


2

3

11

12

13

14

o n  t h e  c o v e r 

NASA’s Hubble Space 
Telescope (HST) recently took 
exquisite images of a dying 
Sun-like star, revealing fine 
details of the fascinating 
cloud of gas and dust that 
surrounds the exposed 
blazing core of the star. 
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This close-up image of Mercury’s surface 
was acquired on 14 January 2008, using 
the Narrow Angle Camera (NAC) aboard 
the MESSENGER spacecraft. The image was 
taken before MESSENGER’s closest approach 
to Mercury. The view is near the planet’s 
terminator (the dividing line between the day 
side and night side of Mercury). The large 
crater situated on the right side in the bottom 
half of the image is Sullivan crater, a structure 
about 135 km across, named in honor of the 
American architect Louis Sullivan. 

On 14 January 2008, NASA’s MESSENGER 
spacecraft flew by Mercury, the nearest planet 
to the Sun. MESSENGER became the second 
spacecraft to visit Mercury in over 30 years. 
The spacecraft flew within only 200 km of 
Mercury’s surface at closest approach; this 
type of space maneuver is termed a flyby.

This is the first of three scheduled flybys of 
Mercury, before MESSENGER enters an orbit 
around the planet in March 2011. During 
this flyby, MESSENGER acquired over 1,200 
images, and conducted various observations 
of Mercury. The new images are the first 

close-up views of the enigmatic planet since 
NASA’s Mariner 10 spacecraft performed its 
third and final flyby of Mercury in 1975.

The name MESSENGER stands for MErcury 
Surface, Space ENvironment, GEochemistry 
and Ranging. Interestingly, Hermes, the 
Greek counterpart of Mercury, was the 
messenger of gods in Greek mythology.

MESSENGER’s objectives include studying 
Mercury’s surface, internal composition, 
magnetism, and extremely tenuous 
atmosphere. Scientists hope the observations 
would yield valuable clues to the origin and 
formation of the four terrestrial (rocky) planets: 
Earth, Venus, Mars and Mercury.

M E S S E N G E R  w a s  l a u n c h e d  o n 
3  A u g u s t  2 0 0 4 ,  from the Cape Canaveral 
Air Force Station, Florida, aboard the powerful 
Delta 2 Rocket. MESSENGER is now in a 
heliocentric orbit; another flyby of Mercury is 
due, on 6 October 2008. During its spectacular 
interplanetary tour, MESSENGER flew by Earth 
on 2 August 2005, and made two flybys of 
Venus on 24 October 2006 and 5 June 2007, 
respectively.

A third Mercury flyby is scheduled on
29 September 2009. MESSENGER’s planetary 
flybys have been planned to adjust the 
spacecraft’s orbit and slow its speed relative 
to Mercury at orbit insertion. After orbit 
insertion, scheduled on 18 March 2011, 
MESSENGER will study Mercury for a year.

During the previous mission to Mercury, 
the Mariner 10 spacecraft successfully imaged 
only about 45% of the surface of Mercury. 
With MESSENGER’s flyby of Mercury, views of 
the unexplored side of the planet have been 
revealed for the first time. This issue’s Picture 
Gallery features some of the incredible images 
relayed by MESSENGER.
Further Reading
MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/ 

MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/              
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html 

Spacecraft Glides by 
the Smallest Planet

Credit: NASA/Johns Hopkins University/Carnegie Institution of 
Washington
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On 4 February 2008, at 00:00 GMT, 
NASA transmitted the Beatles’ song “Across 
the Universe” in the direction of the Pole 
Star (Polaris), 431 light years away. The 
transmission was made using a 70-meter 
antenna of NASA’s Deep Space Network 
(DSN), located near Madrid, Spain. 

This was done to celebrate the 40th 
anniversary of the song, the 45th anniversary 
of the DSN, which communicates NASA’s 
distant space probes, and the 50th anniversary 
of NASA. The date became known as Across 
the Universe Day. The idea was proposed 
by Martin Lewis, a Beatles historian, who 
prompted all Beatles fans to play the track as 
it was beamed to the distant giant star. 

The song, written by Sir Paul McCartney 
and John Lennon, will take 431 years to reach 
the North Star. A hypothetical alien located 
around Polaris would need an antenna and a 
receiver to listen to the song. Polaris is a triple 
star system, consisting of three stars orbiting 
a common center of gravity. The other two 
stars are known as Polaris B and Polaris Ab. 
Polaris is also known as Polaris A. It is hotter, 
brighter and much larger than the Sun. 

The event marked the second time a piece 
of music had been intentionally transmitted 
into deep space. “Send my love to the aliens,” 
McCartney told NASA. “All the best, Paul.”

References
NY Daily News
http://www.nydailynews.com/news/us_world/2008/02/01/2008-

02-01_nasa_broadcasts_beatles_tune_in_space.html

Wikipedia

NASA Beams a Lovely 
Song to the Pole Star

STS-122 Flies to
the International 
Space Station 

On 7 February 2008, Space Shuttle 
Atlantis was launched toward the 
International Space Station (ISS), from the 
Kennedy Space Center (KSC), on a mission 
designated STS-122 (the acronym STS stands 
for Space Transportation System). STS-122 

Launch of Space Shuttle Mission STS-122
Credit NASA-KSC
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was the 24th shuttle mission to the ISS, and 
the 121st space shuttle flight since STS-1. The 
primary objective of STS-122 was to deliver 
the European Columbus science laboratory, 
built by the European Space Agency (ESA), to 
the ISS.

STS-122 was commanded by Navy 
Cmdr. Stephen N. Frick; Navy Cmdr. Alan G. 
Poindexter served as pilot. Mission specialists 
included Air Force Col. Rex J. Walheim, Stanley 
G. Love, Leland D. Melvin and ESA astronaut 
Hans Schlegel. Poindexter, Love and Melvin 
made their first spaceflight on this mission. 
Flight Engineer Léopold Eyharts (ESA) replaced 
Expedition 16 Flight Engineer Daniel M. Tani 
who returned to Earth aboard Atlantis. 

ESA’s Columbus Laboratory
Credit: NASA

On 20 February 2008, at 10:14 UTC, 
Atlantis landed at Runway 15 at KSC, Florida. 
The mission lasted 12 days, 18 hours, 
21 minutes and 43 seconds. Following the 
successful landing, Atlantis will be prepared 
for STS-125, the fifth and final servicing 
mission for the Hubble Space Telescope. 

By the completion of STS-122, ten flights 
remain in the Space Shuttle program until the 
retirement of the shuttle fleet in 2010, excluding 
two as-yet-unconfirmed Contingency Logistic 
Flights. http://en.wikipedia.org/wiki/STS-122- 
cite_note-manifest-3
Further Reading
STS-122 Mission Information from NASA
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/
sts122/main/ 

On the morning of 21 February 2008, a 
total lunar eclipse was visible in Egypt. The 
Moon plunged into Earth’s umbra at 03:43 EET 
(01:43 GMT). The Moon lasted 3 hours and 
26 minutes to traverse our planet’s immense 
shadow. BA Senior Astronomy Specialist, 
Aymen Ibrahem, acquired interesting images 
of the celestial spectacle.

The eclipse was visible from Africa, Europe, 
Western Asia, South America and most of 
North America. Total lunar eclipses are among 
the most beautiful natural phenomena. 
During totality, the Moon glows in various 
hues of yellow, orange and red. The visibility 
may also render the Moon tints of brown or 
grey. Unlike solar eclipses, lunar eclipses can 
be viewed safely with the unaided eye.

Caution:

In normal conditions, or during solar eclipses, 
never observe the Sun directly with your 
eyes, or through any optical aid. The Sun 
can be observed only with special scientific 
devices. Observe the Sun only under the 
supervision of an astronomy specialist.

“During the eclipse, the Moon shone in 
fascinating colors, including yellow, orange, 
red, white and grey,” said Ibrahem. “The 
wonderful sight gave me the impression that 
I was observing a bizarre moon orbiting a 
distant extrasolar planet.”

Total Eclipse
of the Moon

The Total Lunar Eclipse of 21 February 2008 
Photo by Aymen Ibrahem, BA Senior Astronomy Specialist
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The Moon set during the eclipse in Egypt. 
Ibrahem took over 600 images of the eclipse. 
Some of his images are presented in the 
picture gallery below.

Picture Gallery
Photos by Aymen Ibrahem,
BA Senior Astronomy Specialist

Fig (1)

This image, taken shortly before totality, 
shows various fascinating hues of the eclipsed 
Moon.

Fig (2)

Eclipse Planet

During the eclipse, Saturn, the ringed 
giant planet, and the bright star Regulus, the 
brightest star in the zodiacal constellation Leo, 
shone near the Moon in the sky. The Moon 
(3,476 km across) is approximately 400,000 
km from Earth, but on the eclipse day, Saturn 
(approximately 120,000 km across) was 
approximately 1.24 billion km away. By the 

stellar distance scale, Regulus is a nearby 
star; it is approximately 80 light years distant.
(One light year is equal to approximately 
10,000 billion km.) 

Fig (3)

Totality 

The Moon does not disappear during 
totality; it still glows in a faint red light. Due to 
refraction of sunlight by Earth’s atmosphere, 
sunlight is reddened, and directed to the lunar 
surface, where it is reflected back to Earth. 
Further Reading
NASA Eclipse Homepage
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html 

Endeavor Flies to the 
International
Space Station

STS-123 Crewmembers
Credit: NASA
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On 11 March 2008, Space Shuttle 
Endeavor was launched from the Kennedy 
Space Center (KSC) toward the International 
Space Station (ISS). The mission, designated 
STS-123, was the 25th shuttle flight to the 
ISS. The primary objective of the mission was 
delivering the first module of the Japanese 
laboratory, Kibo; and the Canadian Special 
Purpose Dexterous Manipulator, (SPDM) 
Dextre robotics system to the ISS. 

Navy Capt. Dominic L. Gorie, commanded 
STS-123; Air Force Col. Gregory H. Johnson 
served as pilot. Mission specialists included 
Richard M. Linnehan, Air Force Maj. Robert 
L. Behnken, Navy Capt. Michael J. Foreman 
and Japan Aerospace Exploration Agency 
astronaut Takao Doi. STS-123 was the 
first spaceflight for Johnson, Behnken and 
Foreman. 

The mission delivered NASA astronaut 
Garrett Reisman to the space station, who 
will replace European Space Agency astronaut 
Léopold Eyharts, scheduled to return to Earth 
aboard Endeavor. The mission is expected to 
last 16 days, and would be the longest shuttle 
mission to the ISS.
Further Reading
NASA’s Space Shuttle Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html 

NASA recently published an outstanding 
image of the massive elliptical galaxy NGC 
1132, combining data from the Chandra 
X-ray Observatory (CXO) and the Hubble 
Space Telescope (HST). 

In this image, the bluish-purple glow is 
X-ray emission recorded by CXO. HST visual 
light image shows a giant elliptical galaxy, 
dwarf galaxies in its vicinity and numerous 
other distant galaxies in the background.

Intriguingly, astronomers have found 
evidence that NGC 1132 contains an enormous 
amount of dark matter, a hypothetical form 
of invisible mysterious matter that does not 
emit electromagnetic radiation, and whose 
existence can yet be inferred only from 
its gravitational influence on surrounding 
observable objects.

The first evidence of dark matter was 
found by astronomer Fritz Zwicky in 1933. 
Zwicky discovered that the total mass of a 
cluster of galaxies, based on the motions of 
the galaxies, is much larger than the mass of 
the cluster’s visible material, e.g., the galaxies 
and clouds of gas. Modern cosmological 
theories show that dark matter constitutes 
about 90% of the total mass of the Universe.

Several theories have been put forward 
to explain the nature of dark matter. One 
explanation postulates that dark matter is 
composed of Weakly Interacting Massive 
Particles (WIMPs). It is also believed that faint 
or dark objects such as planets, dwarf stars and 
black holes may be significant constituents of 
the dark matter. 

