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  كلمة العدد
ا يف تطل علينا مجعية الشعرى من خالل مرآ

  ...عددها الثاين مبواضيع فلكية شىت
املهرجان الوطين بدايةً، تتناول بالعرض 
سنوي ، املوعد الالتاسع يف علم الفلك اجلماهريي

الذي جيمع رواد الفلك يف اجلزائر وخارجها من هواة 
 4الكسوف اجلزئي ليوم وخمتصني، وكذا مناسبة 

املاضي الذي نظمت خالهلا مجعيتنا محلة رصد  جانفي
 للدورة العلمية التكوينيةبعدها، تقرير . جبامعة منتوري

خالل اجلولة السياحية إىل مدينة القنطرة الساحرة بوالية 
  .بسكرة

كان له حظه من  الشطار الصغارنادي 
العرض، كتجربة رائدة يف االهتمام بالناشئة يف جمال 

  .علم الفلك اهلاوي، ووصف ألركانه وأنشطته املختلفة
أيضا، جند مواضيع فلكية شيقة بني صفحات   

يف التكنولوجيا احلديثة أوهلا، حول مسامهة ... جملتنا
مث . تخصصيف قسميه اهلاوي وامل علم الفلك تطوير

مث نسلط . االستكشافات القمريةسرد لتاريخ الربامج و
مغمورة يف تارخينا  عاملة فلكية نابغةالضوء على 

بعدها، نعرج على وجه اإلعجاز يف اآلية . اإلسالمي
واحلقيقة العلمية وراء  ﴿والسماء ذات الرجع﴾الكرمية 

كوكبة أخريا نرفع أعيننا إىل السماء لرصد . ذلك
  .أمانالتو

من  أركانٌ قارةتتخلل هذه املواضيع 
مستجدات فلكية، مصطلحات فلكية، صورة 

وتسلية .. العدد، خارطة السماء لشهر مارس
  .للقارئ الفاضل

مرآة "إذًا، هي خطوة أخرى يف مسرية 
  .املستمرة بإذن اهللا وعونه" الشعرى
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  ماهريياملهرجان الوطين التاسع لعلم الفلك اجل
بقلم قرقوري هشام

قد حتول الصالون الوطين لعلم الفلك اجلماهريي، 
ذلك املوعد السنوي للفلكيني اجلزائريني، إىل مهرجان يف 

نوفمرب  1أكتوبر إىل  29طبعته التاسعة، و ذلك من 
ويصادف  بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، 2010

 2010ضاء هذا املهرجان االحتفال باألسبوع العاملي للف
  .جلزائربا

ر العديد من األندية، اجلمعيات قد شهد حضوو 
ليت تشتغل يف ميدان علوم الفلك املؤسسات الوطنية واو
، (ASAL)منها وكالة الفضاء اجلزائرية علوم الفضاء و

، (CTS)املركز الوطين للتطبيقات الفضائية بأرزيو 
واحملطة اجلهوية لرصد  (CRAAG)مرصد بوزريعة 

كما شاركنا . ، الوكالة الوطنية لألرصاد اجلويةالزالزل

هذه السنة عدد من مجعيات فلكية من العامل العريب 
وأوروبا، نذكر منها اإلحتاد العريب لعلوم الفضاء والفلك 

(AUASS)  واجلمعية الفلكية الفرنسية(SAF) ،
اجلمعية الفلكية التونسية، اجلمعية الفلكية األردنية، اجلمعية 

لعمانية، مجعية الشارقة لعوم الفضاء والفلك، الفلكية ا
ستشعار عن بعد، وأساتذة وشخصيات من الاملركز اللييب ل

  ). ...مصر ليبيا، العراق،(أجنبية ودولة عربية  10

الذي  2010إن املوضوع العام لألسبوع العاملي 
جمرتنا درب "، أما احملور اخلاص فهو "ألغاز كونية"اختري 
وشساعتها وألغازها ليتعرف اجلمهور على بروعتها " التبانة

هي إال جنم من بني مئات  مشسنا ماأن بيتنا الكبري حيث 
  .املاليري من جنوم هذا البيت
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تضمن برنامج املهرجان حماضرات حول مبا جيري يف 
كما . خمتصنينا الكوين مقدمة من طرف أساتذة وجوار

ا عرضت منتوجات فلكية ذات طابع بيداغوجي مت إنتاجه
من طرف الشعرى حول هذا املوضوع، واليت قدمت للبيع 

  .بأسعار يف متناول اجلميع

 TWANكما خصص جناح من املعرض الدويل 
يأيت للمرة الثالثة على للتصوير الفلكي الذي ) العامل ليال(

قد كان  TWANنذكر أن مشروع . قسنطينةإىل التوايل 
 م الفلكورية للسنة الدولية لعلمن أحد املشاريع احمل

2009.  

شة عن الورشات العملية املختلفة، ورإضافة إىل  
عن املنتدى العريب املوحد من اإلذاعة العربية الفلكية و

تقدمي اجلمعية الفلكية األردنية، إىل ورشة عن كيفية إنشاء 
كيفية من اجلمعية الفلكية التونسية،  تلسكوب راديوي

الفلكية  انتقاء تلسكوب من النوع اجليد من اجلمعية
الفرنسية، وورشة األستاذ مروان الشويكي مدير القبة 

جهة للجمهور مان املوسلطنة ععاصمة الفلكية مبسقط 
منه كبريا ت عدداالعام اليت شد.  

