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ون ال رى الك رین و أغ ان المفك دیم أذھ ذ الق سیح من ف
وا أن ... المتأملین  فتركوا العنان لخیالھم لیأخذھم بعیدا جدا حلم

سماء ي ال ل الطائر ف ا یفع ة كم م ...یحلقوا في الفضاء بكل حری ث
اد الفضاء الخارجي  ى  ارتی تعدت أحالمھم كل ھذا  لیطمحوا إل

نھم ویحاولوا اجتیاح حاجز الجاذبیة األرضیة الذي كان  یخفي ع
 .الكثیر من األسرار التي طالما أملوا أن یفكوا ألغازھا الغامضة

ى  اه عل یان أعان امالن أساس سان ع وح و إرادة اإلن طم
ل  ال ب د المن ك الزمان بعی تحقیق ھذا الحلم الذي كان یبدو في ذل

  .مستحیل التحقیق
ل من عام   سجل 1961في الثاني عشر من شھر أفری

ام التاریخ بأحرف من ذھب تح أم  إسم بطل أسطوري سوفیاتي ف
ذه  ھ لھ ارجي بخوض ضاء الخ شاف الف ة اكت ره بواب الم بأس الع

  .المغامرة الفریدة من نوعھا
ضبط و ال  نة  بال سون س ة خم ذه الحادث ى ھ رت عل م

یلھا و بصعوباتھا ا بتفاص ا ...نزال حتى الیوم نذكر ھ دو لن د تب ق
صیرة   ة ق دة الزمنی از سالم ذا اإلنج شریة أن   إال أن ھ مح للب

تركز طاقاتھا الذھنیة و تتجاوز  أصعب الحدود النفسیة لتبرھن 
  .على   إمكانیتھا الرتیاد الفضاء و اكتشاف المجھول

ك  م الفل شعرى لعل ة ال ارت جمعی بة اخت  وبالمناس
نة  من  وان خمسون س سنة محورا بعن لمھرجانھا العاشر ھذه ال

اغارین، الخروج من ثورة غ" ارتیاد الفضاء و شعار ممیزا ھو
  ". المھد

رة نھدف  ھو عرس فلكي وطني بمشاركات دولیة معتب
ور  م للجمھ ة  و تبسیط ھذا العل من ورائھ الى نشر الثقافة الفلكی

  .العام
دد  ك ھذا الع م الفل ة الشعرى لعل د خصصت جمعی و لق

لعدد من المقاالت المفیدة " صوت الشعرى"الخاص من نشریتھا 
دة الفلكیة بما یخدم ش ة مفی االت أخرى فلكی عار المھرجان و مق

ى  ا نتمن دون ان ننسى المستجدات العلمیة و الفلكیة و غیرھا مم
  .انھ مفید و مشوق

ي  یع الت ار المواض ي اختی ا ف د وفقن ون ق ا نك ى انن نتمن
ادرجت في ھذا العدد  كما نرجوا ان ال تبخلو علینا بانطباعاتكم 

صدر  ستقبلھا ب ي سن اتكم الت ا و اقتراح ر موقعن ب عب رح
  :اإللكتروني
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  ریة ینشر الثقافة الفلكیة عبر صالونات جماھ

  بــن خــلیفة بقلم ولید
  

وم     والم العل ى ع ا عل ً ا مفتوح ر كتاب ّ صو ت
شافھا و ا دعوك الكت ة ی ي والمعرف ا ف ق عالی ّحلی لت

م . فضاءاتھا عرى لعل ّ ش ُ تأسیسھا حاولت جمعیة ال منذ
ین  وعي العلمي ب ة وال ة العلمی قاف ّ الفلك دائما نشر الث
ى  ً إل م وساعیة ة العل ذلك رای ً ب أوساط المجتمع رافعة
را  جال كبی ت س َّ ا أن خط ان لھ سیطھ فك ویره وتب تط

ون العطاء العل َّجاحات واإلنجازات لیك ا بالن ً ي ملیئ م
وم و  ٌ للعل واة فحاتھ ھ ّ ص ط ذي یخ ا ال ا لكتابھ عنوان
ة،  ّ من أجل خدمة العلم والمعرف المعرفة یعملون بجد
دة  ة مفی ة علمی فلنكتشف ھذا الكتاب ولنسافر في رحل

قة ّ ى و . بین صفحاتھ المشو نتوقف مع الصفحة األول
شاطات  ّ ّ الن م ھ أحد أھ ّ ى نحو النجاح إن الخطوة األول

ُش عرى لعلم الفلكالعلمیة التي ت ّ   .رف علیھا جمعیة الش
  

  المسیرة المشرقة للصالونات الفلكیة

وبر ي أكت بة 2002 فف ة بمناس ت الجمعی  أحی
األسبوع العالمي الرتیاد الفضاء الصالون القسنطیني 
د  ة محم دار الثقاف ك الجماھیري  ب م الفل ل في عل ّ األو
ا  الون معرضا فلكی العید آل خلیفة وقد شمل ھذا الصّ
ة،  ارب علمی سابقات، تج ا، م متنوع

رات ة ...محاض را وتغطی ا كبی اال جماھیری ھد إقب وش
ة و  ات فلكی إعالمیة واسعة فضال عن مشاركة جمعی
ر  وطنیة وبعد أن القى الصالون إعجابا منقطع النظی
ى  ا عل ان لزام سنطیني ك ور الق رف الجمھ ن ط م
ع  ر م صالون آخ ضیر ل ي التح دأ ف ة أن تب الجمعی

د افات جدی ضر لتإض ع یح دأ الجمی ذه ذ فینة وب ھ
فحة  ا ص عرى إنھ ّ ش اب ال ي كت ة ف ّ صفحة المھم ال
ك  م الفل ي عل اني ف سنطیني الث الون الق صّ وان ال بعن

 وقد نُظم ھذا 2003 أكتوبر 9، 8، 7الجماھیري یوم 
مل  ضاء وش المي للف بوع الع بة األس صالون بمناس ال

دیو معرضا فلكیا،  مسابقات ،محاضرات، عرض فی

ار  ة،للكب ارب علمی صغار، تج شاركة ...وال ھد م وش
وكالة الفضاء 
ة،  الجزائری
ز  المرك
وطني  ال
ات  لتقنی
ضاء الف
CNTS  ،

د  المرص
وطني  ال
ة،  ببوزریع
ز  مرك

ات  د من الجمعی األرصاد الجویة باإلضافة إلى العدی
ة  ل ّ ة مسیرتھا المكل ة، لتواصل الجمعی الفلكیة الوطنی

صالون ال اء ال ة بإحی ازات العلمی سنطیني باإلنج ق
وبر ي أكت اھیري ف ك الجم م الفل ي عل  2004الثالث ف

احتفاال باألسبوع العالمي للفضاء وقد كان الموضوع 
د  ستدامة وق ة الم ضاء والتنمی صالون الف ي لل األساس
ة  وادي الفلكی ات والن شھد مشاركة العدید من الجمعی
ة  را وتغطی ا كبی اال جماھیری رف إقب ة و ع الوطنی

عة ة واس ي رح. إعالمی اب ف فحات كت ر ص ا عب لتن
دة  فحة جدی ي ص ال ف ط الرح ن نح ا نح عرى ھ ّ ش ال
ك  م الفل ي عل ع ف سنطیني الراب صالون الق ا ال عنوانھ

ا مع 2005الجماھیري في أكتوبر  م  تزامن ُظ  الذي ن
ذا  وع ھ ان موض د ك ضاء وق المي للف بوع الع األس
ره  ى إث ّ عل م مس وت ّ ش ي لل سوف الحلق صالون الك ال

رات و ة محاض ّ د دیم ع سوف تق ول الك روحات ح  ش
ع  ل َّ صفحة نط ذه ال ة ھ د نھای ّ ر مس، وبمج ّ ش ي لل الحلق
صالون  رة ال ذه الم ا ھ دة عنوانھ فحة جدی ى ص عل

الوطني الخامس في علم الفلك الجماھیري في أكتوبر 
2006.  
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  عرس وطني سنوي للفلك

ي  د الفلك نین الموع سّ ر ال ى م بح عل د أص وق
احة الجزائریة وقد عر ة المتمیز على السّ ّ ف ھذه المر

اد  ل اإلتح ة مث ة أجنبی ات فلكی ة جمعی ّ د شاركة ع م
ة  ة الفلكی ك و الجمعی ضاء و الفل وم الف ي لعل العرب
ان  داد وك ك ح ة مال صر الثقاف م بق ّ ُظ د ن سیة وق الفرن

ون ى الك ت عل صّ وعھ التن ام . موض ھ ع ُ یلی ام الع
سیرتھا  ة م لت الجمعی اح، واص ده نج ن بع اح م ونج

 2007ة جدیدة في أكتوبر بخطوات ثابتة لتفتح صفح
م  ي عل سادس ف وطني ال ً عن افتتاح الصالون ال معلنة
ا  ز بطابعھ دة تتمی سخة جدی ُ ي ن اھیري ف ك الجم الفل
صیات  ات والشخ ن الجمعی دد م شاركة ع دولي بم ال
ضال  رق األوسط ف ّ ش ا و ال ا وأمریك ة من أورب الفلكی
عن المغرب العربي وباإلضافة إلى المعرض الفلكي 

ّمت مائدة مستدیرة حول موضوع والمحاضرات ُظ  ن
ام  صالون لع سین 2007ال ذكرى الخم ان ال ذي ك  ال

ّم الصالون بقصر الثقافة مالك  ُظ الرتیاد الفضاء وقد ن
ة  ة إعالمی حداد وشھد إقباال جماھیریا واسعا و تغطی

رة وبر . كبی ي أكت ي 2008وف ور العلم ان الجمھ  ك
ة الجزائري على موعد مع أحد أھم النشاطات الع لمی

ك  م الفل سابع لعل وطني ال صالون ال ر ال ي الجزائ ف
ام  الجماھیري الذي كان موضوعھ األساسي ھذا الع
ان المعرض فك ا المحور الخاص ب ّ ون أم اد الك : ارتی

ُظمت مسابقة خاصة  األنظمة الشمسیة بالمالییر وقد ن
صین  ى ال ة إل ھ رحل ون جائزت شارك لتك سن م بأح

ي ل  سوف الكل د الك ة 22لرص د 2009 جویلی ، وق
شھد الصالون مشاركة وطنیة و دولیة واسعة وإقباال 
لة  ى مواص ة عل جع الجمعی ا ش را م ا كبی جماھیری
رة  ذه الم ي ھ ي لتحی اء العلم ي العط سیرتھا ف م
اھیري  ك الجم م الفل ي عل امن ف وطني الث صالون ال ال
ان  سنطینة وك ادر بق د الق ر عب ة األمی نظم بجامع الم

