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  - July تموز      الثريا 2022

  اسعد سخل . د.ابقلم: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم           

 لفكر والثقافةمكان لالجمعية الفلكية األردنية 
    
 العامة محاضراتها لجميع ١٩ كوفيد جائحة بسبب االفتراضي الفضاء الى بالتحول االردنية الفلكية الجمعية بدات لقد  

بعد غياب  و .االفتراضي الفضاء استخدمت التي المنطقة في الجمعيات اوائل من تعتبر حيث ٢٠٢٠-٣-١٩ بتاريخ والفعاليات
كية الذي عطل نواحي كثيرة من حياتنا، تعود الجمعية الفلو ،طويل عن اللقاءات الوجاهية التي توقفت بسبب وباء الكورونا

المتمثلة بالمحاضرات وهذه اللقاءات األسبوعية الوجاهية  للكبار. واألردنية الى نشاطاتها التي تنير الفكر، سواءا للصغار سنا ا
ال يسعني اال اثناء الحظر الصحي.  اكثر كثيرا، ادركنا قيمتهاالفلكية، العلمية، والثقافية على جميع انواعها، والتي افتقدناها 

، واتمنى ان نستمر بالعمل عقد وحضور محاضرات نوعية وجاهية الرجوع الى سعيد جدا اننا تمكنا مرة اخرى من القول، بانني
رى تشجعنا الجمعية على النظر اخمرة  .من نشاطاتها وفعالياتها وان نطور ونحافظ على استمرارية الجمعية الفلكية األردنية

 لفسيحضائه اغار امام فصوتجعلنا نستغرب كم نحن ه وعجائبه، ل، بكل جماوابعد من ذلك الى اعماق الكونصفحة السماء  الى
ائل للعمل هالكون، فسندرك الحجم ال% فقط من هذا 5 وفهم ان البشرية تمكنت لغاية اآلن من دراسة تفكرنا اواذ .الالنهائي
مدة حياة البشرية وخاصة لتكنولوجية وولكن الوصول الى اعماق الكون ومجراته البعيدة يتخطى بشكل كبير قدراتنا ا المتبقي.
سنة  25000يستغرق  Canis Major Dwarf، اال وهي لنا بعد درب التبانة مجرة، اذ ان الوصول الى اقرب األنسان

سنة للوصول الى هذه  25000ضوئية. بمعنى آخر، انه اذا استطعنا بناء سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء، سنحتاج الى 
 ، وهل من انسان يقبل على هذه الرحلة؟هذه الغاية نحققم من جيل انساني نحتاج لفتخيل كالمجرة. 

ت الفلكية فان الجمعية الفلكية األردنية عملت عبر السنين على توعية المجتمع وتثقيفه فلكيا، عبر المحاضرات والنشاطا    
ن، صغارا وللرصد الفلكي، وياتي المهتم جميلة فيتم زيارة المدارس والجامعات وعمل امسياتالتي تقيمها بشكل دوري. 

منطقة األزرق، الجمعية الفلكية في واود بهذه المناسبة ذكر مخيم  لكي ينظروا الى النجوم والكواكب عبر التلسكوبات. ،وكبارا
يتمتع  والتبانة بشكل واضح درب الذي كانت الجمعية وال تزال تنظم فيه ليالي رصد فلكي، حيث نستطيع رؤية النجوم ومجرة و

  واستصالحه لكي يصبح اكثر جذابا ألستقطاب المهتمين بالرصد الفلكي.واتمنى ان يتم اعادة تهيئة هذا المخيم  جمالها.ب المراقب
وال يسعني اال شكر كل اعضاء الجمعية الفلكية األردنية، الذين يواظبون باستمرار على العمل من اجل انجاح هذا المنبر   

، والذي يوعي الناس على اهمية الفلك وعالقته عامة الناس والفلكيين، الذي يشكل حلقة وصل بين مهمال الثقافي والعلمي
ضرورية لحساب األساسية فان العلوم  األحياء، والجيولوجيا، والهندسة األلكترونية، الخ.والمتينة بالعلوم األخرى، كالفيزياء، 

   ، ولدراسة اسطح الكواكب وتضاريسها.الضوئية والراديويةمدارات الكواكب وحركة المجرات، لصناعة التلسكوبات 
الجمعية الفلكية  ايقونةواخيرا وليس آخرا، فنحن سعداء بان يتم اعادة اصدار مجلة الثريا. هذه المجلة الجميلة، التي هي   

تمنى لديكم اوقاتا سعيدة فااألردنية لما تحمل من متعة األخبار والمعلومات للقراء من العامة والمتخصصة على حد سواء. 
 .األسبوعية وانشطة الجمعية، نقول له اهال وسهال ةبقرائتها، ومن يريد حضور المحاضرات الفلكي

 
 

 

 تحرير مجلة الثريارئيس 
  اسعد سخل أ. د.
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 July – تموز      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 تهاوأنشط أخبار الجمعية . د. اسعد سخلأ إعداد:

  محاضرات فلكية نوعية   

 1 )جولة في سماء بالقاء محاضرة مشتركة بعنوان  ،السيدة بسمة ذياب والسيدة دالل الالال ،تانالزميل تقام"
ما سيمكن رؤيته من نجوم وكواكب في . وقد استعرضن الفلكيتان 16/6/2022بتاريخ  الصيف لشهر حزيران"

فلكية دالل صورا فوتوغرافية للقمر بمراحله المختلفة قامت هي صفحة السماء لهذا الشهر. كما عرضت ال
  بتصويرها.