كما أقيمت نشاطات مسلية للصغار، مسابقات 
من ضربة "علمية، ونشاطات أخرى، نذكر منها مسرحية 

من  مت يف احلفل اخلتامياليت قد" رأسية إىل جولة جمرية
احلاضر وكانت مفاجأة للجمهور  طرف أعضاء الشعرى

خذ اجلمهور يف رحلة جمرية أحيث أبدع شباب الشعرى يف 

أناشيد من تقدمي  يتعرفون خالهلا على أهم موجودات ارة،
ـري، واليت  فرقة األنوار، مسابقة أحسن هاوي فلكي جزائ

اجلزائـر بني مجيع دف إىل اختيار أحسن هاوي فلكي ب
هواة الفلك اجلزائريني املشاركني يف املهرجان ليتم تعيني 
الفائـز باملسابقة عرب اللجنة اليت مت اعتمادها هلذا الغرض وقد 
فاز باملسابقة احد شباب مجعية سرييوس مبدينة جباية وكانت 

  .جائزته جهاز حاسوب نقال وجوائز فلكية أخرى

ة على هامش زيارات سياحيبرجمت  ،أخريا
املهرجان، كاجلسور املعلقة، املدينة القدمية، أما اليوم األخري 

نطقة ابن زياد مب" تيديس"أطالل املدينة الرومانية فكان زيارة 
  .ذات التضاريس الرائعة اخلالبة
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  04/01/2011 للشمس ليوم اجلزئي كسوفال
بقلم قرقوري هشام

ل وقامت مجعية الشعرى لعلم الفلك برصد أ
 4وذلك يوم  2011كسوف جزئي للشمس يف سنة 

هذه و ،جلامعة املركزية منتوري بقسنطينةجانفي من ا
. يف حجب القمر جلزء من قرص الشمس الظاهرة تتمثل

ذلك على الساعة بدأ الكسوف فور شروق الشمس و
يف أوج  الشمس قرصجب قد حوبالتوقيت احمللي  7:55

 9:00اعة تقريبا على الس 60%الكسوف بنسبة 
  .10:25انسلخ القمر عن الشمس ائيا على الساعة و

  

نه يرى ن هذا الكسوف اجلزئي، على الرغم أإ
ات، إال أنه كان أوروبيا ثالث قار منبدرجات متفاوتة 

ن استثناء يزة، كون أن كل بلدان أوروبا دوبصفة مم
. ساعات  3دامت ما يقارباليت  متكنت من رؤية مراحله

نافيا يف أقصى سكانداب 80 الكسوف بنيتراوح مقدار 
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يف  كانت يف حني أن النسبة. باجلنوب 70 الشمال إىل
يف أقصى  20 بالقالة إىل 60 اجلزائر ما بني

كذلك يف الشرق األوسط إىل غاية  وشوهد. اجلنوب
هناك عند غروب  حدثالقوقاز وغرب الصني أين 

  .الشمس

  :طرق ووسائل الرصد

ن احتياطات وقائية للعني إن رصد الشمس دو
ننظر إىل جزء من قرص مضيء خطري جدا، إذ يكفي أن 

حداث ضرر ال يعاجل لشبكية العني، مع احتمال إلللشمس 
فينبغي بالضرورة أن الرصد يتم فقط بنظارات . عمى كلي

الكسوف أو مرشحات مشسية معتمدة، أو نظارات 
خرى أما اإلمكانية األ. فما فوق 14التلحيم ذات رتبة 

لرصد الكسوف فهي عن طريق اإلسقاط عرب وسيلة 
إسقاط أشعة أو ) تلسكوب، مناظر مزدوجة(بصرية 

الشمس على ورقة بعد متريرها عرب ثقب صغري يف ورق 
مقوى موجه عموديا مع حمور األشعة الشمسية الواردة 

مما يسمح بالنظر للظاهرة دائما يف االجتاه املعاكس (
  ).للشمس

  

  علماءنشيد أمة ال
  حممد الشفيع :تأليف
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  نادي الشطار الصغار

  بقلم ميموين ريان
تأسس نادي الشطار الصغار جلمعية الشعرى لعلم 

د اهتم ، وق1996الفلك بعد فترة من تأسيس اجلمعية سنة 
بتكوين الفئة الصغرى من أعضاء اجلمعية أو كما يسمون 
بالشطار الصغار، وهو ليس نادي فلكي حبت، بل يهتم كذلك 
مبختلف العلوم كالفيزياء والكيمياء وحىت بتنمية مواهب 
ومهارات األطفال من رسم وصنع جمسمات وإنشاد ومتثيل 

   .مسرحيات علمية وكتابات أدبية

الصغار يف عدة مسابقات علمية كما شارك الشطار 
وفازوا جبوائز على إثرها، كما مثلوا اجلمعية يف عدة ملتقيات 
وطنية ودولية وشاركوا كذلك يف محلة رصد الكسوف الكلي 