Amazingly, the amount of dark matter 
bound to NGC 1132 is comparable to the dark 
matter found in an entire group of galaxies. 
Also, the large amount of hot gas detected 
by CXO is usually observed for a group of 
galaxies, rather than a single galaxy. 

This indicates that mighty NGC 1132 
may be a “fossil group”. Fossil group systems 
are believed to be the end stage of the total 
merging of a gravitationally interacting group 
of galaxies.

Two Space Telescopes 
Join Forces to Observe
a Mysterious Galaxy

The Massive Galaxy NGC 1132 
Credit: X-ray: NASA/CXC/Penn State/G. Garmire; Optical: 
NASA/ESA/STScI/M. West
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NGC 1132 is located approximately 318 
million light years away, and is located among 
the stars of the constellation Eridanus, the River.

The elliptical galaxies are ellipsoidal in 
shape. Their overall yellowish hue is due 
to old red stars. Giant elliptical galaxies are 
the largest galaxies of the Universe. A giant 
elliptical galaxy is several trillion times more 
massive than the Sun. Elliptical galaxies are 
almost depleted in cool gas, the raw material 
for star formation. They can no longer produce 
large numbers of new stars.
Further Reading

CXO
http://chandra.harvard.edu/about/index.html 

HST
http://hubblesite.org/ 

Elliptical Galaxies
http://seds.org/MESSIER/elli.html 

Detection of an 
Organic Molecule in 
an Extrasolar Planet 

NASA’s Hubble Space Telescope (HST) has 
made the first detection ever of an organic 
molecule in the atmosphere of an extrasolar 
planet (a planet orbiting another star). This 
startling discovery is an important step 
towards identifying signs of life on extrasolar 
planets, also known as exoplanets.

The molecule detected by Hubble is 
methane, which under certain circumstances 
can play a crucial role in prebiotic chemistry, 

the chemical reactions believed to be necessary 
for the formation life.

This discovery demonstrates that Hubble 
and upcoming space missions, such as 
NASA’s James Webb Space Telescope, can 
detect organic molecules on exoplanets by 
studying their chemical makeup through 
spectroscopy. 

“This is a crucial stepping stone to 
eventually characterizing prebiotic molecules 
on planets where life could exist,” said Mark 
Swain of NASA’s Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), who led the research team that made 
the discovery. Swain is lead author of an 
article that reported the discovery.

The discovery was made through 
extensive observations made in May 2007 
with HST’s Near Infrared Camera and Multi-
Object Spectrometer (NICMOS). It is also 
a confirmation of the discovery of water 
molecules in the planet’s atmosphere, made 
earlier in 2007 by NASA’s Spitzer Space 
Telescope (SST). “With this observation there 
is no question whether there is water or 
not—water is present,” said Swain.

The exoplanet, known as HD 189733b, is 
a Jupiter-sized planet, located 63 light-years 
away in the constellation Vulpecula (the Fox). 
It is too massive and too hot to host life. HD 
189733b, dubbed a “hot Jupiter”, is so close 
to its parent star that it takes just over two 
days to complete an orbit. Due to its proximity 
to its parent star, HD 189733b’s atmosphere 
swelters at nearly 930 degrees Celsius, about 
the same temperature as the melting point of 
silver.

The observations were made as the planet 
HD 189733b passed in front of its parent star 
in an event known as transit. As the light from 
the star shone briefly through the exoplanet’s 
atmosphere, the gases in the atmosphere 
imprinted their characteristic signatures on 
the light from the star HD 189733.

The astronomers were surprised to find 
that the planet has more methane than 
predicted by current models for hot Jupiter-
like exoplanets.
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“This indicates we don’t really understand 
exoplanet atmospheres yet,” said Swain. “These 
measurements are an important step to our 
ultimate goal of determining the conditions, 
such as temperature, pressure, winds, clouds, 
etc., and the chemistry on planets where life 
could exist. Infrared spectroscopy is really the 
key to these studies because it is best matched 
to detecting molecules,” said Swain.
Further Reading
HST’s News Release
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/11/full/ 
Hubble Site
http://hubblesite.org/ 
Spitzer Site
http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml 

Saturn Orbiter 
Performs a Unique 
Maneuver

On 12 March 2008, NASA’s Cassini 
spacecraft performed a daring flyby of 
Saturn’s moon Enceladus, flying about
15 km/s through icy plumes emanating 
from the south polar region of the moon. 
At closest approach, Cassini flew within 
only 50 km above the surface of Enceladus 
(505 km across); obtaining valuable samples 
that might indicate the presence of a 
water ocean beneath the moon’s icy crust. 

These plumes resemble terrestrial geysers, 
a volcanic phenomenon in which a hot column 
of water and steam erupts periodically from 
below the ground.

Scientists believe the geysers of Enceladus 
could provide evidence that liquid water 
exists beneath the icy crust of Enceladus. The 
geysers erupt from fractures extending across 
the moon’s south pole, spewing out water 
vapor at approximately 400 m/s.

Fig (1)
This three-image mosaic is the highest resolution view ever ac-
quired of the north polar region of Saturn’s moon Enceladus. 
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

An artist’s impression showing Saturn in the sky of Enceladus, 
a moon featuring cryovolcanism
Credit: NASA/JPL

The new data provide a new view of 
the fractures that modify the surface, and 
would yield a better understanding of the 
geologic evolution of the moon’s north pole 
and south pole. New images demonstrate 
that compared to much of the southern 
hemisphere on Enceladus, the south polar 
region in particular, the north polar region is 
much older and pitted with craters of various 
sizes. These craters show different stages of 
disruption and alteration by tectonic activity, 
and probably from earlier heating beneath 
the crust. 

“These new images are showing us in 
great detail how the moon’s north pole differs 
from the south, an important comparison for 
working out the moon’s obviously complex 
geological history,” said Carolyn Porco, leader 
of Cassini’s imaging team. “And the success 
of yesterday’s daring and very low-altitude 
flyby means this coming summer’s very close 
encounter, when we get exquisitely detailed 
images of the surface sources of Enceladus’ 
south polar jets, should be an exciting ‘next 
big step’ in understanding just how the jets 
are powered.”
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This flyby and another one planned for 
9 October 2008 were so designed to allow 
Cassini’s particle analyzers to dissect the 
“body” of the plume for information on the 
density, size, composition and speed of its 
particles. Cassini’s instruments discovered 
evidence for the geyser-like jets on Enceladus 
in 2005, finding that the continuous eruptions 
of ice create a gigantic halo of ice dust and 
gas around Enceladus, which helps supply 
material to Saturn’s E-ring.

Three more flybys of Enceladus are 
planned for 2008. In June 2008, Cassini will 
complete its prime four-year mission to Saturn. 
An extension of Cassini’s mission is proposed, 
and there would be more Enceladus flybys 
during this mission extension.
Further Reading
NASA’s JPL News Release
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-044 
Cassini’s Official Websites
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
http://saturn.jpl.nasa.gov/ 

NASA’s Hubble and Spitzer space 
observatories have joined forces to discover 
one of the youngest known galaxies in the 
early Universe. Interestingly, the powerful 

telescopes were aided by a natural “zoom 
lens”, an effect known as gravitational lensing, 
which magnified and intensified the image of 
the distant galaxy. 

The galaxy, known as A1689-zD1, is 
believed to have formed only 700 million 
years after the Big Bang, in the middle of 
the Universe’s “dark ages”, believed to 
have begun about 400,000 years after the 
Big Bang, as matter in the expanding infant 
Universe cooled and formed clouds of cold 
hydrogen. The first stars and galaxies began 
to form at some point during this era; their 
radiation reheated the foggy, cold hydrogen, 
bringing the Dark Ages to an end, about a 
billion years after the Big Bang.

Interestingly, the galaxy’s image was 
magnified and brightened by a magnificent 
natural telescope, a phenomenon known 
as a gravitational lens. A gravitational lens is 
observed when light rays from a very distant 
cosmic object, such as a galaxy, are deflected 
around a nearer massive object, such as a 
cluster of galaxies, situated between the distant 
object and Earth. The effect was predicted by 
Albert Einstein’s theory of General Relativity.

A relatively nearby massive cluster of 
galaxies, roughly 2.2 billion light-years away, 
magnifies and intensifies the light from the 
much more distant A1689-zD1, which lies 
near the cluster’s direction in space. The 
sophisticated infrared detectors of Hubble 
and Spitzer allowed the galaxy’s infrared light 
to be recorded.

Space Telescopes 
discover a Distant 
Infant Galaxy

Further Reading
Astronomers Eye Ultra-Young, Bright Galaxy in Early 
Universe
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-04/
release.shtml  
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NASA’s Hubble Space Telescope (HST) 
recently took exquisite images of a dying Sun-
like star, revealing fine details of the fascinating 
cloud of gas and dust that surrounds the 
exposed blazing core of the star. 

The object, designated NGC 2371, is 
known as a planetary nebula. The remnant 
star shining at the center of NGC 2371 is 
the extremely hot core of the progenitor 
star, now stripped of its outer gaseous 
envelope. Its surface temperature is over 
130,000 degrees Celsius! NGC 2371 
lies about 4,300 light-years away in the 
zodiacal constellation Gemini, the Twins.

There are prominent pink clouds lying on 
opposite sides of the central star. They are 
relatively cool and dense, compared to the 
rest of the gas in the nebula.

The numerous, very small pink dots mark 
relatively dense and small knots of gas, which 
are also located diametrically opposite, with 
respect to the star. These features appear to 
represent the ejection of gas from the star 
along a specific direction. The jet’s direction 
has changed through the past few thousand 
years. Astronomers propose that this behavior 
could be due to the possible presence of 
a companion star orbiting the observable 
central star.

A planetary nebula is an expanding cloud 
of gas ejected from a low-mass star during 
the end throes of its life. The nebula glows 
due to ultraviolet radiation emitted by the 
hot central star. By the cosmic time scale, 
planetary nebulae are very short-lived. In only 
a few tens of thousands of years they disperse 
into space. The central star will then gradually 
cool down, turning into a white dwarf, the 
final stage of evolution for most stars. 

The term “planetary nebula” was coined 
by Sir William Herschel, the discoverer of the 
planet Uranus, as these nebulae somewhat 
resemble the fuzzy disc of Uranus, when 
viewed through a small telescope.

The image is a composite of images 
obtained by Hubble’s WFPC2 instrument. 
Four filters were used to sample narrow 
wavelength ranges matching the emission of 
specific chemical elements. The color is due 
to assigning different hues (colors) to each 
monochromatic image.

Further Reading
Last Confessions of a Dying Star
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/13/

A Dying Sun-like Star
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A s t r o n o m i c a l
B i o g r a p h y

Harlow Shapley (1885-1972), an eminent 
astronomer of the 20th century,  contributed 
enormously to astronomy. He is credited for 
changing our view of our Galaxy, the Milky 
Way, and the Solar System’s location in the 
Galaxy; he also made the first reasonable 
estimate of the size of the Galaxy, revealing that 
it is much larger than previously believed.

Shapley was born on 2 November 1885, in 
Nashville, Missouri, USA. He exited school with 
the equivalent of a fifth grade education but 
continued to study at home, and completed 
a six-year high school program in two years, 
graduating as class valedictorian. 

Shapley earned his BSc in 1910 from the 
University of Missouri, and then wrote an 
important PhD thesis on eclipsing binary stars 
under the supervision of Henry Norris Russell 
at Princeton. An eclipsing binary star consists 
of two stars in orbit around a common center 
of gravity, showing light variations due to 
mutual eclipses. Shapley also studied another 
type of variable stars, the Cepheid variables, 
and showed that their brightness fluctuations 
are not due to eclipses. 

Shapley worked at Mt. Wilson Observatory 
where he employed the 60-inch reflecting 
telescope to conduct his revolutionary 
studies on globular clusters, giant spherical 
agglomerations of stars that orbit our Galaxy. 
At the time, it was generally believed that 
the Solar System lies in a distinctive position, 
near the Galaxy’s center. By determining the 

distribution and distances of globular clusters, 
Shapley demonstrated these spectacular 
stellar swarms are roughly distributed in a 
sphere centered at the center of the Galaxy. 
He further estimated the distance of the Sun 
from the Galactic center, and showed the 
Sun’s position in the Galaxy is not peculiar; 
the Sun lies thousands of light years away 
from the Galaxy’s center. 