 2 ) قام المهندسAlev Sonmez  من وكالة الفضاء

األوروبية بزيارة الى األردن والقاء محاضرة بعنوان 
European Space Industry: Inspirational 

Summit  باستعراض  حيث قام 9/6/2022بتاريخ
وفرص العمل في  األلمانية األوروبية الصناعة الفضائية

كما  لخريجين من مختلف المجاالت العلمية.هذا المجال 
قام بعرض فرص للدراسة في هذا المجال لنيل شهادة 

  الماجستير والدكتوراة.

 

   فلكية اتورش  

  

 1 )رصد قامت الجمعية الفلكية بتنظيم امسية 
بتاريخ  في رحاب جامعة األسراءفلكية 

حيث شارك العديد من العاملين  .2/6/2022
وكان من في الجامعة واطفالهم بعملية الرصد. 

نظمين لعملية الرصد األستاذ وليد واألستاذ مال
نظمت  30/5/2022وبتاريخ  عدلي الحلبي.

"تاو  زخة شهبالجمعية امسية لرصد 
 Tau Herculids Meteor الهرقليات"
Storm  حيث كانت ، في مخيم عمان الفلكي

زخات الشهب في القرن الحادي  افضل
 العالمي الكويكبات يوم مناسبةب( 2 والعشرين.

 الفلكية الجمعية قامت ٢٠٢٢-٦-٣٠ في
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 اكاديمي الكنغز مع بالتعاون االردنية
 قدمت حيث الكويكبات حول ندوة بعمل

 شارك الكويكبات حول محاضرتين
 واالستاذ الضليع هاني الفلكي فيها
 في فلكي رصد تخللها ثم الحلبي عدلي

  .الكبير التلسكوب

 3 )االردنية الفلكية الجمعية قامت 
 الحجة ذي شهر هالل تحري بفعالية
 في الستين شارع منطقة من 2022
 عطوفة شرفنا وقد. السلط مدينة
 مجلس رئيس العوامله ابراهيم السيد

 وعضو الالمركزية البلقاء محافظة
 الهاشمية، الجامعة امناء مجلس

 العسلي بيك خالد المهندس والصديق
 الرصد في المهتمين من ومجموعة

 .  الفلكي

 االستقبال حسن على السلط -( الطف)  الستين ابراج وكافيه مطعم/ العوامله يوسف للسيد الجزيل والشكر 
   .والضيافة

    يةتلفزيون اتلقاء  

 1 ).قامت محطة سكاي نيوز : الوحدة األكاديميةكية األردنية ومدير معية الفلالجنائب رئيس  صاباتحنا  د
األكاديمية في المركز وحدة ال، مدير 16/6/2022بتاريخ  العربية بعمل لقاء تلفزيوني مع الدكتور حنا صابات

ات فضائية تم حذفه. نشر الصين لتقارير عن تواصلهم مع كائن، حول موضوع األقليمي لتدريس علوم الفضاء
الدكتور حنا صابات عن ضرورة وجود ورقة علمية منشورة لتثبت ما تم  عنه  تحدثكان من ضمن ما و

 الحديث عنه في وسائل األعالم الصينية وعدم اللجوء الى استنتاجات سريعة.

 2 )قامت اذاعة  :قام باجراء العديد من اللقاءات :عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية األردنية رالبروفيسو
fm  روف عمار السكجي، رئيس مع البلقاء  اجراءب 16/6/2022بتاريخ لمجمع اللغة العربية األردنية

 حول Alaraby TV العربي التلفزيون مع ثحدتكما  حول تاريخ التقاويم العربية.الجمعية الفلكية األردنية، 
 . األوزون وطبقة الجوي الغالف طبقات على وتأثيرها الفضائية السياحة

  https://www.youtube.com/watch?v=zCRineW3yAY&t=3s 

  عربية نيوز سكاي قناة مع ثحدتو Sky News Arabia الفضائية المخلفات حول 

 https://www.facebook.com/100002353454994/posts/pfbid034fPMC2f4a16b
aAnh8mitBMDR6QpkmsnQnCNDLaL2vsAPCHZe7nbGNwxyGZei79Dbl/?d
=n 

  قناة عموكذلك RT online التلسكوب قبل من التقطت والتي الفضاء من القادمة الراديوية االشارات حول 
 كل األرض بحجم المادة من جزءا يبتلع ذيوال العمالق سوداال الثقب حول ما تم الحديثك الصيني، الراديوي

