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فوبوس-غرونت ستسقط في أفغانستان في  14كانون الثاني )(2011/12/27
بعد أن فشلت المركبة الروسية فوبوس-غرونت في االنطالق في مسارھا المفترض إلى كوكب المريخ في
الشھر الماضي فقد اتخذت مداراً غير مستقر حول األرض .وتدور المركبة في ھذا المسار بشكل حلزوني
حيث تقترب من األرض تدريجيا ً .وبنا ًء على الحسابات يبدو أن ھذه المركبة ستسقط غالبا ً في أفغانستان قريبا ً
من مدينة مياراباد في األجزاء الجنوبية الغربية من البالد ،وذلك في حوالي الثانية ظھراً من .2012/1/14
وتحمل المركبة حوالي  50كغ من المعدات العلمية التي قد تخلف أضراراً كبيراً في حال سقوطھا في مناطق
مأھولة .باإلضافة إلى ذلك قد تنفجر أطنان من الوقود الفضائي في أعلى الغالف الجوي.
تحطم الصاروخ سويوز :كارثة أخرى في برنامج الفضاء الروسي )(2011/12/23
يبدو أن سنة  2011ليست السنة األفضل لوكالة الفضاء الروسية .بعد أن انطلق الصاروخ الروسي سويوز2-
الذي يحمل قمراً صناعيا ً خاصا ً باالتصاالت فقد فشل في الوصول إلى مداره وقفل راجعا ً إلى األرض
ليصطدم باألرض الروسية في منطقة سبيريا على مسافة حوالي  2300كيلومتراً من مدينة موسكو .ويعتقد
العلماء الروس أن فشل الصاروخ سببه مشكلة في حجرة االنفجار مما أدى إلى تسرب الوقود منھا .وبعد
فقدان المركبة المكلفة فوبوس-غرونت في تشرين الثاني وفقدان الصاروخ سويوز U-في شھر آب الماضي
فإن ھذه الكارثة ھي الثالثة لوكالة الفضاء الروسية ،والتي دفعت إلى إيقاف أنشطة الوكالة مؤقتا ً.
المذنب لوف-جوي يفاجئ ھواة الفلك ويفلت من قبضة الشمس )(2011/12/16
توقع الكثير من العلماء بأن المذنب  Lovejoyلن يتمكن من اإلفالت من قبضة الشمس لدى اقترابه منھا
لمسافة قريبة ال تتجاوز  120,000كيلومتراً .ولكن المراصد الفضائية قد أظھرت بأن المذنب استطاع أن
يدخل الغالف الجوي للشمس ثم يفلت من قبضتھا دون أن تتمكن من جذبه إليھا .باإلضافة إلى ذلك فإن مثل
ھذا الدخول في اإلكليل الشمسي لمدة ساعة كاملة كان جديراً بتفتيت المذنب إلى قطع صغيرة .ولكن نواة
المذنب التي يبلغ قطرھا حوالي  200متراً فقط استطاعت التماسك .وبعد مروره بسالم أصبح المذنب ساطعا ً
للغاية ،حيث يشاھد بالعين المجردة في الصباح الباكر قبل الشروق من نصف الكرة األرضية الجنوبي.
دراسة جديدة :يمكن للحياة أن تنشأ في أماكن واسعة من كوكب المريخ )(2011/12/15
رغم أن المعلومات المتوفرة حاليا ً تقول بأنه من الصعب جداً للحياة أن تتواجد على سطح المريخ نظراً
لظروف المناخ القاسية جداً على سطحه ،إال أن دراسة جديدة قد أظھرت بأن ھناك مناطق واسعة تحت سطح
الكوكب يمكن أن تشكل ظروفا ً ممتازة لنشوء الحياة .وتقدم الدراسة نموذجا ً جديداً لتوزع الضغط والحرارة
تحت سطح المريخ مع مقارنته بنفس الظروف على األرض ،حيث تظھر أن الماء السائل يمكن أن يتواجد
تحت السطح وحتى عمق  310كيلومتراً .ووفق ھذه الدراسة فإن حوالي  %3من مساحة المناطق المتوضعة
تحت سطح المريخ ھي قابلة للحياة.
المركبة داون تنخفض ألدنى مدار لھا حول فيستا وتلتقط صوراً رائعة )(2011/12/13
تمكنت المركبة داون من اتخاذ مدار حلزوني تدريجي حول الكويكب فيستا لتقترب منه لمسافة قريبة جداً ھي
أدنى مسافة لھا من الكويكب ،وذلك على بعد  210كيلومترات من سطحه .وبدأت المركبة في الوقت نفسه
من إجراء أرصاد علمية ھامة للغاية ستعتمد عليھا أبحاث العلماء لسنين قادمة .وستستمر المركبة في تحليقھا
على ھذا االرتفاع لمدة  10أسابيع أخرى تجمع خاللھا كمية ھائلة من البيانات .ويأمل العلماء أن يحصلوا
على فھم أفضل لبداية المجموعة الشمسية من خالل معلوماتھم حول ھذا الجرم الذي يعود عمره إلى 4.5
مليار سنة .ويذكر أن المركبة داون قد وصلت إلى فيستا في تموز  2011بعد رحلة استمرت أربع سنوات.
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العلماء يكتشفون أثقل الثقوب السوداء حتى اآلن )(2011/12/7
اكتشف فريق من علماء الفلك اثنين من الثقوب السوداء العمالقة التي يعتقد بأنھا أثقل الثقوب المتكشفة حتى
اآلن ،حيث تبلغ كتلة كل منھما  10مليارات كتلة الشمس .وكان الرقم السابق ھو  6.7مليار ضعف كتلة
الشمس .وقد تم العثور على ھذه الثقوب السوداء في قلب مجرات تبعد عن األرض أكثر من  300مليون سنة
ضوئية .والسؤال ھو حول منشأ مثل ھذه الثقوب السوداء فائقة الكتلة .يقول العلماء بأن ھذه الثقوب قد تشكل
بقايا كوازارات قديمة ،رغم أنه قد تكون ھناك حلقة مفقودة بين ھذه الكوازارات وبين الثقوب السوداء التي
تشاھد اليوم في قلب المجرات الكبيرة.
المركبة كبلر تؤكد العثور على أول كوكب في المنطقة القابلة للحياة )(2011/12/5
أعلن العلماء المسؤولون عن بعثة المركبة كبلر العثور على أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور
حول نجمه المشابه للشمس في منطقة من المدار قابلة لوجود الحياة ،وھي المنطقة التي تتيح تواجد الماء
السائل على سطح الكوكب بتوفر ظروف الحرارة والضغط المناسبة .ورغم وجود دالئل سابقة على وجود
مثل ھذه الكواكب ،إال أن ھذه ھي المرة األولى التي يتم فيھا إثبات ذلك .يدعى ھذا الكوكب Kepler-22b
وھو أكبر من األرض بـ  2.4مرة فقط ،ويتم دورة كاملة حول نجمه خالل  290يوماً ،وھذا النجم أصغر
بقليل وأبرد بقليل من الشمس ،مما يجعل ھذه الظروف أفضل من أي مكان آخر.
نجم يدور بسرعة ال تصدق :مليون ميل في الساعة! )(2011/12/5
في سحابة ماجالن الكبرى عثر العلماء على نجم يدور بسرعة خيالية :حوالي  1.6مليون كيلومتر في الساعة
الواحدة .إنه عمالق أزرق ساخن يدور بسرعة ھائلة أقل بقليل من السرعة التي يمكن أن تؤدي إلى تشتت
مادة النجم وتطايرھا في الفضاء .وھذه السرعة تحقق الرقم القياسي في سرعة دوران النجوم حول نفسھا،
وھو أسرع من دوران الشمس بحوالي  300مرة .والنجم ھو عمالق أزرق كتلته تفوق كتلة الشمس بحوالي
 25مرة وأكثر سطوعا ً منھا بحوالي  100,000مرة .ويتساءل العلماء حول الطريقة التي وصل فيھا النجم
إلى ھذه السرعة الھائلة ،وربما يكون ھذا النجم مطروداً من منظومة ثنائية بعد انفجار نجمه الرفيق.
كاسيني تلتقط أدق الصور إلينسالدوس حتى اآلن )(2012/12/2
خالل عبورھا األخير فوق إنيسيالدوس أحد أھم توابع زحل في السادس من تشرين الثاني الماضي فقد
تمكنت المركبة كاسيني من الحصول على أدق الصور الملتقطة حتى اآلن للسطح الصخري لھذا التابع ،حيث
قامت بإجراء دراسة مفصلة باألشعة الضوئية ،تحت الحمراء ،والدراسة الرادارية .وما فاجأ العلماء ھو
رؤية الكثير من المناطق الساطعة بشكل غير متوقع على سطح التابع ،والذي يعرف عنه بأنه أكثر التوابع
العاكسة للضوء في المجموعة الشمسية .ويعتقد بأن ھذه المناطق مزدحمة بالصخور الجليدية الالمعة .ومن
المعروف أن العلماء قد أثبتوا بالصور وجود نوافير مائية جليدية على سطح ھذا التابع المثير.
الفلكيون يكتشفون مجرات ھرمة )(2011/12/2
اكتشف فريق من الفلكيين بواسطة تلسكوب سبيتزر الفضائي أربع مجرات ھرمة وقديمة للغاية تشكلت حين
كان عمر الكون مليار سنة فقط .وقد ميز العلماء ھذه المجرات من خالل اإلشعاع الصادر عنھا ،حيث
استطاعوا رؤيتھا باإلشعاع تحت األحمر الذي يميز المجرات القديمة والبعيدة .ونظراً لتوسع الكون فإن
الضوء الصادر عن مثل ھذه المجرات البعيدة يبدو منزاحا ً نحو األحمر .باإلضافة إلى ذلك فإن المجرات
الھرمة تحتوي على كميات كبيرة من الغبار ،وبالتالي فھي تظھر أكثر احمراراً من المجرات الشابة .وأخيراً
فإن ھذه المجرات تضم أعداداً كبيرة من النجوم الحمراء ،والتي تميز النجوم في نھاية حياتھا.
نيوھورايزنز تقترب أكثر من ھدفھا )(2011/12/2
تستمر المركبة الطموحة نيوھورايزنز في رحلتھا الطويلة نحو بلوتو ،واآلن قد قطعت المركبة أكثر من
نصف طريقھا باتجاه بلوتو .وقد أصبحت المركبة اآلن أقرب من أي مركبة أخرى إلى بلوتو وعلى مسافة
 1.5مليار كيلومتراً منه ،محطمة بذلك الرقم القياسي السابق الذي تحمله المركبة فويجر  1منذ عام 1986
وبمسافة  1.58مليار كيلومتراً .وقد انطلقت المركبة من األرض في الشھر األول من عام  2006في رحلة
مدتھا تسع سنوات قطعت حتى اآلن أكثر من نصفھا .ومن المقرر أن تصل إلى بلوتو وتوابعه على تخوم
المجموعة الشمسية في منتصف عام  2015لتكون أول بعثة تكشف عن ھذا العالم المجھول.
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كوريوسيتي تنطلق إلى المريخ بنجاح )(2011/11/26
انطلقت المركبة كوريوسيتي في صباح  26تشرين الثاني بنجاح ،وھي المركبة األكثر تعقيداً واألكثر تقدما ً
من الناحية العلمية التي تذھب إلى المريخ .تحتاج رحلة المركبة إلى حوالي ثمانية أشھر ،ومن المقرر أن
تبقى على سطح المريخ لمدة سنتين .وھذه المھمة ھي عبارة عن سيارة مريخية أشبه بمختبر فضائي متنقل
ستحط على كوكب المريخ في فوھة غيل وتبحث عن دالئل الحياة الحالية أو عالمات وجود الحياة في
الماضي على الكوكب األحمر .وھي مزودة بذراع متحركة طولھا مترين ستحفر في تربة المريخ للحصول
على عينات منھا .وقد وصلت تكلفة ھذه المھمة إلى  2.5مليار دوالر وبمشاركة تسع دول مختلفة.
المركبة فوبوس – غرونت تبوء بفشل ذريع )(2011/11/23
بعد أن أطلقت وكالة الفضاء الروسية المركبة فوبوس-غرونت التي كان من المقرر أن تتجه إلى فوبوس تابع
كوكب المريخ حدث عطل في محركات المركبة أو في برنامجھا الحاسوبي مما أدى إلى تعطل اآللية الدافعة
للمركبة .وبذلك بقيت المركبة تدور في مدار منخفض حول األرض ولم تنجح في اتخاذ مدار أعلى ثم
االندفاع نحو كوكب المريخ .وقد حاول العلماء مراراً خالل األيام الالحقة إعادة السيطرة على المركبة مجدداً
ولكن دون جدوى .ويتوقع العلماء أن تبقى المركبة في مدارھا الحالي حول األرض ولكن مع اقترابھا من
األرض بشكل حلزوني تدريجياً ،وقد تسقط على األرض في األشھر األولى من العام القادم.
عاصفة ھائلة على كوكب زحل )(2011/11/17
منذ حوالي سنة واحدة ظھرت عاصفة ساطعة بيضاء اللون في نصف الكرة الشمالي لكوكب زحل .وقد
التفت العاصفة خالل ھذه السنة حول الكوكب عدة مرات مما أدى إلى اضطراب منتشر في الغالف الجوي
تحول تدريجيا ً إلى أعنف العواصف التي تشاھد في الغالف الجوي لھذا الكوكب منذ عدة عقود .وتنتشر ھذه
العاصفة في الغالف الجوي لھذا الكوكب لمسافة تصل إلى  15,000كيلومتراً ،وقد تم رصد تطورھا من قبل
المركبة كاسيني التي تدور حاليا ً حول الكوكب .وھذه العاصفة ھي األطول بقا ًء في الغالف الجوي لزحل
حتى اآلن ،وذلك بعد العاصفة التي رصدت عام  1903وبقيت مرئية لمدة  150يوما ً.
المحيطات المختفية تحت سطح يوروبا قد تؤوي الحياة )(2011/11/16
يعتبر يوروبا أحد أبرز التوابع الكبرى التي تدور حول كوكب المشتري ،حيث تكسوه قشرة صخرية جليدية
يرجح العلماء وجود محيطات واسعة من الماء السائل تحتھا .وقد أظھرت دراسة جديدة أن ھناك فرصة
كبيرة لوجود أحد أشكال الحياة في ھذه المحيطات ،ربما بفعل توفر بعض المركبات العضوية .ورغم أن
البيانات المتوفرة حاليا ً حول ھذا التابع ال تزال ضئيلة للغاية لتؤكد أو تنفي مثل ھذه المعلومات ،إال أن
العلماء يخططون في المستقبل إلرسال مركبة إلى ھذا التابع قادرة على الحفر في سطحه أو الغوص في
أعماقه الكتشافھا .وقد أعلن العلماء الروس صراحة تفكيرھم بمشروع كھذا في القريب العاجل.
