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 كلمة العـدد
آفاق "نرحب بكـم في ھـذا العـدد الجـدید من مجـلتنا 

ونتـمنى أن تالقي الموضوعات والملفات التي " العلم
  .اخـترناھا لكم فـیھ إعجـابكم

  
م نأمـل أن عـا... عـام آخـر یمـر مـن حـیاة مجـلتـنا

نـكـون قد تمـكـنا فـیھ مـن تـقـدیم معـلومات وأفكـار 
  وأن نكـون قـد نجـحـنا في فـتح آفاقجـدیدة لقـرائـنا،

  .جـدیدة مـن العـلم والمعـرفة لكـل مـن تابعـنا
  .كـل عـام وأنـتم بخـیر

  
في ھـذا العـدد، اخـترنا لكم صـورًا رائـعـة تـمثـل 

 ) ألبعـد الحـدودنھ معـبرإال أ (ًا جـدمحـدودًاجـانبًا 
كـذلك فـقد أردنا .. ).7صفحـة (مـن الحـیاة البریة 

تـقـدیم بعـض النـصائح فـیما یتعـلق بحـمایة الطـبیعة 
أما في )... 11صفحـة (ومواجـھـة المخـاطـر البیـئـیة 

مجـال العـلوم الفـیزیائـیة، فـقد قـمنا بتحـضـیر مقالین 
ـة والنظریة التي یحـاول جـمیع حـول قوى الطبیع

إضـافـة )... 22 و 17صفحـة (العـلماء التوصل إلیھا 
إلى مـقال عـن اسـتخـدامات تكـنولوجیا الواقع 

  ).14صفحـة (اإلفـتراضـي 
  

إضـافة الى العـدید من الموضوعات واألخـبار 
  .األخـرى

  
  
  

  ..نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـریـرئیس التح - وضـإیاد أبو ع     

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    
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 نوع اكـتـشاف الھـیـكل العـظـمي ألنـثى... 2009تـمت تسـمیتھ بالكـشـف العـلمي األھـم في العـام 
Ardipithecus Ramidus إال أن الحـالة السـیئة 1994جـاء عـام " آردي" أطـلق عـلیھا اســم ،

ومـضـن قـام بھ العـلماء خـالل السـنوات  مـلیون سـنة أدت إلى عـمل طـویل 4.4للعـظـام البـالغ عـمرھـا 
عـرض النـتائج الخـاصة بدراسـة ھـذا الھـیكل العـظـمي تـم في مـقال نـشـرتھ .. .الخـمس عـشرة الماضـیة

  دراسـة الجـمجـمة واألسـنان والحـوض والیـدیـن.. . في عـدد شـھر أكـتوبر المـاضيScienceمجـلة 
  

 ـلقة جدیدة في تطور اإلنساناكـتشـاف ح

  
  ردود فعل الرجال والنساء مخـتلفة: في حالة الخطر   
یة ـالة الفضاء األمریكـلنت وكـأع

NASAتـمكـنھـا مـن ن ـ ع
یات ـمـ وبكالمـاءاف ـشـتـاك

... مرـح القـطـلى سـ عكـبیرة
یأتـي ھـذا بعـد فـترة طـویـلة 
 سـاد فـیھا االعـتـقاد بأن سـطـحـھ

 .فـقط لبةـور صـون من صخـمك
 

 Anthony والبریتـأنطوني ك
Colaprete ،لماء ـعر ـیـبـك

اف المیاه على ـتكشـروع اسـمش
مر ـؤتـفي مأكـد ر، ـمـالق
 ھـذا الخـبر؛ وذلك بعـد فيـحـص

أن كـانـت وكـالة ناسـا قـد 
لى ـعنـفـذت عـملیة تـفجـیر 

ن ـع مـتاسـفي ال مرـح القـطـس
  .ر الماضيـتوبـأك

ـاء عـلى القـمر وحـول كـمیة الم
 في الفوھـة « والبریتـك قـال 

 30-20التي یـبلغ قـطرھـا 
مـترًا التي تسـبب فیھا التفجـیر 
وجـدنا مـا یقـارب تسـعـین لـترًا 

مـا سـیـكون ذا ...  »مـن المـاء
فـائـدة كـبیرة للرواد الذیـن 
سـیقـومـون بـبنـاء مسـتـوطـنات 
دائـمة عـلى القـمر فـي 

  .ـقـبلالمـسـت

 
 ھـذه ھـي نـتائج ... دأ في التحـضـیر للمواجـھـة أو للھـربھـي تـتـرك نـفسـھـا للعـواطـف، أما ھـو فـیب

  .Radiological Society of North Americaتـقـدیـمھ في مـؤتـمر البحـث الذي تـم 
لفـھـم األسـلوب الذي یـتـفاعـل وفـقھ الجـنسـین مـع الخـطر، قـام فـریق من الباحـثـین في مسـتـشـفى 

Jagiellonian University Hospital في مـدیـنة كـراكـو البولنـدیـة بدراسـة أربعـین شـخـصًا بالغـًا 
   بعـد عـرضFunctional Magnetic Resonanceالرنـین المغـناطـیسي بباسـتخـدام التـصـویر 

عـیشـھـا مـن أوضـاع نصـور عـلیھـم   
في حـیاتـنا الیـومـیة؛ بعـضـھا سـلبي 

عـند مشـاھـدة … واآلخـر إیجـابي
السـلبي، ظـھـر لدى النسـاء نشـاط في 
المـنطـقة الخـاصة باأللم والمتعـة في 
الدمـاغ، في حـین ظـھر النـشاط في 
المـنطـقة الخـاصـة بـالعـملیات 
البیولوجیـة غـیر اإلرادیة لدى الرجـال؛ 

 یعـني البـدء في التحـضـیر مـا
  .لمواجـھـة الخـطر أو الھـرب مـنھ

كشـفـت أن آردي والقـدمین 
لھـا مواصـفات مـشـتركـة 

 سـابقـیھا البدائـیین ومـن عمـ
كـائـنات شـبیھة باإلنسـان 

البروفـیسور  ...دھـاعت باءج
 Tim Whiteتـیم وایـت  

مـن جـامعـة كـالیفـورنیا أكـد 
أنھـا لیسـت عـظام قـرد 
ولیسـت عـظام إنـسان؛ 
لكـنھـا تظـھر كـیف كـنا في 

  .المـاضي

http://www.sci-prospects.com
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  حـول المونالیزا... كـشف جـدید  

  

 الدقـة للجـیوكـوندا صـورة فـائـقة
د ـوبع)... كـسیللیون بی م240(

دراسة النـتیجة اتضح أن ألوان 
اللوحة كانت أكثر حیویة مما ھـي 

فھـي لم تكن قاتـمة ... عـلیھ اآلن
 انـتھى دافنـشي ماومظـلمة عـند

إال أن الخـبراء ... من رسـمھـا
أنفـسـھم یـؤكـدون أنھ مـن 

حـة إلى المسـتحـیل اآلن إعـادة اللو
 مـا یعـني أن ...حـالتھـا األصـلیة

  .عـلینا االكـتفاء بالنسـخـة الرقـمیة

 
  

  في المؤسـسـة ن ـوثـباحـالإلـیھ  ـل وصالذينتاج ـتـو االسـذا ھـھ... لوحـة المـونالیزا تشـرق مـن جـدید
.. .نیةـمال الفـة األعـدراسـة لطـوریات متـنـدم تقـتخـالتي تس Lumiere Technologyالفـرنسـیة 

الخـبراء قـامـوا بـتحـویل لوحـة دافـنشـي الشـھـیرة المعـروضـة في مـتحـف اللوفـر بـباریـس إلى نسـخـة 
  ، ما مكـنھـم مـن الحـصـول عـلىیافـدد األطـر متعـویـصـالتباسـتـعـمال كامـیرا ذات خـاصـیة رقـمیة 

  مـن الفـضاء... تـیار كـھربائي
  

یـتـم تجـمیعـھـا عـلى 
 ألف كـیلومـتر 36ارتـفاع 

یكـون لعـن سـطح األرض 
بمقـدورھـا إنـتاج مـا یعـادل 
غـیغـاواط واحـد مـن 
الطـاقة وسـتفوم بإرسـال 

مـن دون التـیار الكـھربائي 
ـالك؛ بـفـضـل تكـنولوجیا أس

مایكـروویف جـدیـدة تعـمل 
شـركة مـیتسـوبیشي عـلى 

  . سـنوات4تطـویرھـا مـنذ 

 ألف یابانـي مـن اسـتخـدام تـیار كـھـربائـي یـتـم إنـتاجـھ في 300سـیـتمكـن ، 2040بحـلول العـام 
تفـوق روع ـ في مشـانتشاركـس، .IHI Corpشـركـة  عـمالقـة اإللكـترونیات؛ مـیتسـوبیشي، و... الفضـاء
ئیة ـاربـھـة الكـاقـلطلید ـمة تولـنظ أ عـلى تحـتويمالقةـعمحـطـة اء بن  إلىدفـیار دوالر یھـ مل40تـكـلفـتھ 

 وزارة التجـارة  بھـا قـامـت صـفحـة15 مـن تـفـاصیـل المـشـروع جـاءت فـي دراسـة.. .مسیةـالش
   كـیلومـتر مربع مـن األلـواح الشـمسـیة سـوف10.3سـتعـتـمد المحـطـة عـلى ... والصـناعـة الیابانـیة

  

أعـلن فـریق مـن العـلماء 
  العـامـلین فياألمـریكـیین

 التـابع رمي الوطنيـیـرع فـمس
 رصـد حـدثـیـن لوزارة الطـاقة 

ما  ھما مـع تـتوافـق خـصائصـ
ـلمـاء أنـھ المـادة یعـتـقد الع

  .المظـلمة
یة ـكـریـمأد ـعاھـمعات وـامـج
 الدراسـةھـذه في مت ـھـادة سـع
خـاصـة بالبحـث عـن ال
.. .لمةـمادة المظـات الـئـزیـج
ل ـمـبارات في معـتـاالخ رىـتجو

