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2021 | تــمــكن فريق من 
الباحثين �ّول مّرة من نشر 

ا��ريطة العالمية ل�نهيارات 
ا�رضية (ا���ساف) النا�� عن 

استخراج المياه ا��وفية � 
المجلة العلمية. 

1959 | ا���اد السوفياتي 
يطلق البرنامج  الفضائي لونا  
1 . الذي يعتبر أول  المسبارات 

التي تم إط�قها  إلى القمر.

1955 | ُولــدت عالمة 
ا��يولوجيا وا�ثار  أدريانا 
أوكامبو، مديرة برنامج 

علوم  وكالة النازا .  تولت 
مسؤولية المهمة الفضائية  

جونو إلى جوبيتر  و مهمة  
نيو أوريزون  إلى بلوتو.

1921 | ذكرى مي�د عالمة 
الكيمياء  ا��يوية  ماريانا 

غريبارغ ماناغو.  اكتشفت 
هي وسيفيرو أوتشوا  إنزيم  

عديد النيكلوتيد  
فوسفوري�زي  وهي تقنية 
مهمة � كشف و��ديد  

الرمز ا��يني. 

1895 | ولد الباحث 
الكيميائي جوسيف 

باسكوال فييا  المعروف 
بإسهاماته الكثيرة � مجال 

الكيمياء العضوية.

1894 | ولد إيفيريست ليفي 
بروفينسيال أول بروفيسور 

�غة وا��ضارة العربية � 
جامعة السوربون، أ��اثه � 

تزال مهمة � دراسة الغرب 
ا�س�مي خ�ل العصور 

الوسطى ( المغرب 
وا�ندلس). 

2015 | فريق من الباحثين من 
جامعة تاريبات يتمكن من 
إنتاج غشاء سيراميكي ذو 

مقاومة حرارية عالية.  

2001 | طبيبة ا�طفال هيلينا 
رودريغايث تتحصل على 

الوسام الرئاسي من الو�يات 
المتحدة ا�مريكية 

لمساهمتها الكبيرة � 
��سين الصحة العامة �نساء 

وا�طفال بين  ا�قليات وذوي 
الدخل المنخفض.

1975 | اكتشافا لــمــكان   
الشتوي �فراشات المـلـكية . 

هذه الفراشات ا��ميلة 
والمعمرة تهاجر � ا��ريف 

من كندا إلى غابات 
أوياميليس � المكسيك.

1916 | ولدت عالمة الكيميا ء 
روث روغان بينيريتو  ، ركّزت 

� جزء كبير من عملها  على 
صناعة النسيج  كالدراسة 
التي قامت بها عن  الم�بس 

القطنية وتلفها بسبب 
الغسيل.

1827 | ولـد عالم ا��غرافيا  
والنباتات  بيوتر سيميونوف 
شانسكي. مدير  المنظمة 

��غرافية الروسية خ�ل 
ا�ربعين سنة الماضية  وحفـز 
على استكشاف وسط آسيا. 

1897 | ذكرى مي�د خواكين 
إيغوارا باحثة  � كلية 

الدراسات العربية � غرناطة 
. شغلت منصب أول مديرة 

�متحف ا�ثري � هذه 
المدينة  إضافة إلى أنـها أول 

امـرأة درست � قسم 
الفلسفة وا�داب � جامعة 

غرناطة. 

1906 | ذكرى مي�د  ألبارت 
هوفمان الذي قام بوصف 

تركيبة  الكايتين وبيـّن ا�ثار  
المؤثرات العقلية  ثنائية إيثيل 
  LSD أميد حمض  ا�يسرجيك

أثناء دراسته �مكونات 
الفطرية   والمستخدة � 

ا�دوية.

1900 | ُولد عالمة ا�حصاء 
جارترود ماري كوكس، 

باحثة  �  تصميم التجارب 
مشهورة بكتابها  " تصميم 

التجارب  إكسبيريمنتل 
ديزاين"  مع ويليام  جيميل 

كوشران.

1969 | قام عالمي الفلك جون 
كوك و ميشال ديزني 

بتعريف المكونات البصرية 
�نجم النيتروني  نباض 

السرطان  من محطة ستيورد 
� أريزونا بالو�يات المتحدة 

ا�مريكية.

1850 | ولـد ت عالمة 
الرياضيات صوفيا  

كوفاليسفكايا. من 
إسهاماتها المشهورة � 

التحليل والمعاد�ت  
التفاضلية  وبمـبرهنة 

كوشي.
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1955 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية كاتالين كاريكو ، 

التي  قامت  رفقة  أندرو 
ويسمان  عالم  المناعة، 

بتطوير التكنولوجيا التي 
تسمح  با�ستخدام الع�جي  
�حمض النووي الريبوزي  � 
ا�قاحات  ( مثل ا�قاح ضّد 

الكوفيد 19).

2006 | الوكالة الفضائية نازا 
ُتطلق  المسبار الفضائي  نيو 

أريزون  الذي عـبر  كوكب 
بلوتو  � يوليو 2015.

1910 | ولدت  عالمة  
الطبيعيات جوي أدامسن ، 
معروف بكتابها الشهير " 
ولدت حرة " الذي تروي من 

خ�له  ��ربتها � إنقاذ حياة 
ا�بـوءة إلسا � كينيا.

1960 | وفاة  الطبيب وو 
ليانتاه  الرائد � استخدام 

الكمامة  ضد  ا��ا��ة. 
1968 | إط�ق أبولو 5  أول 

وحدة قمرية غير مأهولة. 

1918 | ولد جاترود إليون ، 
عالم الصيدلة الفائز ��ائزة 

نوبل . أسهم � تطوير  عقار 
زيدوفودين ، أول دواء مضاد 

�سيدا.

1977 | اكتشاف  أنّ  بكتيريا  
فيلقية مستروحة هي 

المسؤولة عن  داء  الفيالقة ، 
وهو نوع من ا�لتهابات 

الرئوية ا��ادة. 

2013 | الكويكب  274301  
من حزام الكويكبات  

�نظام الشمسي  يطلق عليه 
رسميا اسم " ويكيبيديا".

1754 | سير أوراس والبول 
يكتشف كلمة سيرنديبيا . 

وهي كلمة تدل على   
اكتشاف شيء قـّيم بطريقة 

فجائية أو عرضية مثل 
اكتشاف  البينيسيلين.

2006 | اكتشاف نوع  من 
الشبوطيات ( فصيلة 

أسماك)  � سومطرة  التي 
أصبحت الفصيلة ا�صغر 

حجما  المعروفة ��د الساعة . 
العينات ا�كبر � يتعّدى 

حجمها 10,3 ملم.

1926 | جون لوجي بايرد  
يعرض اول  نظام ��هاز 

تلفزيون  ميكانيكي شّغال. 

1953 | وفاة عالم ة الصيدل ة 
مانوي� بارييرو بيكو . كانت 

رائدة لكونها أول امـرأة 
مسجلة � جامعة سانتياغو دي 

كومبوستي� سنة 1896 . بعد 
��رجها كان عليها أن تكافح 
�حصول على رخصة لمزاولة 

مهنتها ، ولم تتمكن من ذلك 
حتى سنة  1901.

1911 | ولدت عالمة الفلك 
ماري باريس دي ريسيا ، 

اكتشفت  عشرين عنقودا 
مفتوحا  وث�ثة عناقيد  مغلقة 

وعملت على شرح التركيبة 
اا��لزونية  �مجرة.

1862 | عالم الفلك   ألفان 
جراهام ك�رك  صاحب 

ا�هداف الكبرى �تلسكوب 
ات ا�نكسارية يكتشف  
القزم ا�بيض سيريوس ب.

1950 | حصول بيرسي لوبارون 
سبانسر على براءة اختراع  
�كتشافها المبهر : لفرن 

الميكرو ويف.
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حدث الشهر 

الــمتــكلمات  عن العلم 
هو عبارة عن عرض تمثيلي توعوي ��مع بين العلم والفكاهة. تنظمه جامعة قرطبة و منصة ناوكاس 

منذ سنة 2019 . خ�ل هذه ا�يام التحسيسية تقدم مداخ�ت لباحثات وناشرات � مختلف المجا�ت. ما 
الهدف من هذا؟ هذا اليوم يهدف إلى تقريب العلم إلى كل الناس وتسليط الضوء على دور النساء � 

العلم  بطريقة جدية وممتعة. 

https://www.uco.es/ucci/es/

حدث الشهر

يوم ا�شخاص المثليي ا��نس 

يوم 18 نوفمبر يتم ا�حتفال بيوم ا�شخاص المثليي ا��نس � المجال العلمي والتكنولوجي والتجديد. 
وهو يوم ل�شارة إلى العوائق التي تواجه ا�شخاص المثليين � المجال العلمي وا�حتفال بالتنوع ا��نسي 

و�قتراح حلول ضد ال�مساواة. هذ التار�� تم اختياره � سنة 2020  �تذكير بكفاح فرانك كاميني 
وإحيباء الذكرى الستين لمعركته القضائية. حيث قام عالم الفلك هذا بالنضال ضد التمييز � مجال 

العمل ومّهد المجال لبقية ا�شخاص من مثليي ا��نس � التخصصات العلمية. 

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

https://www.uco.es/ucci/es/


1907 | ا�ع�ن عن اختراع أول 
ب�ستيك صناعي: الباكيليت. 

1932 | إصدار القانون ا�ساسي  
�نشاء  كلية الدراسات 

العربية وا�س�مية � مدريد 
وغرناطة  بهدف حماية  

وتــعزيز الدراسات العربية � 
إسبانيا. 

2015 | تم استعمال  ا��سيمات 
النانوية ا��يوية المتحللة  

�قضاء على ا���يا السرطانية 
� دماغ ا��يوانات  �تمكن من 

ا��فاظ على حياتهم بهذه 
الطريقة. 

1897 | ولدت عالمة الرياضيات 
جارترود ب�نش الرائدة � 

مجال التحليل الرقمي ا��اسوب 
� سنة 1938 أصبحت مديرة 

فنية لمشروع ا��داول 
الرياضية.

1888 | ولدت عالمة ا�حياء 
القديمة والمدربة وينيفريد 
غولدرين . معروفة بوصفها 

�صخور  التي كانت ��توي على 
كائنات حية.

1894 | ُولـد ت عالمة الصيدلة 
زو روسيناك بيدرول ، أول 

إسبانية  نالت الدكتوراه � 
الصيدلة  برسالة دكتوراه 

عنوانها: " بكتيرايا الدفتيريا 
العصوية وبسودودفتيريكو". 

.

2000 | ا���اد ا�وروبي  يمنح 
تصر��ا �تطعيم ببورسيليس 

بيستي ، هذا الدواء  يرفع  
مناعة ا��نازير  ضد الوباء 

التقليدي الذي كان يصيبهم. 

1917 | ولدت الممرضة  إلفيرا  
دافي� أرتيث ، كانت رائدة �  

التمريض  و� نقل الدم � 
أمريكا ال�تينية. 

1825 | مي�د عالم ا��يوانات 
كارل أغوست موبيس قام 

بإدخال مفهوم  البيونيسس " 
ا��ماعة ا��يوية" ، مجموعة من 

الكائنات ا��ية المتنوعة والتي 
تعيش مكان معين.  

2005 | منطقة فيانويبا � � 
سييرا ��فل بالذكر ى المئوية 

الثانية لعيد الشجرة . تعتبر أول  
وأقدم عيد �شجرة . � العديد 
من البلدان يتم إحياء هذا اليوم 

�تذكير بأهمية مكافحة 
ا���باس ا��راري أو  التعرية. 

1889 | ولدت عالمة ا�حياء  
إيكاترينا ف�ديميروفنا  

�رمنتوفا . يعود الفضل إليها 
� اكتشاف  ووصف طبقات 
ا�رض  � سيبيريا كما قامت 

بأ��اث كانت ا�ولى من نوعها 
�  المفصليات الث�ثية 

الفصوص � ا���اد السوفياتي 
القديم. 

1921 | ولدت  عالمة ا�حياء 
القديمة  أسونثيون ليناريس، 
تميزت بنشاطها التعليمي  

والبحثي. أشرفت على 18 
رسالة دكتوراه  ونشرت أكثر 

من 100 ��ث معظمها عن  
ا�مونيات. 

2012 | تم إط�ق القـمر 
الصناعي  الغاليسي شاتكوبيو 

، وكان الهدف من إط�قه 
يتمثل � القيام بأ��اث � مجال 
ا�تصا�ت والطاقة  الضوئية 

ل�قمار.  

1880 | ولدت عالمة الوراثة 
كونو ياسوي  قامت بدراسة 

النباتات المصابة جراء 
التهاط�ت النووية بعد 

تفجيرات هيروشيما 
وناكازاكي. 

1404 | ولد  المهندس  وعالم 
الرياضيات ليون باتستا ألبيرتي. 

مخطوطه عن  التشفير  
كومبونديس سيفريس يعتبر 

أقدم مؤلف  عرفة الغرب ، 
��لل الشفرات ا�حادية 

ا��روف ويقدم أول مثال عن 
جدول توزيع الترددات. 

1862 | مي�د عالمة الكيمياء 
أغنيس بوكلس رائدة � مجال 

التوتر السطحي وا��زيئي  
والطبقات ا�حادية. 

1905 | ولدت العالمة 
النفسانية نيس دا سيلفيرا . 

تميزت بكفاحها ضد 
التقنيات العنيفة ضد المرضى 

النفسانيين. 

923 | وفاة المؤّرخ الطبري، 
ألف أحد كتب التـفاسير 

ا�كثر شهرة �قرآن الكريم 
إضافة إلى كتاب آخر عن 

التار��  العالمي الذي  تم 
استخدامه  كمصدر 

�مؤلفات التار��ية التي جاء ت 
بعده. 

1920: | ولدت عالمة الكيمياء 
ز�تا بارتي . � سنة 1959 اخترع  

توابل ا��ضار الذي أصبح فيما 
من أهم  وأشهـر مكونات 

الطبخ  � شرق أوروبا.