الصين تستكمل االلتحام الثاني في الفضاء بنجاح وتھيء لرحالتھا المأھولة قريبا ً )(2012/11/15
بعد إطالق مختبرھا الفضائي في الشھر الماضي وإتمامھا االلتحام األول في الفضاء بنجاح دون وجود رواد
الفضاء ،فإن الصين قد تمكنت في الرابع عشر من ھذا الشھر من استكمال االلتحام الثاني بين كبسولة فضائية
وبين المختبر الفضائي تيانغونغ 1-بسرعة حوالي  343كم/سا في المدار حول األرض .وبذلك فقد أصبح
الجو مھيئا ً إلرسال بعثتين مأھولتين برواد الفضاء إلى المختبر الفضائي مع بداية عام  .2012وتخطط
الصين ألن يصبح ھذا المختبر الفضائي بمثابة محطة فضائية ھائلة تزن حوالي  100طن وتدور في مدار
منخفض حول األرض مع حلول عام  2020حين تحال المحطة الفضائية الدولية على التقاعد.
اكتشاف بؤر ساخنة لتشكل الجزيئات العضوية المعقدة في مجرتنا )(2011/11/8
اكتشف علماء البيولوجيا الكونية وجود مناطق متفرقة في مجرة درب التبانة ذات قدرة عالية على توليد
جزيئات عضوية بالغة التعقيد ،والتي تشكل نقطة البداية لتطور الحياة .ورغم أن العلماء كانوا حتى وقت
قريب يبحثون عن الماء في سياق تتبعھم لعالمات الحياة في الكون ،إال أن الجزيئات العضوية قد تشكل ھدفا ً
أفضل .ويعتبر الميتانول أحد أھم المواد التي تشارك في تركيب الجزيئات العضوية في الفضاء بين النجمي،
والذي يتشكل بتفاعل أول أوكسيد الكربون مع الھيدروجين على سطح الدقائق الغبارية .وقد وجد أن الميتانول
يشكل ما يصل إلى  %30من المادة المتواجدة حول النجوم حديثة التشكل.
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ثالثة عناصر كيميائية جديدة تضاف إلى الجدول الدوري للعناصر )(2011/11/4
قامت الھيئة العامة لالتحاد الدولي للفيزياء النظرية والتطبيقية خالل اجتماعھا في معھد الفيزياء في لندن
بالمصادقة على األسماء النھائية لثالثة عناصر كيميائية جديدة ستضاف إلى الجدول الدوري للعناصر .وھذه
العناصر ھي دارمستاديوم ) ،(110روينتجنيوم ) ،(111وكوبرنشيوم ) .(112وقد أطلق اسم العالم الفلكي
الشھير كوبرنيكوس على اسم العنصر األخير منھا تكريما ً له .وھذه العناصر الثقيلة ال تكون موجودة بشكل
صريح في الطبيعة ،وإنما يقتصر وجودھا عادة على المختبرات الفيزيائية حيث تم تركيبھا من عناصر
أخف .وال تطلق عليھا التسمية النھائية إال بعد إثبات وجودھا من قبل مجموعات علمية مختلفة.
دراسة جديدة :ربما لم يكن سطح المريخ مناسبا ً لظروف الحياة على اإلطالق )(2011/11/2
ً
لقد افترض العلماء طويالً أن سطح المريخ كان يحتوي في ماضيه على شكل ما من أشكال الحياة نظرا ألن
ظروف الطقس والبيئة على سطحه كانت مختلفة .ولكن دراسة جديدة قد أظھرت بأن سطح المريخ لم يكن
يمتلك الدفء والرطوبة الكافية لدعم الحياة .وقد شملت الدراسة  350منطقة مختلفة على سطح المريخ ،حيث
أظھرت أن الماء السائل الذي تواجد في ھذه المناطق في ماضي المريخ قد اقتصر على فترات وجيزة
وبكميات محدودة .وبذلك فإن سطح المريخ كان في معظم األوقات بارداً وجافاً ،وبالتالي فھو ليس على
اإلطالق ذلك الوسط المالئم لتشكل الحياة حسب رأي الباحثين.
اكتشاف نجم شاب يمتلك أذرعا ً حلزونية )(2011/11/1
لقد عرف العلماء منذ فترة أن النجم المدعو  SAO 206462والذي يقع في كوكبة الذئب يمتلك حوله قرصا ً
من الغبار حيث تمت دراسته بمجموعة مختلفة من الوسائل .ولكن األرصاد التي أجريت مؤخراً لھذا النجم قد
أظھرت نتيجة مفاجئة ،وھي أن القرص الغباري يتخذ شكل أذرع حلزونية تشبه األذرع المشاھدة في
المجرات الحلزونية العمالقة .أما بالنسبة لداللة ھذا التشكل فيعتقد العلماء بأنه قد يشير إلى وجود كواكب في
طور التشكل حول ھذا النجم ،والتي تؤثر بجاذبيتھا على المادة في القرص الغباري .ومن الجدير بالذكر أن
قطر ھذا القرص يعادل ضعف قطر مدار بلوتو حول الشمس.
العلماء يتمكنون من تحديد معدل االصطدامات المجرية )(2011/11/1
توصل العلماء إلى طريقة جديدة لتحديد معدل االصطدامات المجرية في الكون من خالل المعلومات األخيرة
التي تم الحصول عليھا من تلسكوب ھبل الفضائي .وقد أتاحت الدراسة الحصول على صور لعدد كبير من
المجرات المتصادمة في مراحل مختلفة من التصادم ،والذي أتاح للعلماء تحديد معدل االصطدام اإلجمالي
الذي وجد أنه يحدث في  %25-5من جميع المجرات .وقد وجدت بعض المالحظات المثيرة في ھذا المجال،
فالمجرات القزمة تصطدم بمعدل أكبر بثالثة مرات من المجرات العمالقة .وتكمن أھمية االصطدامات
المجرية في أنھا تلعب دوراً كبيراً في تطور المجرات وتشكل النجوم في المجرة.
التفاعل بين المجرات يمكن أن يؤدي إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة )(2011/10/27
تحتوي معظم المجرات في مركزھا على ثقوب سوداء فائقة الكتلة ،ويصل بعضھا إلى ماليين أو مليارات
ضعف كتلة الشمس .ويعتبر تشكل مثل ھذه الثقوب السوداء الھائلة من األلغاز الكبرى .ولكن أحد األبحاث
األخيرة يشير إلى أن التفاعل بين المجرات يمكن أن يكون مسؤوالً عن تشكل مثل ھذه الثقوب السوداء .وقد
أجري البحث من خالل رصد عدد من المجرات التي تبدو حاليا ً في طور االندماج .وتظھر النتائج أن وجود
مثل ھذه الثقوب السوداء في المجرات العمالقة يشكل أحد األدلة على ھذه النظرية ،حيث أن المجرات
العمالقة تتشكل عادة باندماج مجرات أصغر حجما ً تحتوي على ثقوب سوداء أصغر في مركزھا.
أحد الكويكبات يقترب من األرض في الثامن من تشرين الثاني )(2011/10/27
في الثامن من شھر تشرين الثاني سيقترب كويكب بحجم حاملة طائرات تقريبا ً من األرض لمسافة تقل عن
المسافة بين األرض والقمر .يدعى ھذا الكويكب  ،2005YU55وھو كتلة صخرية كبيرة كروية الشكل
بقطر حوالي  400متراً اكتشف منذ عام  .2005وسيقترب الكويكب من األرض لمسافة 324,600
كيلومتراً ،والتي تبلغ  %80من المسافة بين األرض والقمر .وسيقوم العلماء بتتبع مسار ھذا الكويكب عن
كثب منذ الرابع وحتى العاشر من الشھر القادم .ومن الجدير بالذكر أن ھذا الكويكب لن يؤدي إلى أي
تأثيرات جيولوجية أو مناخية على األرض ،كما أن عبوره سيكون آمنا ً دون خطر لالصطدام باألرض.
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العلماء يرصدون كوكبا ً في طور التشكل )(2011/10/24
حصل العلماء على معلومات جديدة حول طريقة تشكل المجموعات الشمسية ،وذلك من خالل العثور على
أصغر الكواكب المكتشفة على اإلطالق .يدعى ھذا الكوكب  LkCa15bوھو حاليا ً في طور التشكل حيث
يبلغ عمره حوالي  2مليون سنة فقط ،وھو أول كوكب يتم تصويره مباشرة في ھذه المرحلة من التطور.
وتشير البيانات إلى أن مادة ھذا الكوكب تتجمع سوية بدءاً من الغازات والغبار التي تتساقط نحو المركز.
ويدور الكوكب حول نجم كتلته مشابھة للشمس .ويقدر بأن درجة حرارة ھذا الكوكب تصل حاليا ً إلى أكثر
من  1000درجة مئوية ،وأن كتلته ستكون أكبر من كتلة المشتري بحوالي عشر مرات.
بخار الماء يعطي أدلة على تشكل النجوم )(2011/10/20
قام فريق دولي من الفلكيين باكتشاف ثقب أسود في بداية الكون متوضع على مسافة  12مليار سنة ضوئية
محاط بقرص عاتم من الغاز والغبار ،ولكن االكتشاف الھام ھو أن الفريق قد عثر على تشكل النجوم ضمن
غالف كثيف من بخار الماء .وعادة ما يتواجد الماء المتجمد بشكل طبيعي في السحب الكونية الھائلة ،ولكن
اإلشعاع القوي الناجم عن النجوم في بداية تشكلھا يؤدي إلى تبخر ھذا الجليد المتناثر في الفضاء .وبالتالي
فإن وجود بخار الماء في منطقة معينة يشكل دليالً على تشكل النجوم في ھذه المنطقة ،كما يشكل مقياسا ً
لكمية األشعة تحت الحمراء الصادرة عن ھذه النجوم.
دالئل على حدوث قصف نيزكي عنيف في نظام شمسي آخر )(2011/10/19
لقد افترض العلماء منذ فترة طويلة أن مجموعتنا الشمسية قد تعرضت في بداية تشكلھا لقصف نيزكي عنيف
ولكن دون أن يكونوا متأكدين من ذلك .إال أن أرصاداً حديثة قد أظھرت فعالية مشابھة يتعرض لھا نظام
شمسي آخر في الفترة الحالية ،حيث تتساقط أعداد ھائلة من المذنبات والنيازك على الكواكب واألجرام
الصخرية الكبيرة في المنطقة القريبة من النجم المركزي .وربما تؤدي مثل ھذه األحداث إلى وصول الماء
والمواد العضوية األخرى الالزمة لتوفر الحياة إلى ھذه الكواكب الصخرية .ويبلغ عمر ھذه المنظومة حوالي
مليار سنة ،وھو نفس العمر الذي يعتقد العلماء أن مجموعتنا الشمسية خضعت فيه للقصف النيزكي.
اكتشاف حشدين نجميين جديدين في المجرة )(2011/10/19
في مشروع لوكالة الفضاء األوروبية يھدف إلى مسح األجزاء المركزية من مجرة درب التبانة بھدف البحث
عن أي أجرام غير مكتشفة ،تمكن العلماء من العثور على حشدين نجميين جديدين غير معروفين سابقا ً.
وبذلك يرتفع عدد الحشود النجمية المعروفة في مجرة درب التبانة إلى  .160وسبب التأخر في اكتشاف ھذه
الحشود النجمية حتى اآلن ھو أنھا تقع على الجھة الثانية من المجرة ويفصلھا عنا مركز المجرة الساطع،
وبالتالي لم يمكن العثور عليھا إال من خالل دراسة دقيقة باألمواج تحت الحمراء .والحشود النجمية المغلقة أو
الكروية ھي تجمعات ألعداد كبيرة من النجوم تتناثر فوق وتحت قرص المجرات الحلزونية.
المركبة  HiRISEتصور إعصاراً على سطح كوكب المريخ )(2011/10/15
تمكنت المركبة  HiRISEالتي تدور منذ فترة حول كوكب المريخ من التقاط صور من المدار لعاصفة رملية
ھائلة على سطح الكوكب تبلغ سرعة الرياح فيھا أكثر من  150كيلومتراً في الساعة .وتعتبر العواصف
الرملية من الظواھر الشائعة على كوكب المريخ ،والتي تبدأ صغيرة الحجم وقد تكبر سريعا ً لتشمل الكوكب
بأسره في بعض األحيان .وقد تستمر مثل ھذه العواصف لبضع ساعات ،ولكن بعضھا اآلخر قد يبقى ممتداً
على الكوكب لمدة تصل حتى شھر كامل .وتحدث ھذه العواصف بسبب التبدالت السريعة في درجة الحرارة
على المريخ ،حيث يسخن سريعا ً حين يتعرض للشمس ويبرد سريعا ً عند حلول الظالم.
المركبة فينوس إكسبريس تكتشف طبقة أوزون في الغالف الجوي لكوكب الزھرة )(2011/10/8
استطاع أحد األجھزة المحمول على متن المركبة فينوس إكسبريس التي تدور حول كوكب الزھرة من
اكتشاف مادة األوزون من خالل الدراسة الطيفية للغالف الجوي السميك لھذا الكوكب ،ھذه المادة التي تقوم
بامتصاص األشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس .وتكمن أھمية ھذا االكتشاف في أنھا تساعد العلماء
على معرفة حركية وتركيب الغالف الجوي لكوكب الزھرة بشكل أفضل ،كما تشكل دليالً على وجود
تشابھات أساسية في الكواكب الصخرية الداخلية في النظام الشمسي .وبذلك يصبح كوكب الزھرة ثالث
الكواكب في المجموعة الشمسية الذي يمتلك طبقة من األوزون ،وذلك بعد كوكبي األرض والمريخ.
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طبقة األوزون في الغالف الجوي لكوكب األرض ال تزال تتقلص )(2011/10/5
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية عن آخر نتائج أبحاثھا بالنسبة لطبقة األوزون ،حيث أظھرت أنھا تراجعت
بشكل كبير في المنطقة الواقعة فوق القطب الشمالي .وقد ذكر العلماء بأن منطقة نقص األوزون قد وصلت
إلى حوالي  %60من حجم ثقب األوزون الواقع فوق القطب الجنوبي لألرض .ورغم ذلك فإن التقارير
السابقة للوكالة قد أكدت أن كمية األوزون في الغالف الجوي لألرض لم تتناقص خالل العقد الماضي نتيجة
إيقاف استخدام المواد التي أثرت عليھا سابقاً ،ولكن ھذه الكمية ال تزال منخفضة مقارنة بما كانت عليه في
الماضي ،وإن عودتھا إلى وضعھا الطبيعي سيستغرق بضعة عقود إضافية.
منح جائزة نوبل لثالثة من الفلكيين األمريكيين )(2011/10/5
قررت اللجنة الخاصة بتوزيع جائزة نوبل منح جائزة علم الفلك لثالثة من علماء الفيزياء الفلكية األمريكيين
نظراً ألن إنجازاتھم »أحدثت تحوالً في العلوم الكونية« على حد قول اللجنة .وقد قام ھؤالء العلماء بأبحاث
موسعة أثبتت حقيقة تسارع التمدد الكوني ،ويعني ذلك أن الكون يتوسع بشكل مطرد ومتسارع مما يؤدي إلى
انخفاض درجة حرارته اإلجمالية بشكل سريع .وھذه الحقيقة تعني أن الكون قد يتحول يوما ً ما إلى جليد.
وتكمن أھمية ھذا االكتشف في أن العلماء كانوا يعتقدون سابقا ً بأن تسارع الكون يتجه نحو التباطؤ وليس نحو
التسارع ،وبالتالي فإن االكتشاف كان مفاجأة لعلماء الفيزياء الفلكية أجمع.
