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اإليقاف يمنع مرشح NXGN من خوض الكالسيكو
خســر ريــال مدريــد العبــا بــارزا فــي خــط الهجــوم أمــام برشــلونة، فــي المبــاراة المقــررة اليــوم األحــد، 

ــدوري اإلســباني. ــة ال26 مــن ال ضمــن منافســات الجول
فوفقــا لصحيفــة “مــاركا” اإلســبانية، ســيغيب ألفارو رودريجيــز )18 عامــا( مهاجــم ريــال مدريــد عــن 
ــى  ــه عل الكالســيكو، بعــد حصول
ــع  ــة م ــراء الخامس ــة الصف البطاق

فريــق الكاســتيا. 
مباراتــه  فــي  رودريجــز  وأحــرز 
لريــال  األول  الفريــق  مــع  الثالثــة 
بقميــص  األول  هدفــه  مدريــد، 
ضــد  الديربــي  فــي  الميرينجــي 
ملعــب  علــى   )1-1( مدريــد  أتلتيكــو 
ســانتياجو برنابيــو، ضمــن منافســات 

الليجــا. مــن  ال23  الجولــة 
وكــرر رودريجيــز مــا فعلــه راؤول جونزاليــس، مدربــه فــي فريــق الناشــئين وأســطورة الملكــي، منــذ أكثــر 
مــن 26 عامــا، وتحديــدا فــي 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1994، عندمــا ســجل هدفــه األول أيضــا مــع الريــال، ضــد 

الروخيبالنكــوس أيضــا فــي ســانتياجو برنابيــو.
يذكــر أن رودريجيــز يتواجــد فــي قائمــة موقــع “جــول” العالمــي، الخاصــة بالمرشــحين للفــوز بجائــزة 

NXGN، التــي تقــدم ألفضــل العــب فــي العالــم )تحــت 19 عامــا(.
ويختــار موقــع “جــول” بمســاعدة شــبكة الصحفييــن الخاصــة بــه، قائمــة أفضــل 50 العبــا )تحــت 19 عامــا( 

منــذ موســم 2015-2016، والتــي تســمى “NXGN” وتضــم ألمــع المواهــب الشــابة فــي عالــم كــرة القــدم.

تشيلسي يمهد لبيع ميندي بتحرك مفاجئ 
نحو عمالق الكالتشيو

كشــف تقريــر صحفــي عــن عــزم إدارة تشيلســي التحــرك لضــم حــارس مرمــى جديــد، خــالل فتــرة 
ــة. ــة المقبل ــاالت الصيفي االنتق

ــدري  ــي أن ــدرس التحــرك نحــو الكاميرون ــزي ي ــادي اإلنجلي ــب” أن الن ــو وي ــو ميركات ــع “توت ــر موق وذك
ــا حــارس إنتــر ميــالن. أونان

النــادي  رغبــة  إلــى  وأشــار 
حــارس  ضــم  فــي  اللندنــي 
ــع الســنغالي  ــدا لبي ــد، تمهي جدي
ــة الموســم. ــدي بنهاي إدوارد مين
فــإن  التقريــر،  وبحســب 
إدارة  مــن  استفســر  تشيلســي 
إمكانيــة  مــدى  عــن  النيراتــزوري 
أيضــا  يحظــى  الــذي  أونانــا،  ضــم 
باهتمــام بعــض أنديــة البريميرليــج.

وأصبــح أونانــا، البالــغ مــن العمــر 26 عامــا، حــارس اإلنتــر األول، إذ نجــح فــي الخــروج بشــباك نظيفــة 14 
مــرة مــن أصــل 27 مبــاراة خاضهــا بكافــة المســابقات.

العب باريس السابق: احرقوا عقد ميسي 
قبل توديعه

انتقــد جيــروم روثيــن، العــب باريــس ســان جيرمــان والمنتخــب الفرنســي الســابق، اســتمرار األرجنتينــي 
إس  “بــي  مــع  ميســي  ليونيــل 

جــي” للموســم المقبــل.
وينتهــي عقــد البرغــوث مــع 
ســان جيرمــان الصيــف المقبــل، 
مــع إمكانيــة التمديــد لموســم 
آخــر، ولكــن بشــرط أن يكــون 

ذلــك بموافقــة الطرفيــن.
إلــى  باريــس  إدارة  وتســعى 
إقنــاع النجــم الحاصــل علــى لقــب 
فــي  باالســتمرار   2022 العالــم  كأس 

