناول  عليك 
والإكثار  زائدة،  دهون  على  يحتوي 
متتع  والفواكه.  اخل�رشوات  تناول  من 
بالألعاب الريا�سية قدر امل�ستطاع يف 
مرحلتي الطفولة وال�سباب، وواظب على 
الريا�سة فيما بعد للوقاية من ال�سمنة 
واملحافظة على ن�ساط الدورة الدموية. 
واتباع  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  اإن 
احلفاظ  على  ي�ساعد  متوازنة  حمية 
اإجراء  اأن  كما  والر�ساقة.  ال�سحة  على 
منتظمة  ب�سورة  الطبية  الفحو�سات 
دمك،  و�سغط  وزنك،  على  للك�سف 
بالإ�سافة  الدم،  يف  ال�سكر  وم�ستويات 
اإىل البتعاد عن التدخني، هي كلها من 
حياة  على  للحفاظ  الأ�سا�سية  العوامل 

اأكرث �سحة.
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AــاةÓzةللÌرéال Òر–íال
بقلم هبة اجلمل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مت ت�سميم قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة مبركز 
مفهوم  لتعزيز  العلمي  ال�سماوية  القبة 
ال�ستك�ساف من خالل ثالث مناطق: اكت�سف 
الكون من  نف�سك، واكت�سف بيئتك، واكت�سف 
الثالث،  املناطق  تلك  خالل  ومن  حولك. 

يخترب الزوار احلياة من منظور جديد.
�سعبية  الأكرث  املعرو�سات  اإحدى  وتتمثَّل 
داخل منطقة "اكت�سف نف�سك" يف "الوراثة"، 
يعنى  الذي  العلوم  من  الفرع  ذلك  وتتناول 
لآخر.  جيل  من  ال�سفات  مترير  بكيفية 
قام  من  اأول  هو  مندل  جورج  العامِل  وكان 
با�سم  ُعرف  وقد  الوراثة،  علم  با�ستك�ساف 

"اأبو علم الوراثة".
جدائل من ال�سفات

حي  كائن  اأي  خاليا  من  خلية  كل  بداخل 
با�سم  ُتعرف  التعليمات  من  جمموعة  توجد 
اجلينات. ومتدنا اجلينات باملعلومات حول 
ماهية ذلك الكائن، من حيث �سكله وطريقة 
تعاي�سه وتفاعله مع البيئة املحيطة. وترتبط 
اجلينات ببع�سها البع�س يف �رشائط طويلة 
ى احلم�س النووي، وتلك  مكونة من مادة ت�سمَّ

ى الكرومو�سومات. ال�رشائط الطويلة ُت�سمَّ
الكرومو�سومات  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
الكائنات  فمعظم  اآَخر،  اإىل  كائن  من  يختلف 
واحد  الكرومو�سومات،  من  اأزواج  بها  احلية 
من كل من الأبوين. فعلى �سبيل املثال، يوجد 
الكرومو�سومات  من  زوًجا   23 الب�رش  لدى 
بينما يوجد 4 اأزواج فقط لدى ذبابة الفاكهة.

اخللط والتجميع!
حني  التي  اجلزيئات  هي  النوكليوتيدات 

الوحدات  ل  ُت�سكِّ البع�س  ببع�سها  تت�سل 
النووي، وهي تلعب دوًرا  الهيكلية للحم�س 
ويتكون  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  ا  هامًّ
بات طويلة من اأربع قواعد  كل جني من مركَّ
النوكليوتيدات  تنق�سم  خمتلفة.  نوكليوتيد 
وال�سيتوزين   ،)A( الأدينني  اإىل  الأربعة 
)C(، واجلوانني )G(، والثاميني )T(. وحتدد 
النوكليوتيد كل  الرتكيبات املختلفة لقواعد 

�سفات الكائن احلي.
ولذلك، فيمكن اأن يكون ت�سل�سل النوكليوتيد 
العيون اخل�رشاء على �سبيل  اخلا�س بجني 
 ،)AAACCGGTTTTT( هو  املثال 
النوكليوتيد  ت�سل�سل  اأن  جند  بينما 
هو  الزرقاء  العيون  بجني  اخلا�س 
ولبد   .)AAACCGGTTTAA(
املعادلت  تلك  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن 
اجلينية لي�ست هي الفعلية؛ حيث اإن الت�سل�سل 
اإىل  طوله  ي�سل  اأن  ميكن  للجني  ال�سحيح 
كيف  لحظ  ولكن،  القواعد.  من  اآلف  عدة 
للغاية،  مت�سابهة  النوكليوتيد  ت�سل�سالت  اأن 
فقط؛  قاعدتني  اآخر  يف  تختلف  ولكنها 
العني  ي�سف  ال�سابَقني  الت�سل�سَلني  من  فكل 
للون  حمدِّدَتني  قاعدتني  اآِخر  اختالف  مع 

العني.
قوي اأم �سعيف؟

بخا�سية حمددة  اجلينات  الكثري من  يتميز 
ي. فاجلني ال�سائد  األ وهي ال�سيادة اأو التنحِّ
يوجد يف �رشيط من �رشائط احلم�س النووي، 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأقوى  ويكون 
اجلني  فهو  ي  املتنحِّ اجلني  اأما  اآخر.  �رشيط 

النووي  احلم�س  �رشائط  اأحد  يف  املوجود 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأ�سعف  ويكون 
�رشيط اآخر. ونتيجة لتلك اخلا�سية، جند اأن 
ال�سفات  من  �سيوًعا  اأكرث  ال�سائدة  ال�سفات 

املتنحية.
ملاذا لديَّ عينان زرقاوان يف حني اأن عيون 

اأبي واأمي بنِّية اللون؟
ان بلون العني.  كل �سخ�س لديه جينان خا�سَّ
متطابقان،  جينان  ل�سخ�س  يكون  فعندما 
ميكن  بينما  اللون.  بذلك  عيناه  ف�ستكون 
خمتلفان،  جينان  اآخر  ل�سخ�س  يكون  اأن 
وعندها �سوف يتحدد لون العني وفًقا للجني 
ال�سائد. فمثاًل، فيما يتعلق بلون العني، اجلني 
 )B( اخلا�س باللون البني هو اجلني ال�سائد
بينما جند اأن اجلني اخلا�س باللون الأزرق 
متنحٍّ )b). فاأما اإذا كان لل�سخ�س جني �سائد 
 ،)B( اأو جينان �سائدان )b( ٍّواآخر متنح )B(
اللون.  بنِّية  عيون  ال�سخ�س  لذلك  ف�سيكون 
 ،)bb( متنحيان  جينان  لل�سخ�س  كان  واإذا 

ف�ستكون عيناه زرقاوين. هيا جنرب ذلك!
اإذا كانت عيون الأبومَين بنِّية ولديهما 

جينات متنحية

لديهما  والأم  الأب  من  كل  ال�سكل،  هذا  يف 
منهما  كل  لدى  ويوجد  اللون،  بنِّية  عيون 
الزرقاء  بالعيون  خا�س  متنحٍّ  جني  ا  اأي�سً
تكون  لذلك  الوراثية.  تركيبتهم  من  كجزء 
هناك فر�سة حوايل 25% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
اإذا كان اأحد الأبومَين بعيون بنِّية مع 

وجود جينات متنحية
يف هذا ال�سكل، الأم لديها عيون بّنية اللون 

املتنحي.  الزرقاء  العيون  جني  وجود  مع 
هناك فر�سة حوايل 50% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
بنِّية  بعيون  الأبومَين  اأحد  كان  اإذا 

وبدون جينات متنحية
يف ال�سكل التايل، جند اأن لالأب عيوًنا زرقاء 

 . بنِّية بدون وجود جلني متنحٍّ ولالأم عيوًنا 
باأطفالهم،  اخلا�سة  الحتمالت  جميع  يف 
و�سيكون   ،)B( �سائد  جني  هناك  �سيكون 

جلميع الأطفال عيون بنِّية اللون.
كان  اإذا   2 لل�سكل  مماثلة  النتائج  و�ستكون 
بنِّيتان  ولالأب عينان  زرقاوان  لالأم عينان 
اأو  املتنحي،  الأزرق  اللون  جني  وجود  مع 
لل�سكل 3 اإذا كان لالأب عينان بنِّيتان ولالأم 

عينان زرقاوان.
ق�سة طويلة وكلمات كثرية!

ُيعد اكت�ساف ت�سل�سل اجلينوم الب�رشي اإجناًزا 

من  العديد  عنه  نتج  للعلم  بالن�سبة  ا  هامًّ
التطورات . ولكن ما معنى ذلك؟ وهل حُتِدث 

تلك املعلومات فرًقا يف حياتنا؟
ال�سفات اجلينية اخلا�سة  اجلينوم هو كل 
ويختلف  معينة.  ف�سيلة  اأو  ما  بكائن 
اخلا�س  ذلك  عن  الب�رشي  اجلينوم 
عن  بدوره  يختلف  والذي  بالغوريال، 
الرغم  اجلينوم اخلا�س بالأرز...الخ. وعلى 
الب�رشي"  "اجلينوم  �سخ�س  لكل  اأن  من 
اخلا�س به، فهو لي�س متطابًقا عند جميع 
يف  الت�سل�سالت  اختالف  فاإن  الب�رش. 
اجلينات اخلا�سة بك هو ما يجعل حم�سك 
اأو  النووي مميًزا عن ذلك اخلا�س بوالدتك 

ابن عمك اأو اأي �سخ�س اآخر.
تخيَّل اجلينوم الب�رشي كق�سة طويلة تتكون 
اجلينات  اأي  كلمة،  األف   25 حوايل  من 
بع�س  وجود  مع  مبو�سوعنا.  يتعلق  فيما 
ال�ستثناءات، لكل �سخ�س نف�س عدد الكلمات، 
هجائها  يف  الكلمات  بع�س  تختلف  ولكن 
اختالًفا ب�سيًطا. ويف بع�س احلالت، تخلق 
الختالفات الهجائية كلمات مبعاٍن جديدة 
الربوتينات  حتدد  التي  اجلينات  اأي  ا؛  كليًّ
الختالفات  بع�س  توجد  بينما  املختلفة. 
الهجائية الأخرى التي لي�س لها تاأثري على 

الإطالق.
املعرفة  ا�ستخدام  يف  العلماء  بداأ  وقد 
املكت�سبة من اأبحاث ت�سل�سل اجلينوم ملعرفة 
ال�سحة واملر�س على  كيف تختلف حالت 
م�ستوى اجلزيئات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، بداأ 
اجلينية  املعلومات  ا�ستخدام  يف  الأطباء 

لتحديد العالج.
جينية  اختبارات  لتطوير  البحث  وي�ستمر 
اأخرى ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سخي�س وعالج 
ت�سكل  التي  ال�سحية  امل�سكالت  من  الكثري 

خطًرا اأكرب من ال�رشطان.
املراجع

http:/ /publ icat ions.nigms.nih.gov/
thenewgenetics/chapter4.html
http://www.sciencekidsathome.com/
science_topics/genetics-a.html

ملاذا يو�سف احلم�ض النووي باأنه "احللزون املزدوج للحياة"؟

مزدوج لأنه يتكون من �رشيَطني من احلم�س النووي. واحللزون هو اأي �سيء لولبي يف ال�سكل اأو البنية. 

ويوجد احلم�س النووي داخل اثنني من ال�رشائط اللولبية، وبدونه لن تكون هناك حياة.

توجد يف نواة كل خلية.اأين توجد الكرومو�سومات يف اخللية احلية؟

fiا˚çوابuو

◊لمة الéر
اأكمل احلروف الناق�سة يف الكلمات التالية، ثم قم  ملعرفة كلمة ال�رس، 

بتجميعها للح�سول على الكلمة النهائية.

7  6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 5  4  3  2  1

1( ب  و
 2( تيـ
 )3 ب

4( اأ  �سماك 
 5( زهر

   1( دل
2( و  ق

3( ح�س  ن
 )4 عبان

 )5 وم
 6( نخل

1( ب  ب
 2( �سم
 )3 مر
 4( لب

 )5 يارة
6( مف  اح

 )7 يط

الإجابة:
هند�سة وراثية

ا�ستن�ساخ

“b�������ìÿn�¸a@Ú������‘�‰fl
مواعيد العمل

من 9:00 �سباًحا اإىل 16:00 م�ساًء. من ال�سبت اإىل اخلمي�س:   

من 15:00 ع�رًشا اإىل 17:00 م�ساًء. اجلمعة:    
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:00 �سباًحا - 11:00 �سباًحا - 12:00 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:00 ظهًرا - 15:00 ع�رًشا.

15:00 ع�رًشا - 16:00 م�ساًء. اجلمعة:    
اأ�سعار الدخول

الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

“b�����ìÿn�¸aÎ@ b����‡n�¸a@Ú���«b”
- لالطالع على قائمة العرو�س املتاحة بقاعة ال�ستماع وال�ستك�ساف، يرجى

www.bibalex.org/psc :زيارة موقع املركز الإلكرتوين
باأ�سبوع  املطلوب  املوعد  قبل  ال�ستك�ساف  قاعة  باإداري  الت�سال  برجاء  للحجز،   -

على الأقل.
الأ�سعار

الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.   )DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.   )3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

 صحـــة
اإلنسان  اليــــوم

ماذا نفعل؟ 
التي تهدد �سحتنا  ت�سمل الأخطار 
اأن  املوؤكد  فمن  بيئية؛  عوامل  اليوم 
وانبعاثات  بنا،  املحيط  التلوث  زيادة 
م�ستقات  على  حتتوي  التي  البنزين 
النفط  منتجات  من  الديوك�سينات 
ت�سكل  احل�رشية  واملبيدات  والغاز، 
ي�سكل  كما  ال�سحة.  على  خطر  عامل 
التلوث ال�سمعي عامل خطر لأنه يوؤدي 
ذلك،  على  وعالوة  التوتر.  زيادة  اإىل 
غري  املوجات  تقييم  الآن  حتى  يتم  مل 
عن  الناجمة  والإ�سعاعات  املرئية 
التي  الكهرومغناطي�سية  املجالت 

حتيط بنا اليوم ب�سكل كامل.
لذلك فاإنه من املهم اأن ندر�س كل 
هذه العوامل وتاأثريها. ولكن الأهم من 
الطرق  بحث  اإىل  بحاجة  اأننا  هو  ذلك، 
ا  اأي�سً بل  لتجنبها،  فقط  لي�س  الأمثل، 

ملحاولة الق�ساء عليها اإن اأمكن.
علينا  يجب  احلايل،  الوقت  يف 
اأج�سادنا،  وفهم  ب�سحتنا،  نهتم  اأن 
والتعرف على ما يدور بداخلها، وكذلك 
الدوري،  الطبي  الفح�س  املواظبة على 
ال�رشورية  الأ�سا�سيات  من  وكلها 
لتجنب �سوء احلالة ال�سحية يف مراحل 

لحقة من حياتنا.
ل  �سحي  طعام  بتناول  عليك 
والإكثار  زائدة،  دهون  على  يحتوي 
متتع  والفواكه.  اخل�رشوات  تناول  من 
بالألعاب الريا�سية قدر امل�ستطاع يف 
مرحلتي الطفولة وال�سباب، وواظب على 
الريا�سة فيما بعد للوقاية من ال�سمنة 
واملحافظة على ن�ساط الدورة الدموية. 
واتباع  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  اإن 
احلفاظ  على  ي�ساعد  متوازنة  حمية 
اإجراء  اأن  كما  والر�ساقة.  ال�سحة  على 
منتظمة  ب�سورة  الطبية  الفحو�سات 
دمك،  و�سغط  وزنك،  على  للك�سف 
بالإ�سافة  الدم،  يف  ال�سكر  وم�ستويات 
اإىل البتعاد عن التدخني، هي كلها من 
حياة  على  للحفاظ  الأ�سا�سية  العوامل 

اأكرث �سحة.
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AــاةÓzةللÌرéال Òر–íال
بقلم هبة اجلمل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مت ت�سميم قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة مبركز 
مفهوم  لتعزيز  العلمي  ال�سماوية  القبة 
ال�ستك�ساف من خالل ثالث مناطق: اكت�سف 
الكون من  نف�سك، واكت�سف بيئتك، واكت�سف 
الثالث،  املناطق  تلك  خالل  ومن  حولك. 

يخترب الزوار احلياة من منظور جديد.
�سعبية  الأكرث  املعرو�سات  اإحدى  وتتمثَّل 
داخل منطقة "اكت�سف نف�سك" يف "الوراثة"، 
يعنى  الذي  العلوم  من  الفرع  ذلك  وتتناول 
لآخر.  جيل  من  ال�سفات  مترير  بكيفية 
قام  من  اأول  هو  مندل  جورج  العامِل  وكان 
با�سم  ُعرف  وقد  الوراثة،  علم  با�ستك�ساف 

"اأبو علم الوراثة".
جدائل من ال�سفات

حي  كائن  اأي  خاليا  من  خلية  كل  بداخل 
با�سم  ُتعرف  التعليمات  من  جمموعة  توجد 
اجلينات. ومتدنا اجلينات باملعلومات حول 
ماهية ذلك الكائن، من حيث �سكله وطريقة 
تعاي�سه وتفاعله مع البيئة املحيطة. وترتبط 
اجلينات ببع�سها البع�س يف �رشائط طويلة 
ى احلم�س النووي، وتلك  مكونة من مادة ت�سمَّ

ى الكرومو�سومات. ال�رشائط الطويلة ُت�سمَّ
الكرومو�سومات  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
الكائنات  فمعظم  اآَخر،  اإىل  كائن  من  يختلف 
واحد  الكرومو�سومات،  من  اأزواج  بها  احلية 
من كل من الأبوين. فعلى �سبيل املثال، يوجد 
الكرومو�سومات  من  زوًجا   23 الب�رش  لدى 
بينما يوجد 4 اأزواج فقط لدى ذبابة الفاكهة.

اخللط والتجميع!
حني  التي  اجلزيئات  هي  النوكليوتيدات 

الوحدات  ل  ُت�سكِّ البع�س  ببع�سها  تت�سل 
النووي، وهي تلعب دوًرا  الهيكلية للحم�س 
ويتكون  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  ا  هامًّ
بات طويلة من اأربع قواعد  كل جني من مركَّ
النوكليوتيدات  تنق�سم  خمتلفة.  نوكليوتيد 
وال�سيتوزين   ،)A( الأدينني  اإىل  الأربعة 
)C(، واجلوانني )G(، والثاميني )T(. وحتدد 
النوكليوتيد كل  الرتكيبات املختلفة لقواعد 

�سفات الكائن احلي.
ولذلك، فيمكن اأن يكون ت�سل�سل النوكليوتيد 
العيون اخل�رشاء على �سبيل  اخلا�س بجني 
 ،)AAACCGGTTTTT( هو  املثال 
النوكليوتيد  ت�سل�سل  اأن  جند  بينما 
هو  الزرقاء  العيون  بجني  اخلا�س 
ولبد   .)AAACCGGTTTAA(
املعادلت  تلك  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن 
اجلينية لي�ست هي الفعلية؛ حيث اإن الت�سل�سل 
اإىل  طوله  ي�سل  اأن  ميكن  للجني  ال�سحيح 
كيف  لحظ  ولكن،  القواعد.  من  اآلف  عدة 
للغاية،  مت�سابهة  النوكليوتيد  ت�سل�سالت  اأن 
فقط؛  قاعدتني  اآخر  يف  تختلف  ولكنها 
العني  ي�سف  ال�سابَقني  الت�سل�سَلني  من  فكل 
للون  حمدِّدَتني  قاعدتني  اآِخر  اختالف  مع 

العني.
قوي اأم �سعيف؟

بخا�سية حمددة  اجلينات  الكثري من  يتميز 
ي. فاجلني ال�سائد  األ وهي ال�سيادة اأو التنحِّ
يوجد يف �رشيط من �رشائط احلم�س النووي، 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأقوى  ويكون 
اجلني  فهو  ي  املتنحِّ اجلني  اأما  اآخر.  �رشيط 

النووي  احلم�س  �رشائط  اأحد  يف  املوجود 
يف  له  املطابق  اجلني  من  اأ�سعف  ويكون 
�رشيط اآخر. ونتيجة لتلك اخلا�سية، جند اأن 
ال�سفات  من  �سيوًعا  اأكرث  ال�سائدة  ال�سفات 

املتنحية.
ملاذا لديَّ عينان زرقاوان يف حني اأن عيون 

اأبي واأمي بنِّية اللون؟
ان بلون العني.  كل �سخ�س لديه جينان خا�سَّ
متطابقان،  جينان  ل�سخ�س  يكون  فعندما 
ميكن  بينما  اللون.  بذلك  عيناه  ف�ستكون 
خمتلفان،  جينان  اآخر  ل�سخ�س  يكون  اأن 
وعندها �سوف يتحدد لون العني وفًقا للجني 
ال�سائد. فمثاًل، فيما يتعلق بلون العني، اجلني 
 )B( اخلا�س باللون البني هو اجلني ال�سائد
بينما جند اأن اجلني اخلا�س باللون الأزرق 
متنحٍّ )b). فاأما اإذا كان لل�سخ�س جني �سائد 
 ،)B( اأو جينان �سائدان )b( ٍّواآخر متنح )B(
اللون.  بنِّية  عيون  ال�سخ�س  لذلك  ف�سيكون 
 ،)bb( متنحيان  جينان  لل�سخ�س  كان  واإذا 

ف�ستكون عيناه زرقاوين. هيا جنرب ذلك!
اإذا كانت عيون الأبومَين بنِّية ولديهما 

جينات متنحية

لديهما  والأم  الأب  من  كل  ال�سكل،  هذا  يف 
منهما  كل  لدى  ويوجد  اللون،  بنِّية  عيون 
الزرقاء  بالعيون  خا�س  متنحٍّ  جني  ا  اأي�سً
تكون  لذلك  الوراثية.  تركيبتهم  من  كجزء 
هناك فر�سة حوايل 25% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
اإذا كان اأحد الأبومَين بعيون بنِّية مع 

وجود جينات متنحية
يف هذا ال�سكل، الأم لديها عيون بّنية اللون 

املتنحي.  الزرقاء  العيون  جني  وجود  مع 
هناك فر�سة حوايل 50% اأن يكون لطفلهما 

عينان زرقاوان.
بنِّية  بعيون  الأبومَين  اأحد  كان  اإذا 

وبدون جينات متنحية
يف ال�سكل التايل، جند اأن لالأب عيوًنا زرقاء 

 . بنِّية بدون وجود جلني متنحٍّ ولالأم عيوًنا 
باأطفالهم،  اخلا�سة  الحتمالت  جميع  يف 
و�سيكون   ،)B( �سائد  جني  هناك  �سيكون 

جلميع الأطفال عيون بنِّية اللون.
كان  اإذا   2 لل�سكل  مماثلة  النتائج  و�ستكون 
بنِّيتان  ولالأب عينان  زرقاوان  لالأم عينان 
اأو  املتنحي،  الأزرق  اللون  جني  وجود  مع 
لل�سكل 3 اإذا كان لالأب عينان بنِّيتان ولالأم 

عينان زرقاوان.
ق�سة طويلة وكلمات كثرية!

ُيعد اكت�ساف ت�سل�سل اجلينوم الب�رشي اإجناًزا 

من  العديد  عنه  نتج  للعلم  بالن�سبة  ا  هامًّ
التطورات . ولكن ما معنى ذلك؟ وهل حُتِدث 

تلك املعلومات فرًقا يف حياتنا؟
ال�سفات اجلينية اخلا�سة  اجلينوم هو كل 
ويختلف  معينة.  ف�سيلة  اأو  ما  بكائن 
اخلا�س  ذلك  عن  الب�رشي  اجلينوم 
عن  بدوره  يختلف  والذي  بالغوريال، 
الرغم  اجلينوم اخلا�س بالأرز...الخ. وعلى 
الب�رشي"  "اجلينوم  �سخ�س  لكل  اأن  من 
اخلا�س به، فهو لي�س متطابًقا عند جميع 
يف  الت�سل�سالت  اختالف  فاإن  الب�رش. 
اجلينات اخلا�سة بك هو ما يجعل حم�سك 
اأو  النووي مميًزا عن ذلك اخلا�س بوالدتك 

ابن عمك اأو اأي �سخ�س اآخر.
تخيَّل اجلينوم الب�رشي كق�سة طويلة تتكون 
اجلينات  اأي  كلمة،  األف   25 حوايل  من 
بع�س  وجود  مع  مبو�سوعنا.  يتعلق  فيما 
ال�ستثناءات، لكل �سخ�س نف�س عدد الكلمات، 
هجائها  يف  الكلمات  بع�س  تختلف  ولكن 
اختالًفا ب�سيًطا. ويف بع�س احلالت، تخلق 
الختالفات الهجائية كلمات مبعاٍن جديدة 
الربوتينات  حتدد  التي  اجلينات  اأي  ا؛  كليًّ
الختالفات  بع�س  توجد  بينما  املختلفة. 
الهجائية الأخرى التي لي�س لها تاأثري على 

الإطالق.
املعرفة  ا�ستخدام  يف  العلماء  بداأ  وقد 
املكت�سبة من اأبحاث ت�سل�سل اجلينوم ملعرفة 
ال�سحة واملر�س على  كيف تختلف حالت 
م�ستوى اجلزيئات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، بداأ 
اجلينية  املعلومات  ا�ستخدام  يف  الأطباء 

لتحديد العالج.
جينية  اختبارات  لتطوير  البحث  وي�ستمر 
اأخرى ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سخي�س وعالج 
ت�سكل  التي  ال�سحية  امل�سكالت  من  الكثري 

خطًرا اأكرب من ال�رشطان.
املراجع

http:/ /publ icat ions.nigms.nih.gov/
thenewgenetics/chapter4.html
http://www.sciencekidsathome.com/
science_topics/genetics-a.html

ملاذا يو�سف احلم�ض النووي باأنه "احللزون املزدوج للحياة"؟

مزدوج لأنه يتكون من �رشيَطني من احلم�س النووي. واحللزون هو اأي �سيء لولبي يف ال�سكل اأو البنية. 

ويوجد احلم�س النووي داخل اثنني من ال�رشائط اللولبية، وبدونه لن تكون هناك حياة.

توجد يف نواة كل خلية.اأين توجد الكرومو�سومات يف اخللية احلية؟

fiا˚çوابuو
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اأكمل احلروف الناق�سة يف الكلمات التالية، ثم قم  ملعرفة كلمة ال�رس، 

بتجميعها للح�سول على الكلمة النهائية.
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باأ�سبوع  املطلوب  املوعد  قبل  ال�ستك�ساف  قاعة  باإداري  الت�سال  برجاء  للحجز،   -

على الأقل.
الأ�سعار

الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.   )DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.   )3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

 صحـــة
اإلنسان  اليــــوم

ماذا نفعل؟ 
التي تهدد �سحتنا  ت�سمل الأخطار 
اأن  املوؤكد  فمن  بيئية؛  عوامل  اليوم 
وانبعاثات  بنا،  املحيط  التلوث  زيادة 
م�ستقات  على  حتتوي  التي  البنزين 
النفط  منتجات  من  الديوك�سينات 
ت�سكل  احل�رشية  واملبيدات  والغاز، 
ي�سكل  كما  ال�سحة.  على  خطر  عامل 
التلوث ال�سمعي عامل خطر لأنه يوؤدي 
ذلك،  على  وعالوة  التوتر.  زيادة  اإىل 
غري  املوجات  تقييم  الآن  حتى  يتم  مل 
عن  الناجمة  والإ�سعاعات  املرئية 
التي  الكهرومغناطي�سية  املجالت 

حتيط بنا اليوم ب�سكل كامل.
لذلك فاإنه من املهم اأن ندر�س كل 
هذه العوامل وتاأثريها. ولكن الأهم من 
الطرق  بحث  اإىل  بحاجة  اأننا  هو  ذلك، 
ا  اأي�سً بل  لتجنبها،  فقط  لي�س  الأمثل، 

ملحاولة الق�ساء عليها اإن اأمكن.
علينا  يجب  احلايل،  الوقت  يف 
اأج�سادنا،  وفهم  ب�سحتنا،  نهتم  اأن 
والتعرف على ما يدور بداخلها، وكذلك 
الدوري،  الطبي  الفح�س  املواظبة على 
ال�رشورية  الأ�سا�سيات  من  وكلها 
لتجنب �سوء احلالة ال�سحية يف مراحل 

لحقة من حياتنا.
ل  �سحي  طعام  بتناول  عليك 
والإكثار  زائدة،  دهون  على  يحتوي 
متتع  والفواكه.  اخل�رشوات  تناول  من 
بالألعاب الريا�سية قدر امل�ستطاع يف 
مرحلتي الطفولة وال�سباب، وواظب على 
الريا�سة فيما بعد للوقاية من ال�سمنة 
واملحافظة على ن�ساط الدورة الدموية. 
واتباع  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  اإن 
احلفاظ  على  ي�ساعد  متوازنة  حمية 
اإجراء  اأن  كما  والر�ساقة.  ال�سحة  على 
منتظمة  ب�سورة  الطبية  الفحو�سات 
دمك،  و�سغط  وزنك،  على  للك�سف 
بالإ�سافة  الدم،  يف  ال�سكر  وم�ستويات 
اإىل البتعاد عن التدخني، هي كلها من 
حياة  على  للحفاظ  الأ�سا�سية  العوامل 

اأكرث �سحة.

ماذا نفعل؟ 
ت�سمل الأخطار التي تهدد �سحتنا اليوم 
العوامل البيئية؛ فمن املوؤكد اأن زيادة التلوث 
املحيط بنا، وانبعاثات البنزين التي حتتوي 
منتجات  من  الديوك�سينات  م�ستقات  على 
ت�سكل  احل�رشية  واملبيدات  والغاز،  النفط 
عامل خطر على ال�سحة. كما ي�سكل التلوث 
زيادة  اإىل  يوؤدي  لأنه  خطر  عامل  ال�سمعي 
الآن  التوتر. وعالوة على ذلك، مل يتم حتى 
والإ�سعاعات  املرئية  غري  املوجات  تقييم 
الكهرومغناطي�سية  املجالت  عن  الناجمة 

التي حتيط بنا اليوم ب�سكل كامل.
لذلك فاإنه من املهم اأن ندر�س كل هذه 
العوامل وتاأثريها. ولكن الأهم من ذلك، هو 
لي�س  الأمثل،  الطرق  بحث  اإىل  بحاجة  اأننا 
الق�ساء  ملحاولة  ا  اأي�سً بل  لتجنبها،  فقط 

عليها اإن اأمكن.
يف الوقت احلايل، يجب علينا اأن نهتم 
ب�سحتنا، وفهم اأج�سادنا، والتعرف على ما 
يدور بداخلها، وكذلك املواظبة على الفح�س 
الأ�سا�سيات  من  وكلها  الدوري،  الطبي 
ال�سحية يف  ال�رشورية لتجنب �سوء احلالة 

مراحل لحقة من حياتنا.
يحتوي  ل  �سحي  طعام  بتناول  عليك 
تناول  من  والإكثار  زائدة،  دهون  على 
بالألعاب  متتع  والفواكه.  اخل�رشوات 
مرحلتي  يف  امل�ستطاع  قدر  الريا�سية 
الريا�سة  على  وواظب  وال�سباب،  الطفولة 
فيما بعد للوقاية من ال�سمنة واملحافظة على 
ن�ساط الدورة الدموية. اإن ممار�سة الريا�سة 
بانتظام واتباع حمية متوازنة ي�ساعد على 
احلفاظ على ال�سحة والر�ساقة. كما اأن اإجراء 
الفحو�سات الطبية ب�سورة منتظمة للك�سف 
على وزنك، و�سغط دمك، وم�ستويات ال�سكر 
يف الدم، بالإ�سافة اإىل البتعاد عن التدخني، 
هي كلها من العوامل الأ�سا�سية للحفاظ على 

حياة اأكرث �سحة.