Although Shapley’s calculations were 
considerably in error, due to the fact that 
cosmic dust in the Milky Way diminished the 
amount of light from a globular cluster that 
reached Earth, thus making it appear more 
distant. Shapley’s estimate of the size of the 
Galaxy was, however, within the same order 
of magnitude of the currently accepted value. 
Shapley deduced that the Sun is 50,000 light 
years from the Milky Way’s center. This value 
was corrected to about 30,000 light years.

On 26 April 1920, he debated Heber D. 
Curtis over the scale of the Universe; the debate 
was later dubbed the Great Debate. Shapley 
counter argued the theory that the Sun was at 
the center of the Galaxy, and argued in favor 
of the idea that globular clusters and spiral 
nebulae belong to the Milky Way. He was 
only incorrect about the relation between our 
Galaxy and the spiral nebulae, later shown by 
Edwin Hubble to be external galaxies, similar 
to our own. Hubble’s discovery dramatically 
revolutionized our view of the cosmos.

From 1921 to 1952, Shapley was Director 
of the Harvard College Observatory, where 
he studied nearby galaxies, and found that 
galaxies tend to occur in clusters, which he 
called metagalaxies. He also compiled catalogs 
of galaxies. 

Shapley wrote numerous books and was 
a distinguished writer of popular science. He 
headed many organizations and helped found 
American scientific associations, including the 
National Science Foundation. He was also 
a cofounder of UNESCO. Shapley received 
prestigious awards and honors, including the 
Medal of the Royal Astronomical Society in 
1934, and the Bruce Medal in 1939.
References
The Bruce Medalists: Harlow Shapley
http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/shapley/index.html 
The Great Debate
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity

Harlow Shapely
and the Structure of
the Milky Way Galaxy

An Infrared Image of the Core of the Milky Way Galaxy
The image was acquired by NASA’s Spitzer Space Telescope.
Credit: NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech)
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The Hubble Space Telescope’s Advanced 
Camera for Surveys (ACS) pictured this cosmic 
wonder, a spectacular pair of gravitationally 
interacting galaxies, known as “The Mice”. 
Due to the mutual gravitational influence 
between the two galaxies, immensely long 
tails of stars, gas and dust extend from both 
galaxies. The Mice are located 300 million 
light-years away. They will ultimately merge 
forming a single giant ellipsoidal galaxy, 
termed elliptical galaxy. The Mice are also 
technically designated NGC 4676. 

The exquisite image is the most detailed 
view ever obtained of this deep sky showpiece. 
In the galaxy at left, the bright blue patch 
is resolved into clusters and associations 
of young, hot blue stars, whose formation 
has been stimulated by the tidal forces of 
the gravitational interaction. Material is also 
streaming between the two galaxies. 

Sophisticated computer simulations show 
that the two galaxies were closest together 
approximately 160 million years ago. This is 
fairly recent by the standards of the cosmic 
time scale. The stars, gas, and luminous 
clumps of stars in the tidal tails will either fall 
back into the merged galaxies or orbit in the 
halo of the newly-formed elliptical galaxy.

The Mice foretell what may happen to 
our own Galaxy several billion years from now 
when it collides with our near giant neighbor, 
the Andromeda Galaxy.

This picture is assembled from three sets 
of images taken on 7 April 2002, in blue, 
orange, and near-infrared filters.
Further Reading
Hubble Site
http://hubblesite.org/ 
The Antennae Galaxies
http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/
pr2006046a/ 

When the Cat is Away,
the Space Mice will Play
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P i c t u r e  G a l l e r y

On 14 January 2008, NASA’s MESSENGER 
spacecraft flew by Mercury, the smallest and 
innermost planet. The spacecraft relayed over 
1,200 images, providing valuable insights 
into this mysterious world. The images show 
Mercury’s varied rugged terrain, including 
large craters and magnificent cliffs. The 
Mariner 10 spacecraft imaged only about 45% 
of the surface of the planet. Some images are 
the first glimpses into the unexplored side of 
Mercury. This gallery presents some of these 
impressive pictures.

On Mercury, craters are named after 
persons, now deceased, who have made 
contributions to the humanities, such as 
artists, musicians, painters, and authors. 
The International Astronomical Union (IAU) 
oversees the official process of naming new 
features discovered on the Solar System’s 
objects. The images taken by MESSENGER 
during its first encounter with Mercury cover 
a large region of Mercury’s surface previously 
unseen by the spacecraft, revealing many 
new terrains.
For more images and information, please visit the websites 
below.
MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/ 
MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/              
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html 

A New Close Encounter
with Mercury 

The True Colors of Mercury 

This color image of Mercury is a mosaic 
revealing the subtle and various colors 
of Mercury’s surface. It was produced by 
combining images taken in violet, red, 
and infrared filters. The images were taken 
while the spacecraft was receding from 
Mercury after its closest approach on 
14 January 2008. The diameter of Mercury 
is approximately 4880 km. The image 
spatial resolution is about 2.5 km per pixel.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 
Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Mercury’s North Pole 

The image shows Mercury’s north pole. 
The area shown in this image lies in the 
unexplored side of Mercury. The planet’s 
terminator, the dividing line between the day 
side and night side of Mercury, is visible at 
top left. Near the terminator, the Sun is low 
above the horizon of Mercury, casting long 
shadows and causing height differences of 
the surface to appear more pronounced in 
this region.

This image was acquired about 
94 minutes after MESSENGER’s closest 
approach to Mercury, when the spacecraft 
was at a distance of about 32,000 km. 

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Carnegie Institution of Washington
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W i n t e r  2 0 0 7

Horizon of Mercury

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Carnegie Institution of Washington

As NASA’s MESSENGER spacecraft 
approached Mercury for its eagerly-awaited 
first flyby, the spacecraft acquired this image 
showing various surface markings, including 
smooth plains at the center of the image, 
numerous impact craters and rough material 
that appears to have been ejected from the 
large crater to the lower right.

Magnificent Cliffs

The image shows long and high cliffs. 
These giant cliffs are believed to have formed 
when Mercury’s interior cooled, and the entire 
planet shrank slightly as a result. Some of 
these cliffs extend for hundreds of kilometers. 
The MESSENGER science team members are 
busy mapping these newly-discovered cliffs 
to investigate whether they are common all 
over the planet.

A Historic Picture 

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Carnegie Institution of Washington

This is the first image relayed back to 
Earth following the MESSENGER flyby of 
Mercury, and then published on the web 
within hours. This is the historic first glimpse 
into the previously unseen side of Mercury. 
Near the center of this image is a small crater 
with a prominent set of bright rays extending 
across Mercury’s surface away from the crater. 
Bright rays are commonly made during a 
crater-forming impact on an airless object like 
the Moon or Mercury. 

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labo-
ratory/Carnegie Institution of Washington
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"مي�سينجر" من  اقرتاب  خالل  ال�سورة  هذه  التقاط  مت 
اأفق الكوكب، كما تنت�رش على ال�سطح  عطارد، ونرى فيها 
فوهات نيزكية، و�سهول ممتدة، و�سظايا يبدو اأنها تناثرت 
النيزكية  الفوهة  تكون  اإىل  اأدى  الذي  اال�سطدام  نتيجة 

الكبرية التي يف اأ�سفل ميني ال�سورة.

�أفق عطارد

لقطة تاريخية

منحدر�ت �صخرية كبرية

صورة من: 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/

Carnegie Institution of Washington

ملئات  متتد  �سخرية  منحدرات  ال�سورة  هذه  تظهر 
الكيلومرتات على �سطح عطارد. يبلغ ات�ساع املنطقة املبينة 
املنحدرات  انت�سار  اأن  ويعتقد  كم.   200 ال�سورة  يف 
ال�سخرية الطويلة على �سطح عطارد نتج عن انكما�ش قليل 
للكوكب، عندما انخف�ست درجة حرارة باطنه. لذا يعكف 
املنحدرات  لهذه  عمل خرائط  على  "مي�سينجر" االآن  فريق 

ال�سخرية ملعرفة توزعها على �سطح عطارد.  

هذه هي اأول �سورة يتم التقاطها لعطارد خالل حتليق 
حفرة  نرى  ال�سورة  مركز  ويف  منه،  "مي�سينجر" بالقرب 
نيزكية �سغرية، تخرج منها اأ�سعة المعة، وتتكون مثل هذه 
نيزك  ا�سطدام  من  تنتج  التي  ال�سظايا  تناثر  بفعل  االأ�سعة 

كبري ب�سطح جرم �سخري بال هواء مثل عطارد اأو القمر. 

صورة من: 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/

Carnegie Institution of Washington

صورة من: 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/

Carnegie Institution of Washington
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منـاظر كونية

يف 14 يناير 2008، طارت �سفينة الف�ساء االأمريكية 
عطارد،  كوكب  من  بالقرب   MESSENGER "مي�سينجر" 
اأ�سغر الكواكب، واأقربها اإىل ال�سم�ش. وقد اأخذت ال�سفينة 
�سطح  من  منخف�ش  ارتفاع  على  حتليقها  خالل  الف�سائية 
عطارد اأكرث من 1200 �سورة للكوكب، مثلت نظرة جديدة 
الت�ساري�ش  ال�سور  تظهر  الغام�ش.  ال�سغري  العامل  لهذا 
الوعرة واملتنوعة لكوكب عطارد، مثل الفوهات النيزكية 
خالل  ويف  الطويلة.  ال�سخرية  واملنحدرات  العمالقة، 
ال�سفينة  رحلة  عطارد،  لكوكب  ال�سابقة  الف�سائية  الرحلة 
الف�سائية االأمريكية "ماريرن Mariner 10 "10، مت ت�سوير 
45 % فقط من �سطح الكوكب، لهذا متدنا ال�سور اجلديدة 
مبناظر غري م�سبوقة من اجلانب الذي مل ي�ستك�سف بعد من 

عطارد. ويف هذا املعر�ش نقدم بع�ش هذه ال�سور.

على  النيزكية  الفوهات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ت�سكيليني  فنانني  باأ�سماء  ت�سميتها  متت  قد  عطارد  �سطح 
ومو�سيقيني، واأدباء، وغريهم ممن قدموا اإ�سهامات هامة 
يف الفنون والعلوم االإن�سانية. وهذه االأ�سماء يتم اإطالقها 
 International باختيار اأو مبوافقة االحتاد الدويل الفلكي
ت�سمية  اخت�سا�ساته  من  الذي   ،Astronomical Union
ت�ساري�ش الكواكب واالأقمار يف النظام ال�سم�سي. وبع�ش 
�سور هذا املعر�ش مت معاجلتها بتقنيات خا�سة، من اأجل 

اإظهار االألوان املختلفة على �سطح عطارد.
يرجى  ومعاجلتها،  ال�سور  التقاط  تقنيات  عن  واملعلومات  ال�سور،  من  ملزيد 

زيارة املواقع التالية على �سبكة االإنرتنت:- 

هذه ال�سورة امللونة لكوكب عطارد تظهر التباين اخلافت 
يف االألوان على �سطحه. ومت عمل هذه ال�سورة بدمج �سور 
البنف�سجي، واالأ�سعة  االأحمر، وال�سوء  ال�سوء  التقطت يف 

لقاء جديد مع كوكب عطارد

�لقطب �ل�صمايل لكوكب عطارد

�ألو�ن كوكب عطارد

حتت احلمراء، وهي تظهر جزًءا من اجلانب الذي مل يكن 
قد ا�ستك�سف بعد يف عطارد. والتقطت هذه ال�سورة اجلميلة 
اأق�رش  بلوغها  بعد  عطارد،  عن  "مي�سينجر"  ابتعاد  خالل 
بعد من الكوكب يف 14 يناير 2008. ويبلغ قطر كوكب 
 resolution عطارد 4880 كم تقريًبا، وتبلغ دقة ال�سورة

.pixel 2.5 كم لكل نقطة ر�سم

هذه �سورة للقطب ال�سمايل لكوكب عطارد، ونرى فيها 
ا ت�ساري�ش جديدة مل تر�سد من قبل. ويف اأعلى ي�سار  اأي�سً
ال�سورة يظهر احلد الفا�سل terminator بني الليل والنهار 
النور  بني  الفا�سل  اخلط  ذلك  من  وبالقرب  عطارد.  على 
والظالم تكون ال�سم�ش قريبة من االأفق يف �سماء عطارد، 
االرتفاع  التباين يف  الظالل، وتو�سيح  امتداد  ي�سبب  مما 
التقاط  مت  املنطقة.  هذه  يف  املختلفة  الت�ساري�ش  بني 
"مي�سينجر" اأقرب  بلوغ  بعد م�سي 94 دقيقة من  ال�سورة 
الف�سائية على  ال�سفينة  اإىل كوكب عطارد، وكانت  م�سافة 

بعد 32 األف كم من الكوكب.  

MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/ 

NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie 
Institution of Washington

 NASA/Johns Hopkins University Applied Physics من:  �سورة 
Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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طرائف فلكية

يف هذه ال�سورة التي التقطتها كامريا امل�سح املتطورة 
لتل�سكوب الف�ساء "هبل" نرى جمرتني ميتد من كل منهما ما 
يبدو كذيل طويل من املادة، مما يجعلهما ت�سبهان الفئران، 
لهذا متت ت�سميتهما "الفاأران" The Mice. وتظهر االأر�ساد 
والنماذج النظرية اأن املجرتني يف حالة ت�سادم، وقد تكون 
هذان الذيالن ب�سبب تاأثري اجلذب املتبادل بني املجرتني، 
النجوم املتناثرة، والغاز، والغبار  ويتكون كل ذيل من 
الكوين. وت�سري احل�سابات املعقدة اإىل اأن املجرتني �سوف 
بي�ساوية  عمالقة،  واحدة  جمرة  يف  النهاية  يف  تندجمان 
   .NGC4676 ال�سكل. وُتعرف "الفاأران" ا�سطالًحا با�سم

وتعد ال�سورة املبينة اأعاله اأكرث ال�سور دقة وو�سوًحا 
نرى  وفيها  والطريفة،  املده�سة  الكونية  الظاهرة  لهذه 
ح�سوًدا وجتمعات جنمية من جنوم زرقاء �سديدة احلرارة، 
تكونت نتيجة تفاعل ُقَوى اجلذب بني املجرتني، فيما ي�سبه 
ا  تاأثري املد واجلزر بني االأر�ش والقمر، كذلك نرى في�سً

من املادة ين�ساب بني املجرتني.  

وتظهر مناذج الكمبيوتر املتطورة اأن امل�سافة الفا�سلة 
بني املجرتني كانت اأق�رش ما ميكن منذ 160 مليون عام، 
وهذه فرتة حديثة بالن�سبة ملقايي�ش الزمان الكوين. ومن 

فئر�ن يف �لف�صاء

املتوقع اأن تهوي النجوم و�سحب الغاز والغبار التي متتد 
اأو تتحرك يف  من املجرتني نحو املجرتني املت�سادمتني، 
مدارات يف هالة كبرية حول املجرة البي�ساوية اجلديدة. 

امل�سل�سلة  املراأة  وجمرة  جمرتنا،  اأن  املثري  ومن 
)اأندروميدا( Andromeda Galaxy، وهي اأقرب املجرات 
الكبرية اإلينا، تقرتبان من بع�سهما البع�ش، وهما بالفعل 
اإىل ت�سادم كوين كبري خالل عدة باليني من  يف طريقهما 
"الفاأران" بلمحة من امل�ستقبل  ال�سنني، لهذا متدنا �سورة 

ا!! البعيد جدًّ

مت التقاط هذه ال�سورة يف 7 اإبريل 2002، با�ستخدام 
مر�سحات �سوئية زرقاء، وبرتقالية، وحتت حمراء.

�سبكة  على  التالية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
االإنرتنت:-

Hubble Site
http://hubblesite.org/ 
The Antennae Galaxies
http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/
pr2006046a/ 
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 Harlow  )1972-1885( �سابلي"  "هارلو  يعد 
Shapley من اأكرب علماء الفلك يف القرن الع�رشين. فقد قدم 
نظرتنا  من  غريت  مذهلة،  واكت�سافات  هائلة،  اإ�سهامات 
ملجرة الطريق اللبني، وملوقع النظام ال�سم�سي فيها، كما 
قام بتقدير ات�ساع املجرة، بدرجة معقولة من الدقة، الأول 
مرة يف تاريخ علم الفلك، فاأظهر اأن حجمها اأكرب كثرًيا مما 

كان معتقًدا قبل ذلك. 

يف   ،1885 نوفمرب   2 يف  �سابلي"  "هارلو  ولد 
ترك  ولقد  االأمريكية.  "مي�سوري"  بوالية  "نا�سفيل"، 
املدر�سة مبكًرا، اإال اأنه ا�ستكمل تعليمه يف املنزل، ثم التحق 
موؤهاًل  بعدها  اأ�سبح  عامني،  ملدة  مكثفة  درا�سية  بدورة 
 ،1910 "�سابلي" عام  تخرج  وقد  باجلامعة.  لاللتحاق 
ثم بداأ ر�سالة الدكتوراة حتت اإ�رشاف الفلكي الكبري "هرني 
نوري�ش را�سل" Henry Norris Russell، وكان مو�سوع 
اللمعان يعرف  النجوم املتغرية  لنوع من  الر�سالة درا�سة 
 ،eclipsing binaries الك�سوفية  املزدوجة  النجوم  با�سم 
والنجم املزدوج الك�سويف نظام من جنمني يدوران حول 
نتيجة  النجمني،  اإ�ساءة  وتتغري  م�سرتك،  جذب  مركز 
اأمام  منهما  كل  مرور  ب�سبب  للنجمني،  متبادل  ك�سوف 
ا. كذلك در�ش "�سابلي" نوًعا اآخر من النجوم  االآخر دوريًّ
)ن�سبة  قيفاو�ش  متغريات  با�سم  تعرف  اللمعان  املتغرية 
هذه  اأن  برباعة  واأظهر   ،)Cepheus قيفاو�ش  كوكبة  اإىل 

النجوم لي�ست متغريات ك�سوفية.   

حيث  ويل�سون"  "جبل  مر�سد  يف  "�سابلي"  عمل  وقد 
مراآته  قطر  يبلغ  الذي  الكبري  العاك�ش  التل�سكوب  ا�ستخدم 
60 بو�سة the 60-inch reflector قدم درا�ساته الهامة 
جتمعات  وهي   ،globular clusters الكروية  للح�سود 
قطر  وي�سل  كروي،  �سكل  يف  تنتظم  النجوم،  من  �سخمة 
�سنة �سوئية، ويحتوي على  لنحو 100  ح�سد كروي كبري 

من �سري كبار الفلكيني
هارلو �صابلي

وقيا�س حجم جمرة الطريق اللبني

�سورة يف االأ�سعة حتت احلمراء لقلب جمرة الطريق اللبني من تل�سكوب الف�ساء "�سبيتزر"
)NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy )SSC/Caltech :سورة من�

احل�سود  اأبعاد  "�سابلي"  قدر  النجوم.  من  االآالف  مئات 
اأن  فا�ستنتج  الف�ساء،  يف  توزعها  ودر�ش  الكروية، 
احل�سود الكروية تنت�رش يف الف�ساء يف هالة كروية مركزها 
عن  ال�سم�ش  بعد  ح�ساب  ا�ستطاع  كما  املجرة،  مركز  هو 
مركز املجرة بدرجة قريبة من التقدير احلديث املتفق عليه 
بل  املجرة،  مركز  يف  لي�ست  ال�سم�ش  اأن  واأو�سح  حاليًّا، 
اإىل احلافة،  اأقرب  تقع بني مركزها وحافتها، يف موقع 
على بعد حوايل 50 األف �سنة �سوئية من املركز )التقدير 
ويرجع  �سوئية(.  �سنة  األف   30 تقريًبا  ي�ساوي  احلايل 
اخلطاأ امللحوظ يف ح�سابات "�سابلي" اإىل اأن الغبار الكوين 
الذي ينت�رش يف املجرة وي�سبب اإ�سعاف �سدة �سوء النجوم 
واحل�سود النجمية، مل يكن تاأثريه معروًفا يف ذلك الوقت، 
اأبعادها  يقدر  التي كان  الكروية  اأن احل�سود  ل�سابلي  فبدا 

اأكرث بعًدا من احلقيقة.

ويف 26 اإبريل 1920، �سارك "�سابلي" يف املناظرة 
 Heber "الكربى، التي ناظر فيها زميله الفلكي "هيرب كريتز
"�سابلي" يف دح�ش  Curtis حول حجم الكون. وقد جنح 
ال�سم�ش تقع يف قلب املجرة، وبرهن  باأن  القائلة  النظرية 
اأنه كان  اإال  اإىل جمرتنا،  تنتمي  الكروية  اأن احل�سود  على 
ا اأنظمة  خمطًئا يف ادعائه باأن ال�سدم احللزونية كانت اأي�سً
 Edwin "هبل "اإدوين  اأظهر  حيث  ملجرتنا،  تابعة  جنمية 
هي  احللزونية  ال�سدم  اأن  قليلة  ب�سنوات  ذلك  بعد   Hubble
جمرات م�ستقلة تقع خارج جمرتنا، وتغريت نظرتنا للكون 
متاًما، وتبني لنا الأول مرة مدى االت�ساع احلقيقي للكون.

"�سابلي"  عمل   ،1952 عام  حتى   1921 عام  ومن 
املجرات  در�ش  حيث  "هارفارد"،  كلية  ملر�سد  مديًرا 
القريبة، وقدم اكت�سافه الكبري اأن اأغلب املجرات تنتظم يف 
ح�سود كبرية clusters of galaxies، ترتابط فيها املجرات 
املجرات"  "فوق  واأ�سماها  املتبادلة،  اجلذب  بقوى  مًعا 
هامة  كتالوجات  "�سابلي"  اأنتج  كذلك   .metagalaxies
ا  اأ�ستاًذا قديًرا، وتربويًّ ا  "�سابلي" اأي�سً للمجرات. وكان 
كما  "هارفارد"،  يف  للخريجني  مدر�سة  فاأ�س�ش  المًعا، 
قام بنقل مواقع بع�ش حمطات الر�سد التابعة لهارفارد. 
بارًزا  الكتب، وكان كاتًبا  "�سابلي" العديد من  األف  وقد 
يف جمال تب�سيط العلوم. كذلك تراأ�ش "�سابلي" العديد من 
القومية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  يف  و�سارك  العلمية،  املنظمات 
العلمية االأمريكية National Science Foundation، ويف 

تاأ�سي�ش منظمة اليون�سكو.

املراجع:
The Bruce Medalists: Harlow Shapley
http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/shapley/index.html 
The Great Debate
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity
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ملف العـــــدد

Last Confessions of a Dying Star
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/13/

رائعة  �سورة  حديًثا  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  ن�رشت 
من  االأخرية  باملراحل  مير  وهو  لل�سم�ش،  مماثل  لنجم 
والغبار  الغاز  من  �سحابة  تظهر  وفيها  الطويلة،  حياته 
مت  خالبة.  باألوان  وتتوهج  املحت�رش،  النجم  بقلب  حتيط 

التقاط ال�سورة بوا�سطة تل�سكوب الف�ساء "هبل".