في تـم إنشـاؤه رض ت األـتح
غـیـر مـسـتخـدم شـمالي م ـمنج
  .وتاـیسـنـیة مـوالی

مـا یـمكـن أن نسـمـیھ دو أن ـبـی
از ـغمـن  –بالمـادة العـادیة 

 –رات ـجـمب وـواكـكوم وـنجو
 من %5ل من ـل أقـكـشـت

و ـھ، فـبقىـا تـمأمـا .. .الكون
 یـونقد الفلكـتـویع.. .رئيـیر مـغ

ة ـاقـط"و ـذا ھـ من ھ%70أن 
اھرة ـي ظـھو "مةـتـمع
دل ـمعـ اللىـر عـؤثـیة تـتراضـاف

ا ـأم... ونـ الك فـیھوسعـتـیالذي 
ل ـشـكـالمـتـبقـیة فتـت% 25الـ 

  .مـن مـادة مـظـلمة
  

http://www.sci-prospects.com
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 اكـتشاف كـوكب شـبیھ باألرض غـني بالماء

  
  
  
  
  
  
    

 
 
 

 

 سـنة 42مسـافة  عـنا یبعـد" قـزم أحـمر"تـمكـن فـریق مـن الفـلكـیین مـن اكـتـشاف كـوكـب شـبیھ باألرض في مـدار حـول نجـم صغـیر 
 مـرات 6.5 وتـعـادل كـتـلتھ  مـرة مقـارنة بكـوكـبـنا2.7 أكـبر بما یعـادل GJ 1214b المكـتـشف الذي أطـلق عـلیھ اسـم الكـوكـب... ضـوئیـة

 المعـلومات ھـذه.. .Harvard-Smithsonian Centre  فيیةـلكـفالاء ـیزیـف؛ وذلك وفـقًا لدراسـة أجـراھـا مـركـز دراسـات الكـتـلة األرض
العـالم الجـدید أعـلى مـن أن تـسـمح بوجـود الحـیاة عـلیھ   حـرارة«... 2009 في مـنـتـصف شـھر دیـسـمبر Natureنشـرت في مـجـلة 

ت قـویة إلى أن غـالفـھ ـًا إشـاراناك أیضـھو... لوجـثـیاه والـ من الم مـكـون مـنھ%75أن یر إلى ـتشتھ ـثافـكنعـرفھـا؛ إال أن بالصـورة التي 
 فإن – نحـو مـلیوني كـیلومـتر –رغـم المسـافة التـي تفـصلھ عـن نجـمھ و...  أكـدت الدراسـة التي نشـرت في المجـلة »ًا غازیالجـوي قـد یكـون

  .ـنامسـم شـجـمس حـُو خـح ن یـبلغ مـن الحـجـم المضیفـھمـنج فـقـط؛ إذ أنـھ  درجة مئویة280 و 120سـطـحـھ تـتـراوح بـین رارة ـح
...  سـنـتـیمـترًا41یـبلغ قـطر كـل مـنھـا زونا ـریأ والیة باسـتخـدام مـرصـد مكـون مـن ثـمانـیة تـلسـكـوبات فيب ـوكـذا الكـتم العثور على ھ

اآلن یمكـنھ   مـن أي مكـان في العـالمرـص آخـخـأن أي ش فإن ھـذا یعـني ،ھـذه التـلسـكـوبات الصـغـیرةدام ـتخـ باسالكـوكـبدنا ـنا وجـما أنـوب «
  .ثـس فریق البحئـیو رـونـاربـید شـال دیفـ ق» ـتـھدراس

  

 عـن صـورة NASAكـشف عـلماء وكـالة الفضـاء األمـریكـیة 
لتـیـتان؛ أكـبر أقـمار كـوكـب زحـل، تظـھـر انعـكـاس أشـعـة 

  .الشـمس بفـعـل بحـیرة في منـطـقة قطـبھ الشـمالي
الصـورة تـم التـقـاطـھـا مـن قـبل المسـبار كـاسـیـني المـوجـود في 

دار حـول زحـل؛ عـلى بعـد مـلیار كـیلومـتر تـقـریـبًا عـن مـ
تـیـتان ھـو الجـرم الوحـید في   یعـتـقد العـلماء أن...األرض

المجـموعـة الشـمسـیة، باسـتـثـناء كـوكـبنا، الذي توجـد مـواد 
  . عـلى سـطحـھسـائـلة
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  یف یمكـنـنا التـقاط صـور لمجـرةكـ
  ؟ درب التـبانـة ونحـن في داخـلھا

  

یسـتخـدم في الوقـت ذاتـھ للداللـة عـلى " ةـبانـتـدرب ال"م ـاس
عـدد مـن  من  المكـونمتوھجالریط ـھا وعلى الشـفسـرة نـالمج

ـنا رؤیـتھـا في لیـالي الصـیف نـفة التي یمكـیـوم الضعـنجال
 یظـھـرط ـریـذا الشـھ. ..ھا السـماء بال غـیومالتي تكـون فـی

بمـا و. ... مجـرتـنا؛ إال أنـھ ال یظـھـرھا كـلھاومـنجزء من ـج
  ھـرھـا تظورًاـصنـلتـقـط  یل أن ـحـتـن المسفـمنا، ـمجرتأنـھـا 

 

  

  ونھالماذا ال توجـد عـیون ل
  ؟أحـمر أو أصـفر أو برتقالي

  

عـیون معـظـم النـاس لونھـا بنـي، أزرق، أزرق أو أخـضـر، 
في حـین أن بعـض الطـیور، مـثـًال، قـد یكـون لون عـیونھـا 

لـوان دود ألـحالعـدد الم... أحـمر، أصـفـر أو حـتى أبیض
ن ـدودة مـمحالمیة ـلكلة مباشرة ـیجـتـو نـان ھـیون اإلنسـع

التي یمكـن  Pigmentالمـادة الكـیمیائـیة الخضـاب 
 ...أخرىحـیوانـیة ع أنواع ـارنة مـمق ـھـاتجـنـ أن تلقـزحـیـتنا

س ـكـوء المنعـون الضـیر لـیتغمـادة الخـضـاب تعـمل عـلى 
 .وءـاص الضـفي امتصانـتـقـائـیة یجة ـتـنھا نـع

  

  ؟ ھـل یمكـن أن نـكون غـرباء عـن كـوكب األرض
  

قـادت صـعـوبة تحـویل المـركـبات الكـیـمیائـیة البسـیطـة التـي كـانـت 
 إلى مـواد بـیوكـیماویة معـقـدة مـثـل لى كـوكـبـنا في بـدایـة نشـأتھعـ

الحـمض النـووي بعـض العـلماء إلى اقـتـراح أن الحـیاة نـشـأت في 
انت الظـروف أكـثر حـقـیقـة األمر في مكـان آخـر مـن الكـون؛ حـیث كـ

 Panspermia ھـذه الفـرضـیة التي سـمیـت أصـبحت... مـالئـمة لـذلك
، وذلك بعـد إعـالن مجـموعـة مـن عـلماء 1996عـام في دائـرة الضـوء 

  عـثورھـم عـلى بكـتـیریا عـلى نـیزك وصـلناوكـالة الفـضـاء األمـریكـیة 
  

  ھـل توجـد أعـمال فـنـیة ال یمكـن تـرمیـمھـا؟
م عـمل فـني عـندما یصـبح مـن غـیر الممكـن مـن المسـتحـیل تـرمـی

وھـذا ... الحـفاظ عـلیھـا حـتى مـع حـالة سـیـئة یكـون قـد وصـل إلیھـا
العـمل الفـني مـواد أو یحـدث عـندما یكـون الفـنان قـد اسـتخـدم في انـتاج 

  أوویةـضـواد العـالم وألوان قـابـلة للتـلف؛ مـثـل المطـاط الرغـوي أ
غـالبـًا مـا یؤدي الرابـط الذي ، الـمـذه األعـفي ھ.. .ضـیـر البفاـص

 إلى أال یـسـمح یحـدث بـین المـادة المـلونة وبـنـیة العـمل الفـني نفـسـھ
ومـا یكـون ممكـنًا ... بازالـة اللـون واسـتـبدالھ عـلى سـطح وسـیط جـدیـد

 طـریق عـزل ھـو العـمل عـلى إیـطاء عـملـیة التـدھـور وذلك عـن
  ... في صـنـدوق مـفـرغ مـن الھـواء عـلى سـبـیـل المـثـالالعـمل الفـني

  

درب  صور.. .بكاملھا
یتـم التي  ةـبانـتـال

من األرض أو التـقاطـھا 
ة ـیـناعـمار الصـقاأل من

نا ـر بوضوح أنـھـظـت
ن مركز ـ عًایدـش بعینع

و ما ـ ھذاـھو.. .رةـالمج
صـور یتیح لنا رؤیة 

 .لمجرةلبانورامیة 
  

إال أن ما یـتـفق عـلیھ ... مـن المـریخ
العـلماء الیوم ھـو أن ما تم العـثور 

جـانب ... م یكـن كـائـنًا حـیًاعـلیھا ل
جـدید مـن الفـرضـیة ظـھـر مـؤخـرًا 

" بـذور"یشـیر إلى إمكـانـیة وصـول 
الحـیاة األسـاسـیة فـقـط إلى كـوكـبـنا 
مـن الفـضـاء ولیس وصـول كـائـنات 

  .حـیة بدائـیة

لكـن رغـم ذلك، فـسـیكون 
من غـیر الممكـن وقـف 

لتـدھـور الطـبیعي للعـمل ا
.. .الفـني مع مـرور الزمـن

كـذلك في بعـض األحـیان 
یكـون ھـناك خـوف مـن 

  .التسبب بتـلف إضـافي
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  الفـقـمة
 