صحــــة 
اإلنسان اليوم

كرومو�سوم

من 09:00 اإىل 16:00
من 15:00 اإىل 17:00

16:00 -15:00
15:00 -14:00 -13:00 -12:00 -11:00 -10:00
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ورشة العمل
الإبداع هو موهبة ُتوَلد معنا، ولكنه 
ا  يحتاج اإىل ممار�سة ليزدهر ويبقى ناب�سً
باحلياة. وتهدف ور�س العمل مبركز القبة 
امل�سرتكني  تزويد  اإىل  العلمي  ال�سماوية 
ت�ساعدهم  وعلمية  اإبداعية  باأدوات 
خالل  فمن  بنجاح.  احلياة  خو�س  على 
التدريبات  من  وفريدة  متنوعة  جمموعة 
ن�سعى  التفاعلية،  والأن�سطة  الذهنية 
قدراتهم  ل�ستك�ساف  الطالب  لإر�ساد 
يف  ا�ستخدامها  كيفية  ومعرفة  الإبداعية 
حياتهم، بينما نعمل على اإثراء معارفهم. 
يتمكن  بنا،  اخلا�سة  العمل  ور�س  ويف 
البع�س  التفاعل مع بع�سهم  الطالب من 
�سيقة  بطريقة  حولهم  من  العامل  ومع 
وم�سلية، الأمر الذي يكفل لهم ق�ساء وقت 

ممتع!
هذا املو�سم، يقدم مركز القبة ال�سماوية 
العمل  ور�س  من  متنوعة  جمموعة  العلمي 
وق�سايا  مو�سوعات  تعالج  التي  املمتعة 
عديدة. فعلى �سبيل املثال ل احل�رش، �سوف 
عجائب  من  بع�س  على  الطالب  يتعرف 
الفيزياء واأ�رشار املياه، و�سوف يلقون نظرة 
داخل ج�سم الإن�سان، ويتعمقون يف طبقات 
الأر�س املختلفة، ويختربون الإلكرتونيات، 

واأكرث من ذلك بكثري.
حلجز   . • اأكتوبر 2010	  1 من  احلجز  يبداأ 
باإداري  الت�سال  برجاء  املجموعات، 
مركز القبة ال�سماوية العلمي قبل املوعد 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
العمل      ور�سة  يف  للم�سرتكني  عدد  •اأقل  	

15 طالًبا.
•اأق�سى عدد للم�سرتكني يف ور�سة العمل  	

30 طالًبا.
ال�ستك�ساف  قاعة  عمل  ور�س  •ر�سوم  	

ان للطالب. جنيهان م�رشيَّ

املتحولون 
)10-14 اأكتوبر 2010(

ويف  خمتلفة  �سور  يف  الطاقة  تخزن 
م�سادر خمتلفة، بع�سها قابلة للتجدد، مثل 
حني  يف  الرياح؛  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة 
ت�سمل  وهذه  متجدد،  غري  الآخر  البع�س  اأن 
اأنواع الوقود احلفري: النفط والغاز الطبيعي، 
الطاقة  اأ�سكال  الور�سة  تلك  ت�رشح  والفحم. 
املختلفة، وكيفية حتولها من �سكل اإىل اآخر، 
احلياة  يف  املختلفة  ا�ستخداماتها  وكذلك 

اليومية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

عجائب الفيزياء 
)17-21 اأكتوبر 2010(

جتربة  تكون  الأحيان،  من  كثري  "يف 
من  قيمة  اأكرث  ذاتها  حد  يف  هي  جميلة 
ع�رشين معادلة تتو�سل اإليها عقولنا"، هكذا 
القول،  هذا  وبوحي  اأين�ستاين.  األربت  قال 
الهتمام  زيادة  اإىل  الور�سة  تلك  تهدف 
من  خمتارة  جمموعة  خالل  من  بالفيزياء 
احلرارة  على  وامل�سلية  املبتكرة  التجارب 

والكهرباء وامليكانيكا.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-12	

رحلة اإىل مركز الأر�ض 
)24-28 اأكتوبر 2010(

يتعلم  �سوف  الور�سة،  هذه  خالل  من 
لبناء  الدلئل  ا�ستخدام  كيفية  الطالب 
البنية  يو�سح  �سحيح  ب�سكل  "مقطع" 
الطالب  يعمل  و�سوف  لالأر�س.  الداخلية 
ال�سخور  لطبقات  منوذج  تقدمي  على  ا  اأي�سً
ت�سكيل  كيفية  ملعرفة  الأر�سية  الق�رشة  يف 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  لها.  الطبيعية  القوات 
ال�سخور  ت�سنيف  كيفية  يعرفون  �سوف 

وحتديد خ�سائ�سها املختلفة.
• �سنة  املرحلة ال�سنية: 16-12	

كم هو ثقيل! 
)31 اأكتوبر - 4 نوفمرب 2010(

على  يحتوي  مركب  وكل  عن�رش  كل 
منها  يجعل  مما  نوعها،  من  فريدة  كثافة 
الكثافة  وفهم  هامة.  فيزيائية  خا�سية 
على  الإجابة  اإىل  الو�سول  على  ي�ساعدنا 
اأ�سئلة كثرية؛ منها على �سبيل املثال: ملاذا 
تطفو بع�س الأج�سام على �سطح املاء بينما 
العمل  ور�سة  تهدف  الآخر؟  البع�س  يغرق 
هذه اإىل تعريف الطالب على نظرية الكثافة 
التجارب  خالل  من  الطافية  والأج�سام 

املمتعة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

الآليات واحلركة 
)7-11 نوفمرب 2010(

من  كمجموعة  اآلة  اأية  اإىل  النظر  ميكن 
الآليات املتداخلة والتي تقوم بتحويل نوع 
اإىل جمموعة متنوعة من  واحد من احلركة 
اإىل  احلركات  وتنق�سم  الأخرى.  احلركات 
ية، والدائرية،  �ستة اأنواع اأ�سا�سية وهي: اخلطِّ
وغري  والتذبذبية،  والتبادلية،  واملتقطعة، 
الطالب  الور�سة، يكت�سب  النظامية. يف هذه 
وعن  واحلركات،  الآليات  عن  معلومات 

كيفية عمل املاكينات.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

ماذا تعرف عن احلجم؟ 
)14-18 نوفمرب 2010(

اأو  ت�ستغله  الذي  احليِّز  هو  احلجم 
تت�سمنه مادة معينة اأو �سكل معني. وميكن 
الب�سيطة  الأ�سكال  بع�س  حجم  ح�ساب 
ب�سهولة با�ستخدام ال�سيغ الريا�سية. خالل 
مفهوم  على  الطالب  يتعرف  الور�سة،  تلك 
احلجم وكيفية قيا�س اأحجام املواد ال�سلبة 
وال�سائلة املختلفة واكت�ساف وحدات القيا�س 

اخلا�سة بها.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 11-10	

الإلكرتونات املتدفقة 
)21-25 نوفمرب 2010(

الإلكرتونيات هي فرع �سيق للغاية من 
التي تتعامل مع  العلم والتكنولوجيا  فروع 
الإلكرتونات.  وتدفق  الكهربائية  الأجهزة 
املتدفقة"،  "الإلكرتونات  ور�سة عمل  خالل 
التيار  مفهوم  على  الطالب  يتعرف  �سوف 
الكهربي، ويتعلمون كيفية بنائه، بالإ�سافة 

اإىل العديد من الأن�سطة امل�سوقة الأخرى.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

خم�ض حوا�ض 
)28 نوفمرب - 2 دي�سمرب 2010(

العامل؟  على  التعرف  ميكننا  كيف 
تنمية  هي  وما  اخلم�س؟  احلوا�س  هي  وما 
ي�سارك  �سوف  الور�سة،  تلك  يف  احلوا�س؟ 
تدور  متنوعة  وجتارب  اأن�سطة  يف  الطالب 
اخلم�س.  الإن�سان  حوا�س  ا�ستك�ساف  حول 
التعرف  من  ا  اأي�سً الطالب  يتمكن  و�سوف 
على العامل من حولهم واملقارنة والت�سنيف 

والتحقق مما فيه.
• �سنوات املرحلة ال�سنية: 9-6	
الغو�ض يف اأعماق املياه 

)5-9 دي�سمرب 2010(
يتكون  حيث  كيميائية،  مادة  املاء 
اجلزيء الواحد من ذرة واحدة من الأك�سجني 
عن  مًعا  مت�سلة  الهيدروجني  من  وذرتني 
ى الرابطة الت�ساهمية.  طريق رابطة قوية ت�سمَّ
يف هذه الور�سة، �سوف يقوم الطالب بتجربة 
دورة  على  و�سيتعرفون  املياه،  خ�سائ�س 
املياه الطبيعية وكيف يتكون املاء، والتوتر 
املائية  اخل�سائ�س  من  والعديد  ال�سطحي، 

الأخرى.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	
اكت�ساف اجلهاز الع�سبي 
)12-16 دي�سمرب 2010(

بع�سهم  على  التعرف  للب�رش  ميكن 
بني  التفرقة  وميكنهم  الفور،  على  البع�س 
التمييز  وكذلك  املختلفة،  والألوان  الأ�سكال 
بلم�سة  ال�سعور  وحتى  الروائح  خمتلف  بني 
الري�سة على ب�رشتهم. كل هذا يحدث دون اأقل 
ا بهذه الب�ساطة؟ ما  جمهود، ولكن هل هو حقًّ
هو النظام الع�سبي املركزي؟ وكيف يعمل؟ 
تلك  خالل  الطالب  ي�ستك�سفه  �سوف  ما  هذا 

الور�سة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

ما هي املادة؟ 
)19-23 دي�سمرب 2010(

"املادة" هي اأي �سيء لديه كتلة وحجم. 
وتوجد املادة يف عدة اأ�سكال خمتلفة، ُتعرف 
بال"مراحل"، وتت�سمن ثالث مراحل معروفة: 
اإىل  بالإ�سافة  والغازية،  وال�سائلة  ال�سلبة 
مراحل اأخرى. يف تلك الور�سة، �سوف يح�سل 
الطالب على فر�سة لختبار ودرا�سة مراحل 

املواد املختلفة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	
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ورشة العمل

ولكنه  معنا،  ُتوَلد  موهبة  هو  الإبداع 
ا  يحتاج اإىل ممار�سة ليزدهر ويبقى ناب�سً
باحلياة. وتهدف ور�س العمل مبركز القبة 
امل�سرتكني  تزويد  اإىل  العلمي  ال�سماوية 
على  ت�ساعدهم  وعلمية  اإبداعية  باأدوات 
خو�س احلياة بنجاح. فمن خالل جمموعة 
الذهنية  التدريبات  من  وفريدة  متنوعة 
لإر�ساد  ن�سعى  التفاعلية،  والأن�سطة 
الإبداعية  قدراتهم  ل�ستك�ساف  الطالب 
حياتهم،  يف  ا�ستخدامها  كيفية  ومعرفة 
ويف  معارفهم.  اإثراء  على  نعمل  بينما 
الطالب  يتمكن  بنا،  اخلا�سة  العمل  ور�س 
ومع  البع�س  بع�سهم  مع  التفاعل  من 
وم�سلية،  �سيقة  بطريقة  حولهم  من  العامل 

الأمر الذي يكفل لهم ق�ساء وقت ممتع!
القبة  مركز  يقدم  املو�سم،  هذا 
متنوعة  جمموعة  العلمي  ال�سماوية 
تعالج  التي  املمتعة  العمل  ور�س  من 
�سبيل  فعلى  عديدة.  وق�سايا  مو�سوعات 
الطالب  يتعرف  �سوف  احل�رش،  ل  املثال 
واأ�رشار  الفيزياء  عجائب  من  بع�س  على 
ج�سم  داخل  نظرة  يلقون  و�سوف  املياه، 
الأر�س  طبقات  يف  ويتعمقون  الإن�سان، 
الإلكرتونيات،  ويختربون  املختلفة، 

واأكرث من ذلك بكثري.
. حلجز  • اأكتوبر 2010	  1 من  احلجز  يبداأ 
باإداري  الت�سال  برجاء  املجموعات، 
مركز القبة ال�سماوية العلمي قبل املوعد 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
 • اأقل عدد للم�سرتكني يف ور�سة العمل 15	

طالًبا.
•اأق�سى عدد للم�سرتكني يف ور�سة العمل  	

30 طالًبا.
ال�ستك�ساف  قاعة  عمل  ور�س  •ر�سوم  	

ان للطالب. جنيهان م�رشيَّ

املتحولون 
)10-14 اأكتوبر 2010(

تخزن الطاقة يف �سور خمتلفة ويف م�سادر 
خمتلفة، بع�سها قابلة للتجدد، مثل الطاقة 
ال�سم�سية وطاقة الرياح؛ يف حني اأن البع�س 
الآخر غري متجدد، وهذه ت�سمل اأنواع الوقود 
والفحم.  الطبيعي،  والغاز  النفط  احلفري: 
ت�رشح تلك الور�سة اأ�سكال الطاقة املختلفة، 
وكذلك  اآخر،  اإىل  �سكل  من  حتولها  وكيفية 

ا�ستخداماتها املختلفة يف احلياة اليومية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

عجائب الفيزياء 
)17-21 اأكتوبر 2010(

"يف كثري من الأحيان، تكون جتربة جميلة 
ع�رشين  من  قيمة  اأكرث  ذاتها  حد  يف  هي 
قال  هكذا  عقولنا"،  اإليها  تتو�سل  معادلة 
اأين�ستاين. وبوحي هذا القول، تهدف  األربت 
بالفيزياء  الهتمام  زيادة  اإىل  الور�سة  تلك 
التجارب  من  خمتارة  جمموعة  خالل  من 
والكهرباء  احلرارة  على  وامل�سلية  املبتكرة 

وامليكانيكا.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-12	

رحلة اإىل مركز الأر�ض 
)24-28 اأكتوبر 2010(

من خالل هذه الور�سة، �سوف يتعلم الطالب 
"مقطع"  لبناء  الدلئل  ا�ستخدام  كيفية 
الداخلية  البنية  يو�سح  �سحيح  ب�سكل 
على  ا  اأي�سً الطالب  يعمل  و�سوف  لالأر�س. 
الق�رشة  ال�سخور يف  لطبقات  تقدمي منوذج 
القوات  ت�سكيل  كيفية  ملعرفة  الأر�سية 
�سوف  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  لها.  الطبيعية 
وحتديد  ال�سخور  ت�سنيف  كيفية  يعرفون 

خ�سائ�سها املختلفة.
• �سنة  املرحلة ال�سنية: 16-12	

كم هو ثقيل! 
)31 اأكتوبر - 4 نوفمرب 2010(

كثافة  على  يحتوي  مركب  وكل  عن�رش  كل 
فريدة من نوعها، مما يجعل منها خا�سية 
ي�ساعدنا  الكثافة  وفهم  هامة.  فيزيائية 
على الو�سول اإىل الإجابة على اأ�سئلة كثرية؛ 
بع�س  تطفو  ملاذا  املثال:  �سبيل  على  منها 
يغرق  بينما  املاء  �سطح  على  الأج�سام 
هذه  العمل  ور�سة  تهدف  الآخر؟  البع�س 
الكثافة  نظرية  على  الطالب  تعريف  اإىل 
التجارب  خالل  من  الطافية  والأج�سام 

املمتعة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

الآليات واحلركة 
)7-11 نوفمرب 2010(

من  كمجموعة  اآلة  اأية  اإىل  النظر  ميكن 
الآليات املتداخلة والتي تقوم بتحويل نوع 
اإىل جمموعة متنوعة من  واحد من احلركة 
اإىل  احلركات  وتنق�سم  الأخرى.  احلركات 
ية، والدائرية،  �ستة اأنواع اأ�سا�سية وهي: اخلطِّ
وغري  والتذبذبية،  والتبادلية،  واملتقطعة، 
النظامية. يف هذه الور�سة، يكت�سب الطالب 
وعن  واحلركات،  الآليات  عن  معلومات 

كيفية عمل املاكينات.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

ماذا تعرف عن احلجم؟ 
)14-18 نوفمرب 2010(

تت�سمنه  اأو  ت�ستغله  الذي  احليِّز  هو  احلجم 
ح�ساب  وميكن  معني.  �سكل  اأو  معينة  مادة 
ب�سهولة  الب�سيطة  الأ�سكال  بع�س  حجم 
تلك  خالل  الريا�سية.  ال�سيغ  با�ستخدام 
مفهوم  على  الطالب  يتعرف  الور�سة، 
احلجم وكيفية قيا�س اأحجام املواد ال�سلبة 
وحدات  واكت�ساف  املختلفة  وال�سائلة 

القيا�س اخلا�سة بها.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 11-10	

الإلكرتونات املتدفقة 
)21-25 نوفمرب 2010(

من  للغاية  �سيق  فرع  هي  الإلكرتونيات 
فروع العلم والتكنولوجيا التي تتعامل مع 
الإلكرتونات.  وتدفق  الكهربائية  الأجهزة 
"الإلكرتونات املتدفقة"،  خالل ور�سة عمل 
التيار  مفهوم  على  الطالب  يتعرف  �سوف 
الكهربي، ويتعلمون كيفية بنائه، بالإ�سافة 

اإىل العديد من الأن�سطة امل�سوقة الأخرى.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-11	

خم�ض حوا�ض 
)28 نوفمرب - 2 دي�سمرب 2010(

وما هي  العامل؟  على  التعرف  كيف ميكننا 
احلوا�س؟  تنمية  هي  وما  اخلم�س؟  احلوا�س 
الطالب  ي�سارك  �سوف  الور�سة،  تلك  يف 
حول  تدور  متنوعة  وجتارب  اأن�سطة  يف 
الإن�سان اخلم�س. و�سوف  ا�ستك�ساف حوا�س 
ا من التعرف على العامل  يتمكن الطالب اأي�سً
والتحقق  والت�سنيف  واملقارنة  حولهم  من 

مما فيه.
• �سنوات  املرحلة ال�سنية: 9-6	

الغو�ض يف اأعماق املياه 
)5-9 دي�سمرب 2010(

املاء مادة كيميائية، حيث يتكون اجلزيء 
الواحد من ذرة واحدة من الأك�سجني وذرتني 
طريق  عن  مًعا  مت�سلة  الهيدروجني  من 
يف  الت�ساهمية.  الرابطة  ى  ت�سمَّ قوية  رابطة 
بتجربة  الطالب  يقوم  �سوف  الور�سة،  هذه 
دورة  على  و�سيتعرفون  املياه،  خ�سائ�س 
املياه الطبيعية وكيف يتكون املاء، والتوتر 
املائية  اخل�سائ�س  من  والعديد  ال�سطحي، 

الأخرى.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	
اكت�ساف اجلهاز الع�سبي 
)12-16 دي�سمرب 2010(

بع�سهم  على  التعرف  للب�رش  ميكن 
التفرقة  وميكنهم  الفور،  على  البع�س 
وكذلك  املختلفة،  والألوان  الأ�سكال  بني 
وحتى  الروائح  خمتلف  بني  التمييز 
كل  ب�رشتهم.  على  الري�سة  بلم�سة  ال�سعور 
هل  ولكن  جمهود،  اأقل  دون  يحدث  هذا 
النظام  هو  ما  الب�ساطة؟  بهذه  ا  حقًّ هو 
هذا  يعمل؟  وكيف  املركزي؟  الع�سبي 
تلك  خالل  الطالب  ي�ستك�سفه  �سوف  ما 

الور�سة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

ما هي املادة؟ 
)19-23 دي�سمرب 2010(

وحجم.  كتلة  لديه  �سيء  اأي  هي  "املادة" 
خمتلفة،  اأ�سكال  عدة  يف  املادة  وتوجد 
ُتعرف بال"مراحل"، وتت�سمن ثالث مراحل 
والغازية،  وال�سائلة  ال�سلبة  معروفة: 
تلك  يف  اأخرى.  مراحل  اإىل  بالإ�سافة 
فر�سة  الطالب على  �سوف يح�سل  الور�سة، 

لختبار ودرا�سة مراحل املواد املختلفة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

الربامج اجلديدة
األيك�ض.اإديو�سات-1 

)Alex.Edusat-1(
من  واحدة  الف�ساء  تكنولوجيا  اإن 
العلمية  للقطاعات  الرئي�سية  الهتمامات 
لي�س  وذلك  الأعمال،  وقطاعات  واحلكومية 
ال�سناعية  الأقمار  وتنفيذ  ت�سميم  لتعزيز 
فقط، ولكن ب�سبب تنوع تطبيقاتها، ولأنها 
يف  للغاية  مفيدة  تكون  اأن  املمكن  من 
األيك�س. ويعد  احلياة.  جوانب  من  كثري 

�سنتني  يتطلب  م�رشوع  وهو  اإديو�سات-1، 
للتقاط  املحاولت  تلك  اإحدى  العمل،  من 
ال�سور لأكرب م�ساحة ممكنة داخل الأرا�سي 
امل�رشية للم�ساعدة يف درا�سات ال�ست�سعار 
ال�سحارى  بجيولوجيا  املتعلقة  بعد  عن 
واملحا�سيل.  املائية  واملوارد  امل�رشية 
بجميع  املرور  هو  امل�رشوع  من  والهدف 
مراحل بناء واإطالق القمر ال�سناعي، وكذلك 

تعليم الطلبة هند�سة الأنظمة.
•ملزيد من املعلومات وال�سرتاك، يرجى  	
ال�سماوية  القبة  باإداري مركز  الت�سال 

العلمي.
ال�ستدامة

عن  عبارة  هي  ال�ستدامة  عامة،  ب�سفة 
بني  الرتابط  وفهم  حدودنا،  داخل  احلياة 
والبيئة،  واملجتمع  القت�سادية  الأنظمة 
ف�ساًل عن التوزيع العادل للموارد والفر�س. 
بح�ساب  الطالب  يقوم  الربنامج،  هذا  يف 
واإعادة  بهم،  اخلا�سة  البيئية  الب�سمة 
وزراعة  وال�سماد،  الورق  و�سناعة  تدوير، 
احِلَرف  وتعلُّم  ال�سواطئ،  وتنظيف  احلدائق، 

�سديقة البيئة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

•ملزيد من املعلومات وال�سرتاك، يرجى  	
ال�سماوية  القبة  باإداري مركز  الت�سال 

العلمي.
الربامج امل�ستمرة

عر�ض عجائب العلوم
الأن�سطة  من  جمموعة  العر�س  هذا  يقدم 
ي�سرتك  حيث  التحفيز،  عالية  التفاعلية 
للحما�س  الأطفال يف جتارب علمية مثرية 
والكيمياء.  والأحياء،  كالفيزياء،  للعلوم 
با�ستخدام  لالأطفال  العر�س  وي�سمح 
جمموعة متنوعة من اخلامات كالبالونات 
واملياه  التوازن  ولوحات  القفازة  والكرات 
اجلاف  والثلج  ال�سائل  والنيرتوجني 

و�سفائح ال�سودا.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	

• دقيقة مدة العر�س: 60	
• طالًبا اأق�سى عدد للم�ساركني بالعر�س: 50	
• جنيه ر�سوم العر�س داخل املكتبة: 100	
• جنيه ر�سوم العر�س خارج املكتبة: 300	

مركز  باإداري  الت�سال  يرجى  •للحجز،  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
املرح مع العلم

ال�سماوية  القبة  مركز  ينظمه  برنامج  هو 
العلمي بالتعاون مع مكتبة الطفل والن�سء 

 w���flالب���������������������������را
̨„íط������������ة ا و

على  الربنامج  ويعتمد  الإ�سكندرية،  مبكتبة 
حتتوي  التي  اخليالية  الق�س�س  من  �سل�سلة 
قاعدة  الأطفال  متنح  هادفة  ر�سائل  على 
علمية، ومتكنهم من تطبيق املعرفة العلمية 
للربنامج  الرئي�سي  واملحور  خالقة.  كاأداة 
الأنظمة"،  "تفكري  بفكرة  التعريف  هو 
ما  كل  اأن  خالله  من  الأطفال  يتعلم  حيث 
ارتباًطا  البع�س  ببع�سه  مرتبط  الكون  يف 
وثيًقا. ويقوم اجلزء الأول من الربنامج على 
�رشد الق�س�س بينما ُيعنى اجلزء الثاين من 

الربنامج بالأن�سطة العلمية التفاعلية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	

•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد: لقاءان 	
•مدة اللقاء الواحد: �ساعتان 	

•اأق�سى عدد للم�ساركني يف كل جمموعة:  	
25 طالًبا

مبركز  العمل  ور�سة  يف  ال�سرتاك  •ر�سوم  	
للطالب  جنيهان  العلمي  ال�سماوية  القبة 

الواحد
والن�سء  الطفل  مكتبة  دخول  •ر�سوم  	

خم�سون قر�ًسا للطالب الواحد لكل زيارة
مركز  باإداري  الت�سال  يرجى  •للحجز،  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
نادي ال�سطرجن

لل�سطرجن،  امل�رشي  الحتاد  مع  بالتعاون 
هذا  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  ُيطِلق 
الأطفال  كفاءة  لتنمية  اجلديد  الربنامج 
لعبة  وتعد  التحليلية.  وقدراتهم  العقلية 
غري  العقل  لإمكانيات  تدريًبا  ال�سطرجن 
قدرات  تنمية  على  تعمل  فهي  املحدودة، 
طوال  اإليها  يحتاج  التي  العقلية  الفرد 
والتفكري  الرتكيز  على  كالقدرة  حياته، 
والتخطيط  الأمناط  على  والتعرف  النقدي، 
الإبداع  على  والقدرة  ال�سرتاتيجي، 
�سبيل  على  والتقييم،  والرتكيب  والتحليل 
اأداة  ال�سطرجن  اأن  كما  احل�رش.  ل  املثال 
على  كالقدرة  هامة  كفاءات  لتعليم  فعالة 
والواقع  النظري.  والتفكري  امل�ساكل  حل 
اأهم بكثري من  اأن تعلم كيفية حل امل�ساكل 
معرفة احلل نف�سه. ومن خالل ُلعبة ال�سطرجن 
نتعلم كيفية حتليل املواقف بالرتكيز على 

العوامل الهامة واإزالة العوائق.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-6	

 • 	3 الربنامج:  من  الواحدة  الدورة  مدة 
اأ�سهر

الواحد:  الأ�سبوع  يف  اللقاءات  •عدد  	
لقاءان

•مدة اللقاء الواحد: �ساعتان 	
 • 	25 بالدورة:  للم�ساركني  عدد  اأق�سى 

م�سرتًكا
ال�سخ�سي(:  اللقاء  بعد  )تدفع  •الر�سوم  	

150 جنيًها
•ملزيد من املعلومات والت�سجيل، يرجى  	
ال�سماوية  القبة  باإداري مركز  الت�سال 

العلمي.
م�سابقة قاعة ال�ستك�ساف

خمتلف  من  الطالب  امل�سابقة  هذه  ت�ساعد 
فيما  معلوماتهم  اختبار  على  الأعمار 

وتتيح  اأ�سا�سية.  علمية  مبو�سوعات  يتعلق 
امل�سابقات الفر�سة للطالب لتحدي اأنف�سهم 
عامل  ل�ستك�ساف  العقلية  قدراتهم  واختبار 
يف  اخلو�س  على  ت�سجعهم  كما  املعرفة، 
جمال تو�سيل العلم وامل�ساركة يف املعرفة. 
اختبارات  جمموعة  اإىل  امل�سابقة  وتنق�سم 
الإن�سان،  ج�سم  خمتلفة:  مو�سوعات  يف 
واألعاب الكمبيوتر، واجلدول الدوري، واخلط 

الزمني.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-12	

•مدة امل�سابقة: �ساعة واحدة 	
 • اأق�سى عدد للم�ساركني بامل�سابقة: 25	

م�سرتًكا
•الر�سوم: جنيهان للطالب الواحد 	

•للت�سجيل، يرجى الت�سال باإداري مركز  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
م�سابقة متحف تاريخ العلوم

يفوق  باأنه  العلوم  تاريخ  متحف  يتميز 
ثابت،  كمعر�س  التقليدي  املتحف  فكرة 
فيقدم لزواره املعلومات عن الرتاث العلمي 
الأن�سطة  خالل  من  والإقليمي  الوطني 
تلك  الأن�سطة  هذه  ومن  املمتعة.  التفاعلية 
من  جمموعة  من  تتكون  التي  امل�سابقة 

الألعاب والختبارات امل�سلية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-8	
•مدة امل�سابقة: �ساعة واحدة 	

 • اأق�سى عدد للم�ساركني بامل�سابقة: 25	
م�سرتًكا

•الر�سوم: جنيهان للطالب الواحد 	
•للت�سجيل، يرجى الت�سال باإداري مركز  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
مع�سكرات اكت�سف بيئتك

ينظم مركز القبة ال�سماوية العلمي جمموعة 
متنوعة من املع�سكرات اإىل خمتلف املواقع 
الطالب  تعريف  بهدف  وذلك  م�رش،  يف 
واإعطائهم  امل�رشية  البيئة  على  وال�سباب 
فر�سة للتفاعل معها. هذا الربنامج ي�ساعد 
احلياة  اأمناط  على  التعرف  على  الطالب 
اإىل  بالإ�سافة  احليوي،  والتنوع  الربية 

الظواهر الفلكية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-10	

يرجى  واحلجز،  املعلومات  من  •ملزيد  	
ال�سماوية  القبة  باإداري مركز  الت�سال 

العلمي.

الربامج اخلارجية
نادي العلوم

برنامج نادي العلوم هو بادرة طموحة من 
مركز القبة ال�سماوية العلمي تهدف لإدخال 
العلوم  درا�سة  يف  التفاعلية  الأن�سطة  مبداأ 
اإطار  من  ا  اأ�سا�سيًّ جزًءا  لت�سبح  باملدار�س 
التعليم الر�سمي. ويهدف الربنامج اإىل اإن�ساء 
اأركان للعلوم يف خمتلف املدار�س، وتدريب 
توا�سل  طرق  ا�ستخدام  على  املدر�سني 
والأبحاث؛  العمل  ور�س  خالل  من  مبتكرة 
وذلك لإثارة الف�سول لدى الطالب وتن�سيط 
وكذلك  بالعلم،  وا�ستمتاعهم  اهتمامهم 
تقوية قدراتهم التجريبية وتنمية مهاراتهم 

ال�ستك�سافية.
• �سنة املرحلة ال�سنية 13-6	

•ال�سرتاك جماين 	
من  ملزيد  فقط.  للمدار�س  •ال�سرتاك  	
الت�سال  يرجى  واحلجز،  املعلومات 

باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.
املعار�ض

معر�ض التنوع احليوي 
)6-22 نوفمرب 2010(

فهو  احليوي هو �سميم حياتنا،  التنوع  اإن 
من  التنوع  و�سديدة  ال�سخمة  املجموعة 
التي  البيئية  واملجتمعات  احلية  الكائنات 
يف  البع�س  بع�سها  مع  وتتفاعل  تنمو 
هو  احليوي  والتنوع  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
وتعقيداتها  البيئية  والنظم  الف�سائل  ثراء 
ما  اكت�ساب  يف  ت�ستمر  حيث  العامل؛  حول 
الظروف  ظل  يف  والبقاء  للتكيُّف  يلزمها 
اأهمية  مدى  اكت�سف  هوادة.  بال  املتغرية 
من  عليه  نحافظ  وكيف  احليوي  التنوع 

خالل زيارتك ملعر�س "التنوع احليوي".

الربامج اجلديدة
األيك�ض.اإديو�سات-1 

)Alex.Edusat-1(
من  واحدة  الف�ساء  تكنولوجيا  اإن 
العلمية  للقطاعات  الرئي�سية  الهتمامات 
لي�س  وذلك  الأعمال،  وقطاعات  واحلكومية 
ال�سناعية  الأقمار  وتنفيذ  ت�سميم  لتعزيز 
فقط، ولكن ب�سبب تنوع تطبيقاتها، ولأنها 
من املمكن اأن تكون مفيدة للغاية يف كثري 
من جوانب احلياة. ويعد األك�س.اإديو�سات-1، 
العمل،  من  �سنتني  يتطلب  م�رشوع  وهو 
اإحدى تلك املحاولت للتقاط ال�سور لأكرب 
امل�رشية  الأرا�سي  داخل  ممكنة  م�ساحة 
للم�ساعدة يف درا�سات ال�ست�سعار من الُبعد 
امل�رشية  ال�سحارى  بجيولوجيا  املتعلقة 
من  والهدف  واملحا�سيل.  املائية  واملوارد 
بناء  مراحل  بجميع  املرور  هو  امل�رشوع 
واإطالق القمر ال�سناعي، وكذلك تعليم الطلبة 

هند�سة الأنظمة.
يرجى  وال�سرتاك،  املعلومات  من  •ملزيد  	
ال�سماوية  القبة  مركز  باإداري  الت�سال 

العلمي.
ال�ستدامة 

ب�سفة عامة، ال�ستدامة هي عبارة عن 
بني  الرتابط  وفهم  حدودنا،  داخل  احلياة 
والبيئة،  واملجتمع  القت�سادية  الأنظمة 
ف�ساًل عن التوزيع العادل للموارد والفر�س. 
بح�ساب  الطالب  يقوم  الربنامج،  هذا  يف 
الب�سمة البيئية اخلا�سة بهم، واإعادة تدوير، 
احلدائق،  وزراعة  وال�سماد،  الورق  و�سناعة 
�سديقة  احِلَرف  وتعلُّم  ال�سواطئ،  وتنظيف 

البيئة.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-9	

يرجى  وال�سرتاك،  املعلومات  من  •ملزيد  	
ال�سماوية  القبة  مركز  باإداري  الت�سال 

العلمي.
الربامج امل�ستمرة
عر�ض عجائب العلوم

يقدم هذا العر�س جمموعة من الأن�سطة 
ي�سرتك  حيث  التحفيز،  عالية  التفاعلية 
للحما�س  مثرية  علمية  جتارب  يف  الأطفال 
والكيمياء.  والأحياء،  كالفيزياء،  للعلوم 
با�ستخدام  لالأطفال  العر�س  وي�سمح 
كالبالونات  اخلامات  متنوعة من  جمموعة 
واملياه  التوازن  ولوحات  القفازة  والكرات 
والنيرتوجني ال�سائل والثلج اجلاف و�سفائح 

ال�سودا.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	

• دقيقة مدة العر�س: 60	
بالعر�س:            للم�ساركني  عدد  •اأق�سى  	

50 طالًبا
• جنيه ر�سوم العر�س داخل املكتبة: 100	
• جنيه ر�سوم العر�س خارج املكتبة: 300	

مركز  باإداري  الت�سال  يرجى  •للحجز،  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.

املرح مع العلم
هو برنامج ينظمه مركز القبة ال�سماوية 
العلمي بالتعاون مع مكتبة الطفل والن�سء 
على  الربنامج  ويعتمد  الإ�سكندرية،  مبكتبة 
حتتوي  التي  اخليالية  الق�س�س  من  �سل�سلة 
قاعدة  الأطفال  متنح  هادفة  ر�سائل  على 
علمية، ومتكنهم من تطبيق املعرفة العلمية 
كاأداة خالقة. واملحور الرئي�سي للربنامج هو 
التعريف بفكرة "تفكري الأنظمة"، حيث يتعلم 
الأطفال من خالله اأن كل ما يف الكون مرتبط 
ببع�سه البع�س ارتباًطا وثيًقا. ويقوم اجلزء 
الأول من الربنامج على �رشد الق�س�س بينما 
بالأن�سطة  الربنامج  من  الثاين  اجلزء  ُيعنى 

العلمية التفاعلية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 12-6	

•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد: لقاءان 	
•مدة اللقاء الواحد: �ساعتان 	

•اأق�سى عدد للم�ساركني يف كل جمموعة:  	
25 طالًبا

•ر�سوم ال�سرتاك يف ور�سة العمل مبركز القبة  	
ال�سماوية العلمي جنيهان للطالب الواحد

والن�سء  الطفل  مكتبة  دخول  •ر�سوم  	
خم�سون قر�ًسا للطالب الواحد لكل زيارة

مركز  باإداري  الت�سال  يرجى  •للحجز،  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
نادي ال�سطرجن

امل�رشي  الحتاد  مع  بالتعاون 
ال�سماوية  القبة  مركز  ُيطِلق  لل�سطرجن، 
العلمي هذا الربنامج اجلديد لتنمية كفاءة 
التحليلية.  وقدراتهم  العقلية  الأطفال 
لإمكانيات  تدريًبا  ال�سطرجن  لعبة  وتعد 
على  تعمل  فهي  املحدودة،  غري  العقل 
يحتاج  التي  العقلية  الفرد  قدرات  تنمية 
الرتكيز  على  كالقدرة  حياته،  طوال  اإليها 
الأمناط  على  والتعرف  النقدي،  والتفكري 
على  والقدرة  ال�سرتاتيجي،  والتخطيط 
الإبداع والتحليل والرتكيب والتقييم، على 
ال�سطرجن  اأن  كما  احل�رش.  ل  املثال  �سبيل 
كالقدرة  هامة  كفاءات  لتعليم  فعالة  اأداة 
النظري.  والتفكري  امل�ساكل  حل  على 
اأهم  امل�ساكل  حل  كيفية  تعلم  اأن  والواقع 
خالل  ومن  نف�سه.  احلل  معرفة  من  بكثري 
ُلعبة ال�سطرجن نتعلم كيفية حتليل املواقف 
واإزالة  الهامة  العوامل  على  بالرتكيز 

العوائق.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-6	

الربنامج:               من  الواحدة  الدورة  •مدة  	
3 اأ�سهر

•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد: لقاءان 	
•مدة اللقاء الواحد: �ساعتان 	

بالدورة:                للم�ساركني  عدد  •اأق�سى  	
25 م�سرتًكا

ال�سخ�سي(:  اللقاء  بعد  )تدفع  •الر�سوم  	
150 جنيًها

يرجى  والت�سجيل،  املعلومات  من  •ملزيد  	
ال�سماوية  القبة  مركز  باإداري  الت�سال 

العلمي. 