اآلن. حتــى  نهائــي  اتفــاق  إلــى  تصــل  لــم  الطرفيــن  بيــن  المفاوضــات  لكــن  األمــراء،  حديقــة 
ــس  ــي، ولوي ــر الخليف ــية: “أعلم أن ناص ــو” الفرنس ــت كارل ــة “مون ــات إلذاع ــي تصريح ــن، ف وقال روثي

ــا اآلن”. ــوس، يســتمعان إلين كامب
وأضاف: “علــى باريــس أن يأخــذ العــرض المقــدم لميســي مــن أجــل التجديــد ثــم يمزقونــه، ويضعونــه 

فــي ســلة المهمــالت، ثــم يشــعلون فيــه النــار، ويودعونــه”.
واختتم العب فرنسا السابق: “ميسي يريد الحصول على نفس راتب مبابي.. ال تعبثوا”.

لوكاكو على طاولة ريال مدريد
يــدرس نــادي ريــال مدريد، التعاقــد مــع البلجيكــي روميلــو لوكاكــو، مهاجــم إنتــر ميــالن، خــالل 

المقبــل. الصيفــي  الميركاتــو 
ويلعــب لوكاكــو مــع إنتــر ميــالن، معــارا مــن تشيلســي 

حتــى الصيــف المقبــل، دون أحقيــة الشــراء.
وحســب صحيفــة “ذا صــن”، فــإن ريــال مدريــد 
يــدرس ضــم لوكاكــو فــي الصيــف المقبــل، لدعــم 

كريــم بنزيمــا فــي الخــط األمامــي.
كارلــو  اإليطالــي  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
ــر  ــن أكب ــد، م ــال مدري ــي لري ــر الفن أنشــيلوتي المدي

المعجبيــن بقــدرات لوكاكــو، ويــرى أنــه مهاجــم مدمــر عندمــا ال يتراجــع مســتواه بســبب اإلصابــات.
وذكــرت “ذا صــن” أن ريــال مدريــد يريــد اســتغالل تصريحــات مســئولي إنتــر ميــالن مؤخــرا بــأن لوكاكــو 

ســيرحل فــي نهايــة الموســم الحالي.
وقــال جوســيبي ماروتــا المديــر التنفيــذي إلنتــر ميــالن “لوكاكــو ســيعود إلــى تشيلســي.. إنــه ليــس 

فــي حالــة جيــدة بعــد، ال زلنــا ننتظــر رؤيــة روميلــو الــذي نعرفــه”.

إصابة مفاجئة تبعد نجم ميالن عن لقاء أودينيزي
تعــرض أحــد الالعبيــن البارزيــن فــي صفــوف ميــالن، إلصابــة أبعدتــه عــن مواجهــة أودينيــزي، أمــس 

الســبت، ضمــن منافســات الجولــة 27 مــن عمــر الــدوري اإليطالــي.
وحســب موقــع “فوتبــول إيطاليــا”، فــإن إصابــة فــي اللحظــات األخيــرة، أبعــدت الالعــب الفرنســي ثيــو 

هيرنانديــز، عــن مرافقــة بعثــة ميــالن لخــوض لقــاء أودينيــزي علــى ملعــب الفريولــي.
ومن المتوقع أن يشارك الالعب السنغالي بالو توريه أساسيا في مركز الظهير األيسر، لتعويض غياب ثيو هيرنانديز.

ويحتل نادي ميالن، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 48 نقطة.
وأســفرت قرعــة ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، عــن وقــوع ميــالن فــي مواجهــة نابولــي، وســتقام مبــاراة 

الذهــاب األربعــاء 12 أبريل/نيســان، بينمــا تلعــب مبــاراة العــودة يــوم 18 مــن نفــس الشــهر.

إقالة في السابعة صباحا وعودة جوارديوال 
لميونخ األبرز في صحف إنجلترا

اهتمــت الصحــف اإلنجليزيــة الصــادرة صبــاح أمــس الســبت، بقرعــة ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا التــي أجريــت 
يــوم الجمعــة، وأســفرت عــن مواجهــة ريــال مدريــد وتشيلســي، وصــدام بيــن مانشســتر ســيتي وبايــرن ميونــخ.