؛  العالممـناطـق مخـتـلفة مـنیش في ـیوان یعـحھـذا ال
مال ـر الشـق بحـمناطـشـكل خـاص في وب

الشـمالي مـن الكـرة األرضـیة ف ـنصالنالند في ـریـو غ
الـنوع في ... وفي عـدد مـن الجـزر في النـصـف الجـنوبي
) أو الكـنغـر(الصـورة یعـیش في جـزیرة كانـغـارو 

  .األسـترالیـة
ئـق الفـقـمة أصـبحـت مـن األنـواع األكـثـر جـذبـًا في حـدا

الحـیوانات حـول العـالم وفي السـیرك حـیث مـن السـھـل 
تـدریـبھ عـلى أداء عـدد مـن العـروض التي تشـكل أحـد 

  .العـوامل التي تثـیر انـتـباه األطـفال بشـكـل خـاص
  

  احلياة الربية
 

  مشاهد من
 

  شـيالحـمار الوحـ
مـن أكـثر الحـیوانات ) Equus Quaggaفي الصـورة (ھـذا الحـیوان 

الیـوم ھـذا النوع أصـبح مھـددًا بسـبب نشـاطـات اإلنـسـان ... انتـشـارًا
 وانـتـھـاء -  للحـمھ وجـلده المخـطط –المخـتـلفة؛ ابـتـداء بالصـید 

ذا ذا الحـیوان یعـتبر ھـ... بالتعـدي عـلى المسـاحـات التي یعـیش فیھـا
مثـل كـاراموجونغ في (وضـع خـاص لدى بعـض القـبائل اإلفـریقـیة 

  ..بسبب جـمالھ) فـریقـیا دیوب في جنوب أأوغـندا و
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1  2  3  

5  6  

7  8  9  

10  11  12  

  طـائـر الطـوقان
  

 Ramphastos(ھـذا الطـیر المـلون 
Sulfuratus ( ذو المـنقـار الطـویـل یعـیش

ـغـذى عـلى أنـواع في أمـریكـا الجـنوبـیة ویت
طـیور المخـتـلفة مـن الفـاكـھـة؛ إضـافة إلى 

  .صـغـیرة والبیض، والحـشـرات والزواحـفال
  

  اإلغـوانا
  

في الصـورة اإلغـوانا 
میع ـفي ج.. .خـضـراءال

طى ـاء أمریكا الوسـأنح
كا ـریـن أمـزاء مـوأج
، تنتـشر ھـذه یةـنوبـالج

السـحـلیة التي یصـل 
طـولھـا إلى مـتر ونصـف 

  .المـتر
  

  الفـیل األفـریقـي
  

وقـد یصـل وزن ... أكـبر في الحـجـم مـن قـریـبھ اآلسـیوي
مـنذ القـدم، ... الذكـر إلى سـتة أطـنان وثـمانـمئة كـیلوغـرام

  .أنـیابھكـان ھـذا الحـیوان في خـطر بسـبب 
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  الجـامـوس األفـریقـي
  

 900 و 500 وقـد یتـراوح وزنـھ بـین 3.4لي إلى  مـترًا وطـولھ الكـ1.7قـد یـصل ارتـفاعـھ إلى 
   . طـبیعـتـھ العـدائـیة تجـاه اإلنـسان حـمـتھ مـن التـدجـین، بعـكـس مـثـیلھ اآلسـیوي...كـیلوغرام

  التـمسـاح
  

... ھـذا الحـیوان الذي بـدأت حـیاتھ مـنذ لحـظـات ھـو مـن نوع تمـاسـیح المیـاه المـالحـة
  . كـیلوغـرام800ووزنـھ إلى  عـند بـلوغـھ قـد یـصل طـولـھ إلى نحـو خـمسة أمـتار

  

  الصـقـر
  

في ) Peregrine(یعـیش ھـذا النـوع 
قـد تصـل سـرعـتھ ... أمـریكا الشـمالیـة

 في ًا كـیلومـتر320خـالل الطـیران إلى 
بصـورة عـامة، غـذاؤه ... السـاعـة

  .الرئیس ھـو طـیور أخـرى
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  رافـةالز
  

حـیوان ثـدي یعـیش في أفـریقـیا وھـو األطـول 
في جـمیع الحـیوانات التي تعـیش عـلى ظـھر 
كـوكـبنا؛ إذ یصـل ارتفـاعـھا إلى أكـثر مـن 

یصـل وزن بعـضـھـا إلى ... خـمسـة أمـتار
  . كـیلوغـرام1200

  السـعـدان العـنـكـبوتي
  

وھـو ...  یعـیش في الغـابات االسـتـوائـیة في أمریكـا الجـنوبیة والوسـطـىھـذا الحـیوان
   .اآلن في خـطر كـبیر بسـبب تدمـیر اإلنسـان لموطـنھ الطـبیعي بسبب التزاید السـكاني
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يح ل صحهـ
  ؟…أن

نرغـب جـمیعـًا في المشـاركـة  
بالجـھـود الرامیة إلى تخـفـیف 
التـلوث البـیئي ومواجـھـة 

لكـن ھل ... االحـترار العـالمي
یمكـننا الوثـوق بجـمیع النصـائح 

  التي تصـلنا؟
  .إلیكـم بعـض األمثـلة

  

  قـدر المسـتطاع یجـب إطـفاء السخـان

مـفـعـول المـاء خـالل " یـلطـف " المواد المنـظـفةفـوسـفات
عـملیة التـنـظـیف ویـزید قـوة المـنـظـف عـلى األسـطح التي 

إال أنھ المسـؤول األول عـن تـلویث ... وسـاخ عـنھا إزالة األیتـم
البحـار وفي زیادة نـمو الطـحـالب وفي ارتـفاع معـدالت وفـیات 

الیوم تـم اسـتـبدال ھـذه المـادة بأخـریات؛ إال أن ... األسـماك
لذلك فالخـیار األفضـل ھـو ... البـدائـل لھـا أیضـَا سـلبـیاتھـا

  .بیعيـیت الطـ الزیولـلىالمحـتویـة عالمنظفات 
  

  المـنظـفات بـال فـوسـفات ال تـسـاھم في التـلوث البیـئي

إذا تـمت إزالـة المحـرك وخـزان الوقـود وكـاتم الصـوت 
)Muffler ( واألجـزاء البالسـتـیكـیة، لـن تشـكل السـیارة

فھـي لن تؤثـر عـلى السـلسـلة الغـذائـیة ... مشـكـلة بیـئـیة
ـا كـملجـأ مـن قـبل بعـض وسـیكون مـن الممكـن اسـتخـدامھ

النـظریة إذَا تنـص عـلى أن إلقـاء السـیارة في ... الحـیوانات
البحـر لن یؤدي إلى مشـكلة بیـئـیة، على العـكس، یعـتقد 

القضـاء عـلى مشـاھـد حـطـام البعض أن ھـذا سـیسـھـم في 
  .ـیارات الموجـودة في كل مـكانالس

إغـراق سـفـیـنة بشـكل متعـمـد عـند سـواحـل جـزر كایمان، تـم 
  .وذلك لتوفـیر مـوطـن جـدید للمرجـان

  

  مـن الممكـن إلقـاء السـیارة القـدیمـة في البحـر

ال ال

رفـع الحـرارة في المـنزل بمـقـدار درجـة مـئـویة واحـدة یعـني 
یطـفئ البعض ...  أكـثر من الوقـود%3 إلى %2اسـتھـالك 

... ا یغـادروهفي البـیت عـندم) أو التـدفـئة المركـزیة(السخـان 
ھـذا خـطأ؛ خـصوصًا عـندما تكـون درجـات الحـرارة منخـفضـة 
جـدًا؛ إذ أنھ مـن األفضـل إبقـاء التدفـئة تعـمل بالمـسـتوى 

وبما أن معـظـم المـنازل غیر مھـیـئة لعـزل الحـرارة، ... األدنى
فبالعـودة إلى المـنزل سـنجـده دافـئَا بعـض الشـيء ویكـفي رفع 

  .ـة الحـرارة قـلیًال لیصـبح الوضع مقـبوًالدرج

  نعـم
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غـسالة الصـحـون غـسل األطـباق بالید بدًال مـن اسـتخـدام 
فـغـسالة الصـحـون تسـتھـلك ... الكـھربائـیة لیس فـكرة جـیدة

د كـمیة أقـل مـن المـاء مقـارنـة مع عـملیة غـسل نفس العـد
  .مـن الصـحـون یـدویًا

  
أكـثر غـسـاالت الصـحـون فعـالیة مـن جـانـب الحـفاظ عـلى 

 الغـاز في تسـخـین تـلك التي تعـتـمد عـلىھي العـوامل البـیـئـیة 
المـاء بـدًال مـن الكـھـرباء والتي تعـمل كـذلك عـلى ترشـید 

  .اسـتھـالك المیاه خـالل عـملیة غسـل األطـباق

   غـسـل األطـباق یـدویًامن األفضـل 
  .ت والطـیور البریة لیس جـیدًاتـقـدیم الطـعـام للحـیوانا

عـندما یكـون الطـعـام مـتوفرًا : ھـناك قـاعـدة في الطـبیعـة
تـفوق سالزیادة في أفـراد نوع حـیواني ما بكـمیات كـبیرة، فإن 

ـام، سـیدفع الثـمـن وكـل مـن لم یتـم تزویـده بالطـع. ..الخـیال
باھـظـًا أو سـیحـول كـائـنات أخـرى إلى الضحـیة، فـنحـن نـقوم 
بإطـعـام الطـیور، لتزداد أعـدادھـا وتتكاثـر، وبھـذا تـزداد 
الحـشـرات التي كـانت الغـذاء الرئیس لتلك الطـیور، وھـذا 