الغالف الجوي لكوكب المريخ مشبع بالماء )(2011/10/4
أعلن العلماء أن الغالف الجوي لكوكب المريخ مشبع ببخار الماء ،وأتاح لھم ذلك معرفة حركية عنصر الماء
ضمن بيئة كوكب المريخ .حين تؤدي الشمس إلى تسخين القبعتين القطبيتين لكوكب المريخ )واللتين تحتويان
على الماء المتجمد و (CO2فإن الماء يتبخر ويتحرر إلى الغالف الجوي .وتحمل الرياح بخار الماء إلى
ارتفاعات عالية .وحين ترتبط جزيئات الماء بجزيئات الغبار فإن ذلك يؤدي إلى تشكل السحب ،وإذا لم تتوفر
كمية كافية من الغبار فإن بخار الماء يتجمع في الغالف الجوي ويتكثف بشكل كبير .ورغم ذلك فإن كمية
بخار الماء في الغالف الجوي للمريخ ھي أقل من األرض بحوالي  10,000مرة.
»مسنجر« تبرھن على وجود البراكين على عطارد )(2011/10/1
أكدت آخر الصور التي أرسلتھا المركبة مسنجر في مدارھا حول كوكب عطارد وجود براكين على سطح
الكوكب الخامل عطارد ،وبذلك فقد أثبتت ھذه الصور أن عطارد ھو في الواقع كوكب زاخر بالحياة من
الداخل حتى لو كان سطحه خامالً .وتظھر الصور وجود حمم بركانية تدفقت على سطح عطارد من فوھات
صغيرة في الماضي البعيد للكوكب كما لو كانت ينابيع للحمم البركانية ،وأكثر ما تتواجد في القطب الشمالي
للكوكب .وتعتبر مسنجر أول مركبة فضائية تتخذ مداراً حول عطارد ،حيث تكشف يوما ً بعد يوم عن المزيد
من أسرار ھذا الكوكب من خالل الكم الھائل من الصور والمعلومات التي تحصل عليھا من المدار مباشرة.
الصين تطلق مختبرھا الفضائي األول )(2011/10/1
أطلقت الصين مختبراً فضائيا ً بشكل مركبة كبيرة أسطوانية الشكل يبلغ طولھا حوالي عشرة أمتار وتحمل
اسم »تيان غونغ« ،حيث اتخذ ھذا المختبر الفضائي مداراً بيضويا ً حول األرض وھو يعمل بصورة مستقلة
دون وجود أي رواد فضاء على متنه .ويعتمد ھذا المختبر في عمله على التكنولوجيا الروسية .وستقوم
الصين بعدة تجارب على ھذا المختبر تتضمن التحام عدة مركبات فضائية معه ،لتبدأ بعدھا بإرسال رواد
الفضاء إليه في عام  2012إذا سارت األمور كما ھو مقرر .ويعد ھذا اإلنجاز الخطوة األولى للصين على
طريق بناء محطة فضاء كاملة ،والذي وعدت الصين بتحقيقه في نھاية العقد الحالي.
المركبة الطموحة فوبوس-غرونت تستعد لالنطالق )(2011/10/1
أعلن العلماء الروسيون المسؤولون عن مھمة المركبة فوبوس-غرونت عن إنھاء الخطوات النھائية استعداداً
إلطالق ھذه المركبة ،والذي من المقرر أن يتم في نھاية الشھر القادم .وستحمل ھذه المركبة عدداً من األحياء
الدقيقة )الجراثيم والفطور( باإلضافة إلى عدد من الحشرات إلى فوبوس تابع المريخ ثم تعيدھا إلى األرض
في رحلة تستغرق حوالي ثالث سنوات .والھدف من الرحلة ھو معرفة كيف يمكن للحياة البيولوجية أن تتأثر
في البقاء في الفضاء خالل ھذه الفترة ،وكيف ستتأثر بظروف ھذه الرحلة ومخاطرھا مثل التعرض لألشعة
الكونية .وقد أصبحت كافة مكونات البعثة جاھزة تمھيداً لنقلھا إلى منصة اإلطالق.
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أسرع من الضوء؟؟ )(2011/9/24
فجر مجموعة من العلماء قنبلة علمية حين أعلنوا أنھم قد رصدوا جسيم نيوترينو يتحرك بسرعة أكبر من
سرعة الضوء بمقدار  20جزء من مليون .وتعتبر سرعة الضوء حسب القوانين الفيزيائية المقبولة حاليا ً
بمثابة السرعة الكونية القصوى التي ال يمكن تجاوزھا بأي حال من األحوال .وقد قام العلماء على مدى
األشھر الماضية بالعديد من االختبارات للتأكد من عدم وجود أي خطأ أو تأثير خارجي يؤدي إلى خطأ في
القياس ،إلى أن أعلنوا في النھاية عن ھذه النتيجة .ولكن األمر األھم ھو أن تقوم مجموعات أخرى من العلماء
بتجارب إضافية للحصول على نفس النتيجة قبل أن يتأكد العلماء من إمكانية تجاوز سرعة الضوء بالفعل.
جزيئات الماء المتجمد تدور حول زحل )(2011/9/23
من المعلوم أن الصور األخيرة التي التقطتھا المركبة كاسيني التي تدور حول كوكب زحل قد أظھرت
النوافير المائية الھائلة على إنسيالدوس أحد أبرز توابع زحل ،والتي تنفث كميات ھائلة من الماء المتجمد في
الفضاء .وقد أظھرت األبحاث األخيرة أن إنسيالدوس ھو التابع الوحيد في النظام الشمسي الذي يؤثر على
التركيب الكيميائي للكوكب الخاص به ،حيث وجد الماء المتجمد في الطبقات العليا من الغالف الجوي لكوكب
زحل وفي الحلقة  ،Eوھي حلقة رفيعة تدور مع حلقات زحل األخرى حول الكوكب وتتغذى مباشرة من
نفثات إنسيالدوس ،والتي تصل كميتھا إلى  12,000كيلوغراما ً من الماء في الدقيقة الواحدة.
حتى المجرات الصغيرة يمكن أن تحتوي على ثقوب سوداء كبيرة )(2011/9/16
باالستعانة بتلسكوب ھبل اكتشف العلماء ثقوبا ً سوداء فائقة الكتلة في حوالي  28مجرة بعيدة صغيرة الحجم،
وبذلك فقد أثبت العلماء وجود ھذه الثقوب حتى في المجرات الصغيرة .ويعرف العلماء أن الثقوب السوداء
الصغيرة في مراكز المجرات تندمج معا ً مما يؤدي إلى تشكل ثقب أسود فائق الكتلة في مجرة عمالقة .ولكن
اللغز ھو :لماذا تكون ھذه الثقوب السوداء موجودة في بعض المجرات الصغيرة وال تكون موجودة في
معظمھا؟ ويعتقد العلماء حاليا ً أن ھذه المجرات الصغيرة تتميز بمعدل مرتفع لتشكل النجوم النشيطة ،والذي
قد يكون أكبر من مجرة درب التبانة بعشر مرات ،والتي تغذي مثل ھذه الثقوب السوداء وتزيد من كتلتھا.
المركبة كبلر تكتشف كوكبا ً يدور حول نجم مزدوج )(2011/9/15
أعلن العلماء المسؤولين عن بعثة المركبة كبلر عن أول اكتشاف مؤكد لكوكب يدور حول نجم مزدوج،
والذي دعي بالكوكب  .Kepler-16bھذا الكوكب أصغر من المشتري بقليل ،حيث يزن حوالي ثلث كتلة
المشتري ،ويبلغ قطره حوالي ثالثة أرباع قطر المشتري .وھو يتم دورة كاملة حول كوكبه خالل حوالي
 225يوما ً وعلى مسافة حوالي  65مليون ميالً ،مما يجعل درجة حرارة سطحه حوالي  100-درجة مئوية.
ورغم أن العلماء قد ذكروا بأن خصائص ھذا الكوكب ال تسمح بوجود الحياة على سطحه ،إال أن الحياة يمكن
أن تتواجد على سطح أحد التوابع التي قد تكون موجودة حوله في حال توفر غالف جوي مناسب.
الغاز وليس االصطدامات المجرية ھو سبب تشكل النجوم في بداية تشكل الكون )(2011/9/13
رغم أن االصطدامات المجرية قد تكون في الوقت الراھن من أھم العوامل التي تؤدي إلى إقالع تشكل
النجوم في السدم الكونية الھائلة ،إال أن دراسة جديدة من خالل تلسكوب ھرشل الفضائي قد أظھرت بأن ھذه
االصطدامات لم تلعب إال دوراً ضئيالً في إقالع والدة النجوم خالل المراحل األولى من عمر الكون .ويعتقد
العلماء أنه منذ حوالي  10مليارات سنة كانت المجرات تنتج كمية من النجوم أكبر بعشرات أو حتى مئات
المرات مما ھو الوضع اليوم في مجرة درب التبانة ،حيث كان معدل والدة النجوم يتعلق بكمية الغاز
الموجودة في المجرات وليس على حدوث االصطدامات بين ھذه المجرات.
اكتشاف أكثر من  50كوكبا ً جديداً خارج المجموعة الشمسية دفعة واحدة )(2011/9/13
أعلن العلماء باالستعانة بالمرصد  HARPSعن اكتشاف أكثر من  50كوكبا ً خارج المجموعة الشمسية دفعة
واحدة ،وھو رقم قياسي جديد في عدد الكواكب التي تكتشف دفعة واحدة خارج المجموعة الشمسية .أما األمر
اآلخر المثير فھو أن حوالي  16من ھذه الكواكب ھي من الكواكب التي تدعى »األرض الفائقة« ،وھي
كواكب أكبر من األرض بما ال يتجاوز عشرة مرات ،وبالتالي فھي تكون صخرية وربما مرشحة لوجود
الحياة .وتشير ھذه الدراسة إلى أن حوالي  %40من النجوم المشابھة للشمس تمتلك على األقل كوكبا ً واحداً
أصغر من زحل .وقد وصل عدد الكواكب المكتشفة حول عوالم أخرى حتى اآلن إلى حوالي  650كوكبا ً.
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األقزام البنية قد تقدم نموذجا ً للغالف الجوي الخاص بالكواكب خارج المجموعة الشمسية )(2011/9/13
بمساعدة كاميرا األمواج تحت الحمراء في مرصد الس كامباناس في تشيلي استطاع العلماء إلقاء نظرة قريبة
عن أحد األقزام البنية الذي قد يبدي أحد أشكال الطقس .والقزم البني ھو جرم متوسط الحجم بين النجم القزم
وبين الكوكب الكبير .وقد وجد العلماء أن سطوع ھذا القزم البني يتبدل بمقدار  %30خالل أقل من ثمان
ساعات ،ويرجح العلماء بأن سبب ھذا التبدل يعود إلى عاصفة عمالقة في الغالف الجوي لھذا القزم البني،
ربما تشكل نسخة من البقعة الحمراء الكبيرة الموجودة في الغالف الجوي لكوكب المشتري .وقد استطاع
العلماء رصد نماذج مختلفة من تبدالت الطقس على ھذا القزم البني.
ناسا تقوم بإطالق مسبرين قمريين لدراسة نواة القمر )(2011/9/10
عادت وكالة الفضاء األمريكية ناسا مجدداً إلى استكشاف أسرار القمر من خالل إطالق مسبارين قمريين
جديدين سيقومان بدراسة باطن القمر بدءاً من القشرة القمرية وحتى نواة القمر بدقة غير مسبوقة ،والھدف
من ذلك ھو إعطاء العلماء فكرة أفضل عن باطن القمر واألجسام الصخرية األخرى في المجموعة الصخرية
)بما فيھا األرض( والتي تشكلت منذ قرابة  4.5مليار سنة .وتتجه المركبتان اآلن نحو القمر من خالل مسار
منخفض الطاقة يستغرق حوالي ثالثة أشھر ونصف ويستھلك كمية ضئيلة من الوقود ،حيث من المقرر أن
تصال إلى القمر في ليلة رأس السنة الميالدية .2012
قريبا ً :استكمال بناء تلسكوب جيمس ويب الفضائي )(2011/9/2
تحدث العلماء طويالً عن تلسكوب جيمس ويب الذي سيحل محل تلسكوب ھبل في المستقبل القريب .وھذا
التلسكوب ھو من أكثر المھام الفلكية طموحا ً في القرن الحادي والعشرين ،والتي تأخر إنجازھا بسبب
المصاعب االقتصادية التي يمر بھا العالم .ورغم ذلك فإن استكمال بناء ھذا التلسكوب قد بات قريباً ،حيث
سيكون أقوى من تلسكوب ھبل الفضائي بثالث مرات بقدراته في مجال األشعة تحت الحمراء ،وستكون
مرآته أكثر قدرة من مرآة ھبل على جمع األشعة الضوئية بحوالي سبع مرات .وبعد االنتھاء من بناء
التلسكوب سيتم إخضاعه لعدة اختبارات للتحقق من جاھزيته .وال يزال موعد إطالقه غير محدد حتى اآلن.
ھل يمكن لألرض أن تنشر الحياة في كامل مجرة درب التبانة؟ )(2011/9/1
استخدم العلماء محاكاة حاسوبية لمعرفة فيما إذا كانت الحياة األرضية قابلة لالنتشار في كامل مجرة درب
التبانة .وقد تم في ھذه المحاكاة إرسال حوالي  10,000قطعة من األرض في كامل النظام الشمسي خالل
فترة  30,000سنة .وكانت النتيجة أن حوالي  700من ھذه القطع قد استطاعت الخروج من النظام الشمسي
بشكل كامل حين تكون سرعة إطالقھا مناسبة ،وارتطمت ستة منھا بكوكب المشتري .ويقول العلماء بأنه إذا
أمكن ألشكال الحياة البدائية الموجودة في ھذه القطع األرضية أن تبقى على قيد الحياة في الفضاء الخارجي
فإن مثل ھذا اإلجراء سيتيح نشر الحياة إلى خارج المجموعة الشمسية.
التقارير األخيرة تشير إلى تفاقم مشكلة النفايات الفضائية )(2011/9/1
أظھر تقرير جديد لمجلس األبحاث الوطني األمريكي أن مشكلة النفايات الفضائية تتفاقم بشكل مستمر وربما
تكون قد تجاوزت الحدود الحرجة .ويقول التقرير بأن وكالة الفضاء األمريكية لم تتمكن من التعامل بشكل
صحيح مع بقايا الصواريخ والمركبات الفضائية واألقمار الصناعية العاطلة عن العمل في الفضاء المحيط
باألرض .والمشكلة ھي أن ھذه النفايات الفضائية ترتطم ببعضھا البعض وتتحطم مؤدية إلى تشكل عدد أكبر
من األجسام ،والتي سبق وأن أدت إلى تضرر بعض المركبات بل وتحطم أحد األقمار الصناعية في عام
 .2009وتشكل ھذه النفايات الفضائية خطراً كبيراً على المركبات الفضائية ورواد الفضاء على حد سواء.