م�سابقة قاعة ال�ستك�ساف
من  الطالب  امل�سابقة  هذه  ت�ساعد 
معلوماتهم  اختبار  على  الأعمار  خمتلف 
اأ�سا�سية.  علمية  مبو�سوعات  يتعلق  فيما 
لتحدي  للطالب  الفر�سة  امل�سابقات  وتتيح 
اأنف�سهم واختبار قدراتهم العقلية ل�ستك�ساف 
عامل املعرفة، كما ت�سجعهم على اخلو�س يف 
جمال تو�سيل العلم وامل�ساركة يف املعرفة. 
وتنق�سم امل�سابقة اإىل جمموعة اختبارات يف 
مو�سوعات خمتلفة: ج�سم الإن�سان، واألعاب 

الكمبيوتر، واجلدول الدوري، واخلط الزمني.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-12	

•مدة امل�سابقة: �ساعة واحدة 	
بامل�سابقة:         للم�ساركني  عدد  •اأق�سى  	

25 م�سرتًكا
•الر�سوم: جنيهان للطالب الواحد 	

•للت�سجيل، يرجى الت�سال باإداري مركز  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
م�سابقة متحف تاريخ العلوم

يتميز متحف تاريخ العلوم باأنه يفوق 
ثابت،  كمعر�س  التقليدي  املتحف  فكرة 
فيقدم لزواره املعلومات عن الرتاث العلمي 
الأن�سطة  خالل  من  والإقليمي  الوطني 
تلك  الأن�سطة  هذه  ومن  املمتعة.  التفاعلية 
من  جمموعة  من  تتكون  التي  امل�سابقة 

الألعاب والختبارات امل�سلية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-8	
•مدة امل�سابقة: �ساعة واحدة 	

بامل�سابقة:         للم�ساركني  عدد  •اأق�سى  	
25 م�سرتًكا

•الر�سوم: جنيهان للطالب الواحد 	
•للت�سجيل، يرجى الت�سال باإداري مركز  	
املوعد  قبل  العلمي  ال�سماوية  القبة 

املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
مع�سكرات اكت�سف بيئتك

العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  ينظم 
اإىل  املع�سكرات  من  متنوعة  جمموعة 
بهدف  وذلك  م�رش،  يف  املواقع  خمتلف 
البيئة  على  وال�سباب  الطالب  تعريف 
معها.  للتفاعل  فر�سة  واإعطائهم  امل�رشية 
التعرف  على  الطالب  ي�ساعد  الربنامج  هذا 
والتنوع احليوي،  الربية  احلياة  اأمناط  على 

بالإ�سافة اإىل الظواهر الفلكية.
• �سنة املرحلة ال�سنية: 16-10	

•ملزيد من املعلومات واحلجز، يرجى الت�سال  	
باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.

الربامج اخلارجية
نادي العلوم

برنامج نادي العلوم هو بادرة طموحة 
تهدف  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  من 
درا�سة  التفاعلية يف  الأن�سطة  مبداأ  لإدخال 
ا من  اأ�سا�سيًّ العلوم باملدار�س لت�سبح جزًءا 
اإطار التعليم الر�سمي. ويهدف الربنامج اإىل 
املدار�س،  خمتلف  يف  للعلوم  اأركان  اإن�ساء 
طرق  ا�ستخدام  على  املدر�سني  وتدريب 
العمل  ور�س  خالل  من  مبتكرة  توا�سل 
لدى  الف�سول  لإثارة  وذلك  والأبحاث؛ 
وا�ستمتاعهم  اهتمامهم  وتن�سيط  الطالب 
التجريبية  قدراتهم  تقوية  وكذلك  بالعلم، 

وتنمية مهاراتهم ال�ستك�سافية.
• �سنة املرحلة ال�سنية 13-6	

•ال�سرتاك جماين 	
من  ملزيد  فقط.  للمدار�س  •ال�سرتاك  	
الت�سال  يرجى  واحلجز،  املعلومات 

باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.
املعار�ض

معر�ض التنوع احليوي 
)6-22 نوفمرب 2010(

حياتنا،  �سميم  هو  احليوي  التنوع  اإن 
التنوع  و�سديدة  ال�سخمة  املجموعة  فهو 
البيئية  واملجتمعات  احلية  الكائنات  من 
التي تنمو وتتفاعل مع بع�سها البع�س يف 
هو  احليوي  والتنوع  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
وتعقيداتها  البيئية  والنظم  الف�سائل  ثراء 
ما  اكت�ساب  يف  ت�ستمر  حيث  العامل؛  حول 
الظروف  ظل  يف  والبقاء  للتكيُّف  يلزمها 
اأهمية  مدى  اكت�سف  هوادة.  بال  املتغرية 
التنوع احليوي وكيف نحافظ عليه من خالل 

زيارتك ملعر�س "التنوع احليوي".
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بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

)EGC( بقلم دينا ن�ساأت، كلية الن�رش للبنات

واحلكومية  العلمية  للقطاعات  الرئي�سية  الهتمامات  اأحد  الف�ساء  تكنولوجيا  اإن 
ولكن  ال�سناعية  الأقمار  وتنفيذ  ت�سميم  يخ�س  فيما  فقط  لي�س  وذلك  الأعمال،  وقطاعات 

ا لتنوع تطبيقاتها املرثية للكثري من جوانب احلياة. اأي�سً
ي�سجع القت�ساد القائم على املعرفة البتكار والخرتاع وا�ستغالل نتاج ذلك يف حت�سني 
الأداء وتطوير التطبيقات. واأحد املجالت املتطورة احلديثة هو ال�ست�سعار من الُبعد؛ حيث 
ميكن ا�ستخدام ال�سور املاأخوذة بالأقمار ال�سناعية يف درا�سة الظواهر املختلفة املتعلقة 
ب�سطح الأر�س، وتتفاوت التطبيقات من الزراعة واجليولوجيا والدرا�سات ال�ساحلية والبحرية 

اإىل التنمية احل�رشية و�سئون البيئة.
ال�ست�سعار عن بعد 

ال�ست�سعار عن بعد هو علم حتديد مالمح �سطح الأر�س وتقدير خ�سائ�سها اجلغرافية 
وميكن  للتفاعل.  كو�سط  الكهرومغناطي�سية  الأ�سعة  با�ستخدام  وذلك  الفيزيائية،  احليوية 
روؤية البيانات اخلا�سة ب�سطح الأر�س بوا�سطة اأجهزة ال�ست�سعار يف اأطوال موجية خمتلفة 

)منعك�سة، متناثرة و/ اأو منبعثة(؛ حيث يتم ت�سحيحها قبل ا�ستخراج املعلومات الطيفية.
)Alex.Edusat-1( 1-األك�ض.اإديو�سات

العامل  اأنحاء  جميع  من  الدول  وبع�س  واملنظمات  اجلامعات  من  العديد  تقوم  والآن، 
باإن�ساء اأقمار �سناعية �سغرية احلجم، حتقق قدرات عالية بغر�س درا�سات ال�ست�سعار من 
اإطار ر�سالتها الأ�سا�سية وهي  اأن تتعاون مكتبة الإ�سكندرية، يف  اإذن  الُبعد. فمن الطبيعي 
الُبعد وعلوم  اإنتاج ون�رش املعرفة، مع الهيئة القومية لال�ست�سعار من  الرتقاء والتميز يف 
الف�ساء )NARSS( لبناء اأقمار �سناعية تعليمية يف م�رش، وذلك من خالل اتفاقية مدتها 

خم�س �سنوات.
الع�رشين  املوؤمتر  هام�س  على  وذلك   ،2010 يونية   26 يوم  التفاقية  توقيع  مت  وقد 
للجمعية الدولية للقباب ال�سماوية والذي ا�ست�سافته مكتبة الإ�سكندرية لأول مرة يف اإفريقيا 
وال�رشق الأو�سط، وقام بتنظيمه مركز القبة ال�سماوية العلمي. وقام الدكتور اإ�سماعيل �رشاج 
التفاقية  بتوقيع  الهيئة،  الد�سوقي، رئي�س  اأمين  والدكتور  الإ�سكندرية،  الدين، مدير مكتبة 
خالل موؤمتر �سحفي ح�رشه الدكتور فاروق الباز، مدير مركز ال�ست�سعار من الُبعد بجامعة 
بو�سطن، والذي بدوره يدعم امل�رشوع وي�سجعه بقوة. وقد اأظهر الدكتور الباز حما�ًسا وثقة 

يف ال�سباب امل�رشي موؤكًدا اأنهم وحدهم يحملون املفاتيح مل�ستقبل م�رشق مل�رش.
اأقمار �سناعية  )Cube Sat( هي �سل�سلة من امل�ساريع معنية بت�سميم  كيوب-�سات 

وهي  و�سيانتها؛  واإطالقها  وتنفيذها   ،)Pico Satellites( اأقمار-بيكو  ت�سمى  �سغرية، 
اأقمار �سناعية ل تتطلب وقًتا طوياًل يف التطوير ول حتمل الكثري من التعقيد كباقي اأنواع 
الأقمار ال�سناعية. ويعد األك�س.اإديو�سات-1-وهو م�رشوع عمره �سنتان-اأحد هذه املحاولت 
للتقاط ال�سور مل�ساحات كبرية من الأرا�سي امل�رشية للم�ساعدة يف درا�سات ال�ست�سعار 

من الُبعد املتعلقة بجيولوجيا ال�سحاري امل�رشية واملوارد املائية واملحا�سيل.
املهمة

�سيوفر األك�س. اإديو�سات-Alex.Edusat-1( 1( معلومات قيمة من خالل ال�سور التي 
امل�ستخدمني  نطاق  تو�سيع  اأجل  من  الإنرتنت  على  متاحة  �ستكون  والتي  التقاطها،  �سيتم 
له  �سيكون  األك�س.اإديو�سات-1  فاإن  الرئي�سية،  العلمية  ملهمته  وبالإ�سافة  وامل�ستفيدين. 
ال�ستماع  هواة  جميع  اإىل  م�رش  من  موجهة  �سالم  ر�سالة  ن�رش  وهي  ا،  اأي�سً ثقافية  مهمة 
للراديو يف جميع اأنحاء العامل وذلك عرب الف�ساء؛ وهي ر�سالة توؤكد دور العلم كو�سيلة لن�رش 

ال�سالم وتغيري العامل لالأف�سل.
امل�ستفيدون

تعزيز  يف  كبري  تاأثري   )Alex.Edusat-1( األك�س.اإديو�سات-1  بناء  لتجربة  يكون  قد 
كما  امل�رشية.  اجلامعات  بني  امل�ستقبلي  التعاون  وتدعيم  م�رش  يف  الف�ساء  تكنولوجيا 
�ستقوم بتقوية القاعدة املعرفية للمهند�س امل�رشي واحلفاظ على ا�ستمراريتها لتوفري فر�س 

اأف�سل مع منظمات التكنولوجيا املتقدمة �سواء كانت حملية اأو عاملية.
ا.  لذلك، فاإن نطاق وعدد هوؤلء امل�ستيفدين من هذا امل�رشوع ال�سخم �سيكون كبرًيا حقًّ
وتت�سمن الأمثلة خريجي وممار�سي الهند�سة يف م�رش، والذين �ستتاح لهم الفر�سة لتعزيز 
وعر�س قدرتهم على تنفيذ ما تعلَّموه بالفعل. ف�سي�سارك قطاع ال�سناعة يف مراحل التجميع 
املتوافرة  امللتقطة  ال�سور  ا�ستخدام  من  الزراعة  قطاع  و�سيتمكن  والختبار؛  والتكامل 
و�سيتمكن  معينة؛  مبحا�سيل  املزروعة  الوا�سعة  امل�ساحات  من  الغر�س  وحتليل  لتخطيط 
قطاع البيئة من درا�سة خمتلف الظواهر البيئية؛ واأخرًيا، �سيتم اإ�رشاك املجتمع العلمي من 
برنامج  خالل  من  امل�سرتكني  الثانوية  املدار�س  طالب  وكذلك  اجلامعات  م�ساهمة  خالل 

تكنولوجيا الف�ساء يف مكتبة الإ�سكندرية.
املراجع

NASA: http://rst.gsfc.nasa.gov/Homepage
NARSS: http://www.narss.sci.eg

 ،2009 فرباير   25 املوافق  اخلمي�س، 
فهو  لالأبد؛  ذاكرتي  يف  حمفوًرا  �سيظل  يوٌم 
اليوم الذي و�سعت فيه حجر الأ�سا�س لبناء 
م�ستقبلي. يومها، وعندما كنت واقفة بجوار 
اأقدِّم  واأنا  ثقة  وكلي  هادئة  م�رشوعي، 
�ساغية  اآذان  وكلِّي  وافرتا�ساتي،  اأفكاري 
الطالب،  زمالئي  واآراء  واجلمهور  للحكام 
امل�سار  على  اأنني  يقني  على  اأ�سبحت 
ال�سحيح. ومل يكن الإجناز بالن�سبة يل جمرد 
ذا  اأن يكون  النتهاء من بحث علمي ميكن 
فائدة يف حل امل�سكالت البيئية، واإمنا كان 
ا يف قيامي بخطوة فعلية يف  اأي�سً النجاح 
اليوم  هو  اليوم  هذا  كان  احلقيقي.  العامل 
الإ�سكندرية  معر�س  يف  فيه  �ساركت  الذي 

.)ASEF 2009( للعلوم والهند�سة
الإ�سكندرية  مكتبة  ا�ست�سافت  وقد 
والهند�سة  للعلوم  الإ�سكندرية  معر�س 
بعد  فيما  اأ�سبح  والذي   ،)ASEF 2009(
للعلوم  الإ�سكندرية  مكتبة  اإنتل  معر�س 
وهي   ،)Intel-BASEF( والهند�سة 
وزمالئي  اأنا  منحتني  التي  امل�سابقة 
تواجه  التي  امل�سكالت  لكت�ساف  الفر�سة 
البحث  على  العمل  على  وحفزتنا  جمتمعنا 
علَّمتنا  هكذا  علمية.  بطريقة  حلِّها  يف 
هم  وتطوره  العامل  �سالمة  اأن  امل�سابقة 
م�سئوليتنا. وقد كانت امل�سابقة هي البوابة 
الدولية  اإنتل  معر�س  مل�سابقة  لتاأهلنا 
بطالب  اخلا�سة  والهند�سة  للعلوم  ال�سنوية 

املدار�س، وهو ما كان اأحد اأحالمي.
 - العلمية  املعار�س  مع  رحلتي  بداأت 
والتي ا�ستغرقت �سنتني - مبقابالت منتظمة 
مع الأ�ساتذة واملوجهني والطالب الآخرين؛ 
حيث ناق�سنا اأفكارنا وم�رشوعاتنا. ثم بداأنا 
كل  حول  وباملناظرة  املالحظات  باأخذ 
م�رشوع على حدة؛ وعلى الرغم من اأننا كنا 
نتناف�س يف نف�س امل�سابقة، �سادت بيننا روح 
التعاون؛ حيث كان هدفنا يف النهاية الأمر 
ل�سالح العلم. خطوة بخطوة بداأنا يف تقدمي 
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م�رشوعاتنا، وكان لذلك دور هام يف تطوير 
موعد  اقرتب  وعندما  التقدميية.  مهارتنا 
املحا�رشات  ح�سور  يف  �رشعنا  املعر�س، 
تطوير  وكيفية  الأبحاث  كتابة  كيفية  حول 

مهاراتنا التقدميية وال�سخ�سية.
وكان عنوان امل�رشوع اخلا�س بي هو 
"ماء البحر، الوقود البديل للنقل البحري"؛ 
وقد طرح امل�رشوع فكرة القدرة على حت�سني 
اإنتاج  نها من  مُيكِّ ال�سفن  نظام متكامل يف 
الديزل  الوقود اخلا�س بها. ولأن حمركات 
على  �سلبي  تاأثري  لها  بال�سفن  اخلا�سة 
خلاليا  جديدة  تقنية  الآن  ت�ستخدم  البيئة، 
حمدود.  ب�سكل  ولكن  والهيدروجني،  الوقود 
على  هذا  الهيدروجني  اإنتاج  نظام  ويعتمد 
الأ�سا�سية  اإىل مكوناتها  البحر  مياه  حتليل 
با�ستخدام  والهيدروجني(  )الأك�سجني 
نف�سه  النظام  فيغذي  الراديو  موجات 
بالهيدروجني بدون احلاجة للتزود بالوقود 
َثمَّ  التزود بالهيدروجني، ومن  من حمطات 

يدور النظام يف دائرة كاملة.
وكانت فرتة الإعداد للمعر�س هي الأكرث 
متعة وت�سويًقا بالن�سبة للطالب امل�ساركني 
فرتة  كانت  اأنها  من  بالرغم  بامل�سابقة 
بتح�سري  بداأنا  فقد  ال�سيء.  بع�س  متعبة 
ثم  الأبحاث،  بكتابة  مروًرا  العر�س،  لوحة 
مراجعة البيانات النهائية والتدقيق يف كل 
الفوز  ل�سمان  بحر�س  امل�رشوع  تفا�سيل 

يف امل�سابقة بعدالة ونزاهة.
جديدة  جتربة  العلوم  معر�س  كان 
بناء  جتربة  وكانت  كليًة،  وخمتلفة 
املعر�س  بداية  يف  وحت�سريه  امل�رشوع 
مل�رشوعك  بنائك  فاأثناء  للغاية؛  ممتعة 
�سي�سبحون  من  مع  ال�سداقات  ا  اأي�سً تبني 
علماء يف امل�ستقبل والذين ي�ساركونك نف�س 
مب�ساعدتك  البع�س  و�سيقوم  الهتمامات. 
منك  �سيطلب  حني  يف  م�رشوعك  بناء  يف 
�ست�سعر  حينها  امل�ساعدة؛  الآخر  البع�س 

بقيمة العمل اجلماعي.

كانت  والتي  التحكيم  مرحلة  تاأتي  ثم 
احلكام  يقوم  وخاللها  البداية،  يف  خميفة 
عند  والوقوف  امل�رشوعات  على  باملرور 
كل م�رشوع على حدة لال�ستماع ملا يقوله 
الطالب من �رشح للم�رشوعات وملناق�ستهم 
ا�ستعادة ثقتي  بداأت يف  حولها. بعد وهلة، 
اأوؤمن به والذي عاي�سته  يف م�رشوعي الذي 

ملدة اأربعة �سهور.
الكل  يكون  اجلوائز  ت�سليم  حفل  ويف 
فائًزا؛ فبغ�س النظر عما اإذا تاأهلت للم�ساركة 
يف املعر�س الدويل للعلوم والهند�سة اأم ل، 
تلك  يف  فائز.  الأحوال  جميع  يف  فاأنت 
م�رشوعي  اختيار  ومت  احلظ  حالفني  ال�سنة 
والتي  م�رشوعات  ع�رشة  اأف�سل  �سمن 
للعلوم  للم�ساركة يف معر�س م�رش  تاأهلت 
فزت  وقد   ،)ESEF 2009( والهند�سة 
معر�س  يف  البيئة  فئة  يف  الثاين  باملركز 
ثم   .2009 لعام   MSA والهند�سة  العلوم 
مل�رشوعات  الدويل  املعر�س  يف  �ساركت 
والهند�سة  والبيئة  والطاقة  ال�ستدامة 
عام  ويف  )ISWEEEP 2009(؛   2009
2010، ح�سلت على جائزة فخرية يف فئة 

الطاقة من نف�س املعر�س.
معر�س  يف  امل�ساركة  اأن  اأدرك  الآن، 
العلوم  باأهمية  الوعي  مينحني  مل  العلوم 
فح�سب، بل اإنني من خالل تلك التجربة قد 
والعامل  باملجتمع  الهتمام  اأهمية  اأدركت 
من حولنا؛ وبدون تلك التجربة الفريدة ملا 

وجدت الطريق ال�سحيح للم�ستقبل الواعد.
وبالن�سبة يل، فاإن اخلربة التي اكت�سبتها 
هما  نحوه  اأجته  الذي  الواعد  وامل�ستقبل 
الإطالق.  على  عليها  ح�سلت  جوائز  اأف�سل 
ف�سوف  هنا!  ينتهي  ل  طموحي  ولكن 
مكتبة  اإنتل  معر�ض  يف  و�ساأ�سارك  اأ�ستمر 

الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة 2011.

اإن تكنولوجيا الف�ساء اأحد الهتمامات الرئي�سية للقطاعات العلمية واحلكومية وقطاعات 
ا لتنوع  الأعمال، وذلك لي�س فقط فيما يخ�س ت�سميم وتنفيذ الأقمار ال�سناعية ولكن اأي�سً

تطبيقاتها املرثية للكثري من جوانب احلياة.
ي�سجع القت�ساد القائم على املعرفة البتكار والخرتاع وا�ستغالل نتاج ذلك يف حت�سني 
الأداء وتطوير التطبيقات. واأحد املجالت املتطورة احلديثة هو ال�ست�سعار من الُبعد؛ حيث 
ميكن ا�ستخدام ال�سور املاأخوذة بالأقمار ال�سناعية يف درا�سة الظواهر املختلفة املتعلقة 
ب�سطح الأر�س، وتتفاوت التطبيقات من الزراعة واجليولوجيا والدرا�سات ال�ساحلية والبحرية 

اإىل التنمية احل�رشية و�سئون البيئة.
ال�ست�سعار من الُبعد 

ال�ست�سعار من الُبعد هو علم حتديد مالمح �سطح الأر�س وتقدير خ�سائ�سها اجلغرافية 
وميكن  للتفاعل.  كو�سط  الكهرومغناطي�سية  الأ�سعة  با�ستخدام  وذلك  الفيزيائية،  احليوية 
موجية  اأطوال  يف  ال�ست�سعار  اأجهزة  بوا�سطة  الأر�س  ب�سطح  اخلا�سة  البيانات  روؤية 
خمتلفة )منعك�سة، متناثرة و/ اأو منبعثة(؛ حيث يتم ت�سحيحها قبل ا�ستخراج املعلومات 

الطيفية.
)Alex.Edusat-1( 1-األك�ض.اإديو�سات

العامل  اأنحاء  جميع  من  الدول  وبع�س  واملنظمات  اجلامعات  من  العديد  تقوم  والآن، 
باإن�ساء اأقمار �سناعية �سغرية احلجم، حتقق قدرات عالية بغر�س درا�سات ال�ست�سعار من 
الُبعد. فمن الطبيعي اإذن اأن تتعاون مكتبة الإ�سكندرية، يف اإطار ر�سالتها الأ�سا�سية وهي 
اإنتاج ون�رش املعرفة، مع الهيئة القومية لال�ست�سعار من الُبعد وعلوم  الرتقاء والتميز يف 
الف�ساء )NARSS( لبناء اأقمار �سناعية تعليمية يف م�رش، وذلك من خالل اتفاقية مدتها 

خم�س �سنوات.
وقد مت توقيع التفاقية يوم 26 يونية 2010، وذلك على هام�س املوؤمتر الع�رشين للجمعية 
الدولية للقباب ال�سماوية والذي ا�ست�سافته مكتبة الإ�سكندرية لأول مرة يف اإفريقيا وال�رشق 
الدين،  اإ�سماعيل �رشاج  الدكتور  وقام  العلمي.  ال�سماوية  القبة  بتنظيمه مركز  وقام  الأو�سط، 
مدير مكتبة الإ�سكندرية، والدكتور اأمين الد�سوقي، رئي�س الهيئة، بتوقيع التفاقية خالل موؤمتر 
�سحفي ح�رشه الدكتور فاروق الباز، مدير مركز ال�ست�سعار من الُبعد بجامعة بو�سطن، والذي 
بدوره يدعم امل�رشوع وي�سجعه بقوة. وقد اأظهر الدكتور الباز حما�ًسا وثقة يف ال�سباب امل�رشي 

موؤكًدا اأنهم وحدهم يحملون املفاتيح مل�ستقبل م�رشق مل�رش.

اأقمار �سناعية  بت�سميم  امل�ساريع معنية  �سل�سلة من  )Cube Sat( هي  كيوب-�سات 
�سغرية، ت�سمى اأقمار-بيكو )Pico Satellites(، وتنفيذها واإطالقها و�سيانتها؛ وهي اأقمار 
�سناعية ل تتطلب وقًتا طوياًل يف التطوير ول حتمل الكثري من التعقيد كباقي اأنواع الأقمار 
ال�سناعية. ويعد األك�س.اإديو�سات-1-وهو م�رشوع عمره �سنتان-اأحد هذه املحاولت للتقاط 
ال�سور مل�ساحات كبرية من الأرا�سي امل�رشية للم�ساعدة يف درا�سات ال�ست�سعار من الُبعد 

املتعلقة بجيولوجيا ال�سحاري امل�رشية واملوارد املائية واملحا�سيل.
املهمة

�سيوفر األك�س. اإديو�سات-1 معلومات قيمة من خالل ال�سور التي �سيتم التقاطها، والتي 
�ستكون متاحة على الإنرتنت من اأجل تو�سيع نطاق امل�ستخدمني وامل�ستفيدين. وبالإ�سافة 
ا، وهي ن�رش  ملهمته العلمية الرئي�سية، فاإن األك�س.اإديو�سات-1 �سيكون له مهمة ثقافية اأي�سً
ر�سالة �سالم موجهة من م�رش اإىل جميع هواة ال�ستماع للراديو يف جميع اأنحاء العامل وذلك 

عرب الف�ساء؛ وهي ر�سالة توؤكد دور العلم كو�سيلة لن�رش ال�سالم وتغيري العامل لالأف�سل.
امل�ستفيدون

قد يكون لتجربة بناء األك�س.اإديو�سات-1 تاأثري كبري يف تعزيز تكنولوجيا الف�ساء يف 
القاعدة  بتقوية  �ستقوم  كما  امل�رشية.  اجلامعات  بني  امل�ستقبلي  التعاون  وتدعيم  م�رش 
اأف�سل مع منظمات  ا�ستمراريتها لتوفري فر�س  املعرفية للمهند�س امل�رشي واحلفاظ على 

التكنولوجيا املتقدمة �سواء كانت حملية اأو عاملية.
ا.  لذلك، فاإن نطاق وعدد هوؤلء امل�ستيفدين من هذا امل�رشوع ال�سخم �سيكون كبرًيا حقًّ
وتت�سمن الأمثلة خريجي وممار�سي الهند�سة يف م�رش، والذين �ستتاح لهم الفر�سة لتعزيز 
وعر�س قدرتهم على تنفيذ ما تعلَّموه بالفعل. ف�سي�سارك قطاع ال�سناعة يف مراحل التجميع 
والتكامل والختبار؛ و�سيتمكن قطاع الزراعة من ا�ستخدام ال�سور امللتقطة املتوافرة لتخطيط 
وحتليل الغر�س من امل�ساحات الوا�سعة املزروعة مبحا�سيل معينة؛ و�سيتمكن قطاع البيئة 
من درا�سة خمتلف الظواهر البيئية؛ واأخرًيا، �سيتم اإ�رشاك املجتمع العلمي من خالل م�ساهمة 
اجلامعات وكذلك طالب املدار�س الثانوية امل�سرتكني من خالل برنامج تكنولوجيا الف�ساء 

يف مكتبة الإ�سكندرية.
املراجع

NASA: http://rst.gsfc.nasa.gov/Homepage, NARSS: http://www.narss.sci.eg
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بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

)EGC( بقلم دينا ن�ساأت، كلية الن�رش للبنات

واحلكومية  العلمية  للقطاعات  الرئي�سية  الهتمامات  اأحد  الف�ساء  تكنولوجيا  اإن 
ولكن  ال�سناعية  الأقمار  وتنفيذ  ت�سميم  يخ�س  فيما  فقط  لي�س  وذلك  الأعمال،  وقطاعات 

ا لتنوع تطبيقاتها املرثية للكثري من جوانب احلياة. اأي�سً
ي�سجع القت�ساد القائم على املعرفة البتكار والخرتاع وا�ستغالل نتاج ذلك يف حت�سني 
الأداء وتطوير التطبيقات. واأحد املجالت املتطورة احلديثة هو ال�ست�سعار من الُبعد؛ حيث 
ميكن ا�ستخدام ال�سور املاأخوذة بالأقمار ال�سناعية يف درا�سة الظواهر املختلفة املتعلقة 
ب�سطح الأر�س، وتتفاوت التطبيقات من الزراعة واجليولوجيا والدرا�سات ال�ساحلية والبحرية 

اإىل التنمية احل�رشية و�سئون البيئة.
ال�ست�سعار عن بعد 

ال�ست�سعار عن بعد هو علم حتديد مالمح �سطح الأر�س وتقدير خ�سائ�سها اجلغرافية 
وميكن  للتفاعل.  كو�سط  الكهرومغناطي�سية  الأ�سعة  با�ستخدام  وذلك  الفيزيائية،  احليوية 
روؤية البيانات اخلا�سة ب�سطح الأر�س بوا�سطة اأجهزة ال�ست�سعار يف اأطوال موجية خمتلفة 

)منعك�سة، متناثرة و/ اأو منبعثة(؛ حيث يتم ت�سحيحها قبل ا�ستخراج املعلومات الطيفية.
)Alex.Edusat-1( 1-األك�ض.اإديو�سات

العامل  اأنحاء  جميع  من  الدول  وبع�س  واملنظمات  اجلامعات  من  العديد  تقوم  والآن، 
باإن�ساء اأقمار �سناعية �سغرية احلجم، حتقق قدرات عالية بغر�س درا�سات ال�ست�سعار من 
اإطار ر�سالتها الأ�سا�سية وهي  اأن تتعاون مكتبة الإ�سكندرية، يف  اإذن  الُبعد. فمن الطبيعي 
الُبعد وعلوم  اإنتاج ون�رش املعرفة، مع الهيئة القومية لال�ست�سعار من  الرتقاء والتميز يف 
الف�ساء )NARSS( لبناء اأقمار �سناعية تعليمية يف م�رش، وذلك من خالل اتفاقية مدتها 

خم�س �سنوات.
الع�رشين  املوؤمتر  هام�س  على  وذلك   ،2010 يونية   26 يوم  التفاقية  توقيع  مت  وقد 
للجمعية الدولية للقباب ال�سماوية والذي ا�ست�سافته مكتبة الإ�سكندرية لأول مرة يف اإفريقيا 
وال�رشق الأو�سط، وقام بتنظيمه مركز القبة ال�سماوية العلمي. وقام الدكتور اإ�سماعيل �رشاج 
التفاقية  بتوقيع  الهيئة،  الد�سوقي، رئي�س  اأمين  والدكتور  الإ�سكندرية،  الدين، مدير مكتبة 
خالل موؤمتر �سحفي ح�رشه الدكتور فاروق الباز، مدير مركز ال�ست�سعار من الُبعد بجامعة 
بو�سطن، والذي بدوره يدعم امل�رشوع وي�سجعه بقوة. وقد اأظهر الدكتور الباز حما�ًسا وثقة 

يف ال�سباب امل�رشي موؤكًدا اأنهم وحدهم يحملون املفاتيح مل�ستقبل م�رشق مل�رش.
اأقمار �سناعية  )Cube Sat( هي �سل�سلة من امل�ساريع معنية بت�سميم  كيوب-�سات 

وهي  و�سيانتها؛  واإطالقها  وتنفيذها   ،)Pico Satellites( اأقمار-بيكو  ت�سمى  �سغرية، 
اأقمار �سناعية ل تتطلب وقًتا طوياًل يف التطوير ول حتمل الكثري من التعقيد كباقي اأنواع 
الأقمار ال�سناعية. ويعد األك�س.اإديو�سات-1-وهو م�رشوع عمره �سنتان-اأحد هذه املحاولت 
للتقاط ال�سور مل�ساحات كبرية من الأرا�سي امل�رشية للم�ساعدة يف درا�سات ال�ست�سعار 

من الُبعد املتعلقة بجيولوجيا ال�سحاري امل�رشية واملوارد املائية واملحا�سيل.
املهمة

�سيوفر األك�س. اإديو�سات-Alex.Edusat-1( 1( معلومات قيمة من خالل ال�سور التي 
امل�ستخدمني  نطاق  تو�سيع  اأجل  من  الإنرتنت  على  متاحة  �ستكون  والتي  التقاطها،  �سيتم 
له  �سيكون  األك�س.اإديو�سات-1  فاإن  الرئي�سية،  العلمية  ملهمته  وبالإ�سافة  وامل�ستفيدين. 
ال�ستماع  هواة  جميع  اإىل  م�رش  من  موجهة  �سالم  ر�سالة  ن�رش  وهي  ا،  اأي�سً ثقافية  مهمة 
للراديو يف جميع اأنحاء العامل وذلك عرب الف�ساء؛ وهي ر�سالة توؤكد دور العلم كو�سيلة لن�رش 

ال�سالم وتغيري العامل لالأف�سل.
امل�ستفيدون

تعزيز  يف  كبري  تاأثري   )Alex.Edusat-1( األك�س.اإديو�سات-1  بناء  لتجربة  يكون  قد 
كما  امل�رشية.  اجلامعات  بني  امل�ستقبلي  التعاون  وتدعيم  م�رش  يف  الف�ساء  تكنولوجيا 
�ستقوم بتقوية القاعدة املعرفية للمهند�س امل�رشي واحلفاظ على ا�ستمراريتها لتوفري فر�س 

اأف�سل مع منظمات التكنولوجيا املتقدمة �سواء كانت حملية اأو عاملية.
ا.  لذلك، فاإن نطاق وعدد هوؤلء امل�ستيفدين من هذا امل�رشوع ال�سخم �سيكون كبرًيا حقًّ
وتت�سمن الأمثلة خريجي وممار�سي الهند�سة يف م�رش، والذين �ستتاح لهم الفر�سة لتعزيز 
وعر�س قدرتهم على تنفيذ ما تعلَّموه بالفعل. ف�سي�سارك قطاع ال�سناعة يف مراحل التجميع 
املتوافرة  امللتقطة  ال�سور  ا�ستخدام  من  الزراعة  قطاع  و�سيتمكن  والختبار؛  والتكامل 
و�سيتمكن  معينة؛  مبحا�سيل  املزروعة  الوا�سعة  امل�ساحات  من  الغر�س  وحتليل  لتخطيط 
قطاع البيئة من درا�سة خمتلف الظواهر البيئية؛ واأخرًيا، �سيتم اإ�رشاك املجتمع العلمي من 
برنامج  خالل  من  امل�سرتكني  الثانوية  املدار�س  طالب  وكذلك  اجلامعات  م�ساهمة  خالل 

تكنولوجيا الف�ساء يف مكتبة الإ�سكندرية.
املراجع

NASA: http://rst.gsfc.nasa.gov/Homepage
NARSS: http://www.narss.sci.eg

 ،2009 فرباير   25 املوافق  اخلمي�س، 
فهو  لالأبد؛  ذاكرتي  يف  حمفوًرا  �سيظل  يوٌم 
اليوم الذي و�سعت فيه حجر الأ�سا�س لبناء 
م�ستقبلي. يومها، وعندما كنت واقفة بجوار 
اأقدِّم  واأنا  ثقة  وكلي  هادئة  م�رشوعي، 
�ساغية  اآذان  وكلِّي  وافرتا�ساتي،  اأفكاري 
الطالب،  زمالئي  واآراء  واجلمهور  للحكام 
امل�سار  على  اأنني  يقني  على  اأ�سبحت 
ال�سحيح. ومل يكن الإجناز بالن�سبة يل جمرد 
ذا  اأن يكون  النتهاء من بحث علمي ميكن 
فائدة يف حل امل�سكالت البيئية، واإمنا كان 
ا يف قيامي بخطوة فعلية يف  اأي�سً النجاح 
اليوم  هو  اليوم  هذا  كان  احلقيقي.  العامل 
الإ�سكندرية  معر�س  يف  فيه  �ساركت  الذي 

.)ASEF 2009( للعلوم والهند�سة
الإ�سكندرية  مكتبة  ا�ست�سافت  وقد 
والهند�سة  للعلوم  الإ�سكندرية  معر�س 
بعد  فيما  اأ�سبح  والذي   ،)ASEF 2009(
للعلوم  الإ�سكندرية  مكتبة  اإنتل  معر�س 
وهي   ،)Intel-BASEF( والهند�سة 
وزمالئي  اأنا  منحتني  التي  امل�سابقة 
تواجه  التي  امل�سكالت  لكت�ساف  الفر�سة 
البحث  على  العمل  على  وحفزتنا  جمتمعنا 
علَّمتنا  هكذا  علمية.  بطريقة  حلِّها  يف 
هم  وتطوره  العامل  �سالمة  اأن  امل�سابقة 
م�سئوليتنا. وقد كانت امل�سابقة هي البوابة 
الدولية  اإنتل  معر�س  مل�سابقة  لتاأهلنا 
بطالب  اخلا�سة  والهند�سة  للعلوم  ال�سنوية 

املدار�س، وهو ما كان اأحد اأحالمي.
 - العلمية  املعار�س  مع  رحلتي  بداأت 
والتي ا�ستغرقت �سنتني - مبقابالت منتظمة 
مع الأ�ساتذة واملوجهني والطالب الآخرين؛ 
حيث ناق�سنا اأفكارنا وم�رشوعاتنا. ثم بداأنا 
كل  حول  وباملناظرة  املالحظات  باأخذ 
م�رشوع على حدة؛ وعلى الرغم من اأننا كنا 
نتناف�س يف نف�س امل�سابقة، �سادت بيننا روح 
التعاون؛ حيث كان هدفنا يف النهاية الأمر 
ل�سالح العلم. خطوة بخطوة بداأنا يف تقدمي 
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م�رشوعاتنا، وكان لذلك دور هام يف تطوير 
موعد  اقرتب  وعندما  التقدميية.  مهارتنا 
املحا�رشات  ح�سور  يف  �رشعنا  املعر�س، 
تطوير  وكيفية  الأبحاث  كتابة  كيفية  حول 

مهاراتنا التقدميية وال�سخ�سية.
وكان عنوان امل�رشوع اخلا�س بي هو 
"ماء البحر، الوقود البديل للنقل البحري"؛ 
وقد طرح امل�رشوع فكرة القدرة على حت�سني 
اإنتاج  نها من  مُيكِّ ال�سفن  نظام متكامل يف 
الديزل  الوقود اخلا�س بها. ولأن حمركات 
على  �سلبي  تاأثري  لها  بال�سفن  اخلا�سة 
خلاليا  جديدة  تقنية  الآن  ت�ستخدم  البيئة، 
حمدود.  ب�سكل  ولكن  والهيدروجني،  الوقود 
على  هذا  الهيدروجني  اإنتاج  نظام  ويعتمد 
الأ�سا�سية  اإىل مكوناتها  البحر  مياه  حتليل 
با�ستخدام  والهيدروجني(  )الأك�سجني 
نف�سه  النظام  فيغذي  الراديو  موجات 
بالهيدروجني بدون احلاجة للتزود بالوقود 
َثمَّ  التزود بالهيدروجني، ومن  من حمطات 

يدور النظام يف دائرة كاملة.
وكانت فرتة الإعداد للمعر�س هي الأكرث 
متعة وت�سويًقا بالن�سبة للطالب امل�ساركني 
فرتة  كانت  اأنها  من  بالرغم  بامل�سابقة 
بتح�سري  بداأنا  فقد  ال�سيء.  بع�س  متعبة 
ثم  الأبحاث،  بكتابة  مروًرا  العر�س،  لوحة 
مراجعة البيانات النهائية والتدقيق يف كل 
الفوز  ل�سمان  بحر�س  امل�رشوع  تفا�سيل 

يف امل�سابقة بعدالة ونزاهة.
جديدة  جتربة  العلوم  معر�س  كان 
بناء  جتربة  وكانت  كليًة،  وخمتلفة 
املعر�س  بداية  يف  وحت�سريه  امل�رشوع 
مل�رشوعك  بنائك  فاأثناء  للغاية؛  ممتعة 
�سي�سبحون  من  مع  ال�سداقات  ا  اأي�سً تبني 
علماء يف امل�ستقبل والذين ي�ساركونك نف�س 
مب�ساعدتك  البع�س  و�سيقوم  الهتمامات. 
منك  �سيطلب  حني  يف  م�رشوعك  بناء  يف 
�ست�سعر  حينها  امل�ساعدة؛  الآخر  البع�س 

بقيمة العمل اجلماعي.