 المتحدة الواليات لدى يعد لم أنه يكشف روسي إعالن مع تزامنا الفضاء عالم في تطورات حول وكذلك .ثانية
 . للصواريخ فقط روسية محركات 4 سوى

  https://fb.watch/dRBf9XZPkA 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRineW3yAY&t=3s
https://www.facebook.com/100002353454994/posts/pfbid034fPMC2f4a16baAnh8mitBMDR6QpkmsnQnCNDLaL2vsAPCHZe7nbGNwxyGZei79Dbl/?d=n
https://www.facebook.com/100002353454994/posts/pfbid034fPMC2f4a16baAnh8mitBMDR6QpkmsnQnCNDLaL2vsAPCHZe7nbGNwxyGZei79Dbl/?d=n
https://www.facebook.com/100002353454994/posts/pfbid034fPMC2f4a16baAnh8mitBMDR6QpkmsnQnCNDLaL2vsAPCHZe7nbGNwxyGZei79Dbl/?d=n
https://www.facebook.com/100002353454994/posts/pfbid034fPMC2f4a16baAnh8mitBMDR6QpkmsnQnCNDLaL2vsAPCHZe7nbGNwxyGZei79Dbl/?d=n
https://fb.watch/dRBf9XZPkA
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   محاضرات فلكية      

يتي ن (Neeti Parashar) قامت البروفيسورة
على دعوة  باراشار القادمة من الواليات المتحدة

رئيس  ،خاصة من قبل البروف عمار السكجي
ز، جفريق بيتر هي ، والتي تعمل ضمنالجمعية الفلكية
بالقاء محاضرة ، .Purdue Univفي جامعة 

 Discovery of the بعنوان نوعية وجاهية
Higgs Boson )بتاريخ  )اكتشاف بوزون هيجز

الحضور طلبة من ضمن وقد كان من  .26/5/2022
هذا وقد جامعة البلقاء التطبيقية.  يقسم الفيزياء ف

عدة طلبة عبرت البروفيسورة نيتي عن رغبتها بمسا
في الحصول اردنيين مهتمين بعلم فيزياء الجسيمات 

  على منح دراسية للواليات المتحدة األمريكية.

 

 

 

 أخبار فلكية إعداد :أ عدلي الحلبي
  جايا تلسكوب  

 

ة حول نجح في جمع بيانات جديدالفضائي  ( تلسكوب ) جايا
 الكويكبات

  أصدرت وكالة الفضاء األوروبية عن مهمة التلسكوب الفضائي    
غير مسبوقة من البيانات الجديدة والمحسنة حجم  Gaiaجايا"  "

والمفصلة لما يقرب من ملياري جرم سماوي في مجرة درب التبانة 
 هوالكون المحيط.  وتم  حديثا" اإلصدار الثالث للبيانات واطلق علي

Gaia Data Release 3  وهذا يعتبر ثورة في معرفتنا بالنظام
 .  الشمسي ودرب التبانة والمجرات التابعة لها

الفضائية التابعة لوكالة الفضاء األوروبية  Gaiaتعمل مهمة     
ESA يقرب من  ببناء خريطة ثالثية األبعاد فائقة الدقة لمجرتنا درب التبانة، ومراقبة ما يقرب من ملياري نجم أو ما

ات علمية في شهر وقد جمعت بيان 2013في ديسمبر  Gaiaواحد في المائة من جميع النجوم في مجرتنا. تم إطالق 
حزيران من هذا الشهر نشرت وكالة الفضاء األوروبية  اإلصدار الثالث  13وبتاريخ  .وتم نشرها 2014حزيران عام 

 احثون الفنلنديون بقوة في هذا اإلصدار.حيث شارك الب ،(DR3من بيانتاها والمرزم بإصدار )
العلماء في معرفة مدارات الكويكبات والكواكب الخارجية  ةساعدميتم ، على سبيل المثال، Gaiaومن خالل  بيانات    

وخصائصها الفيزيائية. وتساعد أيضا هذه البيانات في الكشف عن أصل وتطور النظام الشمسي ودرب التبانة، وعلى 
 .نظم النجمية  والكواكب ومكاننا في هذا الكون الشاسعفهم تطور ال

حول محورها ببطء في حوالي ست ساعات وتتألف من تلسكوبين فضائيين بصريين. تعمل ثالثة أدوات  Gaiaتدور    
على بعد  Gaiaعلمية بالتحديد الدقيق لمواضع النجوم والسرعات باإلضافة إلى الخصائص الطيفية. ويقع تلسكوب 

يون كيلومتر من األرض في االتجاه المعاكس للشمس ، حيث يدور حول الشمس مع األرض بالقرب مما يسمى مل 1.5
حزيران من هذا  13يوم  تي نشرتال ،)جايا( Gaiaاما بيانات تلسكوب  من الشمس واألرض. 2بنقطة الغرانج إل 

ا وتم خصيص تسع مقاالت من المقاالت مقاال علمي 50تم نشر حوالي  ،DR3الثالث  رمن خالل هذا االصداوالشهر، 
 المنشورة بشكل استثنائي إلجراء بحوثات حولها بالمستقبل.

، التركيبات الكيميائية ودرجات الحرارة واأللوان DR3فعلى سبيل المثال تتضمن البيانات الجديدة لإلصدار الثالث     
أكبر كتالوج نجمي ثنائي لمجرة  DR3ا االصدار والكتل والسطوع واألعمار والسرعات الشعاعية للنجوم. ويتضمن هذ
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، باإلضافة إلى ماليين ي وهي بالطبع الكويكبات واقمارهاجرم في النظام الشمس 150000درب التبانة ، وأكثر من 
 المجرات والكوازارات خارج مجرة درب التبانة.