يعرف هذا النوع من ال�سحب الكونية )ال�سدم( با�سم ال�سدمي 
الكوكبي planetary nebula، ويرى يف مركز ال�سدمي قلب 
النجم، الذي انك�سف بعد اأن متدد الغالف الغازي اخلارجي 
للنجم، مكوًنا هذا ال�سدمي املتالألئ. ويف حياة النجم، كان 
ا جباًرا، تزيد درجة حرارته على  قلب النجم مفاعاًل نوويًّ
10 ماليني درجة مئوية، وينتج ال�سوء واحلرارة، واالآن 
انخف�ست درجة حرارة �سطحه اإىل حوايل 130 األف درجة 

با�سم موت جنم مماثل لل�صم�س ا�سطالًحا  يعرف  الذي  ال�سدمي،  هذا  ويبعد  مئوية. 
االأر�ش،  عن  �سوئية  �سنة   4300 بحوايل   NGC 2371

.Gemini اجلوزاء  كوكبة  جنوم  بني  ال�سماء  يف  ويرى 

جانبي  على  اللون،  وردية  �سحب  ال�سورة  يف  ُت�ساهُد 
قلب النجم )النجم املركزي( املنك�سف، وهي باردة ن�سبيًّا، 

وكثيفة باملقارنة بباقي ال�سدمي.

كذلك تتالأالأ نقط �سوئية كثرية، وردية اللون، تتماثل 
ا يف مواقعها بالن�سبة للنجم املركزي، وهي كتل من  اأي�سً
املادة، يبدو اأنها لفظت من النجم على امتداد اجتاه معني، 
كما اأن هذا االجتاه تغري على مدى ب�سعة اآالف من ال�سنني. 
النجم  حول  املادة  توزع  منط  من  الفلك  علماء  وي�ستدل 
املركزي على وجود جنم رفيق، مل يكت�سف بعد، يدور مع 

النجم املركزي حول مركز جذب م�سرتك. 

فوق  االأ�سعة  �سقوط  بفعل  الكوكبية  ال�سدم  وت�سيء 
ذرات  على  املركزي  النجم  عن  ال�سادرة  البنف�سجية 
ال�سدمي  يعترب  الكونية،  وباملقايي�ش  ال�سدمي.  الغازات يف 
ت�ستغرق  النجم،  حياة  اأواخر  يف  ق�سرية  مرحلة  الكوكبي 
حوايل 70 األف عام، ف�رشعان ما يتمدد ال�سدمي، ويتال�سى 
املركزي،  النجم  يخبو  بينما  بالنجم،  املحيط  الف�ساء  يف 
 ،white dwarf اأبي�ش  اإىل قزم  ويربد تدريجيًّا، ليتحول 
الكتلة،  القليلة  النجوم  تطور  يف  النهائية  املرحلة  وهي 
مبرحلة  �سم�سنا  متر  اأن  املتوقع  ومن  لل�سم�ش.  املماثلة 
ين�سب  حني  عام،  باليني   5 حوايل  بعد  الكوكبي  ال�سدمي 

وقودها من غاز الهيدروجني. 

وترجع الت�سمية "�سدمي كوكبي" اإىل العامل الكبري ال�سري 
هر�سيل" Sir William Herschel، مكت�سف كوكب  "وليام 
كوكب  قر�ش  ت�سبه  ال�سدم  هذه  الأن   ،Uranus يورانو�ش 
يورانو�ش الباهت )كما يبدو يف التل�سكوب( عند النظر اإليها 

خالل تل�سكوب �سغري.

من   NGC 2371 لل�سدمي  ال�سورة  هذه  تكوين  مت  وقد 
للتل�سكوب   WFPC2 كامريا  بوا�سطة  اأخذها  مت  �سور  عدة 
لون  يف  ماأخوذة  كانت  �سورة  وكل  "هبل"،  الف�سائي 
مت  واالألوان  �سوئية،  مر�سحات  اأربعة  با�ستخدام  واحد، 

تكوينها بوا�سطة الكمبيوتر.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

الف�ساء  تل�سكوب  NGC 2371 من  الكوكبي  لل�سدمي  �سورة 
"هبل"
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الف�ساء  باال�ستعانة مبر�سدين ف�سائيني تابعني لوكالة 
"هبل"،  الف�ساء  تل�سكوب  وهما  "نا�سا"،  االأمريكية 
وتل�سكوب  الف�ساء "�سبيتزر"، مت اكت�ساف اأحد اأ�سغر واأبعد 
املجرات يف الكون، ومت االكت�ساف باال�ستفادة من ظاهرة 
 gravitational كونية عجيبة، وهي ظاهرة عد�سة اجلاذبية
lens، التي تعمل كعد�سة مقربة zoom lens طبيعية، تكرب، 

وتقوي �سورة املجرة البعيدة.

ومن   ،A1689-zD1 با�سم  ا�سطالًحا  املجرة  وتعرف 
من  فقط  عام  مليون   700 نحو  بعد  تكونت  اأنها  املعتقد 
علم  نظريات  تن�ش  الذي   ،Big Bang الكبري  االنفجار 
اأنه حدث منذ حوايل 13- cosmology على  الكونيات 
فيها املجرة  تكونت  التي  الفرتة  بليون عام، وتعرف   14
 Universe’s للكون  املظلمة  الع�سور  با�سم   A1689-zD1
اإحدى احلقب املبكرة لتطور الكون.  Dark Ages، وهي 
�سنة  بليون   13 بحوايل   A1689-zD1 املجرة  بعد  ويقدر 
األف   13 ي�ستغرق  منها  ال�سادر  ال�سوء  اأن  اأي  �سوئية، 
مليون عام حتى ي�سل اإىل االأر�ش، وبالتايل فاإننا ال نرى 
كانت  التي  �سورتها  نرى  ولكننا  حاليًّا،  املجرة  �سورة 

عليها منذ ذلك الزمان ال�سحيق. 

وب�سبب دقة وو�سوح �سورة تل�سكوب الف�ساء "هبل"، 
فاإننا نرى املجرة حديثة التكوين، التي متر مبرحلة ن�سطة 
التل�سكوب  �سور  اكت�سافها  واأكدت  النجوم،  تكون  من 

احلمراء. حتت  االأ�سعة  يف  "�سبيتزر" امللتقطة 

 ،Garth Illingworth "وقد �رشح "جارث اإيلينجورث
الباحثني  فريق  من  وهو  كاليفورنيا،  بجامعة  الباحث 
ا  حقًّ ن�سعر  "نحن  بقوله:  املثري،  الك�سف  هذا  حقق  الذي 
على  تقع  ال�سن،  �سغرية  المعة،  جمرة  الكت�ساف  بالده�سة 
ال�سور  اأ�سد  هي  هذه  �سوئية.  �سنة  بليون   12.8 بعد 
و�سوًحا جلرم من هذه املرحلة البعيدة يف ما�سي الكون". 

��صتك�صاف حدود �لكون

�سورة من تل�سكوب الف�ساء "هبل" تبني جمرة من اأبعد واأ�سغر املجرات املعروفة 

ال�سورة، والتي ال متاثلها  اأن هذه  الفلك  ويرى علماء 
متثل  اآخر،  تل�سكوب  من  �سور  اأي  الفائقة  جودتها  يف 
املجرات.  وتطور  ن�ساأة  من  االأوىل  االأطوار  على  اإطاللة 
ومن املقرر اأن تكون هذه املجرة الفريدة من اأهم اأهداف 
 James Webb Space "التل�سكوب الف�سائي "جيم�ش ويب
بعد  "هبل"  �سيخلف  الذي  التل�سكوب  وهو   Telescope
با�سم  التل�سكوب  هذا  ت�سمية  متت  )ملحوظة:  مهمته  انتهاء 
واملقرر  ويب"(،  "جيم�ش  الكبري  االأمريكي  الف�ساء  عامل 

اإطالقه اإىل الف�ساء عام 2013. 

ويف خالل مهمته التي بداأت يف اإبريل 1990، ا�ستك�سف 
اكت�ساف  البعيدة، وتواىل  الكون  "هبل" اأعماق  التل�سكوب 
جمرات اأحدث عمًرا )اأي اأكرث بعًدا(. وقد مكنت �سور "هبل" 
علماء الفلك من ر�سد املجرات يف مراحل عمرية خمتلفة، 
منذ الن�ساأة، وحتى الن�سوج. وال�سور االأخرية للتل�سكوبني 
املبكرة.   ن�ساأتها  يف  جمرات  تظهر  و"�سبيتزر"  "هبل" 

بعد  بداأت  املظلمة  الكونية  الع�سور  اأن  املعتقد  ومن 
بداأت  عندما  الكبري،  االنفجار  من  عام  األف   400 حوايل 
املادة يف الربود، يف الكون الوليد املتمدد، وتكونت �سحب 
باردة من غاز الهيدروجني. وهذه ال�سحب الباردة تخللت 
الكون ك�سباب كثيف، ثم بداأت النجوم واملجرات االأوىل 
يف التكون. وقد اأدى اإ�سعاع املجرات والنجوم اإىل اإعادة 
الكونية  الع�سور  بذلك  لتنتهي  الهيدروجني،  غاز  ت�سخني 

املظلمة، بعد حوايل بليون عام من االنفجار الكبري.

اإنها مل تكت�سف يف �سور  وهذه املجرة من البعد بحيث 
 Advanced Camera for Surveys كامريا امل�سح املتقدمة
للتل�سكوب "هبل"، الأن �سوءها متدد اإىل نطاق االأ�سعة حتت 
   .expansion of the Universe احلمراء نتيجة لتمدد الكون

بفعل  وتقويتها  تكبريها  مت  قد  املجرة  �سورة  اأن  اإال 
عد�سة طبيعية، وهي عد�سة اجلاذبية، والتي تتكون عندما 
ينحني م�سار �سوء جرم بعيد خالل جمال اجلاذبية جلرم 
املجرات،  من  ح�سد  اأو  كبرية  كمجرة  قوية،  جاذبية  ذي 
البعيد. وقد  اإىل اجلرم  الب�رش  قريًبا من اجتاه خط  ويقع 
مت التنبوؤ بوجود عد�سات اجلاذبية بوا�سطة النظرية الن�سبية 

العامة الآين�ستني. 

م�سافة  على  املجرات،  من  كبري  ح�سد  وجود  وب�سبب 
اأقرب ن�سبيًّا )حوايل 2.2 بليون �سنة �سوئية( من املجرة 
ا من اجتاه خط الب�رش اإىل املجرة  A1689-zD1، وقريًبا جدًّ
A1689-zD1، متت روؤية هذه املجرة بو�سوح يف ال�سور 
التي التقطتها اأجهزة ح�سا�سة لر�سد االأ�سعة حتت احلمراء، 

على منت التل�سكوب "هبل" والتل�سكوب "�سبيتزر".

Astronomers Eye Ultra-Young, Bright Galaxy in Early Universe
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-04/release.
shtml  

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-
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دقيق  فهم  اإىل  بعد  يتو�سلوا  مل  العلماء  اأن  يوؤكد  ما 
"�سواين". يرى  كما  الكواكب،  هذه  اأجواء  لرتكيب 

خطوة  متثل  القيا�سات  "هذه  اأن:  "�سواين"  وي�ستنتج 
)مثل  الظروف  حتديد  وهو  النهائي،  الهدف  �سوب  هامة 
املنا�سبة  الكيميائية(  والتفاعالت  وال�سغط،  احلرارة، 
الطيفية  القيا�سات  اأخرى. وتعد  لقيام احلياة على كواكب 
من   infrared spectroscopy احلمراء  حتت  االأ�سعة  يف 

اأف�سل الطرق البحثية يف هذا املجال". 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

الف�ساء  يف  متتد  التي  اجلليدية،  االنبعاثات  وهذه 
التي   geysers احلارة  الينابيع  ت�سبه  كبرية،  مل�سافات 
يندلع  وفيها  الربكانية،  املناطق  يف  كوكبنا  يف  تتواجد 
دوري،  ب�سكل  والبخار  ال�ساخن  املاء  من  هائل  عمود 
من  املنبعثة  املقذوفات  اأن  اإال  االأر�ش،  �سطح  اأ�سفل  من 
"اإن�سيالدو�ش" تتكون من ج�سيمات جليدية دقيقة، وبخار 

املاء، الأن هذا القمر يرتكب ب�سكل كبري من اجلليد.  