ویر ال ك وتن م الفل ة موضوعھ عل ّ د شاركة ع ول بم عق
مؤسسات وجمعیات ونوادي فلكیة وطنیة ودولیة وقد 

ات رات، ورش ا، محاض ا فلكی مل معرض ... ش

ري  ي جزائ سن فلك سابقة أح یم م ى تنظ افة إل باإلض
ام  ً 2009ھاو لع ا ً وثقافی ا ً علمی فرا ھ س ون جائزت  لتك

  .بجنوب إفریقیاSALT إلى مرصد 
  من صالون إلى مھرجان

ا  أ2010 في أكتوبر  صالون مھرجان بح ال ص
ع نشاطاتھ  ّ و ھ العلمي المسلي وتن د طابع ك لتأكی وذل
د شھد المھرجان مشاركة  ور وق بتنوع أذواق الجمھ
ة و  ة الوطنی وادي الفلكی ّ ات والن ن الجمعی د م العدی
المي  بوع الع ع األس اد م زامن كالمعت د ت ة وق الدولی

ضاء  ون 2010للف ب الك ن عجائ ذ م ذي اتخ  و ال
ا الموضوع الخاص بالمھرجان فكان موضوعا لھ أمّ 

اال  ان إقب رف المھرج د ع ة وق ا درب التبان مجرتن
ّمت على إثره محاضرات  ُظ جماھیریا واسعا بعد أن ن

  .و ورشات ومعرض فلكي متنوع
  

  المھرجان في طبعتھ العاشرة
ن  ة م نوات كامل شر س رور ع د م وم وبع  الی
 العطاء تفتح الجمعیة صفحة جدیدة في كتابھا المليء

وان ات بعن ر : بالنجاح اھیري العاش ان الجم المھرج
رة  ذكرى العاش ة بال اھیري محتفل ك الجم م الفل لعل
سین  ذكرى الخم ع ال التزامن م ان ب یس المھرج لتأس
اد  ى الفضاء الخارجي وكالمعت لصعود أول إنسان إل
ھ  وزع فی ة واسعة و تت یشھد المھرجان مشاركة دولی
ات، ي، ورش رض الفلك ین المع شاطات ب  الن

 ّ یتم محاضرات باإلضافة إلى حصص رصدیة كما س
او ري ھ ي جزائ سن فلك سابقة أح یم م ا 2011تنظ ّ  أم

نة من  و خمسون س الموضوع األساسي للتظاھرة فھ
عار ت ش ضائیة تح رحالت الف ورة : ال ث

ة . الخروج من المھد...غاغارین وبھذا تواصل جمعی
رة  ة منی وم الجزائری ي سماء العل ا ف عرى لمعانھ ّ ش ال

وم دروب  سیط العل ى تب اعیة إل ة وس وم والمعرف العل
 ً دة ة واع ّ ل سن حُ ي أح ور ف ى الجمھ دیمھا إل وتق
وح  الجمھور بصفحات علمیة متجددة في كتابھا المفت

 .       على األكوان و أسرارھا
ام  وسیعرف المھرجانات القادمة ابتداء من الع
المقبل منعطفا نوعیا جدیدا حسب تصریح خاص من 

ي رئیس الجمعیة وا ف  الذي أراد تركھ كمفاجأة، فكون
 !!!الموعد
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 ، نائب رئیس اإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خلیل قنصل.أإعداد وترجمة 

  2008 ینایر 15) عدد خاص (S&Tمالحظات من مجلة 

  :االحتفال بالطیران الفضائي
بعد خمسین عاما على البدایة الرسمیة 

صر الفضاء، الذي ما نزال نعیش فیھ وننتمى لع
إلیھ، إن استكشافنا لما ھو أبعد من أرضنا، قد زرع 

  .لحظات فاصلة في ذاكرتنا
إن خطاب الرئیس األمریكي جون كیندي 

، حول إرسال إنسان أمریكي إلى 1961في أیار 
ً إلى األرض یجب تحقیقھ قبل  القمر وإرجاعھ سالما

 .1960نھایة العقد
بة للوالیات المتحدة على األقل، فإن بالنس

عصر الفضاء قد ابتدأ لیس بالمجد وإنما بإذالل 
 أعلن 1955العالم وإخضاعھ، في منتصف عام 

الرئیس األمریكي دوایت ایزنھاور، بأن األمة 
ً في المدار خالل  ً صناعیا األمریكیة ستصنع قمرا
السنة الجیوفیزیائیة الدولیة، كان ھذا اإلعالن قبل 

ً من السنة الجیوفیزیائیة الدولیة الذي ابتدأ 18  شھرا
، ولكن ھذا لم یتحقق 1957باألول من شھر تموز 

إال بعد عام من ھذا التاریخ، ولكن وقبل إطالق ھذا 
القمر الصناعي فانغارد، كان السوفیات ھم 

 1957السباقین، إذ كانوا قد أطلقوا في آكتوبر 
 قصب السبق وھكذا ربح السوفیات. سبوتینك األول

 A Race) السباق نحو الفضاء(لما أصبح یسمى 
To Space  

فلم یكن ذلك اكثر من قمر صناعي، ولكن سبوتنیك 
 باوند مقارنة بفانغارد الذي یزن فقط 184كان یزن 

ً في الیوم ،  باوند3 وفقط بعد ذلك بشھر وتحدیدا
، أرعب السوفیات كل 1957الثالث من نوفمبر 

ً العالم وللمرة الث انیة، بإطالق أول كائن حي مسافرا
 على متن Laikaإلى الفضاء، ھي الكلبة الیكا 

 . سبوتنیك الثاني

وافق ) 1958(وفي أواخر ذلك العام 
الكونجرس على تأسیس وكالة الفضاء األمریكیة 

بھدف قیادة برنامج الفضاء المدني الذي كان ) ناسا(
ولكن  .یشرف علیھ الجیش واألسطول األمریكیان

االتحاد السوفیاتي حافظ على السیر المستمر في 
 :النجاحات الفضائیة األولى

إرسال كائنات حیة الى الفضاء وإعادتھا سالمة  -
الكالب، الجرذان، الفئران والنباتات : إلى األرض 

 .1960على متن سبوتنیك الخامس في 
 مسبار فضائي ما بین الكواكب، وكان أولإرسال  -

 .1961ة في باتجاه كوكب الزھر
ً إلى  - إرسال أول إنسان إلى الفضاء وإعادتھ سالما

 1961 نیسان 12األرض إنھ یوري غاغارین، یوم 

إرسال أول إمرأة إلى الفضاء، 
 .1963ھي فالنتینا تریشكوفا في 

وھذا ما فعلتھ الوالیات المتحدة 
، 1983بعد عشرین سنھ إي في 
 .عندما أرسلت سالي راید

 .1964فضائیة برجلین عملت أول رحلة  -
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 في الفضاء، Spacewalkعملت أول سیر حر  -
  1965إنھ رائد الفضاء الیكسي لیونوف في 

وبھذا یكون السوفیات قد حافظوا على ریادتھم 
 أما .وسبقھم في غزو الفضاء في كل مجاالتھ

  : بدأت تؤكد نجاحات درامیةف الوالیات المتحدة
  ، 1965ة لقاء ما بین مركبتین في سن: أولھا
 ً   ، 1966 في المدار سنة dockingأول : وثانیا

  . رحالت ناجحة إلى القمر: وثالثھا 
  

  :إلى أعماق المجھول الكبیر
إن إطالق سبوتنیك واحد إلى الفضاء، 
برھن على إمكانیة وضع أشیاء في مدارات حول 

ولكن مع ذلك بقیت ھناك أسئلة مفتوحة . األرض
 أو حتى لیبقى حول قدرات اإلنسان، ألن یعمل

ُ في الفضاء جاء الجواب وبالتدریج عبر . صامدا
، 1957ففي نوفمبر . سلسلة من التحلیقات الفضائیة

حمل سبوتنیك الثاني على متنھ الكلبة الیكا، مما 
برھن على إمكانیة الصمود عبر جھود وضغوط 

ً في حالة انعدام الجاذبیة وكذلك . اإلطالق والبقاء حیا
، مزودة 1960خامسة في آب أطلقت سبوتنیك ال

بأجھزة سالمة للتحلیق الفضائي بكلبین وأربعین 
ً ونباتات متنوعة وفیما بعد جاءت تحلیقات . فأرا

  . فضائیة أمریكیة وعلى متنھا شمبانزي وقرود
ثم كان اإلطالق التاریخي والمسموع 
ً، حین دار یوري غاغارین حول  والمدوي عالمیا

، وذلك 1961ن  نیسا12األرض في مدار، یوم 
حینما صعد إلى الفضاء على متن فوستوك واحد، 

 .  دقیقة108واتم دورة واحدة حول األرض في فترة 
رائد الفضاء جیرمان تیتوف في التحلیق 
اإلنساني الثاني، استمر في البقاء في الفضاء ما 

ألین شیبرد وعمال أول تحلیق . یقارب الیوم الكامل

في السنة التالیة رائد ، تبعھ suborbitalأمریكي 
ثم .  بتحلیقھ المداريGlennالفضاء، جون غلن 

ُ من رواد الفضاء  أطلق االتحاد السوفیاتي زوجا
اللذین دارا في مدارات بعربتین منفصلتین في نفس 

، انطلقت رائدة الفضاء 1963وفي سنة . الوقت
فالنتینا تریشكوفا، لتدور حول األرض، على متن 

ول أمرأة في فوستوك السادسة كأ
وتطورت سفن الفضاء . …التاریخ

السوفیاتیة بسرعة من فوستوك ذات 
رائد فضاء واحد، إلى مركبات ذات 
سعة لثالثة رواد فضاء، والذي تحقق 

، فقد حلقت سویوز، وبنجاح 1967في 
مرة إلى الفضاء وما تزال ھذه ) 123(

ً إلى الفضاء وما . العربات تحمل إنسانا
لفضائیة عاملة في تزال ھذه العربات ا

نقل رواد الفضاء إلى المحطات 
  .الفضائیة والعودة بھم إلى األرض

وقد نجحت ست رحالت أبوللو بوضع 
إنسان على سطح القمر ما بین تموز 

جابھ رواد . 1972 ودیسمبر 1969
أبوللو في عملیات االستكشاف على 
 ً القمر تحدیات كبیرة، بینما كان مقررا