ھل كان المريخ زاخراً بالمحيطات الباردة؟ )(2011/8/31
يعتقد الكثير من علماء الكواكب أن ھناك محيطات واسعة من الماء السائل كانت تغطي المريخ في يوم من
األيام .وقد نشر العلماء مؤخراً بحثا ً يشير إلى أن غياب مركبات الفيلوسيليكات في السھول الشمالية للمريخ
يشير إلى أن بيئة من المحيطات الباردة كانت تشغل تلك المنطقة .وھذه المركبات ھي معادن تتواجد على
األرض في الرواسب البحرية وتتشكل في المحيطات في ظروف خاصة .ويشير ھذا البحث إلى أن محيطات
المريخ ،في حال تواجدھا في الماضي ،ربما كانت بالفعل أشبه بالمحيطات المتجمدة في معظم مساحاتھا،
وأن الماء السائل لم يكن متواجداً إال قرب خط االستواء المريخي.
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العلماء يكتشفون كوكبا ً ماسيا ً في مجرتنا )(2011/8/26
تمكن فريق من العلماء كما يقولون من اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم آخر في
مكان آخر من ھذه المجرة .ولدى دراسة تركيب ھذا الكوكب فوجئ العلماء بأنھا يحتوي على نسبة عالية جداً
من الكربون ،مما يجعله أكثر كثافة من أي كوكب آخر عرفه العلماء .ونظراً ألن الكربون يجب أن يكون
بلوريا ً بھذه الكثافة التي قيست في الكوكب فإن ھناك احتماالً كبيراً ألن يكون ھذا الكوكب في الواقع "ماسيا ً"
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .وھذا الكوكب يتوضع على مسافة حوالي  4000سنة ضوئية من األرض،
ويغلب أنه تشكل من مواد كربونية نفثھا أحد النجوم العمالقة في مستعر أعظمي عند انتھاء حياته.
العلماء يتمكنون من تحري البقع الشمسية قبل ظھورھا )(2011/8/23
ً
اكتشف العلماء طريقة للكشف عن الكلف الشمسية حين تكون ال تزال على عمق  65000كيلومترا تحت
سطح الشمس وقبل أن تبزغ إلى السطح بحوالي  24ساعة .وھذه الطريقة تشمل دراسة الموجات الصوتية
التي تصدر عن اضطراب البالزما والغازات الشمسية بفعل الحقول المغناطيسية المتبدلة .وقد تمكن العلماء
من مراكمة األرصاد المختلفة خالل  15سنة مما أتاح لھم التعرف بشكل جيد على الموجات التي تشير إلى
وجود كلفة شمسية قادمة .وتتوافق الكلف أو البقع الشمسية مع زيادة الفعالية الشمسية على سطح الشمس،
والتي تؤدي أحيانا ً إلى عواصف شمسية عاتية يمكن أن تؤثر على االتصاالت األرضية.
ھل ھناك حلقات حول بلوتو؟ )(2011/8/9
في الوقت الذي تسير فيه المركبة نيوھورايزنز بثبات نحو ھدفھا بلوتو ،والذي من المقرر أن تصل إليه في
عام  ،2015فإن العلماء يطرحون سؤاالً حرجا ً :ھل ھناك حلقات حول بلوتو؟ نشر باحثون برازيليون
مؤخراً مقالة تتحدث عن إمكانية وجود حلقات حول الكوكب القزم بلوتو بفعل ضربات نيزكية صغيرة ربما
تكون ضربت تابعيه نيكس وھيدرا مما أدى إلى تشكل جسيمات غبارية اتخذت مداراً حول بلوتو .وقد درس
الفريق أيضا ً القوى المختلفة ،مثل الرياح الشمسية ،التي قد تؤثر على حجم ھذه الحلقات ومدارھا .وتقدر
الدراسة بأن ھذه الحلقات قد يبلغ قطرھا حوالي  16000كيلومتراً أي خارج مدار تابعي بلوتو الصغيرين.
المذنب جاراد يقترب من األرض )(2011/8/5
اكتشف ھذا المذنب في عام  2009واسمه العلمي ھو  .C/2009 P1وقد أصبح المذنب اآلن في متناول
المناظير والتلسكوبات الصغيرة حيث أصبح قدره الظاھري يبلغ حوالي  ،8وھو يتخذ مساراً من كوكبة
الفرس األعظم عبر كوكبة الدجاجة وباتجاه كوكبة ھرقل الجاثي خالل شھر أيلول .وسيصبح المذنب
بالتدريج أكثر سطوعا ً ليختفي مع نھاية العام جھة الغرب في ضوء الشمس .وبعدھا يعود المذنب للظھور
جھة الشرق في شھر شباط حيث يسطع من القدر السادس ويشاھد في كوكبة الدب األصغر في بداية آذار.
ويشاھد المذنب بواسطة التلسكوب كسحابة ضبابية متوھجة حيث يحتاج العثور عليه إلى خريطة فلكية.
المركبة جونو تنطلق الستكشاف كوكب المشتري )(2011/8/6
في الخامس من شھر آب انطلقت المركبة جونو لتبدأ رحلة تمتد لمسافة  2.8مليار كيلومتراً باتجاه كوكب
المشتري وكان االنطالق ناجحا ً حسب قول العلماء .ومن المقرر أن تصل المركبة إلى المشتري في شھر
حزيران من عام  2016حيث ستتخذ مداراً قطبيا ً حول الكوكب وتدور حوله حوالي  33مرة لمدة سنة كاملة.
وتكمن أھمية ھذه البعثة في أن المشتري ھو الكوكب األضخم في المجموعة الشمسية ،ودراسته تؤمن
للفلكيين معلومات كثيرة حول النظام الشمسي وبنيته وتشكله .وقد قامت المركبة بتجربة كاميراتھا من خالل
التقاط صورة ناجحة لألرض والقمر بعد قرابة ثالثة أسابيع من انطالقھا.
ھل كان ھناك قمر ثان حول األرض منذ مليارات السنين؟ )(2011/8/3
تخيل وجود قمرين ساطعين في سماء األرض حين تجلس لالسترخاء ليالً! ربما كان الوضع كذلك في
ماضي األرض البعيد وقبل حوالي  4مليارات سنة من اآلن .تشير دراسة جديدة إلى أن األراضي الوعرة
على الوجه البعيد من القمر ربما نجمت عن سقوط القمر الثاني لألرض عليه مما أدى إلى تشكل ھذه
المرتفعات والمنخفضات الكثيرة ،مقارنة بما ھو الحال عليه في وجه القمر المقابل لألرض الذي يتميز
بنعومته النسبية .وربما كان قطر ھذا القمر يبلغ حوالي  1200كيلومتراً ،ولكنه سقط على القمر األكبر
وارتطم بوجھه البعيد مما أدى إلى تشكل طبقة خشنة تغطي الوجه البعيد من القمر الحالي.
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المركبة »جونو« جاھزة لالنطالق إلى المشتري )(2011/7/31
ستكون جونو المركبة الثانية التي ستدور حول كوكب المشتري بعد أن قامت المركبة غاليليو خالل العقد
الماضي بدراسة ھذا الكوكب بشكل مستفيض ،وذلك بميزانية تصل إلى مليار دوالر .ومن المقرر أن تنطلق
ھذه المركبة في الخامس من شھر آب لتصل إلى وجھتھا بعد حوالي خمس سنوات لتصل إليه في عام
 .2016وعند ذلك ستتخذ المركبة مداراً قطبيا ً بحيث تدور حول الكوكب من األعلى واألسفل وعلى ارتفاع
 5000كيلومتراً فوق السحب الكثيفة .وستدرس جونو منشأ ھذا الكوكب ،الغالف الجوي ،الشفق القطبي،
وبنية الكوكب من الداخل .وستقوم بــ  33دورة حوله في السنة الواحدة.
تلسكوب ھرشل يشاھد حلقة ملتوية قرب مركز المجرة )(2011/7/20
أظھر تلسكوب ھرشل مفاجأة غير متوقعة على اإلطالق ،حيث كشف عن وجود بنية حلقية ھائلة من الغاز
والغبار تقع في مركز مجرة درب التبانة .ويبلغ قطر ھذه الحلقة أكثر من  600سنة ضوئية ،وھي تبدو منفتلة
على بعضھا ألسباب ال تزال مجھولة للعلماء .ويحتوي تلسكوب ھرشل على كواشف خاصة قادرة على
الرؤية عبر الغبار المتوضع بيننا وبين مركز المجرة والعثور على المادة الباردة نسبيا ً .وھذه الحلقة تحيط
بمنطقة الثقب األسود فائق الكتلة في مركز المجرة ،ويبدو أن الحلقة مكونة من كتلة باردة من الغازات
والغبار وبدرجة حرارة تبلغ  15درجة فوق الصفر المطلق.
اكتشاف مستودعات ھائلة من الماء في الفضاء )(2011/7/22
اكتشف فريقان من العلماء أكبر مستودع للماء في ھذا الكون يعرف حتى اآلن .يقع ھذا التجمع في أحد
الكوازارات على بعد  12مليار سنة ضوئية ،ويعني ذلك أن العلماء ينظرون إلى منطقة من الكون حين كان
عمر الكون أقل من  2مليار سنة .أما كتلة ھذا التجمع المائي فھي أكبر بــ  100,000مرة من كتلة الشمس.
أما الكوازار فھو ثقب أسود ھائل الحجم يبتلع قرصا ً ھائالً من الغاز والغبار من حوله مما يؤدي إلى تحرر
كميات ھائلة من الطاقة .ويبدو أن البيئة المحيطة بھذا الكوازار بالذات تھيئ الظروف المالئمة لوجود ھذا
التجمع المائي .ويشير ھذا االكتشاف إلى وفرة الماء في الكون حتى في بداية عمره.
السيارة المريخية  Curiosityسوف تھبط في فوھة »غيل« )(2011/7/22
وأخيراً توصل العلماء إلى اتفاق حول المكان الذي ستھبط فيه السيارة المريخية الجديدة »كوريوسيتي« على
المريخ ،حيث سيتم إنزالھا عند سفح جبل في حافة فوھة »غيل« ،والذي يعتبره العلماء مكانا ً جيداً للزيارة.
وسيتم إطالق ھذه السيارة في شھر تشرين الثاني  2011القادم لتھبط على المريخ في شھر آب  ،2012أي
بعد سنة من اليوم .وتمتلك ھذه السيارة  17كاميرا باإلضافة إلى كاميرا فيديو ملونة ،وستقدم ھذه السيارة
فيلما ً مذھالً حيث ستصور لحظات ھبوطھا على المريخ أوالً بأول وبدقة عالية .ولذلك فإن اختيار مكان
ھبوط ھذه السيارة كان ذو أھمية كبرى لدى العلماء القائمين على البعثة.
تلسكوب ھبل الفضائي يكتشف تابعا ً جديداً حول بلوتو )(2011/7/20
تمكن الفلكيون باستخدام تلسكوب ھبل الفضائي من اكتشاف تابع رابع حول الكوكب القزم بلوتو ،والذي دعي
مبدئيا ً  P4قبل أن يتم تسميته رسميا ً .وھذا التابع صغير للغاية حيث يبلغ قطره  34-13كيلومتراً .ومن
المذھل كيف أمكن لتلسكوب ھبل رؤية مثل ھذا الجرم الصغير على مسافة تصل إلى  5مليار كيلومتر .ومن
الجدير بالذكر أن شارون كان يمثل التابع الوحيد لبلوتو منذ اكتشافه في عام  .1978أما التابعين نيكس
وھيدرا فھما لم يكتشفا إال في عام  2005ومن قبل تلسكوب ھبل أيضا ً .ويأمل العلماء بالحصول على المزيد
من المعلومات حول بلوتو وتوابعه عند وصول المركبة نيوھورايزنز إليه في عام .2015
داون تلتقط أول صور واضحة للكويكب فيستا في تاريخ البشرية )(2011/7/19
بعد أن رصد اإلنسان الكويكب فيستا على مدار قرنين من الزمن ،فإن المركبة داون قد توجت ھذه المعرفة
باقترابھا من ھذا الكويكب والتقاطھا أول صور لسطحه بدقة عالية ،والتي أقل ما توصف بأنھا صور مذھلة.
وبعد ذلك دخلت المركبة داون في مدار لھا حول فيستا لتكون أول مركبة على اإلطالق تتخذ مداراً ثابتا ً حول
أحد الكويكبات .وفيستا ھو ثاني أكبر األجرام في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ ويبلغ قطره حوالي
 530كيلومتراً .وستقترب المركبة من الكويكب خالل األسابع القادمة من خالل دورانھا حوله بشكل حلزوني
لتلتقط المزيد من الصور لسطحه ،والتي ستتيح للعلماء معرفة المزيد عن ھذا الجرم.
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اكتشاف كوكب جديد في جملة نجمية ثالثية )(2011/7/13
كان العلماء حتى وقت قريب يشكون بوجود كواكب حول المنظومات النجمية المتعددة ،وذلك ألن القوة
الثقالية الھائلة والمتغيرة بشكل متواصل قد تمنع من وجود مثل ھذه الكواكب .ولكن رغم ذلك فقد عثر
الفلكيون على العديد من الكواكب في مثل ھذه األنظمة ،وآخرھا حول المنظومة النجمية .HD132563
وھذه المنظومة تتألف من ثالثة نجوم تدور حول بعضھا البعض ،ويدور الكوكب المكتشف حديثا ً حول أحد
النجوم في ھذه المنظومة على مسافة تعادل  2.5وحدة فلكية ،وقد تم االكتشاف من خالل الدراسة الطيفية.
وقد وصل عدد الكواكب المكتشفة حول المنظومات المزدوجة حتى اآلن إلى ثمانية كواكب.
نبتون يتم أول دورة له حول الشمس منذ اكتشافه )(2011/7/11
بتاريخ  11تموز  2011أتم كوكب نبتون أول دورة كاملة له حول الشمس منذ اكتشافه في أمسية 24-23
أيلول من عام  .1846ويحتاج نبتون إلى حوالي  165سنة حتى يتم دورة كاملة حول الشمس .ويعني ذلك أن
نبتون قد عاد تقريبا ً إلى نفس المكان في السماء الذي كان فيه عند اكتشافه .ونحن نستعمل كلمة "تقريبا ً"
نظراً ألن المجموعة الشمسية قد تحرك في الفضاء لمسافة كبيرة خالل ھذه السنوات ،ولذلك فإن مكان نبتون
حاليا ً يبعد عن مكان اكتشافه بمقدار حوالي  1.5ثانية قوسية .ويمكن خالل ھذه الفترة رصد نبتون بواسطة
التلسكوبات الصغيرة ،حيث يظھر كنجم أزرق اللون قدره الظاھري حوالي .8
تلسكوب ھبل يحطم رقم المليون )(2011/7/5
بعد أن بقي في مداره لمدة تصل إلى  21سنة فإن تلسكوب ھبل وصل خالل ھذا الشھر إلى الرصد رقم
مليون ،حيث استخدم تلسكوب ھبل الفضائي في رصد الغالف الجوي للكوكب  ،HAT-P-7bوھو عمالق
غازي أكبر من المشتري يدور حول نجم آخر يبعد عنا حوالي  1000سنة ضوئية .ولألسف فإن ھذا اإلنجاز
ال يحمل معه صورة مبھرة أو منظراً مھيبا ً لھذا الكوكب ،وإنما مخطط بياني متعرج ،ذلك أن ھذا الرصد رقم
مليون قد أجري بواسطة المقياس الطيفي .وقد أظھرت الدراسة وجود بخار الماء في الغالف الجوي لھذا
الكوكب ،كما في الكثير من الكواكب األخرى خارج المجموعة الشمسية.