كانت  والتي  التحكيم  مرحلة  تاأتي  ثم 
احلكام  يقوم  وخاللها  البداية،  يف  خميفة 
عند  والوقوف  امل�رشوعات  على  باملرور 
كل م�رشوع على حدة لال�ستماع ملا يقوله 
الطالب من �رشح للم�رشوعات وملناق�ستهم 
ا�ستعادة ثقتي  بداأت يف  حولها. بعد وهلة، 
اأوؤمن به والذي عاي�سته  يف م�رشوعي الذي 

ملدة اأربعة �سهور.
الكل  يكون  اجلوائز  ت�سليم  حفل  ويف 
فائًزا؛ فبغ�س النظر عما اإذا تاأهلت للم�ساركة 
يف املعر�س الدويل للعلوم والهند�سة اأم ل، 
تلك  يف  فائز.  الأحوال  جميع  يف  فاأنت 
م�رشوعي  اختيار  ومت  احلظ  حالفني  ال�سنة 
والتي  م�رشوعات  ع�رشة  اأف�سل  �سمن 
للعلوم  للم�ساركة يف معر�س م�رش  تاأهلت 
فزت  وقد   ،)ESEF 2009( والهند�سة 
معر�س  يف  البيئة  فئة  يف  الثاين  باملركز 
ثم   .2009 لعام   MSA والهند�سة  العلوم 
مل�رشوعات  الدويل  املعر�س  يف  �ساركت 
والهند�سة  والبيئة  والطاقة  ال�ستدامة 
عام  ويف  )ISWEEEP 2009(؛   2009
2010، ح�سلت على جائزة فخرية يف فئة 

الطاقة من نف�س املعر�س.
معر�س  يف  امل�ساركة  اأن  اأدرك  الآن، 
العلوم  باأهمية  الوعي  مينحني  مل  العلوم 
فح�سب، بل اإنني من خالل تلك التجربة قد 
والعامل  باملجتمع  الهتمام  اأهمية  اأدركت 
من حولنا؛ وبدون تلك التجربة الفريدة ملا 

وجدت الطريق ال�سحيح للم�ستقبل الواعد.
وبالن�سبة يل، فاإن اخلربة التي اكت�سبتها 
هما  نحوه  اأجته  الذي  الواعد  وامل�ستقبل 
الإطالق.  على  عليها  ح�سلت  جوائز  اأف�سل 
ف�سوف  هنا!  ينتهي  ل  طموحي  ولكن 
مكتبة  اإنتل  معر�ض  يف  و�ساأ�سارك  اأ�ستمر 
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اخلمي�س، املوافق 25 فرباير 2009، يوٌم 
اليوم  فهو  لالأبد؛  ذاكرتي  يف  حمفوًرا  �سيظل 
الذي و�سعت فيه حجر الأ�سا�س لبناء م�ستقبلي. 
م�رشوعي،  بجوار  واقفة  كنت  وعندما  يومها، 
هادئة وكلي ثقة واأنا اأقدِّم اأفكاري وافرتا�ساتي، 
واآراء  واجلمهور  للحكام  �ساغية  اآذان  وكلِّي 
زمالئي الطالب، اأ�سبحت على يقني اأنني على 
امل�سار ال�سحيح. ومل يكن الإجناز بالن�سبة يل 
جمرد النتهاء من بحث علمي ميكن اأن يكون 
ذا فائدة يف حل امل�سكالت البيئية، واإمنا كان 
يف  فعلية  بخطوة  قيامي  يف  ا  اأي�سً النجاح 
العامل احلقيقي. كان هذا اليوم هو اليوم الذي 
للعلوم  الإ�سكندرية  معر�س  يف  فيه  �ساركت 

.)ASEF 2009( والهند�سة
وقد ا�ست�سافت مكتبة الإ�سكندرية معر�س 
اأ�سبح  والذي  والهند�سة،  للعلوم  الإ�سكندرية 
الإ�سكندرية  مكتبة  اإنتل  معر�س  بعد  فيما 
وهي   ،)Intel-BASEF( والهند�سة  للعلوم 
امل�سابقة التي منحتني اأنا وزمالئي الفر�سة 
جمتمعنا  تواجه  التي  امل�سكالت  لكت�ساف 
حلِّها  يف  البحث  على  العمل  على  وحفزتنا 
اأن  امل�سابقة  علَّمتنا  هكذا  علمية.  بطريقة 
وقد  م�سئوليتنا.  هم  وتطوره  العامل  �سالمة 
كانت امل�سابقة هي البوابة لتاأهلنا مل�سابقة 
للعلوم  ال�سنوية  الدولية  اإنتل  معر�س 
والهند�سة اخلا�سة بطالب املدار�س، وهو ما 

كان اأحد اأحالمي.
 - العلمية  املعار�س  مع  رحلتي  بداأت 
والتي ا�ستغرقت �سنتني - مبقابالت منتظمة 
مع الأ�ساتذة واملوجهني والطالب الآخرين؛ 
ثم  وم�رشوعاتنا.  اأفكارنا  ناق�سنا  حيث 
حول  وباملناظرة  املالحظات  باأخذ  بداأنا 
كل م�رشوع على حدة؛ وعلى الرغم من اأننا 
كنا نتناف�س يف نف�س امل�سابقة، �سادت بيننا 
نهاية  يف  هدفنا  كان  حيث  التعاون؛  روح 

الأمر هو �سالح العلم. 

)EGC( بقلم دينا ن�ساأت، كلية الن�رش للبنات
تقدمي  يف  بداأنا  بخطوة  خطوة 
م�رشوعاتنا، وكان لذلك دور هام يف تطوير 
موعد  اقرتب  وعندما  التقدميية.  مهارتنا 
املحا�رشات  ح�سور  يف  �رشعنا  املعر�س، 
الأبحاث وكيفية تطوير  حول كيفية كتابة 

مهاراتنا التقدميية وال�سخ�سية.
هو  بي  اخلا�س  امل�رشوع  عنوان  وكان 
"ماء البحر، الوقود البديل للنقل البحري"؛ وقد 
طرح امل�رشوع فكرة القدرة على حت�سني نظام 
الوقود  اإنتاج  من  نها  مُيكِّ ال�سفن  يف  متكامل 
اخلا�سة  الديزل  حمركات  ولأن  بها.  اخلا�س 
بال�سفن لها تاأثري �سلبي على البيئة، ت�ستخدم 
الآن تقنية جديدة خلاليا الوقود والهيدروجني، 
اإنتاج  نظام  ويعتمد  حمدود.  ب�سكل  ولكن 
اإىل  البحر  مياه  حتليل  على  هذا  الهيدروجني 
مكوناتها الأ�سا�سية )الأك�سجني والهيدروجني( 
با�ستخدام موجات الراديو فيغذي النظام نف�سه 
بالوقود  للتزود  احلاجة  بدون  بالهيدروجني 
َثمَّ  ومن  بالهيدروجني،  التزود  حمطات  من 

يدور النظام يف دائرة كاملة.
وكانت فرتة الإعداد للمعر�س هي الأكرث متعة 
وت�سويًقا بالن�سبة للطالب امل�ساركني بامل�سابقة 
بالرغم من اأنها كانت فرتة متعبة بع�س ال�سيء. 
فقد بداأنا بتح�سري لوحة العر�س، مروًرا بكتابة 
الأبحاث، ثم مراجعة البيانات النهائية والتدقيق 
يف كل تفا�سيل امل�رشوع بحر�س ل�سمان الفوز 

يف امل�سابقة بعدالة ونزاهة.
جديدة  جتربة  العلوم  معر�س  كان 
وخمتلفة كليًة، وكانت جتربة بناء امل�رشوع 
وحت�سريه يف بداية املعر�س ممتعة للغاية؛ 
ا ال�سداقات  فاأثناء بنائك مل�رشوعك تبني اأي�سً
امل�ستقبل  يف  علماء  �سي�سبحون  من  مع 
والذين ي�ساركونك نف�س الهتمامات. و�سيقوم 
البع�س مب�ساعدتك يف بناء م�رشوعك يف حني 
�سيطلب منك البع�س الآخر امل�ساعدة؛ حينها 

�ست�سعر بقيمة العمل اجلماعي.

كانت  والتي  التحكيم  مرحلة  تاأتي  ثم 
احلكام  يقوم  وخاللها  البداية،  يف  خميفة 
عند  والوقوف  امل�رشوعات  على  باملرور 
كل م�رشوع على حدة لال�ستماع ملا يقوله 
الطالب من �رشح للم�رشوعات وملناق�ستهم 
ثقتي  ا�ستعادة  بداأت يف  بعد وهلة،  حولها. 
اأوؤمن به والذي عاي�سته  يف م�رشوعي الذي 

ملدة اأربعة �سهور.
الكل  يكون  اجلوائز  ت�سليم  حفل  ويف 
فائًزا؛ فبغ�س النظر عما اإذا تاأهلت للم�ساركة 
اأم  والهند�سة  للعلوم  الدويل  املعر�س  يف 
تلك  يف  فائز.  الأحوال  جميع  يف  فاأنت  ل، 
م�رشوعي  اختيار  ومت  احلظ  حالفني  ال�سنة 
والتي  م�رشوعات  ع�رشة  اأف�سل  �سمن 
للعلوم  للم�ساركة يف معر�س م�رش  تاأهلت 
فزت  وقد   ،)ESEF 2009( والهند�سة 
معر�س  يف  البيئة  فئة  يف  الثاين  باملركز 
ثم   .2009 لعام   MSA والهند�سة  العلوم 
مل�رشوعات  الدويل  املعر�س  يف  �ساركت 
ال�ستدامة والطاقة والبيئة والهند�سة 2009 
 ،2010 عام  ويف  )ISWEEEP 2009(؛ 
الطاقة  ح�سلت على جائزة فخرية يف فئة 

من نف�س املعر�س.
معر�س  يف  امل�ساركة  اأن  اأدرك  الآن، 
العلوم  باأهمية  الوعي  مينحني  مل  العلوم 
اإنني من خالل تلك التجربة قد  فح�سب، بل 
والعامل  باملجتمع  الهتمام  اأهمية  اأدركت 
من حولنا؛ وبدون تلك التجربة الفريدة ملا 

وجدت الطريق ال�سحيح للم�ستقبل الواعد.
وبالن�سبة يل، فاإن اخلربة التي اكت�سبتها 
هما  نحوه  اأجته  الذي  الواعد  وامل�ستقبل 
الإطالق.  على  عليها  ح�سلت  جوائز  اأف�سل 
ف�سوف  هنا!  ينتهي  ل  طموحي  ولكن 
مكتبة  اإنتل  معر�س  يف  و�ساأ�سارك  اأ�ستمر 
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هل حتب الكتابة؟ هل اأنت قادر على الإبداع؟
ب بالإبداع ون�سجعه يف  ملاذا ل ت�ساركنا يف ا�ستك�ساف موهبتك؟ فنحن نرحِّ
مركز القبة ال�سماوية العلمي. ويف ن�رشة املركز، نحن ُنف�ِسح لك جماًل لتتاألَّق من 

خالل الكلمة املكتوبة.
اكت�سافاتهم  "العلماء:  مو�سوع  الن�رشة  من  القادم  العدد  يتناول  �سوف 
واخرتاعاتهم". ُخ�س التجربة، واأر�سل لنا مقاًل عن املو�سوع: حيث �سيتم اختيار 
ا،  الكتابات الأكرث ت�سويًقا والأف�سل كتابًة لن�رشها يف العدد القادم. اإذا كنت مهتمًّ

برجاء مرا�سلتنا على PSCeditors@bibalex.org قبل 30 نوفمرب 2010.

�شاركنـــا الإبــداع

عن  غني  وهو  الباز،  فاروق  الدكتور 
وب�سيطة،  لطيفة  ب�سخ�سية  يتميز  التعريف، 
ا كبرًيا لوطنه الأم م�رش، وهو ممثلها  وميلك حبًّ
الر�سمي يف الوليات املتحدة الأمريكية.  غري 
در�س  املن�رشمة،  �سنة  الع�رشين  مدى  وعلى 
بالأقمار  املاأخوذة  ال�سور  الباز  الدكتور 
بجامعة  اأبحاثه  يف  وا�ستخدمها  ال�سناعية 
وتطور  لأ�سل  الأح�سن  الفهم  بغر�س  بو�سطن 
له  فريجع  ال�سحراوية.  الأر�سية  الأ�سكال 
الف�سل يف اإيجاد الأدلة على اأن ال�سحراء لي�ست 
تغريات  نتيجة  هي  واإمنا  الإن�سان،  �سنع  من 
�سور  قراءات  على  وبناًء  ج�سيمة.  مناخية 
الباز  الدكتور  اأبحاث  ك�سفت  بالرادار،  امل�سح 
عن العديد من الأنهار والقنوات املدفونة حتت 

رمال ال�سحراء الكربى.
اإنه ل�رشٌف عظيٌم لنا اأن تكون لدينا الفر�سة 
للحوار مع الدكتور فاروق الباز واأن ن�ساأله ب�سعة 

اأ�سئلة اأجابنا عنها برحابة �سدره املعهودة:
1(كيف لنا اأن ن�رسح ال�ست�سعار من الُبعد 
ال�سغار؟  لطالبنا  وبب�ساطة  باخت�سار 

وكيف هو مفيد لنا؟
الأر�س  ت�سوير  هو  الُبعد  من  ال�ست�سعار 
من الف�ساء، ويتم ذلك با�ستخدام اأنواع خمتلفة 
الأخرى،  والتقنيات  والأجهزة  الكامريات  من 
الأرا�سي  وخ�سائ�س  طبيعة  تعر�س  والتي 
يف  الُبعد  من  ال�ست�سعار  ويفيدنا  والبحار. 
اأنه  كما  وامل�سانع؛  والطرقات  املدن  تخطيط 
�رشوري لتحديد التغريات التي حتدث لالأر�س 
من وقت لآخر، وقد تكون تلك التغريات طبيعية 
اأو من �سنع الإن�سان. اأما اآخر ما تو�سلنا اإليه 
رمال  اخرتاق  فهو  الرادار  ا�ستخدامات  يف 
ال�سحراء للك�سف عن الطبوغرافيا القدمية، وهو 
الأنهار  جمريات  على  للتعرف  ن�ستخدمه  ما 

ال�سابقة وذلك لتحديد موارد املياه اجلوفية.
2( ما الذي حفزك لت�سبح عامًلا؟ وملاذا 

اخرتت هذا املجال حتديًدا؟
ا بدرا�سة الأحياء واأردت اأن  لقد كنت مهتمًّ
اأكون طبيًبا؛ اإل اأن جمموعي بالثانوية العامة 
مل يوؤهلني لدرا�سة الطب، الأمر الذي و�سعني 
والعلوم  الأ�سنان  طب  درا�سة  بني  خيار  يف 
فقد  الك�سافة  من  كنت  وملا  العلوم.  فاخرتت 
كنت اأ�ستمتع بالرحالت امليدانية جلبل املقطم 
اأن  الطبيعي  من  فكان  القاهرة،  من  بالقرب 

اأختار اجليولوجيا كمجال تخ�س�سي.
يف  جابهتك  التي  العقبات  هي  ما   )3

م�سوارك؟ وكيف واجهتها؟
من  ن�سيبي  يفوق  ما  قابلت  لقد 
على  اإ�رشاري  كان  مرة  كل  ويف  املعرقالت، 
ق�سيتي  اإثبات  على  والت�سميم  ال�سواب  فعل 
من خالل حت�سيل املعرفة هما طريقي لتخطي 
الغري  احرتام  زاد  علمي  زاد  فكلما  العقبات. 
يل؛ لذلك فاإن املعرفة بالن�سبة يل هي مفتاح 

ال�سعادة واحلياة الناجحة.
4( يف راأيك، كيف ميكننا حتفيز ال�سباب 

على درا�سة العلوم؟
يكون التحفيز الأف�سل هو ذلك النابع من 
توفري املثل الأعلى؛ فعلينا اإًذا اأن نظهر كيف اأن 
العلماء مفيدون للمجتمع واأن نثبت قدرتهم على 
امل�ساركة يف �سالح الأمة. واإن ال�سعادة النابعة 
من النجاح العملي خلري حمفز؛ وال�سباب يرغب 
يف اأن يرى مثاًل اأعلى فيقول يف نف�سه: "يوًما 

ما، اأريد اأن اأكون مثله اأو مثلها".

-
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)WHO( مقتب�س من املوقع الر�سمي ملنظمة ال�سحة العاملية
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سمــاوية العلمي

يعيد  الذي  الأمر  تبداأ؛  اأن  على  الدرا�سية  ال�سنة  وتو�سك  ال�ستاء،  ف�سل  يحل  �سوف  قريًبا 
فاإنه  ثم  ومن  املا�سي.  العام  من  الوقت  هذا  نف�س  يف  ا  عمَّ اللَذين  والذعر  الفو�سى  ذكريات 
من ال�رشوري اأن نلقي نظرة فاح�سة على ما حدث حينذاك؛ والأهم من ذلك هو اأن نفهم جيًدا 
وكيفية  الإنفلونزا،  ماهية  من  نتحقق  اأن  علينا  لذلك  احلالة.  هذه  يف  �سبًبا  كان  الذي  الأمر 
اأنف�سنا  اأن نحمي  العدوى، وكيف ميكننا  الأكرث عر�سة خلطر  الأ�سخا�س  انت�سارها، ومن هم 

من دون ذعر اأو فو�سى.
ما هي الإنفلونزا؟

الإنفلونزا هي عدوى فريو�سية ت�سيب يف املقام الأول الأنف واحلنجرة وال�سعب الهوائية، 
ويف بع�س الأحيان الرئتني. وتت�سف الإ�سابة بالعدوى بظهور مفاجئ حلمى �سديدة، واآلم 
الع�سالت، و�سداع، و�سعور بال�سيق ال�سديد، وال�سعال اجلاف، والتهاب احللق، و�سيالن الأنف.

وينتقل الفريو�س ب�سهولة من �سخ�س لآخر عن طريق العط�س اأو ال�سعال. والفرتة ما بني 
الإ�سابة بالعدوى وظهور املر�س، والتي ُتعَرف بفرتة احل�سانة، هي يومان تقريًبا. وميكن 
اأن ت�سيب الإنفلونزا اأي �سخ�س من اأي فئة عمرية، وعادة ما ينت�رش الوباء ب�رشعة يف مو�سم 

الذروة، وهو ف�سل ال�ستاء يف املناطق املعتدلة املناخ.
ي�سفى معظم املر�سى من الإنفلونزا يف غ�سون اأ�سبوع اأو اثنني، وذلك بدون احلاجة اإىل اللجوء 
لطبيب. لكن يف حالة الأطفال الذين مل يبلغوا عامني من العمر اأو امل�سنني من �سن 65 فما فوق 
اأو ذوي احلالت الطبية اخلطرية مثل اأمرا�س القلب اأو اأمرا�س الرئة اأو اأمرا�س الكلى اأو اأمرا�س 
الدم اأو الأمرا�س الأي�سية )مثل مر�س ال�سكر( اأو حالت �سعف النظام املناعي، ميكن اأن توؤدي 

الإ�سابة بالإنفلونزا اإىل م�ساعفات يف احلالة الأولية اأو اإىل التهاب رئوي اأو حتى اإىل الوفاة.

الإنفلونزا املو�سمية
فريو�سات  وتتفرع  )C(؛  ج   ،)B( ب   ،)A( اأ  املو�سمية:  الإنفلونزا  من  اأمناط  ثالثة  هناك 
لأنواع وجمموعات خمتلفة من  وفًقا  الفرعية  الأنواع  املزيد من  اإىل   A النمط  الإنفلونزا من 
من  ظهوًرا  اأقل  فهي    ،C النمط  من  الإنفلونزا  حالت  اأما  للفريو�س.  ال�سطحية  الربوتينات 

.Bو A النمطني الآخرين،  ولذلك فاإن لقاحات الإنفلونزا املو�سمية تقت�رش على النمطني
العامل؛ والتطعيم هو الطريقة الأكرث فعالية  اأنحاء  الإنفلونزا يف جميع  تنت�رش فريو�سات 
بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  وللتطعيم  للمر�س.  القا�سية  النتائج  من  واحلد  العدوى  من  للوقاية 
ا الأ�سخا�س  لالأ�سخا�س املعّر�سني ملخاطر الإ�سابة مب�ساعفات خطرية جّراء الإنفلونزا، واأي�سً
الأدوية امل�سادة للفريو�سات والتي  العديد من  اأو يعتنون بهم. وهناك  الذين يعي�سون معهم 

متنع مر�س الإنفلونزا وتعاجله ب�سكل فعال.
من  وللحد  واللم�س.  وال�سعال  العط�س  طريق  عن  ب�سهولة  املو�سمية  الإنفلونزا  وتنت�رش 
عند  مبنديل  واأنوفهم  اأفواههم  تغطية  امل�سابني  الأ�سخا�س  على  ينبغي  العدوى،  انتقال 

ال�سعال، وغ�سل اأيديهم بانتظام.
تت�سّبب الأوبئة ال�سنوية لالإنفلونزا املو�سمية يف جميع اأنحاء العامل يف اإ�سابة نحو ثالثة 
ماليني اإىل خم�سة ماليني من احلالت الوخيمة ونحو 250،000 اإىل 500،000 حالة وفاة. 
ومعظم الوفيات امل�سجلة الناجمة عن مر�س الإنفلونزا يف البلدان ال�سناعية بني الأ�سخا�س 

البالغني من العمر 65 �سنة فما فوق.
ما هو الوباء؟

عندما  الإنفلونزا  وباء  وين�ساأ  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  جديد  مر�س  انت�سار  هو  الوباء 
يظهر فريو�س اإنفلونزا جديد وينت�رش يف جميع اأنحاء العامل؛ حيث ل يكون لدى معظم النا�س 
مناعة �سده. ومن املالحظ اأن الفريو�سات التي قد ت�سببت يف اأوبئة م�سبًقا قد ن�ساأت عادة من 

فريو�سات اإنفلونزا حيوانية.
لها  اأن  حني  يف  املو�سمية،  الإنفلونزا  اأعرا�س  الوبائية  الإنفلونزا  اأعرا�س  بع�س  ت�سبه 
ا اأخرى قد تكون خمتلفة متاًما. اإل اأن خطورة الأوبئة تكون اأكرب نتيجة لفتقاد معظم  اأعرا�سً
الأ�سخا�س للمناعة �سد هذه الفريو�سات اجلديدة. وميكن ل�سدة الأوبئة اأن تتغري مبرور الوقت، 

ا تختلف ح�سب املوقع اجلغرايف وال�سكان. وهي اأي�سً

اإنفلونزا الطيور
اإنفلونزا الطيور هو مر�س فريو�سي ُمعٍد ي�سيب الطيور؛ وعادة ل ت�سيب فريو�سات اإنفلونزا 
الطيور الب�رش. مع ذلك، ظهرت بع�س ال�ساللت املعدية احلادة التي كانت �سبًبا لإ�سابات بالغة 
يف اجلهاز التنف�سي لدى الب�رش. اإل اأن معظم امل�سابني كانوا على ات�سال مبا�رش بطيور م�سابة 
اأو اأغرا�س ملوثة بف�سالتها. وبالرغم من ذلك، فاإن هناك خماوف من اأن الفريو�س قد يتحور 

لينتقل ب�سكل اأ�سهل بني الب�رش، مما يزيد احتمال تف�سي وباء لإنفلونزا الطيور.
ما الذى يحدث؟

الفريو�سات  اأن  اأي  فيها،  تظهر  التي  الف�سيلة  تالزم  ما  عادة  الإنفلونزا  فريو�سات  اإن 
التي ت�سيب ف�سيلة معينة تبقى حم�سورة يف نف�س الف�سيلة، ونادًرا ما متتد الإ�سابة اإىل 
ف�سائل اأخرى. ولذلك فاإنه من بني مئات فريو�سات النمط A من اإنفلونزا الطيور ل يعرف 
بتلك  العدوى  انتقال  فاإن  الب�رش. وب�سفة عامة،  اإ�سابة  قادرة على  اأربعة منها فقط  �سوى 
الفريو�سات اإىل الإن�سان قد اأدى لظهور اأعرا�س طفيفة وحالت نادرة من املر�س ال�سديد، 

وذلك با�ستثناء نوع واحد من تلك الفريو�سات، وهو فريو�س H5N1 ال�سديد العدوى.
كيف ينت�رس هذا املر�ض؟

ا  خا�سًّ ا  مر�سً كبري  حد  اإىل   H5N1 الطيور  اإنفلونزا  فريو�س  ليزال  الراهن،  الوقت  يف 
بالطيور؛ حيث ليزال احلاجز بني الف�سائل قائًما ب�سكل كبري. وت�سري كل الدلئل حتى الآن 
اإىل اأن التعامل عن كثب مع طيور نافقة اأو مري�سة هو امل�سدر الرئي�سي لإ�سابة الب�رش. وت�سمل 
ال�سلوكيات التي تنطوي ب�سكل خا�س على خماطرة الإ�سابة هي ذبح الطيور امل�سابة ونتفها 
وحت�سريها لال�ستهالك. وقد يكون لل�سباحة يف املياه حيث مت التخل�س من الطيور امل�سابة 

النافقة اأو امللوثة بف�سالت الطيور امل�سابة م�سدًرا اآخر من م�سادر التعر�س للعدوى.
يف الواقع، هناك حاجة ملحة لإجراء البحوث لتحديد اأف�سل لظروف التعر�س للعدوى 
انتقال  احتمال  من  تعزز  قد  التي  املمكنة  املناعية  اأو  الوراثية  والعوامل  وال�سلوكيات 

العدوى لالإن�سان.
ما هي الأعرا�ض؟

اإىل فرتة ح�سانة ترتاوح بني يومني   H5N1 الراهنة لعدوى فريو�س  ت�سري املعطيات 
وثمانية اأيام، ورمبا دامت �سبعة ع�رش يوًما؛ اإل اأن اإمكانية التعر�س للعدوى بالفريو�س عدة 

مرات يجعل من ال�سعب حتديد فرتة ح�سانته بدقة.
ا ت�سبه تلك اخلا�سة  وت�سمل اأعرا�س املر�س الأولية ارتفاع درجة حرارة اجل�سم واأعرا�سً
بالإنفلونزا. كما ُذكر اأن الإ�سهال والتقيوؤ، واآلم البطن وال�سدر، ونزيف الأنف واللثة، هي من 
الراهنة، ُي�ساب املري�س  اإىل الأدلة  اأعرا�س املر�س الأولية عند بع�س املر�سى. وا�ستناًدا 
الأولية. وعادًة ما تظهر  الأعرا�س  اأيام من ظهور  بعد حوايل خم�سة  التنف�س  ب�سعوبة يف 
ا اأعرا�س من قبيل �سيق التنف�س وبّحة ال�سوت وكركرة ال�ستن�ساق؛ وغالًبا ما ي�ساب  اأي�سً

املر�سى باللتهاب الرئوي.
ما هو العالج؟

مثل  للفريو�سات،  امل�سادة  الأدوية  بع�س  باأن  املتوفرة  املحدودة  البيانات  توحي 
الفريو�س  تكاثر  فرتة  بتقلي�س  كفيلة  التاميفلو(،  با�سم  ا  جتاريًّ )املعروف  الأو�سيلتاميفري 

وزيادة احتمالت النجاة، �رشيطة اأن يتم اإعطاوؤها يف غ�سون 48 �ساعة عقب ظهور الأعرا�س. 
اإل اأن تلك الأدوية امل�سادة للفريو�سات قد مت ا�ستحداثها من اأجل الوقاية والعالج من الإنفلونزا 

املو�سمية، وهو مر�س اأقل وخامة ويدوم تكاثر الفريو�س اخلا�س به مدة اأق�رش.
ما هي املخاطر؟

وليزال املر�س الذي يحدثه فريو�س اإنفلونزا الطيور H5N1 لدى الب�رش من الأمرا�س 
ا ب�سبب قدرة  النادرة، غري اأنه مر�س وخيم ولبد من مراقبته ودرا�سته عن كثب، وخ�سو�سً

الفريو�س امل�سّبب له على التحّول ب�سكل ميكنه اإحداث وباء.
ويثري الفريو�س H5N1 دون جميع فريو�سات الإنفلونزا املنت�رشة بني الطيور اأكرب املخاوف 
بالن�سبة ل�سحة الإن�سان وذلك ل�سببني رئي�سيني. يتمّثل اأول الأ�سباب يف متُكن ذلك الفريو�س من 
اخرتاق حاجز الف�سائل واإ�سابة الب�رش يف ما ل يقل عن ثالث منا�سبات يف الأعوام الأخرية. 
اأّما اخلطر املحتمل الثاين على �سحة الب�رش، والذي يثري خماوف اأكرب بكثري، فيتمثل يف احتمال 
تلزمه  التي  ال�سمات  تطوير  من  املواتية،  الظروف  له  اأُتيحت  ما  اإذا   ،H5N1 الفريو�س  متّكن 
لإحداث وباء جديد من الإنفلونزا. وقد ا�ستوفى الفريو�س جميع ال�رشوط الالزمة لإحداث وباء 

فيما عدا �رشًطا واحًدا: القدرة على النت�سار بني الب�رش على نحو فعال وم�ستدام.
وميكن للفريو�س حت�سني قدرته على النتقال بني الب�رش من خالل اآليتني اثنتني. تتمّثل 
"الندماج" التي يتم فيها تبادل مواد جينية بني الفريو�س الذي  الآلية الأوىل يف ظاهرة 
لدى  متزامنة  عدوى  حالت  خالل  وذلك  الطيور،  ي�سيب  الذي  والفريو�س  الب�رش  ي�سيب 
القدرة  له  وبائي  فريو�س  ظهور  عن  الظاهرة  تلك  ت�سفر  اأن  وميكن  اخلنزير.  اأو  الإن�سان 
التامة على النتقال بني الب�رش. ومن بوادر ظهوره تزايد مفاجئ يف عدد احلالت الب�رشية 

وانت�سارها ب�سكل مذهل.
اأما الآلية الثانية فهي "الطفرة التكّيفية" التي ُتعد عملية اأكرث تدرًجا والتي تتزايد عن 
�ساأن  ومن  الإ�سابات.  توايل  مع  الب�رشية  باخلاليا  الت�سال  على  الفريو�س  قدرة  طريقها 
الأمر مبجموعات �سغرية من حالت ب�رشية توحي  اأول  التي تت�سف يف  التكّيفية،  الطفرة 
ما  اإذا  م�سادة،  اإجراءات  لتخاذ  الوقت  بع�س  العامل  اإعطاء  بينها،  فيما  العدوى  بانتقال 

اكت�سفت يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية.

