


2

3

4

11

12

14

o n  t h e  c o v e r 

26 January 2007, 
Luxor Space Watch at the 
magnificent Luxor Temple.

Superv isor

Hoda Elmikaty
Director

P lanetar ium Sc ience Center 

Ed i tors

Aymen Ibrahem
PSC Senior  Ast ronomy Specia l i s t

Maissa Azab
PSC Publ icat ions Coordinator

B ib l iotheca Alexandr ina

Planetar ium Sc ience Center

P .O.  Box :  138,  Chatby ,

Alexandr ia  21526,  Egypt .

Te l . :  +(203)  4839999

Ext .  2351

Fax :  +(203)  4820464

planetaru im@bibalex .org

www.bibalex .org/psc

Ed i to r i a l

The  Un ive r se  Now

Fun Fac t

Hot  Top ic

P i c tu re  Ga l l e r y

C o n t e n t



2 3

W i n t e r  2 0 0 6

Luxor Space Watch 
E d i t o r i a l

Venus and Jupiter over the Luxor Temple
Photo by Aymen Ibrahem, Senior Astronomy Specialist, Planetarium Science Center

On 26 January 2007, I gave a public 
observing session, Luxor Space Watch, at 
the magnificent Luxor Temple, Luxor, Egypt. 
The participants of this astronomy festivity 
were pupils and teachers of Al Salam Primary 
School. The observing session featured 
observing the Moon with two telescopes, 
showing the details of the lunar surface in 
varying magnification powers. 

The youngsters experienced their first 
views of the night sky through a telescope. 
They were impressed by the view of the lunar 
terrains, including prominent craters, lunar 
“seas” and high lands.

I admire Luxor, I visited the glorious city 
many times before. On 25 August 2005, 
I photographed the dazzling Jupiter-Venus 
conjunction over two of the mighty colossi 

of King Ramesses the Great (1279-1213 BC). 
The view was awesome.

Before the observation, I gave a public 
lecture entitled “A Trip to the Moon”, a virtual 
space exploration of the Moon. I also narrated 
to the youngsters the historic role of Egypt’s 
great scientist, Dr. Farouk El Baz, in NASA’s 
Apollo Program. I also gave this lecture at the 
Auditorium of the Bibliotheca Alexandrina, 
on 20 July 2004, the 35th anniversary of the 
Apollo 11 lunar landing.

Further reading
The King and Queen of Planets
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=87 

Karnak Under Nighttime Sky
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=60 

The King and the Messenger
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=74

Aymen Mohamed Ibrahem  
Senior Astronomy Specialist 



4

T h e  U n i v e r s e  N o w

Discovery of an 
Enormous Halo of 
Stars around the 
Andromeda Galaxy 

Fig (1)
An Infrared-Ultraviolet Composite of the Andromeda Galaxy
Credit: NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (Univ. of Arizona) & 
GALEX Science

Astronomers discovered an enormous 
halo of stars bound to the Andromeda 
Galaxy, the nearest large galaxy to our Milky 
Way Galaxy. The discovery, presented at 
the American Astronomical Society (AAS) 
meeting in Washington, USA, indicates that 
Andromeda is as much as five times larger 
than astronomers had previously estimated.

"I am absolutely astounded by how big 
this halo is. As we looked farther and farther 
out, we kept finding stars that look like halo 
stars," said Puragra (Raja) Guhathakurta, 
Professor of Astronomy and Astrophysics at 
the University of California, Santa Cruz, and a 
lead author of the paper.

Fig (2)

Hubble peers into the halo of Andromeda

Credit: NASA, ESA and T. Brown

Guhathakurta and his colleagues at UCSC, 
UCLA, and the University of Virginia are 
studying Andromeda's stellar halo, applying 
data acquired with the 4-meter Mayall 
Telescope at Kitt Peak Observatory, and the 
10-meter Keck II Telescope. 

The researchers detected a sparse 
population of red giant stars, luminous, 
bloated stars in a late stage of their evolution, 
that appear to be smoothly distributed 
around the Andromeda Galaxy out to a 
distance of at least 500,000 light-years from 
the center. 

These stars probably represent 
Andromeda's stellar halo, a distinct structural 
component of the galaxy that has eluded 
astronomers for over 20 years, Guhathakurta 
said.

Following up on their discovery 
of Andromeda's halo, the researchers 
found evidence that stars in the halo are 
chemically anemic compared with stars in 
the inner parts of the galaxy, said Jasonjot 
Kalirai, a postdoctoral fellow at UCSC. The 
halo stars are "metal-poor", meaning they 
contain smaller amounts of the heavier 
elements, a finding that is consistent with 
theoretical models of galaxy formation, 
Kalirai said. In astronomy, any element 
heavier that hydrogen and helium is 
termed metal or heavy element.

Andromeda, also known as M31, is a 
large spiral galaxy very similar to our own 
Milky Way. It was first observed in 905 CE, 
by the Persian astronomer Abd Al Rahman 
Al Sufi, who described it as a "little cloud".

It is difficult for astronomers to study 
the overall structure of the Milky Way, as 
the Earth is located within the galactic disc, 
but Andromeda is a unique example of a 
giant spiral galaxy that  is  near  enough  for 
telescopes to study its structure in detail. 
The Solar System is located at approximately 
26,000 light years from the center of the 
Milky Way.
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Fig (3)
An artist's impression of the structure of the Milky Way Galaxy

Andromeda is about 2.5 million light-
years from Earth. Our Galaxy and Andromeda 
are the largest and dominant members of the 
Local Group, a gravitationally-bound group 
of about 30 galaxies, spanning several million 
light years in space. The center of gravity of 
the Local Group is located between the two 
giant spiral galaxies. 

"The physical size of this galaxy is really 
striking," said coauthor R. Michael Rich of 
UCLA. "The suburbs of M31 and the Milky 
Way are so extended that they nearly overlap 
in space, despite the great distance between 
these two galaxies. If the whole of M31 were 
bright enough to be visible to the naked eye, 
it would appear to be huge, larger in apparent 
size than the Big Dipper."

Spiral galaxies have 
three main components: 
a flat disk, a bright central 
bulge with a dense 
concentration of stars, and 
a large spherical halo of 
sparsely distributed stars. 

This Hubble Space 
Telescope image of the 
Sombrero Galaxy, also 
known as M104, shows 

Credit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) 

the primary components of a spiral galaxy, 
the bulge, the disc and the halo. M104 is 
a spiral galaxy seen nearly edge-on. Due to 
the galaxy's large bulge, and prominent dust 
lane across its disc, the galaxy resembles a 
sombrero hat.

Guhathakurta's team was able to 
detect Andromeda's halo by developing 
a sophisticated technique for clearly 
distinguishing halo stars in Andromeda from 
the more numerous foreground stars in 
the Milky Way. A foreground star with low 
luminosity and a luminous star that is much 
farther away can be hard to tell apart because 
they appear to be equally bright from our 
perspective, Guhathakurta said.

 "A firefly 10 feet away and a powerful 
beacon in the distance can have the same 
apparent brightness. In this case, the fireflies 
are dwarf stars in our own galaxy and the 
beacons are red giant stars in Andromeda," 
he said.

"We focused on detecting red giant stars in 
the halo because they are bright enough for 
us to obtain spectra," Gilbert said. "There are 
assuredly other kinds of stars in Andromeda's 
halo, but they are just too faint for us to get 
spectra of them."

The group's ongoing investigation of 
Andromeda's halo promises to shed new 
light on the question of how large galaxies 
formed.

Credit: NASA/JPL/R. Hurta

Fig (4)
The Sombrero Galaxy
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Spitzer Observes
the Demise of
Cosmic Clouds 

This image composite highlights the pillars 
of the Eagle Nebula, as seen in infrared light 
by NASA's Spitzer Space Telescope (bottom) 
and visible light by NASA's Hubble Space 
Telescope (top insets). 

The famous Pillars of Creation, imaged by 
the Hubble Space Telescope (HST) in 1995, 
might be crumbling, according to a new 
study, based on a Spitzer Space Telescope 
(SST) observation.

A new, striking image from Spitzer shows 
the magnificent dust towers next to a giant 
cloud of hot dust thought to have been 
scorched by the blast of a massive exploding 
star, or a supernova.   

The Pillars of Creation are part of the Eagle 
Nebula, a vast region of active star-formation, 
located in the direction of the constellation 
Serpens, the Snake. The Eagle Nebula is one 
of the splendors of the night sky that can be 
observed with amateur telescopes. 

Astronomers speculate that the 
supernova's shockwave could have already 
reached the pillars, causing their collapse, 
about 6,000 years ago. Since the Eagle 
Nebula is 7,000 light years away, the 
destruction of the pillars would not be 
observable for nearly 1,000 years!

"I remember seeing a photograph of these 
pillars more than a decade ago and being 
inspired to become an astronomer," said 
Nicolas Flagey of l'Institut d'Astrophysique 
Spatiale in France. "Now, we have discovered 
something new about this region we 
thought we understood so well." Flagey, a 
visiting graduate student at NASA's Spitzer 
Science Center at the California Institute 
of Technology in Pasadena, presented the 
results recently at the American Astronomical 
Society meeting in Seattle, Washington.  

Astronomers have long predicted that 
a supernova shockwave would destroy the 
iconic pillars. The region contains massive, 
luminous stars, ripe for exploding. The new 
Spitzer image suggests one of these stellar 
giants already detonated, and shone as an 
unusually bright star in the sky, 1,000 years 
to 2,000 years ago. 

"Something else besides starlight is heating 
this dust," said Dr. Alberto Noriega-Crespo, 
Flagey's advisor at the Spitzer Science Center. 
"With Spitzer, we now have the missing long-
wavelength infrared data that are giving us 
an answer." 

In the above image, Hubble's view 
(in visible light) shows the dusty towers 
in exquisite detail, while Spitzer's infrared 
detectors can peer through the thick cosmic 
dust, revealing the interiors of the clouds. 

Spitzer's image shows newborn stars 
within the cocoon-like pillars, invisible in HST's 
images. In the Spitzer image, two embedded 
stars are visible at the tip and the base of the 
left pillar, while one star can be seen at the tip 
of the largest pillar on the right.
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When the towering pillars erode, the veils 
of gas and dust will be blown away, exposing 
new stars that were born inside. A new 
generation of stars might also emerge from 
the dusty debris. 

Spitzer is a space observatory that detects 
infrared, longer-wavelength radiation, 
invisible to our eyes. This allows SST to both 
see the dust and see through it, by selecting 
the infrared wavelength to be observed. In 
Spitzer's image of the Eagle Nebula, the three 
pillars appear small and transparent. They are 
colored green in this spectacular view. Spitzer's 
infrared array camera and multi-band imaging 
photometer made the new observations.