رین البقاء الرمستروج وزمیلھ آلد
ساعتین ونصف في بحر الھدوء على 
سطح القمر، فإن أیوجین سیرنان وجاك 

قد تجوال في ) 17رحلة أبوللو (شمیدت 
 ما مجموعھ Taurus – Litrovوادي 

أما األزمة الحقیقة في . ساعة) 22(
برنامج أبوللو فقد كانت في 

، حینما وقع انفجار انتزع 1970نیسان
ً من مركبة أبوللو  ، وھي في 13جزءا

   .طریقھا إلى القمر
  :النظر من األعلى

ً بإطالق  حقبة الفلك الفضائي، بدأت فعال
 نیسان 24في ) HST(تلسكوب ھابل الفضائي 

ً إلدوین ھابل، ھذا العالم 1990 ، أسمي تكریما
   . 1900السابق للكوزمولوجي، في اوائل 
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ا  ً من مجموعة م وكان تلسكوب ھابل واحدا
ل  العظیمةبالمراصدیسمى  ً لتكم د صممتھا ناسا  وق

د  صص لرص د مخ ل واح بعض، وك ضھا ال بع
ا  سماء بأطیافھ ي ال ین ف زء مع ة ج ودراس

  .الكھرومغناطیسیة
ثاني مرصد في ھذه المجموعة ھو مرصد 
COMPTON – Gamma Ray Observatory 

 1991وقد أطلق إلى الفضاء في سنة 
یم الثالث  Chandraاسمھ : المرصد العظ

X-Ray Observatory 1999 أطلق إلى مداره ،  
سكوب  و تل ة ھ د العظیم ذه المراص ة ھ وخاتم

Spitzer Space Telescope   ق ذي أطل وال
سابقة 2003 ى ال ات األول ى النجاح د عل د اعتم ، وق

سیات  دد الجن صناعي المتع ر ال -multiللقم
national Infrared Astronomical Satellite 

  .1983والذي أطلق إلى الفضاء 

  
  الفلك والفضاء في القرن الحادي والعشرین

  
ة  وة التالی شوق الخط ون ب ر الفلكی ینتظ
و  ضائي  وھ سكوب الف و التل ك، وھ ي الفل ة ف الجریئ
اآلن قید البناء والتصنیع، وسوف یطلق إلى الفضاء 

ي  ھ . 2013ف إن مرآت ضاء، ف ى الف صل إل دما ی وعن
) 21(المطویة سوف تنفرج وتغطي مساحة قطرھا 

ً قدم در . ا ر بق وبمصطلح قوة تجمیع الضوء، فإنھ أكب
  .كبیر من أي تلكسوب سابق، حتى من تلسكوب ھابل

ول  سكوب ح ذا التل دور ھ ن أن ی ً م دال وب
إن ھذا التلسكوب  ا االتصال، ف األرض، فیحجب عن

)JWST ( ان ثابت ي مك یكون ف ي stationaryس  ف
ي  ة ف ي نقط ل، ف ون می سافة ملی ى م ضاء وعل الف

س ضاء تت ن األرض الف ل م ة ك ا جاذبی اوى فیھ
شمس اني . وال رف ث ى ش سكوب عل ذا التل مي ھ وأس

امیرات،  ع ك یحمل أرب ا، وس ة ناس دیر لوكال م
  .ومطاییف حساسة باألشعة ما دون الحمراء

ي الفضاء  وبما أن الجنس البشري یتوسع ف
ي  ا ف اورة لن اطق المج ً المن ستوطنا ً وم شفا مستك

د الفضاء، فإن التلسكوبات الموضوعة ي الفضاء ق  ف
یة . تصبح البقاء الدائم للفلك مستقبالً  الي األرض فاللی

طناعي،  ضوئي االص وث ال ة للتل بحت معرض أص
داد  ع امت سرھا م ة، سنخ ة مظلم ع بدائی كمواق
دى  ى م یة عل د أرض إن مراص ذا ف ضارة، وھك الح
ل ماساشوست  ا مث القرن الماضي، قد تركت مواقعھ

د . لمصلحة ھاوي والتشیلي یصبح الفضاء وھكذا فق
  .ذات یوم، المكان الحقیقي والوحید لرصد السماوات

سكي  د تسیولكوف ي عھ ى ف دث، حت م یح ل
ادرة،  وغودارد، حینما جاھدا إلطالق الصواریخ الق
وا  ا عمل سترونج، حینم ارین وأرم د غاغ ي عھ وال ف
د یصبح  ود منصرمة، إذ ق ل عق دة قب اتھم الرائ تحلیق

ضائ ن ف ر م رابح الكبی و ال ك ھ صر الفل نح ع ل وم

 .الفضاء
  

 



 6

Historic Meteorite Impacts Through 
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رتطامات النیزكیة التاریخیة عبر العصور الجیولوجیةاال  
Prof. Mohamed T.S. Heikal 

Geology Department, Tanta University, Egypt 
mtheikal@yahoo.com 

 
During Earth's long history, our planet was repeatedly bombarded by meteorites, 

asteroids and comets. The cratering rate was much higher in the early years than today, 
which was fortunate for life. Meteorite impacts have also been cited as the causes of 
extinction of species at various intervals of geologic time. The first 4 billion years, or 
about 90% of geologic time, comprise the Archean Era. Only 3 sites in the world, located 
in Canada, Australia and Africa contain layers of tiny spherical silicate grains as result of 
the oldest known meteorite impacts During Proterozoic Era of about 1.85 billion years, a 
large meteorite slammed into the North American continent in the present day region of 
Ontario, Canada. At the end of Plaeozoic Era (~250 million years), a catastrophic 
event due to meteorite impacts, could have a great biologic disaster. By the end of Triassic 
Period (~210 million years) of Mesozoic Era, a large meteorite slammed into Earth, 
creating the Manicouagan impact structure in Quebec (Fig 1 and 2), Canada. During 
Cenozoic  Era (65-0.01 million years), several sites of meteorite impact craters are 
recognized in many locations of the world, in particular, North America and North Africa 
(ex. Egypt).The most famous meteor crater is called Barringer Crater, lies near present-
day Winslow in northern Arizona, USA. 

Introduction 
A meteorite has been objects of speculations, and fear for most of recorded human 

history. Early peoples thought that fiery streaks in the sky were omens of ill fortune and 
sought refuge from their evil powers. Impacts of meteorites with our planet; the Earth are 
now recognized as the main cause for several periods of mass extinction on the planet, 
including termination of dinosaurs 66 million years ago. 

Several remnants of ancient meteorite craters remain a crater, suggesting it was just 
as heavily bombarded as the rest of the solar system. The present work discusses the 
global effects of large meteorite impacts through the geologic eras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: The Manicouagan impact structure, 
Quebec, Canada, from Skylab in 1973 
(Source; NASA).  

 Fig 2: Location of Archean impact 
structures in central Ontario as indicated 
by the rings. 
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Meteorites in North Africa (Ex.EGYPT) 
On  28 June 1911 at 9 am O'clock a sudden number of meteorites strike an 

Egyptian village located in the Nile Delta, called El-Nakhla El-Baharia (see map Fig.3 
and 4). It is the first meteorite record in the Egyptian lands (Hume,1911 , Ball,1912 and 
Attia et al.,1955). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The scientific name of the rocks fallen from the sky is named: NAKHLITE which 
is composed microscopically of olivine and pyroxene. 
Recently, a number of meteorites were discovered in El-Gilf El-Kebir, located in the 
southwestern parts of the Egyptian Western Desert. Almost meteorite components are 
composed of silica glass. Therefore, the area that these meteorites have been rested is 
called Wadi ElCrysstal(Bewdian name). 

Meteorites and Earth Sciences 
In fact, the meteorites give rise to the earth sciences, many benefits, in particular, 

how the Earth is formed. It provides us great data reforming the main characteristics 
features of inner and outer planets, near and far from the Earth. In addition, it gives new 
data concerning with the internal structures of our planet. 
On the other hand, the meteorite fallen increase the mass of the Earth about one metric ton 
per day. 

References are available in the full article 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Map showing Nile Delta.Red Circle    
indicates El-Nakhla El-Baharia site. 
 

Fig.4: Map showing Nile Delta.Red Circle    
indicates El-Nakhla El-Baharia site 

  

  
Fig.5: Martian craters viewed by the Viking1 orbiter  

(Source: NASA). 

 

 
Fig.6: Meteor Crater,Arizona,USA 

 

 
Fig.3: Skystone"Nakhlite" showing concoidal-
shaped.half real sized. 
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  ريدبقلم منال بوالج

  
ضات ضوئیة ال ترى إال في الشھب ھي وم

السماء اللیلة في غیاب ضوء الشمس و كذلك في 
اللیالي التي ال یكون ال یكون فیھا القمر ساطعا  و 
تحدث نتیجة احتراق النیازك في الغالف الجوي 
األرضي و تتفتت إلى أالف الجزیئات و التي تصل 

 شھاب في الساعة، وتنطلق الشھب 70سرعتھا إلى  
  .زیة تدعى منبثق الشھبمن نقطة مرك

توجد زخات شھابیة یمكن رصدھا في 
فترات معینة من السنة عند مرور األرض قرب 

  : من أھمھا مدار مذنب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزخة الفترة المعدل الساعي الكوكبة المذنب
 زخة الرباعیات  جانفي3 120 العـواء 

 زخة إتا الدلویات   ماي6 30 الدلو هالي

 زخة البرشاویات  أوت12 100 برشاوس سویفت

  زخة الجباریات  أكتوبر21 20 الجبار هالي
 زخة األسدیات  نوفمبر17 20 األسد تمیل تتل

 زخة الجوزائیات  دیسمبر13 50 الجوزاء هالي

 زخة التوأمیات  دیسمبر14-13 120 التوأمان  فایثون3200كویكب 

 شهب الدب األصغر  دیسمبر22 12 الدب األصغر تمیل تتل
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  بن كنيدة أمير شكيب: ن إنجازم

  خرواع عزیزةمراجعة 
 
 سؤال موضوعة بشكل استراتیجي بعد بحث مدعم یشمل 20 شعراوي عبارة عن اختبار"إختبار الھاوي الفلكي"

،و یدفعك إلى البحث و التعلم في  معلوماتك الفلكیة إدا كانت خاطئة أم الاختباركل جوانب الفلك یساعدك على 
  .المیدان الفلكي أكثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :سمي عطارد نسبة إلىوقد ،  الشمس أقرب الكواكب إلىMercuryعطارد  /1