اإنفلونزا اخلنازير 
وذلك  ب�رشية،  اإ�سابات  اأي  يف  ك�سبب  قبل  من  معروًفا  يكن  مل  هذا  الإنفلونزا  فريو�س 
قبل ظهور وباء H1N1 احلايل. ولقد اأثبتت التحاليل اجلينية لهذا الفريو�س اأنه قد ن�ساأ من 
فريو�سات الإنفلونزا احليوانية ول توجد اأي عالقة بينه وبني فريو�سات الإنفلونزا املو�سمية 

ال�سابقة اأو الراهنة والتي ت�سيب الب�رش منذ عام 1977.
الإنفلونزا  فريو�س  انت�رش   ،2009 اإبريل  يف  ال�سمالية  اأمريكا  يف  املبكر  التف�سي  وبعد 
اجلديد ب�رشعة يف جميع اأنحاء العامل. وعندما اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية تف�سي الوباء 
ا. ولقد  يف يونية 2009، كانت قد اأبلغت 74 دولة واإقليًما عن وجود اإ�سابات موؤكدة معمليًّ

اأكدت معظم البلدان يف جميع اأنحاء العامل وجود اإ�سابات بعدوى الفريو�س اجلديد.
عالية  م�ستويات  يف  اجلديد  الفريو�س  ت�سبب  املو�سمية،  الإنفلونزا  اأمناط  عك�س  وعلى 
اأعلى من ذلك الن�ساط خالل  من الإ�سابات ال�سيفية يف ن�سف الكرة ال�سمايل، وم�ستويات 

ال�سهور الباردة يف هذا اجلزء من العامل.
كيف ي�ساب النا�ض بهذا الفريو�ض؟

العادية.  املو�سمية  الإنفلونزا  انتقال  �سهولة  بنف�س   H1N1 الوبائي  الفريو�س  ينتقل 
اأكرث تعقيًدا وحدة  اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سور  اأن بع�س املجموعات من الب�رش هم  ويبدو 
تقل  الذين  وخا�سة  الأطفال  و�سغار  والر�سع  احلوامل  الن�ساء  ذلك  يف  مبا  املر�س،  من 
اأعمارهم عن �سنتني، وكذلك الأ�سخا�س من جميع الفئات العمرية الذين يعانون من بع�س 
الأمرا�س املزمنة كالربو اأو اأمرا�س الرئة والقلب وال�سكر والكلى وبع�س احلالت الع�سبية، 

والأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف �سديد بجهاز املناعة.
ما هي عالمات واأعرا�ض الإ�سابة باملر�ض؟

ال�سعور  وهي  العادية؛  بالإنفلونزا  اخلا�سة  تلك  الوبائية  الإنفلونزا  عالمات  ت�سبه 
بالرهاق، واحلمى وال�سعال وال�سداع، واآلم الع�سالت واملفا�سل، والتهاب احللق و�سيالن 

الوبائية  الأنف، والقيء والإ�سهال يف بع�س الأحيان. وي�سعر معظم امل�سابني بالإنفلونزا 
باأعرا�س ب�سيطة وي�سفون متاًما بدون احلاجة اإىل عالج.

متى ينبغي التما�ض الرعاية الطبية؟
يجب على املر�سى احل�سول على الرعاية الطبية اإذا كانوا يعانون من �سيق اأو �سعوبة يف 
اأيام. و يجب على  اأكرث من ثالثة  اإذا ا�ستمرت احلمى، وخا�سة احلمى ال�سديدة،  اأو  التنف�س، 
اإذا كان الطفل يعاين من تنف�س  الآباء والأمهات لالأطفال املر�سى التما�س العناية الطبية 

�رشيع اأو ب�سعوبة مع ا�ستمرار احلمى اأو نوبات الت�سنج.
واجلدير بالذكر هو اأن الراحة و�رشب الكثري من ال�سوائل وا�ستخدام م�سكنات الآلم يكون 
كافًيا لل�سفاء يف معظم احلالت. مع مراعاة ا�ستخدام م�سكن اآلم غري الأ�سربين لالأطفال اأو 

املراهقني دون الثامنة ع�رشة.
اإًذا، فلماذا دقت منظمة ال�سحة العاملية ناقو�ض اخلطر؟

من  الكثري  لدى  ولكن  عام؛  كل  فريو�ساتها  وتتغري  ا  �سنويًّ املو�سمية  الإنفلونزا  تظهر 
النا�س بع�س املناعة لهذه الفريو�سات املنت�رشة، الأمر الذي ي�ساعد على احلد من الإ�سابة. 
H1N1 فريو�س جديد وعند ظهوره مل يكن لدى معظم  النقي�س من ذلك، فاإن وباء  وعلى 
النا�س مناعة للت�سدي له. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اأحد الدرو�س امل�ستفادة من التاريخ هو 

اأن اأوبئة الإنفلونزا ميكنها اأن تقتل املاليني.
و�سائل الوقاية

قريًبا �سوف يحل ف�سل ال�ستاء، وتو�سك ال�سنة الدرا�سية على اأن تبداأ؛ الأمر الذي يعيد ذكريات 
ا يف نف�س هذا الوقت من العام املا�سي. ومن ثم فاإنه من ال�رشوري  الفو�سى والذعر اللَذين عمَّ
اأن نلقي نظرة فاح�سة على ما حدث حينذاك؛ والأهم من ذلك هو اأن نفهم جيًدا الأمر الذي كان 
�سبًبا يف هذه احلالة. لذلك علينا اأن نتحقق من ماهية الإنفلونزا، وكيفية انت�سارها، ومن هم 
الأ�سخا�س الأكرث عر�سة خلطر العدوى، وكيف ميكننا اأن نحمي اأنف�سنا من دون ذعر اأو فو�سى.

ما هي الإنفلونزا؟
الإنفلونزا هي عدوى فريو�سية ت�سيب يف املقام الأول الأنف واحلنجرة وال�سعب الهوائية، 
ويف بع�س الأحيان الرئتني. وتت�سف الإ�سابة بالعدوى بظهور مفاجئ حلمى �سديدة، واآلم 
الع�سالت، و�سداع، و�سعور بال�سيق ال�سديد، وال�سعال اجلاف، والتهاب احللق، و�سيالن الأنف.

وينتقل الفريو�س ب�سهولة من �سخ�س لآخر عن طريق العط�س اأو ال�سعال. والفرتة ما بني 
الإ�سابة بالعدوى وظهور املر�س، والتي ُتعَرف بفرتة احل�سانة، هي يومان تقريًبا. وميكن 
اأن ت�سيب الإنفلونزا اأي �سخ�س من اأي فئة عمرية، وعادة ما ينت�رش الوباء ب�رشعة يف مو�سم 

الذروة، وهو ف�سل ال�ستاء يف املناطق املعتدلة املناخ.
ي�سفى معظم املر�سى من الإنفلونزا يف غ�سون اأ�سبوع اأو اثنني، وذلك بدون احلاجة اإىل اللجوء 
لطبيب. لكن يف حالة الأطفال الذين مل يبلغوا عامني من العمر اأو امل�سنني من �سن 65 فما فوق 
اأو ذوي احلالت الطبية اخلطرية مثل اأمرا�س القلب اأو اأمرا�س الرئة اأو اأمرا�س الكلى اأو اأمرا�س 
الدم اأو الأمرا�س الأي�سية )مثل مر�س ال�سكر( اأو حالت �سعف النظام املناعي، ميكن اأن توؤدي 

الإ�سابة بالإنفلونزا اإىل م�ساعفات يف احلالة الأولية اأو اإىل التهاب رئوي اأو حتى اإىل الوفاة.
الإنفلونزا املو�سمية 

فريو�سات  وتتفرع  )C(؛  ج   ،)B( ب   ،)A( اأ  املو�سمية:  الإنفلونزا  من  اأمناط  ثالثة  هناك 
الإنفلونزا من النمط A اإىل املزيد من الأنواع الفرعية وفًقا لأنواع وجمموعات خمتلفة من 
من  ظهوًرا  اأقل  فهي    ،C النمط  من  الإنفلونزا  حالت  اأما  للفريو�س.  ال�سطحية  الربوتينات 

.Bو A النمطني الآخرين،  ولذلك فاإن لقاحات الإنفلونزا املو�سمية تقت�رش على النمطني
تنت�رش فريو�سات الإنفلونزا يف جميع اأنحاء العامل؛ والتطعيم هو الطريقة الأكرث فعالية 
بالن�سبة  اأهمية خا�سة  وللتطعيم  للمر�س.  القا�سية  النتائج  واحلد من  العدوى  للوقاية من 
والأ�سخا�س  الإنفلونزا،  الإ�سابة مب�ساعفات خطرية جّراء  املعّر�سني ملخاطر  لالأ�سخا�س 
الذين يعي�سون معهم اأو يعتنون بهم. وهناك العديد من الأدوية امل�سادة للفريو�سات والتي 

متنع مر�س الإنفلونزا وتعاجله ب�سكل فعال.
وتنت�رش الإنفلونزا املو�سمية ب�سهولة عن طريق العط�س وال�سعال واللم�س. وللحد من انتقال 
العدوى، ينبغي على الأ�سخا�س امل�سابني تغطية اأفواههم واأنوفهم مبنديل عند ال�سعال، وغ�سل 

اأيديهم بانتظام.
تت�سّبب الأوبئة ال�سنوية لالإنفلونزا املو�سمية يف جميع اأنحاء العامل يف اإ�سابة نحو ثالثة 
ماليني اإىل خم�سة ماليني من احلالت الوخيمة ونحو 250.000 اإىل 500.000 حالة وفاة. 
ومعظم الوفيات امل�سجلة الناجمة عن مر�س الإنفلونزا يف البلدان ال�سناعية بني الأ�سخا�س 

البالغني من العمر 65 �سنة فما فوق.
ما هو الوباء؟

عندما  الإنفلونزا  وباء  وين�ساأ  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  جديد  مر�س  انت�سار  هو  الوباء 
يظهر فريو�س اإنفلونزا جديد وينت�رش يف جميع اأنحاء العامل؛ حيث ل يكون لدى معظم النا�س 
مناعة �سده. ومن املالحظ اأن الفريو�سات التي قد ت�سببت يف اأوبئة م�سبًقا قد ن�ساأت عادة من 

فريو�سات اإنفلونزا حيوانية.
لها  اأن  املو�سمية، يف حني  الإنفلونزا  اأعرا�س  الوبائية  الإنفلونزا  اأعرا�س  بع�س  ت�سبه 
ا اأخرى قد تكون خمتلفة متاًما. اإل اأن خطورة الأوبئة تكون اأكرب نتيجة لفتقاد معظم  اأعرا�سً
الأ�سخا�س للمناعة �سد هذه الفريو�سات اجلديدة. وميكن ل�سدة الأوبئة اأن تتغري مبرور الوقت، 

ا تختلف ح�سب املوقع اجلغرايف وال�سكان. وهي اأي�سً

اإنفلونزا الطيور
اإنفلونزا الطيور هو مر�س فريو�سي ُمعٍد ي�سيب الطيور؛ وعادة ل ت�سيب فريو�سات اإنفلونزا 
الطيور الب�رش. مع ذلك، ظهرت بع�س ال�ساللت املعدية احلادة التي كانت �سبًبا لإ�سابات بالغة 
يف اجلهاز التنف�سي لدى الب�رش. اإل اأن معظم امل�سابني كانوا على ات�سال مبا�رش بطيور م�سابة 
اأو اأغرا�س ملوثة بف�سالتها. وبالرغم من ذلك، فاإن هناك خماوف من اأن الفريو�س قد يتحور 

لينتقل ب�سكل اأ�سهل بني الب�رش، مما يزيد احتمال تف�سي وباء لإنفلونزا الطيور.
ما الذى يحدث؟

اإن فريو�سات الإنفلونزا عادة ما تالزم الف�سيلة التي تظهر فيها، اأي اأن الفريو�سات التي 
ت�سيب ف�سيلة معينة تبقى حم�سورة يف نف�س الف�سيلة، ونادًرا ما متتد الإ�سابة اإىل ف�سائل 
اأخرى. ولذلك فاإنه من بني مئات فريو�سات النمط A من اإنفلونزا الطيور ل يعرف �سوى اأربعة 
منها فقط قادرة على اإ�سابة الب�رش. وب�سفة عامة، فاإن انتقال العدوى بتلك الفريو�سات اإىل 
الإن�سان قد اأدى لظهور اأعرا�س طفيفة وحالت نادرة من املر�س ال�سديد، وذلك با�ستثناء نوع 

واحد من تلك الفريو�سات، وهو فريو�س H5N1 ال�سديد العدوى.
كيف ينت�رس هذا املر�ض؟

ا  خا�سًّ ا  مر�سً كبري  حد  اإىل   H5N1 الطيور  اإنفلونزا  فريو�س  ليزال  الراهن،  الوقت  يف 
بالطيور؛ حيث ليزال احلاجز بني الف�سائل قائًما ب�سكل كبري. وت�سري كل الدلئل حتى الآن 
اإىل اأن التعامل عن كثب مع طيور نافقة اأو مري�سة هو امل�سدر الرئي�سي لإ�سابة الب�رش. وت�سمل 
ال�سلوكيات اخلطرة ذبح الطيور امل�سابة ونتفها وحت�سريها لال�ستهالك. وقد يكون لل�سباحة 
يف املياه حيث مت التخل�س من الطيور امل�سابة النافقة اأو امللوثة بف�سالت الطيور امل�سابة 

اأحد م�سادر العدوى.
وال�سلوكيات  العدوى  لظروف  اأف�سل  لتحديد  البحوث  لإجراء  ملحة  حاجة  هناك  الواقع،  يف 

والعوامل الوراثية اأو املناعية املمكنة التي قد تعزز من احتمال انتقال العدوى لالإن�سان.
ما هي الأعرا�ض؟

يومني  بني  ترتاوح  ح�سانة  فرتة  اإىل   H5N1 فريو�س  لعدوى  الراهنة  املعطيات  ت�سري 
وثمانية اأيام، ورمبا دامت �سبعة ع�رش يوًما؛ اإل اأن اإمكانية التعر�س للعدوى بالفريو�س عدة 

مرات يجعل من ال�سعب حتديد فرتة ح�سانته بدقة.
اخلا�سة  تلك  ت�سبه  ا  واأعرا�سً اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  الأولية  املر�س  اأعرا�س  وت�سمل 
بالإنفلونزا. كما ُذكر اأن الإ�سهال والتقيوؤ، واآلم البطن وال�سدر، ونزيف الأنف واللثة، هي من اأعرا�س 
يف  ب�سعوبة  املري�س  ُي�ساب  الراهنة،  الأدلة  اإىل  وا�ستناًدا  املر�سى.  بع�س  عند  الأولية  املر�س 
ا اأعرا�س من قبيل  التنف�س بعد حوايل خم�سة اأيام من ظهور الأعرا�س الأولية. وعادًة ما تظهر اأي�سً

�سيق التنف�س وبّحة ال�سوت وكركرة ال�ستن�ساق؛ وغالًبا ما ي�ساب املر�سى باللتهاب الرئوي.
ما هو العالج؟

مثل  للفريو�سات،  امل�سادة  الأدوية  بع�س  باأن  املتوفرة  املحدودة  البيانات  توحي 
الفريو�س  تكاثر  فرتة  بتقلي�س  كفيلة  التاميفلو(،  با�سم  ا  جتاريًّ )املعروف  الأو�سيلتاميفري 
وزيادة احتمالت النجاة، �رشيطة اأن يتم اإعطاوؤها يف غ�سون 48 �ساعة عقب ظهور الأعرا�س. 

)WHO( ماأخوذ عن املوقع الر�سمي ملنظمة ال�سحة العاملية
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي
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)WHO( مقتب�س من املوقع الر�سمي ملنظمة ال�سحة العاملية
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رش مبركز القبة ال�سمــاوية العلمي

يعيد  الذي  الأمر  تبداأ؛  اأن  على  الدرا�سية  ال�سنة  وتو�سك  ال�ستاء،  ف�سل  يحل  �سوف  قريًبا 
فاإنه  ثم  ومن  املا�سي.  العام  من  الوقت  هذا  نف�س  يف  ا  عمَّ اللَذين  والذعر  الفو�سى  ذكريات 
من ال�رشوري اأن نلقي نظرة فاح�سة على ما حدث حينذاك؛ والأهم من ذلك هو اأن نفهم جيًدا 
وكيفية  الإنفلونزا،  ماهية  من  نتحقق  اأن  علينا  لذلك  احلالة.  هذه  يف  �سبًبا  كان  الذي  الأمر 
اأنف�سنا  اأن نحمي  العدوى، وكيف ميكننا  الأكرث عر�سة خلطر  الأ�سخا�س  انت�سارها، ومن هم 

من دون ذعر اأو فو�سى.
ما هي الإنفلونزا؟

الإنفلونزا هي عدوى فريو�سية ت�سيب يف املقام الأول الأنف واحلنجرة وال�سعب الهوائية، 
ويف بع�س الأحيان الرئتني. وتت�سف الإ�سابة بالعدوى بظهور مفاجئ حلمى �سديدة، واآلم 
الع�سالت، و�سداع، و�سعور بال�سيق ال�سديد، وال�سعال اجلاف، والتهاب احللق، و�سيالن الأنف.

وينتقل الفريو�س ب�سهولة من �سخ�س لآخر عن طريق العط�س اأو ال�سعال. والفرتة ما بني 
الإ�سابة بالعدوى وظهور املر�س، والتي ُتعَرف بفرتة احل�سانة، هي يومان تقريًبا. وميكن 
اأن ت�سيب الإنفلونزا اأي �سخ�س من اأي فئة عمرية، وعادة ما ينت�رش الوباء ب�رشعة يف مو�سم 

الذروة، وهو ف�سل ال�ستاء يف املناطق املعتدلة املناخ.
ي�سفى معظم املر�سى من الإنفلونزا يف غ�سون اأ�سبوع اأو اثنني، وذلك بدون احلاجة اإىل اللجوء 
لطبيب. لكن يف حالة الأطفال الذين مل يبلغوا عامني من العمر اأو امل�سنني من �سن 65 فما فوق 
اأو ذوي احلالت الطبية اخلطرية مثل اأمرا�س القلب اأو اأمرا�س الرئة اأو اأمرا�س الكلى اأو اأمرا�س 
الدم اأو الأمرا�س الأي�سية )مثل مر�س ال�سكر( اأو حالت �سعف النظام املناعي، ميكن اأن توؤدي 

الإ�سابة بالإنفلونزا اإىل م�ساعفات يف احلالة الأولية اأو اإىل التهاب رئوي اأو حتى اإىل الوفاة.

الإنفلونزا املو�سمية
فريو�سات  وتتفرع  )C(؛  ج   ،)B( ب   ،)A( اأ  املو�سمية:  الإنفلونزا  من  اأمناط  ثالثة  هناك 
لأنواع وجمموعات خمتلفة من  وفًقا  الفرعية  الأنواع  املزيد من  اإىل   A النمط  الإنفلونزا من 
من  ظهوًرا  اأقل  فهي    ،C النمط  من  الإنفلونزا  حالت  اأما  للفريو�س.  ال�سطحية  الربوتينات 

.Bو A النمطني الآخرين،  ولذلك فاإن لقاحات الإنفلونزا املو�سمية تقت�رش على النمطني
العامل؛ والتطعيم هو الطريقة الأكرث فعالية  اأنحاء  الإنفلونزا يف جميع  تنت�رش فريو�سات 
بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  وللتطعيم  للمر�س.  القا�سية  النتائج  من  واحلد  العدوى  من  للوقاية 
ا الأ�سخا�س  لالأ�سخا�س املعّر�سني ملخاطر الإ�سابة مب�ساعفات خطرية جّراء الإنفلونزا، واأي�سً
الأدوية امل�سادة للفريو�سات والتي  العديد من  اأو يعتنون بهم. وهناك  الذين يعي�سون معهم 

متنع مر�س الإنفلونزا وتعاجله ب�سكل فعال.
من  وللحد  واللم�س.  وال�سعال  العط�س  طريق  عن  ب�سهولة  املو�سمية  الإنفلونزا  وتنت�رش 
عند  مبنديل  واأنوفهم  اأفواههم  تغطية  امل�سابني  الأ�سخا�س  على  ينبغي  العدوى،  انتقال 

ال�سعال، وغ�سل اأيديهم بانتظام.
تت�سّبب الأوبئة ال�سنوية لالإنفلونزا املو�سمية يف جميع اأنحاء العامل يف اإ�سابة نحو ثالثة 
ماليني اإىل خم�سة ماليني من احلالت الوخيمة ونحو 250،000 اإىل 500،000 حالة وفاة. 
ومعظم الوفيات امل�سجلة الناجمة عن مر�س الإنفلونزا يف البلدان ال�سناعية بني الأ�سخا�س 

البالغني من العمر 65 �سنة فما فوق.
ما هو الوباء؟

عندما  الإنفلونزا  وباء  وين�ساأ  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  جديد  مر�س  انت�سار  هو  الوباء 
يظهر فريو�س اإنفلونزا جديد وينت�رش يف جميع اأنحاء العامل؛ حيث ل يكون لدى معظم النا�س 
مناعة �سده. ومن املالحظ اأن الفريو�سات التي قد ت�سببت يف اأوبئة م�سبًقا قد ن�ساأت عادة من 

فريو�سات اإنفلونزا حيوانية.
لها  اأن  حني  يف  املو�سمية،  الإنفلونزا  اأعرا�س  الوبائية  الإنفلونزا  اأعرا�س  بع�س  ت�سبه 
ا اأخرى قد تكون خمتلفة متاًما. اإل اأن خطورة الأوبئة تكون اأكرب نتيجة لفتقاد معظم  اأعرا�سً
الأ�سخا�س للمناعة �سد هذه الفريو�سات اجلديدة. وميكن ل�سدة الأوبئة اأن تتغري مبرور الوقت، 

ا تختلف ح�سب املوقع اجلغرايف وال�سكان. وهي اأي�سً

اإنفلونزا الطيور
اإنفلونزا الطيور هو مر�س فريو�سي ُمعٍد ي�سيب الطيور؛ وعادة ل ت�سيب فريو�سات اإنفلونزا 
الطيور الب�رش. مع ذلك، ظهرت بع�س ال�ساللت املعدية احلادة التي كانت �سبًبا لإ�سابات بالغة 
يف اجلهاز التنف�سي لدى الب�رش. اإل اأن معظم امل�سابني كانوا على ات�سال مبا�رش بطيور م�سابة 
اأو اأغرا�س ملوثة بف�سالتها. وبالرغم من ذلك، فاإن هناك خماوف من اأن الفريو�س قد يتحور 

لينتقل ب�سكل اأ�سهل بني الب�رش، مما يزيد احتمال تف�سي وباء لإنفلونزا الطيور.
ما الذى يحدث؟

الفريو�سات  اأن  اأي  فيها،  تظهر  التي  الف�سيلة  تالزم  ما  عادة  الإنفلونزا  فريو�سات  اإن 
التي ت�سيب ف�سيلة معينة تبقى حم�سورة يف نف�س الف�سيلة، ونادًرا ما متتد الإ�سابة اإىل 
ف�سائل اأخرى. ولذلك فاإنه من بني مئات فريو�سات النمط A من اإنفلونزا الطيور ل يعرف 
بتلك  العدوى  انتقال  فاإن  الب�رش. وب�سفة عامة،  اإ�سابة  قادرة على  اأربعة منها فقط  �سوى 
الفريو�سات اإىل الإن�سان قد اأدى لظهور اأعرا�س طفيفة وحالت نادرة من املر�س ال�سديد، 

وذلك با�ستثناء نوع واحد من تلك الفريو�سات، وهو فريو�س H5N1 ال�سديد العدوى.
كيف ينت�رس هذا املر�ض؟

ا  خا�سًّ ا  مر�سً كبري  حد  اإىل   H5N1 الطيور  اإنفلونزا  فريو�س  ليزال  الراهن،  الوقت  يف 
بالطيور؛ حيث ليزال احلاجز بني الف�سائل قائًما ب�سكل كبري. وت�سري كل الدلئل حتى الآن 
اإىل اأن التعامل عن كثب مع طيور نافقة اأو مري�سة هو امل�سدر الرئي�سي لإ�سابة الب�رش. وت�سمل 
ال�سلوكيات التي تنطوي ب�سكل خا�س على خماطرة الإ�سابة هي ذبح الطيور امل�سابة ونتفها 
وحت�سريها لال�ستهالك. وقد يكون لل�سباحة يف املياه حيث مت التخل�س من الطيور امل�سابة 

النافقة اأو امللوثة بف�سالت الطيور امل�سابة م�سدًرا اآخر من م�سادر التعر�س للعدوى.
يف الواقع، هناك حاجة ملحة لإجراء البحوث لتحديد اأف�سل لظروف التعر�س للعدوى 
انتقال  احتمال  من  تعزز  قد  التي  املمكنة  املناعية  اأو  الوراثية  والعوامل  وال�سلوكيات 

العدوى لالإن�سان.
ما هي الأعرا�ض؟

اإىل فرتة ح�سانة ترتاوح بني يومني   H5N1 الراهنة لعدوى فريو�س  ت�سري املعطيات 
وثمانية اأيام، ورمبا دامت �سبعة ع�رش يوًما؛ اإل اأن اإمكانية التعر�س للعدوى بالفريو�س عدة 

مرات يجعل من ال�سعب حتديد فرتة ح�سانته بدقة.
ا ت�سبه تلك اخلا�سة  وت�سمل اأعرا�س املر�س الأولية ارتفاع درجة حرارة اجل�سم واأعرا�سً
بالإنفلونزا. كما ُذكر اأن الإ�سهال والتقيوؤ، واآلم البطن وال�سدر، ونزيف الأنف واللثة، هي من 
الراهنة، ُي�ساب املري�س  اإىل الأدلة  اأعرا�س املر�س الأولية عند بع�س املر�سى. وا�ستناًدا 
الأولية. وعادًة ما تظهر  الأعرا�س  اأيام من ظهور  بعد حوايل خم�سة  التنف�س  ب�سعوبة يف 
ا اأعرا�س من قبيل �سيق التنف�س وبّحة ال�سوت وكركرة ال�ستن�ساق؛ وغالًبا ما ي�ساب  اأي�سً

املر�سى باللتهاب الرئوي.
ما هو العالج؟

مثل  للفريو�سات،  امل�سادة  الأدوية  بع�س  باأن  املتوفرة  املحدودة  البيانات  توحي 
الفريو�س  تكاثر  فرتة  بتقلي�س  كفيلة  التاميفلو(،  با�سم  ا  جتاريًّ )املعروف  الأو�سيلتاميفري 

وزيادة احتمالت النجاة، �رشيطة اأن يتم اإعطاوؤها يف غ�سون 48 �ساعة عقب ظهور الأعرا�س. 
اإل اأن تلك الأدوية امل�سادة للفريو�سات قد مت ا�ستحداثها من اأجل الوقاية والعالج من الإنفلونزا 

املو�سمية، وهو مر�س اأقل وخامة ويدوم تكاثر الفريو�س اخلا�س به مدة اأق�رش.
ما هي املخاطر؟

وليزال املر�س الذي يحدثه فريو�س اإنفلونزا الطيور H5N1 لدى الب�رش من الأمرا�س 
ا ب�سبب قدرة  النادرة، غري اأنه مر�س وخيم ولبد من مراقبته ودرا�سته عن كثب، وخ�سو�سً

الفريو�س امل�سّبب له على التحّول ب�سكل ميكنه اإحداث وباء.
ويثري الفريو�س H5N1 دون جميع فريو�سات الإنفلونزا املنت�رشة بني الطيور اأكرب املخاوف 
بالن�سبة ل�سحة الإن�سان وذلك ل�سببني رئي�سيني. يتمّثل اأول الأ�سباب يف متُكن ذلك الفريو�س من 
اخرتاق حاجز الف�سائل واإ�سابة الب�رش يف ما ل يقل عن ثالث منا�سبات يف الأعوام الأخرية. 
اأّما اخلطر املحتمل الثاين على �سحة الب�رش، والذي يثري خماوف اأكرب بكثري، فيتمثل يف احتمال 
تلزمه  التي  ال�سمات  تطوير  من  املواتية،  الظروف  له  اأُتيحت  ما  اإذا   ،H5N1 الفريو�س  متّكن 
لإحداث وباء جديد من الإنفلونزا. وقد ا�ستوفى الفريو�س جميع ال�رشوط الالزمة لإحداث وباء 

فيما عدا �رشًطا واحًدا: القدرة على النت�سار بني الب�رش على نحو فعال وم�ستدام.
وميكن للفريو�س حت�سني قدرته على النتقال بني الب�رش من خالل اآليتني اثنتني. تتمّثل 
"الندماج" التي يتم فيها تبادل مواد جينية بني الفريو�س الذي  الآلية الأوىل يف ظاهرة 
لدى  متزامنة  عدوى  حالت  خالل  وذلك  الطيور،  ي�سيب  الذي  والفريو�س  الب�رش  ي�سيب 
القدرة  له  وبائي  فريو�س  ظهور  عن  الظاهرة  تلك  ت�سفر  اأن  وميكن  اخلنزير.  اأو  الإن�سان 
التامة على النتقال بني الب�رش. ومن بوادر ظهوره تزايد مفاجئ يف عدد احلالت الب�رشية 

وانت�سارها ب�سكل مذهل.
اأما الآلية الثانية فهي "الطفرة التكّيفية" التي ُتعد عملية اأكرث تدرًجا والتي تتزايد عن 
�ساأن  ومن  الإ�سابات.  توايل  مع  الب�رشية  باخلاليا  الت�سال  على  الفريو�س  قدرة  طريقها 
الأمر مبجموعات �سغرية من حالت ب�رشية توحي  اأول  التي تت�سف يف  التكّيفية،  الطفرة 
ما  اإذا  م�سادة،  اإجراءات  لتخاذ  الوقت  بع�س  العامل  اإعطاء  بينها،  فيما  العدوى  بانتقال 

اكت�سفت يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية.

اإنفلونزا اخلنازير 
وذلك  ب�رشية،  اإ�سابات  اأي  يف  ك�سبب  قبل  من  معروًفا  يكن  مل  هذا  الإنفلونزا  فريو�س 
قبل ظهور وباء H1N1 احلايل. ولقد اأثبتت التحاليل اجلينية لهذا الفريو�س اأنه قد ن�ساأ من 
فريو�سات الإنفلونزا احليوانية ول توجد اأي عالقة بينه وبني فريو�سات الإنفلونزا املو�سمية 

ال�سابقة اأو الراهنة والتي ت�سيب الب�رش منذ عام 1977.
الإنفلونزا  فريو�س  انت�رش   ،2009 اإبريل  يف  ال�سمالية  اأمريكا  يف  املبكر  التف�سي  وبعد 
اجلديد ب�رشعة يف جميع اأنحاء العامل. وعندما اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية تف�سي الوباء 
ا. ولقد  يف يونية 2009، كانت قد اأبلغت 74 دولة واإقليًما عن وجود اإ�سابات موؤكدة معمليًّ

اأكدت معظم البلدان يف جميع اأنحاء العامل وجود اإ�سابات بعدوى الفريو�س اجلديد.
عالية  م�ستويات  يف  اجلديد  الفريو�س  ت�سبب  املو�سمية،  الإنفلونزا  اأمناط  عك�س  وعلى 
اأعلى من ذلك الن�ساط خالل  من الإ�سابات ال�سيفية يف ن�سف الكرة ال�سمايل، وم�ستويات 

ال�سهور الباردة يف هذا اجلزء من العامل.
كيف ي�ساب النا�ض بهذا الفريو�ض؟

العادية.  املو�سمية  الإنفلونزا  انتقال  �سهولة  بنف�س   H1N1 الوبائي  الفريو�س  ينتقل 
اأكرث تعقيًدا وحدة  اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سور  اأن بع�س املجموعات من الب�رش هم  ويبدو 
تقل  الذين  وخا�سة  الأطفال  و�سغار  والر�سع  احلوامل  الن�ساء  ذلك  يف  مبا  املر�س،  من 
اأعمارهم عن �سنتني، وكذلك الأ�سخا�س من جميع الفئات العمرية الذين يعانون من بع�س 
الأمرا�س املزمنة كالربو اأو اأمرا�س الرئة والقلب وال�سكر والكلى وبع�س احلالت الع�سبية، 

والأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف �سديد بجهاز املناعة.
ما هي عالمات واأعرا�ض الإ�سابة باملر�ض؟

ال�سعور  وهي  العادية؛  بالإنفلونزا  اخلا�سة  تلك  الوبائية  الإنفلونزا  عالمات  ت�سبه 
بالرهاق، واحلمى وال�سعال وال�سداع، واآلم الع�سالت واملفا�سل، والتهاب احللق و�سيالن 

الوبائية  الأنف، والقيء والإ�سهال يف بع�س الأحيان. وي�سعر معظم امل�سابني بالإنفلونزا 
باأعرا�س ب�سيطة وي�سفون متاًما بدون احلاجة اإىل عالج.

متى ينبغي التما�ض الرعاية الطبية؟
يجب على املر�سى احل�سول على الرعاية الطبية اإذا كانوا يعانون من �سيق اأو �سعوبة يف 
اأيام. و يجب على  اأكرث من ثالثة  اإذا ا�ستمرت احلمى، وخا�سة احلمى ال�سديدة،  اأو  التنف�س، 
اإذا كان الطفل يعاين من تنف�س  الآباء والأمهات لالأطفال املر�سى التما�س العناية الطبية 

�رشيع اأو ب�سعوبة مع ا�ستمرار احلمى اأو نوبات الت�سنج.
واجلدير بالذكر هو اأن الراحة و�رشب الكثري من ال�سوائل وا�ستخدام م�سكنات الآلم يكون 
كافًيا لل�سفاء يف معظم احلالت. مع مراعاة ا�ستخدام م�سكن اآلم غري الأ�سربين لالأطفال اأو 

املراهقني دون الثامنة ع�رشة.
اإًذا، فلماذا دقت منظمة ال�سحة العاملية ناقو�ض اخلطر؟

من  الكثري  لدى  ولكن  عام؛  كل  فريو�ساتها  وتتغري  ا  �سنويًّ املو�سمية  الإنفلونزا  تظهر 
النا�س بع�س املناعة لهذه الفريو�سات املنت�رشة، الأمر الذي ي�ساعد على احلد من الإ�سابة. 
H1N1 فريو�س جديد وعند ظهوره مل يكن لدى معظم  النقي�س من ذلك، فاإن وباء  وعلى 
النا�س مناعة للت�سدي له. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اأحد الدرو�س امل�ستفادة من التاريخ هو 

اأن اأوبئة الإنفلونزا ميكنها اأن تقتل املاليني.
و�سائل الوقاية

اإل اأن تلك الأدوية امل�سادة للفريو�سات قد مت ا�ستحداثها من اأجل الوقاية والعالج من الإنفلونزا 
املو�سمية، وهو مر�س اأقل وخامة ويدوم تكاثر الفريو�س اخلا�س به مدة اأق�رش.

ما هي املخاطر؟
الأمرا�س  الب�رش من  لدى   H5N1 الطيور  اإنفلونزا  الذي يحدثه فريو�س  املر�س  وليزال 
ا ب�سبب قدرة  النادرة، غري اأنه مر�س وخيم ولبد من مراقبته ودرا�سته عن كثب، وخ�سو�سً

الفريو�س امل�سّبب له على التحّول ب�سكل ميكنه اإحداث وباء.
ويثري الفريو�س H5N1 دون جميع فريو�سات الإنفلونزا املنت�رشة بني الطيور اأكرب املخاوف 
بالن�سبة ل�سحة الإن�سان وذلك ل�سببني رئي�سيني. يتمّثل اأول الأ�سباب يف متُكن ذلك الفريو�س من 
اخرتاق حاجز الف�سائل واإ�سابة الب�رش يف ما ل يقل عن ثالث منا�سبات يف الأعوام الأخرية. 
اأّما اخلطر املحتمل الثاين على �سحة الب�رش، والذي يثري خماوف اأكرب بكثري، فيتمثل يف احتمال 
ن الفريو�س H5N1، اإذا ما اأُتيحت له الظروف املواتية، من تطوير ال�سمات التي تلزمه لإحداث  متكُّ
وباء جديد من الإنفلونزا. وقد ا�ستوفى الفريو�س جميع ال�رشوط الالزمة لإحداث وباء فيما عدا 

�رشًطا واحًدا: القدرة على النت�سار بني الب�رش على نحو فعال وم�ستدام.
وميكن للفريو�س حت�سني قدرته على النتقال بني الب�رش من خالل اآليتني اثنتني. تتمّثل 
الذي  الفريو�س  بني  جينية  مواد  تبادل  فيها  يتم  "الندماج" التي  ظاهرة  يف  الأوىل  الآلية 
ي�سيب الب�رش والفريو�س الذي ي�سيب الطيور، وذلك خالل حالت عدوى متزامنة لدى الإن�سان 
اأو اخلنزير. وميكن اأن ت�سفر تلك الظاهرة عن ظهور فريو�س وبائي له القدرة التامة على النتقال 
بني الب�رش. ومن بوادر ظهوره تزايد مفاجئ يف عدد احلالت الب�رشية وانت�سارها ب�سكل مذهل.