Further reading

SST
www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml 

Pillars of Creation
hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1995/44/image/a/ 

On 23 February 1987, astronomers 
observed the explosion of a massive star 
of a nearby companion galaxy. The brilliant 
supernova, known as SN 1987A, shone with 
the luminosity of 100 million Suns for several 
month, following its discovery. 

For 20 years, astronomers have studied 
this supernova extensively, with ground-
based and space telescopes. The observations 
have changed astronomers' theories of 
supernovae, the ultimate fate of massive 
stars.

The exquisite images of the Hubble Space 
Telescope (HST) have provided important 
clues about the doomed star, located 163,000 
light years away, in the Large Magellanic 
Cloud, a relatively large satellite galaxy of 
our Milky Way Galaxy.  

Hubble's images have revealed the 
following intricate features in the supernova 
remnant: 

• A glowing ring, about one light year 
across, around the supernova. The ring 
was formed at least 20,000 years before the 
tremendous explosion. This ring is glowing 
due to X-ray emission from the explosion. 

• Two outer loops of glowing gases. 

• Two blobs of debris in the center of the 
supernova, hurtling away from each other 
at roughly 30 million km per hour. 

• The blast wave from the explosion is 
colliding with, heating up and illuminating 
the inner regions of the narrow ring 
surrounding the exploded star. 

Further reading

NASA's Hubble Telescope Celebrates SN 1987A's 20th 
Anniversary
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/10/full/ 

Hubble Provides Clearest View Yet of Supernova 1987A
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/star/
supernova/1994/12/ 

Oxygen-rich Supernova Remnant in the Large Magellanic 
Cloud
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1995/13/ 

Hubble Observes
a Young Supernova 
Remnant 
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On 25 February 2007, the European 
Space Agency's Rosetta spacecraft, en route 
to Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, flew 
by Mars at a distance of about 250 km. The 
crucial maneuver was performed to apply the 
Red Planet's gravity to adjust the spacecraft's 
trajectory.

Rosetta was launched in March 2004. It 
headed towards Mars after an Earth flyby 
in March 2005. The flyby occurred over the 
far side of Mars, so radio communication 
with Rosetta was shortly blocked. Rosetta is 
scheduled to arrive at the comet in 2014. 
After entering orbit around the comet, it will 
send a probe, Philae, to the comet's surface, 
to study its chemical composition.

Comets are believed to be primitive 
material, leftover form the formation of the 
Solar System. They are among the most 
intriguing objects in the Universe, as their 
study would yield a better understanding of 
the origin and evolution of the Solar System.

Rosetta was launched aboard the mighty 
Ariane-5 rocket, from Kourou, French Guiana. 
By the time it arrives at the comet, Rosetta 
will have completed nearly four solar orbits, 

From Mars to Comet 

Rosetta flies by Mars, an artist's impression
Credit: ESA/AOES Medialab

and made three Earth 
flybys. (Two Earth flybys 
are due in 2007 and 2009, 
respectively.) 

The spacecraft is named 
after the Rosetta Stone. 
The lander is named after 
the Egyptian island Philae, 
as an ancient Egyptian 
inscription from this island 
helped interpret the texts of 
the Rosetta Stone.

Comet 67P/ Churyumov-
Gerasimenko, discovered in 
1969, by K. Churyumov and 
S. Gerasimenko, is a small 
icy object, resembling a 

large iceberg. It orbits the Sun every 6.6 years, 
between the orbits of Jupiter and the Earth. Its 
distance from the Sun varies from 186 to 857 
million km. The orbit is markedly elliptical and 
inclined at about 7° to the Earth's orbit.

After releasing the lander, Rosetta will 
chase the comet in its journey around the 
Sun.

Further reading

Rosetta 
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/index.html 
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On 28 February 2007, after 13 months in 
space, NASA's New Horizons spacecraft flew 
by Jupiter, the largest planet, and fifth planet 
from the Sun. The flyby was primarily a gravity-
assist maneuver, intended to accelerate the 
Pluto-bound spacecraft.  

The closest approach to the giant planet, 
at 2.3 million km, occurred at 5:43 GMT 
(7:43 EET). The spacecraft's speed increased 
by 14,000 km/h, due to Jupiter's strong 
gravity. Jupiter is approximately 320 times 
more massive than Earth. Jupiter was about 
810 million km from Earth.

Without this flyby, the spacecraft's 
interplanetary cruise to dwarf planet Pluto 
would have been several years longer. 

New Horizons is not only the first probe 
to be sent toward Pluto, it has also made the 
shortest flight to Jupiter. It also made the closest 
approach to Jupiter since the Galileo spacecraft 
mission, which arrived at Jupiter in 1995.

The Jovian flyby has also served as a 
rehearsal of the ultimate target, the Pluto 
encounter, providing scientists an opportunity 
to test the probe's sophisticated instruments.

New Horizons observed Jupiter, its four 
Galilean moons and its faint tenuous rings. It 
surveyed the planet's turbulent atmosphere 
and energetic magnetosphere. 

Credit: JHUAPL/SwRI

A Rendezvous
with Jupiter 

Flying in the distant, dark outreaches of 
the Solar System, New Horizons is powered 
with plutonium generators.

New Horizons is scheduled to arrive at Pluto 
in July 2015. It will study the dwarf planet 
and its moons for over 5 months. Its mission 
may be extended further to study one or more 
of the Kuiper Belt Objects, small icy objects 
that orbit the Sun beyond Neptune.  
   
Further reading
New Horizons  
http://pluto.jhuapl.edu/

Galileo Journey to Jupiter  
http://www2.jpl.nasa.gov/galileo/ 
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On 16 June 1963, Russian Cosmonaut 
Valentina Tereshkova achieved history as the 
first woman to fly into space, aboard the 
Vostok 6 spacecraft. 

The flight, which was concurrent with the 
Vostok 5 spacecraft mission, lasted nearly 3 
days. Tereshkova orbited the Earth 48 times. 
During the mission, Earth-based controllers 
maneuvered Vostok 5 and Vostok 6 to come 
within 5 km of each other. Radio contact 
was established between Tereshkova and her 
colleague, Cosmonaut Valery Bykovsky, the 
commander of Vostok 5.

Valentina was born on 6 March 1937. 
Celebrating Tereshkova's 70th birthday, 
Russian President Vladimir Putin invited 
Tereshkova to his residence near Moscow. 
He said that Tereshkova's flight remained an 
inspiration for the resurgent Russia of today. 
Tereshkova declared that she dreams of flying 
to Mars, even with a one-way ticket.

In 1982, 19 years after Tereshkova's 
historic flight, Russian cosmonaut Svetlana 
Savitskaya became the second woman to fly 
into space, aboard the Soyuz T-7 spacecraft, 
with two fellow male cosmonauts.

Tereshkova remains the only female 
cosmonaut to have made a solo spaceflight.  
Tereshkova received numerous awards and 
honors from the former USSR, Russia and 
other countries. In October 2000, she won 
the Greatest Woman Achiever of the Century 
award in London. A lunar crater is named in 
honor of Tereshkova. 

Tereshkova Dreams 
of Flying to Mars

Hills and dunes on Mars, imaged by NASA's Mars 
Exploration Rover Spirit  
Credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell

Fig (1)

Saturn at Opposition

On 10 February 2007, Saturn was at 
opposition, i.e., located opposite the Sun in 
the sky. Earth and Saturn were on one side 
of the Sun. This was the best time to observe 
Saturn in 2007.

Saturn, the sixth planet from the Sun, was 
closest to Earth, approximately 1,200 million 
km away. It rose around sunset, culminated 
around midnight, and set around sunrise. 
For telescope observers, Saturn's disc was the 
biggest in 2007. 

Saturn is now in the zodiacal constellation 
Leo, the Lion. Saturn is currently one of the 
brightest objects in the evening sky.

You can locate all the planets on an 
interactive sky map on the following 
website:
Your Sky

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky 

Further reading
Planets over the Nile
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=53 

Karnak under Nighttime Sky
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=60   

Saturn at Opposition
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Jupiter is the largest planet in the 
Solar System. Its equatorial diameter is 
approximately 142,000 km. If Jupiter 
were hollow, there would be enough 
space for over 1,300 Earths within the 
planetary giant.

Jupiter's mass is approximately 2×1027 
kg. It is more than twice as massive as the 
7 other planets combined, or nearly 320 
times more massive than Earth.  
   
Jupiter is over 3 times more massive 
than Saturn, the second largest planet, 
and over 6,000 times more massive 
than Mercury, the smallest planet!  
   
Jupiter image credit: NASA-NSSDC
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The Seas and Lakes of Titan

Cassini spacecraft images of Titan in visual light (left) and infrared (right)
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Titan, Saturn's largest moon, is the second 
largest moon in the Solar System. Its diameter 
is approximately 5,150 km. It is considerably 
larger than our Moon (3,476 km across), the 
5th largest planetary moon, and Mercury 
(4,880 km across), the smallest planet. Titan is 
nearly twice as massive as the Moon, whose 
mass is approximately 7.3 × 1022 kg.

Titan orbits Saturn every 15.9 days, 
at an average distance of approximately
1,222,000 km. This is over 3 times larger than 
the average distance of the Moon. Like our 
Moon, Titan keeps the same side turned to its 
parent planet. Titan is believed to be composed 
of ice and rocks in roughly equal proportions.

Titan is unique among planetary moons, 
as it is the only moon known to have a 
substantial atmosphere. Titan's atmospheric 
pressure is 50% greater than Earth's at its 
surface. Like Earth's atmosphere, Titan's 
atmosphere is composed primarily of 
molecular nitrogen (approximately 95%) 
with a few percent of argon, methane and 
other gases.

Titan's atmosphere is also smoggy. 
This dense haze nearly obscures Titan's 

surface, hindering direct visual observation. 
Therefore, astronomers apply radar and 
infrared techniques to study in detail Titan's 
topography.  

The hazes of Titan's atmosphere
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

On 14 January 2005, the European 
Huygens probe landed on Titan, achieving 
history as the first probe to touch-down 
on the surface of another planet's moon. 
Huygens acquired atmospheric data, and 
images of Titan's surface during its descent. 
Huygens also imaged its landing site, and 
remained operational for over an hour after 
landing. 
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Over the last two decades, scientists have 
speculated that there are lakes on Titan, filled 
with liquid hydrocarbons, such as methane 
and ethane. Sophisticated radar instrument, 
onboard the Saturn-bound Cassini spacecraft, 
has yielded strong evidence for these lakes.