  .2006ليبيا سنة ب جالو بصحراء

ليوم، ولكن بأمساء جديدة إىل اوالزال هذا النادي قائم 
  .للشطار وملؤطريهم

، فتكون يف ثالث أركان أما عن طريقة التكوين
  :أساسية
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  :أوهلا ركن التجربة العلمية

اليت تعتمد على قيام الشطار بتجارب يف خمتلف  
ااالت العلمية واليت حتثهم على التفكري املنطقي لتفسري الظواهر 

  .املشاهدة أثناء التجربة والوصول إىل نتائج صحيحة

  :ثانيها ركن علم الفلك

يها الشاطر أساسيات علم وهو ركن نظري يتعلم ف
  .الفلك

  :وثالثها ركن اسمات

وهو ركن تطبيقي كذلك يظهر فيه الشاطر مواهبه 
الفنية، وذلك بصنع جمسمات ملختلف األجرام السماوية، أو 
األجهزة أو املركبات الفلكية وال ننسى األدوات الفلكية 
 األساسية من خريطة مساء خاصة باملنطقة ومزولة مشسية أو

وغريها، فيستعمل الشاطر ذكاءه ومواهبه يف إجياد  سطرالبإ
   .احللول واحليل ملختلف العقبات اليت تواجهه يف صنع جمسمه

كما تتخلل احلصة مابني األركان لعب علمية تشجع 
الشطار على العمل اجلماعي والتعاون، وكذا املنافسة الشريفة اليت 

  .ي قدراتهجتعل كل شاطر يبدي أحسن ما عنده وبذلك ينم

كما يشجع الشطار اتهدين  جبوائز رمزية دورية 
تدفعهم لالجتهاد والنظام واالنضباط، كاحلضور يف املوعد، 
وتنظيم الكراس، واهلدوء يف احلصة، والقيام بأعمال إضافية غري 
 مطلوبة من طرف املؤطر كإجناز جمسمات إضافية أو حبوث أو

اليت تضفي للتكوين عامل مطالعة كتب ما وغريها من التصرفات 
  .منافسة مجيل

كما ذكرنا آنفا 
يشارك الشطار يف خمتلف 
نشاطات اجلمعية، من 
مساعدة يف تنظيم ملتقيات 
وعرض جتارب لصغار 

اجلمهور، وحضور ملتقيات مع القيام مبداخالت فيها، و تقدمي 
دروس فلكية يف مدارسهم أو إكماليام، ويف محالت رصد 

وحىت يف تنشيط حصة نادي املعرفة اإلذاعية مع  السماء الليلية،
األعضاء اآلخرين للجمعية أحيانا، فيتعلم الشطار من خمتلف هذه 
النشاطات  املسؤولية جتاه اجلمهور وجتاه اجلمعية، وكذا الشجاعة 
األدبية واملرونة يف العمل اليت جتعلهم يتحدون أي مصاعب قد 

يف حيام الشخصية  يتلقوها أثناء نشاطات اجلمعية أو حىت
واملهنية، وأهم عامل هو العمل اجلماعي والتعاون يف كل شيء 
الذي جيعل من اجلمعية عائلة يساعد أفرادها بعضهم بعضا كبريا 
وصغريا ويتقامسون األفراح واملشاكل مع بعض، وبذلك يتخلص 
الشطار املنطويني على أنفسهم وغري االجتماعيني من عزلتهم 

  .اجلمعية بسرعة يندهش هلا أولياؤهم ويندجمون يف جو

ويوما ما حبول اهللا سيكرب هؤالء الشطار ويصبحون من 
مؤطري اجلمعية الذين يسهرون على نشر العلوم عامة وعلم 
الفلك خاصة بني أوساط اجلماهري، وحيملون هذه القيم 
واألخالق إىل األجيال اليت تأيت بعدهم مثلما صار الشطار الذين 

  ...م وهكذاكانوا قبله
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  الدورة العلمية التكوينة ملدينة القنطرة

  بقلم قرقوري هشام

نظمت مجعية الشعرى لعلم الفلك دورة 
يف مدينة القنطرة بوالية بسكرة تكوينية ألعضائها 

  .2011جانفي  1و 2010ديسمرب  31ذلك يومي و

من  7:30كانت االنطالقة على الساعة 
كان قسنطينة و شباب أمحد سعدي مبدينةمبيت ال

، تضمن برنامج اعضو 45عدد األعضاء حوايل 
  :الدورة مايلي

  .رحلة سياحية استكشافية ملدينة القنطرة

الكسوفات "حماضرة للجمهور العام بعنوان 
 4باملناسبة الكسوف اجلزئي ليوم  "عرب التاريخ

  .2011جانفي 
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برنامج تكوين رصدي حضره عدد من  
شرح طرق ووسائل الرصد سكان املدينة حيث مت 

ل التلسكوب و اخلارطة السماوية منها كيفية استعما
شرح مفصل للسماء الليلية و ما حتتويه من و

  .كوكبات

 ةحيوأخريا برنامج تكويين لألعضاء صب
كيفية حتديدها لتكون اليوم الثاين حول االجتاهات و