 Gaiaمنها فجميعها مهمة. استناًدا إلى هناك الكثير من التطورات الثورية التي من الصعب تحديد تقدم واحد فقط   
DR3 سيضيف الباحثون الفنلنديون الكثير على األبحاث العلمية الخاصة بالكويكبات في نظامنا الشمسي والكواكب ،
ابعة لها. ، بما في ذلك مجرة درب التبانة والمجرات الت، وكذلك المجراتة والنجوم في مجرتنا درب التبانةالخارجي

، كما يقول األستاذ األكاديمي ئق الدقة للمالحة وتحديد المواقعإطاًرا مرجعًيا فا Gaia، ستنتج كوكبنا وبالعودة إلى
Karri Muinonen  من جامعة هلسنكي."كاري موينونين " 

 

 "جايا"  والكويكبات
مقارنًة  Gaia DR3كتشافها في اإلصدار الثالث  ضعاف في عدد الكويكبات التي تم اهنالك زيادة  بمقدار عشرة أ  

وذلك يعني أن هناك زيادة كبيرة في عدد الكويكبات التي تتقاطع مدارتها القريبة بين الكويكبات   DR2باإلصدار الثاني  
تها لتقدير كتلة الكويكبات ونتوقع زيادة كبيرة في ا. يمكن استخدام هذه التقاطعات القريبة في مدارGaiaالمكتشفة من 

على وجه الخصوص ،   Gaia DR3سيتم احتسابها باستخدام القياس الفلكي لهذا االصدار عدد كتل الكويكبات التي 
عند دمجها مع القياس الفلكي الذي تم الحصول عليه بواسطة 

 التلسكوبات األخرى.
، ُيفترض أن يكون الكويكب ي الحساب التقليدي لمدار الكويكبف   

انه وخصائص جسًما شبيًها بالنقطة وال يؤخذ حجمه وشكله ودور
 Gaiaتشتت الضوء السطحي في االعتبار. اما في القياس الفلكي 

DR3  دقيق للغاية لدرجة أنه يجب حساب اإلزاحة الزاوية بين
مركز كتلة الكويكب ومركز المنطقة التي تضيئها  الشمس 

 Gaia. استناًدا إلى هذا االصدار Gaiaلـ اوالمرئية لتلسكوب 
DR3( 21) "كويكب "لوتيتشياتماد اإلزاحة لل، تم اعLutetia .

  بتصوير P67التي اطلقتها وكالة الفضاء األوروبية الى المذنب  "حيث قامت مسبقا المهمة الفضائية  "روزيتا
وبدراسة المالحظات الفلكية  Rosetta. بمساعدة صور 2010يوليو  10أثناء التحليق في  Lutetia الكويكب

نمذجة ن وتوجيه القطب الدوراني ونموذج الشكل التفصيلي. عندما يتم دمج الاألرضية ، تم اشتقاق فترة الدورا
لمالحظات ، تتم إزالة األخطاء المنهجية ، وعلى عكس الحساب التقليدي ، يمكن دمج جميع االفيزيائية في حساب المدار

كويكبات. فيجب أن تؤخذ الفلكي معلومات حول الخصائص الفيزيائية لل Gaia، يوفر مقياس في حل المدار. وبالتالي
هذه الخصائص في االعتبار باستخدام النماذج الفيزيائية بدال من نماذج التجريبية التي قد تحتوي على اخطاء بالقياس 

 الفلكي.
، مالحظات طيفية. يقيس الطيف لون الجرم المستهدف، ، ألول مرةGaia DR3يتضمن اإلصدار الثالث للبيانات    

وال موجية مختلفة. إحدى الميزات المثيرة لالهتمام بشكل خاص هي أن اإلصدار الجديد يحتوي مما يعني السطوع بأط
، لكويكبات على معلومات عن تكوينها. ويحتوي طيف اف من الكويكبات في نظامنا الشمسيطيا 60000على حوالي 

آالف يكن هناك سوى بضعة  ، لمGaia DR3وبالتالي حول أصلها وتطور النظام الشمسي بأكمله. قبل هذا االصدار 
 كمية البيانات بأكثر من تصنيف من حيث الحجم. Gaia، لذلك ستضاعف مهمة من أطياف الكويكبات المتاحة

 

 جايا والكواكب الخارجية
من الكواكب الخارجية العمالقة عن طريق قياس  20000اكتشافات لما يصل إلى  Gaiaمن المتوقع أن تنتج مهمة   

على حركة نجومها المضيفة. سيمكن هذا من العثور فعلًيا على جميع الكواكب الخارجية الشبيهة تأثير جاذبيتها 
وكان أول  ع البنى الشبيهة بالنظام الشمسي.بالمشتري في نظامنا الشمسي خالل السنوات القادمة وتحديد مدى شيو

، epsilon Indiحول إبسيلون إندي  اكتشاف من هذا القبيل لمقياس )جايا ( الفلكي عبارة عن كوكب خارجي عمالق
سنة ضوئية فقط. أول هذه االكتشافات ممكنة ألن  12والذي يتوافق مع أقرب كوكب خارجي شبيه بالمشتري على بعد 

لتحديد  Gaiaالتسارع الذي لوحظ في مسوحات السرعة الشعاعية يمكن دمجه مع بيانات الحركة من تلسكوب 
 المدارات والكتل الكوكبية.