اأما الآلية الثانية فهي "الطفرة التكيُّفية" التي ُتعد عملية اأكرث تدرًجا والتي تتزايد عن 
طريقها قدرة الفريو�س على الت�سال باخلاليا الب�رشية مع توايل الإ�سابات. ومن �ساأن الطفرة 
التكيُّفية، التي تت�سف يف اأول الأمر مبجموعات �سغرية من حالت ب�رشية توحي بانتقال 
العدوى فيما بينها، اإعطاء العامل بع�س الوقت لتخاذ اإجراءات م�سادة، اإذا ما اكت�سفت يف 

وقت مبكر مبا فيه الكفاية.
اإنفلونزا اخلنازير

فريو�س الإنفلونزا هذا مل يكن معروًفا من قبل ك�سبب يف اأي اإ�سابات ب�رشية، وذلك قبل 
ظهور وباء H1N1 احلايل. ولقد اأثبتت التحاليل اجلينية لهذا الفريو�س اأنه قد ن�ساأ من فريو�سات 
الإنفلونزا احليوانية ول توجد اأي عالقة بينه وبني فريو�سات الإنفلونزا املو�سمية ال�سابقة اأو 

الراهنة والتي ت�سيب الب�رش منذ عام 1977.
الإنفلونزا  فريو�س  انت�رش   ،2009 اإبريل  يف  ال�سمالية  اأمريكا  يف  املبكر  التف�سي  وبعد 
اجلديد ب�رشعة يف جميع اأنحاء العامل. وعندما اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية تف�سي الوباء يف      
ا. ولقد اأكدت  يونية 2009، كانت قد اأبلغت 74 دولة واإقليًما عن وجود اإ�سابات موؤكدة معمليًّ

معظم البلدان يف جميع اأنحاء العامل وجود اإ�سابات بعدوى الفريو�س اجلديد.
وعلى عك�س اأمناط الإنفلونزا املو�سمية، ت�سبب الفريو�س اجلديد يف م�ستويات عالية من 
الإ�سابات ال�سيفية يف ن�سف الكرة ال�سمايل، وم�ستويات اأعلى من ذلك الن�ساط خالل ال�سهور 

الباردة يف هذا اجلزء من العامل.
كيف ي�ساب النا�ض بهذا الفريو�ض؟

ينتقل الفريو�س الوبائي H1N1 بنف�س �سهولة انتقال الإنفلونزا املو�سمية العادية. ويبدو 
اأن بع�س املجموعات من الب�رش هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سور اأكرث تعقيًدا وحدة من املر�س، 
مبا يف ذلك الن�ساء احلوامل والر�سع و�سغار الأطفال وخا�سة الذين تقل اأعمارهم عن �سنتني، 
وكذلك الأ�سخا�س من جميع الفئات العمرية الذين يعانون من بع�س الأمرا�س املزمنة كالربو 
اأو اأمرا�س الرئة والقلب وال�سكر والكلى وبع�س احلالت الع�سبية، والأ�سخا�س الذين يعانون 

من �سعف �سديد بجهاز املناعة.
ما هي عالمات واأعرا�ض الإ�سابة باملر�ض؟

ت�سبه عالمات الإنفلونزا الوبائية تلك اخلا�سة بالإنفلونزا العادية؛ وهي ال�سعور بالرهاق، 
واحلمى وال�سعال وال�سداع، واآلم الع�سالت واملفا�سل، والتهاب احللق و�سيالن الأنف، والقيء 
والإ�سهال يف بع�س الأحيان. وي�سعر معظم امل�سابني بالإنفلونزا الوبائية باأعرا�س ب�سيطة 

وي�سفون متاًما بدون احلاجة اإىل عالج.

متى ينبغي التما�ض الرعاية الطبية؟
يجب على املر�سى احل�سول على الرعاية الطبية اإذا كانوا يعانون من �سيق اأو �سعوبة يف 
التنف�س، اأو اإذا ا�ستمرت احلمى، وخا�سة احلمى ال�سديدة، اأكرث من ثالثة اأيام. و يجب على الآباء 
والأمهات لالأطفال املر�سى التما�س العناية الطبية اإذا كان الطفل يعاين من تنف�س �رشيع اأو 
ب�سعوبة مع ا�ستمرار احلمى اأو نوبات الت�سنج. واجلدير بالذكر هو اأن الراحة و�رشب الكثري من 
ال�سوائل وا�ستخدام م�سكنات الآلم يكون كافًيا لل�سفاء يف معظم احلالت. مع مراعاة ا�ستخدام 

م�سكن اآلم غري الأ�سربين لالأطفال اأو املراهقني دون الثامنة ع�رشة.
اإًذا، فلماذا دقت منظمة ال�سحة العاملية ناقو�ض اخلطر؟

ا وتتغري فريو�ساتها كل عام؛ ولكن لدى الكثري من النا�س  تظهر الإنفلونزا املو�سمية �سنويًّ
بع�س املناعة لهذه الفريو�سات املنت�رشة، الأمر الذي ي�ساعد على احلد من الإ�سابة. وعلى 
النقي�س من ذلك، فاإن وباء H1N1 فريو�س جديد وعند ظهوره مل يكن لدى معظم النا�س مناعة 

للت�سدي له. وقد علمنا من التاريخ اأن اأوبئة الإنفلونزا ميكنها اأن تقتل املاليني.
و�سائل الوقاية

وباء الإنفلونزا هذا هو فريو�س جديد، واجلميع تقريًبا عر�سة للعدوى منه؛ وتعد اللقاحات 
واحدة من اأكرث طرق احلماية، فتعزز هذه اللقاحات مناعة الأ�سخا�س �سد الإنفلونزا اجلديدة، 

وت�ساعد على �سمان ال�سحة العامة مع تطور هذا الوباء.
اأهمية  و�سح  قد   H1N1 فريو�س  عدوى  وباء  معاجلة  يف  الدولية  اخلربة  تزايد  اأن  كما 
من  للعدوى  العر�سة  لالأ�سخا�س  وبالن�سبة  للفريو�سات.  امل�سادة  بالأدوية  املبكر  العالج 
�سخ�س م�ساب وهوؤلء الأكرث عر�سة خلطر تطور املر�س لي�سبح اأكرث �سدة اأو تعقيًدا، فمراقبة 
الأعرا�س عن كثب هي اخليار البديل ويليها اتباع العالج املبكر بالأدوية امل�سادة للفريو�سات 

فور ظهور اأعرا�س العدوى عليهم.



ملف العدد

موجات مقلقة يف بحر من الإ�شعاعات!
بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي

بدون هاتفك املحمول؟  تمَخّيُّل حياتك  هل ميكنك 
وماذا اإذا علمت اأنه ي�سكل خطرًا على �سحتك؟!

من  اأ  يتجزَّ ل  جزًءا  اليوم  املحمولة  الهواتف  اأ�سبحت  لقد 
اأكرث من ن�سف ال�سكان  حياتنا. ففي العديد من الدول، ي�ستخدم 
الهواتف املحمولة. وقد و�سلت ال�سرتاكات، يف اأواخر عام 2009، 
ا�سرتاك. ومن اجلدير  اإىل حوايل 4.6 مليار  العامل  اأنحاء  بجميع 
بالذكر اأن الهواتف املحمولة متثِّل، يف بع�س مناطق العامل، اأكرث 
و�سائل الت�سال التي ميكن العتماد عليها، اإن مل تكن هي و�سيلة 

الت�سال الوحيدة يف بع�س الأحيان.
بالفعل  تقوم  املحمولة  الهواتف  اأن  احلقيقة  تبقى  ولكن 
اإجراء  ي�ستلزم  مما  �سئيلة،  بكميات  ولو  الإ�سعاعات،  باإ�سدار 
اإىل فهم ور�سد  وال�سعي  الهواتف  تلك  ب�ساأن  الالزمة  التحرِّيات 
الهائل  العدد  اإىل  نظًرا  العامة،  ال�سحة  على  املحتملة  اآثارها 

مل�ستخدميها.
ولكن تكنولوجيا الهواتف املحمولة تتقدم مبعدل اأ�رشع 
اأن  التي ميكن  الأ�رشار  الالزمة ملعرفة  الأبحاث  بكثري من 
الحتياطات  ناأخذ  اأن  املنطقي  من  فاإنه  لذلك  عنها.  تنتج 

الالزمة عند ا�ستخدامها الآن.
ما هي الحتمالت؟ 

وجميع  والكمبيوتر  والإنذار  التليفزيون  اأجهزة  مثل 
اأجهزة  الهواتف املحمولة هي  الأخرى،  الإلكرتونية  الأجهزة 
وهي  الراديوية)1(.  الرتددات  طاقة  با�ستخدام  تعمل  راديوية 
تت�سل مع بع�سها البع�س عن طريق اإر�سال موجات ل�سلكية 
ى حمطات قاعدية. وُتعد موجات  عرب �سبكة من الهوائيات ُت�سمَّ
ميكنها  ل  كهرومغناطي�سية)2(  جمالت  الال�سلكية  الرتددات 
ن يف ج�سم الإن�سان، على  ك�رش الروابط الكيميائية اأو اإحداث تاأيُّ

عك�س الإ�سعاعات املوؤيِّنة)3( كالأ�سعة ال�سينية اأو اأ�سعة جاما.
اإن املجالت الكهرومغناطي�سية )EMFs( ل مفر منها؛ 
اإ�سعاعات  �سكل  با�ستمرار، معظمها يف  لها  نتعر�س  فنحن 

1( �سورة حرارية للراأ�س دون التعر�س لإ�سعاعات �سارة ناجتة من الهاتف املحمول.
2( �سورة حرارية للراأ�س بعد مكاملة هاتفية مدتها 15 دقيقة. تو�سح املناطق ال�سفراء 

واحلمراء الآثار احلرارية التي ميكن اأن تت�سبب يف تاأثريات �سحية �سلبية.

كالهواتف  اأ�سياء  من  تاأتي  للغاية  منخف�سة  ترددات  ذات 
واأجهزة  الت�سالت،  واأبراج  الال�سلكية،  اأو  املحمولة 

التليفزيون والراديو.
لقد مت اإجراء عدد كبري من الدرا�سات على مدى ال�سنوات 
للهواتف  كان  اإذا  ما  تقييم  اأجل  من  املا�سية  الع�رشين 
، حتى الآن،  اآثار �سحية حمتملة. ولكنه مل يتبنيَّ املحمولة 

ة جراء ا�ستخدام تلك الهواتف. وجود اأية اآثار �سحية �سارَّ
وُيحدث التفاعل بني طاقة ترددات الراديو الناجتة عن 
ا�ستخدام الهاتف املحمول وج�سم الإن�سان ارتفاًعا يف درجة 
حرارة الأن�سجة؛ حيث يقوم اجللد والأن�سجة ال�سطحية الأخرى 
بامت�سا�س معظم الطاقة، مما يوؤدي اإىل ارتفاع �سئيل يف 

درجة حرارة املخ اأو اأع�ساء اأخرى من ج�سم الإن�سان.
)ال�سماعات(،  اليدوية"  غري  "الأجهزة  ا�ستخدام  اأن  اإل 
اأثناء  واجل�سم  الراأ�س  عن  بعيًدا  الهاتف  اإبقاء  من  نك  ميكِّ
التعر�س  الهاتفية. كما ميكنك احلد من م�ستوى  املكاملات 
عن طريق التقليل من عدد املكاملات وتق�سري مدَّتها. و ي�سهم 
ا�ستخدام الهاتف يف اأماكن تت�سم بجودة ا�ستقبال املوجات 

ن الهاتف من الإر�سال  يف احلد من م�ستوى التعرُّ�س لأنه ميكِّ
بطاقة خمف�سة.

من  جمموعة  على  الدرا�سات  من  العديد  قامت  وقد 
على  الراديو  ترددات  جمالت  تاأثريات  بتق�سي  املتطوعني 
والنوم،  املعرفية،  والوظائف  للمخ،  الكهربائي  الن�ساط 
ومعدلت �رشبات القلب، و�سغط الدم. ومل ت�سري الأبحاث اإىل 
ة جراء التعرُّ�س  اأية دلئل قوية على وجود اآثار �سحية �سارَّ
ملجالت ترددات الراديو مبعدلت اأقل من تلك التي تت�سبب 
يف ارتفاع درجات حرارة الأن�سجة. كما مل تتمكن الأبحاث 
من دعم افرتا�س وجود عالقة �سببية بني التعرُّ�س للمجالت 
ا، اأو ما ُيعرف  الكهرومغناطي�سية والأعرا�س املبلَّغ عنها فرديًّ

ب"فرط احل�سا�سية الكهرومغناطي�سية".
ملاذا اإذن كل هذا اجلدل؟

اأُجريت  لقد مت تركيز العديد من الأبحاث الوبائية التي 
الهواتف  وا�ستخدام  املخ  اأورام  بني  العالقة  حتديد  على 
املحمولة، ولكن مازال هناك ق�سور كبري يف الدرا�سات حتى 
الآن. ولكن نظًرا ل�سعوبة الك�سف عن كثري من ال�رشطانات 
اإىل  توؤدي  التي  التفاعالت  من  عديدة  �سنوات  مرور  بعد  اإل 
ظهورها، ومبا اأن ا�ستخدام الهواتف املحمولة مل ينت�رش اإل 
يف الت�سعينيات، فاإنه ل ميكن للدرا�سات �سوى تقييم اأنواع 
يف  وا�سحة  ب�سورة  تتطور  التي  ال�رشطانات  من  حمددة 
فرتات زمنية ق�سرية. ولكن نتائج الدرا�سات احليوانية دائًما 
ما تبني عدم وجود اأية زيادة يف خماطر الإ�سابة بال�رشطان 

نتيجة للتعر�س الطويل الأجل ملجالت ترددات الراديو.
ال�ساأن،  بهذا  واحلكومات  اجلمهور  لهتمام  وا�ستجابًة 
اخلا�س  الدويل  امل�رشوع  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن�ساأت 
باملجالت الكهرومغناطي�سية يف عام 1996 من اأجل تقييم 
الدلئل العلمية على الآثار ال�سحية ال�سارة التي قد حتدث 
وبحلول  الكهرومغناطي�سية.  للمجالت  للتعر�س  نتيجة 
ر�سمية  تقييم  عمليات  املنظمة  جتري  �سوف   ،2012 عام 
ترددات  ملجالت  التعرُّ�س  عن  الناجمة  ال�سحية  للمخاطر 
الراديو. ويف تلك الأثناء، من املتوقع اأن تقوم الوكالة الدولية 
لبحوث ال�رشطان )IARC( عام 2011 بفح�س قدرة الهواتف 

املحمولة على الت�سبب يف ال�رشطان.
 )IARC( ال�رشطان  لبحوث  الدولية  الوكالة  بداأت  "لقد 
ى بالإنرتفون )INTERPHONE( لتحديد ما اإذا  درا�سة ت�سمَّ
كان هناك ارتباط بني ا�ستخدام الهواتف املحمولة و�رشطان 
ا�ستنتاجات  اأية  تقدمي  املمكن  ولي�س من  العنق...  اأو  الراأ�س 
يف الوقت احلا�رش حول خماطر الهاتف املحمول لأكرث من       
10 �سنوات"، قال ديفيد كاربنرت، مدير معهد ال�سحة والبيئة 

والعميد املوؤ�س�س ملدر�سة ال�سحة العامة بجامعة نيويورك.
ونظًرا اإىل رواج ا�ستخدام الهواتف املحمولة بني �سغار 
ال�سن، ومن َثمَّ احتمال تعر�سهم لالإ�سعاع لفرتات اأطول، قامت 
منظمة ال�سحة العاملية بت�سجيع اإجراء املزيد من الدرا�سات 
لتحري الآثار ال�سحية املحتملة بني الأطفال واملراهقني. كما 
تعمل املنظمة، ب�سكل دوري، على حتديد وت�سجيع الأولويات 
البحثية فيما يخ�س جمالت ترددات الراديو وال�سحة بهدف 

�سد الثغرات املعرفية القائمة من خالل براجمها البحثية.
وعالوة على ذلك، فاإنها تقوم بتطوير املواد الإعالمية 
وت�سجيع احلوار بني العلماء واحلكومات وال�سناعة واجلمهور 
لرفع م�ستوى التفاهم حول املخاطر املحتملة على ال�سحة 

من الهواتف املحمولة.
ولكن، يف حني يقوم الباحثون بتاأدية دورهم، 

ماذا نفعل نحن؟
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معجزات طبية بحرية!
بقلم د. رمي �سا�سي، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

عادات اخلرباء يف ا�ستخدام الهاتف املحمول
الإ�سعاع  لوحدة  ال�سابق  املن�سق  ريبا�سويل،  مايكل 
هاتفني  ميتلك  العاملية،  ال�سحة  مبنظمة  البيئية  وال�سحة 
حممولني ويقول اإنه لي�س لديه خماوف ب�ساأن ا�ستخدامهما. 
غري  الأجهزة  با�ستخدام  ال�ساأن  بهذا  يقلقون  الذين  وين�سح 
اليدوية، والتي ميكنها التقليل من ن�سبة التعر�س لالإ�سعاع 

بحوايل 10-100 مرة.
اإليزابيث كاردي�ض، مركز الأبحاث يف جمال علم الأوبئة 
 ،)INTERPHONE( الإنرتفون  م�رشوع  ورئي�سة  البيئية 
تقول: "اإذا كان امل�ستهلكون قلقني ب�ساأن احتمال وجود خطر، 
فاإن ا�ستخدام الأدوات غري اليدوية اأو ال�سماعات هي و�سيلة 

جيدة للغاية للحد من التعر�س لالإ�سعاع".
ل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  وولمز،  كري�ستوفر 
يف  لل�رشطان  اخلريية  )اجلمعية   )CANCERactive(
على  وي�سعه  بحذر  املحمول  تليفونه  ي�ستخدم  بريطانيا(، 
مكرب ال�سوت. "اأُحثُّ اأطفايل على ا�ستخدام الر�سائل الن�سية 
اأريدهم اأن يحملوا هواتفهم  فقط يف اأغلب الأوقات، فاأنا ل 

قرابة اأج�سامهم عند ت�سغيلها".
ي  اأولريكا اأبريج، اأخ�سائي فرط احل�سا�سية الكهربائية، تنحِّ
بطارية هاتفها عندما تزور املر�سى. وتن�سح بعدم ا�ستخدام 
الهواتف وو�سالت الكمبيوتر الال�سلكية يف املنزل، وذلك لأننا 

"نتعر�س للرتددات الكهرومغناطي�سية طوال الوقت".
فيينا  بجامعة  البيئية  ال�سحة  معهد  كوندي،  مايكل 
توفرت،  كلما  الأر�سية  الهواتف  با�ستخدام  يقوم  الطبية، 
اأماكن  يف  املحمولة  الهواتف  ا�ستخدام  عدم  يقرتح  كما 
ال�ستقبال ال�سعيف، وذلك لأنها تقوم بتقوية ودعم اإ�سارتها 
للمجالت  التعر�س  من  يزيد  مما  الت�سال،  على  للحفاظ 

الكهرومغناطي�سية.
لذا، فاإن الق�سية تتاأرجح ما بني الإيجابيات وال�سلبيات، 
اأي دليل قاطع على وجود خطر من  الآن،  ول يوجد حتى 
بحر  يف  لها  نتعر�ض  التي  الكهرومغناطي�سية  املوجات 
القيام  ما ميكننا  كل  فاإن  لذلك  بنا.  يحيط  الذي  الإ�سعاع 
به الآن هو اتخاذ الحتياطات الالزمة وانتظار التكنولوجيا 

حتى تقول كلمتها!
قامو�ض امل�سطلحات العلمية

اأ�سكال  من  �سكل  هو  الراديوية:  الرتددات  طاقة   )1
الإ�سعاعات  تق�سيم  وميكن  الكهرومغناطي�سي.  الإ�سعاع 
موؤيِّنة  وغري  الرتدد(  )عالية  موؤيِّنة  اإىل  الكهرومغناطي�سية 
الراديوية هي نوع  الرتددات  تردد منخف�س(. وطاقة  )ذات 

من الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي غري املوؤيِّن.
2( املجال الكهرومغناطي�سي: هو حقل مادِّي ينتج عن اأج�سام 
ذات �سحنات كهربائية. ومتتد املجالت الكهرومغناطي�سية 

عرب الف�ساء وتقوم بتو�سيح التفاعالت الكهرومغناطي�سية.
يكفي  ما  حتمل  اإ�سعاعات  هي  نة:  املوؤيِّ الإ�سعاعات   )3
اإخراج  ذرة،  مع  تفاعلها  اأثناء  ميكنها،  بحيث  الطاقة؛  من 
الإلكرتونات املحكمة الربط من مداراتها، مما يت�سبب يف اأن 

نة. ت�سبح الذرة م�سحونة اأو موؤيَّ
املراجع

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
http://www.ehso.com/ehshome/cellphonecancer.php
ht tp : / /www.popsc i .com/sc ience/ar t i c le /201002 -/
disconnected?page=4
http://www.popsci.com/science/article/201005-/largest-ever-
study-cancer-and-cellphones-finds-no-increase-risk
http://www.popsci.com/science/article/201006 -/san-
francisco-law-requires-cell-phone-retailers-display-radiation-
output
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_radiation_and_
health
http://en.wikipedia.org/wiki/Glioma
http://en.wikipedia.org/wiki/Meningioma

اأمرا�ض الإن�سان".  قال اأفالطون: "ت�سفي البحار جميع 
وهي  الإغريق  لدى  اجلمال  اإلهة  اأفروديت  �سورة  فكانت 
اإياها  منحته  الذي  للجمال  رمًزا  البحر،  مياه  من  تخرج 
م�سدًرا  النباتات  تلك  زالت  ما  واليوم،  البحرية.  النباتات 

للجمال لالإن�سان وللعامل باأ�رشه.
بات  ي�سكل التنوع احليوي الأ�سا�س الطبيعي لإنتاج املركَّ
الكيميائية املختلفة والتي ُت�ستخدم لعالج الأمرا�س. وعلى 
مر الأعوام الأخرية جذبت الكائنات البحرية اهتماًما كبرًيا 
كم�سدر هام للدواء. فاأ�سبح ا�ستخراج الأدوية من الكائنات 
والفطريات  البكترييا  واإنتاجها؛ ومنها  البحرية وتطويرها 
ا للغاية، ولذلك بداأت  والطحالب الدقيقة والإ�سفنج، اأمًرا هامًّ
الربامج تتمحور حول املزج بني علماء البحار الأكادمييني 

والباحثني يف الأدوية احليوية لتطوير �سناعة الدواء.
هنا، نلقي ال�سوء على بع�س اأمثلة العالجات الإعجازية 

املوجودة يف الكنوز التي تخبئها البحار:
ل  الزيت، وهو مكمِّ القد)1( لإنتاج  �سمك  كبد  يتم جتهيز 
غذائي يحتوي على م�ستويات عالية من اأحما�س اأوميجا-3 
اأحما�س  وت�ساعد  )د(.  وفيتامني  )اأ(  وفيتامني  الدهنية)2( 
اأوميجا-3 الدهنية على حماربة والوقاية من اأمرا�س القلب، 
وال�رشطان، والكتئاب، والزهامير)3(، وكذلك القرح، ومر�س 
ال�سكر، وارتفاع �سغط الدم، وغريها من الأمرا�س. كما ت�ساعد 
ا على زيادة القدرة على الرتكيز وكذلك م�ستوى الن�ساط  اأي�سً
احليوي للج�سم؛ وي�ستخدم زيت كبد القد للتخفيف من اأعرا�س 
التهاب املفا�سل، وُيعَطى لالأطفال ب�سكل عام لأن امل�ستويات 

العالية من فيتامني )د( حتمي من الإ�سابة بالُك�ساح.
الكيتوزان امل�ستق من مادة الكيتني املتوافرة  ي�ستخدم 
يف هياكل الق�رشيات مثل القريد�س والكركند و�رشطان البحر 
خ�سائ�سه  اأن  كما  الب�رشة.  مرطبات  �سناعة  يف  واملحار  
يف  موؤخًرا  ي�ستخدم  ولذلك  الدم؛  جتلط  �رشعة  على  ت�ساعد 

ال�سمادات وما اإىل ذلك.
اأما كال�سيتونني ال�سالمون، وهو ن�سخة م�سنعة لهرمون 
الكال�سيتونني وم�ستخرجة من ال�سالمون، فهو ي�ستخدم كبديل 
فالعظام  الدرقية.  الغدة  تفرزه  الذي  الب�رشي  للكال�سيتونني 
املا�سة  اخلاليا  تزيل  حيث  ت�سكيل؛  اإعادة  حالة  يف  دائًما 
للعظم العظام القدمية، بينما ت�سع اخلاليا امل�سنعة للعظم 
اإزالة  الكال�سيتونني باحلدِّ من عملية  عظاًما جديدة. ويقوم 
ي�ستخدم هرمون  لذلك  العظام؛  العظام ودعم عملية تكوين 
وارتفاع  العظام  ه�سا�سة  عالج  يف  ال�سالمون  كال�سيتونني 

م�ستوى الكال�سيوم يف الدم.
م امل�ستخرج من بع�س احلالزين املخروطية  وي�سكل ال�سُّ
من  بكثري  فاعلية  اأكرث  لالآلم  م�سكنات  اإنتاج  يف  اأماًل 
اأول  على  الت�سديق  وقد مت  له.  بدياًل  ي�سبح  وقد  املورفني، 
املخروطية  احلالزين  �سم  من  م�ستق  زيكونوتايد)4(  م�سكن 
مبعرفة الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء يف دي�سمرب 2004، 
طور  يف  اأخرى  اأدوية  وتوجد  "بريالت".  ا�سم  عليه  واأُطِلق 
عالج  يف  ُت�ستخدم  قد  مركبات  ومنها  املعملية،  التجربة 

الزهامير، ومر�س الباركين�سون)5( وال�رشع.
جدران  خاليا  يف  املوجودة  الأجلينات  ت�ستخدم  كما 
واأمالح  وماجني�سيوم  كال�سيوم  البنية يف �سورة  الطحالب 
حام�س الأجلنيك ب�سكل كبري يف الأغرا�س الدوائية. وي�ستخدم 
كال�سيوم الأجلينات يف اإنتاج �سمادات احلروق؛ وهي ت�ساعد 
ال�سمادات  من  نزعها  عند  اأمًلا  اأقل  وتكون  ال�سفاء  على 
لها  البحرية  الأع�ساب  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  التقليدية. 
على  للمحافظة  الالزم  اليود  كاإمداد  اأخرى  �سحية  فوائد 
وظائف الغدة الدرقية ب�سورة جيدة والوقاية من ت�سخمها، 

وكذلك اإمدادات الفيتامينات واملعادن الالزمة ل�سحة الب�رشة 
والعيون والكبد واملثانة.

ولقد انت�رش ا�ستخدام بدائل العظام امل�سنوعة من ال�سعب 
املرجانية الطبيعية املاأخوذة من الهيكل اخلارجي لل�سعب 
البحرية. فبنية بع�س ال�سعب ال�سائع ا�ستخدامها ت�سبه تلك 
اخلا�سة بالعظام امل�سامية، وعند التطبيق املالئم والتوفيق 
موقع  يف  العظام  تكوين  ومعدل  الرت�ساف  ُمعدَّل  بني 
الغر�س فاإن البدائل من الهياكل اخلارجية لل�سعب املرجانية 

الطبيعية قد اأثبتت اأنها بدائل مذهلة ل�رشائح العظام.
فقط،  كائناته  يف  للبحر  الطبية  املعجزات  تنح�رش  ول 
ا يف مياهه نف�سها. فالبحر امليت، وهو  بل اإنها موجودة اأي�سً
بحرية حتيطها الأرا�سي من جميع النواحي، ما هو اإل اأعجوبة 
عتيقة قد عاجلت و�سفت واألهمت الإن�سانية لآلف ال�سنني. ولقد 
الغنية والأمالح وكذلك  الب�رشية باملعادن  البحر امليت  اأمد 
الطني العالجي. وتركيز امللح واملعادن يف البحر امليت اأكرب 
من اأي م�سطح مائي؛ ولذلك ل ي�ستطيع اأي كائن اأن يعي�س فيه. 
ومع ذلك، فاإن هذا الرتكيز نف�سه من املعادن هو ما يجعل من 

ا للعالج والبحوث الطبية. البحر امليت مركًزا رئي�سيًّ
ويحتوي البحر امليت على ما يزيد عن 21 معدًنا، منها 
اأعلى  وبه  اآخر.  حميط  اأو  بحر  اأي  يف  وجود  لها  لي�س   12
وال�سيليكا  والكال�سيوم  واملاجني�سيوم  الربوميد  من  تركيز 
الطبيعية  الأحوا�س  كل  بني  من  والبوتا�سيوم  وال�سوديوم 
الطبيعي الأكرث  العامل. واملنتج ال�سحي  للمياه املاحلة يف 
�سهرة من منتجات البحر امليت هو طني البحر امليت الأ�سود 
ال  الغني باملعادن واخل�سائ�س العالجية للب�رشة. وهو فعَّ
والتهاب  والإكزميا  كال�سدفية  عديدة  اأمرا�س  معاجلة  يف 
املفا�سل. واليوم، يتم ت�سدير هذا الطني جلميع اأنحاء العامل 

ليتمتع النا�س بفوائده من دون احلاجة اإىل ال�سفر.
م�ستخرج  منتج طبيعي  ا، هناك حوايل 11.000  حاليًّ
من البحار، مقارنة ب155.000 منتج اأر�سي طبيعي. واأ�رشار 
البحار ما هي اإل كنوز تنتظر اأن يكت�سفها العلم الطبي؛ فعامل 
ا من املركبات املبتكرة، كما ي�سكل  البحار ي�سكل م�سدًرا ثريًّ
وذلك  متعددة  علمية  مناطق  تدخل  ي�ستلزم  عظيًما  حتدًيا 
لرفع م�ستوى التنوع الكيميائي البحري لي�سل اإىل ما ميكنه 

حتقيقه من الناحية العالجية.

قامو�ض امل�سطلحات: 
املياه  يف  يعي�س  الطعام،  اأ�سماك  من  رئي�سي  نوع  القد:  �سمك   )1
ال�سمالية للمحيطني الهادئ والأطلنطي. وتعي�س اأ�سماك القد بالقرب 
من قاع املحيط، لكنها ت�سعد غالًبا اإىل منت�سف عمق املاء، واأحيانا 

تقرتب من ال�سطح عند تناولها الطعام.
2( اأحما�ض اأوميجا-3 الدهنية: هي الأحما�س الدهنية الأ�سا�سية 
ويتم  اإنتاجها.  اجل�سم  ي�ستطيع  ل  والتي  الإن�سان،  ل�سحة  الالزمة 
وال�سالمون،  الأ�سماك،  مثل  الغذائية،  املواد  خالل  من  توفريها 
فيها  مبا  البحرية  املاأكولت  من  وغريها  والهلبوت  والتونة، 

الطحالب والكريل، وبع�س النباتات، وزيوت املك�رشات.
3( مر�ض الزهامير هو مر�س ي�سيب املخ، جمهول املن�ساأ، ويوؤدي 
اإىل فقدان الذاكرة التدريجي، و�سعف الذهن، والتوهان، والتغريات 

يف ال�سخ�سية واملزاج.
الآلم  من  للتخفيف  ي�ستخدم  م�سكن  عامل  هو  الزيكونوتايد   )4

احلادة واملزمنة.
5( مر�ض باركين�سون هو مر�س مزمن ع�سبي متدرج، يحدث غالًبا 
يف مراحل متقدمة من احلياة، ومن خ�سائ�سه ارجتاف الع�سالت 

امل�سرتخية، وت�سلب وبطء احلركة و�سعف التوازن.
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o„cConnect Four!
Connect five groups of healthy foods horizontally, vertically or 

diagonally, such that each group consists of four different types 
of food.
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بقلم مروة جابر، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

A›Óم£ pراözتéم Êوية بدوÓy رةíب
ينفق النا�س اأمواًل طائلة على م�ستح�رشات التجميل باهظة الثمن لعالج م�ساكل الب�رشة مثل حب ال�سباب والتجاعيد واجلفاف، يف حني 

اأنهم يغفلون عن العالج الأرخ�س والأكرث اأماًنا وفعالية وهو: الأغذية ال�سافية.
ال والقوى الوقائية لنطاق وا�سع من م�ساكل الب�رشة. وميكن  فهناك جمموعة كبرية من الأغذية الطبيعية ال�سحية التي متنحك العالج الفعَّ
اأن توؤدي تلك الأغذية اإىل حت�سن هائل يف �سحة اجللد بتكاليف اأقل بكثري من اأ�سعار م�ستح�رشات التجميل اأو زيارة طبيب الأمرا�س اجللدية:

املاء: اإن �رشب الكثري من املياه ي�ساعد على احلفاظ على ن�سارة الب�رشة و�سحتها. ول ُيحَت�سب املاء املوجود يف امل�رشوبات   )1
ب  كرية اأو تلك التي حتتوي على مادة الكافيني؛ فالبد اأن تكون املياه نقية ونظيفة، وذلك لتجديد خاليا اجللد. فاملياه ترطِّ الغازية وال�سُّ
اخلاليا وت�ساعد على طرد ال�سموم واإدخال املواد الغذائية. ويوؤكد خرباء التغذية اأنه عندما يح�سل اجل�سم على الكمية الكافية من املياه؛ فاإنه 

يتعرَّق ب�سكل اأف�سل، الأمر الذي ي�ساعد على احلفاظ على الب�رشة نظيفة وخالية من ال�سوائب.
اأ�رشار  اأنه يقلل من  اأغ�سية اخلاليا. كما ثبت  ال�ساي الأخ�رش: هو غني مب�سادات الأك�سدة التي تقلل من اللتهابات وحتمي   )2
حروق ال�سم�س والتعر�س الزائد لالأ�سعة فوق البنف�سجية، والتي تقلل بدورها من خماطر الإ�سابة ب�رشطان اجللد. وقد اأثبتت الأبحاث الأخرية 
التي اأجراها العلماء باجلامعة الطبية بولية جورجيا اأن مادة البويل فينول املتوفرة بكرثة يف ال�ساي الأخ�رش ُتعد مبثابة "ينبوع ال�سباب" 

لأنواع الب�رشة املختلفة عن طريق اإعادة تن�سيط خاليا اجللد امليتة.
رة. اإن تناول  اللوز: هو غني بفيتامني )هـ( الذي ي�ساعد على ترطيب الب�رشة من الداخل ويحميها من التلف وال�سيخوخة املبكِّ  )3

اللوز قد ي�ساعد على اإبقاء اأن�سجة الوجه يف اأف�سل �سكل ل�سنوات.
اجلزر: هو م�سدر ممتاز لفيتامني )اأ( وهو من العنا�رش الغذائية الالزمة لب�رشة �سحية، كما يحتوي اجلزر على معدلت كبرية   )4
من املواد امل�سادة لالأك�سدة. وتكمن اأهمية فيتامني )اأ( يف منو خاليا اجللد واحلفاظ عليها، ونق�س هذا الفيتامني قد يت�سبب يف جفاف 

اجللد.
التوت الربي )الأزرق(: يعترب الكثري من اخلرباء هذه الفاكهة من اأعلى م�سادر املواد امل�سادة لالأك�سدة، والتي ت�ستهدف اجلذور   )5
ا  احلرة التي ميكنها اإف�ساد خاليا اجللد، مما يقلل من تلف اخلاليا. عندما تتم حماية خاليا اجللد من التلف والتفكك، يبدو اجللد اأ�سغر �سنًّ
واأكرث رونًقا لفرتات اأطول من الزمن. كما اأن التوت الربي م�سدر ممتاز لالألياف القابلة وغري القابلة للذوبان، وكذلك فيتامني )ج( واملنجنيز 

وفيتامني )هـ( والريبوفالفني.
�سمك ال�سالمون، وغريه من الأ�سماك الدهنية، وكذلك املك�رشات وبذور الكتان، كلها غنية بالأحما�س الدهنية ال�سحية والتي   )6
تعد مبثابة ال�رش وراء اجللد ال�سحي. والأحما�س الدهنية الأ�سا�سية، مثل اأوميجا-3، ت�ساعد على اإبقاء اخلاليا ب�سحة جيدة عن طريق اإبعاد 
املواد ال�سارة وال�سماح بدخول املواد الغذائية اإىل اخلاليا واخلروج بالبقايا والف�سالت الزائدة. يقوم اأوميجا-3 بتقليل اإنتاج اجل�سم من 

العوامل املثرية لاللتهابات والتي ميكن اأن ت�رش اجل�سم.
الأبي�س  والدقيق  ال�سكر  مثل  للب�رشة،  �سيئة  فعل  ردود  تثري  التي  الأطعمة  بع�س  يتجنبوا  اأن  امل�ستهلكني  فعلى  ذلك،  كل  جانب  واإىل 
والدهون امُل�َسبَّعة والأطعمة املقلية، وكلها م�رشة للب�رشة لأن مثل تلك املكونات قد حتب�س الزيوت والبكترييا حتت اجللد، مما قد يت�سبب يف 

ظهور حب ال�سباب والأمرا�س اجللدية الأخرى.