 Cassini's radar imaging, performed during 
its recent Titan flybys showed dark features 
that resemble lakes and seas, in Titan's north 
polar region. Smooth surfaces, such as liquid 
areas reflect radar waves poorly. Therefore, 
they appear dark in radar images. Scientists 
believe this is a strong evidence of Titan's 
predicted lakes and seas. Surface conditions 
(temperature and pressure) on Titan allow the 
existence of liquid methane and ethane.

 The image above shows some of the lakes 
detected by Cassini. In this image, the colors 
are not natural. They code the brightness of 
the radar waves reflected off the surface of 
Titan. Radar-dark features are coded blue, and 
radar-bright regions are represented in tan. 

More than 75 lakes were detected, ranging 
in size from about 1.5 km to over 70 km 
across. Some of the lakes are partially filled, 
indicating a possible evaporation process.

One of these candidate methane lakes, 
100,000 km2 in area, is considerably larger 
than Lake Superior (82,000 km2), one of 
Earth's largest lakes. It may be even classified 
as a sea, as it covers a fraction of Titan (0.12%) 
larger than that covered on Earth by the Black 
Sea (0.085%). 

NASA recently published an image of this sea, 
compared with a space image of Lake Superior. 

 A Cassini radar image of Titan showing possible large 
lakes  
Instrument: Radar Mapper
Credit: NASA/JPL

It has not been possible to confirm the 
existence of Titan's lakes before the Cassini 
flyby of 22 July 2006. Radar imaging data 
obtained during the flyby provide convincing 
evidence for large bodies of liquid.

Some of Titan's lakes resemble terrestrial 
lakes confined within impact basins (e.g., 
Clearwater Lakes, Canada), or volcanic caldera 
(e.g., Crater Lake, USA). Bright patches in 
some lakes may be interpreted as islands.

The discovery of these lakes is evidence  
that Titan, like Earth, has an active 
hydrological cycle, but with liquid methane, 
not water. In this cycle, lakes are filled 
due to methane rainfall, or intersect with 
a subsurface layer saturated with liquid 
methane.

Titan was discovered in 1655 by the 
Dutch astronomer Christiaan Huygens 
(1629-1695). It can be easily viewed with a 
small telescope. Several of Saturn's moons 
are named after the Titans, the mighty sisters 
and brothers of Saturn (Cronus) in Greek 
mythology.
Further reading
Titan Viewed by Cassini's Radar
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09182 
Methane Lakes on Titan
ht tp : / /www.b iba lex .org /ec l ipse2006/News_Deta i l s .
aspx?id=183 

Titan Has Liquid Lakes, Scientists Report in Nature
http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=1258

Cassini Finds Lakes on Titan's Arctic Region
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-097

A possible lake on Titan compared to Lake Superior
The image on the right is from the Sea-viewing Wide Field-of-
view Sensor (SeaWiFS) project, NASA's Goddard Space Flight 
Center. 
Credit: NASA/JPL/GSFC
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Return to Jupiter 

Images from the New Horizons spacecraft, acquired during its February 2007 flyby of 
Jupiter are presented as this issue's picture gallery.

A Solar Eclipse on 
Jupiter 

The New Horizons Long Range Reconnaissance 
Imager (LORRI) took this awesome picture of Jupiter 
at 04:41 UTC on 24 January 2007. The spacecraft was 
57 million km from Jupiter, sailing toward the giant 
planet at 66,790 km/hr.

Two of Jupiter's major moons are visible in this 
image, Io and Ganymede (upper right). Ganymede's 
shadow sweeps across the top of Jupiter's northern 
hemisphere. Jupiter's Great Red Spot (GRS) is visible 
on the western limb of the planet (left). The Little 
Red Spot, or Red Spot Jr., is preceding GRS, on the 
eastern limb, at a slightly lower latitude. GRS was first 
observed over 300 years ago. It is more than twice 
the size of Earth. Red Spot Jr., which resulted from 
the merging of three smaller storms, is about half the 
size of GRS.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 

Research Institute

A Volcanic Moon This spectacular image of Io was acquired 
applying LORRI at 11:04 UT on 28 February 2007, just 
about 5 hours after New Horizons closest approach 
to Jupiter. 

An enormous volcanic plume, 250 km high, 
erupts from the Tvashtar Volcano Io's dayside 
was deliberately overexposed in this picture to 
image the faint plumes, and the long exposure 
also provided an excellent view of Io's night 
side, illuminated by sunlight reflected off Jupiter.  
The spacecraft was 2.5 million km from Io. Image scale 
is 12 km per pixel.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 
Research Institute

A Tempestuous 
Atmosphere 

Huge cyclonic storms, the Great Red Spot and 
the Little Red Spot, and wispy cloud patterns are seen 
in exquisite detail in this map of Jupiter's turbulent 
atmosphere, obtained in mid-January 2007, applying 
New Horizons LORRI.

The map combines information from 11 different 
LORRI images that were taken every hour over a 10-
hour period (an entire Jovian day) from 17:42 UTC on 
14 January 2007 to 03:42 UTC on 15 January 2007. 
New Horizons was approximately 72 million km from 
Jupiter at the time.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 
Research Institut
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A Close-up of the 
Little Red Spot 

This is a mosaic of 3 images of the Little 
Red Spot, taken applying LORRI at 17:41 UT on 
26 February 2007 at a distance of 3.5 million 
km. Image scale is 17 km per pixel, and the area 
covered measures 33,000 km from top to bottom, 
2.5 times the diameter of Earth.

Red Spot Jr., Jupiter's second-largest storm, is 
visible just below center. It was formerly white in 
color, but in 2005, its color turned red, probably 
because it is now powerful enough to dredge up 
reddish material from deeper in Jupiter's atmosphere. 
This is one of the most detailed images ever taken of 
the Little Red Spot since its formation.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 
Research Institute

Like Saturn, Uranus and Neptune, Jupiter has its 
own ring system, but Jupiter's rings are much fainter 
and smaller in extension than Saturn's.

LORRI snapped this image of Jupiter's ring system 
on 24 February 2007, from a distance of 7.1 million km.

This image shows a narrow ring, about 1,000 km 
wide, with a fainter sheet of material inside it. "This is 
one of the clearest pictures ever taken of Jupiter's faint 
ring system," says Dr. Mark Showalter, a planetary 
astronomer from the SETI Institute in Mountain View, 
California, who planned many of the ring images. 
"The ring looks different from what we expected — it 
has usually appeared much wider." 

Jupiter's ring system was discovered in 1979, on 
an image acquired by the Voyager 1 spacecraft. 
Months later, the Voyager 2 spacecraft carried out 
more extensive imaging of the system. It has since 
been examined by NASA's Galileo and Cassini space 
probes, as well as by the Hubble Space Telescope 
and large ground-based telescope.  
   
Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 
Research Institute  
   
Further reading
New Horizons  
http://pluto.jhuapl.edu/    

The Rings of Jupiter 
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يف هذه ال�شورة - التي تعذ خريطة مف�شلة جلو امل�شرتي 
- نرى البقعة احلمراء الكبرية، والبقعة احلمراء ال�شغرية، 
واأمناطًا من ال�شحب، والعديد من العوا�شف الدوامية الكبرية، 
التي ت�شطرم يف جو امل�شرتي. مت عمل هذه اخلريطة من 11 
�شورة التقطت يف منت�شف يناير 2007، خالل فرتة ا�شتمرت 
لع�رش �شاعات. كانت املركبة الف�شائية على بعد حوايل 72 

مليون كم من امل�شرتي، وقت التقاط هذه ال�شور.
Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
 ratory/Southwest Research Institute

كوكب العوا�صف

مت عمل هذه ال�شورة للبقعة احلمراء ال�شغرية برتكيب ثالث 
لقطات مقربة لكوكب امل�شرتي، يوم 26 من فرباير 2007، 
للمنظر  الكلية  امل�شاحة  تبلغ  كم.  مليون   3.5 م�شافة  من 
العا�شفة  تظهر  الأر�ض.  كوكب  م�شاحة  �شعف  من  اأكرث 
بي�شاء  العا�شفة  هذه  كانت  مبا�رشة.  ال�شورة  مركز  اأ�شفل 
اللون، لدى تكونها، ولكن يف عام 2005، تغري لونها اإىل 
قادرة  واأ�شبحت  قوة،  ازدادت  لأنها  رمبا  الأحمر،  اللون 
اأكرث عمقًا يف جو  اللون من طبقات  على حمل مواد حمراء 
التقطت  التي  ال�شور  اأف�شل  من  ال�شورة  هذه  تعد  امل�شرتي. 

للبقعة احلمراء ال�شغرية منذ تكونها.

 Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics  
Laboratory/Southwest Research Institute

�صورة مقربة للبقعة احلمراء 
ال�صغرية 

حوله،  حلقات امل�صرتي الرقيقة  حلقات  اأي�شًا  امل�شرتي  ميتلك  زحل،  كوكب  مثل 
وهي حلقات رقيقة، باهتة، لي�شت يف جمال وروعة حلقات 

زحل، التي يبلغ امتدادها الكلي حوايل 800 األف كم.
فرباير   24 يوم  امل�شرتي  حللقات  ال�شورة  هذه  التقطت 

2007، من م�شافة 7.1 مليون كم تقريبًا.
حبيبات  من  تتكون  امل�شرتي  حلقات  اأن  العلماء  يعتقد 
�شخرية �شغرية، بينما ترتكب حلقات كوكب زحل من اجلليد 

وال�شخور، وج�شيماتها اأكرب حجمًا.
�شفينة  بوا�شطة   ،1979 عام  امل�شرتي  حلقات  اكت�شفت 
)الت�شمية   Voyager 1  "1 "فويجر  الأمريكية  الف�شاء 
�شفن  بوا�شطة  درا�شتها  ومتت  "البحار"(،  تعني  الجنليزية 
و"كا�شيني"  و"جاليليو"   "2 "فويجر  الأمريكية  الف�شاء 
من  "هبل" والعديد  الف�شاء  تل�شكوب  وبوا�شطة   ،Cassini

املرا�شد الأر�شية الكبرية.
Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Southwest Research Institute

على  التالية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
�شبكة الإنرتنت: 

New Horizons Homepage

http://pluto.jhuapl.edu/   
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حتدث ظاهرة الك�شوف ال�شم�شي عندما مير القمر بني الأر�ض 
متكنت  القمر.  ظل  �شبه  اأو  ظل  يف  الأر�ض  وتقع  وال�شم�ض، 
"نيو هورايزون�ض" من التقاط هذه ال�شورة الرائعة لكوكب 
يناير   24 يوم  يف  الكبرية،  اأقماره  من  واثنني  امل�شرتي، 
2007، من م�شافة بلغت حوايل 57 مليون كم، حينما كانت 
املركبة تبحر �شوب الكوكب ب�رشعة 67 األف كم/�ض تقريبا.

