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قلعتي امدنع هنأ الإ انلوح ام ةيؤر ىلع اندعاسي يذلا وه ءوضلا تالاحلا مظعم يف .
و تارايسلا ءاوضأف لعفلاب انع ةيؤرلا بجحب موقي ءوضلاف ،ليللا ءامسب رمألا .

يفف ةنابتلا برد ،انترجم ىتح لب بكاوكلا و موجنلا ةيؤر نم ايلك انعنمت عراوشلا .
اذإ نكل و ،ةدرجملا نيعلاب طقف مجن  2500  يلاوح ىرن نأ انناكمإب نوكي دق عقاولا

! ةيداعلا ةليللا يف موجن  10  نم رثكأ ىرت نأ عيطتست ال دقف ةريبك ةنيدم يف شيعت تنك
ا

،انيراك ميدسل ةنولملا تازغلا و ةقرشملا ةيموجنلا لتكلا هالعأ ةيئاضفلا ةروصلا نيبت
دقرت موجن ىلإ ةفاضإلاب ادج ةريبك ةحاسم ىلع دتمت رابغ و تازغ نع ةرابع وه يذلا

نوكيس ،ملاعلا نم يبونجلا فصنلا يف شيعت تنك اذإ ةنابتلا برد ةرجم قامعأ يف .
الإ بوكسلتلا لامعتسا نود نم ىتح اليل ءامسلا يف لئاهلا نئاكلا اذه ةيؤر كناكمإب .

ريغ رخآلا وه حبصأ انيرتاك ميدسف ،نوكلا بئاجع يقابل ةبسنلاب لاحلا وه امك و ،هنأ
يئوضلا ثولتلا ببسب كلذ و ،ايئرم

نم نكمت ادج ةيوق و ةريبك تابوكسلت ءانبب اوماق كلفلا ءاملع نأ انظح نسح نم
ةلثمملا كلت لثم ،تارتموليكلا تارايلم اهنيب و انيب لصفت رظانمل روص طاقتلا و ريبكتلا

ءارحص يف ريبك بوكسلت ةطساوب ةروصلا هذه طاقتلا مت دقل هالعأ ةروصلا يف .
قدأ و انيراك ميدس ةيلامج ضرعت ةروصلاف ةيئوض ةراشإ ىندأ نع اديعب ،يليش .

تاعومجم و تازاغلا بحس نيب لصفت يتلا ةملظملا رابغلا ةدمعأ اهيف امب هليصافت
ةعماللا ةباشلا موجنلا

http://www.darkskiesawareness.org/programs.php

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
ESO 

      

ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ندملا فالآ تماق ، 2012  ةنس يف
ةيامح و لافتحالا لجأ نم ةلماك ةعاس ةدمل ءاوضألا لك ءافطإب

يف اوكراش ةيلودلا ءاضفلا ةطحم يف ءاضفلا داور ىتح انبكوكل .
و ةملظم ءامس يف كلذك تنأ حمطت تنك نإ ةردابملا هذه !

حرتقت نأ لواح و هلفسأ طبارلا ىلع طغظا  ،ةقرشم موجن
!ا ةدعاسملل الولح
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