
مركز البحوث المدعوم من الوكالة الخاص باستخدام الحزم الضوئية السنكروترونية في مجال العلوم 
زا التعاون العلمي في الشرق األوسط    والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط (سيسامي) َيفتح أبوابه، معزِّ

  عالن، األردن 

تم اليوم في األردن تدشين أحد المراكز الدولية الرئيسية للبحوث العلمية في الشرق  – ٢٠١٧أيار/مايو  ١٦
. وسيمّكن مركز استخدام الحزم الضوئية السنكروترونية في الدولية للطاقة الذرية من الوكالة ط، المدعوماألوس

مشاريع  بشأنفي المنطقة من التعاون  يينالعلم) مجال العلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط (سيسامي
الصيدالنية والصناعية وغيرھا من التطبيقات و المتعلّقة بالتطويربحثية متقّدمة تشمل طائفة واسعة من التطبيقات 

رت الوكالة بغية  يينالعلمتدريب عشرات  الدولية للطاقة الذرية التطبيقات األخرى. وخالل العقد الماضي، َيسَّ
  سيسامي والمساعدة على وصل أّول معجل للجسيمات في المنطقة بشبكة اإلنترنت. دعم 

البحوث العلمية والتكنولوجية في  تعزيزُ  العلميينوأّنه مشروع مشترك بين الحكومات بما  سيسامي ومن شأن
 األردن،علوم المواد. وأعضاء ھذا المشروع الحاليون ھم الطب ومجاالت منھا البيولوجيا وعلم اآلثار و

. وقد قام ومصر وقبرص، الفلسطينية، والسلطة اإلسالمية، إيران وجمھورية وتركيا، وباكستان، وإسرائيل،
 بتدشينه الملك عبد هللا الثاني، ملك األردن خالل حفل افتتاح بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  يوكيا أمانو.  السيد

دعما مكّثفا من أجل تدريب الموظفين العاملين في سيسامي بغية إدخال للطاقة الذرية الدولية وقد قّدمت الوكالة 
العلميين الحاصلين على و التقنيينمن  ٦٦ھذا المرفق في الخدمة وتشغيله على نحو مأمون. وشمل ذلك تدريب 

مي اسيس إلى مركز بعثة من بعثات الخبراء ٣٠زم، وإيفاد أكثر من منح دراسية في مجال تكنولوجيات خط الحُ 
 الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في بناء القدرات فيما يتعلّق بتركيب المعدات واختبارھا. كما يّسرت الوكالة

مي والخبراء من مرافق سنكوترونات أخرى في أوروبا والواليات اعملية إقامة شبكة عالقات بين موظفي سيس
  المتحدة األمريكية واليابان.  

ا جيدً  عالن: "إّن سيسامي ُيَعدُّ مثاالً  بلدةيوكيا أمانو خالل حفل تدشين ھذا المرفق في  السيد العام وقال المدير
تشعر  الدولية للطاقة الذرية د الجنسيات في مجال التكنولوجيا الفائقة التطور". و"إّن الوكالةعن التعاون المتعدّ 

   ".في ھذا المشروع كمبالفخر لكونھا شريكَ 

أمانو "ال يساورني أدنى شك في أّن شعوب ھذه المنطقة سيستفيدون بشكل كبير مما سيتم إجراؤه  السيد كما قال
علوم البيئية العقود المقبلة من بحوث متقدمة في مجاالت الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، وال على امتدادھنا 

   ".جاالتالموغيرھا من  ،وعلوم األرض، والطب

خصائص مماثلة لخصائص ُحزم ا له كثيفً  اھي عبارة عن معّجالت جسيمات تنتج ضوءً والسنكروترونات 
الليزر. وبإمكان الباحثين في ظّل ظروف محكومة استخدام ھذا الضوء الكثيف لفحص المواد بدقة كبيرة بل 

  . بمفردھاوحتى لفحص ھيكل خلية 

ا تستخدم أيضا في طائفة من التطبيقات. وقال وُتستخدم السنكروترونات في البحوث العلمية المتقّدمة، ولكنھ
رالف كايزر، رئيس قسم الفيزياء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ُتستخدم السنكروترونات على نطاق واسع 

صنع السيارات ومستحضرات  إلىفي مختلِف الصناعات، من الصناعات الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية 



، في ذروة جائحة انفلونزا الخنازير )TAMIFLUوير العقار المضاد للفيروسات (التجميل". وقد استفاد تط
)H1N1( من التجارب التي تم إجراؤھا باستخدام السنكروترونات. ٢٠٠٩في عام  التي وقعت ،  

تجربة لتغطية مختلِف  ٢٤ مجموعزم اثنين جاھزين لالستخدام، لدى سيسامي القدرة على إيواء وبخّطي حُ 
  . ما يتقّدم به أعضاؤه من مقترحات بحثية التطبيقات، كما أّن أبوابه اآلن مفتوحة أمام

) وتم تطويره تحت رعاية CERNوقد تمت نمذجة ھذا المرفق على منوال المختبر األوروبي لفيزياء الجسيمات (
  ). منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو
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