  رسول آلھة رومانیة -2  آلھة رومانیة -1
  بطل حرب روماني -4  إمبراطور روماني -3

  
 سطع النجوم في السماء أسماء عربیة، یونانیة و التینیة، أحد من بین أنجما 50أطلق القدماء على أكثر من / 2

  : نجوم3النجوم التالیة ال تعین رؤوس المثلث الصیفي المسطر ب 
    

  Denebذنب الدجاجة  -Vega  2النسر الواقع  -1
  El taninالتنین  -Altair  4الطائر  -3

  
الوحدة "ه الوحدات ذماوي ما، من أبرز ھ و عمر جرم سبعدیعتمد الفلكیون على وحدات مختلفة لتعیین  /3

  . ملیون كم150و التي تقدر ب " الفلكیة
   من أین عین العلماء ھدا المقدار؟:السؤال

    
  المسافة بین الشمس و مركز المجرة -2  المسافة بین الشمس و األرض -1

  المسافة بین الشمس و أقرب نجم -4  المسافة بین األرض و القمر -3
  

لمعانھا یضيء لنا الحیاة نھارا و یوفر لنا طاقة ضوئیة و حراریة  رب نجم إلى كوكبنا األرض،أق..الشمس /4
لكن في اللیل یختفي نجمنا الكبیر و یحل محلھ قبة سماویة  ھائلة تستعمل حالیا في عدة مجاالت كتولید الكھرباء،

 و یظھر غالبا في فصل - 1.44ھري ملیئة بالنجوم األخرى، و ألمع ھذه النجوم بعد الشمس ھو نجم قدره الظا
  :الشتاء ھو

  سھیل -2  ألفا قنطورس-1
عرى الیمانیة -3 ِ   128روس -4  الش
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 اإلضاءة و غیرھا بفضل ،وھو یمدنا بالحرارة سبق و ذكرنا أن الشمس ھو أقرب نجم إلى كوكبنا األرض، /5
  :تنجم عنالطاقة الھائلة التي 

  ھلیومول الھیدروجین إلى تح -2  تحول الكربون إلى ھیدروجین -1
  تحول الكروم إلى بوتاسیوم -4   یورانیومإلىتحول الكلور  -3

  
، وھي كلمة تاریخیة تدل على مختلف أنواع الرقع )سدیم(كلمة التینیة بمعنى سحابة " ebulaN" كلمة /6

  .الضبابیة في السماء
  ا یعتبر السدیم بالنسبة لنجم؟ماذ: السؤال

  )آثاره( نھایة حیاة نجم -2  )تجلى في تشكیلھی( بدایة حیاة نجم -1
  تشكیل ثقب أسود -4  اصطدام نجمین -3

  
 تؤلف تموقع بشكل یجعلھا في مناطق معینة و تات من النجوم تحتشدالكوكبات النجمیة عبارة عن مجموع /7

  .الخ.....أشكال معینة تخیلھا األقدمون من أجدادنا و أعطوھا أسماء حیوانات و أبطال األساطیر
   كم عدد الكوكبات في القبة السماویة الشمالیة؟:السؤال

   كوكبة34 -2   كوكبة88 -1
   كوكبة44 -4   كوكبة50 -3

  
ھي عبارة عن مجرة ) مجموعتنا الشمسیة(التي ینتمي إلیھا نظامنا الشمسي "..... درب التبانة...."مجرتنا /8

  .ا شمسنا بلیون نجم التي من ضمنھ200لولبیة الشكل تحتوي على 
   كم قطر مجرتنا درب التبانة؟:السؤال

   سنة ضوئیة100.000 -2   سنة ضوئیة50.000 -1
   سنة ضوئیة200.000 -4   سنة ضوئیة150.000 -3

  )Km131Ly=10 : علما أن السنة الضوئیة تعادل(  
  

دھا عنھا تخلف وراءھا أجرام سماویة تسخن بعد إقترابھا من الشمس فیتبخر جزء منھا و بعد ابتعا...المذنبات /9
عندما یتقاطع مدار األرض مع مسار أحدھا تدفع جاذبیة األرض بعض القطع . قطعا صغیرة تنتشر في مساراتھا

الزخة "تسمى ھذه الظاھرة بـ. للدخول إلى الغالف الجوي  فیؤدي احتكاكھا بالھواء إلى اشتعالھا و تكوین الشھب
  ".الشھبیة
  ة الشھبیة للبرشویات؟ في أي شھر تحدث الزخ:السؤال

  شھر جوان -2  شھر دیسمبر -1
  شھر أكتوبر -4  شھر أوت -3

    
یمتلك الفلكیون الیوم أدوات ھي عدتھم لرصد كل أشكال اإلشعاع الكھرومغناطیسي من الفضاء و تحلیلھا، و  /10

ه المراصد على ذز ھ تتمرك، أھمھا المراصد الفلكیة التي ھي عبارة عن مواقع مجھزة لرصد األجرام السماویة
  . المدن و التلوثمواقع تسودھا السماء صافیة تقع أعلي قمم الجبال بعیدا عن أضواء

  )2010في سنة (ما ھو أكبر مرصد في العالم؟ :السؤال
                   1 -GTC2                          باسبانیا-SALTبإفریقیا الجنوبیة   

3 - KECK 1 4   بھاواي 2 و -Schmidt بألمانیا   
  

    
 1961 أفریل 12األرض في حول  في الدوران ذغاغارین السوفیاتي أول انسان اخترق الغالف الجوي و أخ /11

  .ي ھو عنوان مھرجان جمعیتنا العاشرذال" فوستوك"على متن المركبة الفضائیة 
  ؟1968مارس27ما ھو سبب وفاة الرائد السوفیاتي یوري غاغارین في : السؤال

  سرطان رئوي -2  سكتة قلبیة -1
  حادث سیارة -4  حادث طائرة -3

  
  .حیث عینتھا الیونسكو السنة الدولیة للفلك سنة غیر عادیة بالنسبة للفلكیین، 2009سنة  /12

  :إحیاء ل" السنة العالمیة للفلك"اختیرت ھذه السنة  :السؤال
  كرى وضع كوبرنیكوس لقوانینھذ-2  ذكرى اختراع نیوتن للتلسكوب واستعمالھ في رصد األجرام-1

   على سطح القمر11ذكرى نزول أبولو -4  ذكرى تصنیع و استخدام المقراب على ید غالیلي غالیلیو-3
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النجوم عبارة عن كرات ضخمة من البالزما تنتج الطاقة النوویة بداخلھا و ترسلھا إلى الفضاء الخارجي عن  /13
  .ي و ریاح شمسیة و قلیل من األشعة السینیةطریق موجات كھرومغناطیسیة و فیض نیترون

  ماھو عدد أصناف النجوم المتواجدة في الكون؟: السؤال
  أصناف 5-2  أصناف 1-3
  أصناف 9-4  أصناف 3-7

  
وأجھزة  بكامیراته المركبات ذ ھتتمكنت المركبات الفضائیة من رصد الكواكب كلھا عن كثب حیث زود /14

  ي تدخل إنساني مباشر   كمبیوتر لتعمل آلیا بعیدا عن أ
  ماھو المشروع الذي مرت فیھ المركبة الفضائیة بمعظم الكواكب؟ : السؤال

  األمریكي مشروع بیونیر -2   مشروع فوایاجییر االمریكي-1
  مشروع ھابل األمریكي -4   مشروع میرا السوفیاتي-3

  
 منر رؤیتھا بالعین المجردة ذتعتة جدا كواكب صغیربات ھي عبارة عن مواد كونیة صلبة، تبدو بھیئة الكویك/15

  ولشدة بعدھا من جھة أخرى ، سطح األرض لصغرھا من جھة
  ماھو اكبر كویكب في المجموعة الشمسیة؟ :السؤال

  سیریس- 2                    فوبوس -1
   فیستا-4  ایریس -3

  
ت جمیع توابعھ بأسماء  الكوكب الذي سمی،من أھم كواكب مجموعتنا الشمسیة و أحدثھا اكتشافا /16

  :شخصیات مسرحیة لالنجلیزي شكسبیر ھل ھو
  نبتون -2  زحل -1

  المشتري-4  اورانوس -3
  

  : سنة ضوئیة25.000  تبعد عنھا بحوالي، اقرب المجرات إلى مجرتنا درب التبانة /17
  Andromeda  2- Canis Major Dwarfأندرومیدا   -1
                   3- M33                     4- IC1101  

  
بعد تمام (, 1969 جویلیة 21لك في ذ كان ،لنزول على سطح القمرل أول مھمة تقود اإلنسان ،11بولو أ/18

وعند عودة رواد الفضاء إلى )  في الدوران حول القمر والعودة إلى األرض10بولو و أ8أبولومھمتین سابقتین 
  .مركغ من صخور الق 21األرض احضروا معھم حوالي 

  :11بولوأه القائمة لم یكن من رواد ذ ھاألشخاص فياحد : السؤال
  مایكل كولینز -2  نیدیوین ألدرأ -1

   نیل أرمسترونغ-4  الن شیباردآ -3
  

  ي شغل اھتمام الكثیر من العلماء و المفكرینذا الفراغ الواسع الذھ...الكون /19
  ن؟ما ھي نظریة تشكل الكو  في نظر العلماء اآلن،:السؤال

  نظریة الإلنشطارات النوویة -2  لم یحدد بعد -1
  صدفة -4  نظریة البیغ بانغ -3

  
 للكون على اإلطالق رؤیةأول مقراب یدور حول األرض و قد أمد الفلكیین بأوضح و أفضل ....مقراب ھابل /20

  1990أطلق إلى الفضاء سنة  .بعد طول معاناتھم من المقاریب األرضیة
  بل عن سطع األرض؟كم یبعد ھا: السؤال

  )كم593بالتدقیق ( كم 600-2  )كم 743 بالتدقیق( كم 800 -1
  )كم987بالتدقیق ( كم 100-4  )كم1198بالتدقیق ( كم 1200 -3

  
  
  

 .ستجد الحل والتقییم في آخر المجلة
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اكتشاف طبقة لألوزون 
 في كوكب الزھرة

 
افاد تقریر في دوریة 
ایكاروس أن مركبة فینوس اكسبرس 
التابعة لوكالة الفضاء االوروبیة 
اكتشفت الطبقة الرقیقة، التي یمثل 

