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)رجل اأمريكا الأول(

ال�سكري  مر�ض  انت�سار  ات�ساع  متاماً  الوا�سح  من  لعله 
عن  البحث  اأمر  جعل  الذي  الأمر  الأخرية  ال�سنوات  يف 
اأولئك  خا�سة  اجلميع  ينتظرها  ما�سة  حاجة  له  عالج 
ممن اأدركهم هذا املر�ض، ول �سك اأنهم حني ي�سمعون باكت�ساف دواء لهذا املر�ض يعود 
اإليهم الأمل من جديد وي�سعرون بقمة الإجناز الذي حققه الباحثون، ويبدو اأنهم باتوا 
قريبون من هذا ال�سعور يف ظل الإجناز العظيم الذي يحققه اأحد الباحثني يف الوليات 
الإجناز  هذا  اأن  نعلم  حني  م�ساعفاً  �سيكون  �سعورنا  اأن  �سك  ول  الأمريكية،  املتحدة 

�سيتحقق بيد فل�سطينية.
رجل  على جائزة  وحا�سل  الطبية،  بالكيمياء  عامل متخ�س�ض  عدنان جملي،  الدكتور 
اأمريكا الأول وجائزة باحث العامل لعام 2008م، وم�سجل با�سمه اأكرث من 680 اخرتاع.

ولد جملي يف عام 1963م يف بلدة طوبا�ض، ح�سل على �سهادة البكالوري�ض من جامعة 
الريموك يف الأردن وعني معيداً فيها، ومن ثم ح�سل على املاج�ستري يف �سنة 1986م، 
ليح�سل بعدها على منحة يف جامعة كالفورد الربيطانيه واأنهى درا�سة الدكتوراه �سنة 

1988م مبدة قيا�سية جداً وهي �سنة ون�سف يف جامعة اك�سفورد.
برز الدكتور العامل يف عالج العديد من الأمرا�ض املزمنة والدائمة وكان اآخرها اإيجاد 
اأدوية ملر�ض ال�سكري والزهامير، وكذلك فاإن جملي هو موؤ�س�ض ورئي�ض �سركة ترانزتك 
فارما املتخ�س�سة يف اإجراء الأبحاث والختبارات الطبية لكت�ساف الأدوية املتخ�س�سة 
مراكز  اأكرب  من  املركز  �سنف  وقد  واملزمنة  الدائمة  الأمرا�ض  من  العديد  عالج  يف 
الأبحاث الطبية يف العامل، ويعمل حتت اإ�سراف د. جملي يف موؤ�س�سته حوايل 14 عاملاً 
وعاملة، ومئات الباحثيني يعتربون من اأهم علماء وباحثيني العامل يف جمال الأبحاث 
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مالحظة: اأول حل �سحيح يح�سل على اجلائزة واللقب
ثالثة رجال دخلوا عند حالق، الأول حلق و�ساأل احلالق عن احل�ساب، قال له: 

�سع نقوداً م�ساوية للتي يف اخلزنة وخذ 10 �ض.ج. الثاين �ساأل احلالق عن 
احل�ساب، قال له: �سع نقوداً م�ساوية للتي يف اخلزنة وخد 20 �ض.ج.  الثالث 
�ساأله عن احل�ساب، قال له: �سع نقوداً م�ساوية للتي يف اخلزنة وخد 30 �ض.ج.

بعد اأن خرج الرجال وجد احلالق اأن اخلزنة فارغة متاماً، ا�ستغرب احلالق 
واأخذ يح�سب ليعرف كم كان يف اخلزنة قبل اأن يدخل الزبائن.
هل ت�ستطيع اأن ت�ساعد احلالق يف معرفة كم كان يف اخلزنة 

قبل دخول الرجال الثالثة؟

الكل يبداأ من التفكري

اإمكانياتنا فاإن اخلطوة التالية تكمن يف ال�سعي لتخطي هذه احلدود،  اإذا اأدركنا حدود 
لأنه ل ي�ستطيع حتقيق امل�ستحيل اإل اأولئك الذين يوؤمنون مبا يراه الآخرون غري معقول. 
اأف�سل من  اأن تتعلم كيف تلعب  اأوًل، ثم عليك  اللعبة  اأن تتعلم قواعد  اإل  لذا فما عليك 

الآخرين.
األربت اين�ستاين

ب�سهادة  املجال  هذا  يف  العاملية  العلمية  الكت�سافات  يف  اأثروا  ممن  هو  ويعترب  الطبية 
حمافل دولية.