اأقمار  اأكرب   - Ganymede "جانيميد" والقمران هما 
براكني  تثور  الذي   ،Io "اآيو"  والقمر   - ال�شم�شي  النظام 
�شديدة الن�شاط على �شطحه. يظهر يف ال�شورة اأي�شًا ظل القمر 
"جانيميد"، وهو يعرب قر�ض الكوكب. ويف نطاق هذا الظل، 
اأن يرى ك�شوفًا �شم�شيًا يف �شماء امل�شرتي.  ي�شتطيع الرا�شد 
)ملحوظة: ت�شمى اأغلب الأقمار يف النظام ال�شم�شي باأ�شماء من 

الأ�شاطري الإغريقية والرومانية.(

 Great Red تظهر ال�شورة اأي�شا البقعة احلمراء الكبرية
Spot، والبقعة احلمراء ال�شغرية Little Red Spot، وهما 
اأكرب عا�شفتني يف جو امل�شرتي امل�شطرب، الذي ت�شل �رشعة 
البقعة  ات�شاع  يزيد  اأكرث من 500 كم/�ض.  اإىل  فيه  الرياح 
احلمراء الكبرية على ات�شاع كوكب الأر�ض مرتني، ومت ر�شد 
امليالدي.  ع�رش  ال�شابع  القرن  يف  مرة  لأول  العا�شف  هذه 
تقريبا يف حجمها،  الأر�ض  ال�شغرية متاثل  البقعة احلمراء 
وقد ن�شاأت نتيجة ل�شطدام ثالث عوا�شف يف جو امل�شرتي.
Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
 ratory/Southwest Research Institute

هذه  التقاط  امل�شرتي، ومت  "نيو هورايزون�ض" لكوكب  الف�شاء  �شفينة  بزيارة  نقدم معر�شًا خا�شًا  العدد  هذا  يف 
 ،)Long Range Reconnaissance Imager )LORRI "ال�شور با�شتخدام اآلة الت�شوير احل�شا�شة والدقيقة "لوري

املوجودة على منت "نيو هورايزون�ض".

ك�صوف �صم�صي يف �صماء كوكب 
امل�صرتي

العودة اإىل كوكب امل�صرتي

تعد هذه ال�شورة للقمر "اآيو"، الذي يزيد حجمه قلياًل على 
حجم قمر الأر�ض، من اأهم واأدق ال�شور التي التقطت لهذا 
القمر، اإذ تظهر ثورة عنيفة لأحد الرباكني الن�شطة على �شطحه.   

ترتفع املقذوفات الربكانية مل�شافة 250 كم من بركان 
اآلة  تعري�ض  مت  ال�شورة(.  "تفا�شتار"  Tvashtar)اأعلى 
الت�شوير لفرتة طويلة ن�شبيا لإظهار التفا�شيل الدقيقة لالنبعاث 
الذي  "اآيو"،  القمر  من  املظلم  اجلانب  واأي�شا  الربكاين، 
امل�شرتي. كوكب  �شطح  من  املنعك�ض  ال�شم�ض  ب�شوء  ي�شيء 

فقط  �شاعات   5 بعد  الفريد  املنظر  هذا  ت�شوير  مت 
كوكب  من  لها  م�شافة  اأقرب  الف�شائية  املركبة  بلوغ  من 
وكان   ،2007 فرباير  من   28 يوم  يف  امل�شرتي، 
كم.  مليون   2.5 الوقت  ذلك  يف  الكوكب  عن  بعدها 
Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Southwest Research Institute

القمر الثائر
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يعتقدون  العلماء  كان  الأخريين،  العقدين  مدى  وعلى 
بوجود بحريات على �شطح "تيتان"، ل يوجد بها ماء، ولكنها 
متتلئ مبواد هيدروكربونية �شائلة، مثل امليثان والإيثان، 
وذلك لأن ظروف ال�شغط اجلوي واحلرارة يف تيتان ت�شمح 
�شفينة  منت  على  رادار  جهاز  وبا�شتخدام  واأخريًا،  بذلك. 
زحل  كوكب  حول  تدور  "كا�شيني" التي  الأمريكية  الف�شاء 
منذ �شهر يوليو 2004، متكن العلماء من احل�شول على اأدلة 
�شطح  على  وبحريات  بحار  وجود  اإىل  بو�شوح  ت�شري  قوية 

"تيتان". 

وقد طارت "كا�شيني" بالقرب من "تيتان" مرات عديدة، 
مف�شلة  خرائط  بعمل  وقامت  زحل،  حول  دورانها  خالل 
الت�شوير  با�شتخدام  "تيتان"  �شطح  على  وا�شعة  ملناطق 
الراداري والت�شوير يف الأ�شعة حتت    احلمراء. وقد اأظهرت 

"تيتان"  القطبية يف  للمناطق  التقطت  التي  الرادارية  ال�شور 
وجود م�شاحات داكنة ت�شبه البحريات الأر�شية عند ت�شويرها 
اأو بوا�شطة الأقمار ال�شناعية. ومما يعزز اعتقاد  من اجلو 
الرادارية  ال�شور  يف  تظهر  اأنها  هو  بحريات  باأنها  العلماء 
بلون داكن، ومن املعروف اأن ال�شوائل، واملواد املل�شاء، 

تعك�ض ن�شبة قليلة جدا من  اأ�شعة الرادار ال�شاقطة عليها. 

التي  البحريات املحتملة،  اأعاله بع�شا من  ال�شورة  تظهر 
على  تدل  بل  طبيعية،  لي�شت  والألوان  "كا�شيني".  �شورها 
"تيتان".  درجة �شطوع موجات الرادار املنعك�شة من �شطح 
الأزرق،  اللون  بدرجات  تظهر  )راداريا(  املظلمة  املناطق 
اللون  من  بدرجات  متثل  )راداريا(  الالمعة  واملناطق 

البني.

�شطح  على  البحريات  هذه  من   75 من  اأكرث  اكت�شاف  مت 
اإىل  كم   1.5 بني  ات�شاعها  يف  ترتاوح  الآن،  "تيتان" حتى 
اأكرث من 70 كم. ويبدو اأن بع�شها ممتلئ جزئيا، رمبا نتيجة 

لعمليات بخر.

كم  األف   100 م�شاحتها  تبلغ  البحريات  هذه  اأكرب  واأحد 
مربع، اأي اأنها اأكرب بدرجة ملحوظة من بحرية "�شوبرييور" 

�شورة رادارية مكربة ل�شطح تيتان تظهر معامل �شطحية يرجح اأنها بحريات من مواد 
هيدروكربونية �شائلة تظهر هذه البحريات يف درجات من اللون الأزرق، بينما تظهر 

الت�شاري�ض ال�شلبة بدرجات من اللون البني  
 NASA/JPL :شورة من�

 Great Lakes اإحدى البحريات العظمى ،Lake Superior
اأنها  على  البحرية  هذه  ت�شنف  ورمبا  املتحدة.  بالوليات 
بحر، وذلك لأنها تغطي م�شاحة 0.12 % من �شطح "تيتان"، 
الأ�شود على  البحر  التي يغطيها  ن�شبيًا من امل�شاحة  اأكرب  اأي 

الكرة الأر�شية )0.085 %(.

ويف 22 من يوليو 2006، اقرتبت "كا�شيني" مرة اأخرى 
من "تيتان"، والتقطت املزيد من ال�شور الرادارية، والتي 
قدمت الأدلة الهامة على وجود هذه البحريات. ومن الطريف 
اأر�شية تكونت يف  "تيتان" ت�شبه بحريات  اأن بع�ض بحريات 
ب�شطح  عمالقة  نيازك  ل�شطدام  نتيجة  ن�شاأت  انخفا�شات 

الأر�ض، منذ ماليني ال�شنني.

دورة  له  "تيتان"  اأن  الهامة  الكت�شافات  هذه  تدل 
التي حتدث على كوكبنا. ويعتقد  لتلك  م�شابهة  هيدرولوجية 
اأن البحريات يتم ملوؤها ب�شبب اأمطار من امليثان ال�شائل. مت 
الهولندي  العامل  بوا�شطة   1655 عام  "تيتان" يف  اكت�شاف 
الكبري "كري�شتيان هيجنز" Christiaan Huygens. ميكن 
"تيتان"  ال�شم  �شغري.  بتل�شكوب  الالمع  القمر  هذا  روؤية 
كائنات  اإىل  ي�شري  وهو  الإغريقية،  الأ�شاطري  من  م�شتمد 
 Cronus )عمالقة، كانوا اإخوة واأخوات "كرونو�ض" )زحل
اإله الزراعة، واأبو "زيو�ض" )امل�شرتي( Zeus ملك الآلهة. 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املواقع التالية على 
�شبكة الإنرتنت:

Titan Viewed by Cassini's Radar
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09182

Methane Lakes on Titan
http://www.bibalex.org/eclipse2006/News_Details.
 aspx?id=183

Titan Has Liquid Lakes, Scientists Report in Nature
 http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=1258

Cassini Finds Lakes on Titan's Arctic Region
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-097

ال�شورة املبينة باأ�شفل، التي ن�رشتها حديثًا وكالة الف�شاء الأمريكية "نا�شا" NASA، على 
اأحد مواقعها على �شبكة الإنرتنت، �شورة مركبة من �شورة رادارية لهذا البحر، التقطتها 
الأقمار  اأحد  بت�شويرها  قام  "�شوبرييور"  لبحرية  و�شورة  "كا�شيني"،  الف�شاء  �شفينة 

ال�شناعية، وذلك للمقارنة بني م�شاحتيهما.
NASA/JPL/GSFC :شورة من�
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مـلـف العـدد

اكت�صاف بحار وبحريات على �صطح "تيتان" اأكرب اأقمار زحل

القمر "تيتان" Titan هو اأكرب اأقمار كوكب زحل، وثاين 
اأكرب اأقمار النظام ال�شم�شي. يبلغ قطره 5150 كم تقريبا، اأي 
اأنه اأكرب من كوكب عطارد، اأ�شغر الكواكب، الذي يبلغ قطره 
4880 كم تقريبًا. تزيد كتلة "تيتان" على كتلة القمر )قطر 
القمر 3476 كم، وهو خام�ض اأكرب اأقمار النظام ال�شم�شي( 

مرتني تقريبًا )كتلة القمر7.3 × 1022  كجم تقريبًا(.  