حد بالمئة من سمك طبقة سمكھا وا
 .االوزون الخاصة باالرض

وحتى اآلن لم تكتشف طبقة 
أوزون إال في الغالف الجوي لالرض 

وقد یساعد االكتشاف العلماء .والمریخ
في تطویر بحثھم عن الحیاة في 

 .الكواكب االخرى
وقد اكتشفت مركبة الفضاء طبقة 
االوزون أثناء بحثھا عن النجوم عبر 

لكوكب الزھرة، وبدت الغالف الجوي 
النجوم البعیدة أكثر خفوتا ألن طبقة 
االوزون امتصت بعض من الضوء 

 .تحت البنفسجي الخاص بھا
وأفاد فرانك مونتمیسین، أحد 
معدي التقریر الذي نشر في دوریة 
ایكاروس والباحث في مركز التموس 
البحاث الغالف الجوي في فرنسا، بأن 
طبقة االوزون الخاصة بكوكب 

 كیلومتر من 100زھرة تقع على بعد ال
سطح الكوكب، وھو ما یماثل ثالثة 
أمثال بعد طبقة االوزون الخاصة 
باألرض، ویتكون االوزون، وھو 
جزيء یحتوي على ثالث ذرات 
اوكسجین، عندما یفكك ضوء الشمس 
ثاني اكسید الكربون في الغالف 
الجوي لكوكب الزھرة إلى جزیئات 

 .اوكسجین
ن على ویتكون االزو

وتمتص طبقة . األرض بنفس الطریقة
االوزون الخاصة باالرض قدرا كبیرا 
م باالشعة فوق البنفسجیة الضارة مما 
یمنعھا من الوصول إلى سطح 

 .االرض

 
 

 

انطالق أول مجموعة من الركاب باتجاه المریخ في تشرین 
 الثاني

ً إطالق مسبار إلى قمر  التابع » فوبوس«أعلن مسؤول روسي أمس إنھ سیتم قریبا
  .للمریخ یحمل بكتیریا روسیة وأمیركیة كـاختبار ركاب

لیف زیلیني إنھ من ) تربة فوبوس(»  جرانت- فوبوس «م بعثة وقال المتحدث باس
المقرر أن تبدأ المھمة في تشرین الثاني المقبل لنقل مئة مزرعة بكتیریا أعدتھا أكادیمیة العلوم 

وأضاف زیلیني أن البكتیریا ستكون بمثابة مواد اختبار في . الروسیة ووكالة حكومیة أمیركیة
غرق ثالث سنوات من األرض إلى المریخ والعودة والھبوط المقرر تجربة خالل رحلتھا التي تست

  .2014شاجان في كازاخستان عام  - في مركز فضاء ساري
 ملیون دوالر أول مھمة بین 156التي تبلغ تكلفـــتھا »  جرانت-فوبـــوس «وتعد مھمة 

لون في دراسة وأوضح زیلیني أن مراقبي الرحلة یأم. 1996الكواكب تقوم بھا روسیا منذ عام 
مزارع البكتریا بعد عودتھا إلى األرض في إطار بحـــث مدى إمكانیة إرسال رحالت مأھــولة 
إلى الفضاء البعید وكذلك تحدید إمكانیة ما إذا كانت الحیاة قد انتقلت إلى الفضاء من خالل 

 .النیازك قدیما
 

 اكتشافات غیر متوقعة على سطح فیستا
تمكن فلكیون من إلقاء نظرة أولى على الكوكب الصغیر فیستا بمعونة المركبة 

وفوجئ العلماء بتضاریس . التي أطلقتھا وكالة الفضاء األمیركیة" دون"الفضائیة 
 .وسمات غیر متوقعة بینھا منخفضات متوازیة طویلة حول خط االستواء

وكان الكوكب الصغیر فیستا یبدو كرة ضبابیة في صور التلسكوبات الفضائیة، 
ث مرات على ارتفاع ولكن من السمات التي اكتشفھا الفلكیون اآلن جبل یزید ارتفاعھ ثال

 .جبل افریست ومنخفضات عمیقة، طویلة وعریضة محفورة في سطحھ
ویدور فیستا وسیریس حول الشمس بین المریخ وجوبتر وسط كومة من 

 االنقاض الكونیة المعروفة بكونھا كویكبات الحزام الرئیس 
ن إال أن فیستا وسیریس اكتسبا مرتبة تعلو على الكویكب، وھما یُسمیان اآل

واكتسب الجرمان كتلة كافیة لحدوث عملیات أدت الى اعادة توزیع . كواكب صغیرة
ُعرف بالتمایز وتشكل محطة . مادتھما على السطح الثانوي حسب الكثافة وھي عملیة ت

  .اساسیة خالل االنتقال من كرة من االنقاض الكونیة الى مرتبة الكوكب
ثیر جاذبیة جوبتر الذي كان یتزاید لكن نمو الثنائي تعطل، متجمدا في الزمن، بتأ

ا بوتیرة متسارعة ً لذا یرى علماء الفلك ان فیستا وسیریس یمكن أن یقدما معلومات . حجم
ثمینة عن مرحلة مھمة من نشوء الكواكب ظلت حتى اآلن مقتصرة على النماذج النظریة 

 .التي تبنى بوساطة الكومبیوتر
أن ھذه السمات ھي نتیجة " دون"واتضح من الصور التي التقطتھا المركبة 

وقالت ریموند . انتشار مواد كونیة على السطح إثر اصطدامات دوریة مع أجرام أخرى
ان النصف الشمالي من فیستا قدیم نسبیا، وتكثر فیھ الحفر البركانیة، ولكن النصف 

ا بكل ما ھو شیق لعلماء الجیولوجیا الفضائیة ً   .الجنوبي یبدو زاخر
com.ystsastronom://http 

 

 
  من إعداد زعاف عبد الناصر خالد
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  بقلم میموني ریان

  
  

ء من بین النشاطات التي نظمت ألعضا
نادي الشطار الصغار، الرحلة الترفیھیة الثقافیة 

  :إلى قصر أحمد باي وھذه تفاصیل الرحلة
تجمع أعضاء نادي الشطار الصغار التابع 

 الشبابلجمعیة الشعرى لعلم الفلك بدار 

 مع أولیائھم 12:30المنصورة على الساعة 
 شاطرا تؤطرھم معلمتیھم 15وكان عددھم 

یلیات الجمعیة وتسویة االثنین، وبعد توزیع ج
الوضعیة اإلداریة للمشاركین من رخص أبویة  
وتقسیمھم إلى فوجین تم انطالق الوفد من المقر 
على الساعة الواحدة والنصف باتجاه محطة 
التیلیفیرك مشیا على األقدام تحت تساقط 
األمطار الخفیفة، حیث تم الوصول على الساعة 
الثانیة 
والربع زواال 
أین صعد 

شاركون الم
في عربیتین 
باتجاه محطة 
طاطاش 
بلقاسم ومن 
ھناك إلى 
قصر الباي 
مشیا على األقدام ومرورا بمناظر قسنطینة 
الخالبة من جسور ثم القصبة ووصوال إلى 
قصر الباي أخیرا على حوالي الساعة الثالثة 
والربع، أین كان المشرفون بانتظار وصول 

حیاة الوفد، والذین قاموا بتعریف الشطار ب
الحاج أحمد باي وظروف وكیفیة بنائھ لھذا 
 القصر، وباإلجابة على تساؤالت الشطار

المختلفة )  المنبھرین بطریقة البناء المحترفة(
حول طریقة بناء القصر وعدد أجنحتھ  غرفھ 

وشرفھ 
وأبوابھ 

وبسانیتھ مع 
التجول في 

معرض 
العلوم 

العربیة 
الذي كان 

ذه المعلومات معروضا اخل القصر مع تدوین ھ
في كناشات كانوا قد أحضروھا معھم، بعدھا 
تناول الشطار اللمجة متمتعین بجمال نخالت 

  .وورود بستان القصر
وبعد االنتھاء من الجولة وأخذ صور 
تذكاریة مع المرشدة جنب بساتین القصر داخال 
وساحة القصر خارجا أي على الساعة الرابعة 

ودة مرورا زواال انطلق الوفد في طریق الع

بالقصبة مرة أخرى وبجسر سیدي مسید مع 
روایة القصة التاریخیة للمنطقة وأخذ صور 
تذكاریة وصوال إلى محطة التیلیفیریك من جدید 

 األمیر عبد القادر أین كان ةورجوعا إلى محط
  .األولیاء بانتظار الشطار الصغار

وھكذا مضت رحلة ثقافیة تاریخیة 
مضى فیھا الشطار وترفیھیة في نفس الوقت أ

وقتا ممتعا تحفھ روح الجماعة واستقوا من 
تاریخ المنطقة من بنایات وجسور ومن طبیعتھا 

  .ةبالخال
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   نضال قسّوم.د.أبقلم 

  نائب رئیس المشروع اإلسالمي لرصد األھلة
 أستاذ الفیزیاء والفلك في الجامعة األمریكیة في الشارقة

 

البشر میل قوي للبحث لدینا نحن بني 
عن روابط بین الظواھر واألحداث، ولكن 
ً في العدید من الحاالت را ّ . ذلك ال یكون مبر

وكثیرا ما نلقي باللوم على عوامل خارجیة 
عنما تحصل أمور خطیرة، في الوقت الذي 

 .یكون فیھ الناس ھم المسؤولین عن ذلك

قبل أشھر قلیلة وعندما حدث الزلزال 
ر في الیابان قبل الھائل والتسو ّ نامي المدم

البدر "أسبوع من وصول القمر لوضعیة 
ً على القمر في "الفائق ّ إلقاء اللوم جزافا ، تم

فكتبت عمودا . عدد من المقاالت اإلخباریة
أشرت فیھ " ال تلوموا القمر"صحفیا بعنوان 

ً ألحداث  أوال إلى أنھ لطالما اعتبر القمر سببا
یة الحادة الى عدیدة،  من الظواھر الطبیع

حاالت الحمل المفاجئة، وأوضحت أنھ ال 
یزال ینظر للقمر البدر في أیامنا الحالیة 

، )خالل اللیالي البیض(كسبب لزیادة الجرائم 
وبیّنت ! حتى ألقي اللوم علیھ بشأن التسونامي
  .أن كل ذلك لیس لھ أساس من الصحة

أما في ھذه األیام، فیبدو أن الشمس ھي 
منذ أن شھدنا انخفاضات ! المرةالملومة ھذه 

ة في األسواق المالیة في أنحاء  ّ بات حاد ّ وتقل
فة  ّ العالم، باإلضافة إلى تقلبات الطقس المتطر
ً، ودعونا ال ننسى أحداث الشغب في  عالمیا
إنجلترا، كان من المتوقع أن تالم الشمس مع 
ازدیاد نشاطھا المغناطیسي وانبعاثات 