كمــا ســلطت الضــوء أيضــا علــى إقالــة كريســتال 
ــي إعــادة  ــر ف ــرا، والتفكي ــك فيي ــه باتري ــاالس لمدرب ب

ــد. روي هودســون مــن جدي
وعنونــت صحيفــة “الجارديــان”: “إقالــة فــي الســابعة 
ــون”. ــودة هودس ــال ع ــرا واحتم ــل فيي ــاالس يقي ــا.. ب صباح
وكتبــت فــي األعلــى: “مواجهــات صعبــة تلــوح لتشيلســي 

والســيتي”، فــي إشــارة إلــى قرعــة دوري األبطــال.
“نــداء  فكتبــت:  ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  أمــا 
االســتغاثة لــروي.. بــاالس يســتهدف عودة هودســون 

بعمــر 75 عامــا”.
كما عنونت صحيفة “التايمز”: “لم شمل جوارديوال ببايرن”.

وكتبت أيضا: “اإلطاحة بفييرا بمكالمة في السابعة صباحا”.
وبدورهــا، عنونــت صحيفــة “ديلــي إكســبريس”: “أنــه وقــت االحتفــال”، فــي إشــارة إلــى انتصار نيوكاســل 

أمــام نوتنجهام فورســت )1-2(.
وكتبت في الجانب: “النسور يستهدفون عودة روي”.

رونالدو يشجع الشياطين للتفوق على ميسي
يدعــم كريســتيانو رونالــدو نجــم النصــر الســعودي، ناديــه الســابق مانشســتر يونايتــد، صــوب تحقيــق 

إنجــاز مميــز هــذا الموســم.
ــدو بفــوز الشــياطين الحمــر بلقــب  ــم رونال ويحل
وصــل  أن  بعــد  الموســم،  هــذا  األوروبــي  الــدوري 
الفريــق إلــى مواجهــة إشــبيلية فــي ربــع النهائــي.

ووفقــا لبرنامــج “كوارتــو”، فــإن لقــب الــدوري األوروبي 
ــل ميســي  ــدو وليوني ــن بطــوالت رونال ــب عــن خزائ غائ

نجــم باريــس ســان جيرمــان.
لكــن إذا نجــح مانشســتر يونايتــد فــي حصــد 
اللقــب القــاري هــذا الموســم، فإنــه ســينضم إلــى 
قميــص  ارتــدى  الــذي  رونالــدو،  إنجــازات  ســجل 
الشــياطين الحمــر فــي عــدة مباريــات بالبطولــة فــي 

الحالــي. الموســم 
وأشــار البرنامــج اإلســباني إلــى أنــه مــن غيــر 
المحتمــل أن يرســل مانشســتر يونايتــد، ميداليــة 
إلــى رونالــدو، حــال التتويــج باللقــب األوروبــي، ألن 

اليويفــا يمنــح الفائــز 40 ميداليــة فقــط.
وكان رونالــدو قــد فســخ عقــده مــع مانشســتر يونايتــد هــذا الموســم، ثــم انتقــل إلــى النصــر الســعودي 

مجانــا فــي الميركاتــو الشــتوي الماضــي.

فعاليات في 28 دولة بمناسبة الكالسيكو
ــدوري اإلســباني لكــرة  ــد، ســتنظم رابطــة ال ــال مدري ــاراة الكالســيكو بيــن برشــلونة وري بمناســبة مب
القــدم )ال ليجــا( عــددا مــن الفعاليــات فــي أكثــر مــن 28 دولــة، غــدا األحــد، مــن المنتظــر أن يحضرهــا مــا يزيــد 

عــن 20 ألــف شــخص.
ــن  ــر م ــا( أكث ــتنظم )ال ليج وس
الهنــد  مثــل  دول  فــي  نشــاطا،   52
والكاميــرون  وبولنــدا  والبرازيــل 
والمجــر وكنــدا وبريطانيــا وأســتراليا، 
العاصمــة  فــي  مهرجــان  بجانــب 
أن  المنتظــر  مــن  المكســيكية 

شــخص. آالف   5 نحــو  يجمــع 
الرابطــة  ســتنظم  كمــا 
آنجليــس  لــوس  فــي  فعاليــة 
األمريكيــة، بحضــور ألفــي شــخص، فضــال عــن أخــرى فــي غانــا ســيحضرها قرابــة ألــف شــخص.
وأعلنــت الرابطــة أيضــا عــن فعاليــة بــث حــي )ســتريمنج( فــي األرجنتيــن، ســتحظى بمشــاركة الالعــب 