  .14:00رحلة العودة على الساعة 

  

 

 حكم العدد

من فيهما الذي قد أحرز الشرفا... ىف يوم قد اختلفا العقل والعلم   

والعقل قال يب الرمحن قد عرفا..... العلم قال أنا أدركت غايته   

من منا الذي به الرمحن قد اتصفا... فأطرق العلم إطراقا وقال له   

وقبل العقل رأس العلم وانصرفا.... فأدرك العقل أن العلم سيده   
  

 "كونفوشيوس." درك اإلنسان منا كم هو جاهلالتعلم احلقيقي هو أن ي

كيف أصبحت مليونرياً؟ : سئل أحد الزنوج و كان فقرياً مث أصبح مليونرياً فقيل له

.قررت أن أصبح مليونرياً، مث حاولت أن أصبح مليونرياً، فأصبحت مليونرياً: بأمرين: فقال
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ات فلكيةمستجد  
  

  

  

 

 

 

اكتشاف فقاعات جديدة من أشعة غاما تصدر عن 
 جمرتنا درب التبانة

أظهر القمر الصناعي فريمي الذي يدور حول األرض وجود 
بنية واسعة غري اعتيادية متتد على مساحة كبرية حول مركز جمرتنا وتبدو 

لدراسة إىل أن وتشري ا. بشكل فقاعتني بيضاويتني حتيطان مبركز ارة
ألف  50هذه الفقاعات تضاهي ارة يف حجمها حيث متتد على مسافة 

  .سنة ضوئية من األعلى إىل األسفل

وهذه الفقاعات هي مصادر إشعاع قوية جدا ألشعة غاما 
كان العلماء قد عثروا على دالئل سابقة لوجودها دون أن يتم التأكد 

امجة عن إصدارات الثقب األسود منها إىل اآلن، ويعتقد أن هذه األشعة ن
العمالق املوجود يف مركز جمرة درب التبانة، والذي يصدر انبعاثات من 

  .املادة حوله أثناء سقوطها فيه

 
sy.org/pages/news.html-http://www.saaa 

 علماء الفلك يكتشفون أقدم جمرة ميكن مشاهدا حىت اآلن 
ابل على أبعد لقد أطل علماء الفلك باستخدام تلسكوب ه

تشكلت أقل من ليها يف الفضاء ليكتشفوا جمرة إمنطقة ميكن الوصول 
ها أقدم وأبعد جمرة اعتربومليون سنة بعد والدة الكون، و 500

 2011جانفي  26هذا االكتشاف نقل يف . حد الساعة ىلإشوهدت 
ن إ: "الباحثني قوله حدأاليت نقلت عن و  NATUREيف جملة 

و . وىلفهم أحسن للكون يف أيامه األ االكتشاف سيساعد الفلكيني على
اليت لضوء على تطور ارات املبكرة وبوجه خاص سيساهم يف تسليط ا

  ".بعض مئات ماليني السنني فقطتشكلت أوال بعد االنفجار العظيم ب

topic-http://siriusalgeria.ahlamontada.net/t1419 
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 كوكبا يف الكون 50احتمال وجود حياة على أكثر من : ناسا
مؤخرا، مت . خر هي واحدة من أكثر املسائل املثرية للجدل يف العاملآكوكب  ، ومسألة وجود حياة علىوحبثوا فيهعلم الفلك العلماء لطاملا شغل 

كوكباً من شأنه أن يدعم احلياة، وفقا لتقرير لعلماء ناسا، ذكرت صحيفة  50الكشف عن جمموعة من الكواكب احملتملة يف الفضاء اخلارجي، بينها أكثر من 
  .األمريكية" لوس أجنلوس تاميز"

قد اكتشف خالل عامني ثالثة أضعاف الكواكب اليت مت اكتشافها على " كيبلر"توقع أن هذه الكواكب حقيقة، فستكون مهمة وإذا ثبت كما هو م
  .مدار العقد ونصف العقد املاضيني

ثورة  سنة ضوئية، األمر الذي ميثل 3000إىل  500جنما يف منطقة تبعد من  997كوكبا حميطا بـ 1235ما يقرب من " كيبلر"واكتشفت مهمة 
يف " كيبلر"عن ويليام بوركي، احملقق الرئيسي ىف مهمة " لوس أجنلوس تاميز"نقلت . معلوماتية بالنسبة للعلماء العاكفني على البحث عن كواكب شبيهة باألرض

  ."هذه اخلطوة األوىل يف طريق فهم كيفية توزيع احلياة يف ارة"مركز ناسا للبحث، قوله، 

من جنمها، أي أا ليست " صحيحة"على مسافة " جولديلوكس"اً من الكواكب احملتملة يقع يف النطاق الذي يسمى كوكب 54وأضاف بوركي أن 
 .مقاربني لألرض يف حجمها 54نعرفها، ويوجد مخسة من الكواكب  السائل، ومن مث وجود احلياة اليت ساخنة للغاية وليست باردة للغاية مما يسمح بوجود املاء

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/02/04/167715.html 
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  تكنولوجيات الفلك
 بقلم عزيزة خرواع