901 | وفاة عالم الرياضيات 
والفلك  ثابت ابن قرة ، قام 

باكتشافات بارزة � ا��بر 
والهندسة. إضافة إلى 

مؤلفاته ا�صلية ، ساهمت 
ترجماته من ا�غريقية إلى 

العربية  � النهوض بالعلوم 
القديمة الك�سيكية.   
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EVENTO DEL MES 

DÍA MUNDIAL DEL VIH Y EL SIDA
El Día Mundial del VIH y el Sida se celebra el 1 de diciembre. En esta fecha se organizan actividades 
educativas que explican conceptos como la diferencia entre VIH y sida. También sirve para concienciar 
sobre la importancia de la investigación en el tratamiento y la prevención de la infección. Es una fecha 
especialmente relevante para visibilizar a las personas con VIH y sida, y también para luchar contra la 
serofobia.

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day 

1900 | رصد المذنب بي 21 / 
جياكوبيني ــ زينر  �ول مرة . � 

سنة 1985 أصبح أول مذنب 
تتم زيارته عن طريق مركبة 

فضائية. 

1926 | انط�ق أكبر مشروع 
دولي تم تطويره بالتعاون بين 
المصا�� ا��يولوجية ا�وروبية 

وا�فريقية، � هذا المشروع 
يشارك أيضا المعهد ا�سباني 

�مناجم وا��يولوجيا. 

2018 | إجراء أول دراسة لتـأثير 
التغير المناخي على ا��ليد  ��ت 

الماء هذا البحث يتم القيام به 
� إطار مشروع إكسبلوسيا، 

بقيادة المعهد ا�سباني 
�مناجم وا��يولوجيا. 

1943 | وفاة بياتريث بوتر  من 
ا�شخاص ا�وائل الذين قاموا بزرع 

الفطر با�عتماد على جراثيمه ، 
إضافة إلى هذا كانت كاتبة 

ورّسامة �عديد من قصص 
ا�طفال . كما صّرحت بأن العفن 
هو مرحلة من مراحل نمو الفطر 

وليس كائنا مختلفاعنه.

1805 | وفاة  الكاتبة و العالمة 
الذرية جونيفيان شارلوت 

تيروكش داركونفيل. 
اشتهرت بدراساتها عن  

التعفن. وقد جمعت مقا�تها  
� كتاب عنونته بــ" تار�� 

التعفن"  سنة 1766. 

1891 | ولدت مارغريت توماس 
ويليام ، اول عالمة جيولوجية 

أمريكية من أصول إفريقية ��صل 
على الدكتوراه � الو�يات 

المتحدة ا�مريكية � الفترة التي 
لم يكن فيها أي حقوق  �سكان 

ذوي البشرة السوداء. بينت من 
خ�ل  أطروحتها  أن المناظر 

الطبيعية ا��ميلة مرتبطة 
بالفيضانات الـمأساوية التي تسبب 

فيها البشر  � نهر أناكوستيا. 

1791 | ولد عالم الرياضيات 
شارلز باباج. صمم أول آلة 

حاسبة قابلة �برمجة، وعلى 
الرغم من أنّ هذه ا�لة لم تر 

النور إ� أنها تعتبر سابقة 
�حواسيب. 

2020 | أراثيلي إيدالغو تصبح 
أول شخص يتلقى لقاحا ضّد 

الفيروس التاجي كوفيد 19 � 
إسبانيا. 

1957 | البدء باستخدام لقاج 
سالك � إسبانيا. وهو أول 

لقاح فّعال ضد شلل ا�طفال. 

1952 | طرح اول سماعة 
ترانزيتور �بيع . وقد بلغ 

سعرها حوالي 300 دو�ر. 

1924 | ولدت المهندسة 
الفضائية إيفون مادلين بريل. 

حصلت على براءة اختراع 
لنظام دفع الهيدرازين �بقاء 
القمر الصناعي � مدار ثابت 

بالنسبة ل�رض لفترة أطول من 
الطرق ا�خرى. 

1909 | تسجيل أول برء اختراع 
لـــمونيكو شانشيث ��هاز 

أشعة سينية محمول وتيارات 
بترددات عالية. 

اليوم العالمي لِمرض فقدان المناعة
المكتسبة ا�يدز أو السيدا 

يتم ا�حتفال باليوم العالمي �سيدا يوم 1  ديسمبـر . � هذا اليوم يتم تنظيم نشاطات تربوية لشرح 
مفاهيم مختلفة كالفرق بين فيروس العوز المناعي البشري والسيدا. كما يتم التحسيس بأهمية البحث عن 

الع�ج والوقاية من ا�صابة بهذا المرض. يعتبر هذا اليوم تار��ا مهما لتسليط الضوء على ا�شخاص 
المصابين بهذا المرض والمكافحة ضد الكراهية والنفور ��اههم.

1938 | وفاة الكاتب علم ا��يال 
كارال شابيك الذي رّوج 

لمصطلح " روبوت" � 
1647 | ولدت عالمة الطبيعة مسرحيته سنة 1920. 

والرسامة سبي� ميريان. كانت 
رائدة � مجال علم ا��شرات 
ا��ديث بفضل م�حظاتها 
الدقيقة ووصفها ، برسوم 

وضعتها هي بنفسها ،  لتحول 
الفراشات.
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1930 | ولدت سارة رييتي أول عالمة 
كيمياء نووية � ا�رجنتين. درست 

المركب الكيميائي المكون من 
البورون والهيدروجين والذي يعرف 
عادة   بالبورانات التي تستخدم �  

الم�حة ا��وية.  

1927 | ولدت طبيبة ا�عصاب 
إيزابيل رابين. التي تعتبر مرجعا 

علميا هاما  � دراسة 
اضطرابات الطيف التوحدي. 

1920 | ولدت عالمة الصيدلة 
إيستر كامارغو فونسيكا 
مورايس. كانت سباقة � 

تـأصيل علم  السموم  � 
البرازيل حيث أسست مختبرا 

خاصا بمكافحة المنشطات. 

1748 | ولد عالم الكيمياء 
كلود لويس بارتو�ت. درس 
خصائص الكلور ودوره � 

التبييض وطور طريقة لتبييض 
ا�قمشة باستخدام محلول 

الهيبوكلوريت الصوديوم: 
ماء جافيل. 

2017 | قام باحثون من معهد 
ا��يولوجيا والمناجم ��امعة 

أوكسفورد بوصف نوع جديد 
من القراد دينوكروتون دراكو� 

أو ما يعرف بقراد دراكو� 
الرهيبة. وهي حشرات متطفلة 

تلتصق بالديناصورات  � 
أعشاشها أو بالقرب منها. 

1822 | ولدت عالمة الطبيعة 
والمربية إيليزابيث كابوت 

أغاسيس. قامت  برح�ت 
استكشافية علمية مع زوجها 

وأسست معه مختبر مارينو 
أنديرسون البحري �تار�� 

الطبيعي. 

1921 | ولدت فاليري هونتر غوردن. 
اخترعت البادي، وهو عبارة عن نوع 

من ا��فاضات المزدوجة  
المغطاة  بغطاء قابل �غسل 

والتي يمكن رميها أيضا ( ا�ولى 
من نوعها) وكذلك قامت باختراع  

النيكيدي الذي يعتبر ممهدا  
�فوط الصحية.

1877 | توماس إيديسون يقوم 
بأول تسجيل أول أسطوانة 

فونوغرافية. هذا ا��هاز 
يمكنه تسجيل ا�صوات 

وإصدارها أيضا. 

2012 | وفاة المصمم الصناعي 
غابرييل وييياس. اخترع ا���ط 

اليدوي، أحد انواع ا�دوات 
الكهربائية المستخدمة 

�خلط. 

2007 | وفاة عالمة الفيروسات 
جوني ألمايدا ، المختصة � 

الطرق ا��ديدة لتعريف 
الفيروسات والتقاط صور لها. 

كانت أول من رصد الفيروس 
التاجي كورونا  بالمجهر. 

1913 | أوتو روم يسجل براءة 
اختراع �ول منظف با�نزيمات.  

استلهم فكرة اختراعه من 
زوجته ، التي  رأت أن 

المستخلصات القادرة على إذابة 
الدهون قبل  دباغة ا��لود 

يمكنها أن تذيب أيضا البقع  
الموجودة على ا�قمشة. � 

الوقت الراهن  كل مواد 
التنظيف ��توي على ا�نزيمات. 

1546 | ولد عالم الفلك تيتشو 
براهي. يعتبر أحد أكبر 

المراقبين �سماء قبل اختراع 
التلسكوب. 

1901 | ولدت عالمة ا�نتروبولوجيا  
مارغريت ميد.  شككت �  ا�اراء  
السائدة  � العلوم ا�نسانية والتي 

كانت تقسم بموجبها  المهام 
العائلية وفقا ل�خت�فات 

الفطرية بين الرجال والنساء  
فالرجال لهم قدرة إنتاجية أكثر 

من النساء فيما تفوق القدرات 
العاطفية �مرأة قدرات الرجل.  

1927 | ولد روبر نويس، 
المهندس الذي اخترع  الشرا�� 

ا�لكترونية. كان يلقب  
بعمدة " وادي  السيليكون".  

1204 | وفاة المؤثر زالفيلسوف 
الصفردي إبن ميمون. تمّيز � 

مجال الطب وعلم الفلك 
وكان يعتبر شخصية مرجعية 
� العلوم والفلسفة � ذلك 

العصر. 

1935 | ولدت عالمة الفلك تامارا 
سميرنوفا. اكتشفت 135 

كويكبا إضافة إلى المذنب 
الدوري بي 74/ سميرنوفا ـ 

شيرنيخ الذ ي اكتشفته بالتعاون 
مع زميلها  الفلكي نيكو�ي 

تشارنيج. 

1926 | جيلبرت لويس  يستخدم 
�ول مرة مصطلح فوتون لوصف 

السلوك  ا��سيمي �ضوء . 

1813 | وفاة  المهندس 
الصناعي وا��بير ��فظ الصحة 

أنتوان بارمونتيي. بفضل عمله 
تم إلغاء القوانين التي كانت 

تمنع زرع البطاطا. ففي تلك 
الفترة كانت معظم  الدول 

ا�وروبية تعتقد أن البطاطا لم 
تكن صا��ة ل�كل. 

1647 | ولدت عالمة الطبيعة 
والرسامة سبي� ميريان. كانت 

رائدة � مجال علم ا��شرات 
ا��ديث بفضل م�حظاتها 
الدقيقة ووصفها ، برسوم 

وضعتها هي بنفسها ،  لتحول 
الفراشات.

يلودلا زديالا موي
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1857 | ولد إنريك هارتس أول 
من  صنع ورصد موجات 

الراديو. 

1954 | بداية أول حملة تطعيم 
جماعية ضد  شلل ا�طفال � 
المدرسة ا�بتدائية أرسينال ( 

بيترسبورغ) . ت�ميذ هذه 
المدرسة تلقوا لقاح سالك. 

1871 | تم نشر كتاب "  أصل 
ا�نسان" لشارل داروين. 

1892: | ولدت عالمة ا�حياء 
والميكروبيولوجيا  إيمي 

كلينبارغر نوبال .  الرائدة � 
دراسة  الميكروب�زمات. 

وصفت �ول مرة ا�خت�فات 
بين هذا النوع من لبكتيريا 

وغيرها، كما اكتشفت ما 
يسمى بالبكتيريا  عل شكل  L  ا 

) عديمة ا��دار ا��لوي) التي 
تفتقد �جدار ا��لوي. 

1935 | ولدت عالمة الوراثة 
ا��زيئية نورين موراي ، 

شاركت � تطوير لقاح ضد  
التهاب الكبد " ب"  الذي 

يعتبر أول لقاح  معّدل جينيا 
مسموح بإعطائه ل�شخاص. 

1804 | إكمال صنع أول  قاطرة 
��ارية ذاتية ا��ركة � غاليس ( 

المملكة الُمتحدة).

1920 | ولدت  عالمة مورفو��يا 
ا�رض مارجوري ماري سويتنغ 

المختصة � ظاهرة كارست، 
اكتسبت معارف كبير ة عن  

ا�نواع المختلفة ل�رض من 
خ�ل أسفارها حول العالم 

خاصة إلى الصين.  

1930 | ولدت  عالمة ا��فريات 
ميري داوسون.  اكتشفت هي 
وفريقها  � القطب الشمالي 

أول  ا�حافير ا��يوانية البرية  � 
تارسياريو و اكتشفوا طريق  

الهجرة من أمريكا إلى أوروبا  
كما دعمت أ يضا نظرية  

الصفا�� التكتونية.
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LabMeCrazy# ب مي كرايزي�
��تضن مدينة بامبلونا المهرجان العلمي #LabMeCrazy. هذه السنة ستقام الدورة الثالثة لذها لــهـــذا  

الذي تنظمه جامعة نافارا . يتعّلق ا�مر بمسابقة دولية يشارك فيها أكثر من مئة دولة بأف�م وأشرطة 
أو برامج تلفزيونية. من بين المواضيع التي يتم التطرق إليها ��د منتجات متنوعة من التغير المناخي إلى 

علم الفلك أو التغذية وا��يولوجيا  ومواضيع أخرى متنوعة.

https://www.unav.edu/es/web/labmecrazy

https://www.unav.edu/eu/web/labmecracy
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1914 | ولدت عالمة الفيزياء 
النووية هي زيوي . أ��اثها عن 

الفيزياء النووية تضمنت 
معلومات   فريدة من نوعها 

حول  ا�نشطار النووي وإفناء 
بوزيترون إلـكترون. 

1906 | ولدت إليـونور جوزيفين 
ماكدونالد  وكانت رائدة � 

علم ا�وبئة و � ا���اث ا��اصة 
� مرض  السرطان . كانت من 

ا�وائل الذين  آمنوا بإمكانية 
الوقاية من هذا المرض. 

1917 | ولدت عالمة الفيزياء 
سميرة موسى مختصة � 

ا�شعاعات الذرية،  عملت على  
ا�ستخدام الطبي 

�تكنولوجيا الذرية ��علها � 
متناول ا��ميع. 