لتـوازن البیئي؛ ما سیؤثـر عـلى سـیؤدي إلى التـأثـیر عـلى ا
  كـذلك فتعـود الحیوانات... منتجـاتنا الزراعیة مثـًال

  

  إطـعام الحـیوانات البریة أمـر جـید

على أخـذ الطعـام مـن 
اإلنسـان بصـورة 
دائـمة، سـوف یعـني 
فـقدانھا القـدرة عـلى 
الحـصول عـلى 
غـذائھا بنـفسھـا، 
وھـذا یشكل خـطرًا 

  .عـلى بقـائھـا

في كـل دقـیقـة یخـتفي ثـالثـون ھـكـتارًا مـن الغـابات 
اإلسـتوائیة؛ فھـناك طـلب كـبیر عـلى أخـشـاب األشـجـار 

 واألفـرومـوسـیا نيـوجـاھـ والماجـ السالكـبیرة ھـناك مـثل
إال ... یـةبـشـالخات یـرضأو األ" الباركیھ"رھا لصـناعـة وغـی

بـدأ في التحـول إلى " إسـتـوائـیة"أن الحـصـول عـلى أخـشـاب 
عـمل ال یـؤدي إلى تـدمـیر البیـئة؛ فـقد أصـبحـت ھـناك 
تصـاریح السـتـخـدام أخـشـاب مـن أشـجـار تـتم زراعـتھا لھـذه 

 وشـراء ..ثـیر عـلى الغـطـاء الحـرجـيالغـایة تحـدیدًا بـدون التـأ
  ھـذه األخـشـاب یـساھم في رفع المسـتوى المعـیشي للسـكان

  
  

  ستوائیةدم اسـتخـدام أخـشـاب الغابات اإل األفضـل عـمـن
 إلى 25فرن المـایكروویف یـسـتھـلك مـن الطـاقـة مـا معـدلـھ 

لكـن توجـد فیھ ... قـلیـدي في المـئـة أقـل مـن الفـرن التـ50
یـتوجـب تغـییر الحـشـیة الجـلدیة التي تشـكل : مشـكلة واحـدة

جـزًء من باب المـایكـروویف بصـورة دوریـة لمـنع حـدوث 
  .تسـرب لموجـات المایكـروویف

كـذلك فھـناك أداتـان مـن الممكـن اسـتخـدامھـمـا لتـوفـیر 
غـط ؛ فـھـي تخـفض وقـت الطـاقـة؛ األولى ھـي طـنجـرة الضـ

عـملیة الط،بخ بمعـدل الثـلثـین، والثـانـیة ھـي الفـرن 
الكـھربائي الذي یعـمل عـلى تـوزیع الحـرارة بصـورة 

  .مـتسـاویة مـا یخـفض الوقـت الالزم إلتـمام عـملیة الطـبخ
  
  

  یف یوفـر في استھـالك الطـاقةوفرن المایكـرو

  إذا..ال

  نعـم

  ال ال 
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ظـاھریًا، تـبدو اإلجـابة بدیـھـیة؛ فالورق مـن األسـھـل إعـادة 
وقـابل للتحـلل طـبیعـیًا، في حـین أن ) Recycle(تـدویره 

قـیة بـنیة األكـیاس الور... األكـیاس البالسـتـیكـیة لیسـت كـذلك
 اللون مصـنوعـة مـن ورق خـام، ألن الورق الذي تـم تـدویـره
سـابقـًا لیس قـویًا بما یسـمح لـھ بتـحـمل الوزن الذي یتـم 

  كـذلك فإن مسـتوى التـلوث... وضـعـھ في أكـیاس التـسوق
  

  من األفضـل اسـتخـدام األكـیاس الورقـیة 

النـاتج عـن انـتاج كـیلوغـرام واحـد 
 مقـارنـة  أكـبرمـن األكـیاس الورقـیة

بالوزن ذاتـھ مـن األكـیاس 
یاس إال أن األكـ... البالسـتـیكـیة

البالسـتـیكـیة ھـي فضـالت كـبیرة؛ 
ي لھـذا عـلیـنا تـذكر عـدم رمـیھا، ھـ

ال تتـسبب بالتـلوث، لكـنھا سـتـبقى 
عـالقة عـلى األشجـار أو في البحـار 

:  الحـل األمـثـل... لقـرون طـویلة
  أوالبولیمرات القابلة للتحلل الحیوي
Biodegradable Polymers.  

نعـم، فالسـبب األول ھـو توفـیر المـیاه التي أصـبحـت في بعـض 
البعـض یـتـوقع أن یوازي الماء في ... المنـاطق شحـیحـة جـدًا

  .قـیمتھ الذھـب في عدد من مناطق العالم
لالسـتحـمام یعـني اسـتـخـدام ما یقـارب مـلء الحـوض بالماء 

 لـترًا مـن الماء مـقارنـة باللتـرات السـبعـین التي 140
  كـذلك.. .یسـتخـدمھـا اإلنسـان في المعـدل خـالل الدش

  

  أفـضـل مـن االسـتحـمام" الـدش"

 ذيوض فاسـتخـدام الح
" الھـایدروماسـاج"خـاصـیة 

أو التـدلیك المـائي الذي یتم 
فیھ خـلط المـاء بالھـواء 
إلعـطاء الشعـور باالسـترخاء 
وتدلیك العـضـالت یسـتـھـلك 
كـمیة أقـل مـن تلك الخـاصة 

... ـوض بكاملھبملء الح
یجب أن ال تزید مدة : مالحظة

التعرض لمیاه الدش عـن 
  .خـمس دقائق

  عـندما تسـتـطیع، أطـفئ النـیون

كذلك سیـكون ...  واط75ذات 
عـمرھا االفـتراضي أطـول 

اللمبة خـمس مرات مقـارنة ب
كذلك، فـلمبات ... العـادیة

النـیون الحـدیثـة توفـر 
اإلضـاءة باللون األبیض 
المعـروف، إضـافة إلى اللون 
األصـفر الذي یعـطي شعـورًا 

  .بالدفء واالسـترخـاء

  عـند إشـارة المرور، أطـفئ محـرك السـیارة

یـزید عـدد السـیارات عـند 
إشـارة المرور عـن ثـالثة 

الخـبراء سـیارتـك، فـأمام 
یـؤكـدون أن الخـیار األمثـل 

 إطـفاء دون شـكمن ھـو 
وذلك لتوفـیر كـمیة المحـرك 

الوقـود التي یـتم 
اسـتھـالكـھا من قبل محـرك 

  .ـیارةالس

  ال 

  نعـم

ال 

ـكار الخـاطـئة التي تـمر عـلیـنا كـثـیرًا ھـو أنـھ إحـدى األف
یـتـوجـب عـلى السـائـقـین إطـفاء محـرك السـیارة خـالل 

ھـذا غـیر صـحـیح؛ فـفي كـل ... التـوقـف عـند إشـارة المـرور
مـرة یـتم فـیھـا إعـادة تشـغـیل المـحـرك یـتم حـرق كـمیة أكـبر 

 مع یـتم اسـتـھـالكـھ خـالل التـوقفمـن البـنـزین مـقـارنـة بـما 
  .إبقـاء المحـرك دائـرًا

  

  أما إذا اسـتمرت عـملیة التـوقف ألكـثر مـن دقـیقـة أو عـندما

  ال 

مـن األفـضـل تجـنـب إشـعـال وإطـفاء لمـبة النـیون 
فھـذه اللمـبة لھـا آلـیة إضـاءة بطـیـئة مـا ... باسـتـمرار

یجـعـلھـا تسـتھـلك الكـمیـة األكـبر مـن الطـاقـة خـالل الدقـائـق 
ـن اللمـبات ا ماألولى مـن تشغـیـلھـا مـقارنـة بغـیرھـ

لكـن مـن ... االعـتـیادیـة المسـاویة لھـا بقـدر اإلضـاءة
الضـروري اإلشـارة إلى أن عـملھـا عـلى المدى الطـویل 

  .یسـتھـلك بالفعـل كـمیة أقـل مـن الطـاقة
   واط توفـر إضـاءة مـساویة للمبـة عـادیة18لمـبة النـیون ذات 
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لكـل مجـال تكـنولوجي تبدو الغـایة من تطـویره في البدایة مجـرد الرغـبة 
 قـد تظـھر عـدةفي الترفـیھ أو تـقـدیم طـرق مخـتـلفة للعـب مـثًال، فـوائـد 

ى الفـور أو ربما یسـتغـرق األمـر بعـض الوقـت قـبل أن یـبدأ العـلماء عـل
  . اسـتـخـدامات جـدیدة لھھا عـن طـریق ابتـكارفي تصـور

  
ي راضـي التأحـد األمثـلة عـلى ھـذا األمر جـلي في تكـنولوجیـا الواقع االفـت

 غـیر  لمجـرد تمـكـین المسـتخـدم من الغـوص في بحـر عـوالم مـنتبـدأ
 من ًاعـددأما الیوم، فإن ... ل إلیھـا جـسـدیًاالممكـن لھ التـفـكیر في الوصـو

  . أن ھـذا الحـقل أصـبح أكـثر مـن ذلك بكـثـیر یـؤكـدالباحـثـین
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س ـفـلم النـع یقـول مـدیـر معـمل دراسـات  » عـن الواقعالعـقـل
  ؛Giuseppe Riva في المعھد اإلیطالي  جـوسـیبي ریـفا العصبي

المریض یعـرف أن جـسده مـوجـود في مكـان ما، كـغـرفة « 
الیوم ... الطـوارئ مثـًال، إال أنھ یشـعـر بالتـواجـد في مكـان آخـر

 أثـر قـوي على وظـائف اإلدراك نعـرف أن ھـذا االنفـصال لھ
  . »العـقـلیة وھذا لھ فوائـد كبـیرة في العـالج

  جـاء بعـد أبحـاث مخـتـلفـةالعـالج باسـتخـدام ھـذه التـكـنولوجـیا
  دفاعـمشـاریع أبحـاث ال لالةـوك في الت بشـكل مـركـزبـدأ