دلياًل  تقدم  قد  اجلليدية  الينابيع  هذه  اأن  العلماء  ويرى 
للقمر  اجلليدية  الق�رشة  حتت  �سائل  ماء  وجود  على  ا  هامًّ
الينابيع من فوالق متتد عرب  "اإن�سيالدو�ش". وتتفجر هذه 
املاء  بخار  منها  وينبعث  الإن�سيالدو�ش،  اجلنوبي  القطب 

ب�رشعات تقارب 400 م/ث. 

لدور  جديًدا  فهًما  اجلديدة  املعلومات  هذه  وتقدم 
ومن  "اإن�سيالدو�ش"،  القمر  �سطح  ت�سكيل  يف  الفوالق  هذه 
املتوقع اأن تقدم ت�سوًرا اأف�سل للتطور اجليولوجي للمناطق 
اأن املنطقة  القطبية لهذا القمر. كما تظهر ال�سور اجلديدة 
بالفوهات  متتلئ  "اإن�سيالدو�ش"  للقمر  ال�سمالية  القطبية 
هذا  ب�سطح  النيازك  ارتطام  من  نتجت  التي  النيزكية، 
معاملها  يف  وا�سحة  بدرجة  خمتلفة  يجعلها  مما  القمر، 
ا املنطقة القطبية اجلنوبية  عن الن�سف اجلنوبي، وخ�سو�سً
يبدو  كذلك  عمًرا.  اأحدث  اأنها  يبدو  التي  الإن�سيالدو�ش، 
وا�سًحا اأن احلفر النيزكية يف املنطقة القطبية ال�سمالية قد 
تعر�ست لبع�ش عوامل التاآكل، مثل الن�ساط الزلزايل، اأو 
ارتفاع درجات احلرارة اأ�سفل ال�سطح يف فرتة ما�سية.       

تعد  والتي  اجلليدية،  الينابيع  هذه  اكت�ساف  مت  وقد 
 cryovolcanism اجلليدي  الربكاين  الن�ساط  من  نوًعا 
النظام  يف  اجلليدية  االأقمار  بع�ش  على  يحدث  قد  الذي 
ويوؤدي   .2005 عام  يف  "كا�سيني"  بوا�سطة  ال�سم�سي، 
انبعاث هذه املواد اجلليدية والغازية اإىل تكون هالة حول 

باجل�سيمات. زحل  حلقات  اإحدى  "اإن�سيالدو�ش" تغذي 

اأخرى  مرات  "كا�سيني" ثالث  حتلق  اأن  املخطط  ومن 
يونية  ويف   .2008 عام  "اإن�سيالدو�ش" يف  من  بالقرب 
املحددة،  مهمتها  اأكملت  قد  "كا�سيني"  �ستكون   ،2008
بدرا�سة زحل واأقماره من مدارات حول الكوكب ملدة اأربعة 
اأعوام. ويدر�ش اخلرباء يف "نا�سا" مد مهمة ال�سفينة، وقد 

يكون هناك املزيد من الزيارات للقمر "اإن�سيالدو�ش".

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

HST’s News Release
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/11/full/ 
Hubble Site
http://hubblesite.org/ 
Spitzer Site
http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml 

�صفينة ف�صائية حتلق فوق قمر بركاين

NASA/JPL/Space Science Institute :سورة من�

للمنطقة  عليها  احل�سول  مت  �سورة  اأف�سل  )موزايك(  املركبة  ال�سورة  هذه  متثل 
القطبية ال�سمالية للقمر "اإن�سيالدو�ش"، قمر زحل الن�سط جيولوجيًّا.

NASA’s JPL News Release
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-044 
Cassini’s Official Websites
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
http://saturn.jpl.nasa.gov/ 

يف 12 مار�ش 2008، قامت ال�سفينة الف�سائية االأمريكية 
"كا�سيني" Cassini  التي تدور حول زحل، بعمل مناورة 
ف�سائية جريئة، بتحليقها خالل املقذوفات اجلليدية الدقيقة 
التي تنبعث من املنطقة القطبية اجلنوبية لهذا القمر الن�سيط 
الذي يغطي �سطحه اجلليد. وكانت �رشعة "كا�سيني" حوايل 
15 كم/ث. وقد حلقت "كا�سيني" على ارتفاع 50 كم فقط 
من �سطح "اإن�سيالدو�ش"، عند بلوغها اأق�رش م�سافة بينها وبني 
هذا القمر الذي يبلغ قطره 505 كم. وقد اأجرت "كا�سيني" 
قيا�سات هامة على تلك املواد اجلليدية التي قد متثل دلياًل 
العجيب.     القمر  هذا  �سطح  حتت  مائي  حميط  وجود  على 
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املركبات  عن  الك�سف  القريب،  امل�ستقبل  يف  اإطالقها 
وذلك  ال�سم�سية،  غري  الكواكب  يف  الع�سوية 
 .spectroscopy الطيفي  التحليل  طرق  با�ستخدام 

 ،HD 189733b با�سم  ا�سطالًحا  الكوكب  ويعرف 
مبعمل  الباحث   ،Mark Swain �سواين"  "مارك  ويرى 
التابع   Jet Propulsion Laboratory النفاث  الدفع 
الذي  الباحثني  فريق  قاد  والذي  "نا�سا"،  لوكالة 
اأن:   HD 189733b الكوكب  يف  امليثان  غاز  اكت�سف 
البحث عن جزيئات  على طريق  كبرية  الك�سف خطوة  "هذا 
احلياة".   قيام  ظروفها  تنا�سب  كواكب  على  قبل-حيوية 

اأر�ساد  خالل  من  الك�سف  هذا  اإىل  التو�سل  مت  وقد 
با�ستخدام   ،2007 مايو  يف  اإجراوؤها  مت  مو�سعة، 
 Near Infrared احلمراء  حتت  االأ�سعة  ومطياف  كامريا 
Camera and Multi-Object Spectrometer للتل�سكوب 
جزيئات  الكت�ساف  تاأكيًدا  االكت�ساف  هذا  ويعد  "هبل"، 
التل�سكوب  بوا�سطة  مت  والذي  الكوكب،  جو  يف  املاء 
والذي  "نا�سا"،  لوكالة  التابع  "�سبيتزر"،  الف�سائي 
ير�سد الكون يف االأ�سعة حتت احلمراء. وي�سيف "�سواين" 
يعد هناك جمال  االأر�ساد، مل  "على �سوء هذه  مو�سًحا: 
بالفعل".  الكوكب  جو  يف  املاء  وجود  ثبت  لقد  لل�سك، 

والكوكب HD 189733b مماثل لكوكب امل�سرتي، اأكرب 
الكواكب حجًما، يف احلجم، ويبعد عن االأر�ش حوايل 63 
 .Vulpecula سنة �سوئية، ويقع بني جنوم كوكبة الثعلب�
اإال اأن هذا الكوكب الكبري لي�ش منا�سًبا لقيام احلياة، وذلك 
با�سم  ا  اأي�سً يعرف  ولهذا  حرارته،  وارتفاع  كتلته  لكرب 
غري  الكواكب  على  تطلق  ت�سمية  وهي  احلار"،  "امل�سرتي 
وذات  احلجم،  يف  امل�سرتي  لكوكب  املماثلة  ال�سم�سية 
 HD 189733b درجات حرارة مرتفعة. كذلك فاإن الكوكب
ا من النجم الذي يدور حوله، لدرجة اأن الكوكب  قريب جدًّ
يكمل مداره مرة كل يومني فقط. ونتيجة لقربه من جنمه، 
فاإن الكوكب HD 189733b ت�سل درجة حرارته اإىل 930 
حرارة  لدرجة  مماثلة  حرارة  درجة  وهي  مئوية،  درجة 

ان�سهار الف�سة.

بديع،  �سماوي  حدث  خالل  االأر�ساد  اإجراء  مت  وقد 
الذي  النجم  اأمام   HD 189733b الكوكب  مرور  وهو 
يدور حوله، ويعرف با�سم HD 189733b، وتعرف هذه 
transit. وعندما مر �سوء  الظاهرة با�سم ظاهرة العبور 
فاإن  للكوكب،  اجلوي  الغالف  خالل  وجيزة  لفرتة  النجم 
الغازات املوجودة يف جو الكوكب تركت ب�سماتها الطيفية 
الذي �سجلته املرا�سد  النجم  الطيفية( على طيف  )خطوطها 
بينها. من  امليثان  غاز  على  التعرف  ومت  االأر�سية، 

موجود  امليثان  اأن  باكت�ساف  الفلكيون  فوجئ  وقد 
وهو  النظرية،  النماذج  بها  تتنباأ  التي  من  اأكرب  بكمية 

واملجرات البي�ساوية ت�سع ب�سوء اأ�سفر، وذلك الأن اأغلب 
من  االأخرية  املراحل  بلغت  م�سنة،  حمراء  جنوم  جنومها 
تطورها. وتعد املجرات البي�ساوية العمالقة اأكرب املجرات 
حجًما، حيث ي�سل عدد النجوم يف جمرة بي�ساوية عمالقة 
والدة  عملية  فاإن  كذلك  النجوم.  من  تريليونات  عدة  اإىل 
النجوم يف املجرات البي�ساوية تكون حمدودة اأو منعدمة 
تقريًبا، وذلك لن�سوب اأغلب الغاز الالزم لتكون النجوم. 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

CXO
http://chandra.harvard.edu/about/index.html 

HST
http://hubblesite.org/ 

Elliptical Galaxies
http://seds.org/MESSIER/elli.html 

 �كت�صاف غاز �مليثان يف كوكب
خارج �لنظام �ل�صم�صي

ر�سم تو�سيحي يبني الكوكب HD 189733b الذي يقع خارج النظام ال�سم�سي

الأول  امليثان، وهو مركب ع�سوي،  اكت�ساف غاز  مت 
ال�سم�سي،  النظام  خارج  لكوكب  اجلوي  الغالف  يف  مرة 
هذا  ويعد  ال�سم�ش.  من  القريبة  النجوم  اأحد  حول  يدور 
اأدلة على وجود  الك�سف املثري خطوة هامة يف البحث عن 
تقع  التي  الكواكب  وتعرف  الكون.  يف  اأر�سية  غري  حياة 

خارج النظام ال�سم�سي با�سم الكواكب غري ال�سم�سية.

وقد حتقق هذا الك�سف الهام با�ستخدام تل�سكوب الف�ساء 
"هبل"، ومن املعتقد اأن غاز امليثان يلعب دوًرا كبرًيا يف 
العلمية  النظريات  التي ترى  الكيميائية احليوية  التفاعالت 

اأنها �رشورية لن�ساأة احلياة.

باإمكان  اأنه  ا  اأي�سً االكت�ساف  هذا  ويظهر 
املزمع  الف�سائية  واملرا�سد  الف�سائي،  التل�سكوب 
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التي   25 رقم  الرحلة  هي   ،STS-123 با�سم  ا�سطالًحا 
اأهم  الف�سائية، ومن  اإىل املحطة  الف�ساء  بها مكوك  يقوم 
"كيبو"  الياباين  املعمل  من  مركبة  نقل  الرحلة،  اأهداف 
Kibo  املزمع اإن�ساوؤه على منت املحطة الف�سائية، والرجل 

    .Dextre "االآيل الكندي ال�سنع "ديك�سرت

جوري"  "دومينيك  من  "اإنديفور"  طاقم  ويتكون 
Dominic Gorie )قائد الرحلة(، و"جريجوري جون�سون" 
"ريت�سارد  واالأخ�سائيني:  )مالح(،   Gregory Johnson
بينكني"  و"روبرت   ،Richard Linnehan لينيهان" 
 Michael فورمان"  و"مايكل   ،Robert Behnken
 Takao "ورائد الف�ساء الياباين "تاكاو دوي ،Foreman
Doi. ومتثل الرحلةSTS-123  اأول �سفر يف الف�ساء لكل 

من "جون�سون" و"بينكني" و"فورمان". 