المركبة داون تقترب من الكويكب فيستا )(2011/6/30
تستمر المركبة داون في اقترابھا من الكويكب فيستا ثاني أكبر األجرام في حزام الكويكبات بين المريخ
والمشتري .وقد التقطت المركبة داون مؤخراً صورة ھي األكثر وضوحا ً لفيستا حتى اآلن خالل اقترابھا
منه ،وھذه الصورة أكثر دقة من آخر الصور التي التقطھا تلسكوب ھبل الفضائي .وستدخل داون في مدارھا
حول فيستا بتاريخ  16تموز لتحلق على ارتفاع  9900ميل فوق سطح الكويكب .وبعد ذلك ستقترب المركبة
أكثر وتبدأ في شھر آب بالتقاط الصور الملونة والبيانات الطيفية .وستستمر المركبة بدراسة فيستا لمدة تقارب
سنة كاملة ،وستصل في أقصى اقتراب لھا من الكويكب إلى ارتفاع  120ميالً فقط فوق سطحه.
احتجاب مزدوج لبلوتو وتوابعه )(2011/6/23
تمكنت عدة فرق من العلماء من االستفادة من حدث نادر للغاية للحصول على المزيد من المعلومات حول
الغالف الجوي لبلوتو وتوابعه .وقد عبر ھذا الكوكب أمام نجمين مختلفين في يومين منفصلين ،وھي حادثة
تدعى باالحتجاب أو االستتار .حدث العبور األول بتاريخ  22حزيران حيث عبر بلوتو وتابعه شارون أمام
نجم قدره الظاھري  14.4واستمر االحتجاب لمدة دقيقة تقريبا ً وبفاصل  12دقيقة بين بلوتو وشارون .أما
العبور الثاني فقد حدث بتاريخ  26حزيران حيث عبر بلوتو وتابعه ھيدرا أمام نجم يبلغ قدره الظاھري
 .13.6وتعتبر دراسة مثل ھذه الحاالت مفيدة للغاية لتحليل مدارات التوابع والغالف الجوي لبلوتو.
كويكب يقترب من األرض أكثر من القمر بحوالي  23مرة )(2011/6/27
كويكب اكتشف حديثا ً عبر قريبا ً جداً من األرض بتاريخ  27حزيران على مسافة تقل عن  17,700كم من
األرض ،أي أقرب من القمر بحوالي  23مرة .ويقدر بأن ھذا الكويكب صغير الحجم جداً حيث ال يتجاوز
قطره  45متراً .ورغم أن العلماء تنبؤوا بعدم وجود فرصة الرتطام مثل ھذا الكويكب باألرض ،إال أنه لم
يكتشف إال قبل خمسة أيام من االقتراب األعظمي .وفي حال دخول مثل ھذا الكويكب في الغالف الجوي
لألرض فإنه غالبا ً سيحترق في كرة نارية ھائلة وسيتولد عنه عدد من النيازك التي تسقط على األرض بشكل
حجارة متفرقة دون أن يسبب ارتطاما ً ھائالً بحد ذاته.
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مذنب جديد يقترب من األرض! )(2011/6/21
تمكن العلماء باالستعانة بتلسكوب  Pan-STARRSالمتخصص بتصوير مساحات واسعة من السماء
باكتشاف مذنب جديد قد يصبح مرئيا ً بالعين المجردة في شھر شباط أو آذار من عام  .2013وقد اكتشف ھذا
المذنب في السادس من شھر حزيران ،حيث يتوقع أنه قادم من سحابة أورت المحيطة بالمجموعة الشمسية.
ويعتمد مدى رؤيته وسطوعه في عام  2013على كمية الجليد الموجودة فيه ،حيث سيشاھد في جھة الغرب
بعد غروب الشمس مباشرة .ويقع المذنب حاليا ً على مسافة  1.2مليار كيلومتراً عن الشمس ،أي بعد مدار
المشتري ،وال يمكن مشاھدته حاليا ً إال بواسطة التلسكوبات الكبيرة.
مسنجر تكشف عن مجموعة جديدة من أسرار عطارد )(2011/6/20
ال تزال المركبة مسنجر التي تحلق حول كوكب عطارد أول الكواكب في المجموعة الشمسية تقوم بإرسال
كنوز ھائلة من المعلومات والصور الجديدة مما يمكن العلماء من صياغة نظريات جديدة حول ھذا الكوكب.
وقد كانت مسنجر أول مركبة تتخذ مداراً حول عطارد وذلك في  18آذار  .2011وتحمل المركبة سبعة
أجھزة مختلفة للرصد الفلكي تم بواسطتھا التقاط أكثر من  20,000صورة بدقة تصل إلى  10أمتار في
البكسل الواحد .وتغطي الصور الجديدة جميع األماكن التي لم تصويرھا سابقا ً من سطح عطارد .كما تمت
دراسة التركيب الكيميائي للكثير من معالمه ،وتم العثور على ما قد يكون الماء المتجمد في المناطق القطبية.
مشروع  ATLAS3Dلتصنيف المجرات )(2011/6/21
في عام  1926قام إدوين ھبل بتصنيف المجرات حسب شكلھا إلى ثالثة أنماط :بيضوية ،حلزونية ،وعدسية.
وقد استخدم ھذا التصنيف خالل كل ھذه الفترة .ولكن العلماء اليوم أصبحوا يفكرون بوضع تصنيف عملي
أكثر للمجرات .وھذا التصنيف ال يعتمد على شكل المجرة كما تشاھد باألشعة الضوئية فقط ،وإنما أيضا ً على
مظھرھا باألمواج الراديوية وحتى الميليمترية باإلضافة إلى حركة الغازات المتشردة والجزيئات في المجرة.
وفي ھذا التصنيف تميز أنماط جديدة من المجرات منھا سريعة الدوران وبطيئة الدوران .ويعتبر تصنيف
المجرات من المواضيع ذات الخالف الكبير في علم الفلك نظراً لعدم وجود حدود واضحة بين األنماط.
وأخيراً :ھيلين )(2011/6/20
في الثامن عشر من شھر حزيران حلقت المركبة كاسيني قرب ھيلين أحد توابع زحل الصغيرة ،وذلك على
مسافة حوالي  6948كيلومتراً .وقد التقطت كاسيني صوراً جديدة لھذا التابع الصخري ذي الشكل غير
المنتظم ،وھو تابع صغير الحجم يقيس  30 × 32 × 36كيلومتراً .وھذه الزيارة ھي الثانية لكاسيني إلى
ھيلين ،حيث قامت بزيارتھا أولى منذ أكثر من سنة ،وذلك في شھر آذار  .2010وستتيح ھذه الزيارة للعلماء
استكمال الصور الخاصة بسطح ھذا التابع لرسم خريطة مفصلة لسطحه.
اللقاء بين  EPOXIوبين مذنب ھارتلي (2011/6/17) 2
إيبوكسي ھو االسم الذي أطلق على بعثة المركبة  ،Deep Impactوالتي تم تمديدھا لتالقي المذنب ھارتلي
 2بعد أن كان ھدفھا األساسي ھو اللقاء مع المذنب تيمبل .وقد تمكنت المركبة من االقتراب من المذنب
لمسافة  694كيلومتراً فقط مما أتاح لھا التقاط حوالي  117,000صورة والحصول على معلومات طيفية
مھمة .وقد تبين أن ھذا المذنب ھو مذنب نشيط حيث شوھدت تيارات من الماء وثاني أوكسيد الكربون تتدفق
من السطح الصخري للمذنب ،وخاصة من طرفي المذنب .باإلضافة إلى ذلك فقد شوھدت زيادة كبيرة جداً
ومفاجئة في إصدار الغازات من المذنب خالل فترة قصيرة ،وھي ظاھرة لم يشاھدھا العلماء من قبل.
مجرة قريبة تحتوي على ثقبين أسودين في مركزھا )(2011/6/10
عثر الفلكيون على ثقبين أسودين عمالقين في مركز إحدى المجرات ،وكالھما بحالة فعالية شديدة .وتعتبر
ھذه المجرة ثاني مجرة يكتشفھا العلماء من ھذا النوع ،حيث تبعد عنا حوالي  425مليون سنة ضوئية .وتفسر
ھذه الظاھرة بأن المجرة قد تشكلت أصالً من اندماج مجرتين .ويرصد العلماء الثقوب السوداء في مركز
المجرات من خالل الطاقة الھائلة التي تتحرر من مركز المجرة ،والتي تؤلف األشعة السينية جزءاً كبيراً
منھا .واألمر المثير لالھتمام ھو أن العلماء كانوا يعتقدون لفترة طويلة بأن ھذه المجرة تحتوي على ثقب
أسود واحد ،وكان الثقب اآلخر غير ظاھر إلى أن توفرت وسائل الرصد عالي الدقة باألشعة السينية.
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اكتشاف مستعر أعظمي جديد في مجرة الدوامة )(2011/6/3
تعتبر مجرة الدوامة )وتدعى  (M51من المجرات الشھيرة التي تقع في السماء قريبا ً من كوكبة الدب األكبر.
وقد اكتشف الفلكيون الفرنسيون مستعراً أعظميا ً جديداً في ھذه المجرة .وھذا المستعر من القدر الظاھري 14
وبالتالي فإن العثور عليه صعب بصريا ً من قبل الھواة ويحتاج إلى تلسكوبات كبيرة ،ولكن يمكن كشفه من
خالل وسائل التصوير الفلكي .ويحدث المستعر األعظمي في نھاية حياة نجم كبير تكون كتلته أكبر من كتلة
الشمس بعشر مرات على األقل ،حيث ينفجر النجم بشكل ھائل ويزداد سطوعه بدرجة كبيرة بحيث يمكن أن
يشاھد حتى من المجرات البعيدة .وبعد ذلك يتحول النجم المنفجر إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.
أمطار بلورية تھطل على نجم وليد )(2011/5/27
تمكن العلماء من التقاط دالئل على ھطول أمطار بلورية على نجم متشكل .تتألف ھذه البلورات من مادة
تدعى باألوليفين ،وھي مادة بلورية خضراء تتألف من بلورات السيليكات .وقد رصد الفلكيون سابقا ً وجود
األوليفين في التربة األرضية وفي الكويكبات والمذنبات ،ولكن ھذه ھي المرة األولى التي تشاھد فيھا في
األقراص الغبارية الھائلة التي تحيط بالنجوم خالل تشكلھا وتنجذب إليھا .ويحتاج تشكل المادة التي تؤلف مثل
ھذه البلورات إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية ،حيث يعتقد العلماء بأن مادة البلورات قد تشكلت قرب سطح
النجم ثم ارتفعت إلى السحب المحيطة به لتبرد ثم تسقط عليه بشكل بلورات متكثفة.
الحصول على أفضل خريطة ثالثية األبعاد للكون القريب )(2011/5/26
تمكن العلماء من خالل مشروع مسح االنزياح نحو األحمر في الكون ) (2MRSالذي استغرق قرابة عشر
سنوات من الحصول على أفضل خريطة ثالثية األبعاد للكون المحيط بنا تبلغ أبعادھا  380مليون سنة
ضوئية وتشمل أكثر من  1.5مليون مجرة .وقد تمت دراسة الكون المحيط باألطوال الموجية القريبة من
تحت األحمر لتحديد توزع المادة والطاقة في المنطقة المحيطة بنا من الكون .ويقول العلماء بأن الفائدة األكبر
لمثل ھذه الخريطة ھي الحصول على صورة إجمالية للكون لتحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالحشود
المجرية ،البنية الفائقة للكون ،وكثافة المادة في الكون.
المجرات بعيون جديدة )(2011/5/26
أطلقت ناسا مجموعة جديدة من الصور المجرية التي تسمح برؤية تفاصيل غير مسبوقة .وقد شملت ھذه
المجموعة أكثر من  10,000مجموعة من الصور تحتوي على معلومات حول أكثر من  257مليون جرما ً
في الكون .وفي ھذه المجموعة الھائلة أدرجت المجرات بمعالجات ضوئية مختلفة ،ومن بينھا بعض الصور
ذات الدقة العالية ألكبر المجرات باألمواج تحت الحمراء .وقد تم تحويل الصور التي التقطت باألشعة تحت
الحمراء إلى صور نستطيع أن نفھمھا ونقارنھا ،حيث تظھر أطوال الموجات القصيرة باألزرق وتلك الطويلة
تظھر باألحمر .ويتيح ذلك معرفة الكثير عن النجوم في المجرات باإلضافة إلى تطور المجرات.
الماء في كل مكان على القمر؟؟؟ )(2011/5/26
كان ھذا عنوان الخبر الذي انتشر مؤخراً في المواقع اإللكترونية ،رغم أن فيه بعض المبالغة .والفكرة
األساسية ھي اكتشاف كميات كبيرة من الماء على القمر ولكن بشكل آخر :بلورات من الماء محتجزة في
الماغما القمرية القديمة التي تدفقت على سطح القمر منذ أكثر من  3.7مليار سنة .وقد تم الحصول على
النتائج من خالل دراسة عينات من التربة القمرية حصلت عليھا المركبة أبولو  17في القرن الماضي
بواسطة مجھر إلكتروني شاردي يقيس محتوى الماء في ھذه التربة .وتشير الدراسة الجديدة إلى أن كمية
الماء الموجودة ضمن الماغما القمرية ھي أكبر بمائة مرة مما كان متوقعا ً.
اإلعالن الرسمي عن نھاية السيارة المريخية »سبيريت« )(2011/5/25
قام العلماء في الخامس والعشرين من شھر أيار بالقيام بآخر محاوالتھم بإرسال اإلشارة إلى السيارة المريخية
سبيريت بعد  1200محاولة فاشلة لالتصال بالمركبة خالل السنة األخيرة .وبھذه الطريقة تكون السيارة
المريخية قد انتھت رسميا ً .وقد ھبطت سبيريت على المريخ في  3كانون الثاني من عام  ،2004حيث تغلبت
على الكثير من المصاعب وتنقلت لمسافات كبيرة على سطح الكوكب األحمر لمدة حوالي ست سنوات لتلقط
كمية ھائلة من الصور وترسل كما ً رھيبا ً من المعلومات حول ھذا الكوكب .وقد وصلت المركبة إلى نھايتھا
حين علقت في تربة طرية في أيار  2009ولم تعد لوحاتھا الشمسية قادرة على الحصول على الطاقة.
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تلسكوب  GALEXيظھر دوراً غريبا ً للمادة المظلمة )(2011/5/19
بعد مسح أكثر من  200,000مجرة خالل فترة خمس سنوات من قبل التلسكوب الفضائي GALEX
)مستكشف التطور المجري( تبين وجود دور غير متوقع للمادة المظلمة في حركة الكون .تظھر ھذه األبحاث
نظرية جديدة تشير إلى أن المادة المظلمة المتوزعة في الكون )والتي تشكل حوالي  %74من كتلة الكون(
تساھم في التوسع المتسارع للكون بشكل معاكس للتفكير البديھي .تخيل أنك ترمي كرة في السماء وأن ھذه
الكرة تستمر بالصعود لألعلى بشكل متسارع .إن المادة المظلمة تؤدي إلى تأثير مشابه لھذا في الكون ،حيث
تلعب دوراً في تسارع المجرات وتباعدھا عن بعضھا البعض.