�شعرك مراآة �شحتك! 
ا؛  �سعرك ل ي�سكل اأحد اجلوانب الهامة من �سخ�سيتك فح�سب، بل اإنه يعك�س �سحتك العامة اأي�سً
يتاأثر بنوع وجودة  اليومية، وكذلك  التي تواجهك يف حياتك  والتوترات  لل�سغوط  فاإنه عر�سة 
الطعام الذي تاأكله. واإذا كنت ل تعتني بنف�سك وتتبع نظاًما غذائيًّا غري �سحي، ف�سيفقد �سعرك 
ًفا للغاية. لذا يجب اأن تتبع نظاًما غذائيًّا �سحيًّا ومتار�س  بريقه وكثافته وي�سبح باهًتا ومق�سَّ
التمارين الريا�سية بانتظام حتى تتاأكد من اأن ب�سيالت �سعرك ي�سلها ما يكفي من الدم، وت�سمن 

اأن حتافظ على �سعرك ب�سحة جيدة.
اإن ال�سعر جزء من اجلهاز اللحايف، وهو اأحد اأجهزة اجل�سم مثل اجلهاز الع�سبي، ويتكون من ال�سعر 
واجللد والأظافر، وترتبط تلك الأجزاء ببع�سها البع�س. وبغ�س النظر عن كم الوقت والنقود التي تنفق على 

العتناء ب�سحة ال�سعر با�ستخدام املنتجات املخ�س�سة له، ف�سحة ال�سعر تبداأ من الداخل اإىل اخلارج.
ا اأمر �رشوري للحفاظ على �سحة ال�سعر؛ فاملاء  1( املاء: تناول ثمانية اأكواب من املياه يوميًّ

ينظف اأجهزة اجل�سم؛ وبالتايل يحافظ عليه رطًبا مبا يف ذلك ال�سعر.
2( اخل�رسوات: هي غنية بال�سيليكا واحلديد اللذين ي�ساعدان على منع ت�ساقط ال�سعر ويدعمان 
منو ال�سعر ب�سكل �سحي. فيجب اأن يحتوي نظامك الغذائي على البنجر والربوكلي واخل�رشوات ذات 

الأوراق اخل�رشاء واجلزر والنعناع والفجل والريحان.
ا يف توفري املواد الغذائية الأ�سا�سية، فعلى �سبيل املثال، ي�ساعد  3( الفواكه: هي تلعب دوًرا هامًّ
كل من التوت والبطيخ واحلم�سيات والعنب والزبيب على منو ال�سعر ب�سورة �سحية، كما ي�ساعد 

ر وكذلك ت�ساقط ال�سعر. ا على جتنب ال�سيب املبَكّ جوز الهند اأي�سً
ال�سعر توفرها  اإن 98% من مكونات  بالربوتينات: هي �رشورية؛ حيث  الغنية  الأطعمة   )4
ال�سمك  اأن  اللحوم والبذور واملك�رشات. كما  الغنية بالربوتينات  الأطعمة  الربوتينات، وتت�سمن 

م�سدر جيد للربوتني، ومنها التونة وهي غنية بالأحما�س الدهنية الأ�سا�سية.

ماذا تقول لك اأظافرك؟
ل�سحتنا  انعكا�ًسا  اأظافرنا  تكون  ما  عادًة 

العامة اأو لنق�ض التغذية:
	• النمو ال�سعيف = نق�س يف الزنك.

	• جفاف وه�سا�سة = نق�س يف فيتامني )اأ( و)د( 
ونق�س يف الكال�سيوم.

	• اأظافر ه�سة ومقعرة وخمددة مع ظهور اأن�ساف 
اأقمار بي�ساء = نق�س يف احلديد والربوتينات 

والكال�سيوم.
	• اأظافر زرقاء اللون = م�ساكل يف اجلهاز التنف�سي.

ال�سعب  يف  م�ساكل   = اللون  م�سفرة  اأظافر   •	
الهوائية.

	• اأظافر متق�رَشّة = نق�س يف فيتامني )اأ(.
	• منو زوائد خارجية ليفية = وجود ملح زائد.

	• الأظافر املنف�سلة عن اأماكنها = الع�سبية اأو 
زيادة يف اإفرازات الغدة الدرقية.

كيف ي�شاعد تناول الغـذاء ال�شـحي؟
	• ت�سري الأظافر التي تتك�رش ب�سهولة اإىل �سوء التغذية 
وعدم كفاية الربوتني يف الطعام، ف�ساًل عن النق�س 
)اأ( يف  فيتامني  من  تزيد  باأن  عليك  املعادن.  يف 
ال�سمك  من  وجبات  ثالث  تناول  وكذلك  ج�سمك، 

ا اأو اأحد بدائل زيت ال�سمك. اأ�سبوعيًّ
	• قد يكون فقر الدم الناجم عن نق�س احلديد اأحد 
بتناول  فعليك  �ساحبة؛  الأظافر  ظهور  اأ�سباب 
الأ�سود  والع�سل  واخل�رشوات  والكبد  البي�س 
والأفوكادو  واحلبوب  واخلبز  والدواجن  واللوز 

والبنجر والبلح.
البكتريية  اأو  الفطرية  لاللتهابات  بالن�سبة  اأّما   •	
التي ت�سيب الأظافر، فيمكنك اأن تقِوّي مناعتك 
عن طريق تناول الثوم والب�سل والأغذية الغنية 
اجلذرية  واخل�رشوات  )املك�رشات  بالزنك 
)ج(  بفيتامني  الغنية  الأغذية  وكذلك  واملحار( 
والأغذية  واخل�رشوات(  )الفواكه  والفالفونويد 
والبذور  )املك�رشات  باأوميجا-3  الغنية 

واخل�رشوات ذات الأوراق اخل�رشاء الداكنة(.

بقلم مروة جابر، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي
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ن! لحــــظ وكــــــوِّ
ا،  ية اأفقيًّا اأو راأ�سيًّا اأو وتريًّ كوِّن خم�ض جمموعات من الأغذية ال�سحِّ

بحيث تتكون كل جمموعة من اأربعة اأنواع من الأغذية املختلفة.

     طبقك من الغذاء ال�سحي
اخلبز والأرز والبطاط�ض واملعجنات 
)والأطعمة الأخرى الغنية بالن�سويات(

الأطعمة وامل�رسوبات ذات ن�سبة عالية من 
الدهون و/اأو ال�سكريات

اللحوم والأ�سماك والبي�ض والبقوليات 
)وم�سادر اأخرى للربوتني غري الألبان(

الفاكهة 
واخل�رساوات

منتجات الألبان

حافظ على ج�شمك
مير كل ما ت�سعه يف فمك باجلهاز اله�سمي. واله�سم هو عملية يتم من خاللها تفتيت 
الطعام واملواد التي مل يتم ه�سمها اإىل عنا�رش غذائية وف�سالت. ولكل عن�رش من عنا�رش 
ا�ستخراج  على  مًعا  الأجهزة  هذه  وت�ساعد  اله�سم،  عملية  يف  حمدد  دور  اله�سمي  اجلهاز 

العنا�رش الغذائية والتخل�س من الف�سالت.
ا.  ا اإىل جزيئات �سغرية جدًّ ا وكيميائيًّ حتتاج الأطعمة وال�سوائل اإىل التفتيت ميكانيكيًّ
ويتم امت�سا�س هذه اجلزيئات الغذائية من خالل جدار الأمعاء الدقيقة ومن ثمَّ يتم نقلها اإىل 
جميع اأنحاء اجل�سم عن طريق الدم لتغذية اخلاليا والأع�ساء ولتوفري م�سدر للطاقة. كما ُيَعد 
ا من عملية اله�سم؛ حيث يتم التخل�س من اأجزاء  جتميع الف�سالت والتخل�س منها جزًءا هامًّ
الطعام غري القابلة لله�سم )الألياف(، واخلاليا القدمية التي تغِلّف اجلهاز اله�سمي، بالإ�سافة 
اإىل بع�س املياه. ولذلك، فاإن احلفاظ على �سالمة اجلهاز اله�سمي غاية يف الأهمية ل�سحتك 

العامة و�سالمتك.
اإن عملية اله�سم ال�سليم عملية "�سامتة"؛ وهي عملية م�ستمرة تتم ب�سورة اأو باأخرى يف 
اأوقات الراحة وعند تناول الطعام واأثناء النوم اأو العمل. فنحن ل ن�سعر بعملية اله�سم اإل اإذا 

�سارت الأمور ب�سكل خاطئ.
وعلى الرغم من اأن اجلهاز اله�سمي ميكن اأن يتحمل الكثري من التوتر، لكنه لن يتحمل 
كثرًيا اإل لفرتة حمدودة. فمع مرور الوقت، ترتاكم الآثار ال�سلبية مما يخلق م�ساكل �سحية 
على املدى الطويل. لذا، فبغ�س النظر عن منط حياتك، فاإنه باإمكانك اتخاذ بع�س اخلطوات 

الإيجابية اليوم لتجديد جهازك اله�سمي واحلفاظ عليه.
1( تناول الغذاء الغني بالألياف، مثل اخل�رشوات والفواكه واحلبوب؛ فالألياف ت�ساعد على 

مرور املواد عرب اجلهاز اله�سمي. يجب اأن تتناول ما ل يقل عن 30 جراًما من الألياف يومّيا.
اإىل الألياف ولها فائدة غذائية  الأطعمة املعاجلة، فتلك الأطعمة تفتقر  تناول  2( قلل من 
حمدودة، كما حتتوي على كميات كبرية من الدهون امل�سبعة والأمالح واملواد احلافظة التي 

قد تكون �سارة باجل�سم.
3( كن حذًرا يف تناول الدهون. تناول كميات معتدلة من الدهون ال�سحية )اأوميجا-3 واأوميجا-6( 
وقلل من تناول الدهون امل�سبعة، مثل الدهون احليوانية. اإن النظام الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة 

دهون عالية ميكن اأن يبطئ اجلهاز اله�سمي، وقد يت�سبب يف اأمرا�س اجلهاز اله�سمي واأمرا�س القلب.

ل  4( ا�رسب الكثري من ال�سوائل وخا�سة املياه، فهي ت�ساعد على اإذابة العنا�رش الغذائية وت�سهِّ
عملية مرور الف�سالت عرب اجلهاز اله�سمي.

5( تناول الأدوية وفًقا للتعليمات، فبع�س الأدوية والأع�ساب قد يكون لها اآثار �سارة على 
تتناولها  التي  املواد  بجميع  ِعلم  على  بك  اخلا�س  الطبيب  اأن  من  تاأكد  اله�سمي.  اجلهاز 

وا�ستخدم الأدوية وفًقا لتوجيهاته.
6( تناول الطعام باعتدال وببطء وب�سكل منتظم لتجنب ال�سغط الزائد على اجلهاز اله�سمي. 
حاول األ تاأكل با�ستعجال. فعملية اله�سم تبداأ يف فمك؛ ُخذ وقتك وُكل ببطء، وُقم مب�سغ كل 
لقمة ب�سكل جيد. ي�ساعد ال�سرتخاء اأثناء الأكل اأع�ساب اجلهاز اله�سمي يف ال�سرتخاء، كما 

ل الطعام الذي مت م�سغه جيًدا عملية اله�سم. ي�سهِّ
7( مار�ض الريا�سة بانتظام، فهذا ي�ساعد على تقوية ع�سالت البطن ويقلل الك�سل عن طريق 

تن�سيط ع�سالت الأمعاء لدفع املواد عرب جهازك اله�سمي.
8( حتّكم يف م�ستويات التوتر والإجهاد. رمبا �سعرت من قبل بعدم الرتياح يف بطنك اأثناء فرتات 
التوتر؛ فاإن التوتر يوؤثر على اأع�ساب اجلهاز اله�سمي وميكن اأن يت�سبب يف اختالل توازن عملية 
اله�سم. وقد يوؤدي التوتر اإىل اإبطاء عملية اله�سم عند البع�س، مما قد يت�سبب يف النتفاخ والأمل 
والإم�ساك. وقد يوؤدي التوتر اإىل تفاقم بع�س احلالت مثل القرح وظهور اأعرا�س القولون الع�سبي.

قوي حتى العظام
 هل تعلم اأن 99% من الكال�سيوم يف ج�سمك خُمزَّن يف عظامك واأ�سنانك؟ وهذا الكال�سيوم 
ا  هو الذي يقوم ببناء بنك العظام داخل ج�سمك؛ حيث يتم "اإيداع" و"�سحب" الكال�سيوم يوميًّ
من بنك العظام اخلا�س بك، وفًقا حلاجة ج�سمك. فاإذا كان نظامك الغذائي ل يحتوي على 
الكمية الكافية من الكال�سيوم، �سيتم �سحب الكال�سيوم من بنك العظام فتتك�رشَّ لتحافظ على 
الن�سبة الطبيعية للكال�سيوم يف الدم. وهذا يحدث لأن الكال�سيوم يلعب دوًرا اأ�سا�سيًّا يف دعم 

وظائف اجل�سم احليوية؛ مثل التحكم يف �سغط الدم واحلفاظ على انتظام �رشبات القلب.
اللنب هو امل�سدر الأ�سا�سي للكال�سيوم. فاإن كوًبا واحًدا من احلليب؛ �سواء كان منزوع الد�سم 
اأو قليل الد�سم اأو كامل الد�سم؛ ي�ساوي ما ي�سل اإىل 300 ملليجرام من الكال�سيوم. والزبادي هو 
م�سدر هام اآخر للكال�سيوم؛ فيحتوي كوب الزبادي على نف�س كمية الكال�سيوم املوجودة يف كوب 
ا من امل�سادر الهامة للكال�سيوم؛ فاإن تناول 85 جراًما من  احلليب. كما ُيَعد �سمك ال�رسدين اأي�سً

ال�رشدين املعلب يعطيك كمية من الكال�سيوم اأكرث مما قد يعطيك كوب من احلليب.
توفر اخل�رسوات اأطناًنا من املواد املغذية لعظامك. فكوب واحد من اللفت الأخ�رش يعطيك 
200 ملليجرام من الكال�سيوم، ويعطيك ن�سف كوب من الكرنب كمية من الكال�سيوم ت�ساوي 

ما قد يوفره لك كوب من احلليب يزن 227 جراًما.
املك�رسات والبذور ميكن اأن حتافظ على �سحة عظامك. ويحتوي الفول ال�سوداين واللوز 
ا على الربوتني  على البوتا�سيوم الذي يقي من خطر فقدان الكال�سيوم. وحتتوي املك�رشات اأي�سً

والعنا�رش الغذائية الأخرى التي ت�ساعد على بناء عظام قوية.
اأخرى  ال�سالمون والأ�سماك الدهنية الأخرى حتتوي على عنا�رش غذائية  الأ�سماك مثل 
لدعم العظام. وحتتوي تلك الأ�سماك على الكال�سيوم وكذلك فيتامني )د(. كما ُعِرَف زيت ال�سمك 

ا. بالتقليل من ن�سبة فقد العظام عند كبار ال�سن من ال�سيدات، وقد مينع ه�سا�سة العظام اأي�سً
اإذا كنت تنوي اإ�سافة املزيد من الأ�سماك اإىل نظامك الغذائي، تاأكد من اأن ال�سمك يحتوي 
على كمية قليلة من الزئبق؛ فاإن تناول الأ�سماك الغنية بالزئبق قد يوؤذي املخ والقلب والكلى 
والرئتني وجهاز املناعة لدى الب�رش من جميع الأعمار. وعلى الرغم من اأن الأبحاث اأثبتت 
اأن معظم ا�ستهالك الب�رش لالأ�سماك ل ي�سبب اأية م�ساكل �سحية، فقد تبَّني اأن زيادة معدلت    
ميثيل الزئبق يف جمرى دم الأجنة والأطفال ال�سغار قد توؤذي منو اجلهاز الع�سبي لديهم، مما 

يجعل الطفل اأقل قدرة على التفكري والتعلُّم.
ل تاأكل اأ�سماك القر�ض اأو اأبو �سيف اأو امللك ماكريل	• لأنها حتتوي على معدلت عالية من الزئبق.

الأ�سماك	•  من  متنوعة  الأ�سبوع حتتويان على جمموعة  اإىل وجبتني يف  ي�سل  ما  بتناول  قم 
املاأكولت  اأ�سهر  من  خم�سة  هناك  الزئبق.  من  اأقل  ن�سبة  على  حتتوي  التي  واملحاريات 
البحرية التي حتتوي على ن�سبة قليلة من الزئبق وهي: اجلمربي والتونة اخلفيفة املعلبة 

و�سمك ال�سالمون و�سمك البولوك وال�سلور.
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جدد طاقتك وتناول بع�ض املاأكولت وامل�رسوبات املفيدة، ثم ا�ستِعد لفك 
ال�سفرة ال�رسية واأكمل اجلمل التالية:

ُفك ال�شفرة ال�رسية!

ملف العدد

حتّكم باأع�شابك
على الرغم من اأن اجلهاز الع�سبي ي�سكل حوايل ثالثة باملائة من وزن ج�سمك 
ه جميع اأن�سطة  الكلِّي، فاإنه يعد جزًءا من كل الأجهزة الأخرى يف اجل�سم كما يوجِّ

اجل�سم، �سواء كانت اإرادية مثل التقاط طبق، اأو ل اإرادية مثل التنف�س.
اجلهاز الع�سبي جهاز معقد يتكون من خاليا ع�سبية ومواد كيميائية توجد 
على  احلفاظ  ومهمة  الع�سبية.  الناقالت  با�سم  معروفة  الع�سبية  اخلاليا  بني  ما 
احلديث.  العامل  هذا  يف  �سعبة  ولكن  للغاية،  �رشورية  احليوي  اجلهاز  هذا  �سحة 
فيمكن اأن يتاأثر اجلهاز الع�سبي بكل �سيء، بداية من املبيدات والأغذية امُل�سنَّعة 
الزئبق  الثقيلة يف اجل�سم مثل  الكهرومغناطي�سي وكميات املعادن  الإ�سعاع  حتى 
والر�سا�س، بالإ�سافة اإىل التوتر والإجهاد. وتبداأ �سحة اجلهاز الع�سبي من تناول 

املواد الغذائية ال�سحية.
ى غالف مايلني، ولأحما�س اأوميجا-3 الدهنية  معظم الأع�ساب مغلفة مبا ي�سمَّ
اأهمية خا�سة يف ت�سكيل الأغلفة املوجودة حول الكثري من الأع�ساب. والأ�سماك 
التي يتم �سيدها يف املياه الباردة الربية )مثل �سمك ال�سالمون( والبذور )مثل بذور 
ة  اأو الكتان( واملك�رشات )مثل زيت الكانول( من امل�سادر الغذائية الهامَّ اليقطني 

لأحما�س اأوميجا-3 الدهنية.
خا�سة  ر�سائل  ُتر�ِسل  التي  اجلزيئات  طريق  عن  الأع�ساب  تعمل  ما  ودائًما 
)الناقالت الع�سبية(. ويف بع�س احلالت، هذه اجلزيئات هي  عبارة عن اأحما�س 
للربوتني؛  الأ�سا�سية  اللبنة  الأمينية هي  اأو م�ستقاتها. والأحما�س  ب�سيطة  اأمينية 
الأحما�س  من  املتوازنة  والكمية  الربوتني  من  املثلى  الكمية  تناول  فاإن  ولذا، 
ا يف دعم اجلهاز الع�سبي. الأمينية من خالل الربوتينات ميكن اأن تكون مفيدة جدًّ

ا، حتى يت�سنى للجهاز الع�سبي اأن يقوم  ب فهو مهم جدًّ اأما فيتامني )ب( املركَّ
بالذاكرة  الحتفاظ  على  املخ  لقدرة  الالزمة  الع�سبية  الناقالت  وتوزيع  باإنتاج 
والتحكم بحركة الع�سالت، وُتعترب اخل�رشوات ذات الأوراق اخل�رشاء اأحد امل�سادر 
لذلك  البني.  الأرز  مثل  احلبوب  معظم  يف  موجود  اأنه  كما  )ب(،  بفيتامني  الغنية 
فاتباع نظام غذائي كامل من اخل�رشوات والفواكه الطازجة مع القليل من الأطعمة 
ا ل�سحة اجلهاز الع�سبي. ولأنه من ال�سهل  املعاجلة اأو عدم وجودها يعد اأمًرا هامًّ
مكمالت  من  قليلة  جرعة  تناول  ال�رشوري  من  يكون  )ب(،فقد  فيتامني  تدمري 

فيتامني )ب(.
يف  املوجود  البكتني  الع�سبي  للجهاز  املهمة  الأخرى  الغذائية  العنا�رش  من 
واحلبوب  اخل�رشاء  الأوراق  ذات  اخل�رشوات  يف  املوجود  )هـ(  وفيتامني  التفاح 
الكتان  يف  املوجودة   )EFAs( الأ�سا�سية  الدهنية  الأحما�س  وكذلك  الكاملة، 
ال�سالمون  الباردة مثل  اأ�سماك املياه  الربيع امل�سائية، ويف  والقنب وزيوت زهرة 
والهلبوت. وي�ساعد البكتني يف التخل�س من الكثري من املعادن الثقيلة املوجودة 

يف اجل�سم التي قد تتداخل مع جهازك الع�سبي.
بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الإجهاد له تاأثري �سلبي للغاية على اجلهاز الع�سبي. 
والإجهاد  احلقيقي  الإجهاد  بني  يفرق  ل  فاجل�سم  التلفاز؛  م�ساهدة  من  قلل  اأوًل، 
املجازي. وميكن لنظام غذائي جيد وبع�س الأع�ساب التي تدعم الغدد الكظرية اأن 
تقطع �سوًطا طوياًل يف منع حرق اجلهاز الع�سبي وا�ستعادة �سحته. كما يجب اأن 
تعي اأن الكافيني يزيد من التوتر؛ فحتى القهوة منزوعة الكافيني بها ن�سبة قليلة 
منه، فرمبا يكون من الأف�سل اأن ت�رشب ال�ساي الع�سبي الذي ل يحتوي على مادة 
مادة  لأنها عادة ما حتتوي على  ال�سوكولتة  اأكل  تتجنب  اأن  تن�َس  ول  الكافيني. 

الكافيني.
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ُفك ال�شفرة ال�رسية!
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النبــــات
عـــالج  بـــال دواء؟!

بقلم: د. ر�سا ح�سن، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

لعدة قرون، ا�ستخدم الإن�سان النباتات والأع�ساب والفواكه واجلذور وغريها من اأجزاء 
فاإن  الطب،  جمال  يف  الهائل  التقدم  من  الرغم  وعلى  والآن،  الأمرا�س.  عالج  يف  النباتات 
الأدوية املنزلية امل�سنوعة من املكونات الطبيعية حتوز على اهتمام متزايد. وقد يكون ال�سبب 
وراء ذلك اأن هذه الأدوية طبيعية وميكن احل�سول عليها ب�سهولة، كما اأنها ب�سيطة الإعداد ول 
حتتوي على مواد كيميائية؛ الأمر الذي يدفع الكثري من النا�س اإىل العتقاد باأنها لي�س لها اأي 

اآثار جانبية.
�سلبية  اآثار  تت�سبب يف  قد  اأع�ساب  ال�سحة؛ فهناك  الفرتا�س عاٍر متاًما من  ولكن هذا 
والرتكيبات غري  والأع�ساب  الأدوية  والتفاعل بني  الغ�س  فاإن  ذلك،  اأو �سارة. وعالوة على 
ال�سحيحة قد توؤدي اإىل اآثار جانبية كما هو احلال يف حالة ا�ستخدام الأدوية التقليدية. اإل اأن 
الأدوية التقليدية يتم اإجراء الختبارات عليها من حيث مكونات الدواء، والتفاعالت الناجتة، 
وكذلك اجلرعات املنا�سبة واإمكانية ا�ستخدامها يف فرتة احلمل والر�ساعة اأو مع الأطفال؛ يف 
حني اأن الأدوية غري التقليدية مثل الأع�ساب ل يوجد دلئل موحدة كافية ب�ساأن ال�ستخدام 
اأو  وا�ست�سارة طبيب  احلذر  ولذلك يجب توخي  الت�سمم من جرائها.  احتمالية  اأو  لها  ال�سليم 

�سيديل عند ا�ستخدام الأع�ساب كعالج.
ا لها تاريخ طويل يف ال�ستخدام  ومن ناحية اأخرى، فاإن العديد من الأدوية املتوفرة حاليًّ
العامل  �سكان  من   %80 فاإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقدير  على  وبناًء  عالجية.  كاأع�ساب 
ي�ستخدمون الأع�ساب كعالج اأويل. ويقوم ال�سيادلة وعلماء الأحياء املجهرية وعلماء النبات 
وعلماء الكيمياء الطبيعية باإجراء الأبحاث على املواد الكيميائية النباتية التي ميكن اأن تكون 
 %25 فاإن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  ووفًقا  الواقع،  ويف  املختلفة.  الأمرا�س  لعالج  فعالة 
من الأدوية احلديثة امل�ستخدمة يف الوليات املتحدة الأمريكية م�ستخرجة يف الأ�سل من 

النباتات.
النباتات الطبية 

ُيعترب الثوم منذ زمن طويل من النباتات الدوائية العجيبة، وي�ستهر يف الفلكلور باأنه مينع 
اأن يكون  جميع الأمرا�س ابتداًء من نزلت الربد والأنفلونزا وحتى الطاعون! ومن املعتقد 
للثوم ن�ساط م�ساد للجراثيم والفريو�سات والبكترييا والفطريات. وعالوة على ذلك، فاإن الثوم 
يغذي الدورة الدموية وجهاز املناعة ونظم البول. وهو ي�ساعد يف دعم الدورة الدموية، ويغذي 
اأن�سجة املعدة، ويحافظ على �سغط الدم يف معدله الطبيعي، ويعزز قدرة اجل�سم الطبيعية على 
مقاومة املر�س. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الثوم له تاأثري م�ساد لالأك�سدة؛ في�ستخدمه البع�س 
لعالج اأعرا�س حب ال�سباب، وللتحكم يف م�ستويات الكول�سرتول العالية، وكذلك كطارد طبيعي 

للبعو�س.
ظهور  قبل  ال�سمادات  تطهري  يف  ُي�ستخدم  وكان  ا،  قويًّ مطهًرا  بكونه  الزعرت  ويعرف 
والتهاب  ال�سعال  ُت�ستخدم يف عالج  فهي  الزعرت  مركبات  اأما  احلديثة.  احليوية  امل�سادات 
ا اإنه ُي�ستخدم يف حالت فقر الدم وا�سطرابات الأمعاء وال�ُسَعب  ال�ُسَعب الهوائية. ويقال اأي�سً

الهوائية.

اأما النعناع فُي�ستخدم عادة للتقليل من اأعرا�س القولون الع�سبي، وكذلك يف تخفيف اآلم 
املغ�س؛ وذلك لأنه يريح املعدة ويغذي الغدد اللعابية للم�ساعدة يف اله�سم، كما يريح اجلهاز 

الع�سبي.
ا لعالج قرحة املعدة واأعرا�س القولون الع�سبي وكم�ساعد  ُي�ستخدم البابوجن الأملاين طبيًّ
على  ويق�سي  لاللتهابات  م�ساد  وهو  خفيف،  كُملنيِّ  ا  اأي�سً وُي�ستخدم  النوم.  على  خفيف 
ا يف جمال  البكترييا. وُي�ستخدم كذلك كغ�سول لعالج تقيحات الفم. وُي�ستخدم البابوجن اأي�سً

التجميل؛ حيث اإنه ُي�ستخدم ل�سطف ال�سعر الأ�سقر.
من  لأن  اله�سمي  اجلهاز  وظائف  يف  للم�ساعدة  فريا  الألوة  ُت�ستخدم  كانت  ما  ودائًما 
خ�سائ�سها اأنها مهدئة فت�ساعد يف ت�سهيل عملية اله�سم، كما ت�ساعد الدورة الدموية واللمفاوية 
وكذلك وظائف الكلى والكبد واملرارة للعمل ب�سكل جيد. والألوة فريا تقوم بتحويل الع�سارة 
اله�سمية اإىل القلوية ب�سكل طبيعي للحد من احلمو�سة، كما اأنها حتتوي على اأحما�س دهنية 

م�سادة لاللتهابات.
وقد اأثبتت الدرا�سات اأن ن�سف ملعقة فقط من القرفة يوميًّا ميكن اأن تقلل من الكول�سرتول 
ال�سار. وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن القرفة قد يكون لها تاأثري على تنظيم ال�سكر يف الدم، 
مما يجعله مفيًدا خا�سة ملر�سى ال�سكر من النوع الثاين. كما اأنها م�سادة للتخرث يف الدم، واإذا 
اأ�سيفت القرفة اإىل الطعام فهي متنع منو البكترييا ومتنع تلف املواد الغذائية؛ مما يجعلها من 

املواد احلافظة الطبيعية للطعام.
ويقوم جذر الزجنبيل بتغذية النظام اله�سمي. كما اأنه ا�سُتخدم على مر التاريخ لعالج 
اللتهاب، ولتجنب الت�سنجات الناجتة عن زيادة درجة احلرارة، كما اأنه ُي�ستخدم كعالج منزيل 

لل�سعال والغثيان.
اإن اجليني�سنج مفيد لأنه يغذي جهاز املناعة؛ فهو يغذي الدورة الدموية ويعزز ال�سحوة 
العقلية والقدرة على التحمل. وعلى الرغم التحمل اجليد للجيني�سنج ب�سفة عامة، اإل اأنه ُين�سح 
بتوخي احلذر عند ا�ستخدامه اإىل جانب الأدوية املتوفرة بال�سيدليات �سواء بو�سفة طبية اأو 

بدونها.
الزيوت  وُت�ستخدم  وعطور.  طبية  كاأع�ساب  بكرثة  )الالفندر(  اخلزامى  زهرة  ُت�ستخدم 
الأ�سا�سية منها يف امل�سكنات واملراهم والعطور وم�ستح�رشات التجميل وا�ستخدامات اأخرى 
مهمة. وعالوة على ذلك، فاإن لها خ�سائ�س مطهرة وكانت ُت�ستخدم يف امل�ست�سفيات خالل 
اأن باإمكانها عالج حروق اجللود  احلرب العاملية الأوىل لتطهري الأر�سيات واجلدران. كما 

واللتهابات وحب ال�سباب.
ا لقرون دوًرا رئي�سيًّا يف جمال الأع�ساب الطبية والطب ال�سعبي. ودائًما ما  وقد لعبت ال�سنَّ
كانت ُت�ستخدم كم�سهالت، بينما يف الطب احلديث ُت�ستخدم كملينات؛ حيث ت�ساعد يف طرد 
الف�سالت من الأمعاء وقتل الديدان. ويجب اأخذ املفعول املن�سط لل�سنَّا يف العتبار بالن�سبة 
لأولئك الذين يعانون من اأية ظروف �سحية تتعار�س مع ا�ستخدام املن�سطات كوجود �سابق 

ملر�س يف القلب اأو ارتفاع يف �سغط الدم، الخ.
الفوائد  لتحديد  وطبية  علمية  لدرا�سات  الأخ�رس  ال�ساي  خ�سع  املا�سية،  العقود  ويف 
ال�سحية له، وذلك بعد اأن لوحظ اأن من يواظب على �رشب ال�ساي الأخ�رش يكون اأقل عر�سة 
لالإ�سابة باأمرا�س القلب وكذلك بع�س الأنواع املتطورة من ال�رشطان. وعلى الرغم من قلة 
الأدلة العلمية على اأن لل�ساي الأخ�رش القدرة على تقليل الوزن اإل اأنه قد مت ا�ستخراج نوع من 
ال�ساي الأخ�رش غني مبادة البوليفينول والكافيني للم�ساعدة على التحكم بال�سمنة؛ حيث اإنهما 

يفرزان مادة الثريموغيني�سي�س، الأمر الذي ين�سط عملية اأك�سدة الدهون.

املراجع
http://www.all-natural.com/herbguid.html
http://guide2herbalremedies.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbalism
http://crafts.kaboose.com/holidays/earth-day/earth_day_crafts.html
http://www.healthdiaries.com
http://www.activitytv.com
http://www.allfreecrafts.com/nature/index.shtml
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حديــــث
العيــون!