االت تشیر الى وفعال نشرت عدة مق. شواظھا
عالقة الشمس بكل ذلك، منھا مقال إخباري 

وأخرى ظھرت على الموقع " رویترز"من 
اإللكتروني للبي بي سي العربیة، وفي كلتا 
مت وجھات نظر متنوعة، لكن  ّ ُد المقالتین ق

النشاط " نظریة"دون رفض واضح لـ
وقبل . الشمسي كسبب لألحداث األخیرة

جزائري " فلكيٌ "حوالي سنة كان ھناك 
ً ألن " تنبأ" أن شھر رمضان سیكون قاسیا

النشاط الشمسي العارم سیرفع من درجة 

 .الحرارة بشكل ملحوظ

لكن ما حقیقة الموضوع وصحة ھذه 
ّ بدورة األفكار؟ نحن  نعلم أن الشمس تمر

ً، 11نشاط مغناطیسي كل  ً تقریبا  عاما
ّب على ذلك زیادة أو نقصان في البقع  ویترت
الشمسیة، وازدیاد في الشواظ الشمسي 

  .واالنفجارات  على سطحھا

ح الرسم البیاني التالي التغیر في  یوضّ
، مع 2000عدد البقع الشمسیة منذ العام 

 وزیادة 2009عام عودة االرتفاع في أواخر 
  . النشاط كما ھو متوقع خالل السنوات المقبلة

لكن الى أي مدى سیؤثر ھذا على مناخ 
األرض؟ الموضوع معقد ولكن اإلجابة 
السریعة ھي أن ذلك التأثیر قلیل، ثم إن 
ر أي  النشاط الشمس أضعف من أن یفسّ

ارتفاع محلي أو إقلیمي في درجات الحرارة 
  . ھنا أو ھناككما یحدث من حیث آلخر

لكن كیف یمكن ألي شخص أن یعتمد 
على ھذه الظاھرة لتفسیر تدھور أسواق 
األسھم العالمیة خالل األسابیع القلیلة السابقة؟ 
لقد الحظ الناس أنھ في األسبوع السابق 
حدثت انبعاثات ھائلة وقویة من اإلكلیل 

مع التراجع الكبیر في " تزامنت"الشمسي 
كما الحظ الناس . میةأسواق البورصة العال
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ّ الشمس بدورات نشاط، فإن  أنھ كما تمر
 ّ ّ بدورات مماثلة، بل وكأن السوق یبدو أنھ یمر

ً بینھما ویقول أصحاب ھذا . ھناك ارتباطا
الطرح أن تأثیر النشاط الشمسي على 
ّ على المستثمرین . البورصات ھو تأثیر نفسي

ویستشھدون بالدراسة التي أجریت عام 
  بنك أتلنتا االحتیاطي  من قبل2003

لت إلى أن مثل ھذه  الفیدرالي والتي توصّ
  .العواصف قد تؤثر على األسواق المالیة

حسنا، تلك فرضیة یمكن اختبارھا، لذا 
وفعال فإن . على أحد الباحثین أن یفحصھا

وھو ألكساندر باخالوف من جامعة (أحدھم 
ً دراسة بعنوان ) موسكو را ّ أثر "نشر مؤخ

سي على سلوك المستثمرین في النشاط الشم
ُص إلى أنھ " األسواق المالیة بناء "حیث خل

على تحلیالت لبیانات تاریخیة واسعة، فإنھ لم 
تظھر عالقة بین النشاط الشمسي وسلوك 

ّ أن أشیر الى أن مصدر ". المستثمرین  علي
ھذه الدراسة ھو موقع مفتوح ولیس مجلة 

ً لتقییم  مة، وأنا لست خبیرا ّ ھذا علمیة محك
البحث، لكنھ دراسة إحصائیة تعتمد على 

 .معطیات میدانیة ویمكن فحصھا

ولتوضیح الصورة للقارئ ووضع 
المعلومات أمامھ، ھا ھنا رسومات بیانیة 
لتغیرات أعداد البقع الشمسیة ومعدّل مؤشر 

لمعظم القرن الماضي، ویمكن " داو جونز"

بالطبع . للقارئ أن ینظر الى التغیرات بنفسھ
ن في األبحاث العلمیة ال نعتمد طریقة نح

ً أن " ألق نظرة" ھذه، لكنھ من المفید عادة
نرى بعیوننا ما الذي تقولھ البیانات قبل أن یتم 

   .إدخالھا في البرامج اإلحصائیة  التحلیلیة

، إنھ لمن المھم أن  ً ً ولیس آخرا أخیرا
ّل كیف أننا نحن البشر سریعو الربط بین  نحل

نحن ال نعرف "نعتقد بفكرة الظواھر، وأننا 
ّ شيء، إذن ھناك إمكانیة لوجود ارتباطات  كل

رت لدینا نحن ". خفیة بین الظواھر ّ لقد تطو
ٌ على مالحظة األنساق ألن ذلك  البشر قدرة

ولكننا . خدمنا عبر تاریخنا الطویل والشاقّ 
رنا لھذه النمطیة في  ّ ً في تصو بالغنا أیضا

  .تأحیان ال توجد فیھا تلك العالقا

د نحن العلماء خطأ  ّ وكثیرا ما نؤك
االعتقاد بارتباط أحداث ببعضھا فقط ألنھا 

وألن . حدثت بنفس الوقت أو كانت متتالیة
الحیاة شاقة بالنسبة لكثیر من الناس فإنھ من 
المریح لھم نفسیا إلقاء اللوم على عوامل 
خارجیة، وخاصة تلك التي الیملك المرء لھا 

 ً  ولذا فلنتقبّلھ بشجاعة ،"مصیرنا"إنھ .  دفعا
  .ولنواصل المشوار

ً فكریا  في حقیقة األمر فإننا سنحرز تقدما
ً فقط عندما نرفض ھذا  وحضاریا حقیقیا

إننا نحتاج إلى أن نغرس في أبنائنا . التفكیر
وطلبتنا عادة التساؤل والبحث عن األدلة، 

مراجعة نقدیة، " الموروث العزیز"ومراجعة 
كن اختبارھا والبحث عن تفسیرات یم

ھ آخر ھو محض تخمین . وتأكیدھا ّ وأي توج
ّ وسلوك العقالنيّ    .وتفكیر بدائي
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   نضال قسّوم.د.أبقلم 

  أستاذ الفیزیاء والفلك في الجامعة األمریكیة في الشارقة
  نائب رئیس المشروع اإلسالمي لرصد األھلة

  

 الزلزال وأمواج بسرعة وبعد حدوث
ّرة والمفجعة في الیابان، تساءلت  تسونامي المدم
الكثیر من وسائل اإلعالم المطبوعة ومواقع 
 ً اإلنترنت، بما فیھا جھات محترمة ومرموقة جدا

، عما إذا كانت ھذه الكارثة ناتجة )عربیة وغربیة(
إن . عن تأثیر القمر أو على األقل ذات عالقة بھ

اط المفترض أن الكثیر من السبب في ھذا االرتب
ّ قد نقلت أن القمر سیصل  وسائل اإلعالم كانت للتو

األسبوع القادم، ولذا فربما وھو " القمر الكبیر"لحالة 
ّ ) حجمھ األقصى(في حالتھ ھذه  سیسبب حاالت مد

  .قویة وزالزل على األرض
 

ر بوضوح وبدون لبس أن  ّ ھنا یجب أن نقر
إن . ة لھا بالقمرالزلزال وأمواج تسونامي ال عالق

ّ ینتج  الفھم الخاطئ جاء لكون الناس یعلمون أن المد
بشكل رئیسي، ) وھذا صحیح بالفعل(بسبب القمر 

ّ یصبح  ً في ذلك، لذا فالمد وأن الشمس تساھم جزئیا
ً في حالة البدر أو المحاق ّل . أكثر وضوحا وفي المعد

فإن المیاه ترتفع بمقدار نصف متر أثناء المدّ العالي، 
لكن عندما تكون الشمس والقمر واألرض على 

وھذا یحدث في حالتي البدر (استقامة واحدة 
 80حوالى ، فإن ارتفاع المیاه یصل إلى )والمحاق

  .سم
 

/  آذار19وقد سمع الناس بالفعل أنھ بتاریخ 
سیصل القمر إلى ) بعد أسبوع من اآلن(مارس القادم 

وھذا ما یعرف (أقرب نقطة لھ من األرض 
، وحیث أن مدار القمر حول )ضیض القمربح

 ّ وسیكون القمر على ) بیضاويّ (األرض إھلیلیجي
استقامة مع الشمس واألرض، فبالتالي سیكون ھذا 

ً مما ھو معتاد ولھذا فقد تم اإلعالن . البدر أكبر حجما
ة وشدة خالل لیلة  بالفعل أن المدّ سیكون أكثر قوّ

أن ھذا لى إلكن الحسابات تشیر ". البدر السوبر"
ّ لقرب القمر من األرض لن یزید  التأثیر اإلضافي

ّ إال بنسبة  وھذا یعني أنھ بدل أن  %. 15ارتفاع المد
 ّ ّع وصولھ لـ 80یكون ارتفاع المد  92 سم، فإننا نتوق

 .سم
 

واآلن، فإن ذلك التأثیر لیس فقط أضعف من           
وّ  تسونامي كما شاھدنا للت أن یسبّب زالزل أو أمواج

، بل إن ھذه الكارثة حدثت )وما وراءھا(في الیابان 
قبل أسبوع كامل من وصول القمر لحالة البدر، وفي 
الحقیقة فإن أي شخص یمكنھ الخروج ھذه اللیلة 
لیرى القمر في طور التربیع، حیث أن موقعھ في 

– درجة مع اتجاه الشمس90الفضاء یصنع زاویة 
لحقیقة أنھ في ھذا یعلم الكثیر من الناس في ا. األرض

ّ أضعف ما یمكن  .الموقع یكون المد
 

ّ القرب : یبقى السؤال األخیر بالتالي ھو ھل إن
ّ للقمر أمس عوّض عن كون القمر في حالة  النسبي

ً؛ فالقمر كان في : التربیع؟ إن اإلجابة ھي ال أبدا
ل بعده عن األرض ّ  !الحقیقة على بعد أكبر من معد
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 بقلم منال بوالجدري

 
لقد تعودت جمعیة الشعرى على تشجیع 
ھواة الفلك و محبي المنافسة الفلكیة و ذلك بتنشیط 
. مسابقات علمیة خالل فعالیات الملتقیات الفلكیة