.)+Star( الســابق ســيرجيو أجويــرو علــى محطــة

أسطورة ليفربول: وسائل أرتيتا التدريبية هراء
ــا، إلعــداد  انتقــد أســطورة ليفربــول، جرايــم ســونيس، بعــض تكتيــكات مــدرب آرســنال، ميكيــل أرتيت

العبيــه قبــل المباريــات.
ــد” مــن خــالل  ــات جمهــور ملعــب “أنفيل ــا األنظــار، مثــل بــث هتاف ولفتــت بعــض طــرق تدريــب أرتيت

ــة  ــل رحل ــة، قب ــاء حصــة تدريبي ــرات الصــوت أثن مكب
ــي الموســم الماضــي. ــول ف ــة ليفرب ــرز لمواجه الجان
وفــي اآلونــة األخيــرة، تــم تصويــر العبــي آرســنال 
ــاعة  ــن الس ــل م ــق األص ــخة طب ــون نس ــم يحمل وه
األيقونيــة “كلــوك إينــد” الموجــودة بملعــب اإلمــارات، 
فــي غرفــة تغييــر المالبــس، بعــد فوزهــم )3-0( علــى 

فولهــام فــي البريميرليــج.
وفــي عمــود لــه بصحيفة “ديلــي ميل” البريطانيــة، 
قــال ســونيس: “لقــد قــرأت القصــة حــول اصطحــاب 
ــى  ــه، إل ــي ملعب ــودة ف ــة الموج ــائل الراح ــنال لوس آرس
غــرف مالبــس الخصــم، واضطــررت إلــى قراءتهــا مــرة 
ــا ليســت مزحــة.. هــل هــذا مــا  أخــرى للتأكــد مــن أنه

ــة؟”. ــة الحديث ــه اللعب أصبحــت علي
فولهــام،  إلــى  آرســنال  العبــو  “وصــل  وأضــاف: 
الحائــط مــع صورهــم  ليجــدوا أن ســاعتهم علــى 

للغايــة”. غريــب  أمــر  إنــه  وملصقاتهــم.. 
وتابــع: “مــدرب آرســنال ميكيــل أرتيتــا يقــوم بعمــل جيــد، لكنــه يتمتــع بمســتوى مناســب مــن الهــراء.. 
فــي الموســم الماضــي، بــث أغنيــة لــن تســير وحــدك أبــدًا عبــر مكبــرات الصــوت فــي التدريبــات، إلعــداد 

العبيــه لمبــاراة علــى ملعــب آنفيلــد.. ثــم خســروا 4-0”.
ــي  ــب ف ــن أرغ ــم أك ــس، ل ــب المناف ــي ملع ــس ف ــة مالب ــت أدخــل غرف ــا كن وأردف ســونيس: “عندم
الشــعور بالراحــة.. لــم أكــن أريــد الشــعور كأننــي فــي غرفــة معيشــتي بالمنــزل.. كنــت فــي العمــل، كنــت 

ــدو، وأردت أن أشــعر بالحمــاس”. ــة الع ــي منطق ف
وختــم: “لــو كنــت وصلــت إلــى ملعــب بعيــد، ألجــد ســاعة مــن آنفيلــد تنتظرنــي علــى الحائــط، كنــت 

ســأنفجر ضحــًكا.. ولــن أكــون وحــدي”.

علماء يكتشفون طبقة خامسة داخل 
اللب الداخلي لألرض

ــزة، القشــرة،  ــات متمي ــن 4طبق ــون م ــة األرض تتك ــد أن بني ــد، كان يُعتق ــس ببعي ــت لي ــذ وق من
والوشــاح، واللــب الخارجــي، واللــب الداخلــي لكــن نتائــج دراســة جديــدة أثبتــت وجــود طبقــة خامســة، 
ومــن خــالل بيانــات الموجــات الزلزاليــة تبيــن وجــود اللــب الداخلــي األعمــق وهــو كــرة معدنيــة صلبــة 

تقــع داخــل مركــز اللــب الداخلــي.
داخــل اللــب الداخلــي لكوكــب األرض ثمــة بنيــة مميــزة واضحــة المعالــم وكــرة صلبــة مســتعرة مــن 

الحديــد والنيــكل قطرهــا الــف وثالثمئــة وخمســين كيلومترا.
دراســة مكثفــة عــن أعمــاق كوكــب األرض اســتنادا إلــى حركــة الموجــات الزلزاليــة الناشــئة عــن الــزالزل 
الضخمــة أكــدت وجــود هــذه البنيــة موضحــة أن تقــدم وســائل مراقبــة الــزالزل أكــدت فرضيــة العلمــاء عــام2002 