وبهذه الإجنازات اأ�سبح العامل جملي واحداً من اأهم العلماء يف هذا املجال، و�سط كم 
كبري من علماء العامل املخت�سني يف جمال الأبحاث الطبية واخرتاع العالجات املنا�سبة 
اأمريكا، مت  يف  وعامل  مبدع   100 بني  فمن  واملزمنة.   امل�ستع�سية  الأمرا�ض  لكثري من 
اختيار العامل الفل�سطيني الدكتور عدنان جملي ال�سخ�سية الأوىل يف اأمريكا يف جمال 
خدمة املجال الطبي والإن�سانية، وفاز بجائزة باحث العام للوليات املتحدة لعام 2008، 

كما اأنه ُر�سح جلائزة نوبل لعام 2011 لكنه مل يح�سل عليها.
ويتوقع د.جملي طرح الدواء ال�سايف متاماً من الزهامير، املعروف باأنه م�سبب لفقدان 
خالل  من   2014 العام  نهاية  مع  متاماً  ال�سكري  مر�ض  قهر  يتوقع  وكذلك  الذاكرة، 
اأدويته التي �ستدخل ال�سيدليات الأمريكية يف ذلك العام، »اإل اأن الدواء قد يتاأخر عاماً 

اأو عامني لي�سل اإىل ال�سيدليات العربية«.
يذكر اأن املعاجلات املتوافرة الآن ملر�ض ال�سكري تعجز عن ال�سيطرة والتحكم مب�ستواه 
لدى ن�سبة كبرية من املر�سى، ولهذا ال�سبب متكنت �سركته من اكت�ساف وتطوير دواء 
م�ستق  غري  وهو  الفم،  عرب  كحبة  تناوله  يتم  وهو TTP054 الذي  لل�سكري  جديد 
وداخل  الأمعاء  للجني GLP1R يف  واإمنا حبة من�سطة  الربوتني GLP1 املعروف،  من 
ال�سمنة  ومعاجلة  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  على  ال�سيطرة  اإىل  تهدف  عملية  يف  اجل�سم، 
والكول�سرتول من دون م�ساعفات واآثار جانبية، وتكفي لعالج ال�سكري من فئة الدرجة 
لهيئة  موؤخراً  �سركته  قدمته  باملر�ض  للتحكم  جديد  بيولوجي  اأ�سلوب  وهو  الثانية، 

.FDA الغذاء والدواء الأمريكية



ال�صق اجلروح
)من م�سكلة �سلوكية 

اإىل اخرتاع يف كل منزل(

تزوج اإيرل من جوزفني فران�سي�ض، واكت�سف اأن زوجته ل تتقن التعامل مع 
اأدوات املطبخ، وقلما تخرج من مطبخها دون جروح اأو خدو�ض اأو اإ�سابات اأو 

كدمات اأو حروق، مما كان ي�ستلزم اإجراء اإ�سعاف فوري وعاجل لها.
مع تكرار حدوث مثل تلك الإ�سابات واحلوادث والتي مل يكن من املنا�سب 
ا�ستخدام ال�سمادات الكبرية ال�سائعة ال�ستخدام يف حينه، والتي كانت تغطي 
اإيجاد حل جذري وفوري  م�ساحة كبرية من الع�سو امل�ساب، كان ل بد من 
ل�سق قطع �سغرية من  اإىل  ديك�سون  اإيرل  الأمريكي  فعمد  املع�سلة،  لتلك 
القما�ض النظيف واملعقم يف منت�سف �سريط ل�سق، بحيث تبقى هذه القطع 
الفكرة  جنحت  وبالفعل  طارئ،  اأي  حدوث  عند  فوراً  لال�ستعمال  جاهزة 

