ﻣﺴـﯿﺤ ،ﯾﻬـﻮدی و ﻣﺴـﻠﻤﺎن در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﻣﺴـﺎﻓﺮان ﻧـﺎو ﮐﯿﻬـﺎﻧ ﺳـﺎﯾﻮز ام.اس‐ ۱۵ﮐـﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ در  ۲۵ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴـﺎل ﭘـﺮواز ﮐﻨـﺪ را ﻣﺗـﻮان

ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺎو ﺳﺎﯾﻮز در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻣﺤﺒـﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫ ﻧـﺎو ﺑـﺎ آﻟـ اﺳـﺮﯾﭙﻮﭼﺎ) (Oleg Skripochkaﻓﻀـﺎﻧﻮرد روس و ﻣﺴـﯿﺤ
ارﺗﺪوﮐﺲ روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﯾﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺰا اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺎراﺗ و

ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺟﺴﯿﺎ ﻣﯿﺮ  (Jessica Meir) 41ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻬﻮدی.

ﺟﺴﯿﺎی ﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه در اﯾﺴﺘﺎه ﻓﻀﺎﯾ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﺴﯿﺎ ﻣﯿﺮ  ۱۵ژوﺋﯿﻪ

 ۱۹۷۷در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﺑﯿﻮ ﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪرش ﯾﻬﻮدی ﻋﺮاﻗ اﻻﺻﻠ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﻈﺎﻣ در ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺑﻌﺪن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ازدواج و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد.

ﺟﺴـﯿﺎ ﻣـﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ ﺧـﻮد را در زﯾﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـ و در ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﻣـﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ ارﺷـﺪ را در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾ از داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

وی در آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺨﺸ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی اﻧﺴﺎﻧ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾ و اﯾﺴﺘﺎه ﻓﻀﺎﯾ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .او ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ را اداﻣﻪ داد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از ﭘﮋوﻫﺸﺎه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺮﯾﭙﺲ در
داﻧﺸﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﺑﯿﺮد.

در ﺳـﺎل  ،۲۰۱۳ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ از  ۲۱ﻧـﺎﻣﺰد ﻓﻀـﺎﻧﻮردی ﻧﺎﺳـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و در ﻣﺮﮐـﺰ ﻓﻀـﺎﯾ ﻟﯿﻨـﺪون
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در  ۹ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۵ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ دوره و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﻗﺒﻮﻟ ،ﻋﻨﻮان “ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻓﻌﺎل” را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺟﺴﯿﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﻓﻀﺎﯾ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ زﺑﺎن روﺳ را آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺴﯿﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺟﻮراب ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻮرا )ﺷﻤﻌﺪاﻧ ۹ ﺷﺎﺧﻪ و
ﯾ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻧﻮﮐﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن( را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺒﺮد.