خالل العصر احلديث، احلقبة األكثر تسارعا يف ميدان 
ء ومواكبة لوترية التطور العلمي، دخل علماء  الفلك وعلوم الفضا
الفلك يف مسرية التقدم التكنولوجي الذي ما فتئ أن أصبح الغالب 
على العصر والذي بدوره حسن من وسائل الرصد الفلكي 

فية واملركبات الفضائية، حيث تعد تكنولوجيا  واآلالت االستكشا
ء األعقد و األكثر كلفة على اإلطالق لكنها كانت السبب  الفضا
الرئيسي يف فك رموز الكثري من أسرار الكون وغموضه وأعطت 

  .أجوبة الستفهامات كثرية ظلت تطرح لسنني عديدة

ل املثال قدمت خدمات  ة على سبي فاألقمار الصناعي
يدان االتصال والرصد ومراقبة الفضاء حيث جليلة للفلك يف م

قمرا صناعيا جزء منها  4000يدور حول األرض ما يزيد عن 
  .خمصص للدراسات الفلكية

ظامنا الشمسي  وأخرى تدور حول أجرام أخرى ضمن ن
ل عنها دف دراستها القمر : والتعرف على خصائصها كمثا

ي يدور حول الشمس يراقب نشاطها الذ) SOHO( صوهو
 لتغريات اليت تطرأ على سطحها وكذلك القمر كاسينيي او

(Cassini) الذي يدور حول كوكب زحل والذي كشف
ر حلقاته وتوابعه العديدة إىل أخره من األقمار اليت . الكثري عن أسرا

   .أطلقت يف ظل التسابق اجلاري بني الدول الكربى حنو غزو الفضاء
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ا توجد أيضا التلسكوبات الفضائية، على رأسه
 (Hubble Space Telescope)تلسكوب هابل الفضائي

سنة ويقدم لنا صور  20الذي يدور حول األرض منذ ما يزيد عن 
لروعة واجلمال تشتمل على تفاصيل مل نكن لنلتقطها من  يف منتهى ا

   .على سطح األرض

وأصبح السفر إىل الفضاء بغرض التجريب والبحث 
ل  العلمي ممكنا بفضل احملطة الدولية الفضائية، ذلك املخترب اهلائ

وقد مت تركيب . كم  100الذي حيلق فوق رؤوسنا على ارتفاع 
ة اليت قادا  ع الرحالت والبعثات الفضائي أجزائها تدرجييا بتتاب
ة  الوكاالت الفضائية العاملية كالناسا والوكالة الفضائية األوروبي

لر واد والعتاد على وغريها، عرب املركبات الفضائية اليت كانت تنقل ا
ذلك االرتفاع واليت تستخدم تقنيات علمية عالية الدقة أمهها 

   .مكوك أطلنطس

على غرار التطور الذي مس وسائل االستكشاف 
ة  الضخمة واملتخصصة ، شهدت املناظري والتلسكوبات األرضي

   .تطورات وتعديالت مستمرة أدت إىل دقة أكثر يف جمال الرصد

خاصة، ظهرت ما تسمى بالربامج وعلى املستوى اهلاوي 
د  احلاسوبية الفلكية اليت تعتمد على القياسات الفلكية الدقيقة لتحدي
مواقع األجرام السماوية وحماكاة  حتركاا حبيث تتوافق مع 

املشاهدة احلقيقية ملواضعها على أرض الواقع، وقد سامهت بشكل 
ة بني أفراد اتمع خ ء الثقافة العلمي اصة أا تتوفر كبري يف إرسا

ع  بلغات متعددة  و معظمها موضوع يف متناول اجلمي
واستخداماا بسيطة وسهلة عموما و تساعد كثريا يف تطوير 
ما على إحاطة  املعارف الفلكية للهواة واملهتمني وجتعلهم دائ

  . باحلدث الفلكي

 ,starry nightوهي كثرية ومتعددة، نذكر منها 
celestia, redshift, world wide telescope, 

carte du ciel ويعد برنامج ستيالريوم . وغريها 
(Stellarium)  األكثر رواجا واألبسط استخداما حيث يقدم

لليلية من أي موقع على الكرة األرضية أو أجرام  حماكاة للسماء ا
أخرى من النظام الشمسي مع إمكانية حتديد مواقع األجرام 

ليت تفصلنا بواسطة اإلحداثيات السماوية، مل عاا، املسافات ا
   .خصائصهاكذلك تعطينا فكرة عن حتركاا و إخل و.....عنها

ة  زيادة على الكم اهلائل من الربامج الفلكية احملاكي
ء  للسماء توجد برامج خمصصة ملعاجلة الصور الفلكية سوا
التلسكوبية منها أو الطبيعية و حذف التشوهات والزيغ وتركيب 

ضات وتعديل الصور امللتقطة خارج نطاق الضوء الصور والتعري
ل . املرئي ناهيك عن املواقع االلكترونية املنتشرة اليت تراقب األحوا

  .الفضائية و ما يدور فيها

م  لعوامل سامهت يف بعث هذا العل ال شك أن كل تلك ا
القدمي احلديث الذي يشتمل على املتعة واالستفادة العلمية بإلقاء 