1779 | ولد عالم النباتات  
والسياسي جوال روبرتس 

بوينسات. تكريما له أطلق  � 
بيونسيتا على نبتة أعياد  

الـمي�د. 

1960 | لدت عالمة ا�حياء 
ا��زيئية أ��ي� نيـيتو. برزت 

بأ��اثها  ��رك ا��زيئات  ا��لوية 
ا�مر  الذي سمح بفهم  

الطريقة التي تتم بها هذه 
العملية. 

2014 | اكتشاف شعاب 
مرجانية بمساحة 28 كلم  

مربّع  � مياه العراق.  

1911 | ولدت ك�را روكمور، 
التي تعّلق اسمها  بالتيريمين  

وهو جهاز موسيقي على شكل 
صندق شبيه بالراديو  والذي 

عزفت عليه لسنوات  
وساهمت �  تطويره. 

1941 | ولد جورج  سميث  الذي 
��صل على جائزة نوبل تقديرا 

�بتكاره لتقنية  تصنيع 
البروتينات عن طريق البكتيريا 

. هذه التقنية كانت أساسية 
لتطوير ا�نزيمات وا�دوية.   

1917 | ولدت المبرمجة سنيدي 
هوبرتون. كانت واحدة من 
المبرمجين الست ا�صلييين 

�حاسوب الرقمي  ا�ول �ستخدام 
العام  إنــيــاك. كما اشتهرت 

أيضا بإسهاماتها � لغة  الكوبول 
أي ا�غة المستخدمة بشكل شائع  

� مجال ا�عمال.

1618 | اكتشف جوهانس 
كابلـر قانون  ا��ركة 

الكوكبية  وهو ثالث قانون 
��مل اسمه . يقول القانون: "  

مربع الفترة المدارية 
�كوكب يتناسب  مع 

مكعب نصف المحور الرئيسي 
لمداره".

1997 | مؤسسة ا��دود 
ا�لــكـترونية تمنح  جائزة 

الريادة لهايدي �مار وجورج 
أنـتايل لتطويرهما �نسخة 

ا�ولى من  الطيف المنتشر 
ل�تصا�ت ال�سلكية 

الواسعة النطاق . هذا ا�ختراع 
يعتبر سابقا لشبكة الويفي . 

1791 | وفاة المستشرق وعالم 
الكتب والمكتبات ميغيل 

كاسيري. مؤلف كتاب "  
المكتبة العربية ا�سبانية 

با�سكويال" "  فهرس 
المخطوطات العربية � 

مكتبة ا�سكوريال. 

1941 | ولدت عالمة البيئة 
دوني� ميدووي. ��صصت �  

ديناميكية ا�نظمة  إضافة 
إلى تـأليفها لتقرير:"  حدود 
التنمية" . كما اقترحت ما 
يعرف بالنقاط ا�ثني عشر 

لتغيير ا�نـظمة". 

1789 | ولد عالم الفيزياء 
والرياضيات جورج سيمون أوم 
. أ��اثه  عن الكهرباء  أّدت إلى 
اكتشاف ما يعرف بقانون أوم 
الذي يربط  ا��هد الكهربائي 

والمـقاومة بشدة الدارة 
الـكهربائية والتيار. 

1964 | قام أليكساي لييونوف 
بأول جولة فضائية � إطار 

المهمة السوفياتية فوسخود 2.

1854 | ولد الطبيب وعالم 
البكتيريا بول أيرليش. ��ّصل 

على جائزة نوبل مع إيـليا 
ميشنيكوف  تقديرا ���اثهما 

حول المناعة. 

1813 | ولد الطبيب  جون  
سنو، ا�ب الروحي لعلم ا�وبئة 

ا��ديثة .  استطاع أن يثبت أن 
استه�ك ا مياه ملوثة من  عين 

سوهو تسبب � مرض 
الكوليرا  � لندن سنة 1854. 

1805 | ولد  الباريتون وأستاذ  
الغناء مانويل باتريسيو غارسيا. 

بفضل اهتمامه با�صوات 
البشرية استطاع أن يكتشف 
آلـة لفحص  ا��نجرة: وهي ما 

يعرف بمنظار ا��نجرة. 

1987 | تقديم دواء الزيدوفين أو  
AZT . وهو أول دواء مضاد 

�فيروسات القهقرية.  يوصف 
ل�شخاص المصابين بمرض 

نقص المناعة المكتبة السيدا. 

1900 | ولد عالم الفيزياء والكيمياء 
فريدريك جوليوت كوري. زوج 

أيريني جوليوت كوري. الذي حصل  
| على الدكتوراه بفضل إصرار 

حماته ماري سكتودوسكا على 
ذلك � سن ة 1930. واستلم 

فريدريك وزوجته إيريني جائزة 
نوبل تقديرا ���اثهما تصنيع  

العناصر  ا��ديدة  المشعة. 
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حدث الشهر

يوم ا�شخاص المثليي ا��نس 

يوم 18 نوفمبر يتم ا�حتفال بيوم ا�شخاص المثليي ا��نس � المجال العلمي والتكنولوجي والتجديد. 
وهو يوم ل�شارة إلى العوائق التي تواجه ا�شخاص المثليين � المجال العلمي وا�حتفال بالتنوع ا��نسي 

و�قتراح حلول ضد ال�مساواة. هذ التار�� تم اختياره � سنة 2020  �تذكير بكفاح فرانك كاميني 
وإحيباء الذكرى الستين لمعركته القضائية. حيث قام عالم الفلك هذا بالنضال ضد التمييز � مجال 

العمل ومّهد المجال لبقية ا�شخاص من مثليي ا��نس � التخصصات العلمية. 

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

1864 | ولدت الطبيبة روخماباي. 
كانت من أوائل الطبيبات � 

الهند � عهد ا�ستعمار. أدارت 
مستشفى النساء � سورات 

وأسست جمعية الصليب ا�حمر 
� راجكوت. 

1932 | تم تدشين كلية 
الدراسات العربية � غرناطة. 

أول مدير له كان المستشرق 
إيميليو غارسيا غوميث . � 

1939 تم ضمها إلى  المجلس 
ا�على �بحوث  العلمية � 

إسبانيا. 

1924 | نشر إيدوين هوبل اكتشافه 
الذي يقول بأ نّ  أندروميدا مجرة 
المرأة المسلسلة  هي عبارة عن 

مجرة كاملة وليست مجرد 
سديم . مما يؤكد بأن درب التبانة 

لم يكن الكوكب الوحيد � 
الوجود.

1895 | ولدت عالمة ا��يولوجيا 
إستر ألبين. كانت رائدة � 

استخدام ا�حافير الدقيقة � 
تأر�� التشكي�ت الصخرية. 

هذه  المعطيات استخدمت � 
التنقيب عن البترول � خليج 

المكسيك.  

2008 | جورج سموث الفائز 
��ائزة نوبل يدشن  المتحف 

التعليمي والتفاعلي �علوم 
لـفيغا باخا دال سيغورا � 

منطقة  فالنسيا. 

1894 | ولد عالم الرياضيات 
نوربارت وينار. يعتبر مؤسس 

علم التحكم ا�لي كعلم 
جديد. 

1991 | وفاة عالمة الكيمياء 
ا��يوية لو جوي دجان . خبيرة � 

تار�� العلم والتكنولوجيا � 
الصين. كما عملت كطبيبة 

مختصة � علم التغذيى. 

1920 | ولد عالم الكيمياء 
والنسيج جوسيف شيفر. 

معروف بشكل كبير بدوره � 
تطوير ألسبانديكس وهو 

عبارة عن ألياف شديدة 
المطاطية والمقاومة. 

1803 | ا��ملة ا��يرية الملكية 
�قاح بقيادة فرانسيسكو 

خافيير بالميس .وكان على متن 
هذه  السفينة العسكرية 

المسماة ماريا بيتا  الممرضة 
إيزابيل ثاندال و 22 يتيما  

تكفلوا كلهم بنقل ا�قاح عبر 
العالم. 

1911 | ولدت طبيبة ا�طفال � 
فيانويبا  دال موندو. تميزت 

بأ��اثها الرائدة حول ا�مراض 
المعدية بين المجتمعات 

الفليبينية. 
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1927 | ولد عالم ا�حصاء 
إيروتسوغو أكايكي، قام 

بصياغة معيار أكايكي، الذي 
يستخدم بكثرة � قياس ا��ودة 

النسبية  لنموذج إحصائي. 

1988 | ولدت عالمة ا��وسبة 
وا�ع�م ا�لي أليكسندرا ألبكيان. 

 Sci-Hub سنة 2011  أنشأت �
وهو  موقع إلكتروني يضع � 
متناول المستخدم  العديد من 
المقا�ت العلمية بدون مقابل. 

1887 | ولدت إليسا 
سامفيريسكو ، أول مهندسة 
� رومانيا  ومن بين ا�وائل على 

المستوى العالمي ، أدرات 
مختبرات المعهد ا��يولوجي 

� رومانيا.  

2006 | وفاة إستر ليداربارغ. 
مكتشفة  بكتيريا الفاغوا �مبدا 
التي تصيب العصيات القولونية. 

هذا ا�كتشاف يعتبر خطوة 
أساسية  � تطوير الهندسة 

الوراثية كما تعتبر إسيتر خبيرة � 
هذا التخصص . 

1910 | ولد عالم الرياضيات  
العصامي هوا لووجينغ، لم 

يتلق أبدا تعليما  جامعيا، غير أنّ  
موهبته � الرياضيات سمحت 

له بكتابة العديد  من المقا�ت 
التي أصبحت ك�سيكية . 

1905 | ليوناردو توريس كيفيدو 
يعرض �ول مرة  ��هاز التيليكينو 
وهو جهاز يتم التحكم به عن بعد 

وقد شكّل هذا ا�ختراع منعرجا 
هاما � تار�� الهندسة  �نه يتعلق 
بأول جهاز يتم التحكم به عن بعد  

� التار��.

1910 | ولدت الطبيبة أوخينيا 
ساثاردوتي دي لوستيغ. كانت 

أول  من تلقى لقاحا مضادا 
لشلل ا�طفال � ا�رجنتين، قد 

طّعمت نفسها وأو�دها  أما 
الناس �قناعهم بنجاعة التلقيح. 

1968 | وفاة عالمة الكيمياء 
والصيدلة تشيكا كورودا. 

ساهمت � تطوير  دواء 
خافض �ضغط بعد دراسة  

تصبغ قشرة البصل واستخراج 
بلورات  كيرسيتين منها. 

1854 | ولد  جوكيشي تاكامين، 
مخترع  ا�نزيم تاكا دياستيز الذي 

��ول النشاء إلى سكر وهو أول 
إنزيم  صناعي. تم ا��صول عليه عن 

طريق فطر أسبرجيلوس  مما 
سمح بتعجيل عملية ��مير 

المشروبات الكحولية وتسهيل 
الهضم الثقيل. 

1942 | ولدت الطبيبة والمخترعة 
باتريسيا باث. كانت أول امرأة 

أمريكية من أصل إفريقي  ��صل 
على براءة اختراع  �غراض طبية . 

تستعمل ا�لة التي اخترعتها  أو ما 
يعرف بمضمار العين � ع�ج  عتام 

العين، الكاتارات. 

2010 | تم اكتشاف أول فيلم 
غنائي  با�سبانية � مكتبة 

الكونغرس ا�مريكي، حيث 
تقوم المغنية كونتشا بيكير 
بأداء عدة أغاني مثل خوطا أو  

الكوبلي أو الفادو. 

1945 | ولدت عالمة الكيمياء 
الفيزيائية ميليانا كروموفا 

كايشيفا . عرفت بأ��اثها � 
مجال االكيمياء الكهربائية  

والكيمياء الغروانية. 

1715 | ولدت الطبيبة دوروتي 
إيرشليبين. استوحت من �ورا 

باسي ا�لهام �كفاح من أجل 
حقها � ممارسة الطب 

وأصبحت أول امرأة ��صل على 
الدكتوراه � هذا التخصص 

� ألمانيا. 

2015 | عالمة الرياضيات 
ا�مريكية ا�فريقية ا�صل 

كاترين جونسون تستلم وسام 
ا��رية  على يد باراك أوباما . 

حساباتها � مجال ميكانيك 
المدار كانت حاسمة وساهمت 

� ��اح وكالة الفضاء نازا.

1906 | ولدت عالمة الفيزياء 
النظرية وانغ مينغ شين. 

اشتهرت بأ��اثها حول 
العمليات العشوائية وا��ركة 

البروانية. 

1889 | ولد الكاتب طه 
حسين، مؤسس المعهد 

المصري  �دراسات ا�س�مية 
مدريد. هذا المركز يشجع 

البحث � مجا�ت الثقافة 
العربية وا�ندلسية وا�سبانية 

ويعتبر  جسرا �تفاهم بين 
ضفتي البحر ا�بيض المتوسط. 

1313 | ولد الطبيب واكاتب 
والسياسي ا�ندلسي ابن 

ا��طيب . كتب أكثر من 70 
مؤلفا  من بينها مخطوط 

مرض الطاعون. قصاده تزين 
قصر ا��مراء بغرناطة. 

1881 | ولدت عالمة ا��وسبة 
والفلك  والز�زل إيتال بي�مي. 

ساعدت � ��ديد موقع حوالي 
مليون ��م من مرصد 

رادكليف � أوكسفورد. 

1885 | ولدت المهندسة أوليف 
واتزيل دينيس. تصاميمها  

ا��ديدة غيرت طبيعة السفر 
عبر السكة ا��ديدية . 

1887 | ولدت عالمة الكيمياء 
جايمس باتشيلير سومنر. 

��صلت على جائزة نوبل 
لتطويرها لتقنية بلورة 

ا�نزيمات ، بفضلها تعلمنا أن 
ا�نزيمات هي بروتينات.
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1394 | ولد السلطان وعالم الفلك 

والرياضي أولـوغ باك. أنشأ 
المرصد الفلكي كورخاني سيج  

حيث وضع آ�ت كبيرة ا��جم 
وعالية الدقة من بينها  السدس 

الفلكي الضخم الذي يتكون من 
ث�ث طوابق وهو أكبر سدس 

فلكي تم إنشاؤه على ا�ط�ق. 