  .االفـتراضي لصـرف انـتـباه االنـسـان بغـرض تقـدیم عـالج لھ
ة ـدراسألولـیة لدراسـات تـمت في المـعـھـد اإلیطـالي لالنـتـائج ا 

 تـظـھـر The Italian Institute for Auxology انـنمو اإلنس
فعـالیة ھـذا النـوع مـن العـالج مـع أنـواع محـددة مـن األلـم وفي 

لقـد الحـظـنا أن التجـارب مع االنغـماس في « ... دمـان النـفـسياإل
 أي الدخـول Immersive Virtual Realityالواقع االفـتراضي 

في عـوالم اصـطـناعـیة یمـكن اسـتكـشـافھـا عـن طـریق قناع 
  یؤدي إلى انفـصالالرؤیة ثالثـیة األبعـاد وعـن طـریق القـفازات 

 التـابعـة للبـنتاغـون بالوالیات DARPA قدمـةـتـالم
الجـنود الذین تعـرضـوا  وذلك لمسـاعـدة المتـحـدة

 الباحـثـون... إلصـابات خـالل حـرب الخـلیج الثـانـیة
 بقـیادة ألبرت ریـزو في جـامعـة جـنوب كـالیفـورنیا

Albert Rizzo ـنع مدینة عراقیة قاموا بص
 جـندیًا شـاركـوا 20 من بین 16افـتراضـیة؛ تمكـن 

في التجـربة مـن تجـاوز المشـكالت التي كانوا 
أما األبحـاث األقـل تمـویًال فھـي، .. .یعـانون مـنھا

كـما ھـو الحـال مع الكثـیر مـن األمـور األخـرى، 
.. .تـلك غـیر المرتـبطـة باالسـتخـدامات العـسـكریة

ورغـم ذلك فھـي أكـثر تعـقـیدًا؛ إذ تـتـعـلق بالبحـث 
العـالج « ... في الحـد الفـاصـل بین العـقـل والجـسـد

 یوجـد فـیھـاحـاالت یكـون في اإللكـتروني 
تأثـیرللجـانب الجـسدي للمریض؛ كالسـمنة المـفرطـة 

  . یقـول ریـفـا»وحـاالت فـقدان الشـھیة 
  

األبحـاث األكـثر تمـویًال ھـي تـلك التي لھـا 
اسـتـخـدامات مـتوقـعة في المجـال 
العـسـكري؛ مـثـل العـالج والتدریب 

  .ام تكـنولوجـیا الواقع االفـتراضيباسـتخـد

الغـوص في عـالم ثـالثـي األبعـاد تـم خـلقـھ 
لى الكـمبـیوتر قادر عـلى مسـاعـدة عـ

األشـخـاص الذین یعـانـون مـن آالم معـیـنة أو 
 قـلـاالت القـفي حأو  لـرابات األكـاضطمـن 

  . مـثًالن االمتحاناتـوف مـالخ وأ المرضـي
بمـجـرد أن یـقـوم الطـبیـب بالضـغـط عـلى 
زر مـا، یجـد المـریض نـفـسھ في عـالم 

فـیھ التحـرك عـلى زالجـات متـجـمـد یمكـنھ 
بھـذا ینـسى، ولـو ... أو المشـي عـلى الثـلج

لوقـت قـصـیر، األلـم الذي یعـاني مـنھ بسـبب 
ھـذا ھـو .. .إصـابة تعـرض لھـا في المـاضي

لكـتروني العـالج اإلأحـد أمـثـلة 
)Cybertherapy(؛ أي اسـتعـمال الواقـع  
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أفضـل حـول آلیة عـمل العـالج اإللكـتروني، للوصـول إلى فـھـم 
ـلق بإدراكـنا بالعـالم المحـیط فیما یتـع: یكـفي إجـابة السـؤال التـالي

بنـا، كم من ھـذا اإلدارك یعـتـمد عـلى ما یسـتـقـیھ الجـسد من 
محـیطھ وكـم منـھ یعـتـمد عـلى النشـاطات الذھـنیة؟ الخـبراء 
یجـیبون عـن ھـذا السـؤال بالقـول إن معـظـم الخـالیا العـصـبیة ال 

ا تحـصل على المعـلومات مـباشـرة؛ إال أنھـ" مـداخـل"یـوجـد لھـا 
كـل مـا نـدركـھ یعـتـمد بشـكل كـبـیر ...  أخـرىدماغـیةمـن خـالیا 

  .ونـحـسـھعـلى مـا نـراه ونـسـمعـھ 
أحـد األبحـاث في معـھـد ماسـاتـشـوسـتس للتكـنولوجـیا یسـمـى 
Virtual Environments for Motor Rehabilitation 

القـائـم عـلى ھـذا ... كـنسـونیھـدف إلى عـالج مـرض البارو
 Maureen Holdenالبحـث، البروفیسـور مـورین ھـولدیـن 

یؤكـد أن القـدرات التي یكـتسـبھـا المـرضى خـالل تواجـدھم في 
  .العـوالم االفـتراضـیة تـنـتـقل معـھـم إلى عـالمـھـم الحـقـیقي

  
ھ باسـتـعـمال الواقـع الذي تـتم محـاكـاتكـذلك وجـد الباحـثـون أن 
مسـاعـدة األشـخـاص الراغـبین في الكـمـبیـوتر، قـادر عـلى 

اإلقـالع عـن عـادة التـدخـین، وقـادر، بصـورة تـدریجـیة، عـلى 
إزالة الخـوف المرضـي لبعـض األشـخـاص مـن األماكـن المغـلقة 

وغـني عـن الذكـر أن ... أو المـرتفـعـة أو مـن ركـوب الطـائرة
یـد مـن الدورات التـدریـبیة للطـیارین العـسـكریین والمـدنـیین العـد

   .تعـتـمد عـلى ھـذه التكـنولوجـیا
  

طـفل مـصـاب بحـروق 
تتـم معـالجـتھ خـالل 

في العـالم " انغـماسھ"
االفـتراضـي ما یقـلل 

م خـالل الشـعـور باألل
   ..عـملیة العـالج

التـدریب باسـتخـدام تكـنولوجـیا 
 الواقع االفـتراضي ال تقـتصـر عـلى
الطـیران فـقط ، بل تعـداه إلى 
الھـبوط بالمظـالت في حـالة الخـطر 

  .وإلى اسـتخـدام األسـلحة الجـدیدة
لیس ھـذا فـقـط، فمـن المـتوقع أن 
یحـظـى ھـذا المجـال باھـتـمام كـبیر 
عـند بدء التحـضـیرات الخـاصة 
بالرحـلة المأھـولة إلى كـوكـب 

  .المریخ
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یة ـاذبـالج: تحكمھ قوى أربعالكـون بكـافة مكـوناتھ 
 لكن العلماء ...یفةـعـویة والضـالنوویة القو، یةـیسـناطـرومغـوالكھ

عـلى أمل ، القـوى البحـث في المعـنى األعـمق لھـذه اآلنیـریـدون 
كـونـیة وة ـقللفة ـتـر مخـ مجرد مظاھالتـوصـل إلى أنھـا جـمیعـًا

 قـوة سـموھـا، األمـرع ـواقفي واحـدة؛ فـھـم عـلى قـناعـة بأن ھـناك، 
Superforce ،تمـامًا  من وقت آلخرـھاھـیر وجـیـتغعـلى  قادرة ،

   .كـما تـفـعـل الحـرباء
  

 قـوى الطـبيعـة
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ـذه القـوى؛ إذ أنھـا مـا یـبقـینا عـلى الجـاذبـیة مـألوفـة أكـثر بین ھ
ومع أن اإلنسـان كان، بصـورة أو ... أرجـلنا مـلتصـقـین باألرض

؛ إال أن األمـر تطـلب ةبأخـرى، عـلى درایـة بوجـود ھـذه القـو
في نھایة ) ق نیوتنـإسـح(قرونًا طـویلـة قـبل تـوصـل أحـد العـلمـاء 

قـبل ذلك، ... ـول الجـاذبیةالقـرن السـابع عشـر إلى نـظریة ح
كـل األجـسام تمـیل إلى البقـاء : كـانت رؤیـة أرسـطو ھـي السـائـدة

فبالنسـبة لألشـیاء الصـلبة والمـیاه، "... مكـانھـا الطـبیعـي"في 
الموقع الطـبیعي ھـو األرض، لھـذا عـند رمـیھا تسـقـط إلى أسـفـل، 

ھـو السـماء، ولھـذا في حـین أن الموقع الطـبیعي للغـازات 
أما مع نـیوتـن، فـالمحـرك الرئیسي یصـبح ... تتـصـاعد إلى أعـلى

الجـاذبـیة؛ وكـلما كـانت كـتـلة جـسـم مـا أكـبر، كـلما انجـذبـت إلیھ 
  .أجـسام أخـرى لھـا كـتـلة

   

  ماليـس الجـالح
 معو الحال ـما ھـ، كج مذھلةـتائـ نـًاأیض طيـاذبیة تعـوة الجـق
  .لـب زحـوكـقات كـلـح

ـو حـولنـا یتحـرك ویتغـیر، الشـمس في السـماء، أوراق كـل مـا ھ
ھـناك قـوى ... األشـجـار، میـاه األنھـار، الطـیور، ومظـھـرنا نفـسھ

تشـكل كـل مـا یحـدث في العـالم؛ بعـض القـوى تعـمل عـند وجـود 
وھـناك قـوى، ... اتصـال أو تـالمـس؛ كـركـل كـرة القـدم مثـًال

یما یتعـلق بالمد والجـزر، تعـمل عـن بعـد حـیث كـفـعـل القـمر ف
بنـظـرة أولیـة، تـبدو ... یوجـد بین المـؤثـر والمـتأثـر فـراغ كـبیر