واأخذت زوجته مبعاجلة نف�سها وتطبيب جراحها بعد كل اإ�سابة.
حتدث ديك�سون مع اأ�سدقائه يف العمل ب�سركة )جون�سون اآند جون�سون( عن 
ابتكاره اجلديد، وكيف متكن من حل م�سكلة زوجته، ف�سجعوه على عر�ض 

هذه الفكرة على اإدارة ال�سركة التي رحبت بالخرتاع.
الكبرية  وال�سمادات  وال�سا�ض  القطن  من  ت�سنع  اجلروح  �سمادات  وكانت 
وتزود بها امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية، وبالرغم من �سهولة ا�ستخدامها 
اإل اأن الإقبال عليها كان �سعيفاً يف البداية، حيث بلغ قيمة ما مت بيعه منها 
اإنتاج  اإىل  ال�سركة  جلاأت  لذلك  فقط،  دولر   3000 نحو  الأوىل  ال�سنة  يف 
اأحجام متفاوتة منها وبداأت بتوزيعها جماناً على الفرق الك�سفية يف كافة 
1939م طورت  1924م، ويف عام  اأنحاء الوليات املتحدة وكان ذلك يف عام 

ال�سركة منتجها واأ�سبحت تنتج ال�سمادات املعقمة بالكامل.
حظي اإيرل ديك�سون بتقدير �سركته، فعني نائباً للرئي�ض حتى عام 1957م 
اأمناء  اإحالته على التقاعد، وا�ستمر بعدها ع�سواً يف جمل�ض  عندما متت 
كافة  اإىل  اخرتاعه  و�سل  اأن  بعد  1961م  عام  يف  تويف  حتى  ال�سركة  هذه 

اأ�سقاع الأر�ض.
ومبا اأن اإبداع الإن�سان ل حدود له فقد طورت العديد من ال�سركات هذا 

الخرتاع لي�سبح باأ�سكال اأكرث جاذبية ل ي�سعر من ي�سعها باحلرج.

اخرتاعات مهمة
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تعترب ال�سباحة من اأجمل الهوايات لدى �سريحة 

خالل  الغط�س  مار�سنا  اأننا  �سك  ول  وا�سعة، 

حتت  الغط�س  قبل  جميعًا  به  نقوم  اأمر  ثمة  ولكن  ال�سباحة، 

بال�سهيق  نقوم  ترى  يا  فلماذا  منه،  بد  ل  الذي  والزفري  ال�سهيق  وهو  املاء 

والزفري قبل اأي عملية غط�س؟ وهل كما هو �سائد اأن ال�سبب هو لزيادة كمية 
الأك�سجني؟

تف�سري ق�سية للنقا�ض للعدد ال�سابق:

معظمنا يتناول علكة النعناع اأو اأقرا�س النعناع امللب�سة، لذا فاإن معظمنا �سعر 

بذلك الهواء البارد يف الفم عند تناول هذه الأقرا�س اأو تلك العلكة، فما �سر 

هذا الهواء البارد؟

عادة ما ي�سعر الإن�سان بالربد بف�سل بروتني يعرف با�سم »تي اآر بي اإم 8« 

الربوتني  وهذا  املتخ�س�سة.  الع�سبية  اخلاليا  بع�س  اأغ�سية  يف  املوجود 

من  يغري  بالتايل  وهذا  املنخف�سة،  احلرارة  درجات  عند  �سكله  يتغري 

ال�سعور  تعطي  كهربية  نب�سات  تطلق  والتي  لالأغ�سية  الأيونية  النفاذية 

بالربد. ومادة امليثنول املوجودة يف النعناع تتمتع بنف�س ال�سكل اجلزيئي 

املنا�سب القادر على التاأثري يف بروتني »تي اآر بي اإم 8« بنف�س 

الطريقة حتى يف درجات احلرارة العادية.

ق�شية للنقا�ش

اإذا كنتم ترغبون مبعرفة حل اأحجية العدد ال�سابق زوروا موقع موؤ�س�سة النيزك على الإنرتنت 
www.alnayzak.org اإ�سدارات وموارد - املجلة العلمية.

الفائزة بجائزة 
»مفكر �سهر اأّيار 2013« هي: 
اإ�سراء حرب - 24 �سنة - رام اهلل