1840 | جون ويليام درابر  التقط 
ما يعتبر اول صورة ناجحة لنجم. 
حيث قام بالتقاط صورة �قمر  

عن طريق  الداجيرية 
وتلسكوب عاكس �ضوء 
بطاقة 13 بوصة. وقد تم 

العرض خ�ل 20 دقيقة. 

2009 | إقامة أول يوم لـــآدا 
لوفي�س  وهو عبارة عن 

احتفالية دولية تقديرا  ���ازات 
المـرأة  � العلوم 

والتكنولوجيا  والهندسة 
والرياضيات. 

2018 | باحثون من جامعة برشلونة 
ومعهد ا��يولوجيا والمناجم 

اكتشفوا أول  دليل على  سلوك 
التودد  ا��نسي لدى  الكهدليات  

التي كانت موجودة منذ مئة 
وخمسة مليون سنة. هذا النوع من  
الكائنات المفصلية يشبه كثيرا 

ا��شرات. 

1902 | ولدت كاميرون غراي، 
عالمة الرياضيات التي ��مل 

الرسم البياني غراي اسمها.

1946 | مارغريت بيري تناقش 
رسالة الدكتوراه  بعنوان: 

العنصر 87 أكتينيو كا.  وقد  
ختمت رسالتها بالعنصر الذي 

قامت باكتشافه  وهو 
الفرانسيوم. 

1927 | ولدت عالمة ا��يوانات  
تــيـيو كولبورن . كانت 

متخصصة � الصحة البيئية 
ومعرفة بشكل كبير بأ��اثها 

عن  اخت�ل الغدد الصماء. 

2008 | على الساعة ا��ادية عشر 
تماما  تم ا�ع�ن عن التـأسيس  

الرسمي  لرابطة ا�رصاد ا��وية  
� جنوب شرق الب�د  وهي 

عبارة عن أولى  شبكات محبي  
ا�رصاد ا��وية � إسبانيا. 

1811 | و�دة روبرت بونزن، 
مخترع موقد  بونزن   رفقة  

طالبه هنري روسكو والفني 
بيتر ديساغا. هذه القداحة 

�زالت تستعمل ��د الساعة � 
مختلف المختبرات � العالم. 

1927 | و�دة عالمة الفلك 
والفيزياء جوهان فاينمان.  

مشهورة بإسهاماتها � فهم 
أصل الشفق واكتشاف طريقة 

�تنبؤ بمراحل البقع الشمسية. 

2014 | بفضل حم�ت التطعيم  
تم القضاء على شلل ا�طفال � 

جنوب شرق آسيا. 

ا��ريف 
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حدث الشهر

ا�سبوع الدولي �دماغ  
� شهر مارس سيقام ا�سبوع الدولي �دماغ، حيث تقوم جامعات ومتاحف ومختبرات من 

كل أ��اء العالم بالتنسيق مع بعضها بعض لنشر معلومات عن عمل هذه الهيئة. خ�ل هذا 
ا�سبوع تتم التوعية حول أهمية العناية بالدماغ ويتم شرح بعض ا�مور المتعلقة بالنوم أو 

القلق أو ا�غة إلى غير ذلك من المواضيع المهمة. وقد بدأت إسبانيا � تنظيم هذا ا�سبوع 
منذ سنة 2009 بفضل مبادرة قامت بها ا��معية ا�سبانية لطب ا�عصاب ومنذ ذلك 

الوقت يقام هذا ا�سبوع الغني بالنشاطات المتنوعة � 30 مدينة إسبانية.     

https://www.semanadelcerebro.es/
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EVENTO DEL MES 

PINT OF SCIENCE
En el mes de mayo la divulgación científica sale a la calle para encontrarse con el público en
un sitio muy especial: los bares. El festival Pint of Science se celebra desde hace una década
a nivel mundial y en España tiene lugar hasta en 80 ciudades. Durante los tres días del 
festival se abre la posibilidad de tomar algo en un bar mientras científicos y científicas 
comparten sus conocimientos de forma cercana.

https://pintofscience.es/

https://ww.semanadelcerebro.es/


1647 | ولدت عالمة الطبيعة 
والرسامة سبي� ميريان. كانت 

رائدة � مجال علم ا��شرات 
ا��ديث بفضل م�حظاتها 
الدقيقة ووصفها ، برسوم 

وضعتها هي بنفسها ،  لتحول 
الفراشات.

1885 | بــدأ الطبيب خايمي فيران 
حملة التطعم ضد مرض 

الكوليرا بمدينة فالنسيا  � 
محاولة منه �تصدي لهذا الوباء 
الذي اجتاح المدينة  وكان هذا 
التطعيم هو ا�ول من نوعه ضد 

هذا المرض. 

1973 | مارتين كوبر باحث  � 
شركة موتورو� يقوم بأول 

مكالمة عن طريق هاتف. 
جوال. 

1827 | عالم الكيمياء 
البريطاني جون وولكر يبيع 

أول علبة كبريت بعد عام من 
اختراعها. 

1785 | عالم ا�رض وا��يولوجيا 
جيمس هوتون  يقّدم أول 

مناقشة مفتوحة عن " نظرية 
ا�رض" ، واحــدة من أهم 

المساهمات ا�ساسية � علم 
ا��يولوجيا.

1925 | و�دة  عالمة الوراثة 
وا��ينات جانيت دافيسون 

رولي. مختصة � علم الوراثة 
ا�نسانية عّرف أول مرة ا��ينات 

البشرية  والكروموزومات 
كسبب ل�صابة بسرطان 

الدم وغيره من السرطانات. 

1917 | ولدت عالمة الوراثة 
إيريني أياكو أوشيدا. ساهمت 

� تعريف الع�قة بين أشعة 
إكس  التي تم إجراؤها �نساء 

ا��وامل وبعض ا�مراض  
ا��لقية. 

1903 | ولدت عالمة الفيزيا ء 
ماريون أميليا سبينس روز، وقد 

اشتهرت بكتابها عن  علم 
البلورات � ا�شعة السينية 

وحركي ة السوائل.

1922 | ولدت  عالمة ا�حياء 
الدقيقة نانسي فانني ميليس . 

أدخلت تكنولوجيا التخمير � 
أستراليا  وأنـشـأت أول دورة 

تعليمية ل�حياء الددقيقة 
التطبيقية � ا��امعة 

ا�سترالية. 

2009 | تو� المستشرق خوليو 
كورتيس صورووا.  قام بترجمة 

�قرآن تعتبر واحدة من أحسن 
النسخ با�سبانية  إضافة إلى  

تـأليفه قاموس  من العربية إلى 
ا�سبانية  اعتبر هو ا�خر من أفضل 

القواميس  والمعاجم الثنائية ا�غة. 

1874 | ولد عالم الوراثة والنباتات  
جورج هاريسون شول.  قام بغرس 

أنواع جديدة  من الذرة النقية  
وقام بتهجينها فيما بعد  وقد 

توّصل بفضل هذا إلى اكتشاف أنّ  
الصنف ا��ديد النا�� عن التهجين 

أكثر قوة ويمكن  التنبؤ به وهو 
مثالي  �منتجات الزراعية التجارية.

1755 | ولد الدكتور جايمس 
باركنسون . قام باكتشاف 

الشلل ا�رتعاشي أو مرض  
الباركنسون، لهذا  يتم إحياء 

اليوم العالمي لهذا المرض 
كل سنة � هذا  اليوم. 

1925 | ولدت المهندسة 
إيفيلين بيريزين. معروفة بأم  

معا��ات النصوص �نها قامت 
بتطوير فـكرة  وضع  برنامج 

لتخزين و��رير النصوص. 

1198 | ولد المفكر ا�ندلسي 
ابن رشد ، من بين كتاباته 

البارزة  نذكر  تعليقاته على 
كتاب أرسطو وكتاب 

وكتاب عموميات الطب.

1942 | ولدت عالم البراكين 
كاتيا كرافت. ساعدت عن 

طريق تقاريرها المصورة � 
تطوير دراسة البراكين وإقناع 

السكان  بضرورة إج�ء 
المناطق  ا��طيرة.

1955 | عالم ا�غويات جاكس 
بيريت اخترع كلمة " 

أوردينادور" ، بالفرنسية " 
أورديناتور"  � خطاب موجه 

لشركة إي بي أم.
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1732 | ولـد عالم النباتات 
والرياضيات وعالم الفلك 

والطبيب خوسي سي�ستينو 
موتيس. أشرف على البعثة 

الملكية �نباتات � مملكة 
غرناطة  والتي  استغرقت حوالي 

ث�ثين سنة  وقام بدراسة 
ا��صائص الطبية �كينينة. 
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1872 | ولدت الدكتورة  �ورا 
رودريغيث دو�نتو. � سنة 1900 

أصبحت أول امـرأة ��صل على  
شهادة الطب وا��راحة. وقد 
فتحت مبادرتها هاته الطريق 

أمام نساء أخريات � البلد.

1934 | تو� سانتياغو رامون 
وكاخال، أول  إسباني يفوز 

��ائزة نوبل �علوم. وقد ��ّصل 
على ا��ائزة  تكريما له  عن 

أ��اثه  حول بنية ا��هاز العصبي. 

1862 | ولد المخترع أوغوست 
لوميار. قام هو وأخوه لويس 

باختراع  آلة التصوير 
الفوتوغرا�  وهي آلة قادرة 
على التقاط  وعرض الصور 

المتحركة. 

1900 | تم تدشين قاعة بوسطن 
السنفونية،  وهي أول قاعة حف�ت 

تم تصميمها باستخدام  معايير 
صوتية وتعتبر من أحسن القاعات 

عالميا. قام بتصميمها عالم 
الفيزياء وا�س كليمنت صابيني . 

 LETIPharma   2016 | شركة
تقّدم أول لقاح ضد مرض 

ا�شمانيات ، واعتمد هذا ا�قاح 
على  نوع من البروتينات المركبة 

والتي تسمح بالتمييز بين الملقحين 
والمصابين. هذه العدوى تصيب 

الك�ب والبشر. 

1951 | تم  إنشاء جمعية 
الطاقة النووية  بعد اجتماع  

مجلس البحوث الذرية. لتكون 
بداية �بحث � المجا�ت 

ا�شعاعية والذرية  � إسبانيا. 

2010 | اكتشف كل من  إنريكي 
بينيالبير وجون جاوداانت  ( 

المتحف الوطني �تار��  الطبيعي 
بفرنسا)   نوع جديد من السمك 

يعود تار��ه إلى م�يين السنوات. 
تمت تسميته أفانيوس 

بيكوربينيسيس  تكريما لسكان  
بيكورب  � فالنسيا. 

2020 | الفاتيكان يعيد ا�عتبار 
��اليليو بعد 359 سنة من 

إدانته. 

1921 | ولدت عالمة ا�حياء 
ماريان كوش�ند. اكتشفت أن 

ا�حماض ا�مينية ل�جسام 
المضادة  توّضح  مدى فعاليتها  

وكفاءتها � مكافحة 
ا�جسام  ا��ارجية الدخيلة.

1920 | ولدت عالمة الفلك سارة 
لي ليبينكوت. كانت السباقة 

� استخدام علم القياسات 
الفلكية  لتحديد خصائص  
النجوم الثنائية والبحث عن  
كواكب خارج المجموعة 

الشمسية. 

1953 | توفيت المهندسة الزراعية 
وعالمة فيزيولوجيا النباتات 

وينيفريد ألسي برانشلي. عملت �  
المحطة التجريبية � روثامستاد 
و� عّدة أماكن أخرى ا�مر الذي   

سمح لها بتحسين تقنية زرع نباتات  
� الماء وبدون تربة. 

يتم ا�حتفال باليوم العالمي العقلية يوم 10  أكتوبر . وقد قامت الفيديرالية العالمية 
�صحة العقلية والمنظمة العالمية �صحة باختيار هذا اليوم. خ�ل هذا اليوم يتم التركيز 

على الصحة النفسية التي ��ب أن تعطى لها ا�ولوية � مجتمعنا كما يتم التطرق إلى 
كيفية الوقاية والتعريف بالمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية وتتم المطالبة أيضا خ�له 

بتحسين ظروف ا��ياة وضمانها لكل الناس.

2011 | قامت وكالة الفضاء 
نازا بإط�ق سوومي أن  بي بي  

� مهمة استط�عية لرصد 
ا�حوال ا��وية ل�رض. 

1933 | تو� ألبارت كالمات، 
وهو من اكتشف المتفطرة 
السلية  والتي تم استخدامها 

�  ا�قاح المضاد لمرض السل. 

1929 | ولدت عالمة الرياضيات 
ر��ينا تيشكيفيش، مختصة � 
نظرية الرسم البياني  وهي من 

ساعد � اختراع  مبدأ  
الرسومات البيانية المقسمة.   

2022 | يتم ا�حتفال بيوم المول 
بين الساعة 02. 06 والساعة 
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اليوم العالمي �صحة العقلية 

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day
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يملاعلا مويلا
ةيلقعلا ةحصلل

1912 | ولدت عالمة الرياضيات 
والمربية كاثرين  أوليرانشاه . 

كانت مختصة � المربعات 
السحرية  حيث  � يتغير مجموع 
ا��سابات  با�عمدة والصفوف 

وا�قطار الرئيسية . 

1864 | ولدت الطبيبة والمربية 
إليزا ماريا موشار. كانت رائدة 

� مجال الطب الوضعيات 
وا�نظمة التشر��ية. صممت 

مقاعد  �ترام  ومقاعد .

1907 | ولدت عالمة ا�جنة 
سالومي  جلويكصون  وايلش. 

تعتبر مؤسسة علم  الوراثة 
التنموية. 

1952 | تم تسجيل براءة اختراع   
US #2,612,994 �مخترعين 

جوزيف وود�ند وبرنار سيلفر.  
يتعلق ا�مر  برمز  شريطي  

قديم. 