  .لكـن لیس ھـذا ھـو الحـال... ھـذه القـوى مخـتـلفة فـیما بـیـنھـا
خـالل القـرون الثـالثة المـاضـیة، الحـظ الفـیزیائـیون أنـھ لتفـسـیر 

ل بـین أي جـسـم وآخـر في الكـون، یكـفي وجـود أربـع أي تـفـاعـ
قـوة الجـاذبـیة وقـوة الكـھـرومغـناطـیسـیة، إضـافة إلى : قـوى

قـوتـین تعـمـالن فـقـط عـلى المسـتوى الذري أطـلق عـلیھـما بكـل 
  ..القـویة والضـعـیفـة: بسـاطـة اسـما

الفیـزیائي والریاضـي والفلكـي : إلى الیـمین   
كـان ) 1727 – 1643(اإلنجـلیزي إسـحق نیوتن 

أول من أدرك أن األجـسام تـسـقـط باتجـاه األرض 
  .بفـعل القوة ذاتھـا التي تـبقي القمـر في مداره

ظـاھرتا المد والجـزر مـن آثـار :: الیـسـارإلى 
  .قـمرجـاذبیة ال
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یتحـول إلى اء ـھربـالكًا تمـر فـیھ ـأن سلكو واحـدة لظـاھرة
ثـم في ... مـثـًالمنـھ، بة ؛ مـا یـؤثـر عـلى بـوصـلة قـریـیسـناطـمغ

، تأكـد مایكـل فارادي مـن العـكـس؛ أي أنـھ بحـركـة 1831عـام 
، تـمكـن 1873وفي عـام ... مغـنـاطـیس مـا، تـنـتج كـھـرباء

جـیمس كـالرك ماكـسویل مـن التـوصـل إلى البرھـان الریاضـي 
مجـموعـة مـن المعـادالت تصـف في وقـت واحـد : لھـذه الحـقـیقـة

  .سـلوك المغـناطـیسـیة والكـھرباء
الظـاھـرتان السـابقـتان؛ الجـاذبـیة والكھـرومغـناطـیسـیة، جـلیـتان 
من واقـع حـیاتـنا الیـومـیة، في بقـاء القـمر في مدار محـدد حـول 

وفي ... األرض، وفي بقـاء األرض في مـدار محـدد حـول الشـمس
لكـن لغـز القـوتین . ..الظـواھـر الجـویة كـالبرق وغـیرھا

  . كـان أكـبر قـبل اكـتشـافھـماالمـتبقـیتین
   

  مـن البرق إلى المغـناطـیس
وة ـو القـ ھمـایقـوده: ینـیـدنـین معـبـین قطـربائي بـھـتفریغ ك

ذب ـجـھـا التي تـنـتج قـوة النفس؛ وھـي یةـیسـناطـرومغـھـالك
  .یسـناطـلمغل

 – 1791(الفیـزیائي اإلنجـلیزي مـایكـل فارادي : إلى الیـمین
وضـع األســس العـلـمـیة الخـاصـة بالعــالقـة بـین ) 1867

  .الكـھـرباء والمغـناطـیسـیة
الخـطوط الخـفـیة لمجـال مغـناطـیسي، تـم كـشفـھا : الیـسـارإلى 

  . الحـدیدبوجـود برادة 

الكـھـرومغـناطـیسـیة ھـي ثـانـیة ھـذه القـوى، وھـي التـي تحـكـم 
اإلنـارة، التـلفـزیون، الھـاتـف، : كـل متـطـلبات الحـیاة العـصـریة

وقـد كـانـت ظـاھـرة لإلنسـان مـنذ البـدایة؛ ... الكـمـبیوتر وغـیرھـا
واد كالزجـاج ـدعـك مـ ولمعـرفـتھ أنھ إذا قـام بوذلك لرؤیـتھ البـرق

لم یفـھـم لكـنھ  ...معـیـنة قـوة جـذب تظـھر منھاوالكھـرمان 
مـاھـیـتھا إال بقـدوم األمریكـي بنجـامـین فرانـكـلین الذي أدرك أن 

وكـما ھـو الحـال ... الدعـك یـؤدي إلى شـحـن األجـسـام كـھربائـیًا
 التـي مع الكـتـلة فیما یخـص الجـاذبـیة، فالشـحـنة الكھـربائـیة ھـي

مـدى انجـذاب جـسـم إلى آخـر ھـو أیضـًا مشـحـون تحـدد 
لكـن حـتى وقـت فرانـكـلین، كان االعـتقاد أن ... كـھربائـیًا

ام ـتى عـح... الكـھرباء والمغـناطـیسـیة ظـاھـرتان مـنـفـصـلتـان
  أنھـما وجـھـان  الدنماركي كریستیان أورستد اقـترحندماـ، ع1820
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وھـي المسـؤولة عـن ... أطـلق عـلیھـا اسـم القـوة النوویة القـویة
إبقـاء الكـواركـات متحـدة داخـل البروتونات والنیوترونات وتـبقـي 

  .البروتونات والنیوترونات معـًا لتشـكیل نواة الذرة
الذرة أو ) أو انحـالل(إال أن النوویة القـویة لم تكـف لتفسـیر تـفـكك 

لھـذا كـان مـن ... Radioactive Decayشعاعي نحالل اإلاال
المطـلوب وجـود قـوة أخـرى قادرة عـلى تحـویل بروتون إلى 

مـن دون ھـذه القـوة، سـیكـون مـن ... نـیوترون أو العـكـس
المسـتحـیل تـفـسـیر التـفاعـالت النـوویة؛ مـثـل تـلك التـي تـبقـي 

ـن وصـف ھـذه القـوة كـان اإلیطـالي أول م... الشـمس عـلى حـالھـا
وللـفرق بیـنھـا وبین النوویة ... 1934إنریكـو فـیرمي عـام 

  .القـویة، أطـلق عـلیھـا اسـم النوویة الضعـیفـة
رغـم كـل ھـذه التـفـسیرات، فالفـیزیائـیون لم یتـمكـنوا مـن معـرفة 

ھا المعـروفة سـبب أن كـونـنا مـكـون مـن جـسـیمات كـھـذه بشـحـنات
األبحـاث أثـبـتت أن القـوة النوویة القـویة ... وكـتـلھـا المعـروفة

تـفـوق في صـالبتھا قـوة الكـھـرومغـناطـیسـیة بمـئـة مـرة وتــفوق 
  وعـلى العـكـس، فـقـوة...  بمـئـة ألف مـرةالنوویـة الضعـیفـة

  

النـوویة القـویة والضـعـیفـة تحـكـمان عـالمـًا محـددًا بمـا ھـو عـلى 
الممكـن مـالحـظـة مسـتوى الذرة ومـا دون الذرة، ومـن غـیر 

ولھـذا، جـاء اكـتـشـافـھـما في وقـت ... أثـرھـما فیـما ھـو فـوق ذلك
كـذلك، فـقـد سـاھم في بقـائـھـما ... متـأخـر مقـارنـة بغـیرھـما

ن النـموذج السـابق لنواة الذرة الذي اقـترح أن النـواة تحـتوي ـفـیتـیخ
ت بشـحـنة سـالبة؛ مـا عـلى بروتـونات بشـحـنة موجـبة ونیوترونا

قـدم تفـسیرًا النجـذابھـم إلى بعـضـھـم البعض دون الحـاجـة إلى 
إال أن نـموذج رذرفـورد وبور في العـام ... وجـود عـوامل إضـافـیة

قـلب الموازین بـتأكـیده أن النـواة مكـونة مـن بروتونات  1930
 ونیوترونات في حـین أن الجـسـیمات سـالبة الشـحـنة،

لھـذا لم یـكـن ... اإللكـترونات، موجـودة في مـدارات حـول النواة
الذرة مـعـًا؛ ھـناك تـفـسـیر حـول القـوة التـي تـبـقي مكـونات 

لھـذا، وجـد ... ترض ھـو أن البروتونات تـتـنافر فیـما بیـنھـاـفالمـف
   غـیر معـروفـةالعـلماء أنـھ مـن الضـروري وجـود قـوة أخـرى

  

  صـمغ نواة الذرة
.. .في الصورة نواة ذرة الھـیلیوم محـاطة بإلكـتروناتھـا

البروتونات التي تحـتویھا النـواة تـبقـى معـًا بفـعـل الـنوویة 
  .القـویة

   جـزیـئات الـذرةكتفكـ
 ـةیفـعـ الضالنـوویة ...ةـیقاعـرفة فـیمات في غـسـ الجـكـكتـف

  .عةـ المش انحـالل بعـض المعـادننـممكمـن ال تجـعـل 
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انطـالقًا من ثـالثـیـنیات ... الكـیفـیة التي تعـمل وفـقھـا الجـاذبـیة
ـظریة میكانـیكا الكـم، دخـل القـرن المـاضي، ومع تـأكـد صـحـة ن

... إلى عـالم الفـیزیاء أحـد المفـاھـیم الجـدیدة المتعـلقـة بالجـاذبـیة
الفـرضـیة تـقـول إن األجـسـام تـنجـذب إلى بعـضـھـا البعض بفـعـل 

یـتم )  معـمـلیًا حـتى اآلنـالم یـتـأكـد وجـودھ(جـسیمات دون ذریـة 
 Gaugeوحـسـب نظـریـة .. .Bـم الجـس وA الجـسم تـبادلھـا بین

Theory جـسـیمات یـتم تـبادلھـا؛ ، فـكل قـوة ھـي نـتـیجـة عـمل
جـسـیم الكـھـرومغـناطـیسـیة ھـو الفـوتون، وجـسـیمـات النوویة 

، وبالنسـبة للنوویة القـویة Z و Wالضـعـیفـة ھـي البوزونات 
، جـاءت 1982ن العـام ابـتـداء مـ.. .الجـسـیمات ھـي الغـلوونات