يتم "تيتان" دورة حول زحل كل 15.9 يوم، ومتو�شط 
امل�شافة  وهذه  تقريبًا،  كم  مليون   1.22 الكوكب  عن  بعده 
اأكرب مـن ثـالثــة اأمثـال متو�شط امل�شـافة بني الأر�ض والقمـر 
)384 األف كم(. ومثل قمرنا، يواجه "تيتان" كوكب زحل 
بوجه واحد با�شتمرار. ويعتقد العلماء اأن "تيتان" يرتكب من 

ن�شب مت�شاوية من ال�شخور واجلليد.

بامتالكه  ال�شم�شي  النظام  اأقمار  كل  "تيتان" على  يتميز 
�شغط  على  ون�شفًا  مرة  �شغطه  يزيد  �شميكًا،  جويًا  غالفًا 
الغالف اجلوي لالأر�ض. ويتكون غالف "تيتان" اجلوي من 
غازات  مع   ،)%  95 )حوايل  كبرية  بن�شبة  النيرتوجني  غاز 

 .methane وامليثان ،argon اأخرى مثل الأرجون

وتنت�رش العوالق اجلوية يف غالف "تيتان" اجلوي، وهو 
ما يعوق روؤية �شطح هذا القمر العجيب يف ال�شوء املنظور، 
لهذا يلجاأ علماء الفلك اإىل تطبيق تقنيات الأ�شعة حتت احلمراء، 
وموجات الرادار، التي تتيح ت�شوير ودرا�شة �شطح "تيتان" 

بو�شوح كبري.

القمر "تيتان"، اأكرب اأقمار كوكب زحل، يف ال�شوء املنظور )ي�شار( والأ�شعة حتت احلمراء )ميني(، ت�شوير �شفينة الف�شاء "كا�شيني"
 NASA/JPL/Space Science Institute :شور من�

املتطورة  التقنيات  هذه  با�شتخدام  العلماء  يكتف  مل   
ل�شتك�شاف هذا القمر الغام�ض، بل يف 14 من يناير 2005، 
الف�شائي  امل�شبار  بنجاح  تاريخي،  علمي  انت�شار  حتقق 
�شطح  على  الهبوط  يف   Huygens "هيجنز"  الأوروبي 
"تيتان" ليكون اأول مركبة ف�شائية تهبط على قمر اآخر، بعد 
"هيجنز" قيا�شات لدرا�شة اجلو،  قمر الأر�ض. وقد اأجرى 
"تيتان" اأثناء هبوطه، كما  والتقط العديد من ال�شور ل�شطح 
�شور موقع هبوطه، وا�شتمر يف العمل واإر�شال املعلومات 

اإىل الأر�ض ملدة �شاعة بعد الهبوط.

يف هذه ال�شورة تظهر العوالق اجلوية الكثيفة يف جو "تيتان" كهالة �شبابية باهتة
NASA/JPL/Space Science Institute :شورة من�
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كوكب امل�شرتي هو اأكرب الكواكب. يبلغ قطره ال�شتوائي 
حوايل 142 األف كم. ولو كان امل�شرتي فارغًا من الداخل، 
لكوكب  مماثل  كوكب   1300 من  لأكرث  مت�شع  هناك  لكان 

الأر�ض يف احلجم.

حوايل اأو  تقريبا،  كجم   1027 × امل�شرتي2  كتلة  تبلغ 
320 مرة قدر كتلة كوكب الأر�ض.

ثاين  كتلة كوكب زحل،  على  امل�شرتي  كتلة كوكب  تزيد 
من  اأكرث  ت�شاوي  اأو  تقريبًا،  مرات  بثالث  الكواكب،  اأكرب 

6000 مرة قدر كتلة كوكب عطارد اأ�شغر الكواكب !!

قبل:  من  الر�شم  يف  امل�شتخدمة  امل�شرتي  كوكب  )�شورة 
)NASA-NSSDC
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ا�شتغرقت رحلة "تري�شكوفا" الف�شائية نحو ثالثة اأيام، دارت 
خاللها حول الأر�ض 48 مرة، وكانت متزامنة مع رحلة مركبة 
الف�شاء "فو�شتوك 5". ويف خالل هذه املهمة، قام العلماء 
املركبتني  بتوجيه  الأر�شية  املتابعة  مراكز  يف  املخت�شون 
بينهما 5 كم فقط، كما  الفا�شلة  امل�شافة  لت�شبح  الف�شائيتني 
مت الت�شال الال�شلكي بني "تري�شكوفا" و"فالريي بيكوف�شكي" 
  ."5 "فو�شتوك  املركبة  قائد   ،Valery Bykovsky

احتفلت  وقد   ،1937 مار�ض   6 "تري�شكوفا" يف  ولدت 
الرو�شي  الرئي�ض  وا�شتقبلها  ال�شبعني،  ميالدها  بعيد  رو�شيا 
العا�شمة  من  بالقرب  اإقامته،  مقر  يف  بوتني"  "فالدميري 
"تري�شكوفا" متثل  رحلة  باأن  بوتني  �رشح  وقد  "مو�شكو". 
"تري�شكوفا"  ذكرت  وقد  احلالية.  رو�شيا  لنه�شة  اإلهاما 
كانت  ولو  املريخ،  اإىل  بال�شفر  حتلم  اأنها  الإعالم  لو�شائل 

الرحلة بال عودة.

 ويف عام 1982، وبعد 19 عاما من رحلة "تري�شكوفا" 
"�شفيتالنا  الرو�شية  الف�شاء  رائدة  متكنت  التاريخية، 
يف  التحليق  من   Svetlana Savitskaya �شافيت�شكايا" 
الف�شاء، لت�شبح ثاين �شيدة حتلق يف الف�شاء، على منت �شفينة 
الف�شاء "�شيوز تSoyuz T-7 "-7، وكانت برفقة رائدي 

ف�شاء اآخرين.  

 وتظل "تري�شكوفا" اإىل الآن ال�شيدة الوحيدة التي خلقت يف 
الف�شاء منفردة. وقد نالت "تري�شكوفا" العديد من الأو�شمة 
ال�شوفيتي  الحتاد  من  الوا�شع،  التكرمي  ولقت  الرفيعة، 
اأكتوبر  ويف  اأخرى.  عديدة  وبلدان  رو�شيا،  ومن  ال�شابق، 
2000 فازت بجائزة "اأكرب اإجناز ن�شائي يف القرن الع�رشين" 
Greatest Woman Achiever of the Century يف 
العا�شمة الربيطانية "لندن". وتوجد حفرة نيزكية على �شطح 

القمر م�شماة با�شم "تري�شكوفا" تكرميًا لها.
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يف يوم 28 من فرباير 2007، وبعد طريان يف الف�شاء 
الف�شاء  �شفينة  و�شلت  �شهرا،   13 ا�شتغرق  الكوكبي،  بني 
)ال�شم   New Horizons "هورايزون�ض "نيو  الأمريكية 
امل�شرتي  كوكب  اإىل  جديدة"(  "اآفاق  يعني  الإجنليزي 
 ، Solar Systemاأكرب كواكب النظام ال�شم�شي ،Jupiter
وخام�ض الكواكب يف ترتيب البعد عن ال�شم�ض. وقد طارت 
وذلك  العمالق،  الكوكب  من  بالقرب  الف�شائية  املركبة 
يف  ال�شفينة  �رشعة  لزيادة  القوية،  جاذبيته  من  لال�شتفادة 
رحلتها الطويلة اإىل الكوكب القزم "بلوتو" Pluto الذي يبلغ 

متو�شط بعده عن ال�شم�ض 6100 مليون كم تقريبًا. 

وكوكب  هورايزون�ض"  "نيو  بني  م�شافة  اأق�رش  وكانت 
"نيو  بلغتها  وقد  كم،  مليون   2.3 حوايل  "امل�شرتي" 
هورايزون�ض" يف ال�شاعة 5:43 بتوقيت "جرينت�ض" من يوم 
28 من فرباير 2007. وترتب على مرور املركبة بالقرب 
كوكبنا  كتلة  على  كتلته  تزيد  الذي   - العمالق  الكوكب  من 
كم/  14000 مبقدار  �رشعتها  ازدياد   - تقريبًا  مرة   320

�ض، وبدون هذه الزيادة يف ال�رشعة ي�شبح زمن الرحلة اإىل 
"بلوتو" اأطول بنحو 4 �شنوات. وقد كان "امل�شرتي" على بعد 

حوايل 810 مليون كم من الأر�ض.  

يناير  يف  الف�شاء  اإىل  هورايزون�ض"  "نيو  انطلقت  وقد 
"بلوتو"،  اإىل  تتجه  ف�شائية  �شفينة  اأول  لت�شبح   ،2006
وبو�شولها اإىل امل�شرتي يف 13 �شهرا فقط، دخلت التاريخ 
كاأ�رشع رحلة اإىل كوكب "امل�شرتي"، الذي زارته عدة �شفن 
"جاليليو"  الأمريكية  الف�شاء  �شفينة  اأهمها  كان  ف�شائية، 

 .Galileo

وقد مثلت زيارة "نيو هورايزون�ض" لكوكب "امل�شرتي" لقاء قريب مع كوكب امل�صرتي
الأجهزة  و�شالمة  دقة  العلماء  فيها  اخترب  فريدة،  جتربة 
العلمية املتطورة، التي �شت�شتخدم يف درا�شة "بلوتو"، حيث 
للم�شرتي،  �شاملة  اأر�شاد  بعمل  هورايزون�ض"  "نيو  قامت 

وحللقاته الرقيقة اخلافتة، ولأقماره الأربعة الكبرية.

تعتمد  ل  هورايزون�ض"  "نيو  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
على اخلاليا ال�شم�شية يف احل�شول على الطاقة الالزمة لها، 
ولكنها مزودة مبولدات نووية، وذلك لأن املركبة الف�شائية 
�شوف ترتاد اأ�شقاع النظام ال�شم�شي البعيدة، املظلمة، التي 

ينخف�ض فيها �شوء ال�شم�ض كثريا.   

ومن املتوقع اأن ت�شل "نيو هورايزون�ض" اإىل "بلوتو" يف 
�شيف عام 2015، لتقوم بدرا�شة الكوكب القزم، واأقماره 
الثالثة يف مهمة تزيد مدتها على 5 اأ�شهر، ومن املحتمل اأي�شًا 
كويكبات  بع�ض  اإىل  ذلك  هورايزون�ض" بعد  "نيو  تطري  اأن 
"نطاق كويرب" Kuiper Belt، وهي اأجرام جليدية �شغرية، 

تدور حول ال�شم�ض وراء مدار كوكب "نبتون".  