2015 | أعلنت  وكالة الفضاء 
نازا عن رصدها  لـماء مجمد 

وسماء زرقاء � كوكب بلوتو. 

2005 | الطبيبان مارشيل وواران 
يفوزان ��ائزة نوبل �كتشافهما 

بكتيريا الملوية البوابية أو 
جرثومة المعدة  التي تسبب  
القرحات المعدية. وقد قام 

مارشل ��قن نفسه بهذه البكتيريا 
ليثبت �علماء صحة نظريته 

خاّصة أنهم كان لديهم ��فظ 
كبير بشأن   هذا  ا�كتشاف.  

1958 | ولد عالم الفلك  
والفيزياء  والماشر العلمي نايل 

ديغراس تايزن. ساهمت 
مؤلفاته � تقريب العلوم 

الفضائية لعامة الناس. 

1971 | تم ا�تفاق على  استخدام 
وحدة مول التي  تقاس بها 

كمية المواد ــــ  كمقياس 
كيميائي ، ليتم إضافتها إلى 

الوحدات ا�ساسية ا�خرى 
المستخدمة دوليا  � النظام 

الدولي �وحدات. 

1410 | تم تركيب  ساعة براغ 
الفلكية . وهي ساعة مربعة 

الشكل وتظهر  عليها  ساعات 
اليوم ا�ربع والعشرين  ، كما  

تعرض  مواقع  كل من الشمس 
والقمر  � السماء إضافة إلى 

تفاصيل فلكية أخرى.  

1889 | ولد جورج لورينغ 
مارتينيث. اخترع  طائرات 

  CETA  جديدة  وأسس  شركة
وهي أول شركة طيران  

إسبانية لنقل المسافرين.  

1100 | تو�  ابن الزرقالة. أحد 
أهم علماء الفلك ا�ندلسيين . 

ترجمت مؤلفاته إلى ا�غـة 
ال�تيـنية  على يد جيرارد دي 
كريمونا  وانتشرت بشكل 

واسع  � أوروبا خ�ل العصور 
الوسطى. 

1865 | جون ويسلي هيات 
يسجل  براءة اختراع  السيلوليد 

وو عبارة عن ب�ستيك  
يستخدم �  إنتاج  أف�م 

السينيما. 

1910 | ولد عالم الرياضيات 
كاهيت آرف، قام بتطوير 

عدد كبير من المفاهيم التي 
��مل اسمه مثل خاتم آرف، 

نصف الزمرة  و ثابت هارف 
ونظرية هاس أرف. 

1986 | اسبانيا تستلم جثمان 
العالم بيو دال ريو أوتيغا ، الذي 

تو� � المنفى  بالمسكيك  
سنة 1945. عُرف باكتشافه 

�خ�يا الدبقية الصغيرة، نوع 
من ا���يا الموجودة  � ا��هاز 

العصبي. 

2012 | عالم الفيزياء  والفلك 
خافيير دوموسكي ومعاونيه 
يعلنون عن اكتشاف كوكب 

خارج  المجموعة  الشمسية 
ألفا سانتاوري. وهو يتواجد �  

النظام النجمي الث�ثي  ألفا 
سانتاوري. 

1949 | كريستان بو��ي  يصّرح 
بأنّ الغليسيرول بإمكانه أن 

��ّمد ا��يوانات المنوية.  
وشكل هذا التصر��  نقطة 

انط�ق لتقنيات التلقيح  
بالمساعدة. 
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1647 | ولدت عالمة الطبيعة 
والرسامة سبي� ميريان. كانت 

رائدة � مجال علم ا��شرات 
ا��ديث بفضل م�حظاتها 
الدقيقة ووصفها ، برسوم 

وضعتها هي بنفسها ،  لتحول 
الفراشات.
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1870 | ولدت ا��راحة فيرا  
جادروتس.  وقد لقيت عملياتها 

خ�ل ا��رب الروسية اليابانية ��احا 
كبيرا  حيث اعتمدت تقنية 

ا�ستكشاف البطني  و��حت � 
ذلك. وقد تبنى ا��يش الروسي 

فيما هذه الطريقة �  ع�ج  
ا��روح العميقة. 

1887 | ولدت أخصائية   
أمراض النباتات والفطريات  

مارغريت نيوتن . قامت 
بدراسات وأ��اث رائدة عن 

صـدأ الساق  بالتحديد عن أثر 
هذه ا�خير على القمح.  

1830 | ولدت الفيلسوفة 
والعالمة كليمونس أوغوستين 
روير.  تنسب إلـيـها  أول ترجمة  

إلى الفرنسية لكتاب " أصل 
الـنواع البشرية"  لشارل داروين. 

ويعود الفضل إليها �  إدخال 
نظرية داروين إلى فرنسا. 

1992 | وفاة عالم البستنة 
والنباتات  وولتر هج  مختص � 
نبتة الصبار. مّول بعثاته ا��اصة 

�كتشاف أصناف جديدة من 
الصبار وقام بتهجين أصناف من 
النباتات ونشر دلي�  عن كيفية  

العناية بالنباتات. 

1941 | ولد المهندس راي 
توملينسون، مخترع البريد 

ا�لكتروني.

1955 | تو� عالم الفيزياء ألبرت 
إنشتاين. طّور نظرية النسبية 

واستنتج معادلة الفيزياء 
   .E=mc²  ��ا�كثر شهرة � التار

1953 | قام واتسون وكريك 
بنشر تركيبة ا��مض النووي � 

مجلة " الطبيعة ناتور".  وبفضل 
هذا ا�كتشاف  توجا ��ائزة  نوبل 

سنة 1962.  مساعدتهما عالمة 
الفيزياء روساليند  فرانكلين  لم 

��ظ با��ائزة  �نها  توفيت قبل 
ذلك  سنة 1958ولم يتم ذكر 

اسمها � خطابات قبولهما.

ليوم الدولي
�حمض 

ADN النووي

2016 | افتتحت مارغريت صا�س 
المتحف التعليمي  التفاعلي 

�علوم  � فاغاس باخا � 
سيغورا. هذ القاعة ��مل اسمها 

أيضا. 

1923 | ولدت عالمة الكيمياء 
شان تيانوي. ركّزت أ��اثها على 

��ليل  مناجم ا�تربة الغريبة  
واليخشن  الموليبدنوم وعلى  

صنع  السيليكون  الفائق النقاء 
بواسطة ث�ثي كلورو سي�ن. 

1854 | ولدت عالمة الفيزياء 
والمهندسة هيرتا أيرتون. عرفت 

بدراستها ل�قواس الكهربائية 
والموجات � الرمال والمياه. 

2016 | تقديم الرجل ا�لي " 
أوسيـون وان" وهو عبارة عن 

روبوت قادر على الــحــركة  � 
أعماق البحار  باستخدام  

محركات الدفع.  

1879 | عالم الفيزياء جوزيف جون  
تومسون يعلن عن اكتشافه 

ل�لـكترون. أول جزيء  ذري ، يتم 
اكتشافه على ا�ط�ق. 

1787 | ولد ماتيـو أورفي� ،  
طبيب وعالم  كيميا ء  إسباني 
وهو يعتبر  ا�ب الروحي  لعلم 

السموم. 
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ADN اليوم الدولي �حمض النووي
يوم 25 أبريل يقام  اليوم الدولي �حمض النووي. � هذا اليوم من سنة 1953 تم نشر صيغة ا��مض النووي  
الريبوزي المنقوص ا�وكسيجين ADN � مجلة علمية إضافة إلى ا��مض النووي الريبوزي ARN الذي ��توي 

على معلومات جينية �كائنات ا��ية.  وقد ساهم نشر هذه الصيغة � فهم كيفية انتقال ا��ينات 
الوراثية من جيل إلى جيل، كما سمحت لنا بالـتعرف على طريقة عمل ا�مراض الوراثية. جايمس واتسن 
وفرانسيس كريك وموريس ويلكينز الذين حصلوا على جائزة نوبل تكريما لهم على هذا ا�كتشاف 

الذي اعتمدوا فيه على روزاليند فرانكلين. 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn


1892 | ولدت عالمة ا�ثار 
إليزابيت دوروتي غارود.  عملت 

� العديد من  مواقع التنقيب  
التي تعود إلى العصر  ا��جري  

� بريطانيا العظمي وجبل 
طارق ومنطقة كردستان 

والشرق ا�وسط  ولبنان. 

2012 | الموسوعة الميكانيكية 
التي تم اختراعها من قبل ا��بيرة 

أ��ي� رويث روبلس دخلت  
المعرض الدائم   �علوم 

والتكنولوجيا  (MUNCYT)، هذه 
الموسوعة التي سبقت الكتاب 
ا�لكتروني  لفتت ا�نتباه بقوة 

�تنوع مع إمكانية  ا��مع بين  
السماعات.

1849 | ولدت بيرتا رينجر  
الرئادة � صناعة السيارات 

بعد شركة بينز. اخترعت 
دواسات الفرامل ولفتت انتباه 

العالم إلى اختراع  بينز باتنت 
موتوورفاغن وهي أول سيارة  
مصممة  تسير أطول مسافة 

وتقدر 105 كلم. 

1800 | قام العالمان 
الكيميائيان ويليام 

نيكولصون وأنطوني 
كارليست  بأول ��ليل 

كهربائي �ماء. 

1956 | جو هين فجيو  ( 
المحطة التجريبية لقاعة داي ، 
ثيسيك) وألبر ليفان  من جامعة 

لوند بالسويد ينشران العدد 
الدقيق �كروموزومات 

البشرية  (46) � مجلة 
إيريديتاس . 

1882 | ولدت عالمة ا��يوانات 
وعلم البيئة آن هافان مورغن. 
��ث � مجال  المياه العذبة 

وسبات ا��يوانات وبعض 
ا�مور ا�خرى التي لها ع�قة 

بالبيئة والمحيط. 

1946 | ولد عالم الكيمياء 
والفيروسات  لويس إ��وانيس . 

اشتهر بإدارته لمختبرات  
الفيروس التاجي بالمركز 

الوطني  �تكنولوجيا ا��يوية  
. (CNB, CSIC)

1946 | ولدت  عالمة ا�يتولوجيا  
بيروتي غالديكاس.  كانت 

متخصصة �  علم ا�حياء 
القديم بالتحديد  إنسان الغاب. 

1899 | ولدت عالمة االكيمياء 
ا��يوية  أردا ألدين غرين.  له 

اكتشافات مهمة عن  
السيروتينين و الضيائية ا��يوية 

أو التـألق ا��يوي. 

1926 | ولد عالم  الطبيعة  
البريطاني دافيد أتنبوروغ، 

المقدم المشهور ل�شرطة 
الوثائقية  العلمية. 

1881 | ولد تيودور فون  
كارمان ،  مكتشف  العلم 

ا��ديث لديناميكية الهواء  
والدفع الفضائي  بالوقود 

السائل. 

1977 | ولدت عالمة الرياضيات 
مريم ميرزاخان.  كانت أول 
امرأة  حصلت على ميدالية 

فيلد، أكبر جائزة تمنحها 
ا��معية العالمية �رياضيات. 

1883 | ولد الطبيب جيورجوس 
بابانيكو�و. قام بتطوير تقنية 

�كشف المبكر �سرطان � 
عنق الرحم ما يسمى بفحص 

بابانيكو�و. 

1796 | أصبح الطفل جيمس 
فيبس أول شخص يتلقى 

تطعيما � العالم.  حيث قام  
إدوا رد جينير بإعطائه أو ل 
تـطعيم  قام بتطويره ضد 

مرض  ا��دري. 

1857 | ولدت عالمة الفلك 
ويليامينا فيمينغ. اكتشف  

سديم رأس ا��صان با�ضافة 
إلى عدد كبير من  المستعرات  

والسدم الغازية والنجوم 
المتغيرة. 

ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد
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1952 | تم نشر  نتا��  أ��اث 
دراسات قام بها ألفراد 

هارشي ومارتا تشايس. هذه 
ا���اث أثبتت أن  ا��مض 
النووي هو أساس المادة 

ا��ينية وليست البروتينات. 

1915 | ولدت عالمة ا�مراض 
التشر��ية إليزابيث ستارن. 

كانت  من ا�وائل الذين 
��صصوا �  علم ا���يا  وهو 

التخصص الذي يدرس  
التغيرات الطارئة على ا���يا 

المستخرجة من أماكن 
مختلفة با��سم. 

1895 | ولد خوان دي � سييرفا، 
مهندس و الطيار الذي قام 

باختراع  النموذج ا�ول �طارئة 
المروحية وهو ما يدعى 

با�وتوخير". 

1896 | لدت عالمة ا��يوية 
دوروتي نيدهام. معروفة 

خصوصا بأ��اثها  حول 
الكيمياء ا��يوية �عضـ�ت .

1869 | ولدت ميري مايون 
الشهيرة باسم ماريا تيفوديا.  

عرفت بكونها أول ناقلة  
�بكتيريا المسببة لمرض 
التيفوئيد  بدون أعراض .  

عاشت بقية حياتها  � ا��جر 
الصحي. 

1893 | ولدت عالمة الفيزياء 
إليزابيث ماري برايت  التي قامت 

بدراسة آثار ا�شعاعات  على بعض  
النماذج من ا��يوانات مثل نيريس، 

الدود البحري. وقد شاركها 
أ��اثها ألفراد سي  رادفيلد .

1962 | عالمة البيولوجيا مارينا 
راشيل كارسون تنشر كتابها  

" " سايلنت سبرينغ" " الربيع 
الصامت"  الذي غّير  المواقف 

��صوص ا�ستخدام العشوائي 
لمبيدات ا��شرات. 

1940 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية  لويس نابيي جونسون، 

استخدمت تقنية  التصوير 
البلوري  با�شعة السينية  

لدراسة إنزيم  ج�يكوجين  
الفوسفوي. 

1895 | وفاة عالم الكيمياء 
لويس باستور ومخترع البسترة . 
هذه الطريقة تسمح بالتحكم 

� الكائنات الدقيقة � 
السوائل مثل ا��ليب. 