الشاسع و إدراك قيمتنا وندرتنا فيه وأين حنن من  نظرة على كوننا
  .أبعاده الالمتناهية
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 االستكشافات القمرية

بقلم بواجلذري إسالم

على الرغم من أن القمر أقرب األجرام 
لألرض فانه، وإىل عهد قريب نسبيا، مل يكن يعرف 

  .عنه سوى النذر اليسري

يف بادئ األمر، كانت االكتشافات متسعة 
، كان أوهلا بواسطة مسابري غري مأهولة وشاملة

اليت حطت على سطح  2املركبة السوفيتية لونا 

أوىل  9بثت لونا 1966ويف . 1959القمر عام 
غري أن أكثر املسابري غري . الصور لسطح القمر

 املأهولة تعقيدا
كانت العربة 

السوفييتية 
 1لونوكود

املتحكم ا عن 
هذه العربة على سطح القمر باثة  بعد، فلقد جالت

  .لتربةللصور التلفزيونية و فاحصة ل
، هبط أول 1969جوان من سنة  20يف 

إنسان على سطح القمر، وقد كان ذلك جزءا من 
حجرة : من ثالثة أجزاء املكونة 11رحلة أبولو 
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احلجرة القمرية، عندما القيادة وحجرة الصيانة و
ارها  حول القمر، وصلت املركبة الفضائية إىل مد

القمرية و هبطت على سطح القمر  انفصلت العربة
ميشال وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإيدوين ألدرين و

 .كوليرت

قام رواد الفضاء جبمع عينات صخرية 
أقلعا مث عادا و ،والتقاط صور وتثبيت آالت لألحباث

صعودا لاللتحام حبجرة القيادة عائدة إىل األرض يف 
  . كلم384400هلا رحلة قطعت خال

رواد أمريكيون آخرون  10بعد ذلك  قام 
برنامج أبولو ائيا باستكشاف القمر قبل أن يتوقف 

منذ ذلك الوقت مل يهبط على سطح و. 1972عام 
  .القمر سوى القليل من العربات غري املأهولة

  

  

  

  

  

 هل تعلم؟

  بوملعايل يعقوب
 .أذنهإذا دخلت منلة يف ميوت ل يأن الف هل تعلم .1
 47هل تعلم أن للبعوضة أسنان وعدد أسناا هو  .2

  .سن
أن معدل حياة الرمش هل تعلم أن الرموش جتدد و .3

  . يوم 150الواجد حوايل 
مرة يف الدقيقة  1000هل تعلم أم قلب الذبابة خيفق  .4

  .الواحدة
هل تعلم أن احلرب املستعمل يف ختم اللحوم  .5

 .مصنوع من قشور العنب األسود
  

  ددنكتة الع
 بوملعايل يعقوب

هو حائرابنه يفكر و وجد أب..  
  ؟!فيما تفكر يابين :فقال له

إين أفكر يف الصعود إىل الشمس لكنها  :فأجاب قائال 
  .سوف حترقين إذا صعدت إليها

ال تقلق فقد فكرة يف هذا األمر أنا أيضا  :فقال له األب
  .ووجدت احلل

  ؟وما احلل يا أيب :فقال االبن
؟!وف نصعد إليها عندما حيل الليلس :فقال األب
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  عاملة فلك نابغة
  بقلم وفاء بن دايل حسني

العاملة العربية الكبرية مرمي من منا مسع عن 
سطراليب؟ قد ال يعرف  الكثري منا هذا االسم مع أن ما األ

  .قدمته للعلم واإلنسانية خاصة يف علم الفلك كثري جدا

طع اسم عاملتنا سالعلومِ يف العهد العباسي بازدهار 
  "                                                                    سطراليبمرمي األ" الكبرية

مدينة حلب  عاشت يف القرن العاشر ميالدي يف
، وعملت يف جمال العلوم الفلكية يف بالط مشايل سوريا

هي ابنة عامل  ،967حىت  944 سيف الدولة منذ عام
يعمل على  تصنيع اآلالت  كان ،فلك يف حلب

فعملت مرمي على التعلم منه ومساعدته مث  ،الفلكية
 ،تصنيع اهلندسي لإلسطرالب وتطويرهعملت على ال

فقد استطاعت عاملتنا  ،سطراليبوهلذا مسيت مبرمي األ
البارعة أن تفهم الفلك والرياضيات واهلندسة 

اليت واستخدمتهم يف تصنيع وتطوير هذه اآللة الفلكية 
  .ام ودراسامكان يعتمد عليها العرب اعتمادا كبريا يف حي

مل يكن من السهل على امرأة يف ذلك الزمن أن 
 ،علم مجيعا أا آلة معقدة للغايةتطور آلة اإلسطرالب فكما ن

من املهم جدا  ليات رياضية متعددة،كما أنه كانعم حتتاج إىل
ن لتحديد الوقت مها املسلموإتقان ودقة صنعها فقد استخد

وارا وحتديد اجتاه القبلة ومواقيت الصالة وكلها حتتاج  ليال
،كما أا كانت آلة غالية إىل دقة ومعرفة كبرية بعلم الفلك
  .الثمن ال ميتلكها إال امليسورين حاال