الإنرتنت  مواقع  زيارة  نرجو  املعلومات  من  ملزيد 
التالية: 

New Horizons
http://pluto.jhuapl.edu/Galileo Journey to Jupiter

/http://www2.jpl.nasa.gov/galileo

ر�شم تو�شيحي ل�شفينة الف�شاء الأمريكية "نيو هورايزون�ض" وهي ت�شتك�شف كوكب امل�شرتي، 
اأكرب كواكب النظام ال�شم�شي

JHUAPL/SwRI :شورة من�
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اإىل  بال�صفر  حتلم  ف�صاء  رائدة  اأول 
املريخ

تالل وكثبان على سطح كوكب المريخ 
Spirit (NASA/JPL- "صورة من مركبة الفضاء األمريكية "سبيريت

(Caltech/Cornell

الف�شاء  رائدة  حلقت   ،1963 يوليو  من   16 يوم  يف 
 Valentina Tereshkova "الرو�شية "فالنتينا تري�شكوفا
يف الف�شاء، يف مدار حول كوكب الأر�ض، على منت �شفينة 
تعني"   Vostok )كلمة   Vostok 6 "6 فو�شتوك" الف�شاء 

ال�رشق"(، لت�شبح اأول �شيدة ترتاد الف�شاء.



"�شورميوف- املذنب  اإىل  "روزيتا"  الف�شاء  �شفينة  و�شول  يبني  تو�شيحي  ر�شم 
جرا�شيمينكو"

 ESA/AOES Medialab شورة من وكالة الف�شاء الأوروبية�

يطراأ عليها تغري كبري. لهذا يهتم العلماء بدرا�شة هذه الأجرام 
اجلليدية ال�شغرية، اأماًل يف حتقيق ت�شور اأف�شل لن�شاأة وتطور 
التي  القيا�شات  ت�شيف  اأن  املتوقع  ومن  ال�شم�شي.  النظام 
�شتجريها "روزيتا" الكثري ملعلوماتنا عن املذنبات والنظام 
ال�شم�شي عموما، اأي اأنها قد ت�شبح "حجر ر�شيد" فلكيًا. وقد 
التاريخية  الن�شو�ض  بع�ض  "فيلة" لأن  با�شم  امل�شبار  �شمي 
التي عرث عليها يف هذه اجلزيرة �شاعدت على فك رموز اللغة 

امل�رشية القدمية.

 "5 "اآريان  ال�شاروخ  بوا�شطة  "روزيتا"  اإطالق  مت 
العامل،  الإطالق يف  اأقوى مركبات  Ariane 5، وهو من 
يف  الواقعة  الف�شائية،   Kourou "كورو"  قاعدة  من 
"�شورميوف- مذنب  اإىل  وبو�شولها  الفرن�شية".  "جيانا 

من  يقرب  ما  اأكملت  قد  "روزيتا"  �شتكون  جرا�شيمينكو"، 
كوكب  من  بالقرب  ومرت  ال�شم�ض،  حول  مدارات  اأربعة 

الأر�ض ثالث مرات.    

عام  يف  "�شورميوف-جرا�شيمينكو"  مذنب  اكت�شاف  مت 
  K. Churyumov"1969 بوا�شطة الفلكيني "ك. �شورميوف
جرم  وهو   ،S. Gerasimenko "جرا�شيمينكو "�ض.  و 
�شغري، يتكون من اجلليد وال�شخور، ي�شبه جباًل جليديًا يطفو 
بني الكواكب، وهو يتم دورة حول ال�شم�ض كل 6.6 �شنة، يف 
مدار بي�شاوي، ميتد بني مداري الأر�ض وكوكب امل�شرتي. 
لذلك يرتاوح بعد مذنب "�شورميوف-جرا�شيمينكو" عن ال�شم�ض 
"روزيتا"  تطلق  اأن  وبعد  كم.  مليون  و857   186 بني 
امل�شبار "فيلة" �شوب املذنب، �شوف تظل تتابع املذنب يف 

رحلته حول ال�شم�ض. 
الإنرتنت  مواقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

التالية: 
 Rosetta
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/index.html

 ،Saturn يف يوم 10 فرباير 2007، كان كوكب زحل
يف تقابل opposition مع ال�شم�ض، اأي اأن كوكب الأر�ض 
كان واقعًا بني النجم الأم والكوكب العمالق، ذي احللقات 
البديعة. ويف هذه احلالة كان زحل يف اأقرب اأو�شاعه من 
الأر�ض خالل عام 2007. وذلك اأف�شل وقت لر�شد الكوكب 

خالل العام. 

حوالـي تبلغ  م�شـافة  على  زحل  كان  اليوم  هذا  وفـي 
1200 مليون كم من كوكبنا. ولأنه كان مقاباًل لل�شم�ض يف 
ال�شماء، كان وقت �رشوقه مقاربا جدا لوقت غروب ال�شم�ض، 

وظل مرئيا طوال الليل، ثم غرب عند �رشوق ال�شم�ض.

مييل  لمع،  كنجم  املجردة  للعني  زحل  كوكب  يظهر 
لونه اإىل ال�شفرار، ويف التل�شكوب، ميكن م�شاهدة حلقاته 

الرائعة، التي جتعله اأحد اأجمل املناظر الكونية.

ويقع زحل الآن يف اجتاه جنوم برج الأ�شد Leo، وهو 
حاليًا من اأملع الأجرام ال�شماوية يف فرتة امل�شاء. 

يف  الكواكب  مواقع  تبني  لل�شماء  خرائط  على  للح�شول 
اأي وقت ومن اأي موقع على الكرة الأر�شية، يرجى زيارة 

املوقع الإلكرتوين التايل:
Your Sky
 http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky

الإلكرتونية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
التالية:

Planets over the Nile
 http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=53

Karnak under Nighttime Sky
   http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=60

كوكب زحل يف اأقرب اأو�صاعه
من الأر�ض
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واأكرب النجوم يف الكون تزيد كتلته على كتلة ال�شم�ض بنحو 
120 اأو 150 مرة )كتلة ال�شم�ض ت�شاوي 2 × 1030 كجم 
تقريبًا(. وكلما ازدادت كتلة النجم، ازداد معدل ا�شتهالكه 
ا�شتهالكها  يف  م�رشفة  جنوم  العمالقة  والنجوم  للوقود، 
لوقودها، لهذا فاإن اأعمارها ق�شرية جدا باملقارنة بنجوم 
اأكرب من  كتلته  ت�شتغرق حياة جنم  �شم�شنا، وقد  مثل  �شغرية 
كتلة ال�شم�ض 100 مرة حوايل مليون عام، وهي فرتة وجيزة 

باملقيا�ض الكوين. 

وتدل القيا�شات والنظريات احلديثة على اأن ال�شم�ض ولدت 
الوقود  من  يكفي  ما  ولديها  عام،  مليون   4600 نحو  منذ 
النووي لأن متدنا بال�شياء واحلرارة خلم�شة اآلف مليون عام 
قادمة، وذلك لأن ال�شم�ض ت�شتهلك وقودها باقت�شاد، وهناك 
جنوم اأ�شغر من ال�شم�ض، ت�شتهلك وقودها ببطء �شديد، ويقدر 
العلماء املتخ�ش�شون يف درا�شة تطور النجوم، اأن اأعمارها 

متتد لأكرث من ذلك بكثري. 

“هبل”  الف�شاء  تل�شكوب  بها  اأمدنا  التي  ال�شور  وتعد 
اأف�شل الأر�شاد التي  Hubble Space Telescope من 
اأجريت لهذه الظاهرة الكونية النادرة، وذلك لأن “هبل” يدور 
الرطوبة،  و  ال�شحب،  عن  بعيدًا  الف�شاء،  يف  الأر�ض  حول 
والتيارات الهوائية، وغريها من العوامل اجلوية، التي قد 
تعوق اأو توؤثر على الت�شوير الفلكي، وجودة ال�شور امللتقطة 

من املرا�شد الأر�شية. 

لقد ك�شفت �شور “هبل” الفائقة الدقة الكثري من التفا�شيل 
عن انفجار النجم SN 1987A. فقد وجد العلماء يف ال�شور 
حلقة متاألقة من الغازات احلارة، يبلغ ات�شاعها حوايل �شنة 
قيا�ض  وحدات  من  وحدة  ال�شوئية  )ال�شنة  واحدة  �شوئية 
امل�شافات يف علم الفلك وتبلغ تقريبا 9.46 ×1012 كم، 
اأو حوايل 10 اآلف بليون كم(، ويبدو اأنها تكونت قبل 20 
األف �شنة من النفجار الهائل، نتيجة لتدفق املادة من النجم 
العمالق اإىل الف�شاء، مبعدلت كبرية، يف املراحل الأخرية من 
حياة النجم. وتتوهج هذه احللقة بتاأثري الأ�شعة ال�شينية )اأ�شعة 
اإك�ض(، التي نتجت من النفجار. كذلك اأظهرت ال�شور �شظايا 
متالألئة من النجم، تندفع متباعدة يف الف�شاء ب�رشعات رهيبة.

على  التالية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 
�شبكة النرتنت:

NASA's Hubble Telescope Celebrates SN 1987A's 20th 
Anniversary
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/10/full/ 
Hubble Provides Clearest View Yet of Supernova 1987A
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/star/
supernova/1994/12/ 
Oxygen-rich Supernova Remnant in the Large Magellanic 
Cloud
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1995/13/
Hubble Site
http://hubblesite.org/ 

الف�شاء  �شفينة  حققت   ،2007 فرباير  من   25 يوم  يف 
ن�شبة  ر�شيد"،  "مدينة  يعني  )ال�شم   Rosetta "روزيتا" 
حجر  اكت�شاف  مت  التي  ال�شاحلية،  امل�رشية  املدينة  اإىل 
الف�شاء  لوكالة  التابعة  فيها(،   Rosetta Stone ر�شيد 
الأوروبية "اإي�شا" ESA، خطوة هامة على م�شارها الطويل 
Comet 67P/ "شوب املذنب "�شورميوف-جرا�شيمينكو�
حلقت  حينما  وذلك   ،Churyumov-Gerasimenko
 ،Mars على ارتفاع يبلغ 250 كم تقريبا من �شطح املريخ

الكوكب الرابع.

الذي  الأحمر،  الكوكب  من  القرتاب  من  الهدف  كان   
تعطلت العديد من ال�شفن الف�شائية يف اأثناء اقرتابها منه، اأو 
يف حماولتها الهبوط على �شطحه، هو ال�شتفادة من جاذبية 

الكوكب يف �شبط م�شار "روزيتا" حول ال�شم�ض.