1511 | ولد عالم الديانات 
والعالم ميغيل سيرفات. عرف 

بوصفه �دورة الدموية 
الرئوية. تم  القبض عليه � 

سوسيرا  وحكم عليه با�عدام 
حرقا 1543. 

1886 | ولد البيطري وعالم 
الكيمياء ا��يوية غاستون 

رامون. كان ت أ��اثه أساسية  
لتطوير  لقاحات فعالة ضد 
مرض التيتانوس والدفتيريا. 

حدث الشهر

اليوم الدولي ��ماية طبقة ا�وزون 
إن حماية طبقة ا�وزون مسـالة مهمة وحيوية �غاية. �نّ توّسع الثقب الموجود بهذه الطبقة يتسبب � 

زيادة ا�شعة الفوق بنفسجية التي تصل إلى  سطح ا�رض ويزيد من آثارها السّيئة على الصحة وعلى 
البيئة. �تحسيس والتوعية بهذا ا�مر أعلنت ا��معية العامة ل�مم المتحدة يوم 16 سبتمبر يوما دوليا 

�محافظة على طبقة ا�وزون. هذا التار�� يمثل أيضا ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال سنة 1987 
وهي اتفاقية حول البيئة والمحيط �تحكم � المواد التي تضر بطبقة ا�وزون وتبطىء التغير المناخي. 

https://www.un.org/es/observances/ozone-day

2000 | يتم إحياء اليوم العالمي  
�بحث � مجال مرض السرطان 

�ول مرة . ويهدف هذا  اليوم 
إلى التحسيس بأخطار هذا 

المرض  وتوعية المجتمع  
�وقاية  منه والتحكم فيه. 

طقسي
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20 2119 2322 ا�ثنين 2524 ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد

حدث الشهر

اليوم الدولي ��ماية طبقة ا�وزون  

يوم 18 نوفمبر يتم ا�حتفال بيوم ا�شخاص المثليي ا��نس � المجال العلمي والتكنولوجي والتجديد. 
وهو يوم ل�شارة إلى العوائق التي تواجه ا�شخاص المثليين � المجال العلمي وا�حتفال بالتنوع ا��نسي 

و�قتراح حلول ضد ال�مساواة. هذ التار�� تم اختياره � سنة 2020  �تذكير بكفاح فرانك كاميني 
وإحيباء الذكرى الستين لمعركته القضائية. حيث قام عالم الفلك هذا بالنضال ضد التمييز � مجال 

العمل ومّهد المجال لبقية ا�شخاص من مثليي ا��نس � التخصصات العلمية. 

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

 http://www.un.org/es/observances/ozone-day


1992 | وفاة عالمة النباتات 
باربارا ماكلينتون، فازت 

��ائزة نوبل عن أ��اثها � مجال  
التحويل ا��يني.

2020 | علماء من جامعة تورنتو 
يكتشفون  ألياف صغيرة زرقاء  
نا��ة عن م�بس جينز الدنيم  � 

مياه القطب الشمالي. كما  
أسفرت أ��اثهم عن أنّ كل 

وحدة  من م�بس ا��ينز قادرة 
على إط�ق 50000 جزيء دقيق 

بعد كل دورة غسيل.  

 1979 | المسبار  بيونير 11 
يصبح أول  مسبار يزور 

كوكب زحل و��لق فوقه على 
بعد 21000 كلم. 

1939 | أ�ن تورينغ يبدأ  العمل 
� بليتشلي بارك حيث قاموا  
بفك الرموز السرية � ا��رب 

العالمية الثانية. 

1936 | وفاة نمر تازمانيا ا�خير.  
رغم أنه كان يسمى بينجامين إ� 

أن الكثيرين  كانوا يعتقدون 
أنه أنثى. � مثل  هذا اليوم من 
شهر سبتمبر يتم احياء  اليوم  

ا��اص با��يوانات المهددة 
با�نقراض � إستراليا. 

1945 | قام الطبيب وعالم 
الفيروسات جوناس سالك 

بتقديم لقاحه المضاد  لشلل 
ا�طفال . وقد كان لهذا 

ا�قاح فعالية كبرة ودورا 
هام � القضاء على هذا 

المرض الفتاك �غاية. 

1947 | تم تسجيل أول خلل تقني 
يصيب ا��واسيب. كان ا��ل 

نا��ا عن  عثة  تم العثور عليها � 
مرحل الكمبيوتر  مارك الثاني 

التابع ��امعة هارفارد. 

2012 | عالم الفلك أكيهيكو 
هوشيدي التقط  صورته  

الشخصية المشهورة  أثناء دورانه 
حول ا�رض  � محطة الفضاء 

الدولية ، انتشرت هذه الصورة 
على الشبكات ا�جتماعية وكان 

تظهر � خلقيتها صورة الشمس. 

1929 | ولدت عالمة الفيزياء 
ليوبوف ريبان. أدخلت  التحليل 

الطيفي با�يزر � التعليم 
وكونت جي� كام� من 

المختصين � هذا المجال.

1926 | ولد عالم الميكروبات 
توماس بروك. قام بدراسة 

الميكروبات التي لها القدرة على 
العيش � درجات حرارة عالية جدا  

� يا�وستون. وقد شكل عمله 
أساسا  لتطوير تفاعل سلسلة   

البوليميراز المسؤو ل عن  توليف 
مبلمرات ا��مض النووي. 

1884 | ولد عالم الفيزياء هار� 
فلتشر، قام بالعديد من 

ا���اث � مجال الصوتيات  
ينسب إليه اختراع السماعات 

المعينة. 

1912 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية كامي� سوهوني. 

قامت بدراسة أثر الفيتامينات  
والقيم الغذائية المضافة 

�خضر وا�رز   ومواد غذائية 
أخرى  كثيرة ا�سته�ك بين 

الطبقات ا�كثر فقرا � الهند.

2015 | � إطار مشروع 
سيسموسيما، قام راوول بيريث 

  IGME من معهد المناجم والز�زل
بالنزول إلـى كهف البخار 

العمودي، ا�كثر حرارة � العالم. 
هذا المكان الواقع ��مة مورسيا  

يوجد � الفلق الذي تسبب � زلزال 
لوركا سنة 2011. 

1957 | نشرت مجلة ذي نيو إ��لند 
جورنال أف ميديسين "  المجلة 
ا��ديدة �طب � إ��لترا" نتا�� 

ستة أ��اث عن  زراعة النخاع 
الشوكي، وهي تقنية تسمح بع�ج 

سرطان الدم أو ا�ورام النخاعية 
المتعددة. كاتب هذه المقا�ت 
دونالد توماس حصل على جائزة 

نوبل  سنة 1990.

1853 | ولد عالم البكتيريا 
كريستيان جرام. طّور تقنية 
صبغة  جرام، وهي عبارة عن  
صبغة تفاضلية  تستخدم � 

الكشف عن البكتيريا 
وتصويرها . 

1830 | تدشين  أول خط 
�سكة  ا��ديدية ا��ضرية � 
العالم (ليفربول ــ  مانشستر). 

1982 | وفاة عالم ا��فريات 
وا�نتربولوجيا بيي وينزونغ. كان 

المسؤول عن  ا��فريات التي 
أسفرت عن  اكتشاف  تمثال 

ا��نس المنتصب  ل�نسان سنة 
1929. وكان هذا ا�كتشاف 

أساسيا  لتعزيز نظرية التطور. 

1801 | ولد المستشرق و 
المعجمي إيدوارد ويليام �ن. 
عُرف بوصفه �حياة � مصر 
وبمعجمه العربي  ا���ليزي ، 
الذي يعتبر واحدا من أحسن 
المعاجم العربية � أوروبا. 

ةيامحل يلودلا مويلا
 نوزوألا ةقبط
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1954 | ولدت عالمة 
المحيطات يندي لي فان دوفر 
. كانت أول من قاد  الغواصة 

البحرية ألفين، أكبر وأهم 
غواصة استكشاف 

�محيطات. 

1850 | ولد أليفر هيفيسيد، قم 
بتطوير المناهج الرياضية ��ل 

المعاد�ت التفاضلية. 

2014 | تم اكتشاف آثار  أكبر  
ديناصور  � ا�رجنتين   عرف 

��د الساعة يبلغ طوله 40  متر 
وارتفاعة 20 م ووزنه 77 طن. 

1873 | ليفي ستراوس 
وخاكوب ديفيس  حصلوا 
على براءة اختراع  لوضعهم 

مسامير على  نقاط الضغط 
� بنطلونات العمل  لزيادة 

مقاومتها   وهكذا تم اختراع 
ما يعرف ا�ن با��ينزات الزرقاء. 

1804 | نشرت جريد ة " أل ريغانيون 
خينيرال"  أمر ا صادرا عن عمدة 

ليون �تطعيم ضد ا��دري � 
مقاطعته. وقد قام العمدة 

وا��راح أنطونيو خوسي 
فيرنانديث ��ولة صغيرة �  القرى 

المجاورة رفقة مجموعة من 
ا�شخاص المطعمين  لطمأنة 

الناس  وحثهم على الثقة 
بالتطعيم  كما حملوا معهم  

حقن التطعيم. 

1909 | ولدت الرسامة  النباتية 
مارغريت مي؟ كـانت أول 

عالمة بيئة قامت بالتحسيس 
والتوعية بتـأثير التعدين على 
نطاق  واسع  وتعرية  غابات 

حوض ا�مازون. 

1922 | ولدت عالمة الفيزياء 
والكيمياء أستر كونويل. 

درست خصائص  أشباه 
الموص�ت  والموص�ت 

العضوية خاصة نقل 
ا�لكترونات. 

1032 | قام  قرون قبل اختراع 
التيليسكوب ،  قام ابن سينا 

بم�حظة ووصف  عبور 
كوكب  الزهرة أمام الشمس  

و كان هذا ا��دث أغرب 
ظاهرة فلكية. 

2016 | منح جائزة أميرة 
أستورياس  لميري بيارد، 

مختصة � ا��ضار الرومانية. 
استطاعت بأعمالها أن تقرب 

ا��مهور من المؤلفات 
الك�سيكية. 

1689 | ولدت ميري وورتلي 
مونتاغو،  مثقفة ورائد ة � 

التلقيح ضد ا��دري  وهي 
تقنية �حظتها � تركيا 

ونقلتها إلى أنكلترا ث�ثين سنة 
قبل دراسات إيدوارد جينير. 

1799 | ولدت عالمة ا��فريات 
ماري أنيـنغ. عرفت أول هيكل 

عظمي  ل�كسوريات  
واكتشف أول  نوعين من 

البليساوريات خارج ألمانيا. 

1955 | ولد دان توفيق  رائد � 
دراسة العوامل التي تسمح 

بالتطور ا��زيئي  مثل استقرار 
ا�نزيمات أو اخت�طها.

1929 | ولد عالم الفيزياء 
النظرية بيتر هيغس الذ أطلق 
اسمه على  بوزون  هيغز . هذا 

ا��زيء  ا�ولي الذي � ��توي على  
دوران أو شحنة كهربائية أو 
لون ويتفكك بسرعة . معدل 

حياته  يعادل الزيبتو ثانية. 

1928 | ولدت نينا جيورجيفا 
فينوغرادوفا.  اكتشف كيف 

يتم توزيع ا��يوانات � المياه 
العميقة ووضع أول  خريطة 

جغرافية  حيوانية �عماق 
المحيط. 

1912 | ولد عالم  الفيزياء شيان 
شيونغ وو  الذي برهن على  أنّ 
مبدأ  التكافؤ  � يتوافق مع  

الطبيعة. 

1332 | ولد ابن خلدون الذي 
يعتبر أول من درس علم 

ا�جتماع وا�نتروبولوجيا 
وعلوم اجتماعية أخرى. عُرف 
بمؤلفه الشهير  " المقدمة"  

وهو كتاب عن التار�� يعكس 
من خ�له رؤيته الفلسفية 

�تار��. 

ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد
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حدث الشهر 

نصف لتر من العلم
� شهر مايو ��رج الناشرون العلميون إل الشارع إلــى مع ا��مهور � أماكن خاصة جدا: � البارات. 

يقام مهرجان بينت أوف اينس نصف لتر من العلم منذ عشر سنوات � مختلف أ��اء العالم و� إسبانيا 
يتواجد هذه المهرجان � 80 مدينة. خ�ل ا�يام الث�ثة �مهرجان يلتقي العلماء والعالمات مع عامة الناس 

قي البار ويشربون معا.

https://pintofscience.es/

EVENTO DEL MES 

PINT OF SCIENCE
En el mes de mayo la divulgación científica sale a la calle para encontrarse con el público en
un sitio muy especial: los bares. El festival Pint of Science se celebra desde hace una década
a nivel mundial y en España tiene lugar hasta en 80 ciudades. Durante los tres días del 
festival se abre la posibilidad de tomar algo en un bar mientras científicos y científicas 
comparten sus conocimientos de forma cercana.

https://pintofscience.es/

https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day


1882 | ولدت عالم ا�رض 
وا��يولوجيا إيبا هولت دي جير،  

قامت باستخدام الطين  المترسب  
الموجود  � ��يرة فارفاس 

ا��ليدية كدليل على  وجود مناخ 
آخر أقـدم من المناخ ا��الي . وقد 

عملت � هذا المجال مع جيرار 
جير. و سمح  هذا الدليل الذي 

توصلوا إليه  بوضع  تار�� �مناخ 
العالمي.

1905 | ولد  البيطري ماكس 
ستارن. � سنة 1935 صنع  

لقاحا ضد ا��مرة ا��بيثة أو ما 
يعرف با�نتركس وهو مرض 

معدي نا�� عن بكتيريا  ا��مرة 
ا��بيثة التي تصيب ا��يوانات.  

1844 | ولد عالم الرياضيات بول 
مانسيون.  كتب مقا�ت عن 

تار�� العلم ونشرها وترجم  إلى 
الفرنسية  نصوص لعلماء 

رياضيات مشهورين مثل ريمان 
وبلوكر وك�بش. 

ت2016 | عالمة الفيزياء 
والفلك روزميري وايز تتسلم 

جائزة  برووير عن ��ثها � مجال 
قرض المجرة. 