اإلثـباتات المخـبریة عـلى وجـود ھـذه الجـسـیمات بصـورة ال 
إال أن الغـرافـیتون ال یـزال قـادرًا عـلى ... تـترك مجـاًال للشـك

وفـقـًا )... إن كـان موجـودًا بالفعـل(التھـرب مـن تجـارب العـلماء 
لكـن ھـل سـیتم ... ة لھلحسـابات الفـیزیائـیین، ھـذا الجـسـیم ال كـتـل

  .إثـبات وجـوده أم أنھ سـیتوجب عـلینا تغـییر مـعارفـنا بـرمـتھا
   

 تـقـل ، عـلى الجـانب اآلخـر،الجـاذبـیة بـین الجـسـیمات دون الذریة
 1(ما یعـادل ملیار ملیار ملیار ملیار مـرة عـن الكھـرومغـناطـیسیة ب

ـن أجـلھ ال تطـغـى والسـبب الوحـید الذي م)...  صـفـرًا36أمامھ 
م ـظـو أن معـھ بشكـل كـامل الكـھـرومغـناطـیسـیة عـلى الجـاذبـیة

یة ـربائـھـنات الكـحـن الشـاو مـدد متسـلى عـتوي عـتحیاء ـاألش
یلغـي فـعـلھا الخـاص بالجـذب والتـنافـر ، والتي لبیةـیة والسـابـاإلیج

عـلى جـر الجـسـیمات إلى ، بـدروھـا، تعـمل الجـاذبـیة.. .فیما بیـنھـا
بعـضـھا البعـض؛ ولھـذا تزید قوة الجـاذبـیة كـلمات ازدادت كـمیة 

وكـنتیجـة لھـذه الحـقـیقـة، نجـد أن النجـوم والكـواكـب لھـا ... المـادة
جـاذبـیة ھـائـلة مـا یـشكـل مجـموعات شـمسـیة تنجـذب فیھا 

... یرة التي تفـصـلھااألجسـام إلى بعـضـھا رغـم المسـافات الكـب
ـون الذي وفي نھـایة المـطاف، ھـذا ھـو مـا یجـعـل وجـود الك

  .نعـیش فـیھ ممكـناًَ
أحـد األلغـاز الھـامـة المـتـبقـیة ھـو مـا أطـلق عـلیھ العـلمـاء اسـم 
  الغـرافـیتون؛ وھـو الجـسـیم الذي افـتـُرض وجـوده لتـفـسیر

  

  برمي كـرة... یمكـن تمـثـیل القـوة
 ...ـتـبادل لذرات افتـراضـیةالیوم، عـمل قوة مـا یوصـف ب

" ربةـضال"رمي الكرة، وـن یقـوم بلمداد ـاالرتوھـو مـثل 
  .مـن یسـتـلمھـال

  ھـكذا تـم اكـتشـاف البوزون والكـوارك
كـنتـیجـة ... ـل مسـارعمحـاكاة لتصـادم جـسـیمات دون ذریـة داخ

  .للتصـادم تخـرج جسـیمات جـدیدة
) في الصـورة إلى الیمـین(حـتى اآلن ما زالت طـبیعـة قـوة الجـاذبیة 

  .غـیر مكتشـفة بالكـامل

a  

a  

a  

b  

b  

b  
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ل یمكـن لجـمیع قوانـین الكـون أن تكـون مشـمولة في نظـریة ھـ
وجـود مـثل تلك مـن الفـیزیائیـون یـؤكـدون أنھـم على ثقـة واحـدة؟ 

 عـنھا في كـل عـلمـاءال  یبحـث؛ ومـنذ زمـن آینـشـتیننظـریـةال
  .مكـان وبكـل الطـرق

یعـتـقدون  ئیـینفـیزیاھـناك   ومـع أنضـن ومتـواصل،د عـمل موبعـ
 وتوحـید  أسس تلك النظـریة فھـمإلى أقـرب مـا یكـون  اآلنأنھـم

 آخـرون یشـكـكـون في معـطـیات األفكـار ھـناك ف،قـوانـین الكـون
  .المطـروحـة ویـرون أن الحـقـیقـة مـوجـودة في اتجـاه آخـر

  

  مفتاح العلوم املنتظر
 

  ل الوحـشداخـ
كـل ما یتجـاوز قـب أسـود، ثـ

أفـق الحـدث (سـطـحـھ األسـود 
Event Horizon ( ال یمكـنھ

  .العـودة إلى الوراء
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د ـفـقللواقـع؛ لم تكـن لدى الفـالسـفة نظـرة مـوحـدة القـدم، في 
 وإمكـانـیة تـوقع االنـتـظـام في حـركـة النجـوم والكـواكـبالحـظـوا 
، وفي الوقـت ذاتـھ الحـظـوا ظـواھـر أخـرى مـن غـیر مـواقعـھـا

  .كـالحـرائق والعـواصـف عـلى األرض؛ الممكـن التـنبؤ بحـدوثـھـا
جـمع كـل شـيء في مـنـظـومـة فـلسـفـیة حـاول الكـثـیرون لك ذل

الكـون  واحـد أو أكـثر مـن اآللھـة فـیھـا عـرفدیـنـیة یواحـدة أو 
واسـتـمرت ھـذه الرؤیـة حـتى زمـن .. . وقـوانـینھبكـافة أرجـاءه

وحـدت الظـواھـر الذي وضـع معـادالت ریاضـیة إسـحـق نـیوتـن 
  ).حـركـة الكـواكـب(مـع السـماویـة ) الوزن(األرضـیة 

قـادرة نذ ذلك الوقـت، حـاول الفـیزیائـیون التوصـل إلى نظـریة ـم
 میع ظـواھـر الكـون؛ مـن أصـغـر مكـونات ذراتـھعـلى تفـسـیر جـ

ع الذي نعـیشـھ الـیوم قـد الوضـ.. .إلى أكـبر تجـمعـات مجـراتھ
عـاشـھا اإلنسـان قـبل ھـًا في ظـروفھ لألوضـاع التي یكـون مشـاب

، عـندما كـان مصـیرنا ھـو أن نـلتـقي بأفـكـار قـرن مـن الزمـن
ي الواقـع یعـمل العـلماء عـلى التـوصـل إلى فـھـم ف... النسـبیة

لبھـا أعـمق للكـون یمكـنـنا مـن تجـاوز األفـكـار العـبقـریة التـي جـ
فنظـریة النسـبیة قـادرة مـن ... عشـرینتین بـدایة القـرن اللنـا آینـشـ

عـلى تقـدیم تصـور غـایة في الدقـة للظـواھـر دون شـك 
 وحـركـة في الكـون؛ كـطـبیعـة الزمـن والفـضـاء" الضـخـمة"

واھـر ظـــاجـزة عـندما یتعـلق األمـر بالالمجـرات، إال أنھـا تـقـف ع
  لـامعم، مع انـیكا الكریة میكل نظدخنا توھ... غـرتناھیـة في الصلما

  
  

  ضـاء األدنـىالفـ
وفـقًا ... مـن األوتـاركـون  لورة خـیالیـةصـ

فاألوتـار ولیس الذرات للنظـریات األخـیرة، 
  .ھـي أحـجـار األسـاس األصـغـر في الكـون

  مستحیلاد االتجـاه الصـحـیح أمـر إیجـ
. ءــاضـن الفـر مــغـي الصـناھـتـجزء م

م ـلة في الرسـثـممال، ـوانـتیـةبات الكـلـقـتال
ل ـیـحتـن المسـل مـعــ، تجاتـوجـتمـالبـ
وط ـطـل خـثـ، میاتـداثـإحام ـظـد نـدیـتح
  لـنقـتـلابتسـمح ، رضــول والعــالط

  .ـرأو السـف
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 الذي یـؤكـد عـدم Indetermination Principleیـقـین الال
... قـدرتـنا عـلى تـنـبؤ موقـع جـسـیم دون ذري وسـرعـتھ بـدقـة

نا الدخـول في عـالم كـذلك الخـاص بمیـكانیـكا الكـم، یـلولـو تخـ
فسـنعـیش حـالة مسـتـمرة مـن السـفر إلى المـاضي والمـسـتقـبل ولن 

 وذلك ألن اإلحـداثـیات التي ـد اتجـاھـاتنـاتحـدینتـمكـن مـن 
الیـوم، ھـناك ... نحـتاجـھـا لھـذا األمـر سـتـتحـرك باسـتـمرار

 نظـریة األوتـار ونـظـریة جـاذبیة: مرشـحـان لنظـریة كـل شـيء
وفـقـًا لنظـریة ... Loop Quantum Gravity ةـیـلقـحالم ـكال

تحـیل االسـتمرار في تجـزئـة جـاذبیة الكـم الحـلقـیة، مـن المسـ
ر فأصـغـر إلى مـا ال نھـایـة، فـھـو ذا الفـضـاء إلى مكـونـات أصـغـ

... طـبیعـة ذات حـُبـیـبات دنـیا، كـما أن المـادة مـكـونـة مـن ذرات
ومـا یـتوجـب إدراكـھ ھـنا ھـو أن ھـذه الحـبیـبات غـیر مـوجـودة 

واألمـر ذاتـھ یـنـطـبق عـلى .. .في الفضـاء؛ فـھـي الفـضـاء ذاتـھ
الزمـن؛ المكـون ھـو أیضـًا مـن حـبـیـبات ال تـتحـرك بانسـیابـیة 

  .كـمیاه النھـر، بـل بنـبضـات
أمـا النظـریة التـي یـتـم البحـث فـیھـا بصـورة أكـبر، فـھـي نظـریـة 
 األوتـار التي تـؤكـد أن جـمیع الجـسـیمات دون الذریـة مـا ھـي إال

ونة من ـمادة مكـالوفـقـًا ألفـكـار ھـذه النـظـریـة، ... أوتـار مـتـذبـذبة
 ھـيو، مكـُسال یوجـد لھـا غر ـیة في الصـناھـتـیة مـلقـار حـأوت