يف احلقيقة حنن ال منلك معلومات كافية عن هذه 
تاريخ مل فال" مرمي االسطراليب"العاملة العربية الكبرية 

 فبِضعف اإلمرباطورية يسجل الكثري عن حياا

وبدأ النِتاجِ  ،ية بدأت مرحلةُ تفَكُك واحنداراإلسالم
واملسلمني يضعف واستترت الكثري  العلمي للعربِ

من اجنازات العرب واألمساء العربية النابغة اليت 
لكننا نعلم . طورت خمتلف العلوم من نساء ورجال

قدمت " مرمي االسطراليب"تنا الكبرية ونوقن أن عامل
الكثري يف علم الفلك واختصرت العديد من السنني 

  .مبا مهدته ملن جاء بعدها من العلماء

شكرا لك أمنا العاملة النابغة الكبرية مرمي االسطراليب 
على كل ما قدمته للعلم واإلنسانية وسنسعى دائما لنحدو 

  .حدوك بإذن اهللا
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  السنةيف القرآن ومن اإلعجاز العلمي 
  بقلم بوركاب عائشة

  :احلقيقة العلمية

ر  كشف لنا علم األرصاد احلديث عن بعض أسرا
ع ) مساء األرض(وحقائق الغالف اجلوي  وما يقدمه لنا من مناف

   :ومحاية لألرض ونذكر منها

 يئة أمطار يقوم الغالف اجلوي بإرجاع املاء املتبخر.  
 لنيازك واجلوي لألرض كثري  يرجع الغالف قوم يمن ا

  .حبرقها وهي ما يعرف بالشهب
  يرد الغالف اجلوي اإلشعاعات القاتلة لألحياء ويدفعها

  .بعيدا عن األرض

  يعكس الغالف اجلوي موجات الراديو القصرية
ذا ميكن اعتبار اجلو أشبه مبرآة عاكسة  واملتوسطة إىل األرض، ول

يرجع ما  لألشعة واملوجات الكهرومغناطيسية، فهو يعكس أو
يبث إليه من األمواج الالسلكية والتلفزيونية اليت ترتد إذا أرسلت 

ة  وهذا ) اإلينوسفري(إليها بعد انعكاسها على الطبقات العليا األيوني

لبث اإلذاعي والتلفزيوين عرب أرجاء الكرة  هو أساس عمل أجهزة ا
   .األرضية

 الغالف اجلوي أشبه مبرآة عاكسة للحرارة فيعمل كدرع
ل  ء باللي واقية من حرارة الشمس أثناء النهار كما يعمل كغطا
رة األرض من التشتت، ولو اختل هذا التوازن  ميسك حبرا
را أو شدة  الستحالت احلياة على األرض إما من شدة احلرارة ا

  .الربودة ليال

  :وجه اإلعجاز

ة  تشري اآلي
ء "القرآنية الكرمية  والسما

إىل أن أهم " ذات الرجع
للسماء احمليطة صفة 

باألرض هي أا ذات 
م  رجع وقد فهم القدامى أا تشري إىل املطر فحسب، وجاء العل
احلديث ليعمق معىن اإلرجاع يف وصف اجلو ليشمل مظاهر عديدة 
مل يكن يعلمها بشر من قبل، وكلمة الرجع تأيت مبعىن اإلرجاع أو 

رجاعه يف اجتاه اإلعادة إىل ما كان منه البدء، فمعناها رد الشيء وإ
ء هنا تعين جو األرض،  مصدره مثل صدى الصوت، والسما
والتعبري يفيد وجود غالف حييط ا يرد إليها كل نافع ويرد عنها 
كل ضار فتبني أن لفظة الرجع هلا من الدالالت ما يفوق جمرد 
لصفة للجو ما استقامت على األرض  نزول املطر وأنه بغري تلك ا

م حياة، وذا أمجل ال قرآن الكرمي بلفظة واحدة كل ما كشفه العل
  .احلديث من خصائص اجلو

  :فتبارك اهللا القائل

"ا وما ربك بغافل وقل احلمد هللا سرييكم آياته فتعرفو
  .]93سورة النمل [" عما تعملون
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  التوأمني كوكبة
  بقلم زعاف عبد الناصر خالد

تظهر هذه الكوكبة شرق كوكبة الثور واجلنوب 
من كوكبة ممسك األعنة، وتصور حسب األساطري  الشرقي

القدمية على صورة توأمني رأسهما إىل الشمال الشرقي 
  .وأرجلهما إىل اجلنوب الغريب

 أملع جنمني يف هذا الربج مها رأس التوأم املقدم
Castor  ورأس التوأم املؤخرPollux  ومها من القدر

   .األول

س مها يف األساطري اإلغريقية كاستور وبولك
أما من أبناء جوبيتر   األخوان التوأمان املتالصقان ويقال

كبري اآلهلة وقد كانا مقاتلني ال يقهران، وختليدا 
  .لشجاعتهما وضعهما أبومها جوبيتر بني النجوم بعد موما

وكثريا ما نسمع يف األوساط اإلعالمية وعند 
ع املنجمني أن برج التوأمني يسمى باجلوزاء وهذا خطأ شائ