 ا والمجراتجاي
، ولكن أيًضا ليس فقط داخل مجرتنا درب التبانة، ة من  قياسات دقيقة لحركة النجومتوفر الدقة الميكروية بالثاني  

للعديد من مجرات الصغيرة التي تحيط بها. من خالل حركة النجوم داخل مجرة درب التبانة نفسها ، يمكننا قياس كتلتها 
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، يمكننا اآلن تحديد مداراتها يط بالمجرات الكبيرة  )كأقمار(جرات الصغيرة التي تحبدقة ، ومع الحركة المناسبة للم
بدقة. سيتيح لنا ذلك النظر إلى الماضي وفي مستقبل نظام مجرة درب التبانة. على سبيل المثال، يمكننا معرفة أي من 

او  –موجدة منذ تشكل تلك المجرات المجرات التي تحيط بدرب التبانة هل هي مجرات صغيرة حقيقية كاألقمار حولها 
هي مجرات صغيرة عابرة في هذا النظام. يمكننا أيًضا التحقق مما إذا كان تطور مجرة درب التبانة يتوافق مع النماذج 

، ما إذا كانت مدارات المجرات الصغيرة التي ) كاألقمار (  تتناسب مع نموذج المادة الخصوص الكونية ، وعلى وجه
 اسي.المظلمة القي

 

 جايا واألطر المرجعية
، على International Celestial Reference Frame ،ICRF3يعتمد اإلطار المرجعي السماوي الدولي   

 Very Long  (VLBI)موضع بضعة آالف من الكوازارات التي يحددها قياس التداخل األساسي الطويل جًدا
 Baseline Interferometry يستخدمعند أطوال موجات الراديو .ICRF3   للحصول على إحداثيات األجرام

هي أيًضا نقاط ثابتة في السماء يمكن استخدامها و ICRF3 السماوية وتحديد مدارات األقمار والكوازارات الخاصة بـ
تجاه الدقيق لرأرض في الفضاء في أي وقت. بدون هذه المعلومات ، على سبيل المثال ، لن يعمل نظام تحديد لتحديد اال

 .المواقع عبر األقمار الصناعية
مليون كوازار ، والتي يمكن استخدامها إلنشاء إطار مرجعي سماوي أكثر دقة  1.6على حوالي  Gaiaتحتوي بيانات   

قع األقمار الصناعية ، سيكون لهذا تأثير على دقة تحديد الموااإلطار الحالي. في المستقبلمن الضوء المرئي بدالً من 
 وقياساتها .

Story Source:  المصدر) ) 

Materials provided by University of Helsinki.                                                            اعداد أ. عدلي الحلبي 

     وكاالت األنباء قولة عنمن اخبار  
 

 تقويم اعتمدوا األنباط:  االردنية الفلكية الجمعية
البترا في متقدما  قمري-شمسي  

 الدكتور األردنية الفلك جمعية رئيس قال -(بترا) حزيران 15 عمان

 لهم، عاصمة وكانت البترا سكنوا الذين األنباط إن السكجي، عمار
 تأريخ خالله من استطاعوا متقدم  قمري-شمسي تقويم استخدموا
 واألسبوع اليوم ساعات تحديد في دقة على ودل المختلفة، مناسباتهم

 فيها استضافته التي المحاضرة خالل السكجي وبين. 12الـ واألشهر

 األكاديمي وأدارها الثالثاء، أمس مساء األردنية، الفلسفية الجمعية
 أن صابات، حنا الدكتور والفلك الفضاء وعلوم الفيزياء في والباحث
 عبر الوقت قراءة لهم حددت شمسية مسالت استخدموا األنباط
 اآلثار أن وأوضح. نهارا الظاهرية الشمس حركة أثناء الشمس ألشعة المسالت تلك حجب عن الناجمة الظل طخطو حركة مراقبة

 المائي، التدفق كمية قراءة طريق عن ليال الوقت لقياس المائية، الساعة أيضا استخدموا األنباط أن توضح البترا في المكتشفة

 عامودا 12 الـ تدل كما لديهم، المعتمد التقويم على تدل مختلفة برموز لبتراا في الشهير الخزنة مبنى زخرفوا أنهم إلى مشيرا

 أيام على تدل التي السبعة النباتية كالثمرات نحوتات عبر اعتمادهم جانب إلى السنة، أشهر على الخزنة مبنى في الرئيسيات

 لتتبع األردنيون الفالحون اعتمدها التي يةالتراث التسميات أن إلى وأشار. 24الـ اليوم ساعات على تدل وحلقات األسبوع،

 من كانا شعبية، بأمثال الشهور توصيف وكذلك مثال، كالمربعانية الزراعية، والمواسم الغيث سقوط بمواعيد المتعلقة التقسيمات
 واليولياني ريوالهج والعربي والعبري والسرياني البابلي وأشهرها تاريخيا اعتمدت التي التقاويم أيضا وعرض. بمكان الدقة