المقياس الطيفي  AMSأصبح جاھزاً للعمل على متن المحطة الفضائية الدولية )(2011/5/19
تم أخيراً تركيب المقياس الطيفي المغناطيسي ألفا ) (AMSعلى متن المحطة الفضائية الدولية .وھذا المقياس
ھو كاشف حساس للمادة المظلمة واألشعة الكونية ،وھو أكبر وأعقد أداة علمية على متن المحطة الفضائية
الدولية حتى اآلن .وسيقوم المقياس بدراسة األشعة الكونية التي تتساقط حول األرض بمعدل عشرة آالف
شعاع في الدقيق الواحدة ،والتي تمثل أول الجسيمات التي تشكلت في ھذا الكون .ومن خالل عمله في
السنوات العشرين التالية سيؤمن ھذا المرصد فھما ً أكبر لمنشأ الكون وتطوره .ذلك أن علم الجسيمات يحتاج
إلى وجود كاشف كھذا في الفضاء لفترة طويلة حتى يتم الحصول على نتائج ذات قيمة.
التقاط أفضل صورة راديوية على اإلطالق لنفثات ثقب أسود )(2011/5/20
بواسطة صفيف من التلسكوبات الراديوية تم التقاط صورة جديدة بأفضل دقة ممكنة لنفثات الجسيمات التي
تتدفق حول ثقب أسود فائق الكتلة في مجرة قريبة .وقد استھدف فريق دولي من الفلكيين الثقب األسود
سنتوروس  Aعلى بعد  12مليون سنة ضوئية ،حيث تظھر نفثات تمتد لمسافة تعادل حوالي  15يوما ً ضوئيا ً
بأفضل دقة حتى اآلن .من المعلوم أنه ال توجد أي مادة قادرة على مغادرة الثقب األسود ،بما في ذلك
الفوتونات الضوئية .ولكن حين تتساقط أي مادة في الثقب األسود فإن الطاقة الھائلة المتحررة تؤثر على
الوسط المحيط بالثقب األسود مما يؤدي إلى إصدار نفثات متسارعة من األشعة السينية والراديوية.
قمر صناعي جديد سيعمل على »تذوق« ملوحة مياه البحار )(2011/5/17
في السادس من حزيران القادم سيتم إطالق مرصد أكواريوس الدولي .إنه قمر صناعي يھدف إلى دراسة
التفاعالت بين التيارات المائية في المحيطات ودراسة الدورة المائية والمناخ من خالل قياس درجة الملوحة
في الطبقات السطحية من المحيطات .وسيحمل القمر الصناعي أدوات أخرى لجمع بيانات بيئية ستسخدم في
مجموعة واسعة من التطبيقات ،والتي تشمل دراسة المخاطر الطبيعية ،نوعية الھواء ،وحركية األرض.
وسيكون ھذا القمر الصناعي ھو األول الذي يرصد تركيز الملح المنحل في الطبقات السطحية من مياه
المحيطات ،وذلك من مداره في الفضاء الخارجي .ويساعد ذلك في تتبع حركة المياه في الدورة الطبيعية.
محيط من الماغما يتدفق تحت سطح »إيو« تابع المشتري )(2011/5/12
من خالل تحليل البيانات التي جمعتھا المركبة غاليليو بين عامي  1995و 2003فقد عثر العلماء على
معلومات جديدة حول إيو تابع المشتري .ويظھر التحليل الجديد وجود محيط من الماغما المنصھرة أو المائعة
تحت سطح ھذا التابع البركاني وذلك على عمق  50-30كم تحت قشرة التابع ،والذي يشكل أول تأكيد مباشر
من نوعه على وجود مثل ھذا المحيط .ويقول العلماء بأن ھذا المحيط السائل يفسر سبب كون إيو أكثر
األجرام فعالية بركانية في المجموعة الشمسية .ومن المثير لالھتمام أن كمية الحمم البركانية التي يتم إنتاجھا
على سطح إيو ھي أكبر بمائة مرة من كمية الحمم التي تصدرھا جميع البراكين على األرض.
المركبة »داون« تقترب من الكويكب »فيستا« وتلتقط أول صورھا )(2011/5/11
بدأت المركبة داون التابعة لوكالة الفضاء األمريكية ناسا اقترابھا من الكويكب الكبير فيستا لتلقط أول صور
له .وقد التقطت ھذه الصورة بتاريخ  3أيار حين كانت المركبة على مسافة حوالي  1.2مليون كليومتراً من
الكويكب .ستلعب ھذه الصور دوراً ھاما ً في ضبط مدار المركبة حول فيستا ،والذي أصبح يعتبر من
الكواكب القزمة حسب التصنيف الجديد .وفسيتا ھو ثاني أكبر األجرام في حزام الكويكبات ،حيث يبلغ قطره
حوالي  530كيلومتراً .ومن الجدير بالذكر أن المركبة داون ستدخل في مدار حول فيستا في السادس عشر
من تموز القادم ،حيث ستقوم بالتقاط عدد من الصور القريبة وإجراء دراسة واسعة لھذا الكويكب.
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معلومات جديدة حول الكوكب »غليز (2011/5/6) «581d
أصبح الكوكب »غليز  «581dالذي يدور حول نجم آخر على بعد حوالي  20سنة ضوئية فقط من األرض
معروفا ً للكثير من الناس ،وذلك من خالل األخبار التي أشيعت عنه بالنسبة لقابلية وجود الحياة على سطحه.
لقد أظھرت األبحاث األولية أن الظروف البيئية على ھذا الكوكب قد تسمح بوجود الماء السائل على سطحه
باإلضافة إلى وجود غالف جوي حوله .ولكن بحثا ً جديداً قد أظھر مؤخراً أن ھذا الكوكب قد يكون »مقفوالً«
في مداره ،أي أنه يواجه النجم الذي يدور حوله بنفس الوجه دائما ً .وإن كانت ھذه المعلومات صحيحة فإن
ذلك يشير إلى أن الجھة المقابلة للنجم ستكون حارة للغاية ،والجھة األخرى باردة للغاية ،بحيث ال يمكن
ألشكال الحياة أن تتواجد على سطح الكوكب.
كويكب كبير سيعبر بجانب األرض في تشرين الثاني القادم )(2011/5/3
ستعبر قطعة صخرية كبيرة بجانب األرض بتاريخ  8تشرين الثاني  ،2011ويتوقع الفلكيون أن يتمكنوا من
إلقاء نظرة قريبة على الكويكب المدعو  2005 YU55بواسطة جميع وسائل الدراسة المتوفرة لديھم .يبلغ
قطر ھذا الجرم حوالي  400متراً ،وسيقترب إلى مسافة  325,000كيلومتراً من األرض ،أي أنه سيكون
أقرب من مدار القمر بقليل .ولن يكون ھناك كويكب بھذا الحجم قريبا ً من األرض حتى عام  .2028ويرجح
العلماء عدم وجود أي أخطار محدقة باألرض بفعل ھذا الكويكب ،وال يوجد تھديد بارتطامه بسطح األرض.
ويقول العلماء بأن كويكبا ً بھذا الحجم يقترب من األرض مرة واحدة كل حوالي  25سنة.
اكتشاف كوكب أكبر من األرض بقليل حول أحد النجوم التي تشاھد بالعين المجردة )(2011/5/1
يشكل النظام الكوكبي » 55كانكري« أحد أول األنظمة الكوكبية التي عرفت .يبعد ھذا النجم عنا حوالي 41
سنة ضوئية ،وھو من القدر السادس أي أن من الممكن رؤيته بالعين المجردة .وقد اكتشف أول الكواكب
حول ھذا النجم الشبيه بالشمس في عام  ،1997أما اليوم فمن المعروف أن ھناك خمسة كواكب على األقل
تدور حوله .وقد اكتشف العلماء مؤخراً الكوكب الخامس الداخلي ،والذي تم رصده خالل عبوره لقرص
النجم مما أعطى العلماء معلومات جديدة حوله .تبلغ كتلة ھذا الكوكب  8أضعاف كتلة األرض وقطره 1.6
ضعف قطر األرض ،والذي يرجح أن ھذا الكوكب ھو كوكب صخري شبيه باألرض.
النجوم األولى في الكون كانت أثقل بكثير مما ھي عليه اآلن )(2011/4/30
أظھرت أبحاث جديدة أن أول النجوم التي تشكلت في الكون كانت ثقيلة للغاية مقارنة بالنجوم التي نراھا اليوم
في الكون .وتتميز النجوم الثقيلة إجماالً بأنھا أسرع دورانا ً من النجوم األخف ،كما أنھا تتقدم في مراحل
تطور النجم بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى موتھا في أعمار شابة .ورغم أن ھذه النجوم قد وصلت إلى نھايتھا
منذ وقت طويل إال أن العلماء ال يزالون قدارين على تحري آثارھا الكيميائية في الكون والتي نجمت عن
انفجارھا بشكل عنيف .وھذه النجوم تشكل ما يدعى بنجوم الجيل األول التي أدت إلى تشكل العناصر األخرى
الثقيلة في الكون غير غاز الھيدروجين وغاز الھليوم الذين يشكالن أساس النجوم.
حالة نادرة من الوميض األخضر عند غروب القمر )(2011/4/29
التقطت في تشيلي في نھاية الشھر الماضي صورة نادرة للوميض األخضر عند غروب القمر .وربما تكون
ھذه الصورة ھي أفضل صورة تلتقط على اإلطالق للوميض األخضر المرافق لغروب القمر قبل اختفائه
على خط األفق .وھذا التأثير ناجم عن تحلل ضوء القمر األبيض المنعكس عن الشمس إلى ألوان الطيف،
والتي ينكسر بعضھا أكثر من البعض اآلخر .يظھر القمر بلون أحمر أو برتقالي ،أما اللون األخضر فيظھر
إلى األعلى قليالً من القمر .وتحتاج مشاھدة ھذه الظاھرة إلى ظروف مثالية بالنسبة لتركيب الغالف الجوي
ودرجة حرارته ،حيث يشاھد الوميض لفترة وجيزة على الحافة العلوية لقرص الشمس أو القمر قرب األفق.
ظاھرة غريبة بسبب تبخر ثاني أوكسيد الكربون على المريخ )(2011/4/26
كشفت صور حديثة بواسطة الرادار عن ظاھرة غريبة تحدث مباشرة تحت سطح المريخ .وقد أظھرت
الدراسة الجديدة ترسب مواد متجمدة تحت سطح المريخ يغلب أنھا تتألف من ثاني أوكسيد الكربون المتجمد،
وتتوافق مع وجود ترقطات على سطح المريخ فوقھا مباشرة .مع زيادة حرارة سطح المريخ خالل فصل
الربيع فإن ثاني أوكسيد الكربون الموجود تحت األرض يتبخر ليترك مكانه انخفاضات دائرية في األرض
المتجمدة ،بما يشبه مظھر الجبن السويسري .ويشير ذلك إلى أن كمية  CO2المتجمد على المريخ قد يكون
أكبر بثالثين مرة من الكمية التي كانت مقدرة سابقاً ،والتي يتوضع  %80منھا في ھذه الترسبات.
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اكتشاف حقول مغناطيسية حول الكواكب الخارجية )(2011/4/25
أظھرت أرصاد جديدة ألحد أكبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية وأشدھا حرارة في إحدى المجرات أن
ھذا الكوكب يولد حقالً مغناطيسيا ً قويا ً يكفي للتغلب على الرياح النجمية القادمة إليه من نجمه .ونظراً ألن
الكواكب العمالقة في مجموعتنا الشمسية ،مثل المشتري وزحل ،تمتلك مثل ھذه الحقول المغناطيسية ،فقد
كان من البديھي افتراض وجود ھذه الحقول حول الكواكب ذات الخصائص المشابھة خارج المجموعة
الشمسية .ولكن كان من الواجب الكشف بشكل مباشر عن ھذه الحقول قبل اعتبار الفرضية صحيحة .ويدور
ھذا الكوكب خالل  26ساعة فقط حول نجمه الذي يشبه الشمس.
الكشف عن أول أوكسيد الكربون في الغالف الجوي لبلوتو )(2011/4/24
رغم أن الغالف الجوي المحيط ببلوتو قد اكتشف ألول مرة في عام  ،1988إال أنه افترض في ذلك الوقت
أنه يتألف من الميتان والنيتروجين ،وأنه يمتد لمسافة  1500كيلومتراً حول الكوكب .وقد اكتشف فريق
بريطاني من الفلكيين وجود أول أوكسيد الكربون حول بلوتو ،وأن ھذا الغالف الجوي ھو أكثر كثافة واتساعا ً
مما كان يعتقد سابقاً ،حيث يصل امتداده إلى  3000كيلومتراً فوق سطح الكوكب القزم ،أي أنه يمتد تقريبا ً
حتى منتصف المسافة بين بلوتو وتابعه شارون .ويعتقد البعض أن ھذا الغالف الجوي قد تمدد قليالً مبتعداً
عن الكوكب نتيجة لزيادة المسافة بين بلوتو والشمس في دورته التي تمتد لمدة  248سنة.
ھل يخبئ تايتان محيطا ً ھائالً؟ )(2011/4/19
ال يزال تايتان أكبر توابع زحل يكشف يوما ً بعد يوم عن أسراره الكثيرة .فبعد الكشف عن الغالف الجوي
متعدد الطبقات ،والدورة "المائية" التي تعتمد على تبخر الميتان وتساقطه كأمطار على الكوكب ،ووجود
األنھار والبحيرات المملوءة بھذا السائل ،فقد توصل الباحثون إلى معطيات تشير إلى احتمال وجود محيط
كبير تحت سطح ھذا الكوكب .وقد تم الكشف عن ذلك من خالل مراقبة حركة التابع التي بدت أشبه بالترنح
منھا بدوران الجسم الصلب ،والذي يشير إلى احتمال وجود طبقة مائية ذات عمق متفاوت تحت القشرة
الصخرية لتايتان .وال يزال العلماء ال يمتلكون فكرة عن طبيعة ھذا السائل الذي قد يكون موجوداً ھناك.
العثور على معدن جديد في نيزك قديم )(2011/4/5
ً
عثر علماء ناسا على معدن جديد لم يكن معروفا ً سابقا .وقد وصل ھذا المعدن من الفضاء على متن نيزك
سقط على األرض وتم العثور عليه في القارة القطبية الجنوبية عام  .1969ويرجح العلماء أن ھذا النيزك قد
جاء في األساس من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري ،وأن عمره يبلغ حوالي  4.5مليار سنة .ولدى
دراسة ھذا النيزك بواسطة مجھر إلكتروني متطور فقد تبين أنه يحتوي على معدن يدعى بالواسونيت ،وھو
يتشكل من عنصرين :الكبريت والتيتانيوم .وتمتلك ھذه المادة بنية بلورية مميزة وھي لم تشاھد سابقا ً في
الطبيعة .وقد تمت إضافة ھذا المعدن إلى قائمة المعادن الرسمية التي تحتوي على  4500معدن مختلف.