الن اجلوزاء اسم يطلق على كوكبة اجلبار عند العرب ألنه 
  .يرى يف وسط السماء الشتوية

كما تعرف زخة شهبية باسم التوأميات ألا تأيت 
ديسمرب من  14من كوكبة التوأمني وتكون ذروا يوم 

.شهاب يف الساعة الواحدة 120معدل كل عام بـ
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ةمصطلحات فلكي  

 

قرقوري هشام بقلم

 (supernova): مستعر أعظم

هو انفجار جنمي هائل حيدث للنجوم ذات 
الكتلة الكبرية عند اية حياا، حيث تتكون 

  .سحابة كروية الشكل حول النجم
  

  :جنم نيتروين

هو جرم مساوي يتشكل من الكتلة املتبقية يف 
املستعر األعظم و هذا حيدث للنجوم اليت 

مرات كتلة  3إىل  1.4مابني تكون كتلتها 
  .الشمس

  

  :ثقب أسود

منطقة يف الفضاء تقوم جبذب كل ما يقترب 
منها من مادة وحيت ضوء تتكون عند موت 

مرات  4النجوم ذات الكتلة اهلائلة أكرب من 
  .كتلة الشمس

  :قزم أبيض

هو جنم قليل اللمعان ذو حجم صغري جدا 
م املعادلة كتلتها يتكون عند موت النجو

   .ذلك عند نفاذ كتلتهاشمس ولكتلة ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

صورة العدد
 هالة مشسية يف مساء ستوكهومل

  
يف هذه . كأا ترى من خلف عدسة كبريةدث للشمس وجيعلها أحيانا تبدو وما الذي حي

لطبقات العليا  الصورة توجد ماليني العدسات تتمثل يف بلورات جليد بستة أوجه مستوية تتشكل يف ا
لدى تساقط هذه البلورات يكون أحد وجوهها املستوية . للغالف اجلوي حني تتجمد قطرات املاء

بالرؤية عرب هذه البلورات اجلليدية يف مستو واحد  الناظرقد حيظى ا لألرض يف معظم الوقت، وموازي
كاسرة خالل هذا االصطفاف، تلعب كل بلورة دور عدسة صغرية . الشروق أو الغروب خالل وقت

ضي من ه الصورة العام املاالتقطت هذ. الشمس الكاذبةومؤدية إىل ظواهر بصرية مثل  لضوء الشمس
تظهر الشمس يف مركز الصورة تتوسط انعكاسني كاذبني أحدمها على مدينة ستوكهومل السويدية و

واألخرى وهي نادرة ° 22 اليمني واآلخر على اليسار، حتيط ا هالتان مشسيتان أصغرمها متتد على
   .بلورات اجلليد اجلوية، وكل هذه الظواهر ناشئة عن انعكاس نور الشمس بواسطة °46متتد

www.apodar.com 

 ترمجة فايزة 
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 العامل املفقود
 بوملعايل يعقوب

: اآلالت من أشهر مؤلفاتهبالعراق، كان عاملا بالفلك واملنصور جعفر  أيبعامل عريب مسلم عاش زمن 
كتاب الفلكي، املقياس للزوال، القصيدة يف علم 

  ..النجوم، كتاب العمل باإلسطرالب

نا بتركيب احلروف ستتعرف على اسم عامل
  :املتبقية بعد أن تقوم بتشطيب الكلمات التالية

العلم،  ا، جيجل، اجلمعية، ضوء، الشعرى،ن
الفلك، بوم، اإلسطرالب، ممسك، األعنة، فل، 
الفيزياء، فرس، اجلامة، اجلبار، هو، شهاب، املرو، 

  .أمونيث

  

  لغز العدد
  بوملعايل يعقوب

  ىت تصبح املعادلة صحيحةاحذف فقط جزء من أجزاء احلروف ح

  حلول العدد السابق

  إدوين هابل :العامل املفقود

:احلل  :اللغز
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http://wwwassos.utc.fr/orion 
  خارطة السماء لشهر مارس

 
 

 

  

 

  

  

  

  خارطة السماء لشهر أفريل
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 خارطة السماء لشهر ماي

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  بطاقة تعريفية بالة
مجلة مرآة الشعرى مجلة جمعیة الشعرى لعلم الفلك یتم فیھ عرض نشاطات الجمعیة باإلضافة 

تصدر كل فصل ویمكن تحمیلھا مباشرة من موقع الجمعیة . إلى كونھا مجلة علمیة فلكیة
www.siriusalgeria.net  عرف و الت بشكٍل مجاني لكل من یرغب في القراءةو ھي موجھة

  .على جمعیة الشعرى لعلم الفلك

و تم اإلعالن عنھا رسمیا في نوفمبر ) عدد تجریبي( 2010أول صدور لھذه المجلة كان في ماي 
  .بمناسبة المھرجان الوطني التاسع لعلم الفلك 2010

  یقوم على ھذه المجلة

  قرقوري ھشام : رئیس التحریر 

  بولمعالي یعقوب : مساعد الرئیس

  بالحربي توفیق : یممسؤول التصم

  عمر تجرونة: المدقق اإلمالئي

  .بكیر حفار :اإلشراف العام