 بين جمعت التي هي التقاويم أفضل أن معتبرا أخرى، تارة والقمر تارة الشمس على التقاويم واعتماد وسواها، والغريغوري
 عدد عن الحضور فيه استفسر تفاعلي حوار ودار. القوية والبنية الدقة صاحب البابلي التقويم وخاصة والقمري الشمسي التقويم

 11:35:27 15/06/2022ط ب/أ أ/د م( بترا) --.المحاضرة خالل السكجي الدكتور تناولها التي اهروالظو األطروحات من

 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=215791&lang=ar&name=news 

 
 

https://www.helsinki.fi/en/news/space/gaia-space-telescope-rocks-science-asteroids
https://www.helsinki.fi/en/
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=215791&lang=ar&name=news
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=215791&lang=ar&name=news
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 July – تموز      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

                       صورة فلكية تصوير :أ. رامي سعادة

 

 
 

 30/6/2022ء مسا من(   C/2017 K2 PANSTARRS)  مذنب
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 واسعد سخل  ألساتذةا: تنفيذ
  عمار السكجي

 مية                      علندوات 

  

 ،لمية في مركز هيا الثقافي في الشميسانيبتنظيم ندوات ع االردنية الفلكية الجمعية في/ االثاري الفلك علم لجنة قامت
 مهوعناوين ندوات الفكري والتراثي، وكان المحاضرون. وتميزت هذه المحاضرات بغناها 23/6/2022بتاريخ  ،عمان

 :وفقا ما يلي

 حركات األرض والقمر والشمس
 ورئيس سابق –/نائب رئيس الجمعية الفلكية األردنية حنا صابات الدكتور

  

 بطيالتقوم الن
 البروفيسور عمار السكجي/رئيس الجمعية الفلكية األردنية

 

 التقويم العربي
 دكتور هشام القرعان/استاذ الفيزياء في عدة جامعات امريكيةال
 

 آلية عمل الساعات الشمسية
 الدكتور ايمن المعايطة/استاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة األمريكية ومؤته

 

 خزنةالمجموعات النجمية في ال
 ا. عدلي الحلبي/عضو الهيئة األدارية للجمعية الفلكية األردنية

 

 البتراء وعلم الفلك اآلثاري
 مأمون نوافلة/منسق لجنة علم الفلك اآلثاري في الجمعية

 
بادارة  /دة بسمة ذياب/امينة سر الجمعية الفلكية األردنيةلسيهذا وقد قامت ا

ذي ، بكتابة ملخص لهذه الندوات والوسيقوم البروفيسور عمار السكجي .ةالندو
 الثريا. قادم لمجلةعدد سيظهر في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 July – تموز      الثريا 2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا
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 (: انتصار هائل للنظرية النسبية العامةblack holeاثبات حقيقة وجود الثقب األسود )

 قلم أ. د. اسعد سخلب

عندما تم األعالن عن حقيقة وجوده  2019نيسان  10( كان مجرد نظرية لغاية تاريخ black holeالثقب األسود )   

بعد نشر صورة حقيقية  Event Horizon Telescope (EHT) team رسميا من قبل فريق تلسكوب الحدث األفقي 

، والتي تبعد عنا Virgo(، في برج 2)الشكل  Messier 87جسم في مجرة أدناه. يقع هذا الم 1لخيال له، انظر الشكل 

 مليار مرة كتلة الشمس. 6.5تعادل  مليون سنة ضوئية، وكتلة الثقب االسود 53حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عالم ذو جنسيات مختلفة من دول عديدة، حيث تعاونوا مع بعضهم  200كان قد تشكل من أكثر من  EHTفان فريق ال 

 5كثر من عقد لكي يتمكنوا من الحصول على هذه الصورة بعد تركيبها من كم هائل من القراءات، ما يعادل أل

petabytes  أي(  وحدة تخزينByte من بيانات ممثلة الشارات األمواج الكهرومغناطيسية القادمة من )

تلسكوبات راديوية  8للت بعد التقاطها بواسطة لهذا المجسم الكوني، التي جمعت وح المحيطةالغازات المتوهجة 

. فهذه التلسكوبات الراديوية الثمانية )ويجب التنويه Hawaiiلغاية  Chileمنتشرة في أرجاء الكرة األرضية من دولة 

ان البعض منها كان باألضافة لذلك عبارة عن مصفوفة من التلسكوبات( تم توصيلها مع بعضها البعض لتعمل كمنظومة 

. اي ان هذه التلسكوبات بعد توصيلها مع Very Long Baseline Interferometryدة ضمن طريقة تسمى بال واح

، والتي اصبحت تعمل Event Horizon Telescope بال بعضها اصبحت تعمل كشبكة تلسكوبات عمالقة سميت

زها  نحو الثقب األسود المراد كتلسكوب واحد قطره مماثل لقطر األرض، وتم توجيه هذه التلسكوبات جميعها وتركي

قياسه. والسبب في استخدام  هذا العدد من التلسكوبات هو ان األشارات الكهرومغناطيسية اآلتية الى األرض من هذا 

المجسم البعيد جدا عنا ضعيفة جدا، ويصعب قياسها بتلسكوب واحد فقط، حيث تكون بعدها تفاصيل الصور الملتقطة 

ولهذا فان استخدام هذه التركيبة من التلسكوبات تقوي األشارات الملتقطة بشكل ملموس  مشوشة جدا وغير واضحة.