  لطالب الثانویات 3 و 2 -1فبعد سیرتا علوم

عادت الشعرى لتحیي مسابقة أحسن ھاوي فلكي 
ھواة الفلك الجزائریین جزائري و الموجھة ل

المشاركین في المھرجان الوطني تطرح فیھا أسئلة 
في شتى میادین علم الفلك حیث یتم تعیین الفائز في 
المسابقة بعد التصحیح من طرف لجنة مختصة و 
قد فاز العدید من المشاركین في المسابقة  ففي 
المھرجان السابع فاز حامدي زكریاء من جمعیة 

 برحلة إلى الصین لرصد الكسوف القبة السماویة
كما تحصل شمس الدین  2009ي للشمس سنة الكل

عنانة من جمعیة سیریوس ببجایة على كمبیوتر 
محمول نظیر تفوقھ في مسابقة مھرجان العام 

  . الفارط 

ري  ي جزائ اوي فلك سن ھ سابقة أح م
ا  ائزین فحظ رة للف وائز معتب ام بج ذا الع تعود ھ س

  .موفقا لجمیع الھواة

   
  
  

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خفق إلى تكرار المحاولة حتى ینجحاألمل یدفع بالم
  

                           وإنما الشجاعة في السیطرة على الخوفس الشجاعة أن یخلو قلبك من الخوفلی
  

 ال تشاور مھموما و إن كان عاقال                                 وال تشاور جائعا وان كان فطنا

 حامدي زكریاء رفقة وفد الشعرى إلى شنغھاي
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  بقلم قرقوري ھشام

  
المذنب إلنین مذنب صغیر اكتشف من 

 10 الروسي لیونید إلنین یوم الھاوي الفلكيطرف 
 ملیون 647 حیث كان على بعد 2010دیسمبر 

 45كیلومتر وقد استخدم لرصده تلسكوب آلي قطره 
 إلى 3، یتراوح قطر نواة ھذا المذنب ما بین سنتیمتر

 100000 كیلومتر أما ھالتھ الغباریة  فوصلت إلى 4
كیلومتر وقد اختلف العلماء في كونھ إما مذنب طویل 

 10000األمد أي یكمل دورة حول الشمس كل حوالي 
سنة وإما أنھ من المذنبات ذات المدارات المفتوحة أي 

 ثم یغادر المجموعة یدور دورة واحدة حول الشمس
  .الشمسیة

كان من المفروض أن یبلغ ھذا 
المذنب نقطة الحضیض، وھي أقرب نقطة في مداره 

 ویكون في 2011 سبتمبر 10إلى الشمس، یوم 
 2011 أكتوبر 16أقرب نقطة لھ من األرض یوم 

 ملیون كیلومتر أي ربع المسافة بین 34بمسافة 

ثنائي األرض و الشمس حیث یمكن رصده بمنظار 
 أن ھذا اكتشفأو باستعمال تلسكوب صغیر،ولكن 

المذنب قد تفكك ولم یبقى منھ سوى فتات فقد سجل 
ھواة الفلك الراصدون لھذا الجرم تدني في سطوع 

  . نواتھ و ھذا في شھر أوت الماضي
و قد انتشرت في اآلونة األخیرة عبر 
شبكة اإلنترنت أخبار حول ھذا المذنب تقول بأنھ 

ي حصول الزالزل التي ضربت العدید من السبب ف
المناطق كزلزال الشیلي وزلزال الیابان كما انھ 

 2011 أكتوبر 26سیتسبب في كوارث أخرى یوم 
أین سیتوسط األرض و الشمس كزالزل مدمرة بشدة 

 على سلم ریختر مما یؤدي إلى تدمیر 13 و 12
المناطق الساحلیة المحاذیة للمحیط الھادي و كسوف 

 أیام و براكین وفیضانات قد تؤدي 3 یدوم للشمس
  .إلى نھایة العالم

یقول العلماء بأنھ حتى و إن لم یمت 
فلن یكون لھ أي تأثیر على األرض فجسم صغیر 
بحجم ھذا المذنب ال یستطیع التأثیر على الكتلة 
الھائلة للشمس أما الزالزل والبراكین فالسبب 

عالقة الرئیسي لھا ھي عوامل جیوفیزیائیة ال 
لألجرام السماویة بھا كما أن القمر أكبر بمئات 
المرات من ھذا المذنب وأقرب منھ إلى األرض وال 
یمكن لھ كسف الشمس إال بضع دقائق، إذا من 

 أیام أخیرا 3المستحیل أن یحدث إلنین كسوفا مدتھ 
فإن الخطر الوحید للمذنبات والذي قد یھدد األرض 

  .إلحتمال قد استبعدھو االصطدام بھا و لكن ھذا ا
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  بقلم سلسبیل شاذلي

  
خیم الظالم كثیفا على مدن األوراس ، و سكنت 
ات  ر دباب ق غی م تب ة ، و ل ت الحرك وات ، توقف األص

لكن العیون لم تغمض لھا ... االستعمار تجول في األنحاء 
 یعتري القلب الجفون ، فما إن یسمع صوت ضعیف حتى

ة و  ا بالبطول ا ممزوج ان خوف ھ ك ب ، لكن وف رھی خ
دي  ي ... التح دور ف وت ی شبح الم شعر ب ع ی ان الجمی ك

ل  ة ، و الك ة لحظ ي أی س ف ف األنف د یقط اء ، و ق األنح
عندھا كان معرضا للخطر ، ففي أي وقت قد یھاجم بیت 
و یباد من فیھ ، دون سبب وجیھ ، لكنھا بكل بساطة نفس 

ا المستعم ر الوحشیة الملیئة باألضغان و األحقاد أكثر مم

  ...قد یتخیلھ عقل أي بشري 
  

ا ،  دون أفواج رج المجاھ ات ، خ ك اللحظ ي تل ف
ي ذات  ا كانت حذرة ف یسیرون بخطى ثابتة شجاعة لكنھ
ھ  ا خططوا ل تقتل م ة كانت س ة خاطئ أي حرك الوقت ، ف

ان ... قبل أن یولد  ھ ك وال ، لكن ع مجھ كان مصیر الجمی
ة لحظة  ي أی یحدد ف سیون . س ود الفرن ف الجن اك ، وق ھن

ایر  رة ، یتط راتھم حقی ت نظ شوارع ، كان ون ال یحرس
ا  الشرر من أعینھم الزرقاء تلك ، لكنھا كانت تخفي خلفھ

  ...جبنا ال حدود لھ
  

ل  ي جب سیرھم ، و ف دون م ل المجاھ واص
األوراس أشعل فتیل الثورة ، و انطلقت أولى رصاصاتھا 

ا.  د ھ سائر فق ا خ وا بھ دو و ألحق د الع دى قواع جموا إح
ستعمر  س الم ي نف ب ف وا الرع سیمة ، و زرع د ... ج لق
ا حسابا  م یحسب لھ ھ ، ل لكن و . كانت صدمة مروعة ل

بعد أن توالت مثیالت ھذه الھجمة في شتى أقطار الوطن 
دة سر ... ، أدرك أنھا ثورة شعب  اد و ال الع لم یكن العت

ورة ، ف ك الث اح تل ستعمر نج وة الم ت ق س كان ى العك عل
ل  تفوق قوة المجاھدین أضعافا مضاعفة ، لكن الفضل ك
ة و  دیھم الثق نع ل ذي ص ا ال انھم ب ى إیم ود إل الفضل یع

سالتھم و  م ب ور ، ث د األم ى أش ال عل د اإلقب ة عن العزیم
 –وصدق . صمودھم ، اللذان دكا ركائز الدولة الفرنسیة 

الى  ول –تع ن ف: "  إذ یق م م رة ك ة كثی ت فئ ة غلب ة قلیل ئ
صابرین  ة " ( بإذن هللا و هللا مع ال سورة  / 249من اآلی

  ) .البقرة 
ى الحق  ات عل إنھ حب الوطن و التعلق بھ والثب

ل ...  ات المحت ة ھجم صدور عاری ون ب انوا یواجھ د ك لق
ي لجج الخطوب ... دفاعا عن الوطن  لم تخر عزیمتھم ف

ون العدو دروسا متتالیة و أھوال المصائب ، بل كانوا یلقن
في اإلصرار و التضحیة ، فكانت دماءھم الزكیة مغتسل 

  ...ثرى الوطن و مطھره من دنس المحتل 
  

ة ،  لقد ضربوا بكل بساطة أكبر مثال في البطول
إنھا بطولة رجال ، كانوا صناع النصر ، بل كانوا صناع 

ھ  رفھ و حریت ستردي ش وطن ، و م ذا ال اد ھ ذا ... أمج ل
ي كتب استح ا ف ل جدارة أن تسطر أسماؤھم عمیق قوا بك

  ...التاریخ 

  
ا  م أیھ ق بك الل تلی اءة إج ار و انحن ة إكب فتحی
سابحة  م الطاھرة ال العظماء ، و ھذه منا مناجاة ألرواحك

  ...في جنان الخلد 
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2011 
  بقلم خرواع عزیزة

 
فیة أن لطالما عودتنا سماء اللیالي الصا

تھدینا مشاھد وصورا من سحرھا یتھیأ لنا أنھا من 
في . وحي الخیال، تأسرنا بجمالھا وتتحفنا برونقھا

كون على موعدھا الدائم مع ت س2011شھر نوفمبر 
الجمال بحلتھا المزینة بالنجوم والكواكب واألجرام 
المتأللئة من خالل مختلف المشاھد واألحداث الفلكیة 

یث سنسجل تقاربات عدیدة بین ح. المتوقع رصدھا
القمر والكواكب أو بین الكواكب والنجوم، أھمھا 
اقتران القمر والمشتري، فبالرغم من السطوع الكبیر 
للقمر الذي سیكون في طور البدر تقریبا إال أنھ لن 
یخفي تماما بھاء الكوكب العمالق الالمع المشتري 

  .على األفق الشرقي

   
 في األیام الموالیة، بعد انحسار ضوء القمر

سیكون المشتري المھیمن على السماء كلھا تقریبا بما 
أن معظم الكوكبات النجمیة الخریفیة خافتة ومعظم 
نجومھا من القدر الثالث والرابع ما عدى بعض 
الكوكبات مثل المجموعة الشمالیة التي تضم كال من 
كوكبة ذات الكرسي، برشاوس أو حامل رأس الغول 

المسلسلة أین تقع أقرب مجرة إلینا والمسماة والمرأة 
لكن حتى مع ). المرأة المسلسلة(مجرة الصوفي