وكذلك حمل "اإنديفور" رائد الف�ساء االأمريكي "جاريت 
الف�سائية،  املحطة  اإىل    Garrett Reisman ري�سمان" 
 Léopold "ليحل بداًل من رائد الف�ساء "ليوبولد اإيهارت�ش
املقرر  من  الذي  االأوروبية(،  الف�ساء  )وكالة   Eyharts
اأن يعود اإىل االأر�ش على منت "اإنديفور"، الذي تبلغ مدة 

مهمته 16 يوًما.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

"ت�ساندرا"،  املر�سد  �سجلها  املجرة،  حول  من  �سادرة 
بينما تظهر ال�سورة التي �سجلها املر�سد "هبل" يف ال�سوء 
�سغرية  وجمرات  العمالقة،  البي�ساوية  املجرة  املنظور 
خلفية  يف  تقع  بعيدة،  كثرية  وجمرات  منها،  بالقرب 

املجرة.  

ومن املثري اأن الفلكيني اكت�سفوا اأدلة هامة على وجود 
وهذه  العمالقة،  املجرة  يف  كبرية  بكمية  املظلمة،  املادة 
املادة املظلمة نوع افرتا�سي من املادة، مل ير�سد مبا�رشة 
اإىل االآن، الأنها ال ت�سع ب�سوء اأو اأي اإ�سعاع كهرومغناطي�سي 
ب�سكل  الكهرومغناطي�سية  القوى  مع  تتفاعل  وال  اآخر، 
وجودها  على  اال�ستدالل  ميكن  ال  االآن،  واإىل  ملحوظ، 
اإال من مالحظة تاأثري جاذبيتها على االأجرام املر�سودة، 

القريبة منها، مثل النجوم.

وكان اأول من ك�سف عن اأدلة على وجود املادة املظلمة 
 Fritz Zwicky "يف الكون هو الفلكي الكبري "فريتز زفيكي
وجد  املجرات،  حلركة  درا�ساته  ففي   .1933 عام  يف 
على  بناًء  املجرات،  من  ح�سد  كتلة  بتقدير  "زفيكي" اأنه 
حركة املجرات يف احل�سد، فاإن الكتلة الناجتة تكون اأكرب 
كثرًيا من كتلة املادة املرئية يف هذا احل�سد، اأي كتل جمرات 
احل�سد جمتمعة، وما ينت�رش بينها من �سحب كونية، وح�سود 
جنمية، مما ي�سري اإىل احتمال وجود مادة غام�سة، خفية اأو 
مظلمة، ت�سكل اجلزء الكبري املفقود من كتلة احل�سد. وطبًقا 
فاإن   cosmology الكونيات  علم  يف  احلديثة  للنظريات 
املادة املظلمة متثل نحو 90 % من كتلة املادة يف الكون.

ويف اأحد التف�سريات يفرت�ش اأن املادة املظلمة تتكون 
من ج�سيمات دون ذرية، ذات كتل كبرية، وتتفاعل تفاعاًل 
�سعيًفا مع االإ�سعاع والقوة الكهرومغناطي�سية، لهذا ت�سمى 
هذه اجل�سيمات ا�سطالًحا "ج�سيمات كبرية �سعيفة التفاعل" 
weakly interacting massive particles وتخت�رش اإىل 
ا اأن االأجرام ال�سغرية اخلافتة  WIMPs. ومن املعتقد اأي�سً
البي�ساء، والثقوب  الكواكب، واالأقزام  اأو املظلمة، مثل 

ال�سوداء، متثل قدًرا كبرًيا من املادة املظلمة. 

املجرة  متتلكها  التي  املظلمة  املادة  اأن  العجيب  ومن 
تكون  التي  املظلمة  للمادة  كميتها  يف  مماثلة   NGC1132
مماثلة  كمية  فاإن  ا،  واأي�سً املجرات.  من  بجمع  مرتبطة 
اإك�ش  اأ�سعة  مر�سد  ر�سدها  التي  الغاز  من  الكبرية  للكمية 
عادة حمتواة يف جمع  تكون  املجرة،  هذه  "ت�ساندرا" يف 
املحتمل  من  اأنه  على  ذلك  يـدل  ي، ال جمرة واحدة.  جمرِّ
اأن متثــل املجـرة NGC1132 املرحلة النهائية من ت�سادم 
عنه  نتج  حجًما،  االأ�سغر  املجرات  من  عدد  واندماج 
املجرة  بعد  يقدر  الغام�سة.  العمالقة  املجرة  هذه  تكون 
�سنة �سوئية، وترى يف  مليون  NGC1132 بحوايل 318 

.Eridanus كوكبة النهر

NASA’s Space Shuttle Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html 

�صورة ر�ئعة ملجرة عمالقة

 NGC 1132 املجرة العمالقة
 X-ray: NASA/CXC/Penn State/G. Garmire; من:  �سورة 

Optical: NASA/ESA/STScI/M. West

"نا�سا" حديًثا �سورًة  ن�رشت وكالة الف�ساء االأمريكية 
ا�سطالًحا  املعروفة  العمالقة،  البي�ساوية  للمجرة  رائعًة 
NGC 1132 ، مت تكوينها من تركيب �سورتني من  با�سم 
مر�سدين ف�سائيني كبريين، هما تل�سكوب الف�ساء "هبل"، 
 Chandra X-ray "ت�ساندرا"  اإك�ش  اأ�سعة  ومر�سد 
Observatory، الذي ير�سد الكون يف اأ�سعة اإك�ش )االأ�سعة 
ال�سينية(. والوهج االأزرق يف هذه ال�سورة هو اأ�سعة اإك�ش 
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معر�س �سور: خ�سوف كلي للقمر
ت�سوير اأمين اإبراهيم، مكتبة االإ�سكندرية،

اأخ�سائي اأول فلك
 �سورة رقم )1(

يف هذه ال�سورة التي اأخذت قبيل املرحلة الكلية للخ�سوف 
totality، يغمر ظل االأر�ش اأغلب القمر، ونالحظ يف ال�سورة 
اأن القمر ي�سع بدرجات جميلة من اللون الربتقايل واالأبي�ش.

�سورة رقم )2(

القمر والكوكب ذو احللقات 
احللقات  ذو  العمالق،  الكوكب  زحل،  كوكب  كان 
البديعة، قريًبا من القمر يف ال�سماء وقت اخل�سوف. ويف 
هذه ال�سورة يظهر زحل كنجم المع اأعلى ي�سار ال�سورة، 
واإىل ي�سار القمر يظهر "قلب االأ�سد" Regulus، اأملع جنم 
القمــر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   .Leo االأ�ســد  كوكبة  يف 
)قطره 3476 كم( يبعد عن االأر�ش حوايل 400 األف كم، 
اخل�سوف  يوم  يف  االأر�ش  عن  زحل  كوكب  بعد  بلغ  بينما 
النجمية،  االأبعاد  ومبقايي�ش  كم.  مليون   1240 حوايل 
بعده  يبلغ  حيث  القريبة،  النجوم  من  االأ�سد"  "قلب  يعترب 
حــوايل  ت�ساوي  ال�سوئية  )ال�سنة  �سوئية  �سنة   80 حوايل 

10 اآالف بليون كم(.

�سورة رقم )3(

NASA Eclipse Homepage
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html 

اخل�سوف الكلي
الكلي،  اخل�سوف  مرحلة  خالل  ال�سورة  هذه  اأخذت 
االأر�ش،  ظل  يف  بالكامل  واقًعا  القمر  اأ�سبح  عندما 
ويالحظ اأن القمر ال يختفي متاًما خالل املرحلة الكلية، بل 
يتوهج ب�سوء اأحمر خافت، وذلك الأن �سوء ال�سم�ش، الذي 
يتكون من األوان الطيف كلها، ينك�رش خالل الغالف اجلوي 
االأحمر،  ال�سوء  اإال  منه  ينفذ  وال  القمر،  باجتاه  لالأر�ش 

الذي ينعك�ش من �سطح القمر.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل على �سبكة االإنرتنت:-

 STS-123 طاقم رحلة املكوك
NASA :سورة من�

 مكوك �لف�صاء "�إنديفور" يطري �إىل
�ملحطة �لف�صائية �لدولية

يف 11 مار�ش 2008، انطلق مكوك الف�ساء االأمريكي 
"اإنديفور" Endeavor من مركز كيندي الف�سائي يف مهمة 
املعروفة  الرحلة،  وهذه  الدولية.  الف�سائية  املحطة  اإىل 
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"ريك�ش  واالأخ�سائيني:  )مالح(،   Alan Poindexter
 Stanley لوف"  و"�ستانلي   ،Rex Walheim والهامي" 
و"هانز   ،Leland Melvin ميلفني"  "ليالند   ،Love
)من وكالة "اإي�سا"(، بينما حل   Hans Schlegel "سليجيل�
 Léopold Eyharts "مهند�ش الطريان "ليوبولد اإيهارت�ش
حمل مهند�ش الطريان "دانيل تاين" Daniel Tani يف طاقم 
املحطة الف�سائية، وقد عاد "تاين" اإىل االأر�ش على منت 

"اأطلنط�ش".

 10:14 ال�ساعة  متام  ويف   2008 فرباير   20 ويف 
على  "اأطلنط�ش"  الف�ساء  مكوك  هبط  جرينت�ش،  بتوقيت 
الف�سائي  كينيدي  Runway 15 يف مركز  املمر رقم 15 
 12 املهمة  ا�ستغرقت  وقد   ،Kennedy Space Center
الناجح  الهبوط  وبعد  ثانية.  و43  �ساعة،  و18  يوًما، 
�سيتم اإعداد "اأطلنط�ش" ملهمته القادمة، STS-125، وهي 
�سيانة  اأجل  من  واالأخرية،  اخلام�سة،  املكوكية  املهمة 
مدار  من  الكون  ي�ستك�سف  الذي  "هبل"،  الف�ساء  تل�سكوب 

حول االأر�ش يبلغ ارتفاعه حوايل 600 كم.  

رحالت   10 تتبقى   ،STS-122 املهمة  وباكتمال 
يف  الف�ســــاء  مكوك  برنامج  انتهاء  قبل  مقـــررة  مكوكية 
الف�سائي،  املكوك  اأ�سطول  اإحالة  يتم  حني   ،2010 عام 

املكون من ثالث مركبات مكوك ف�سائي، اإىل التقاعد. 

املراجع:

خ�سوًفا  م�رش  �سهدت   ،2008 فرباير   21 �سباح  يف 
يف  القمر  دخل  حيث   ،total lunar eclipse للقمر  كليًّا 
ظل االأر�ش يف ال�ساعة 03:43 �سباًحا بالتوقيت املحلي 
ملدينة القاهرة )01:43 بتوقيت جرينت�ش(. وقد ا�ستغرق 
ظل  ليعرب  دقيقة،  وع�رشين  و�ستًّا  �ساعات،  ثالث  القمر 
اأمين  الباحث  قام  وقد  االأطراف.  املرتامي  االأر�ش 
بر�سد  االإ�سكندرية،  مبكتبة  فلك  اأول  اأخ�سائي  اإبراهيم، 
التي كانت مرئية من م�رش،  اخل�سوف، وت�سوير مراحله 

حيث اإن القمر غرب وقت �رشوق ال�سم�ش اأثناء اخل�سوف. 