وتزيد من وضوح الصور المنتجة منها بعد ذلك، وبالتالي تعطي تفاصيل أكثر. والسبب في ذلك ان كل هذه األشارات 

لفلك قد قدموا مرة أخرى دليال الملتقطة من شبكة التلسكوبات تبنى على بعضها وتعزز بعضها. وبهذا يكون علماء ا

( الذي تنبا بوجود مثل هذه األجسام في Albert Einsteinقاطعا على صحة النظرية النسبية العامة أللبرت أينشتاين )

. وبحد ذاته فان هذا األكتشاف يعتبر انتصارا 1917و 1905اوائل القرن العشرين أثناء تطويره للنظرية بين األعوام 

 النظرية والعملية على حد سواء.عظيما للفيزياء 

 مقاالت علمية ا. د. اسعد سخلإعداد : 

قطها التي الت M87: صورة لخيال الثقب األسود 1الشكل 

 Event Horizonفريق تلسكوب الحدث األفقي الدولي
Telescope   2019نيسان  10وتم األعالن عنها في .

الصورة تبين الغازات المتوهجة المحيطة بهذا المجسم، والن 
الثقب األسود يمتص الضوء فانه يظهر على شكل مساحة 

 Wikipedia دائرية سوداء في مركز هذه الصورة. المرجع:

https://eventhorizontelescope.org 

كما التقطها  Messier 87: صورة للمجرة 2الشكل 

Hubble Space Telescope  تبين نفاثات البالزما

 . Wikipediaباللون األزرق. المرجع: 
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ولكن لماذا يعتبر علماء الفيزياء الثقب األسود مثيرا لرأهتمام لهذه الدرجة؟ احدى األسباب انه يشكل نظاما غامضا 

-النعرف الكثيرعنه لغاية اآلن، ألن جاذبيته قوية جدا لدرجة ان حتى الضوء ال يستطيع األفالت منه اذا تم "اصطياده" 

من قبل هذه المجسم الكوني. ولهذا فانه من المستحيل التقاط صورة له، ألن الصورة ألي مجسم  —التعبير اذا امكن -

تحتاج الى ضوء صادر عنه، او اي نوع آخر من األمواج الكهرومغناطيسية مثل األمواج الراديوية ألجل الكشف عنه. 

بالثقب األسود! اي ان كل  المحيطةازات المتوهجة هو انه التقط امواج كهرومغناطيسية للغ EHTولكن ما عمله فريق 

ما نستطيع مشاهدته من احداث فيزيائية تخص الثقب األسود تقع خارج منطقة الحدث األفقي، اي خارج المنطقة التي 

يتم امتصاص األشعة الكهرومغناطيسية فيها. وذلك ألن كل ما هو داخل منطقة الحدث األفقي ال يمكن مشاهدته، اي ان 

يع األحداث الفيزيائية هناك معزولة و ال نستطيع الوصول اليها ألنه ال يمكن قياسها، وهذه تشكل بالذات تحديا كبيرا جم

لعلم الفيزياء. ثم ان الفيزياء المتعلقة بالثقب األسود معقدة جدا، حيث لنتصور مثال انه اذا كان هناك شخص )من 

لثقب األسود لمسافة أقل من مسافة تساوي نصف قطر "الحدث األفقي" الناحية النظرية( استطاع ان يقترب من مركز ا

(، فان مفاهيم الزمان والمكان لهذا الشخص تنعكس، اي ان الزمان يصبح هو Schwarzschild Radius)اي ال 

المكان المكان وبالعكس! بمعنى آخر انه اصبح ال يمكن لهذا الشخص ان يتوقف عن الحركة وان يبقى ثابتا بمكانه، آلن 

"يمضي" اآلن كالزمن وال يمكن ايقافه. ومن ناحية أخرى فان هذا المجسم العجيب من قوة جاذبيته الشديدة يحني 

مما يسبب انحناء مسار الشعاء الضوئي اذا اقترب منه، عدى عن كون امتصاصه اذا  –اي يشوهه  –نسيج الزمكان

شمس لها قوة جاذبية كافية للتسبب بانحناء الزمكان، ولكن اقترب لمسافة اقل من نصف قطر الحدث األفقي. فمثال ال

 (.3ليس بدرجة كافية المتصاص الضوء كما هو بالنسبة للثقب األسود )انظر الشكل 

الندري بالتاكيد وال نعلم كل شيء عن كينونة الثقب األسود. ال زالت هناك امور غامضة كثيرة تحتاج الى سنين من 

وخاصة بعد ان اصبح الثقب األسود حقيقة. ان اثبات وجود هذا المجسم والتنبؤ به سابقا  الدراسة والبحث والتجريب،

يظهر لنا مرة أخرى بان الفيزياء ضرورية جدا للبشرية، حيث تمكننا من فهم الكون وظواهره، خاصة انه سيكون هناك 

أو  عالمية لترك األرض بسبب كارثةحاجة في المستقبل الى سفر البشرية الى كواكب أخرى ألستيطانها اذا اضطرينا 

 تلوث البيئي. 