1933 | ولدت تسونيكو  
أوكازاكي، أول ا��امعيات  

اليابانية  ساهمت رفقة زوجها 
ريتجي �   تطورات  كبير ة � 

دراسة ا��مض النووي مثل 
اكتشاف قطع أوكازاكي .

1637 | ريني ديكارت يقوم 
بنشر " خطاب ا�سلوب "  
واحد من أهم ا���اث  التي 

ساهمت � التطور العلمي.

1905 | ولد المستشرق وعالم 
ا�غة إيميليو غارسيا غوميث ، 

أول مدير لكلية الدرسات 
العربية  � غرناطة ، وحاز على 

جائزة أستورياس ل�ع�م 
والعلوم ا�نسانية سنة 1992.  

1949 | ولدت عالمة البيولوجيا 
وا�حياء سوزان ليندكيست. 

مشهورة ببحثها �  تطوي 
البروتين. 

1903 | ولدت عالمة  الكيمياء 
ا��يوية سارة راتنر.  

مساهماتها  � دراسة  ايض 
النيتروجين  ساعدت على فهم  

اضطرابات  � ��ليق ا�وريا 
عند ا�اشخاص.

940 | ولد عالم الفلك 
والرياضي أبو الوفا  بوزجاني. 

عرف أساسا  بإسهاماته � 
مجال  علم  حساب المثلثات 

المسطحة والكروية.

2012 | ا�ع�ن عن مخطط 
تكوين  ميكروبيوم ا�نسان ، 

ويعتبر هذا المخطط نتيجة 
مشروع ��ث  � مجال 

الميكروبيوم  البشري  وتم 
التوصل إلى هذه النتا�� 

بواسطة استخدام تقنيات  
تسلسل   ا��ينوم  وبمشاركة

242 متطوعا. 

2021 | الدورة ا�ولى جوائز بنك  
BBVA  ل�ع�م  والبحث العملي 

وقد تم تقديم جائزة  فئة " 
الباحثين"  لكل من ألفريدو كوريل 

ومارغريتا دال فال  وخوسي 
أنـطونيو  لوبيث غيريرو وإغناثيو  

لوبيث كونيي و أنطونيو  تريا ،  
�نهم ساهموا  � حمل راية العلم  

�  فترة  انتشار الوباء التاجي 
وتسهيل  ا�غة العلمية ووضعها 

� متناول الناس. 

1896 | ولدت عالمة الطفيليات 
ألـوييس ب�ن  كرام. درست  

الديدان المعوية  وكانت رائدة  
�  طريقة التحكم � داء 

البلهاريسيا  وهو مرض  منتشر 
� المناطق ا�ستوائية تسببه  

الديدان الطفيلية.  

1908 | افتتاح روترهيث ، أكبر  
نفق حديد عالمي ��ت الماء ، 

ويمر هذا النفق ��ت نهر 
تاميسيس � لندن. 

1897 | ولد مارسيلنو باسكوا، 
أحدلى الشخصية  البارزة � 
مجال الصحة العمومية وهو 

عالم إسباني مختص � علم 
ا�وبئة  وا�حصاء ا��يوي وهو  

أحد مؤسسي  المنظمة 
العالمية �صحة  وأع�مها. 

1543 | المخترع  ب�سكو دي 
غاراي  ينظم معرضا  � ميناء 

برشلونة. هذا البحار قام 
باختراع  آلة  مزودة بعج� ت  

ومجاديف ، يمكن  ل�شخاص 
��ريكها  لتعمل كمحرك 

�قوارب.

2020 | وفاة المستشرق 
فيديريكو كورينتي  مختص 

�  المعاجم  وا�هجات 
ا�ندلسية.  كان واحدا من 

الرواد � الدراسات ا�غوية  
�غة العربية � إسبانيا  وكذا  

ا�غات السامية المقارنة.

1869 | ولدت عالمة الفيزياء 
الكيمياء صونيا كوتيلي. 

أجرت أ��اث عن  البولينيوم 
وا�كتينيوم مع ماري 

سكتودوفسكا  كوري.  
كما قامت بتحديد  تـأر�� 

سلسلة  اليورانيوم. 

2013 | تم  تطوير  صور 
مجسمة  ث�ثية ا�بعاد  بدقة 

عالية لتعليم  التشر��  لط�ب  
الطب.
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1917 | ولدت عالمة الكيمياء  
ا��يوية  وا�دوية مارجوري 

هورنيغ. كانت رائدة �  التفريق  
ا�وني  أو ما يعرف 

بالكروماتوغرافيا  بتطويرها 
لتقنيات لدراسة ا�يض ف. 

ا�دوية. 

1934 | ولد عالم الفيزياء  وعلم 
الفلك  صامويل بياربونت �نغلي ، 

اخترع  مقياس ا�شعاع ا��راري  الذي 
يقيس كمية  الطاقة الساقطة 

وا�شعاعا ت  الكهرومغناطيسية  
المنبعثة من  ا�جسام  � جميع 

ا�طوال الموجية. 

2006 | اا���اد الدولي لعلم 
الفلك  يتفق على  التعريف 

ا��ديد �كوكب حيث 
استبعد كوكب بلوتو ليقتصر 

العدد ا��ديد �كواكب على 
ثمانية. 

1858 | تم اكتشاف كنز 
جوراثار أحد أعظم 

ا�كتشافات ا�ثرية المرتبطة 
بالقوطيين  من بين القطع التي 

تم العثور عليها نذكر التيجان 
النذرية العظيمة.  

865: ولد الطبيب والكاتب أبو 
بكر محمد  ابن زكريا الرازي، 
المعروف بالرازي. ألف كتاب 

ا��اوي ، وهو عبارة عن موسوعة 
طبية كما قام بأول عملية تصفيف 

�زيت  �حصول على  الكيروسين  
يعتبر  مكتشف حمض الكبريت  

وا�يثانول كما كان أو من استخدم 
ا�يثانول  � الطب. 

1947 | ولدت عالمة الفيروسات 
فلوسي وونغ  ستال. كانت أول  

من استنسخ فيروس نقص 
المناعة المكتسبة  وحددت 

وظيفة ا��ينات ، وكانت هذ 
ا��طوة مهمة جدا  لتوضيح  

أسباب المرض. 

1914 | ولد عالم الفيزياء 
والكيمياء  بارنار فونيغوت ، 
اكتشف يوديد الفضة  الذي 

يمكن استخدامه كعامل نواة 
لزرع السحب. 

1919 | ولد عالم الكيمياء ا��يوية  
موريس هيليمان، طّور  تقريبا 40 

لقاحا  أهمها لقاح ا��صبة 
والكناف والتهاب الكبد أ و 

التهاب الكبد ب  وجدري الماء  
والتهاب السحايا  وا�لتهاب  
الرئوي و المستدمية النزلية. 

1909 | قام ساهاشيرو هاتا ��قن 
مادة ا�رسيفينامين �رنب 

مصاب بمرض الزهري ، و� 
اليوم التالي تعا� ا�رنب 

وهكذا تم توصل لع�ج  إحدى 
ا�مراض التي كانت معد�ت 

الوفاة بها عالية جدا.

1827 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية بيتي تواروغ. كانت أول  

من اكتشف  السيروتونين � 
دماغ الثدييات.  
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 حدث الشهر
الســـنة الدولية  �زجاج 

أعلنت ا�مم المتحدة عام 2022 عاما دوليا �زجاج . ويهدف هذا ا�ع�ن على تسليط الضوء على أهمية 
هذه المادة على المستوى العلمي والثقا� وا�قتصادي. فالزجاج كان و�زال يشكل مادة أساسية � 

التقنيات التكنولوجية على مدار التار�� البشري.  بداية بالزجاج المستخدم من 3500 سنة لصنع الس�سل 
والعقود حتى عصرنا هذا حيث أصبح يستعمل � صناعة شاشات الهواتف و التلسكوبات والمصابيح 

وألياف الزجاج التي تسمح بنقل المعلومات عبر ا�نترنت. 

http://www.iyog2022.org/

http://www.iyog2022.org/


1924 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية وينيفريد واتكينس. 

��ثت � مجال العلم والزمرات 
الدموية ونالت العديد من 

ا��وائز  �سهاماتها القيمة �  
مجال نقل الدم. 

1969 | المركبة الفضائية 
ا�مريكية مارينير 7 ترسل أول 

صور عن كوكب المر��. 
وكانت هذه الصور هي 

ا�وضح  من نوعها � تلك 
الفترة. 

2001 | ريتا ليفي مونتالتشي، 
عالمة ا�عصاب وا�حياء تفوز 

��ائزة نوبل  وتم تعيينها 
كنائبة دائمة العضوية � 

البرلمان ا�يطالي.

1904 | ولد  المستشرق 
سالفادور في� إرنانديث. جرى 

أ��اثا عن المؤسسات  وطرق 
التوثيق  � إسبانيا المسلمة. 

شغل منصب المدير العام 
لكلية الدراسات العربية 

وعميد جامعة غرناطة. 

1927 | إنشاء ا�تصا�ت  
التلفونية ال�سلكية بين برلين 

وبونوس أيريس.

1693 | � هذا التار��  تم 
اكتشاف الشامباني  على يد 

الراهب دوم ديرينون كما 
ينسب إليه تار��يا.

2015 | ولدت عالمة الصيدلة  
فرانسيس أولدام كيلسي. 
المشرفة على إدارة الغذاء  

والدواء � الو�يات المتحدة 
ا�مريكية، ورفضت السماح 

ببيع دواء  الثاليدوميد  
وشككت �  س�مته. 

1937 | جورج بوشون يستلم 
براءة  اختراعه  �لة  القيثارة 

ا�لكترونية. رغم أن ا�سم 
الرسمي كان ريكن بايكر 

إليكترو آي 2 2  إ� أنّها عرفت  
باسم المق�ة �سارتن.

2020 | تسجيل أول لقاح ضد 
فيروس  كورونا ،  غام ـ كوفيد ــ 

فاك  الصادر  عن  مركز غاماليا  
الوطني ���اث علوم ا�وبئة 

وا�حياء الدقيقة  المعروف أكثر 
باسم سبوتنيك فايف  وهو أول 

لقاح مضاد لفيروس كورونا  
مسموح باستخدامه � العالم. 

2013 | ��ريب لقاح جديد 
مضاد �ما�ريا  تصل فعاليته 

إلى ما يقارب  100%. 

1794 | ولد عالم  ا��يوانات 
أشيلي فالنسيان. أ��اثه عن 

الطفيليات  عند الكائنات 
البشرية تمثل إسهاما  كبيرا  

� مجال علم الطفيليات. 

2008 | وفاة  عالمة الكيمياء 
ا��يوية  آنا  ماكليود. � سنة 

1975 تّم اختيارها  كأول  خبيرة 
� ��مير  البيرة � العالم. 

1991: قام العالم الفيزيائي بول 
جينسبيرغ بإط�ق أول  رسالة 

إخبارية إلكترونية لتبادل  
المقا�ت التي لم يتم نشرها 
بعد � مجال  فرعي �فيزياء 
النظرية  � مجال  الطاقة 
العليا وهو ما يعرف اليوم  
بمخزن المسودات العلمية  

آرخايف. 

1970 | تم إط�ق فينيرا 7 أول 
مركبة فضائية  ��حت � نقل 

بيانات  من سطح  كوكب 
آخر (الُزهرة). 

1839 | لويس داغيري يعلن عن 
اختراعه  لطريقة  التصوير 

الفوتوغرا� المعروفة باسم  
الداجيرية وهي أول آلة  

مكنت من  التثبيت الدائم 
�صور .

2017 | فرانسيسكو خوان 
مارتينيث موخيكا وإيمانويل 

شاربنتيي وجينيفير دودنا ولوثيانو 
مارافيني وفانغ شانغ  يتسلمون  

جائزة  المركز الطبي ألباني. هذه 
ا��ائزة  القيمة هي ا�على � مجال 
الطب  والبحث  الطبي  وا��يوي 

واعترفت بدروهم � تطوير  
تقنيات كريسبر أو التكرارا ت 
العنقودية المتناظرة  القصيرة 

منتظم  التباعد  �  ��رير ا��ينوم. 

1849 | ولد عالم الكيمياء 
جوهان كجيلداه ، قام بتطوير  

تقنية  ��ليل لتحديد عدد 
النتروجينات � المركبا ت 

العضوية.  سميت هذه التقنية 
باسمه تكريما له. 

1987 | السماح  بإعطاء أول 
لقاح مرشح   ضد مرض ا�يدز  

أو ما يعرف بمرض نقص  
المناعة المكتسبة. 

1874 | ولدت إليونور دافيس 
كو�ي،  واحدة من  أكبر  

ا��راحين الذين عملوا  � 
المملكة المتحدة ومؤسسة 

مستشفى ا�م والطفل � 
جنوب لندن.  

1911 | ولدت عالمة الفيروسات 
إيزابيل  مورغان. شاركت � 

تطوير لقاح ��مي القردة من 
مرض  الشلل، وقد شكلت هذه 

ا��طوة تقدما هاما � المجال 
وساهمت � القضاء على هذا 

المرض.

1990 | اكتشفت عالمة 
ا��فريات  سووي هاندريكسون  
على عينة ديناصورات  عم�قة  

ومحفوظة بشكل جيد  وهي 
العينة ا�ولى من نوعها. 
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1894 | ولد عالم الكيمياء 
والمخترع أوغست هال.  ساهم 
�  علم حفظ ا�غذية ببراءات 
اختراع لطرريق تعقيم جديدة  

لمعا��ة ا�حوم أو  استخدام 
مضادات ا�كسدة. 

1809 | ولد باسكوال غايانغوس. 
كتب العديد من ا�عمال عن 

ا�ستشراق وتار�� ا�دب  
والفهرسة وعلم المكتبات . 

كانت أكبر  مؤلفاته ترجمته 
لكتاب المقر ي   إلى ا���ليزية  

ويعا�� هذا الكتاب تار�� 
الس��ت المسلمة � إسبانيا. 