واأوروبا،  اإفريقيا،  يف  مرئيًّا  اخل�سوف  كان  وقد 
وغرب اآ�سيا، واأمريكا اجلنوبية، واأغلب اأمريكا ال�سمالية. 
الظواهر  اأجمل  من  للقمر  الكلي  اخل�سوف  ظاهرة  وتعد 
ي�سيء  واأثناءها  الكلي  اخل�سوف  مرحلة  فحول  الطبيعية، 
واالأحمر  والربتقايل  االأ�سفر  من  خالبة  باألوان  القمر 
القمر  على  يظهر  اجلوية  الظروف  بع�ش  ويف  واالأبي�ش، 
لون بني اأو رمادي. وبخالف ظاهرة الك�سوف ال�سم�سي، 
بالعني  للقمر  اجلزئي  اأو  الكلي  اخل�سوف  م�ساهدة  ميكن 
املجردة، اأو من خالل املنظار الفلكي )التل�سكوب(، ودون 
احلاجة اإىل حماية العني، بينما ال ميكن ر�سد ال�سم�ش يف 
اإال  العادية،  الظروف  يف  اأو  باأنواعه،  ال�سم�سي  الك�سوف 

با�ستخدام اأجهزة علمية خا�سة.

 املعمل الف�سائي "كولومبو�ش"
NASA :سورة من�

STS-122 Mission Information from NASA
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/
sts122/main/ 

خ�صوف كلي للقمر يف �صماء م�رص

اإحدى مراحل اخل�سوف الكلي للقمر يف 21 فرباير 2008
ت�سوير اأمين اإبراهيم، مكتبة االإ�سكندرية، اأخ�سائي اأول فلك

حتذير: ال تر�سد ال�سم�ش اأبًدا بعينك املجردة، اأو من 
الظروف  اأي جهاز ب�رشي، �سواء كان ذلك يف  خالل 
العادية، اأو يف اأثناء الك�سوف ال�سم�سي. فال ميكن ر�سد 
علمية،  وبطرق  خا�سة،  اأجهزة  خالل  من  اإال  ال�سم�ش 
توفر احلماية للعني الب�رشية من اأ�سعة ال�سم�ش ال�سارة، 
اإ�رشاف  حتت  اإال  ال�سم�ش  تر�سد  ال  الباهر.  و�سوئها 

فلكي متخ�س�ش.   
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�سورة تبني موقع النجم القطبي يف ال�سماء، يف كوكبة الدب 
االأ�سغر )ال�سورة اإىل الي�سار(، مع �سورتني )على اليمني( 
جنمي  نظام  يف  القطبي  النجم  ت�سارك  التي  النجوم  تبينان 
ثالثي، تدور فيه النجوم الثالثة حول مركز جذب م�سرتك.

يف 4 فرباير 2008، ويف متام ال�ساعة الثانية ع�رشة 
من منت�سف الليل، قامت وكالة الف�ساء االأمريكية "نا�سا" 
ببث اأغنية "عرب الكون" لفريق "البيتلز" االإجنليزي ال�سهري 
باجتاه النجم القطبي، الذي يبعد حوايل 430 �سنة �سوئية 
عن كوكبنا. مت البث با�ستخدام هوائي عمالق، يبلغ قطره 
70 مرًتا، ويقع بالقرب من العا�سمة االإ�سبانية "مدريد"، 
الف�ساء  ات�ساالت  �سبكة  تكون  التي  الهوائيات  اأحد  وهو 
وتت�سل  تتحكم،  التي   ،Deep Space Network البعيد 

بوا�سطتها "نا�سا" ال�سلكيًّا بال�سفن الف�سائية البعيدة.   

االأغنية  �سدور  على  عاًما   40 مرور  مبنا�سبة  البث  مت 
املحببة، ومرور 45 عاًما على اإن�ساء �سبكة ات�ساالت الف�ساء 
"نا�سا". وقد �سمي  اإن�ساء وكالة  البعيد، و50 عاًما على 
ذلك اليوم "يوم عرب الكون". ومت البث بناًء على اقرتاح من 
املوؤرخ املو�سيقي "لوي�ش مارتن" Lewis Martin، الذي 
االأغنية  اإىل  اال�ستماع  "البيتلز" اإىل  فريق  ع�ساق  كل  دعا 
العمالق.    البعيد  النجم  اإىل  املوجه  الف�سائي  البث  خالل 

 Sir Paul مكارتني"  "بول  ال�سري  كتابة  من  واالأغنية 
McCartney، و"جون لينون"John Lennon ، وت�ستغرق 
الرحلة اإىل النجم القطبي )ب�رشعة موجات الراديو، وهي 

نف�ش �رشعة ال�سوء( 431 عاًما. 

والنجم القطبي نظام جنمي ثالثي، اأي نظام يتكون من 
ويعرف  م�سرتك.  جذب  مركز  حول  تدور  جنوم،  ثالثة 

NY Daily News
http://www.nydailynews.com/news/us_world/2008/02/01/2008-

02-01_nasa_broadcasts_beatles_tune_in_space.html

Wikipedia

النجمان املرافقان للنجم القطبي يف هذا النظام ا�سطالًحا 
القطبي  النجم  يعرف  كما   ،Polaris Ab و   Polaris B بـ: 
حجًما،  اأكرب  عمالق،  جنم  وهو   ،Polaris A با�سم  ا  اأي�سً

واأ�سد �سطوًعا وحرارًة من ال�سم�ش.

املراجع:   

�أغنية يف �لف�صاء

 رحلة جديدة �إىل �ملحطة �لف�صائية
�لدولية

انطالق مكوك الف�ساء "اأطلنط�ش"
NASA-KSC :سورة من�

االأمريكي  الف�ساء  انطلق مكوك  يف 7 فرباير 2008، 
"اأطلنط�ش" يف املهمة املكوكية رقم 24 للمحطة الف�سائية 
بـــا�ســم  ا�سطــالًحــا  املهمــة  هــــذه  وتعــرف  الدولية، 
برنــامج  يف   121 رقم  الرحــلة  وهي   ،STS-122
الف�سائي  املعمل  نقل  اإىل  املهمة  وتهدف  الف�ساء.  مكوك 
"كولومبو�ش" ، التابع لوكالة الف�ساء االأوروبية "اإي�سا" 

ESA، اإىل املحطة الف�سائية.  

فريك"  "�ستيفن  من  مكوًنا  املكوك  طاقم  وكان 
بوينديك�سرت"  و"اآالن   الرحلة(،  )قائد   Stephen Frick

Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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اأخبار الكون

با�ستخدام   ،2008 يناير   14 يف  ال�سورة  التقاط  مت 
الكامريا ذات الزاوية املحدودة، على منت ال�سفينة الف�سائية 
"مي�سينجر"، خالل اقرتاب "مي�سينجر" من عطارد. ومتتد 
هذه املنطقة التي تظهر يف ال�سورة قريًبا من احلد الفا�سل 
ا حفرة نيزكية  بني الليل والنهار على عطارد. وتظهر اأي�سً
وقد  ال�سورة.  اأ�سفل  ميني  يف  كم،   135 قطرها  كبرية، 
االأمريكي  املعماري  املهند�ش  با�سم  الفوهة  هذه  �سميت 

 .Louis Sullivan "ال�سهري "لوي�ش �سوليفان

الف�سائية  ال�سفينة  حلقت   ،2008 يناير   14 يف 
الف�ساء  لوكالة  التابعة   ،MESSENGER "مي�سينجر" 
والطريان االأمريكية "نا�سا" NASA، على ارتفاع 200 كم 
فقط من �سطح كوكب عطارد، اأقرب الكواكب اإىل ال�سم�ش. 
اأكرث  وتعد هذه ثاين زيارة الأ�سغر الكواكب حجًما خالل 

من 30 عاًما.

اأخريني  مرتني  "مي�سينجر"  تطري  اأن  املقـرر  ومن 
بالقـــرب من عطـارد، قبـل دخولهــا يف مـدار حـول الكوكب 
التقطت  االأول،  التحليق  خالل  ويف   .2011 مار�ش  يف 
"مي�سينجر" ما يزيد على 1200 �سورة لعطارد، واأجرت 
العديد من االأر�ساد للكوكب. والأول مرة نرى �سطح عطارد 
عن قرب منذ اأن اأنهت �سفينة الف�ساء االأمريكية "ماريرن 10" 
Mariner 10 مهمتها اإىل الكوكب الغام�ش يف عام 1975.

اخت�سار  هو   MESSENGER اال�سم  ملحوظة: 
 MErcury Surface، Space االإجنليزية  للت�سمية 
 ،.ENvironment، Geochemistry and Ranging
درا�سة  وهي:  الرحلة،  اأهداف  اأهم  عن  تعرب  وهي 
ال�سطح، والبيئة الف�سائية، واجليوكيمياء، والت�ساري�ش 
لكوكب عطارد. ومن الطريف اأن ا�سم ال�سفينة الف�سائية 
ا "ر�سول" يف اللغة العربية، ويف االأ�ساطري  يعني اأي�سً

االإغريقية كان عطارد Hermes ر�سواًل لالآلهة. 

"مي�سينجر" اإىل عطارد درا�سة  ومن اأهم اأهداف رحلة 
املغناطي�سي،  وجماله  الداخلي،  وتركيبه  الوعر،  �سطحه 
وغالفه اجلوي ال�سئيل. وياأمل العلماء اأن هذه االأر�ساد 
�سوف تقدم اأدلة هامة على اأ�سل ون�ساأة الكواكب االأر�سية 
االأر�ش،  االأربعة:  ال�سخرية(  )اأو   terrestrial planets

والزهرة، واملريخ، وعطارد. 

اأغ�سط�ش   3 يف  الف�ساء  اإىل  "مي�سينجر"  اإطالق  مت 
 Cape اجلوية  كانافريال"  "كيب  حمطة  من   ،2004
فلوريدا،  بوالية   ،Canaveral Air Force Station
وتدور   .Delta 2 "2 "دلتا  اجلبار  ال�ساروخ  منت  على 
"مي�سينجر" حاليًّا حول ال�سم�ش، و�ستطري مرة اأخرى بالقرب 
من عطارد يف 6 اأكتوبر 2008، وكانت قد حلقت خالل 
االأر�ش  من  بالقرب  مرة  الطويلة  البني-كوكبية  رحلتها 
الزهرة، يف  بالقرب من  اأغ�سط�ش 2005، ومرتني  يف 2 
التوايل. على   ،2007 يونية  و5   ،2006 اأكتوبر   24

بالقرب  ثالثة  مرة  "مي�سينجر"  تطري  اأن  املقرر  ومن 
اقرتاب  �ساعد  وقد   .2009 �سبتمرب   29 يف  عطارد  من 
اال�ستفادة  يف  وعطارد  والزهرة  االأر�ش  "مي�سينجر" من 
من جاذبية هذه الكواكب يف �سبط م�سار "مي�سينجر" حول 
مدار  يف  لدخولها  متهيًدا  �رشعتها،  اإبطاء  ويف  ال�سم�ش، 
حول عطارد يف 18 مار�ش 2011، لتبداأ مهمة ملدة عام 

يف درا�سة الكوكب من ذلك املدار.  

اإىل كوكب عطارد، جنحت  ال�سابقة  املهمة  ويف خالل 
ال�سفينة الف�سائية "ماريرن 10" يف ت�سوير 45% من �سطح 
مت  عطارد  من  "مي�سينجر"  اقرتاب  خالل  ويف  الكوكب. 
التقاط �سور فريدة للجانب الذي مل ي�ستك�سف بعد من �سطح 
كونية"  "مناظر  باب  يف  نقدم  العدد،  هذا  ويف  عطارد. 

ا بهذه ال�سور التاريخية. ا خا�سًّ معر�سً

�سبكة  على  التالية  املواقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
االإنرتنت:-

�لعودة �إىل عطارد

 NASA/Johns Hopkins University/Carnegie Institution �سورة من: 
of Washington

MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/ 

MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/              
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html 

�سورة مقربة ل�سطح كوكب عطارد
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حديًثا  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  ن�رشت 
�سورة رائعة لنجم مماثل لل�سم�ش، وهو مير 
باملراحل االأخرية من حياته الطويلة، وفيها 
بقلب  حتيط  والغبار  الغاز  من  �سحابة  تظهر 
خالبة.  باألوان  وتتوهج  املحت�رش،  النجم 
الف�ساء  تل�سكوب  بوا�سطة  ال�سورة  التقاط  مت 

"هبل".