 أ. د. اسعد سخل

 Wikipediaالمراجع: 

 

 

 

 

 

 

: اليمين: انحناء الزمكان حول الشمس يسبب انحناء مسار الشعاء الضوئي القادم من نجم بعيد ويسري بالقرب من الشمس. هذا 3الشكل 

تلف عن موقعه الحقيقي. اليسار: بالمقارنة األنحناء الشديد للزمكان الذي يسببه يؤدي الى موقع ظاهري للنجم عند رؤيته على األرض ويخ

الثقب األسود وال يسمح للضوء بالخروج اذا تم امتصاصه. المراجع: 

https://sureshemre.wordpress.com/2012/04/14/infinite-curvature-of-spacetime-singularity/  و

http://cosmology.com/TimeTravel1.html 



11 

يبدأ ظهور الكواكب في    
سماء شهر تموز مع وقت 
العشاء حوالي الثامنة 
مساء، بقيادة كوكب زحل 
الذي يتصدر مشهد سماء 

ف ويقع على أطراف الصي
برج الجدي، قبل أن يليه في 
الشروق كوكب المشتري 
الذي يتأخر عنه قرابة 
ساعتين ونصف، ويقع في 
برج الحوت، يتبعهما المريخ 
الخافت نسبيا حيث يشرق 
بعيد منتصف الليل بقليل 
ويقع في برج الحمل. وعند 

ويعد  ور، ليسطر على المشهد السماوي للكواكب.الفجر يطلع الزهرة قبل شروق الشمس بساعتين ويقع في برج الث
وجود كوكب زحل فرصة جيدة لمحبي رصد السماء بالتلسكوب، حيث ستكون حلقاته مائلة بشكل كبير وجميل، يتيح 

 لمحبيه أن يروا مع بداية الليل منظرا جميال ال ينسى. 
يشاطر برج القوس بالداللة على مركز  وأما نجوم وكوكبات شهر تموز، فيتربع على عرشها برج العقرب الذي   

المجرة حيث الثقب 
األسود العمالق قابعا 

ومن الغريب أن هناك. 
أكثر ما تتشكل منه نجوم 
المجرة حول برج القوس 
وأعاله باتجاه كوكبة 
الترس ما يعرف بالنعائم 
أو النعامات، وهو حيوان 
عربي داجن لم يتبق منه 
في الجزيرة العربية 

القليل،  وأطرافها سوى
ويسمى ذكر النعام 
"الظليم" فترى كثيرا من 
النجوم مسماة إما بالظليم 

 أو النعام، وربما صغارها "اللاير" أيضا.
وتتزين السماء كذلك بمثلث الصيف الذي يظهر عاليا في السماء مكونا من نجومه العربية الثالثة )النسر الواقع    

هر الحواء المكون من ثالثة بروج )الحواء وشطري الحية(، وعند العرب والنسر الطائر والردف(. وأعلى العقرب يظ
هو الروضة )المرعى( محاطة بالنسقين )سياجان( وبينهما األغنام ترعى تحت عيني الراعي وكلبيه. وقد أعطي اسم 

 ( لثاني نجوم كوكبة اإلكليل الشمالي.Nusakan"النسقان" )
 

 

 

 July  –تموز الثريا       2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 July - 2022  -كواكب ونجوم السماء في شهر تموز/يوليو  إعداد: أ.هاني الضليع
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 July – تموز      الثريا 2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 July 2022    – تموز خارطة السماء لشهر
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 July – تموز      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 July  – تموز لشهر الثريا........األنشطة والفعاليات 

تقديم -إعداد   اليوم والتاريخ النشاط 

 7/7/2022 ارتيمسمشروع  عدلي الحلبيأ. 

 14/7/2022 الكبرى ماجالن سحابة في النجمية العناقيد دراسة رندة اسعدد. 

 الشوا صهباء. م
 البحوث: االردنية الفضائية البحوث مباردة

 المستدامة والتنمية الفضائية
21/7/2022 

 28/7/2022 عمار السكجي يسوربروفال الداكنةالطاقة 

 ملحوظة

سبوعية في المنتدى الثقافي للجمعية تقام النشاطات األ
مقر االتحاد العربي لعلوم الفلكية األردنية الكائن في 

 / شارع وصفي التل )الجاردنز(عمان - الفضاء والفلك
 .مساءً والنصف  السادسةالساعة  

--------------------------------------------- 

 مسابقة معلومات فلكية

 ع إلى الساسة و النصفبين الساعة السادسة و الرب
 

 
 
 
 
 

 2022تموز أطوار القمر في شهر 

 الوقت اليوم و التاريخ الطور

 5:35 29/06/2022 قمر جديد

 5:14 07/07/2022 تربيع أول

 21:38 13/07/2022 البدر

 17:19 20/07/2022 تربيع أخير

 20:55 28/07/2022 قمر جديد

 للتواصل معنا دادـــــــــــــــــــفريق اإلع

 موقع الجمعية: www.jas.org.jo إبراهيم خضر

 : بريد الجمعية jaspresident22@gmail.com عدلي الحلبي

 :  بريد النشرة asaad.sakhel@fet.edu.jo ا. د. اسعد سخل )رئيس التحرير(

 

 ترقبوا 
أنشطة فلكية 

 متنوعة

  July - 2022تموز

سيعلن عن الزمان 

 والمكان الحقا