اإلطاللة ألألولى للكوكبات الشتویة الزاھیة في الثلث 
الثاني من اللیل وبعد مدة قلیلة من شروق المشتري، 

  .یبقى بریقھ یطغى حتى على ألمع النجوم
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خر لكن ھذه بعدھا سنشھد تقاربا ممیزا آ
المرة على األفق الشرقي بین كل من كوكب الزھرة، 

، كما "قلب العقرب"عطارد ونیر كوكبة العقرب 
سنسجل تقاربات أخرى مع مرور األیام بین 

الكواكب والنجوم نذكر منھا تقارب كوكب المریخ  
إضافة إلى تقارب " قلب األسد"ونیر كوكبة األسد 

وكل تلك " السنبلة"كوكب زحل ونیر كوكبة العذراء 
  .النجوم ذات لمعان من القدر األول

 
 

 
  

  . یوم13أما أھم زخة شھابیة ستسجل خالل الشھر فھي زخة األسدیات التي تدوم حوالي 
 :2011الجدول یبین تواریخ أھم األحداث الفلكیة لشھر نوفمبر 

 الیوم الحدث
  2011 نوفمبر 02  التربیع األول للقمر

 2011 نوفمبر 05 ) الساعة\ شھب 5( لثوریات الزخة الشھابیة ل
 2011 نوفمبر 09 اقتران القمر مع كوكب المشتري

 2011 نوفمبر 10  القمر في طور البدر
 2011 نوفمبر 10 تقارب كوكب الزھرة و عطارد مع النجم قلب العقرب

 2011 نوفمبر 11 تقارب كوكب المریخ و النجم قلب األسد
 2011 نوفمبر 14  درجة22.6لعظمى لكوكب عطارد االستطالة الشرقیة ا

 2011 نوفمبر 14 تقارب كوكب زحل  و نجم السنبلة نیر كوكبة العذراء
 2011 نوفمبر 18  التربیع األخیر للقمر

 2011 نوفمبر 18 ) الساعة\ شھاب 20(الزخة الشھابیة لألسدیات  
  2011 نوفمبر 22  ) الساعة\ شھاب 400ل إلى وتیرة متغیرة قد تص(الزخة الشھابیة ألفا وحید القرن 

  2011 نوفمبر 25  )كسوف جزئي غیر مرئي من الجزائر(والدة القمر الجدید 
  2011 نوفمبر 27  اقتران ھالل القمر مع كوكب الزھرة
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  حسب شھادة سكان المنطقة
 بقلم مراد حمدوش

 
 

ة ببلدیة مكیرة في والیة شھدت قریة تاق
 24 إلى 23تیزي وزو، شرق الجزائر العاصمة لیلة 

 ظاھرة فلكیة نادرة، فقط )23:30الساعة (جوان  
سقط على األرض نیزك، وھو عبارة عن صخرة 
ارتطمت باألرض بعد أن انفجرت الكتلة الصخریة 

 سم مكعب حیث 30 إلى 25والني یبلغ حجمھا نحو 
  .داخل حرم مقبرة القریةارتطمت بشجرة زیتون 

للتذكیر فإن النیازك ھي المخلفات المتبقیة 
من مادة ما بین الكواكب الصخریة أو المعدنیة أو 
اإلثنین معا، والتي تدخل الغالف الجوي األرضي 
بكتلتھا الكبیرة، وتبدأ بالتبخر واالضمحالل، وبسبب 

 ال تضمحل بالكامل بلكتلتھا الكبیرة فإنھا ال تتبخر و
یرتطم یتبقى منھا جزء یصل إى سطح األرض و

بھا، و ھذا الجزء الساقط على سطح األرض ھو 
وھذه الظاھرة نحدث على الكواكب و . النیزك

األقمار و األجرام السماویة المختلفة ویمكن 
مالحظتھا من الفوھات النیزكیة التي تحدثھا ھذه 
الكتل عند التصادم مع السطح الذي یمثل فوھة 

  .ةنیزكی

وقد أقامت الجمعیة زیارة علمیة استكشافیة 
 جویلیة  كما جلبة عینات و 5إلى مكان االرتطام یوم 

تحدثت مع شھود كانوا في المكان لحظات بعد سقوط 
  .النیزك

  
  :حیثیات الرحلة

المسافة المقطوعة للوصول غلى مكان االرتطام -
   . كلم من قسنطینة450حوالي 

  .سنطینة ساعات من ق5زمن الرحلة -
من خالل معاینة مكان سقوك النیزك 

التحدث لشھود كانوا في عین المكان جمعنا و
  :المعلومات التالیة

 24 إلى 23وقت سقوط النیزك ھي لیلة الخمیس  -
 25لیس  بتوقیت غرینتش و23:30جوان في الساعة 

  . جوان كما ذكر في الصحافة26إلى 
ة من خالل ما خلفھ النیزك من فوھة صغیر -
احتراق شجرة واحدة و التي سقط علیھا مباشرة و

  . سم20فإن حجم النیزك الساقط یرجح أن ال یتعدى 
  .انبعاث رائحة كریھة لحظات بعد االرتطام -
بقایا مادة شدیدة االشتعال فوق شجرة الزیتون التي  -

  ).احتمال وجود مادة الكبریت(وقع علیھا االرتطام 
 40 إلى 30نیزك حوالي الزاویة التي سقط منھا ال -

  .درجة فوق األفق من جھة الشرق حسب الشھود

ي  - ا ف سقوط لتحلیلھ ان ال ن مك ات م ب عین م جل ت
ر  سنطینة(المخب ة ق وم األرض/جامع ة عل ).كلی

 

 .م1986ھل تعلم أن تشالنجر انفجرت عام  ) 1
 . سنة34م وتوفي صغیر عن عمر یناھز 1934ھل تعلم أن غاغارین ولد عام  ) 2
 .ھل تعلم أن الصراصیر بعد احتكاكھا باإلنسان تسارع إلى مخابئھا من أجل تنظیف جسدھا ) 3
 .ھل تعلم أن صوت البط ال یسمع لھ صدى ولم یكشف سبب ذالك ) 4
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  كلمة السر
بعد تشطیب الكلمات سوف تتعرفون 

على الدكتور الذي اكتشف البصمة 
 م1877وذالك عام 

  
یت، قمر،  ثقب أسود، أمونالكلمات

، رمان، الروح، كسرى  إبداع، نمر
الكونغرس، دیناصور،  ،ثوم فل،
السلوى، رمد، ولیمة، وھران،  المن،

صوت،  قط، جابر، بن، حیان،
  .الرعد، ھزیم، شعر، الفرزدق

  
  
  
 

  لغز العدد
  .  بطیخات تزن كلھا نفس الوزن إال واحدة فاسدة تزن أقل من األخریات8بائع بطیخ لدیھ 

  :السؤال
البطیخ مرتین فقط بواسطة میزان عادي دو كفتین  كیف یمكن  للبائع التعرف على البطیخة الفاسدة وذالك بوزن

  ؟استعمال عیارات الوزن من دون
  

  إجابات مسابقة الھاوي الفلكي

  جــــــدول التــــقـــیــــــــیــم
  

   إجابة صحیحة20 إلى 18من 
  -فلكي محترف-

  ى ضروريإنضمامك إلى جمعیة الشعر
  

   إجابة صحیحة18 إلى 15من
  -ھاوي فلكي ممتاز-

  علیك فقط بالدعم القلیل

  
   إجابة صحیحة15 إلى 12من

  -معلوماتك الفلكیة في المستوى-
  ابحث أكثر

  
   إجابة صحیحة12 إلى 8من

  -ھاوي متوسط-
  ضاعف معلوماتك

  
   إجابة صحیحة8 إلى 5من

  -ھاوي جد ضعیف-
  كیة بسرعة قصوىیلزمك رفع معناویاتك الفل

  
   إجابات5أقل من 

  -ال عالقة لك بالفلك-
  ابدأ بالبحث من اآلن 

 ھـ ث ق ب أ س و د ر ا ف
 س ى و ل س ل ا م ك ب ر
 ر ن ا د ر ن ا س م د ز
 غ و م م ا ن ر و ل ا د
 ن ر ل ر و ى ث ي ف ع ق
 و ف ھـ ي ر ن ح و ر ل ا
 ك و ن ب م و ي ا ن م ر
 ل ب ا ق ط ھـ ل ت ق م ر
 ا ج ص و ت م ا ل ر ع د
 ن ا ي ح ن ل د ھـ ز ي م
 ر ع ش ر و ص ا ن ي د ز
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2011  
 بقلم ریمة موسار

  
  الدولیةسنة ال2005بعد أن كانت سنة 

 للتنوع البیولوجي، 2010  للفلك  و2009للفیزیاء، 
 سنة عالمیة 2011أعلنت األمم المتحدة سنة 

، یحتفل العالم بأكملھ على مدارھا بھذا العلم اءللكیمی
ومساھمتھ األساسیة في المعرفة، وحمایة البیئة 

  .والتنمیة االقتصادیة
بدأ البحث في   

الكیمیاء منذ القرن الرابع 
م، فانطلق العلماء من .ق

العیني إلى المجھري، 
وصوال ألصغر مكونات 

النیترونات، (الذرة 
وبفضل ...) االلكترونات

بحاثھم تمكن العصر الحالي من استخدام الكیمیاء أ
...) البناء، األكل، النقل، العالج(في الحیاة الیومیة 

 ةضروریوأصبح مستحیال التخلي عنھا، كونھا 
لفھمنا للعالم والكون من جھة، وألنھا في قلب إنتاج 

الغذاء والدواء والوقود وعدد ال یحصى من 
. جھة أخرىالصناعات التحویلیة والتعدین من 

والبحث متواصل ومستمر بھدف تحسین مستوى 
بأقل ضرر ممكن لبیئتنا ...) الراحة الحراریة(الحیاة 

وكذا لحیاتنا وحیاة األجیال من ) االحتباس الحراري(
   .بعدنا

  :         والسنة الدولیة للكیمیاء نأمل فیھا
 .إعطاء دفعة للعالم إلى ھذا العلم

كیمیاء من قبل الجمھور العام زیادة التقدیر والفھم لل
وزیادة الوعي للكیمیاء في ضوء تحدیات التنمیة 

  .المستدامة
  .تشجیع اھتمام الشباب في مجال العلوم
  .تولید الحماس لمستقبل واعد للكیمیاء

احتفال بمساھمات المرأة في العلوم وذلك بمناسبة 
على جائزة نوبل في الكیمیاء لـ ماري  100الذكرى 

.كوري
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