جـسـیمات دون الذریـة  للرئـیـسـیة الءناـدة البـ وحتشـكل
   وھـي فياتـواركـكالنیترونات والونات وـبروتالرونات وـتككـاإلل

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

إذا سـقـطـت مـركـبة فضـاء في ثـقـب 
أسـود، سـتـتحـول إلى صـورة ثـنائـیة 
األبعـاد عـلى أفـق الحـدث الخـاص 

 معـلومات الناتجـةة بث الوبإعـاد... بھ
 صـورة المركـبة یمكـن اسـتعـادة
 سـطح الثـقـب ...ثـالثیة األبعـاد

  عـدد مـن الـاألسـود مكـون مـن
؛ كـل منـھـا یحـتوي Pixel" بیـكسـل"

لكـن كـم عـدد الـ ...  واحـدBITعـلى  
BITS التي یحـتویھـا ثـقب أسـود؟ في 

ر ثـقـب أسـود عـرضـھ سـنـتـیمـت
وھـذا أطـول ... 1066واحـد، ھـناك 

مـن كـومـة مـن األقـراص المدمجـة 
التي تصـل مـن األرض إلى أبعـد 

  .النجـوم المعـروفة

  طـرق مخـتصـرة بـین العـوالم
أو بـین أجـزاء (أنـفاق افـتراضـیة بـین أكـوان 

النظـریات الجـدیـدة )... مخـتـلفة مـن الكـون ذاتـھ
  .تـتـوقـع وجـود مـثل ھـذه األنـفاق
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صائص ـیعة وخـبـقھا طـدد وفـتحـتمة الة عـدم اسـتـقرار دائـحـ
 ـل كحسـبـانھـاذ في ـأخـھا تـریة أنـنظـذه الـ في ھمـام ـأھ ...یماتـسـالج

وتحـاول وى النوویة، ـرومغناطیسیة والقـھـلكیة واـاذبـالج: یعةـبـقوى الط
  .قةھـي نظـریة األوتـار الفـائـ ؛ةدـدة ونظریة واحـدھا في قوة واحیـوحت

كـون مـن نعـیش في كـانت ھـذه النظـریة صـحـیحـة، فھـذا یعـني أنـنا إذا 
نـیة وواحـد  مكـا3(عـاد األربعـة المعـروفة  ال یقـتصـر عـلى األبالمـتاھـات

وقـد یكـون ھـناك أكـوان أخـرى ... 11بعـاده إلى أبل قـد تصـل ) زماني
المشكـلة ھـي أنـھ حـتى اآلن ... یائـیة السـائـدة فیھـا القـوانـین الفـیزخـتـلفت

  .. بصـورة أو بأخـرى مـن صـحـتھـاق،ـلم یتـمكـن العـلماء مـن التحـق

  مـلكـة النجـوممـ
بـیة آینـشـتـین ھـي النـظـریة األفـضـل في نسـ

... ؛ كـتحـرك المجـراتتـفـسـیر الظـواھـر الكـونـیة
المیكـروسـكـوبیة، فھـناك قـوانـین مملكـة الأمـا في 

  .مـیكـانیكـا الكـمقـوانـین : أخـرى سـائـدة

ظـریة آینشـتـین ال نـ
تكـفـي لتـفـسـیر كـافة 

ي ــــر فــــواھــــالظ
م ـــالـعــال ...ونــالكـ
ى ــأمـضر ــیـشـھـال

األخـیرة مـن األعـوام 
ًا عـن عـمره باحـث

 ...ظـریة كـل شـيءن
   .ال أنھ لم ینجـحإ

  الفـضـاءذرات 
قـد یكـون مـكـونًا مـن اء، شـأنـھ شـأن المـادة، الفضـ

  .أجـزاء مـتـناھـیة في الصـغـر غـیر قابـلة للتجـزأة
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شركة سوني إریكسون بدأت في 
العودة إلى السوق بعد تأخـرھا عدة 

.... سنوات في مجال الھواتف الذكیة
ھـذا الجھـاز الجـدید یأتي بشاشة 

...  إنش3.5تعـمل باللمس بقیاس 
رتھ باستخـدام یمكن زیادة حـجم ذاك

 بحـد أقصى microSDبطاقة 
32GB ... یضم كامیرا بكثافة رقمیة
یسـمح ... میغابیكسـیل 12تبلغ 

 WiFiبالوصـل باستخـدام الـ 
، وبھ إمكانیة تحدید Edgeو 

یعمل .. .GPSالمواقع الجـغـرافیـة 
باالعتماد على نظـام التشـغـیل 

Symbian.  
  

Sony Ericsson Satio 

Samsung 
GT-i8000 Omnia II 

جـھاز بالك بیري جدید متوافق بعض 
الشيء مع متطلبات المنافسة في 

مل ـة تعـاشـم شـیض... السوق
ص  إنش وقر3.25باللمس بقیاس 
 یمكن زیادتھ 2GBذاكرة مقداره 

 بحد microSDببطاقة من نوع 
یسـمح بالوصـل ... 16GBأقصى 

 WiFiدام الـ ـخــتـباس
، وبھ إمكانیة تحدید Edgeو 

 بھ ...GPSالمواقع الجـغـرافیـة 
 3.15كامیرا بكثافة رقمیة تبلغ 

  .میغابیكسـیل
 
  

BlackBerry Storm2 

Motorola MILESTONE 

 بدأت في االستـثمار Acerشـركة 
بشـكل فـعـال في مجـال الھـواتف 

ذا ـھ... iPhone المنافسة لـ الذكـیة
 3.8الطـراز یضـم شـاشة بقـیاس 

مس بصـورة إنـش تعـمل بالل
یمكـن زیادة حـجـم ذاكرة ... كـاملة

الھاتف باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة مـن 
 بحـد أقـصى یبـلغ microSDنوع 

32GB ... یضـم كـامیرا بكثافة
...  میغابیكسیل5رقمیة تـبلغ 

 WiFiویسـمح بالوصل باستخـدام الـ 
، وبھ إمكانیة تحدید Edge و

... GPSالمواقع الجـغـرافیـة 
  .FMوي كـذلك على رادیو یحـت

  

Acer neoTouch 

ھـاتف جـدید من سـلسـلة أومـنیا 
قیاس ... iPhoneالمنافسة لھواتف 
یضـم ...  إنش3.7ھذه الشـاشـة یبلغ 

  كـامـیـرا بكـثـافـة رقـمـیة تـبـلـغ
ح ویسـم...  مـیـغـابـیـكـسـیـل5

 WiFiبالوصل باستخـدام الـ 
، وبھ إمكانیة تحدید Edgeو 

یمكـن ... GPSالمواقع الجـغـرافیـة 
زیادة حـجـم ذاكرة الھاتف باسـتخـدام 

 microSDبطـاقة ذاكـرة مـن نوع 
یحـتوي  ...32GBبحـد أقـصى یبـلغ 
  .FMكـذلك على رادیو 

  
  

ًا إلى ضرورة بھـت أخـیرـنتدید شركة نوكیا التي یبدو أنھا جـ
تي تعمل المنافسة في سوق الھواتف الذكیة ذات الشاشات ال

ھـذا الھاتف ھـو أفضل ما قدمتھ الشركة في … باللمس
:  إنش، ذاكرة داخلیة3.5: الشاشة… السنوات األخیرة

32GB ،بطاقة ذاكرة :microSD 16 بحد أقصىGB ،
WiFi ،GPSمیغابیكسـیل وكامیرا ثانیة  5: ، كامیرا
  االتـصـلالت
  ــیــة،ـرئـمــال

  .FM  وـورادی
  تمادـیعـمل باالع

  على نظام تشغـیل
Maemo 5.  

  

Nokia N900 

Sony DCR-SX41 

LG GD910 

ARCHOS 7 

إلى  إنش تعـمل باللمس، وباإلضافة 3.7یبلغ قیاس شـاشـتھ 
یمكن .. .ذلك یضـم لوحة مفاتیح مزودة بماوس إلى یمینھا

زیادة حـجم قرص الذاكرة باستخدام بطاقة من نوع 
microSD 32 بحـد أقصى یبلغGB ... یسمح بالوصـل

   وبھ كامیرا بكثافة رقمیة تبلغWiFiباستخدام الـ 
     مـیغـابـیـكـســیل5

  یعمل باالعتماد على
  نـظـام التـشــغــیل

Android.  
  

كامـیرا فیدیو صغـیرة الحـجـم تحتوي 
على إمكانیة تكبیر الصـورة بصریًا 

 مرة ورقمیًا بمقدار 60بمقدار 
تضـم شـاشة جانبیة ...  مرة2000
یمكـن استخـدام ...  إنش2.7بقیاس 

 Memoryبطـاقة ذاكرة من نوع 
Stick PRO Duo بحـد أقصى 

  .8GBیبلغ 
  

 إنش، 7بشـاشـتھ البالغ قیاسھا 
وقدرتھ على الوصل باإلنتـرنت 

وحـجـم قرصھ ) WiFi(السلكیًا 
 320GBالصـلب الذي یصل إلى 

 640و وزنھ الذي ال یزید عن 
؛ یمكننا القول أنھ الجھاز ًاغرام

 أیـنماك ـ مع"اإلنترنت"قل المثالي لن
  .ذھبت

  

ھـذه السـاعـة األنـیقة من شـركة 
LG تضـم أیضـًا ھـاتفـًا محـموًال 

یبلغ ... بكافة أجـزائھ المعـروفة
یضـم ...  إنش1.43قیاس الشـاشة 

كـامیرا أمامیة خـاصة باالتصـاالت 
المرئیة ویضـم مشـغل موسیقى وبھ 

 3Gالوصل باإلنترنت إمكانیة 
  .Mbps 7.2 إلىبسرعة تصل 

  

http://www.sci-prospects.com