 ،2004 مار�ض  يف  الف�شاء  اإىل  "روزيتا"  اإطالق  مت 
التقت  ثم  الأر�ض،  كوكب  من  بالقرب  طارت  عام  وبعد 
البعيد  الكوكب الأحمر موؤخرًا، وكان حتليقها فوق اجلانب 
من املريخ، الذي مل يكن مرئيًا من كوكبنا يف ذلك الوقت، 
ومراكز  "روزيتا"  بني  الال�شلكي  الت�شال  انقطع  ولذلك 

املتابعة والتحكم الأر�شية.

عام  يف  املذنب  اإىل  روزيتا  ت�شل  اأن  املتوقع  ومن 
باإر�شال  �شتقوم  بعدها  حوله،  مدار  يف  و�شتدخل   ،2014
 Philae "يعرف با�شم "فيلة ، space probe م�شبار ف�شائي
)ن�شبة اإىل جزيرة"فيلة" التي تقع يف نهر النيل قريبًا من مدينة 
اأ�شوان( للهبوط على �شطح املذنب، لدرا�شة تركيبه الكيميائي.   

لزالت  كونية،  خام  مادة  املذنبات  اأن  العلماء  ويعتقد 
حتتفظ برتكيبها الأ�شلي، منذ ن�شاأة النظام ال�شم�شي، دون اأن 

املريـخ اإىل النجم ذي الذنب

ر�شم تو�شيحي يبني �شفينة الف�شاء الأوروبية "روزيتا" تقرتب من املريخ
 ESA/AOES Medialab شورة من وكالة الف�شاء الأوروبية�
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باألوان خالبة،  البعيد  اأبراج �شاهقة، تتوهج يف الف�شاء  اأو 
بفعل اإ�شعاع النجوم التي تولد بداخلها. ولهذا عرفت �شور 
 Pillars of التكوين"  "اأوتاد  با�شم  الن�رش  ل�شدمي  "هبل" 
النجوم.   فيها  تولد  التي  الكبرية  الأوتاد  اأي   ،Creation

تل�شكوب  با�شتخدام  اإجراوؤها  مت  حديثة،  لدرا�شة  ووفقًا 
الف�شاء "�شبيتزر" Spitzer Space Telescope- وهو 
يف  الكون  ير�شد  اأنه  اإل  "هبل"،  للتل�شكوب  مماثل  تل�شكوب 
متكن  التي   ،infrared radiation احلمراء  حتت  الأ�شعة 
العلماء من ا�شتك�شاف اأعماق الكون البعيدة، والنفاذ اإىل قلب 
 - star formation ال�شدم، ومراقبة عمليات تكون النجوم
بداخلها،  التي  النجوم  اإ�شعاع  بفعل  تتاآكل  "الأوتاد"  فاإن 
وقد انفجر بع�ض هذه النجوم بالفعل، بعد اأن نفذ وقوده من 

غاز الهيدروجني �رشيعًا.  

ففي �شورة حديثة ل�شدمي الن�رش يف الأ�شعة حتت احلمراء 
التقطها فريق من الباحثني با�شتخدام "�شبيتزر" ، نرى اأجزاء 
اأنها تاأثرت بانفجار جنم عمالق  ال�شدمي، يبدو وا�شحًا  من 
اأو 2000  اأنه وقع منذ 1000  العلماء  )�شوبرنوفا(، يقدر 

عام فقط.   

ويعتقد الباحثون اأنه من املحتمل اأن املوجة الت�شادمية، 
التي تولدت بفعل النفجار، تكون قد بداأت حتتك بالأوتاد،  
وتعمل على تاآكلها، وهو ما توقعه الباحثون وفقًا لدرا�شات 

�شابقة.

ومبقارنة ال�شورتني املبينتني باأعلى، جند اأنه يف �شورة 
"هبل" التكوين اخلارجي  ال�شوء املنظور، يظهر التل�شكوب 
الن�رش، بدقة مذهلة، بينما يف الأ�شعة حتت احلمراء،  ل�شدمي 
ما  لنا  ويك�شف  "الأوتاد"،  يخرتق  اأن  "�شبيتزر"  ي�شتطيع 
ويتوقع  "�شبيتزر" �شفافة.  �شورة  يف  تبدو  لهذا  بداخلها، 
العلماء اأنه عندما تزول هذه ال�شحب �شينك�شف ما بداخلها من 

جنوم حديثة التكوين.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املواقع التالية على 
�شبكة الإنرتنت: 

SST
 www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml
 Pillars of Creation
www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1995/44/
image/a/

الفلكيون انفجار جنم  يف 23 من فرباير 1987، ر�شد 
عمالق، يقع يف جمرة �شغرية، قريبة، تابعة ملجرتنا، جمرة 
الطريق اللبني Milky Way Galaxy، وتبعد عنا اأكرث من 
160 األف �شنة �شوئية. وقد تاألق النجم املتفجر بلمعان يزيد 
على ملعان ال�شم�ض 100 مليون مرة، و�شوهد يف ال�شماء بالعني 
املجردة كنجم براق، وكان مرئيًا من ن�شف الكرة اجلنوبي. 

وقد   ،SN 1987A با�شم  ا�شطالحا  النجم  هذا  يعرف 
ر�شد يف “جمرة ماجيالن” اأو “ال�شحابة املاجيالنية الكربى” 
Large Magellanic Cloud، ن�شبة اإىل املكت�شف، الرحالة 
 ،Ferdinand Magellan ”ال�شهري، “فرديناند ماجيالن
الكرة  ن�شف  يف  البحرية  رحالته  اإحدى  يف  و�شفها  الذي 
“ماجيالن”  ال�شاد�ض ع�رش. وقد ر�شد  القرن  اجلنوبي، يف 
وت�شمى  ال�شماء،  يف  جتاورها  منها،  اأ�شغر  اأخرى  جمرة 
 Small Magellanic ”ال�شغرى ماجيالن  “�شحابة  با�شم 
Cloud، وتبعد حوايل 200 األف �شنة �شوئية عن جمرتنا. 
وتبدو هاتان املجرتان للعني املجردة ك�شحابتني �شغريتني من 
ال�شوء الباهت، لهذا تعرفان معا با�شم “�شحابتي ماجيالن” 
Magellanic Clouds، وهما جمرتان تابعتان ملجرتنا.

درا�شة  على  الفلكيني  من  العديد  عامًا، عكف  ولنحو 20 
اأف�شل  با�شتخدام  التمدد،  يف  الآخذ  املنفجر،  النجم  رفات 
حول  تدور  ف�شائية،  ومرا�شد  العامل،  يف  التل�شكوبات 
الأر�ض. وقد غريت نتائج هذه الدرا�شات الهامة من فهمنا 
لظاهرة “ال�شوبرنوفا” Supernovae اأو انفجار النجوم. 
الن�شاأة،  مبراحل  تطورها  يف  متر  الإن�شان،  مثل  فالنجوم، 
ين�شب  اأن  بعد  حياتها  وتنتهي  ال�شيخوخة،  ثم  فال�شباب، 
وقودها من غاز الهيدروجني، وت�شبح غري قادرة على اإنتاج 

الطاقة واإ�شعاع ال�شوء. 

قدر  ثماين مرات  كتلتها  تتجاوز  التي  الكبرية،  والنجوم 
كتلة ال�شم�ض تنتهي حياتها يف انفجار مروع، وتغمر الف�شاء 

حولها بطاقة هائلة.

موت جنم عمالق

النجم المتفجر SN 1987A كما صوره تلسكوب الفضاء “هبل”
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الكون يف الأ�صعة حتت احلمراء كبرية  �شعوبة  يجدون  الفلكيني  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
النظام  لأن  وذلك  اللبني،  الطريق  جمرة  تركيب  درا�شة  يف 
ال�شم�شي يقع داخلها. لهذا تعد جمرة "اأندروميدا" مراآة كبرية 

يف ال�شماء ترينا �شورة قريبة من �شورة جمرتنا.

اأكرب  "اأندروميدا"  وجمرة  اللبني  الطريق  جمرة  وتعد 
جمرتني يف اجلمع املحلي Local Group، وهو جتمع من 
حوايل 30 جمرة، ترتبط معا بقوة اجلاذبية، وت�شغل حيزًا 
من الف�شاء يقدر ات�شاعه بحوايل 5 مليون �شنة �شوئية، ويقع 
اللبني  الطريق  جمرة  بني  املجري  اجلمع  هذا  جذب  مركز 

وجمرة "اأندروميدا".

واملجرات احللزونية ترتكب من ثالث مركبات هامة هي: 
قر�ض مفلطح، والنواة )اأو القلب(، وهالة �شخمة تتناثر فيها 
اأعداد كبرية من النجوم. ويف ال�شورة املبينة باأ�شفل، التي 
نرى فيها جمرة حلزونية م�شابهة ملجرتنا، يقع قر�شها يف 

م�شتوى خط الب�رش تقريبًا، نرى هذه املركبات الثالث.

وقد متكن فريق الباحثني من اإعداد طرق ريا�شية اإح�شائية 
جديدة من اأجل التمييز بني النجوم التي تنتمي ملجرتنا، وتقع 
تقع  التي  "اأندروميدا"  هالة  وجنوم  ال�شورة،  مقدمة  يف 
الظاهري  اللمعان  يت�شاوى يف  اأن  يف خلفيتها. فمن املمكن 
جنم خافت قريب وجنم لمع بعيد. ولقد ركز الباحثون يف 
درا�شاتهم على النجوم احلمراء العمالقة يف هالة "اأندروميدا" 
لأنها لمعة بدرجة كافية لتحليل طيفها، ومعرفة مكوناتها 
درا�شاتهم  يف  الباحثني  فريق  ي�شتمر  وبينما  الكيميائية. 
اإلقاء  اأن ت�شهم النتائج يف  جلارتنا الكونية الكبرية، ياأملون 

املزيد من ال�شوء على كيفية تكون املجرات الكبرية.

 ،M104 "104 شورة من تل�شكوب الف�شاء "هبل" للمجرة املعروفة با�شم "اإم�
وهي تعرف اأي�شا با�شم جمرة "قبعة ال�شومربيرو" Sombrero Galaxy لأنها 

ت�شبه قبعة ال�شومربيرو املك�شيكية. 

(NASA and The Hubble Heritage Team) STScI/AURA :صورة من

العمالقة املعروفة با�شم  الكونية  لل�شحابة  �شورة مركبة 
"�شدمي الن�رش"، تظهر ال�شدمي يف ال�شوء املنظور )اأعلى(، كما 
�شورها تل�شكوب الف�شاء "هبل"، ويف الأ�شعة حتت احلمراء 

)اأ�شفل(، كما �شورها تل�شكوب الف�شاء "�شبيتزر".