فـــزورة طبيـــــة

الإجابات

ملف العدد

بقلم ماجي ال�سرياوي، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مقولة  هي  العالج"  من  خريٌ  "الوقاية 
�سهرية تنطبق على ال�سحة ب�سكل عام مبا يف 

ذلك عيناك.
فعيناك تعمالن منذ اللحظة التي ت�ستيقظ 
فيها حتى تخلد للنوم، حيث ت�ستقبل اأطناًنا 
من املعلومات عن العامل من حولك، وي�سمل 
ذلك الأ�سكال والألوان واحلركات وما هو اأكرث 

من ذلك.
اأغلى احلوا�س،  اأحد  ال�سليم هو  الب�رش  اإن 
م�سلًما  اأمًرا  يعتربه  منا  فالكثري  ذلك،  ومع 
مع  احلال  هو  وكما  الف�سل.  يف  يبداأ  حتى  به 
�سحتك البدنية العامة، ف�سحة الب�رش تعتمد 
الريا�سة  وممار�سة  ال�سليمة  التغذية  على 
واإذا  لة.  املكمِّ الفيتامينات  وكذلك  بانتظام 
كنت تعاين من �سعف الب�رش اأو جفاف العني 
�سغط  ارتفاع  اأو  ال�سفراء)1(  البقعة  حتلل  اأو 
العني )املياه الزرقاء()2( اأو غريها من م�ساكل 
الطبيعية  التقنيات  الكثري من  الب�رش، فهناك 
التي ميكن اللجوء اإليها للم�ساعدة يف احلفاظ 
بع�س  ن�ستعر�س  هنا  العينني.  �سالمة  على 
يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  الب�سيطة  اخلطوات 

احلفاظ على �سالمة عينيك ل�سنوات طويلة:
على  ال�ساملة  الفحو�سات  باإجراء  عليك 
اأن  تعتقد  فقد  منتظم.  ب�سكل  العني)3(  قاع 
ب�سحة  تتمتعان  عينيك  اأن  اأو  �سليم  ب�رشك 
بزيارة  قمت  اإذا  اإل  تتاأكد  لن  ولكنك  جيدة، 
متخ�س�س يف رعاية العني لإجراء الفحو�سات. 
عندما يتعلق الأمر مب�ساكل الب�رش التقليدية، 
فبع�س النا�س ل يدركون اأن باإمكانهم الروؤية 
ب�سكل اأف�سل با�ستخدام النظارات اأو العد�سات 
بع�س  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الال�سقة. 
يف  الرتفاع  مثل  ال�سائعة  العني  اأمرا�س 
العني  واأمرا�س  الزرقاء(  )املياه  العني  �سغط 
حتلل  واأمرا�س  ال�سكري  مر�س  عن  الناجمة 
لي�س  ال�سن  بتقدم  املرتبطة  ال�سفراء  البقعة 
لها موؤ�رشات حتذيرية؛ لذلك فاإن اأف�سل طريقة 
للك�سف عن تلك الأمرا�س يف مراحلها املبكرة 

هي فحو�سات قاع العني.
اعرف تاريخ عائلتك فيما يتعلق ب�سحة 
تاريخهم  عن  اأ�رشتك  اأفراد  مع  حتدث  العني. 
ال�سحي مبا يف ذلك العيون؛ فمن املهم معرفة 
باأية  اأ�سيب  قد  العائلة  اأفراد  اأحد  اإذا كان  ما 
اأمرا�س اأو حالت؛ حيث اإن العديد من اأمرا�س 
على  �سي�ساعدك  وهذا  ا.  وراثيًّ يكون  العني 
حتديد ما اإذا كنت اأكرث ُعر�سة لالإ�سابة باأحد 

اأمرا�س العني.

لتتعرف  احلروف  ترتيب  اأعد 
النباتات/ ا�ستخدامات  على 

الأع�ساب التالية:

1( ُي�ستخدم ال�ساي الأخ�رش لعالج 
اأمرا�س )ق ا ب ل ل(.

2( تعد القرفة من م�سادات 
)�ض م ا م و ل(.

3( يعترب الكاموميل عامل 
)م و م ن(.

4( لل�سبار دور هام يف الدورة 
)ة ل و ا د م ي(.

5( ي�ساعد الزعرت يف عالج 
)ك ا ح ل ة( و)ن ل م ا ي ا ي ا(.

من  ال�سفاء  على  النعناع  يعمل   )6
اآلم )ع ة ل م د ا(.

7( ُي�ستخدم الزجنبيل لعالج 
)غ ل ي ا ث ن ا( و)ح ل ك ة ا(.

8( يعد الثوم من م�سادات 
)�ض ك ة د اأ ل ا(.

9( يقوي اجلين�سينج جهاز 
)ع ن ل م ا ة ا(.

10( يعد الالفندر من 
)ه ا م ط ل ا ت ر(.

1( القلب
2( ال�سموم

3( منوم
4( الدموية

5( الكحة – الأنيميا
6( املعدة

7( الغثيان – الكحة
8( الأك�سدة
9( املناعة

10( املطهرات

ب�رسك.  حلماية  �سحيًّا  طعاًما  تناول 
لل�سحة  ا  جدًّ هام  ال�سليم  الغذائي  النظام  اإن 
على  اجل�سم  في�ساعد  العني،  و�سالمة  العامة 
النمو ب�سكل �سليم وعلى اإ�سالح ما ي�سيبه من 
ا�ستهالك ملوارده وعلى العمل ب�سكل �سحيح، 
كما يحميه من العدوى والأمرا�س. لذلك فاإن 
على  حتتوي  التي  ال�سحيحة  الأطعمة  تناول 
احلفاظ  على  ي�ساعد  املنا�سبة  الفيتامينات 
على �سالمة العني. وحيث اإن الكثري من اأمرا�س 
العني تنتج عن �سوء التغذية، فتناول الأطعمة 

املنا�سبة يقلل من خماطر هذه الأمرا�س.
اجلزر  اأكل  باأن  �سمعت  قد  اأنك  املوؤكد  من 
يقوي النظر؛ ويف حقيقة الأمر، فاإن تناول نظام 
غذائي غني بالفواكه واخل�رشوات، وبالأخ�س 
كال�سبانخ  اخل�رشاء  الأوراق  ذات  اخل�رشوات 
�سالمة  على  للحفاظ  مهم  والكرنب،  واللفت 
ا اأن اأحد  ا. وقد اأظهرت الأبحاث اأي�سً عينيك اأي�سً
العوامل التي ت�ساعد على احلفاظ على �سالمة 
باأحما�س  الغنية  الأ�سماك  تناول  هو  العني 
والتونة  كال�سلمون  الدهنية  اأوميجا-3 
امل�ستخدمة  الأ�سماك  )نوع هام من  والهلبوت 
يف الغذاء، يعي�س يف املياه ال�سمالية، وهو ذو 
ج�سم م�سطح وكلتا العينني يف اجلانب الأمين(.

حافظ عل وزنك ال�سحي. اإن الوزن الزائد 
ال�سكري  مبر�س  الإ�سابة  خماطر  من  يزيد 
الب�رش،  فقدان  اإىل  توؤدي  قد  اأخرى  وحالت 
مثل اأمرا�س العني الناجمة عن مر�س ال�سكري 
واإذا  الزرقاء(.  )املياه  العني  ارتفاع �سغط  اأو 
احلفاظ على  امل�ساكل يف  تواجه بع�س  كنت 

وزنك، فقد حتتاج اإىل ا�ست�سارة طبيب.
ما  عادًة  عينيك.  اأجل  من  بالتمرين  قم 
على  تعتمد  العينني  �سالمة  اأن  النا�س  يفوت 
اجل�سم،  ع�سالت  باقي  ومثل  ع�سالتها.  قوة 
تغريات  اإىل  توؤدي  التمرينات  فممار�سة 
املثال  �سبيل  على  وجذرية.  �رشيعة  اإيجابية 
ل احل�رش، فاإن امل�سي ملدة ل تقل عن ن�سف 
الراحة  عدم  من  موؤقًتا  يقلل  ا  يوميًّ �ساعة 

وال�سغط على العني.
ب�سكل  الال�سقة  وعد�ساتك  يديك  نظف 
قبل  بحر�س  يديك  تغ�سل  اأن  يجب  �سحيح. 
وذلك  اإخراجها،  اأو  الال�سقة  عد�ساتك  و�سع 
كذلك  وتاأكد  التهابات.  لأي  التعر�س  لتجنب 
من تطهري العد�سات الال�سقة وفًقا للتعليمات 

وتغيريها عند احلاجة.
كنت  اإذا  الراحة.  بع�ض  عينيك  امنح 
يف  اأو  الكمبيوتر  اأمام  طوياًل  وقًتا  تق�سي 

يجهد  قد  ذلك  فاإن  ما  �سيء  يف  الرتكيز 
عينيك. حاول تطبيق قاعدة 20-20-20: 
كل 20 دقيقة انظر بعيًدا نحو 20 قدًما ملدة 
20 ثانية، فهذا ميكن اأن ي�ساعد يف احلد من 

اإجهاد العني.
ارتِد نظارات واقية عند ممار�سة الريا�سة 
وت�سمل  املنزلية.  بالأعمال  القيام  حتى  اأو 
والدروع  النظارات  للعني  الوقائية  الأدوات 
احلماية  لتوفري  ا  خ�سي�سً امل�سممة  الواقية 

املنا�سبة لأن�سطة معينة.
ال�سم�سية!  نظارتك  وارتِد  املو�سة  اتبع 
الإك�س�سوارات  من  ال�سم�سية  النظارات  فاإن 
حتمي  اأنها  ذلك  من  الأهم  ولكن  اجلميلة، 
عينيك من اأ�سعة ال�سم�س فوق البنف�سجية. وعند 
�رشائك النظارات ال�سم�سية يجب اأن تبحث عن 
 %100 اإىل   %99 من  حتجب  التي  النظارات 
 )4()A( من الأ�سعة فوق البنف�سجية من النمط اأ

.)5()B( والنمط ب
قامو�ض امل�سطلحات 

1( حتلل البقعة ال�سفراء: هي حالة طبية مرتبطة 
بال�سن فتوؤثر على كبار ال�سن، وقد توؤدي اإىل فقدان 
الب�رش يف منت�سف احلقل الب�رشي )البقعة(، وذلك 
يف  ذلك  ويحدث  العني؛  �سبكية  يف  التلف  ب�سبب 

احلالت اجلافة والرطبة.
2( ارتفاع �سغط العني )املياه الزرقاء(: هو مر�س 
�سببه تلف الع�سب الب�رشي، مما يوؤدي اإىل خ�سارة 
بزيادة  مرتبًطا  يكون  ما  وغالًبا  للب�رش؛  اأبدية 

ال�سغط يف �سائل العني.
حيث  موؤمل؛  غري  اإجراء  هو  العني  قاع  فح�ض   )3
يقوم املتخ�س�س بفح�س العني للبحث عن م�ساكل 
التي عادًة ما ل  العيون  واأمرا�س  ال�سائعة  الب�رش 

يكون لها اأي موؤ�رشات اإنذار مبكرة.
)A( هي  اأ  النمط  البنف�سجية من  فوق  الأ�سعة   )4
ب  النمط  من  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  من  اأطول 
وهي  اجللد.  من  الداخلية  الطبقات  اإىل  فت�سل   )B(

م�سئولة عن فقدان الب�رشة ملرونتها وجتعدها مما 
قد  اأنها  كما  للجلد.  املبكرة  ال�سيخوخة  اإىل  يوؤدي 
اأعمق. ول ميت�س  اجللد ولكن على م�ستوى  حترق 
 )A( ا من الأ�سعة فوق البنف�سجية اأ الغالف اجلوي اأيًّ

فت�سل اإىل الأر�س كاملة.
5( الأ�سعة فوق البنف�سجية من النمط ب )B( م�سئولة 
من  اأق�رش  لأنها  ال�سم�س،  حروق  حالت  معظم  عن 
فت�سل   )A( اأ  النمط  من  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة 
فوق  الأ�سعة  امت�سا�س  ويتم  فقط.  اجللد  �سطح  اإىل 
امل�سماة  امليتة  اخلاليا  طبقة  قبل  من  البنف�سجية 

بالطبقة القرنية.
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تزايد  يف  البديل  بالطب  الهتمام  اإن 
عاًما بعد عام؛ حيث يختاره عدد كبري من 
بجانب  به  ال�ستعانة  اإىل  وي�سعون  النا�س 
الطب التقليدي. ومع ذلك، فاإن اجلدل حول 
فعالية و�سالمة الطب البديل اأو الطب املكمل 

واأدلته العملية ليزال جارًيا.
الأبحاث  فيه  اأثبتت  الذي  الوقت  ويف 
ي�ستخدمون  النا�س  من  متزايًدا  عدًدا  اأن 
املغناطي�سي  كالتنومي  للطب  بديلة  اأ�سكاًل 
املثلية  واملعاجلة  والتدليك  والأع�ساب 
بالطاقة،  العالج  واأ�ساليب  بالإبر  والوخز 
فاإن الطب التكميلي والطب البديل يواجهان 
معار�سة ومقاومة �رش�سة. ومن الت�ساوؤلت 
الرئي�سية عن ذلك هو ما اإذا كان هناك دليل 
علمي على اأن هذه الأنواع من الطب تنجح 
بالفعل؛ وما اإذا كان ممار�سو هذه الأنواع من 
الطب قد تلقوا التدريب الكايف، وما اإذا كان 
من املمكن اأن يتم و�سع مقايي�س معيارية 
للمناهج البحثية اخلا�سة بها، كما هو احلال 

يف الطب التقليدي.
ولكن، ما هو الطب التكميلي اأو البديل؟ 
وملاذا اأ�سبح لهما هذه ال�سعبية؟ وهل حًقا 
التي  الأمرا�س  لعالج  جديًدا  اأماًل  ميثالن 
التقليدي يف عالجها؟ هل هما  الطب  ف�سل 

حقيقة اأم وهم؟
ما هي اأنواع العالج بالطب التكميلي 

والطب البديل؟
هما  البديل  والطب  التكميلي  الطب 
"جمموعة متنوعة من الأنظمة واملمار�سات 
التي  ال�سحية  والرعاية  الطبية  واملنتجات 
الطب  من  جزًءا  احلايل  الوقت  يف  تعترب  ل 
املركز  تعريف  ح�سب  وذلك  التقليدي"، 

الوطني للطب التكميلي والبديل.
من  جمموعة  هو  التكميلي  الطب 
التي  والعالجية  الت�سخي�سية  التخ�س�سات 
الطب  مع  جنب  اإىل  جنًبا  ا�ستخدامها  يتم 
التكميلي:  الطب  اأمثلة  ومن  التقليدي. 
يف  للم�ساعدة  املهدئة  الروائح  ا�ستخدام 
بعد  املري�س  راحة  وعدم  انزعاج  تخفيف 

اخل�سوع لعملية جراحية.

اإىل  التكميلي  الطب  ُي�ستخدم  حني  يف 
التقليدي فاإن ممار�سات الطب  جانب الطب 
الطبية  العالجات  من  بدًل  ُت�ستخدم  البديل 
التقليدية. ومن اأمثلة الطب البديل: ا�ستخدام 
بدًل  ال�رشطان  لعالج  املثلية  املعاجلة 
العالج  اأو  جراحية  لعمليات  اخل�سوع  من 

بالإ�سعاع اأوالعالج الكيميائي.
وقد قام املركز الوطني للطب التكميلي 
والبديل بو�سع نظام لت�سنيف فروع الطب 
م�ستخدم  النظام  وهذا  والبديل.  التكميلي 
على نطاق وا�سع؛ فهو ي�سنف العالج بالطب 
جمموعات  خم�س  اإىل  والبديل  التكميلي 

رئي�سية قد تتداخل اإىل حد ما.
تتداخل  البديلة:  الطبية  الأنظمة   )1
هذه املجموعة مع اأكرث من جمموعة اأخرى، 
وتطبيقية  نظرية  نظم  على  مبنية  وهي 
كاملة. كمثال لهذه املجموعة التي تطورت 
املثلية  املعاجلة  الغربية:  الثقافات  يف 
العالجات  بع�س  اأن  حني  يف  والطبيعية، 
مثل الأيروفيدا قد تطورت يف الثقافات غري 

الغربية.
واجل�سم:  العقل  بني  التداخالت   )2
ت�ستخدم هذه املمار�سات جمموعة متنوعة 
العقل  قدرة  لتعزيز  امُل�سَممة  التقنيات  من 
اجل�سم،  واأعرا�س  التاأثري على وظائف  على 

ومن اأمثلتها التاأمل والرق�س والفن.
الأحياء:  على  القائمة  املمار�سات   )3
املواد  ا�ستخدام  على  تعتمد  جمموعة  هي 
واملواد  كالأع�ساب  الطبيعة  يف  املوجودة 
الغذائية والفيتامينات وما اإىل ذلك. وت�سمل 
املكمالت  املمار�سات  هذه  على  الأمثلة 

الغذائية وامل�ستح�رشات الع�سبية.
4( املمار�سات التحايلية على اجل�سم: 
اأو  التالعب  على  املجموعة  هذه  تعتمد 
كما  اجل�سم،  اأجزاء  من  اأكرث  اأو  جزء  حتريك 
هو احلال يف تقومي العمود الفقري والتحايل 

التقوميي.
5( العالج بالطاقة: ي�سمل ذلك ا�ستخدام 
احلقل  عالجات  وتهدف  الطاقة.  حقول 
البيولوجي اإىل التاأثري على جمالت الطاقة 
التي ُيفرت�س اأنها حتيط باجل�سم وتخرتقه. اإل 

اأنه مل يتم العثور على اأية اأدلة جتريبية لدعم 
بنيت  التي  املزعومة  الطاقة  حقول  وجود 
اأخرى،  ناحية  ومن  العالجات.  هذه  عليها 
فاإن العالج املعتمد على الكهرومغناطي�سية 
مثبتة  كهرومغناطي�سية  حقوًل  ي�ستخدم 
اأو حقول التيار املبا�رش  كاحلقول الناب�سة 

اأو املرتدد.
اأ�سهر تقنيات الطب التكميلي والبديل

الطب  يف  امل�ستخدمة  الطرق  اأكرث  من 
بالتنومي  العالج  البديل  اأو  التكميلي 
والروائح  باملثلية  والعالج  املغناطي�سي 
والعالج  بالإبر  والوخز  الطبية  والأع�ساب 

بالتدليك والرايكي والأروفيدا واليوجا.
منذ  الهند  يف  الأروفيدا  طب  ن�ساأ  وقد 
حوايل 5000 �سنة؛ ويقول روبرت �سفوبودا 
مف�رًشا "لأن كل فرد يتاألف من ج�سم وعقل 
وروح، فقد قام قدماء الري�سيني الذين قاموا 
بتطوير علم احلياة يف الهند بتق�سيم حكمتهم 
اإىل ثالثة اأجزاء من املعرفة: الأروفيدا التي 
تتعامل يف الأ�سا�س مع اجل�سد، واليوجا التي 
تتعامل يف الأ�سا�س مع الروح، والتنرتا التي 
تهتم اأ�سا�ًسا بالعقل. وتهتم الأروفيدا بالأ�س�س 
بني  الن�سجام  على  وتركز  للحياة،  املادية 
العقل والروح؛ بينما تتحكم اليوجا باجل�سد 
الروح؛  مع  الن�سجام  من  لتمكنهما  والعقل 
العقل  ل�ستخدام  ت�سعى  التنرتا  اأن  يف حني 
لتحقيق التوازن بني مطالب اجل�سد ومطالب 

الروح".
اآ�سيا  يف  ن�ساأ  فقد  بالوخز  العالج  اأما 
على  ويعتمد  �سنة،   5000 من  اأكرث  منذ 
على  القائمة  التاأ�سي�سية  الآ�سيوية  الفكرة 
اأن قوى الطاقة تنت�رش يف اجل�سم من خالل 
كانت  فاإذا  قائمة.  طول  خطوط  اأو  قنوات 
حتفز  فاإنها  جيد  ب�سكل  تتدفق  الطاقة 
حني  يف  الذاتية،  والرعاية  الذاتي  العالج 
اإىل م�ساعفات  الطاقة املحبو�سة توؤدي  اأن 
�سحية. وا�ستخدمت الأحجار احلادة وع�سي 
اخليزران وعظام ال�سمك لتحفيز نقاط على 
الآن  اأما  اجل�سم،  يف  الطاقة  طول  خطوط 

فت�ستخدم الإبر الرفيعة لتاأدية هذا الغر�س.

اكت�سف  من  هو  هاهنيمان  �سامويل 
بداأ  اأملاين،  طبيب  وهو  املثلية،  املعاجلة 
املبادئ  اأحد   .1780 يف  الطب  ممار�سة 
املر�س  اأن  هو  املثلية  للمعاجلة  الأ�سا�سية 
ميكن معاجلته با�ستخدام كميات قليلة من 
املواد التي تت�سبب يف نف�س اأعرا�س املر�س؛ 
ا  اأعرا�سً ت�سبب  التي  املواد  تخفيف  فيتم 
حُتقن  ثم  الأ�سحاء  الأ�سخا�س  يف  معينة 

للمر�سى اأماًل يف ال�سفاء.
طبي،  عالج  اأي  مع  احلال  هو  كما 
خماطر  هناك  يكون  اأن  املمكن  فمن 
للمركز  ووفًقا  البديل.  اأو  التكميلي  للطب 
هذه  فاإن  والبديل،  التكميلي  للطب  الوطني 
املخاطر  تقليل  يف  ت�ساعد  قد  الحتياطات 

املحتملة:
هذا  ملمار�سي  احلري�س  الختيار   )1

الطب، والتحقق من خربتهم وتدريبهم.
بع�س  هناك  اأن  العتبار  يف  الأخذ   )2
مع  تتفاعل  قد  التي  الغذائية  املكمالت 
وقد  الأخرى،  الغذائية  املكمالت  اأو  الأدوية 
على  حتتوي  وقد  جانبية،  اآثار  لها  يكون 

مواد �سارة غري مذكورة على املل�سق.
3( اإعالم جميع مقدمي الرعاية ال�سحية 
اأو  مكملة  اأية ممار�سات  ا�ستخدام  يف حالة 
بديلة، ويجب اإعطاء �سورة كاملة عن كيفية 
تعاملك مع �سحتك، الأمر الذي ي�ساعد على 

التن�سيق والرعاية الآمنة.
اقراأ املزيد عن الطب التكميلي والبديل

مو�سوعة الطب البديل
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_
g2603/

مركز الطب احليوي: الطب التكميلي والبديل
http://www.biomedcentral.com/
bmccomplementalternmed/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/comple
mentaryandalternativemedicine.html

املركز الوطني للطب التكميلي والبديل
http://nccam.nih.gov
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طابعة اجليب!

اخلـــــــروج
عـــــــــــن املـــــألــــوف

!Snack Attack! Snack Attackهجوم الأطعمة ال�شارة

Alex and Ashleigh are low on fuel. 
They studied and played hard today at school.

They are looking all around for a healthy treat. 
Can you lead them to the snacks that are good to eat?

START
HERE

FINISH
Here are the
healthy snacks!

What are some of your favorite healthy snacks?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

هل ميكنك الهروب من هجوم الأطعمة ال�شارة والو�شول اإىل الوجبات 

اخلفيفة املفيدة لل�شحة؟

بقلم: د.ر�سا ح�سن، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي
"الكل يحب الكامريات الرقمية، وكلنا نحب تلقائية 
رئي�س  ووكر هاردي،  �سكوت  الفورية." يقول  الطباعة 

�رشكة بولرويد القاب�سة.
على  تو�سع  التي  ال�سخمة  الطابعات  وبخالف 
ل باأ�سالك لأجهزة الكمبيوتر، فالآن هناك  املكاتب وتو�سَّ
بدون  يدك  اأن حتملها يف  اجليب ميكن  بحجم  طابعات 
اأ�سالك بال فو�سى ول �سجة! فحجمها اأكرب من الهواتف 
املحمولة بقليل، ولكن ل تنخدع بهذا احلجم؛ فباإمكانها 
اأن تطبع �سوًرا مبقا�س 5 �سم × 7 �سم يف 60 ثانية فقط، 
كاملة  �سوًرا  تعطي  وهي  وقت.  اأي  ويف  مكان  اأي  يف 
اللون من خالل الهواتف املحمولة والكامريات الرقمية 
توافق  ذي   USBال طريق  عن  اأو  البلوتوث  طريق  عن 
تقنية  PictBridge Compatibility، وهي  البيكتربيدج 
قيا�سية ت�سمح بطباعة ال�سور من بطاقة الذاكرة اخلا�سة 
بالكامريا الرقمية اإىل الطابعة مبا�رشًة، بغ�س النظر عن 

العالمة التجارية.
ورق بال حرب 

"بدون  بب�ساطة  تعني   )Zink( اإنك  زيرو  تقنية  اإن 
حرب". فقد ولت اأيام ا�ستبدال اأفالم الكامريا والأ�رشطة 
متطورة  مركبة  مواد  من  زينك  اأوراق  ت�سنع  املكلفة. 
والأ�سفر  ال�سماوي  اللون  كري�ستالت �سبغية من  ذات 
والأرجواين موجودة بالداخل، وكذلك طبقة بوليمر واقية 
باخلارج. فعند التعر�س للحرارة بالطريقة ال�سحيحة، 

تظهر ال�سور كاملة الألوان مثل ال�سحر على الورق.
الطباعة عن طريق البلوتوث من هاتفك املحمول

الطباعة  عن  ماذا  العبقري،  اجلزء  ياأتي  وهنا 
املحمول؟  هاتفك  من  البلوتوث  با�ستخدام  ا  ل�سلكيًّ
ثم قم  با�ستخدام هاتفك املحمول  قم بت�سوير �سورة 
بطباعة  قم  ثم  الفورية  اجليب  طابعة  اإىل  بتو�سيله 

ا با�ستخدام البلوتوث. �سورك ل�سلكيًّ
�سعر جذَّاب

وعلى الرغم من ثمنه اجلذاب، فلي�ست جميع الهواتف 
والكامريات الرقمية تتوافق مع تلك الطابعة. فقبل ال�رشاء، 
قد ترغب يف التحقق اأولً مما اإذا كان جهازك متوافًقا مع 
هذه الآلة. كما اأن جودة ال�سور التي تنتجها طابعة اجليب 

الفورية، تعتمد على نوعية الكامريا.

ال�سم: ر�سا قنديل
املوؤهل الدرا�سي: لي�سان�ض اآداب، ق�سم اللغة الفرن�سية واآدابها

�سنة التخرج: 2004
العلمي  ال�سماوية  القبة  مبركز  والأن�سطة  والربامج  العلوم  تاريخ  متحف  اأخ�سائي  املهنة: 

مبكتبة الإ�سكندرية
اأ�ساهد بناءها واأنا طفلة  اأهايل مدينتي  مل تكن مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة بالن�سبة يل، حني كنت كباقي 
العلماء  كبار  بها  در�س  التي  القدمية  الإ�سكندرية  ملكتبة  امتداًدا  ميثل  وثقايف  ح�ساري  مزار  �سوى  �سغرية، 
اليونانيني يف �ستى املجالت العلمية والثقافية، اإىل اأن انتهيت من درا�ستي اجلامعية و�ساءت الظروف اأن اأ�سبح 
جزًءا من فريق العمل بها. عندها اكت�سفت اأنها لي�ست جمرد مزار اأو حتى مكتبة تقليدية يزورها طالبو العلم فقط؛ بل 
اإنها موؤ�س�سة ثقافية ت�سم مكتبات متخ�س�سة ومتميزة، وكذلك مراكز متنوعة املجالت، منها مركز القبة ال�سماوية 
العلمي الذي ي�سم قبًة �سماويًة وقاعًة لال�ستك�ساف وكذلك متحًفا لتاريخ العلوم، وهو اجلزء الذي اأعمل به منذ ما 

يزيد عن ثالثة اأعوام.
اإن متحف تاريخ العلوم مبركز القبة ال�سماوية العلمي لي�س جمرد متحف تقليدي. وكاأحد اأع�ساء فريق املتحف، 
فقد �ساركت يف و�سع خطة عمل مبتكرة وم�ستمرة يف التطور لتقدمي املعلومات للزوار، الكبار منهم وال�سغار، 
يف �سورة م�سلية و�سيقة. فالتاريخ بالن�سبة للزائر هو جمرد علم جامد مليء بالأحداث والأ�سماء والتواريخ التي 
ا لفريق العمل الذي يبحث ويعمل على اإيجاد  ي�سعب عليه ا�ستيعابها اأو التوا�سل معها؛ وهو الأمر الذي ي�سكل حتديًّ

و�سائل تفاعلية لتو�سيل املعلومات جتذب الزائرين من خمتلف الأعمار، وحتقق ر�سالة املركز: "العلم للجميع!".
املتحف  يف  املقدَّمة  املو�سوعات  بني  تربط  عمل  ور�س  تقدمي  يف  بالفعل  املتحف  عمل  فريق  جنح  وقد 
كالريا�سيات، والكثافة، واأدوات القيا�س، والطاقة، والفلك، وتو�سيلها للزوار عن طريق ربطها باحلا�رش وباحلياة 
اليومية. كما ينظم الفريق م�سابقات متنوعة وبرامج بحثية حتفيزية، وكذلك احتفاليات تفاعلية �سنوية اأ�سهرها 
احتفالية "اإيراتو�ستين�س"، والتي اأقيمت لل�سنة الثامنة على التوايل لقيا�س حميط الكرة الأر�سية يف يوم انقالب 
ال�سم�س ال�سيفي: 21 يونية 2010. كما ي�سارك متحف تاريخ العلوم يف فعاليات الحتفاليات الدولية كالعام 

الدويل للفلك 2009.
ا؛ بل اإنه قد �ساعدين على اكت�ساف وتنمية مهاراتي الإبداعية،  اإن عملي مبركز القبة ال�سماوية لي�س عماًل روتينيًّ
وعلى تطوير اأدائي. كما جعلني اأكرث مرونة وقدرة على مواجهة ال�سعوبات، وزاد من اإ�رشاري على العمل بروح 

الفريق، موؤمنًة بر�سالة تلك املوؤ�س�سة العريقة؛ منارة العلم والثقافة اجلديدة يف م�رش.

ابداأ هنا
النهاية 

)اإليك طعامك املفيد!(

التكنولوجيا!
 املـــركززووم

اأبنـــاء
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حترير:
ماي�سة عزب

من�ســـق ن�ســـــر

اإجني حافظ
اأخ�ســـــائي ن�رش

ترجمة:
�سارة خطاب
�ساهندة اأمين

ملزيد من املعلومات واحلجز:
يرجى الت�سال باإدارة مركز القبة ال�سماوية العلمي

Planetarium@bibalex.org

ALEXploratorium@bibalex.org

تليفون: 4839999   203+
داخلي: 2351-2350

فاك�س: 4830464  203+

زوروا موقعنا على الإنرتنت
www.bibalex.org/psc

اقـــرأ هذا الكتـاب...
مـداواة بال أدوية
بقلم الدكتور حممد املخزجني

الدواء  �سناعة  مافيا  على  ا  معرت�سً
العاملية، وعلى التطبيب بالدجل وال�سعوذة، 
الدكتور حممد املخزجني يف هذا  لنا  يفتح 
الكتاب نافذة على حقل طبي خمتلف، يرف�س 
احلديث،  الطب  "بدياًل" عن  يراه  اأن  الكاتب 
لكنه متمم ومكمل له. ويعر�س لنا األواًنا من 
و�سائله العالجية التي يعود بع�سها لثقافات 
عريقة، وينبثق بع�سها من درا�سات حديثة ل 
تف�سل بني النف�س واجل�سد، ومعظمها ليزال 
والت�سور،  بال�سوت،  العالج  ومنها  نافًعا، 
واخل�رشوات  ال�سينية،  والنقاط  والتنومي، 
يخ�سعه  مما  وغريها  والعطور،  والفاكهة، 
املفاهيم  �سوء  يف  الفهم  ملحاولة  الكاتب 

العلمية احلديثة.
الأ�سباب  كتابه  يف  املخزجني  ناق�س 
خمتلفة  و�رشائح  كبرًيا  قطاًعا  دفعت  التي 
من الب�رش، الذين يعي�سون بني �سندان املر�س 
العالية  والتكلفة  الباهظة  الأ�سعار  ومطرقة 
الجتاه  اإىل  الكيميائية،  الأدوية  �سوق  يف 

�سوب ذلك النوع القدمي اجلديد من املداواة.
حيث   ،2001 عام  الكتاب  هذا  �سدر 
نفدت ن�سخه الثالثون األف بعد اأ�سبوع واحد 
املخزجني  الدكتور  ويقدمه  �سدوره،  من 
عة اأ�ساف اإليها عدًدا من  اليوم يف طبعة مو�سَّ
الطبعة  احتوت  املمتعة.  اجلديدة  املوا�سيع 
مقالته  بع�س  على  الكتاب  من  اجلديدة 
لع القارئ على �سيل معريف ينتقل  القيمة، ليطَّ
به اإىل عوامل جديدة ت�ستمد قوتها من تراثنا 
العربي، من خالل حتويل مواد الطبيعة اإىل 
حلول �رشيعة لأمرا�س الب�رش التي قد يعجز 

الطب احلديث عن عالجها.
"مداواة  كتابه  يف  املخزجني  ا�ستطاع 
اأهم  مف�سل  ب�سكل  يعر�س  اأن  اأدوية"  بال 
تنت�رش  التي  والعالجية  الطبية  الأ�سكال 
والتي  العامل،  من  كثرية  مناطق  يف  بقوة 
ل لالآخر  تتخذ الطب الع�سبي وم�ستقاته كمكمِّ

الكيميائي يف �سفاء الكثري من الأمرا�س.

اإليك مقتطفات مما كتب 
الدكتور املخزجني:

ال�سيخوخة"  لإبطاء  "منحة  ف�سل  يف 
كل  بني  "من  املخزجني:  الدكتور  قال 
الطرائق التي تو�سل بها الب�رس لإعاقة زحف 
واحدة.  اإل  علميًّا  ت�سمد  مل  ال�سيخوخة، 
ال�سيخوخة، علميًّا، ل تبداأ من اخلم�سني، بل 
اأنفا�سنا بعد الولدة، وت�ستمر  اأول  تبداأ مع 

معنا حتى النهاية".

ويف ف�سل بعنوان "اأطعمة البهجة" قال: 
"هل ميكن لالأنواع املختلفة من الأطعمة اأن 
تقاوم م�ساعر الإحباط واحلزن التي تعرتينا 
مع  الطعام  تتداخل جزيئات  وهل  اأحياًنا؟ 

امل�ساعر الدفينة يف النف�ض الب�رسية؟
هل ميكن اأن جند م�سادات الكتئاب يف 
طعامنا؟ لالإجابة على هذا ال�سوؤال، بال �سطط 
نخفي  ل  التي  الطبيعية  للو�سائل  ُيدَّعى 
حتم�سنا لها اأكرث مما ت�ستطيعه، ي�ستح�سن 

اأن نلقي نظرة على اجلانب الآخر".

بالتنومي  العالج  عن  اآخر  ف�سل  ويف 
"وا�ستثمره  عنه:  يقول  املغناطي�سي 
الأ�سطورية  احلكايات  وزودته  الدجالون، 

يف  ا�ستخدامه  لكن  ومبالغات.  ب�سكوك 
زًا  حيِّ ي�سغل  وتطبيبها  النف�ض  ا�ستك�ساف 
لفًتا من تاريخ تطور الطب النف�سي، و�سار 
اأن نتعرف عليه، خا�سًة وهناك من  واجًبا 

ليزال ي�ستخدمه".

عن املوؤلف:
املخزجني  حممد  الدكتور  در�س 
ح�سل  ثم  املن�سورة،  جامعة  يف  الطب 
الطب  يف  العايل  الخت�سا�س  درجة  على 
"الطب  يف  اإ�سايف  دبلوم  وعلى  النف�سي، 
البديل" من اأوكرانيا. هجر املمار�سة الطبية 
ا، ثم م�ست�ساًرا للتحرير.  وعمل حمرًرا علميًّ
اأديًبا  لكونه  اإ�سافة  حر،  كاتب  الآن  وهو 
ق�س�سية  جمموعات  �سبعة  له  مرموًقا 
ت�سرينوبل،  كارثة  عن  وريبورتاج  ورواية 
لالأطفال  البيئي  الأدب  يف  وكتابان 
كما  الرحالت.  اأدب  يف  اإلكرتوين  وكتاب 
حاز الدكتور املخزجني على جائزة اأف�سل 
كتاب ق�س�سي �سدر يف م�رش عام 1992، 
وجائزة �ساوير�س لكبار الكتاب يف الق�سة 
من  له  م�سهود  رجل  اأنه  كما  عام 2005. 

قرائه وحمبيه بالوطنية والنتماء.