األرض تمتلك كويكبا ً رفيقا ً ذي مدار غريب )(2011/4/6
رغم وجود الكثير من الجسيمات الصخرية الصغيرة التي تدور حول الشمس قريبا ً من األرض ،إال أن ھذا
الكويكب الذي درس مؤخراً من قبل باحثين في إيرلندا مالزم لمدار األرض منذ حوالي  250ألف سنة .وھذا
الكوكب يدور على مسافة من األرض تبلغ  50ضعف المسافة بين األرض والقمر ،وبالتالي فمن غير
المحتمل على اإلطالق أن تتعرض األرض الصطدام مع ھذا الكويكب .وقد اكتشف الكويكب في عام 2010
من قبل المركبة  WISEالمخصصة لدراسة مثل ھذه األجرام وكشفھا .ويبلغ قطره بضعة مئات األمتار فقط،
ورصده بالوسائل االعتيادية صعب للغاية نظراً ألن قدره المطلق يبلغ .20
جاذبية األرض ليست كروية التوزع وإنما أشبه بحبة من البطاطا )(2011/3/31
أظھرت بيانات جديدة من القمر الصناعي  GOCEأن حقل الجاذبية األرضية ال يتوزع بشكل كروي
ومتجانس حول األرض وإنما بشكل غير منتظم مما يجعل شكله أشبه بحبة من البطاطا .وقد أتاح ھذا القمر
الصناعي قياس جاذبية األرض بدقة عالية غير مسبوقة مما سمح بالتوصل إلى ھذا االكتشاف .ويعزو العلماء
عدم التجانس في حقل الجاذبية األرضية إلى أن األرض نفسھا غير متجانسة ،فھي تحتوي على تضاريس
مختلفة مثل الجبال والمحيطات باإلضافة إلى وجود تكتالت غير منتظمة في بنية األرض نفسھا .باإلضافة
إلى ذلك فقد أتاح  GOCEرصد حركة الصفائح التكتونية في قشرة األرض في زلزال اليابان.
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تقنية جديدة للتفريق بين العمالقة الحمر المتوسطة والعمالقة الحمر الكبيرة )(2011/3/30
عثر الباحثون على طريقة لتمييز مجموعتين مختلفتين من العمالقة الحمر :تلك ذات الحجم المتوسط ،وتلك
العمالقة بالفعل .والعمالق األحمر ھو نجم في المراحل األخيرة من حياته ينتفخ بشكل ھائل حين يبدأ بإحراق
الھيدروجين في الطبقات الخارجية منه بعد نضوبه في النواة .وقد وجد العلماء اآلن أن ھناك نوعين من
العمالقة الحمر :النوع األول يشاھد في النجوم التي تقل كتلتھا عن ضعف كتلة الشمس حيث تشھد اشتعاالً
مفاجئا ً للھليوم في نواتھا .أما النوع الثاني فيشاھد في النجوم األثقل من ذلك حيث ينتقل النجم بشكل تدريجي
إلى حرق الھليوم في النواة بعد أن يحرق الھيدروجين في الطبقات المحيطة بالنواة من النجم.
مسنجر تدخل مدارھا حول عطارد وتلتقط أول صورھا )(2011/3/29
ً
بعد أكثر من عشر لفات حول المجموعة الشمسية تمكنت المركبة مسنجر أخيرا من اتخاذ مدارھا المفترض
حول عطارد بتاريخ  17آذار الماضي بنجاح فائق ،والتي أصبحت أول مركبة تتخذ مداراً ثابتا ً حول الكوكب
األصغر في المجموعة الشمسية .وقد التقطت المركبة أول صورھا من مدارھا ألجزاء لم تكن مصورة من
قبل من سطح الكوكب فوق قطبه الجنوبي .وبعد التقاط أول صورھا فقد قامت المركبة بالتقاط  363صورة
إضافية خالل فترة ست ساعات قبل أن ترسل جزءاً من البيانات إلى األرض .ومن المقرر أن تقوم المركبة
بالتقاط آالف الصور خالل األيام واألسابيع القادمة ،والتي سيعمل العلماء طويالً على دراستھا وتحليلھا.
نجم اإلوزة  X1الشھير يظھر ألول مرة إصدارات مستقطبة )(2011/3/24
يعتبر ھذا النجم شھيراً ألنه يتألف في الواقع من نجمين :ثقب أسود ونجم اعتيادي .وقد أظھرت األرصاد
الجديدة التي أجريت لھذه المنظومة المليئة باالضطراب وألول مرة وجود حقول مغناطيسية قريبة للغاية من
الثقب األسود ،وقد توضعت ھذه الحقول المغناطيسية بحيث تشكل قناة تھرب عبرھا المادة الحارة من
المنطقة المحيطة بالثقب األسود خارج أفق الحدث عوضا ً عن أن تغوص في مادته .وقد عثر الباحثون على
فوتونات مستقطبة بشكل أشعة غاما تصدر عن ھذا النجم .ورغم أن نتائج األرصاد واضحة إال أن العلماء ال
يزالون غير متأكدين من الطريقة التي تتحول فيھا المادة المتساقطة في الثقب إلى تيارات صادرة عنه.
المركبة »كبلر« تعود للعمل بعد انقطاع في أجھزة الكمبيوتر )(2011/3/23
عادت المركبة كبلر إلى عملھا في اصطياد الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى بعد أن عانت من
اضطراب في عمل أجھزة الكمبيوتر وتحولھا إلى الوضع اآلمن الذي بقيت فيه لمدة ستة أيام .والطور اآلمن
ھو وضع تدخل فيه أجھزة الكمبيوتر على المركبة الفضائية لحماية نفسھا من األحداث الطارئة غير
المتوقعة ،حيث تتوجه اللوحات الشمسية نحو الشمس وتدور المركبة ببطء حول نفسھا .وھكذا تحصل
المركبة على أكبر قدر من الطاقة .وفي الوقت نفسه فإن المركبة تقوم بإطفاء مقياس الكاشف الضوئي
لحمايته .يذكر أن كبلر قد وجدت حتى اآلن  1235جرما ً مرشحا ً ألن يكون كوكبا ً خارج النظام الشمسي.
التلسكوبات األرضية ترصد أبرد األقزام البنية حتى اآلن )(2011/3/23
عثر العلماء على أبرد نجم معروف حتى اآلن ،وھو قزم بني في منظومة مزدوجة .إن ھذا القزم البني
الغريب ھو جرم وسطي بين النجوم الصغيرة الباردة نسبيا ً وبين الكواكب العمالقة الساخنة نسبيا ً .وھذا النجم
يبعد عن األرض حوالي  75سنة ضوئية ،وھو العضو األخفت في منظومة مزدوجة تضم أيضا ً نجما ً آخر.
وتبلغ درجة حرارة السطح على ھذا القزم البني حوالي  100درجة مئوية فقط ،أي أن حرارة سطحه تشبه
حرارة فنجان من الشاي .وللمقارنة فإن درجة حرارة سطح الشمس تبلغ حوالي  5800درجة مئوية .كما أن
أبرد األقزام البنية المعروفة سابقا ً كانت درجة حرارة سطحھا تبلغ حوالي  300درجة مئوية.
تضاؤل اآلمال بعودة التواصل مع السيارة المريخية »سبيريت« )(2011/3/18
بعد أن علقت السيارة المريخية سبيريت في رمال الكوكب األحمر ودخلت في حالة سبات بسبب عدم كفاية
الطاقة الشمسية في المنطقة التي علقت فيھا في ھذا الشھر من العام الماضي ،فإن العلماء ال يزالون حتى
اليوم عاجزين عن االتصال بالسيارة .وقد حاول العلماء في وكالة الفضاء األمريكية خالل األشھر الماضية
االتصال بالسيارة من خالل استراتيجيات مختلفة ولكن دون فائدة .ويبدو أن المنطقة التي علقت فيھا السيارة
ال تتلقى ما يكفي من أشعة الشمس لتشغيل أجھزة المركبة ،كما أن جھاز البث الموجود على السيارة لم يعد
يعمل .وإذا استمر الحال كذلك لشھر أو اثنين فستعتبر مھمة سبيريت منتھية على سطح المريخ.
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المركبة »نيوھورايزنز« تصل إلى مدار أورانوس )(2011/3/18
تتقدم نيوھورايزنز ببطء وثبات نحو ھدفھا بلوتو .وبعد أن تجاوزت أول اثنين من الكواكب الكبرى فإن
نيوھورايزنز قد وصلت بتاريخ  18آذار إلى مدار أورانوس .ولكن المركبة تقاطعت مع مدار الكوكب في
منطقة بعيدة عن المكان الذي يتواجد فيه الكوكب حالياً ،وذلك بمسافة حوالي  4مليار كيلومتراً .ولذلك فإن
المركبة ستبقى في حالة سبات وتوفير للطاقة ولن تلتقط صوراً أو ترسل بيانات حول الكوكب من ھذه
المسافة البعيدة .أما الخطوة التالية لھذه المركبة فھي كوكب نبتون ،والذي ستصل إلى مداره في شھر آب
 .2014وبعد ذلك ستصل إلى بلوتو وأقماره الثالثة في عام  2015لتبدأ مھمتھا الفعلية.
محور األرض يتبدل بفعل زلزال اليابان )(2011/3/14
يعتقد العلماء بأن زلزال اليابان الذي ضرب شرق آسيا بتاريخ  11آذار بقوة  9درجات قد أدى إلى تقاصر
طول اليوم األرضي من خالل إحداثه لتبدل في محور دوران األرض حول نفسھا .ولكن ال تقلقوا ،فلن
تشعروا بھذا التبدل! وتظھر المحاكاة الحاسوبية أن ھذا الزلزال قد أدى إلى تسارع خفيف في دوران األرض
حول نفسھا بسبب تغيير توزع الكتلة في الكوكب ،مما أدى إلى تقاصر اليوم األرضي الواحد بمقدار حوالي
 1.8ميكرو ثانية )أي حوالي جزأين من األلف من الثانية( .ويعتبر ھذا الزلزال خامس أقوى الزالزل التي
تضرب األرض منذ عام  ،1900وجميعھا أدت إلى تبدالت طفيفة في سرعة دوران األرض حول نفسھا.
التقاط أدق الصور على اإلطالق للوجه البعيد للقمر )(2011/3/11
نظراً ألن القمر يدور حول نفسه خالل نفس الفترة التي يتم فيھا دورة واحدة حول األرض فإن القمر يواجه
األرض دائما ً بنفس الجھة .وبذلك فإن الجھة األخرى للقمر ال تشاھد من األرض على اإلطالق ،وال يمكن
تصويرھا إال من المركبات الفضائية .وقد التقطت المركبة  LROCالتي تدور حول القمر أدق صورة على
اإلطالق للوجه البعيد من القمر خالل تحليقھا فوق خط االستواء القمري .ومن الجدير بالذكر أن أول صورة
التقطت لھذا الوجه من القمر كانت في عام  1959من قبل المركبة السوفيتية لونا  ،3والتي أظھرت الكثير
من المفاجآت حول الطبيعة الجيولوجية المختلفة لھذه الجھة من القمر.
ھل وصلت أول مركبات األمونيا إلى األرض على متن النيازك؟ )(2011/2/28
تمكن العلماء من عزل األمونيا من أحد النيازك التي تحتوي على الكربون والذي تم العثور عليه في القارة
القطبية الجنوبية .وقد اقترح العلماء بأن النيازك التي ھطلت بغزارة على األرض في بداية تاريخھا ربما
ساھمت في تأمين العناصر األساسية للحياة في تلك الحقبة .وتعتبر األمونيا ) (NH4من المركبات اآلزوتية
األساسية التي تدخل في تركيب الكثير من المواد العضوية والحيوية المعقدة .وتقول نظريات أخرى أيضا ً بأن
النيازك ھي من أحضر الحموض األمينية )العناصر الرئيسية في تركيب المواد البروتينية( إلى األرض،
باإلضافة إلى وصول الماء على متن المذنبات التي تتألف من صخور جليدية.
التلسكوبات تعثر على  19كويكبا ً قريبا ً من األرض في يوم واحد )(2011/2/25
تمكن العلماء باستخدام تلسكوب بان ستراس في ماوي من اكتشاف  19كويكبا ً قريبا ً من األرض في ليلة 29
كانو الثاني الماضي ،وھو رقم قياسي لم يتحقق من قبل .ويؤكد ذلك على قوة ھذا التلسكوب في كشف ھذه
األجرام .ويتيح التلسكوب المجھز ببرمجيات خاصة كشف األجرام الخافتة التي تتحرك على خلفية النجوم
بسھولة .ولتأكيد االكتشاف يتم متابعة حركة ھذه األجرام لعدة مرات خالل فترة  72-12ساعة لتحديد
مداراتھا .وقد تبين أن اثنين من ھذه الكويكبات يمتلكان مدارات قريبة جداً من األرض ،رغم أنھا ال تحمل
حاليا ً أي تھديد مباشر أو خطر االصطدام باألرض ،رغم أنھا ستبقى تحت المراقبة من قبل العلماء.
العثور على كواكب في طور التشكل )(2011/2/24
تمكن فريق دولي من العلماء باستخدام تلسكوب سوبارو في ھاواي من العثور على دالئل تشير إلى تشكل
كوكب حول نجم شاب ،وذلك من خالل مشاھدة فراغ واسع في القرص المحيط بھذا النجم تشكل بسبب تجمع
مادة القرص في كتلة الكوكب .ورغم أن العلماء قد عثروا سابقا ً على كواكب في مراحل أكثر تقدما ً حول
نجوم أخرى ،إال أن ھذه المرة ھي األولى التي يتمكن فيھا العلماء من العثور على كوكب في طور التشكل
بھذه المرحلة .وتتشكل الكواكب من أقراص المادة المحيطة بالنجوم الشابة ،ولكن االنتقال من القرص
الغباري إلى مرحلة الكواكب ھو من السرعة بحيث ال يمكن العثور على الكثير منھا في الكون.
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التقاط انفجارات يمكن أن تنقص من كتلة الثقوب السوداء )(2011/2/23
لقد شك العلماء طويالً بوجود آلية معينة تحد من تنامي الثقوب السوداء بشكل مستمر ،وذلك ألن ھذه الثقوب
ليست موجودة في قلب جميع المجرات .وقد تمكن العلماء بواسطة تلسكوب جيميناي من العثور على
إصدارات من الطاقة تمنع الثقب األسود الموجود في مركز إحدى المجرات بالتھام الغاز والغبار من حوله،
حيث رصدوا تيارات غازية سرعتھا أكثر من  1000كيلومتر في الثانية تصدر عن مركز المجرة وتحمل
المادة بعيداً عنھا .وتقع ھذه المجرة على بعد حوالي  600مليون سنة ضوئية باتجاه كوكبة الدب األكبر حيث
تحتوي على ثقب أسود مركزي أكبر من كتلة الشمس بعشرة ماليين مرة.