أن قســما عميقــا مختبــئ داخــل هــذا اللــب الداخلــي وهــو مــا يشــبه دميــة ماتريوشــكا الروســية.
وقــال تان-ســون فــام مــن الجامعــة األســترالية فــي كانبيــرا ورئيــس فريــق الدراســة:«حللنا 
ســجالت رقميــة للحــركات األرضيــة ومخططــات الــزالزل بعــد زالزل ضخمــة فــي العقــد األخيــر. وتبيــن 
لنــا أن االنتقــال مــن الجــزء الخارجــي للــب باطــن األرض إلــى الجســم الكــروي األعمــق يبــدو انتقــاال 

تدريجيــا وليــس انتقــاال بيــن حــدود فاصلــة وواضحــة”.
ــة  ــه الداخلي ــح بنيت ــف مالم ــا كش ــب ويمكنه ــر الكوك ــل عب ــات تنتق ــزالزل موج ــق ال ــا تطل وفيم
اســتنادا إلــى الشــكل المتغيــر لهــذه الموجــات اســتطاع علمــاء حتــى اآلن تحديــد أن هــذه الموجــات 
يمكنهــا أن ترتــد لمــا يصــل إلــى مرتيــن، بــدءا مــن أحــد أطــراف األرض إلــى الطــرف اآلخــر ثــم العــودة.
وركــزت الدراســة الجديــدة علــى موجــات مئتــي زلــزال تزيــد قوتهــا عــن ســت درجــات وهــي ترتــد 

مثــل كــرات البينــج بونــج لمــا يصــل إلــى خمــس مــرات عبــر الكوكــب.
ــة األســترالية والمشــارك فــي  ــاء بالجامعــة الوطني ــم الجيوفيزي ــه تكالتشــيتش، عال ــال هرفوي وق
الدراســة:«اللب الداخلــي يظهــر لنــا كوكبــا داخــل الكوكــب، بالطبــع، إنــه كــرة صلبــة، فــي حجــم كوكــب 
بلوتــو تقريبــا وأصغــر بقليــل مــن القمــر‹. إن تمكنــا بطريقــة مــا مــن تفكيــك األرض مــن خــالل نــزع 
وشــاحها واللــب الخارجــي الســائل فســيبدو اللــب الداخلــي المعــا مثــل النجــم. وتقــدر حرارتــه بنحــو 
5500 درجــة مئويــة إلــى ســتة آالف درجــة مئويــة، وهــي حــرارة مماثلــة لدرجــة حــرارة ســطح الشــمس”.
وفيمــا يبلــغ قطــر األرض حوالــي 12750 كيلومتــرا. تتألــف البنيــة الداخليــة مــن أربــع طبقــات عبــارة 
عــن قشــرة صخريــة مــن الخــارج ثــم غطــاء صخــري يدعى‹وشــاح‹ بعــده لــب خارجــي مــن الحمــم 

ثــم اللــب الداخلــي الصلــب.
واكتشــف هــذا اللــب الداخلــي المعدنــي البالــغ قطــره آلفيــن أربعمئــة وأربعيــن 2440 كيلومتــرا تقريبــا فــي 

ثالثينيــات القــرن الماضــي باالســتناد أيضــا إلــى الموجــات الزلزاليــة التــي تنتقل خــالل األرض.

من هو »توأم األرض الشرير«؟
ــا أن  ــا. كم ــس الحجــم تقريب ــن نف ــا م ــن” ألنهم ــا “التوأمي ــرة واألرض أحيان ــا الزه يســمى كوكب

ــن النظــام الشمســي. ــي م ــي نفــس الجــزء الداخل ــن تشــكال أيضــا ف الكوكبي
ــي نفــس  ــك يرجــح العلمــاء تشــكلهما ف ــى األرض. لذل ــران إل ــرب الجي ــع أق ــي الواق كوكــب الزهــرة هــو ف

الجــزء مــن النظام الشمســي، 
لكــن  المــواد.  نفــس  ومــن 
ــي الماضــي  ــا حــدث ف ــرا م أم
يســلكان  “التوأميــن”  جعــل 
للغايــة،  مختلفيــن  طريقيــن 
حتــى أصبحنــا نطلــق علــى 
الزهــرة اســم “شــقيق األرض 
الشــرير  “التــوأم  أو  الشــرير” 
امتالكــه  بســبب  لــأرض”، 

طقســا متطرفــا للغايــة.
وأطلقت ناسا مقطع فيديو جديدا يوضح كيف أن كوكب الزهرة هو “التوأم الشرير” لأرض.