يف عام 1995 التقط تل�شكوب الف�شاء "هبل" �شورًا رائعة 
ل�شحابة كونية عمالقة، تعرف با�شم "�شدمي الن�رش"

Eagle Nebula )لأنه ي�شبه الن�رش يف �شكله(، تتكون من 
الغازات والغبار الكوين، وتبعد عنا اآلف ال�شنني ال�شوئية. 
وي�شف العلماء هذا النوع من ال�شدم باأنها "ح�شانات للنجوم" 
Star Nurseries حيث تولد فيها النجوم، وت�شري النظريات 
احلديثة يف علم الفلك اأن �شم�شنا ولدت يف �شحابة مماثلة، منذ 

نحو 4600 مليون عام! 

القدرة  ال�شتفادة من  الفلك، من  علماء  فريق من  ومتكن 
الفائقة لتل�شكوب الف�شاء "هبل" على ت�شجيل التفا�شيل الدقيقة 
على  احل�شول  من  البعيدة،  الكونية  الأجرام  هذه  مثل  يف 
الن�رش"،  "منقار  على  والرتكيز  الن�رش،  ل�شدمي  مقربة  �شور 
فبدت فيها اأجزاء من ال�شدمي كاأنها اأوتاد )اأو اأعمدة( هائلة، 
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اأخبار الكون
كاليفورنيا،  بجامعة  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  اأ�شتاذ 
الكت�شاف. قدمت  التي  البحثية  الورقة  موؤلفي  واأحد 

"جوهاتاكورتا وزمالوؤه بدرا�شة الهالة النجمية  ويقوم 
ملجرة "اأندروميدا"، بال�شتعانة بالقيا�شات التي مت اإجراوؤها 
با�شتخدام تل�شكوب "مايل" Mayall Telescope، الذي تبلغ 
 Kitt Peak "قطر مراآته ال�شيئية 4 اأمتار، مبر�شد "كيت بيك
 William "وتل�شكوب مر�شد "وليام كيك ،Observatory

اأمتار.  10 ال�شيئية  مراآته  وقطر   Keck Observatory

من  عمالقة،  جنوم  من  جتمعًا  الباحثون  اكت�شف  لقد 
لمعة،  جنوم  وهي   ،red giants احلمر  العمالقة  طائفة 
حمراء اللون، متدد غالفها الغازي اخلارجي، نتيجة لتقدم 
وتبدو  الهيدروجني.  من  الأ�شلي  وقودها  ونفاذ  عمرها، 
 500 م�شافة  "اأندروميدا" حتى  حول  متناثرة  النجوم  هذه 
األف �شنة �شوئية من مركز املجرة. ويعتقد العلماء بقوة اأن 
هذه النجوم تقع بالفعل داخل هالة "اأندروميدا"، وهي من 

اأهم التكوينات املرتبطة باملجرة.

هذه  جنوم  اأن  حتققت،  التي  املثرية  الكت�شافات  ومن 
الكيميائية الأثقل من الهيدروجني  الهالة فقرية يف العنا�رش 
والهيليوم، وهما اأكرث العنا�رش انت�شارًا يف الكون، وهو ما 

يتوافق مع توقعات الدرا�شات النظرية. 

النجوم  من  �شخمة  هالة  الفلك  علماء  من  فريق  اكت�شف 
حتيط مبجرة "اأندروميدا" Andromeda Galaxy، اأقرب 
اإلينا. ومت الإعالن عن الك�شف يف اجتماع  املجرات الكبرية 
 American Astronomical الأمريكية  الفلكية  اجلمعية 
جمرة  اأن  الك�شف  هذا  ويظهر  "وا�شنطون".  يف   Society

معتقدا. كان  مما  كثريا  احلجم  يف  "اأندروميدا" اأكرب 

 M31"31 وجمرة "اأندروميدا" التي تعرف اأي�شا با�شم "اإم
، جمرة حلزونية عمالقة، مماثلة يف احلجم والرتكيب ملجرة 
الطريق اللبني. وقد كان الفلكي الإيراين الكبري "عبد الرحمن 
ال�شويف" هو اأول من �شجلها، وو�شفها و�شفا دقيقا، يف عام 
905 م، وذكر اأنها تبدو للعني املجردة ك�شحابة �شغرية. ويقدر 
بعد جمرة "اأندروميدا" عنا بحوايل 2.5 مليون �شنة �شوئية.

البحث.  هذا  نتائج  اأمام  الكبرية  بالده�شة  "اأ�شعر 
عن  مبتعدين  باملجرة  املحيط  الف�شاء  نفح�ض  كنا  كلما 
اأنها  تبدو  التي  النجوم  من  املزيد  جند  كنا  مركزها، 
�رشح  هكذا  باأندروميدا".  املحيطة  الهالة  جنوم  من 
 ،Raja Guhathakurta جوهاتاكورتا"  "راجا 

�شورة مركبة ملجرة "اأندروميدا" يف الأ�شعة حتت احلمراء والأ�شعة فوق
البنف�شجية تظهر هذه ال�شورة تركيب املجرة وتوزع النجوم فيها.

 NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (Univ. of Arizona) & :صورة من
GALEX Science

ر�شم تو�شيحي يبني تركيب جمرة الطريق اللبني، ذات الأذرع 
احللزونية، كما يت�شوره العلماء
NASA/JPL/R. Hurt :صورة من

اكت�صاف هالة جنمية �صخمة
حول جمرة اأندروميدا
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Hubble peers into the halo of Andromeda
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مدينة  يف  قدمت   ،2007 يناير   26 اجلمعة،  يوم  يف 
الف�شاء"، لأطفال من  ي�شتك�شفون  "ال�شغار  الأق�رش برنامج 
علمية  احتفالية  وهو  البتدائية" باملدينة.  "ال�شالم  مدر�شة 
باملنظار  فلكية  واأر�شاد  عامة،  حما�رشة  على  ا�شتملت 
الكون، ويعي�شوا  الطالئع  ي�شتك�شف  )التل�شكوب(، لكي  الفلكي 

هذه التجربة الفريدة.  

وهي  القمر"،  اإىل  "رحلة  بعنوان  املحا�رشة  كانت 
عر�ض مب�شط، من خالل الأفالم العلمية امل�شوقة، والر�شوم 
الإي�شاحية التي قمت باإعدادها، لأهم املعلومات عن القمر، 
مثل  الطبيعية،  القمر  خ�شائ�ض  التالميذ  خاللها  يتعرف 
احلجم، والكتلة، والكثافة، ومعامل �شطح القمر، وخ�شائ�شه 

اجليولوجية، وحركته حول الأر�ض، والتقومي القمري. 

الكبري  العامل امل�رشي  �شرية  التالميذ  كذلك ق�ش�شت على 
برنامج  لعبه يف  الذي  البارز  والدور  الباز"،  "فاروق  د. 
الف�شاء الأمريكي "اأبولو" Apollo Program، الذي تكلل 
جناحه بهبوط اأول اإن�شان على �شطح القمر. وقد األقيت هذه 
الإ�شكندرية،  بقاعة املحا�رشات مبكتبة  قبل  املحا�رشة من 
والثالثني  اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة   ،2004 يوليو  يف 
لهبوط اأول اإن�شان على �شطح القمر، 20 من يوليو 1969. 

وعقب املحا�رشة، توجهنا مع التالميذ ومدر�شي املدر�شة 
القمر من خالل  اإىل معبد الأق�رش العظيم، حيث قمنا بر�شد 

كلمة العدد

طالئع من مدينة "الأق�شر" ي�شتك�شفون الكون
كوكب امل�شرتي وكوكب الزهرة فوق معبد الأق�رش 

ت�شوير اأمين حممد اإبراهيم - 25 اأغ�شط�ض 2005
من  القمر  �شطح  معامل  ل�شتك�شاف  وذلك  فلكيني،  منظارين 
القمر  ومنظر  نيزكية.  وفوهات  ووديان،  و�شهول  جبال، 
وكانت  الطبيعية،  املناظر  اأروع  من  التل�شكوب  خالل  من 
باملنظار  ال�شماء  اإىل  ال�شغار  فيها  يتطلع  مرة  اأول  هذه هي 
وطلبوا  القمر،  مبنظر  ال�شديد  اإعجابهم  اأبدوا  وقد  الفلكي، 
اأخرى  �شماوية  اأجرام  الأر�شاد، ور�شد  املزيد من برامج 

مثل الكواكب.

زرتها  فقد  لالأق�رش،  الأوىل  زيارتي  هي  هذه  تكن  ومل 
الفلك  لعلم  درا�شتي  خالل  من  وذلك  قبل،  من  عديدة  مرات 
الفلكية  الفوتوغرافيا  يف  وم�رشوعات  القدمية،  م�رش  يف 
اآثار  بع�ض  بت�شوير  فيها  قمت   ،astrophotography
ويف  الكرنك  ومعبد  الأق�رش،  معبد  يف  ال�شاخمة،  الأق�رش 
خلفيتها مناظر �شماوية خالبة، مثل اقرتان كوكب امل�شرتي 
وكوكب الزهرة يف اأواخر �شهر اأغ�شط�ض 2005. وقد ن�رش 

العديد من هذه الأعمال من قبل اإ�شدارات علمية عاملية.

على  التالية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 
�شبكة الإنرتنت:

The King and Queen of Planets
 http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=87
Karnak Under Nighttime Sky
 http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=60
The King and the Messenger
http://www.bibalex.org/Eclipse2006/News_Details.aspx?id=74

�أمين حممد �إبر�هيم – �أخ�صائي �أول فلك
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�صورة الغــالف

 ،2007 يناير   26 اجلمعة، 
ي�صتك�صفون  "ال�صغار  برنامج 

الف�صاء" يف معبد الأق�رص.

الإ�رشاف
هــــدى امليقاتي

مدير مركز القبة ال�شماوية العلمي

التحرير
اأمين اإبراهيم

اأخ�شائي اأول فلك مبركز القبة ال�شماوية العلمي

ماي�سة عزب
من�شق ن�رش مبركز القبة ال�شماوية العلمي

مركز القبة ال�شماوية العلمي
مكتبــة الإ�شكنــدريـة

�ض.ب: 138 - ال�شاطبـي 
الإ�شكندرية 21526- - م�رش
تليفون: 4839999 )203(+

داخلي: 2351
فاك�ض: 4834981 )203(+

planetaru im@bibalex .org
www.bibalex .org/psc

كـلمـة العــدد

اأخبـار الكــون

طرائـف كونيــة

ملـف العــدد

منــاظــر كـونيــة

املحتويات
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