أنباء كاذبة عن كوكب عمالق في األجزاء الخارجية من المجموعة الشمسية )(2011/2/16
تناقلت وسائل اإلعالم مؤخراً خبراً مفاده أن ھناك كوكبا ً غازيا ً عمالقا ً شبيھا ً بكوكب المشتري يدور في
التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية بمحاذاة سحابة أورت .وفي الواقع فإن ھذا الخبر ھو شائعة علمية
انتشرت حين طرح مجموعة من العلماء نظرية مفادھا وجود كوكب بھذه الخصائص يدور على الحدود
الخارجية للمجموعة الشمسية ويساھم من فترة ألخرى بتأثير جاذبيته بانطالق أحد األجرام الصخرية
الجليدية التي تدور في سحابة أورت إلى داخل المجموعة الشمسية ليصبح مذنبا ً .ورغم أن ھذه الفرضية تبقى
واردة ،إال أنه لم تثبت أي أرصاد حتى اآلن وجود مثل ھذا الكوكب الغازي العمالق.
اكتشاف قرص نجمي ثخين في مجرة أندروميدا )(2011/2/15
اكتشف فريق دولي من العلماء قرصا ً نجميا ً ثخينا ً في مجرة أندروميدا ألول مرة .تم التوصل إلى ھذا
االكتشاف من خالل تحليل حركة النجوم الساطعة في المجرة بواسطة تلسكوب كيك في ھاواي .وقد أظھر
االكتشاف أن المجرة تحتوي على قرص مميز من النجوم ذات الخصائص المختلفة بالنسبة للنجوم األخرى
في المجرة .وتتواجد حوالي  %70من جميع نجوم المجرة في قرص مجري رقيق يضم األذرع الحلزونية
للمجرة ويحيط باالنتفاخ المركزي .في حين أن القرص الثخين يتألف من نجوم أقدم تدور حول القرص
الرفيع وتمتد لمسافة أكبر نحو األعلى واألسفل .وال يعرف العلماء بعد سبب توزع النجوم بھذا الشكل.
التقاء المركبة ستاردست مع المذنب تمبل (2010/2/14) 1
لقد حدث اللقاء المرتقب في  14شباط الماضي :المركبة ستاردست تقترب من المذنب تمبل  1لمسافة 181
كيلومتراً وتلتقط صوراً حديثة لسطحه .وبذلك أصبح ھذا المذنب ھو األول الذي يتلقى زيارتين ،حيث كانت
الزيارة األولى في عام  2005من قبل المركبة ديب إيمباكت .وفي تلك الزيارة تم إطالق مسبار ارتطم بسطح
المذنب لتتطاير مادة المذنب وتتم دراستھا من قبل األجھزة الموجودة على المركبة .أما في ھذه الزيارة
األخيرة فقد تم تصوير المذنب لتحري التبدالت التي طرأت على معالم سطحه خالل ھذه السنوات الستة .وقد
أظھرت الصور مكان ارتطام المسبار ،كما أظھرت الكثير من التبدالت في معالم سطح المذنب.
العلماء يراقبون الجانب المقابل من الشمس )(2011/2/7
نظراً ألن الشمس تحتاج إلى حوالي  30يوما ً لتتم دورة كاملة حول نفسھا فمن األھمية بمكان رصد الجانب
غير المرئي من الشمس نظراً ألن بعض العواصف يمكن أن تتشكل على ھذا الجانب .وفي ھذه الحالة فإن
العلماء على األرض لن يتمكنوا من اكتشافه إال في وقت متأخر .ولقد نجحت وكالة الفضاء األمريكية ناسا
في القيام بھذه المھمة من خالل مركبتي ستيريو ،حيث تتمركزان في مواقع تسمح بمراقبة وتصوير الجانب
اآلخر من الشمس بشكل ثالثي األبعاد طوال فترة غيابه عن أنظار العلماء على األرض .وبذلك يسمح الكشف
المبكر عن العواصف الشمسية في الوقاية من أضرارھا على رواد الفضاء وشبكات االتصاالت األرضية.
المركبة كبلر تكتشف كواكب بحجم األرض قابلة لوجود الحياة )(2011/2/2
بعد تحليل األرصاد التي قامت بھا المركبة كبلر خالل أول أربعة أشھر من عملھا في عام  2009فقد أعلن
فريق المركبة عن اكتشاف  1235جرما ً مرشحا ً ألن يكون كوكبا ً خارج المجموعة الشمسية معظمھا يدور
حول نجوم مشابھة لشمسنا .باإلضافة إلى ذلك فإن  54من ھذه الكواكب تدور حول نجومھا في منطقة تتيح
وجود الحياة على سطھا ،وخمسة من ھذه الكواكب بحجم األرض .ومن المعروف أنه حين يدور كوكب حول
نجمه في مدار قابل لوجود الحياة فإن ھذا يعني إمكانية وجود الماء السائل على سطحه .وقد شمل المسح أكثر
من  156000نجم في منطقة تغطي  400/1فقط من مساحة السماء.
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اكتشاف ستة كواكب تدور حول نجم واحد )(2010/2/2
اكتشف العلماء ألول مرة ستة كواكب تدور حول نجم واحد خارج المجموعة الشمسية على مسافة 2000
سنة ضوئية من األرض .وقد أنجز ھذا االكتشاف من قبل المركبة كبلر المخصصة لتحقيق مثل ھذه
االكتشافات .وقد دعيت ھذه المجموعة الشمسية باسم كيبلر .11-ويعتبر النجم المركزي في ھذه المجموعة
الشمسية مشابھا ً لشمسنا ،ولكن األمر الغريب ھو أن خمسة من الكواكب التي تدور حوله متراصة على
بعضھا البعض في الفضاء في مسافة صغيرة تعادل المسافة بين عطارد والزھرة .وجميع ھذه الكواكب أكبر
حجما ً من األرض ،وھي تمثل مزيجا ً من الكواكب الصخرية والكواكب الغازية.
التقاط أول الصور من التلسكوب الراديوي األوروبي الكبير )(2011/2/1
بدأ التلسكوب الراديوي األوروبي الكبير عمله ألول مرة من خالل التقاط أول الصور الراديوية له ،وھي
صورة كوازار في مجرة بعيدة .وھذا التلسكوب الراديوي ھو األكبر في العالم ،حيث تصل المسافة بين
اللواقط المختلفة المرتبطة معا ً إلى  1000كيلومتر .ويھدف ھذا التلسكوب إلى دراسة الكون على أقل
الترددات بأعلى دقة ممكنة ،وھو يضم لواقط راديوية مختلفة من عدة دول أوروبية تم دمجھا معا ً في مشروع
كبير للحصول على صور أدق بثالث مرات مما أمكن الحصول عليه سابقا ً .ومن المعروف أنه كلما تباعدت
لواقط التلسكوب الراديوي عن بعضھا البعض كلما كانت الصورة أكثر دقة.
إتمام عملية البحث عن األجرام القريبة من األرض )(2011/2/1
أنھت المركبة  WISEالتابعة لوكالة الفضاء األمريكية ناسا مھمة مسح كامل السماء باألمواج تحت الحمراء
خالل مھمتھا التي امتدت سنة كاملة ،وذلك منذ أن تم إطالقھا في شھر كانون األول من عام  .2009وقد
شملت ھذه المھمة مسح كامل المجموعة الشمسية للبحث عن األجرام الصغيرة فيھا ،حيث التقطت أكثر من
 2.7مليون صورة ألجرام مختلفة في الكون .ومن بين األجرام غير المكتشفة سابقا ً التي عثرت عليھا ھذه
المركبة فقد وجدت أكثر من  100مذنباً ،أكثر من  33000كويكبا ً بين المريخ والمشتري ،وحوالي 134
جرما ً صخريا ً قريبا ً من األرض .وتزيد ھذه المعلومات من معرفة العلماء بالمجموعة الشمسية وتركيبھا.
ومن جديد اكتشاف أبعد المجرات حتى اآلن )(2011/1/26
يبدو أن المجرة التي تحمل الرقم القياسي في أنھا أبعد المجرات المكتشفة تتغير بشكل سريع .استخدم الفلكيون
تلسكوب ھبل الفضائي بأقصى طاقته لرؤية مجرة أبعد مما شوھد سابقاً ،عائدين بالزمن إلى الوراء بما يعادل
 %96من عمر الكون .لقد عثر العلماء على مجرة كانت موجودة حين كان عمر الكون  500مليون سنة
فقط ،وتشكلت حين كان عمر الكون  300-200مليون سنة ،أي أنھا تقع على بعد  13.2مليار سنة ضوئية.
وقد تم ھذا االكتشاف بواسطة كاميرا قوية تمت إضافتھا إلى تلسكوب ھبل عند إصالحه منذ سنتين ،والتي
أتاحت التقاط الصور الجديدة باألمواج تحت الحمراء.
العثور على عدد من المجرات النشطة الضائعة )(2011/1/20
لقد كان العلماء منذ فترة طويلة في شك من أمرھم حول وجود مصدر غامض لألشعة السينية الكونية دون أن
يتمكنوا من معرفة ھذا المصدر .ولكن فريقا ً دوليا ً من العلماء قد تأكد من وجود مجموعة لم تكن مشاھدة قبالً
من المجرات النشطة التي تحتوي في مركزھا على ثقب أسود مصدر لألشعة السينية .ويتم إصدار األشعة
السينية في ھذه الثقوب السوداء بفعل تساقط المادة على الثقب األسود ،والذي يؤدي إلى توليد طاقة ھائلة في
الفضاء المحيط تتولد عنھا األشعة السينية .ويتوقع العلماء وجود عدد أكبر بخمسة أضعاف من ھذه المجرات
المكتشفة حديثاً ،ولكن مشكلتھا أنھا خافتة للغاية وصعبة الرصد.
الشراع »نانوسيل« يعود إلى العمل لوحده بشكل مفاجئ )(2011/1/19
بعد أن تم إطالقه في بداية شھر كانون األول من عام  2010لم يعد العلماء يسمعون شيئا ً عن الشراع
الفضائي  ،NanoSail-Dحيث اعتقدوا أن ھناك عطالً طارئا ً قد منع من انفتاحه وعمل القمر الصناعي
الصغير الملحق به .ولكن تبين للعلماء الحقا ً أن ھذا الشراع قد انفتح وعاد إلى العمل لوحده وبشكل مفاجئ
دون سابق إنذار .وھذا الشراع الفضائي ھو شراع كبير الھدف منه دراسة إمكانية االعتماد على الرياح
الشمسية في دفع المركبات الفضائية في المستقبل .وھو سيبقى في مدار أرضي منخفض لمدة  120-70يوما ً
حسب حالة الطقس.
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المركبة »ستاردست« تالقي المذنب »تمبل  «1في عيد الحب )(2011/1/19
ستكون المركبة صائدة المذنبات  Stardustعلى موعد في عيد الحب بتاريخ  2011/2/14مع المذنب
 Tempel 1الشھير الذي يبلغ قطره حوالي ستة كيلومترات .ومن الجدير بالذكر أن ھذه المركبة سبق وأن
زارت المذنب  Wild 2في عام  2004ثم المذنب تمبل نفسه في عام  .2005وبعد رحلة استمرت ألكثر من
عقد من الزمن قطعت فيھا المركبة مسافة  6مليار كيلومتراً فھي ستالقي المذنب تمبل الفضائي للمرة الثانية
مقتربة منه لمسافة  200كيلومتراً فقط .والھدف من اللقاء ھو تحديد فيما إذا كانت المظاھر التي شوھدت
سابقا ً في عام  2005على سطح المذنب خالل االقتراب السابق ال تزال موجودة حتى اليوم.
دراسة جديدة تقول بأن المذنبات تشكل مصدر الماء الموجود على القمر )(2011/1/12
أظھرت دراسة جديدة أن الماء الذي تم العثور عليه في الصخور التي أحضرتھا المركبات أبولو من القمر
والذي اكتشف مؤخراً في قطبي القمر يعود إلى المذنبات التي ضربت سطح القمر بعد تشكله بفترة قصيرة.
وقد قام العلماء بإجراء دراسة طيفية فيزيائية معقدة لصخور القمر التي تم الحصول عليھا من بعثات أبولو
السابقة ،حيث وجدوا أن الخصائص الكيميائية لھذا الماء مشابھة جداً لما شوھد في المذنبات الكبرى مثل
مذنب ھالي ومذنب ھيل بوب .وقد وجد الفريق أيضا ً بأن خصائص ھذا الماء تختلف عن الماء الموجود على
األرض ،ولكن دون أن يعطي تفسيراً لھذه النقطة أو اقتراحا ً حول منشأ الماء على األرض.
دراسة الكويكب  JL33من قبل رادار الفضاء العميق )(2011/1/13
تمكن العلماء من الحصول على تفاصيل غير مسبوقة حول الخصائص الفيزيائية ألحد الكويكبات المكتشفة
حديثا ً والمدعوة  JL33بواسطة طبق الرادار الكبير في كاليفورنيا .وقد تم استغالل فرصة اقتراب ھذا
الكويكب من األرض لدراسته وتصوير معالم سطحه بواسطة الرادار .وقد تم التقاط  36صورة مفصلة
وجمعھا في فيلم متحرك يظھر ھذا الكويكب وھو يدور حول نفسه .وتشير البيانات إلى أن ھذا الكويكب يبلغ
 1.8كيلومتراً قطراً ويدور حول نفسه مرة واحدة كل تسعة ساعات .وقد اقترب الكويكب من األرض لمسافة
تعادل  17ضعف المسافة بين األرض والقمر مما أتاح للعلماء فرصة كبيرة لدراسته بالرادار.
المركبة كبلر تكتشف أصغر وأول كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية )(2011/1/10
قامت المركبة كبلر المخصصة لدراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية بإنجاز تاريخي من خالل اكتشاف
أول كوكب صخري لھا وأصغر كوكب يكتشف خارج المجموعة الشمسية .ھذا الكوكب الجديد يدعى كبلر-
 10bيدور على مسافة قريبة جداً من نجمه ،حيث تقدر ھذه المسافة بأنھا أصغر بعشرين مرة من المسافة بين
عطارد والشمس .ويتوقع أن درجة الحرارة على سطح الكوكب تصل إلى  2500فھرنھايت ،أي أنه أسخن
من الحمم البركانية .ويبلغ قطره  1.4ضعف قطر كوكب األرض .ورغم أن ھذا الكوكب ليس بالمكان
الصالح للحياة الذي يبحث عنه العلماء ،إال أن مجرد اكتشاف كوكب بھذا الحجم يعتبر إنجازاً.
فتاة تبلغ من العمر  10سنوات تكتشف مستعراً فائقا ً )(2011/1/3
ً
ً
اكتشفت الكندية كاترين غراي التي تبلغ من العمر  10سنوات مستعرا فائقا )سوبرنوفا( مما يجعلھا أصغر
شخص يكتشف مثل ھذا االنفجار النجمي الھائل .وقد تم ذلك بمساعدة والدھا الفلكي بول غراي في مرصد
»أبي ريدج« .يبلغ القدر الظاھري لھذا المستعر  ،17حيث تم العثور عليه في مجرة تبعد عنا حوالي 240
مليون سنة ضوئية .وقد استطاعت كاترين اكتشاف المستعر من خالل مقارنة صورة حديثة لھذه المجرة مع
صورة سابقة لھا ،حيث أظھرت الصورة وجود نجم ساطع لم يكن موجوداً من قبل .ويشكل اكتشاف
المستعرات األعظمية أحد أبرز الھوايات التي يقوم بھا ھواة الفلك في جميع أنحاء العالم.
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