1850 | ولدت فاني هيس ، 
عالمة ميكروبات ومكتشفة 

مادة ا�غار التي تستخدم  �  
تركيب مستنبتات  ا�حياء 

الدقيقة. 

1836 | ولد فرانثيسكو  
كوديرا زايدين . يعتبر مؤسس 
المدرسة ا��ديثة �مستشرقين 

ا�سبان رفقة مجموعة من 
مساعديه قام  بنشر العديد 

من المراجع ا�ندلسية  التي لم 
تكن معروفة من قبل. 

1498 | ا�مبراطور الصيني 
يقدم أول فرشاة أسنان 

مصنوعة  ا��نازير.  يتم استخراج 
هذا النوع من الفرشاة من عنق  

ا��نازير  ويتم خياطتها على 
العظام أو أعواد البامبو . وقد 

قام التجار بعدها بنقل هذا 
ا�ختراع إلى أوروبا. 

2013 | عودة المكوك الفضائي  
شانزو بأمان إلى ا�رض بعد 

إتمامه �طول مهمة  فضائية 
قامت بها الصين  لـحد ا�ن. 

1859 | نشر عالم الكيمياء 
الفرنسي إيدموند فريمي عمله "  
القشيراات   النباتية" حيث يصف 

�ول مرة  الكوتين  وهو  
البوليستير ا�كثر شهرة. 

1909 | ولد الطبيب والباحث 
فرانشيسكو غراندي كوفيان 

وتو� � نفس اليوم من سنة 1995  
وكان يعتبر أول خبير � التغذية � 

إسبانيا. 

1893 | ولد  براسانتا شاندرا 
ماها�نوبيس، برع � مجال ا�حصاء 

التطبيقي وقدم مسافة 
ماها�نوبيس وهي عبارة عن  

مقياس �مسافة ا�حصائية مهمة 
جدا لتحديد  التشابه بين متغيرين 

عشوائيين متعددي  ا�بعاد. 

1893: ميري كالدر  عالم النباتات 
القديمة الذي أجرى أ��اث 

ودراسات على ا�حافير  الكربونية  
ا��وراسية.  حصل على رسالة 

الدكتوراه من جامعة ج�سكو. 

2012 | وفاة  آخر عينة من  
سلحفاة  سوليتاريو جورج. هذا 

النوع من السلحفاة العم�قة  
يعد  آخر نوع عاش � جزر 

غا�باغوس . 
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حدث الشهر 

محيطات 
يتم ا�حتفال باليوم العالمي �محيطات يوم 8 من يونيو. هذا التار�� تم ��ديده من قبل ا�مم المتحدة �توعية 

حول أهمية المحيطات ( التي ��تل حوالي %71 من  مساحة ا�رض) وتأثير البشر  ونشاطاتهم عليها. ولهذا قام 
فريق من الباحثين � المعهد ا�سباني لعلم المحيطات بإنشاء مشروع المحيطات أوسيانيكاس . ما هي 

وظيفته؟ الهدف من ها المشروع يتمثل � إنقاذ تار�� عالما قّدمن إسهامات قيمة � مجال علم المحيطات 
وتشجيع المساواة بين ا��نسين � هذا المجال � وقتنا الراهـن. 

https://oceanicas.ieo.es

حدث الشهر 

نصف لتر من العلم
� شهر مايو ��رج الناشرون العلميون إل الشارع ل�لتقاء مع ا��مهور � أماكن خاصة جدا: � البارات. 
يقام مهرجان بينت أوف اينس نصف لتر من العلم منذ عشر سنوات � مختلف أ��اء العالم و� إسبانيا 

يتواجد هذه المهرجان � 80 مدينة. خ�ل ا�يام الث�ثة �مهرجان يلتقي العلماء والعالمات مع عامة الناس 
قي البار ويشربون معا.

https://pintofscience.es/

EVENTO DEL MES 

PINT OF SCIENCE
En el mes de mayo la divulgación científica sale a la calle para encontrarse con el público en
un sitio muy especial: los bares. El festival Pint of Science se celebra desde hace una década
a nivel mundial y en España tiene lugar hasta en 80 ciudades. Durante los tres días del 
festival se abre la posibilidad de tomar algo en un bar mientras científicos y científicas 
comparten sus conocimientos de forma cercana.

https://pintofscience.es/

الصيف

https://oceanicas.ieo.es/


5 64 87 109

12 1311 1514 1716

28 2927 130 32

1911 | ولدت  عالمة ا�وبئة 
والفيروسات والمختصة � 

طب ا�طفال دوروتي  
هورستمان . ساهمت أ��اثها 
عن  ا�نتشار الدموي �شلل � 

وضع لقاح ضد الشلل  
ا�طفال. 

1858 | شارل داروين وألفريد  
وا�س يقدمان  التقرير الذي 

��دد مبادىء نظرية التطور  
عن طريق ا�نتقاء الطبيعي .

1886 | ولدت عالمة الطبيعة 
أيلسي ماوود واكفيلد، نشر 

تقريبا 100 مقال عن علم 
الميكروبات و وعلم ا�مراض 

النباتية حيث وصف العديد من 
ا�صناف النباتية ا��ديدة . 

1973 | وفاة لورنس هاموند، 
مخترع جهاز هاموند. هذه 

ا�لة تعتمد على مبادىء 
ا�لكترومغناطيسية 

والتوسيع عن طريق مكبرات 
صو ت فردية .   

1843 | ولد الطبيب كاميلو  
غو��ي.  قام بتطوير  طرق  

الصبغ ا��لوي لدراسة ا���يا 
العصبية.، ُسمي باسمه جهاز 

غو��ي وهو عبارة عن  عصية 
متواجدة با���يا  حقيقية النواة. 

1925 | ولدت الينا سورماكا 
وكانت مختصة � علم ا�غذية 

. قامت بتطوير  ملف ��ليل  
الملمس ا��سي  الذي ��لل 

ويقيس ويضع النظام الصحيح  
�خصائص  ا��سية بداية من 

وضع ا�كل � الفم  إلى أن يتم 
الهضم الكلي ل�كل.

1854 | ولد فيكتور بابيس، 
عالم الميكروبات الروماني  

الذي عزل  وحيد القرن  بابيزيا. 

2018 | إقامة أول يوم �فخر 
المثلي  � التخصصات العلمية 

والتكنولوجية والرياضيات 
والهندسة. 

1933 | ولد عالم ا�عصاب  
المشهور أوليفر  صاكس . ألّف 

العديد من الكتب عن بعض حا�ت  
المرضى الذين كانوا يعانون من 

اضطرابات عصبي ة كما 
استلهمت بعض ا�ف�م من هذه 

ا��ا�ت التي قدمها  أوليفر مثل 
فيلم " ا�يقاظ" .  

1960: ولدت عالمة الميكروبات 
ماري كروث مارتين، مختصة � 

تطبيق التقنيات  ا��زيئية � 
مجا�ت مثل علم ا�حياء الدقيقة  

السريرية وعلم ا�غذية 
والتكنولوجيا  ا��يوية. كانت 

رائدة � ��رير ا��ينوم البكتيري . 

1975 | ولد النحات إيرنو  
روبيك.  ابتكر المكعب 

السحري وهو ا�ختراع الذي 
يُطلق عليه ا�ن  مكعب 

كوبيك . 

1928 | ولدت عالمة 
الميكروبات كارل وورس . 

ابتكر  تصنيفا جديدا  
�كائنات ا��ية بناء على ا��مض 

النووي  الريبوزي واكتشف 
مكانا جديدا  معروف باسم  

العتائق، و ا��راثيم العتيقة. 

1881 | ولدت عالمة الفلك 
إيزابيل مارتين لويس. عملت 

كـحاسبة فلكية لصا�� 
سيمون نيوكومب  وقد 

اكتسبت خبرة  كبيرة  � 
مجال الكسوف. طورت  طرق 

لتحديد  مواقيت ا��سوف 
والتنبؤ   بكسوف القمر. 

1898 | ولدت عالمة النباتات  
بـيا سكول شوراز ، مختصة �  
علم ا�مراض النباتية  وهي من 

اكتشفت مرض الدردار  
الهولندي، نوع من الفطريات  

الزقية. 

1805 | كتب أسقف ليون   لكل 
المستشفيات والكنائس  التي 

يشرف  عليها  يطلب من خ�لها 
مساعدته التلقيح ضّد  ا��دري . � 

هذه ارسالة القاسية اتهم العائ�ت 
الرافضة لتلقيح أبنائها  بأنهم قتلة 

لتعريضهم ��ياة أبنائهم �خطر.  
هذا ا�قاح يعتبر ا�ول من نوعه 
كما أنه ساهم �  إنقاذ حياة 

الم�يين  والقضاء على المرض. 

1894 | ولد عالم الفيزياء 
جورجيس هنري لوماتر  وهو 
الذي اكتشف نظرية البيغ 

بانغ، أو ا�نفجار الكبير. 

1904 | ولد عالم ا�حياء 
والكيمياء هارولد دادفورد 

ويست وكان أول من  قام 
بتصنيع ا��مض  ا�ميني 

ثريونين. 

ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد
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1921 | ولد عالم ا�حياء  
وا��فريات روسالين يالو . ��صل 
على حائزة نوبل لتطويره  تقنية 

المقايسة المناعية ا�شعاعية 
�هرمونات  البيبتيدية. 

1921 | تلقيح  رضيع حديث 
الو�دة  بلقاح مضاد لمرض 
السل . توفيت والدة الطفل 

بهذا  المرض  بعد الو�دة. هذا  
التطعيم هو ا�قدم من نوعه  

لمكافحة هذا المرض 
والقضاء عليه. 

1804 | ولد  عالم ا�حياء 
وا��فريات ريشارد أوون . برز 

بأعماله �  مجال علم  التشر�� 
المقارن و��ديده لمفهوم  

التنادد � علم  ا�حياء. 

1932 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية أودري ستيفنس نيوجي.  

معروفة بعزلها �مثبط الذي ��مل 
اسمها  وهو البروتين الذي يثبط 
ا�نزيم المتعدد البروتينات أر آن  

أي  بوليميراز.

1922 | وفاة جوكيشي 
تاكامين مكتشف  طريقة 
استخراج وبلورة ا�درينالين 
ا�مر الذي سمح  بتسويقه  
حيث أصبح فيما بعد أحد  

العقاقير ا�كثر استعما�  � 
القرن  العشرين. 

1972 | إط�ق أول  قمر 
اصطناعي  �ندسات مخصص 

لمراقبة ا�رض بدقة عالية. 
وقد أشرفت العالمة فاليري 

توماس  على تطوير برامج  
معا��ة  صور  �ندسات. 

1956 | ولدت  المهندسة 
وعالمة ةالكيمياء فرانسيس 

أرنولد. فازت ��ائزة نوبل � 
الكيمياء  لتطويرها  لنظرية 

التطوير الموجه ل�نزيمات. 

1886 | ولدت  عالمة ا��يولوجيا 
والبلورات  وينيلز بورتر. 

عثرفت بإسهاماتها  � علم 
البلورات ومقا�تها حول 

الهندسة الرومانية القديمة.  

1982 | قتراح مصطلح السيدا 
(مرض  نقص المناعة 

المكتسبة)  واستخدامه 
�د�لة على كل ا�مراض التي 
يسببها فيروس VIH (فيروس 

العوز المناعي البشري). 

1923 | ولدت العالمة المختصة 
� ا��وسبة  شيا بيسو. قامت 

بتطوير  أول كمبيوتر 
إلكتروني  متعدد ا�هداف � 

الصين أو ما يعرف بالنموذج 
107 . وهي تلقب بأم ا��وسبة  

� بلدها الصين. 

1936 | ولدت عالمة الكيمياء 
ا��يوية  فويبي ستارفيلد ليبوي. 

أجرت أ��اث عن  تعديل ا�حماض 
النووية و  ��ديد العظام  
باستخدام ا���يا ا��ذعية 

البالغة، ا�مر الذي  جعلها ��تل 
مركزا  ط�ئعيا � مجال  علم 

التخلق والطب التجديدي . 

2008 | الوكالة الفضائية نازا 
تعلن عن اكتشافها �ماء � 

كوكب  المر��. 

1886 | ولدت الطبيبة والمصلحة 
ا�جتماعية  موتو�كشمي  ريدي.  
أوصت  بالتفتيش الصحي الدوري 

والمنتظم �ت�ميذ � المدارس 
كما  شّجعت  ا���اث حو ل مرض 

السرطان  ودعمت النشاطات 
التي تهدف إلى ��قيق المساواة 

بين النساء والرجال. 

2018 | فريق باحثين  من  المجلس 
  CSIC  ا�على  �بحوث العلمية  و

ومركز ا��يولوجيا والمناجم 
يكتشف  فالق  جديد � ��ر أبوران  
� ا��دود بين  الصفا�� التكتونية 

ا�وروأسيوية وا�فريقية . 

يوم العدد
 PI التقريبي بي

ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد

الــيـــوم 

 PI يوم العدد التقريبي  بي
يوم 22 يوليو يتم ا�حتفال بيوم العدد التقريبي بي Pi . وقد تم اختيار هذا اليوم �ن عند كتابة التار�� 

بالطريقة الدولية( 7/ 22  ) ��صل على كسر تعادل نتيجته العدد التقريبي بي ( 3,14159). � نفس السياق 
ُ��صص يوم لـحـرف " بي". تم ا�ع�ن عن هذا اليوم � 14 مارس � الو�يات المتحدة ا�مريكية ( وتم إقراره 

حاليا من قبل منظمة اليونيسكو كاليوم العالمي �رياضيات). � نفس السياق يوجد يوم آخر يدعى يوم 
بي Pi، الذي تم ��ديده � الو�يات المتحدة ا�مريكية والذي يصادف 14 من شهر مارس. � هذا البلد يتم  
النعبير عن هذا التار�� بالطريقة التالية 14/3 أما الوقت المحدد ل�حتفال فهو 1:59 ( �نه يشبه إلى حد ما 

العدد التقريبي بي Pi  ) و� هذا اليوم يتم تنظيم نشاطات مختلفة لها ع�قة بالرياضيات. 

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day