ويالمــس الفيديــو بعــض الجوانــب المرعبــة والمثيــرة للفضــول لــدى كوكــب الزهــرة. أوال، يغلــب 
فيــه تأثيــر االحتبــاس الحــراري الجامــح.

فيشــير المقطــع إلــى أن الغــالف الجــوي الضخــم والبالــغ ســمكه 24 كــم، مكــوّن مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون ويحتــوي علــى ســحب حامــض الكبريتيــك، مــا يتســبب فــي ظاهــرة االحتبــاس الحراري.

وفــي الواقــع، ينتــج الكوكــب درجــات حــرارة عاليــة بمــا يكفــي إلذابــة الرصــاص. وقالــت لــوري غليــز، 
ــى ســطح كوكــب الزهــرة  ــو، إن درجــات الحــرارة عل ــة ناســا، فــي الفيدي ــوم الكواكــب بوكال ــرة عل مدي

تزيــد عــن 480 درجــة مئويــة )900 درجــة فهرنهايــت(.
وأضافــت غليــز: “إنــه مــكان مجنــون ولكنــه مثيــر لالهتمــام حقــا. ونريــد فعــال أن نفهــم ســبب 

ــرة واألرض”. ــي الزه ــالف كوكب اخت
لــذا، فــإن العلمــاء والمهندســين فــي وكالــة ناســا ووكالــة الفضــاء األوروبيــة يســتعدون إلرســال ثــالث بعثــات 

جديــدة إلــى ثانــي كواكــب المجموعــة الشمســية مــن حيــث المســافة بينــه وبيــن الشــمس.
ــك،  ــل أو نحــو ذل ــد المقب ــرة خــالل العق ــب الزه ــى كوك ــالث إل ــات الث وســتنطلق البعث
ــف هــذا  ــة تشــكل الزهــرة، وكيــف تطــور الكوكــب، ولمــاذا يختل ــد عــن كيفي ــة المزي لمعرف

ــن األرض. ــر ع ــالف الكبي االخت

الكشف عن موعد الظهور »النادر« 
للُمذَنَّب األخضر

كشــفت وكالــة الفضــاء األميركيــة »ناســا«، عــن موعــد ظهــور مَُذنَّــب »نــادر« فــي الســماء، ألول 
مــرة منــذ  خمســين  ألــف عــام.

باســتخدام  الفلــك  علمــاء  قبــل  مــن  الماضــي  العــام  مــارس  فــي  المَُذنَّــب  اكتشــاف  وتــم 
واســعة  المســح  كاميــرات 
لمرصــد  التابعــة  المجــال، 
»بالومــار« فــي ســان دييغــو 

بكاليفورنيــا.
فــإن  لـ«ناســا«  ووفقــا 
المَُذنَّــب ســيقوم بأقــرب 
ــن الشــمس  ــه م ــراب ل اقت
مــن  عشــر  الثانــي  فــي 

الجــاري. ينايــر 
»إيــرث  موقــع  وأفــاد 

ــرة  ــن الك ــمالي م ــف الش ــب بالنص ــاهدة المَُذنَّ ــي مش ــن ف ــى الراغبي ــيتوجب عل ــه س ــكاي« بأن س
ــل منتصــف  ــق الشــمالي الشــرقي قب ــى األف ــر والتلســكوبات، إل ــة، النظــر باســتخدام المناظي األرضي

الليــل بقليــل لرصــده فــي الثانــي عشــر مــن ينايــر.
وبالنســبة لمــن يريــد مشــاهدة المَُذنَّــب فــي نصــف الكــرة الجنوبــي، فإنهــم ســيكونون قادريــن 

علــى ذلــك فــي أوائــل فبرايــر القــادم.
ويمكــن تمييــز المَُذنَّــب عــن النجــوم بالغــالف األخضــر الــذي يبــدو منبعثــا عنــه، وهــو عبــارة عــن 

غــاز يُطلــق عنــه عنــد اقترابــه مــن الشــمس.

األحد 26 شعبان المعظم 1444 هـ ق 28 اسفند 1401 هـ ش، 19 اذار 2023مالعدد )11187( السنة الثالثة واالربعون
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