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   إعالميبيان 

 "والحقيقة الشائعة  –األرض بالقرب من  كويكب مرور"

 

ضهر  يس كويكه  عمهال منشورات تؤكد بانه  ننها   االجتماعيالتواصل بعض وسائل االعالم وكذلك  فيتردد 

ننفه  تلهك الشهائعة ونفنهدنا  فإننهاالمعههد   يضطلع ب الذي القوميومن منطلق الدور  القادمة،خالل الفترة األرض 

  .التالي بالتقرير

 لألرصهاد  قاطبقرر من المزيقية ان  رئيس المعهد القوم  للبحوث الفلكية والجيوفي القاضياكد الدكتور / جاد حيث 

 (،OR2 1998) 52768يطلهق عليه  اسهم  يكاد يكون بحجم جبل إيفرست والحسابات الفلكية العالمية فان كويك  

بتوقيهت جهرينت ، وعنهد نهذن النقطهة  09:56أبريهل السهاعة  29من المقرر أن يمر الكويك  عله  األرض يهوم 

 ويتحهر  -مسهافة بهين األرض والقمهر ال ضهع مرة  16أو حوالي  مليون ميل من كوكبنا، 3.9سيكون عل  بعد 

كمها اكهد بانه   السهاعة(.كيلومتر في  31320ميل في الساعة ) 19461كيلومتر في الثانية أو  8.7حوالي بسرعة 

 التوجد اى خطورة عل  كوك  األرض وسكان ، ونطمئن جميع المواطنين.

فرصهة  معهرو  جيهد ا وال توجهد  نإن مهداروعامها  22شهوند اول مهرن منهذ الكويك  جدير بالذكر ان نذا ومن ال

كما توقعتهها  الفضاء فيدوران   وفق ا لتوقعات مسار ذلك،ن أو نحو لحدوث تصادم عل  األقل خالل القرنين المقبلي

  .وكاالت الفضاء العالمية ومنها وكال  ناسا

كان قد  الفلكيومنظار القطامية  باحثي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بواسطة  القوميان المعهد  أيضار كجدير بالذ 

كية العالميهة لقواعد البيانات الف فيوتم تسجيلهم  2018وحت   2013نجم متغير خالل الفترة من  12اكتشا  قام ب

 صر ومرصد القطامية.باسم م

كما ان المعهد مهن خهالل قنهوات  .شائعات التلك وراء  وانساقيال  طنين المصريين بأنع الموااشد جميوالمعهد اذ ين

، كمها نرحه  بزيهارة المهواطنين الفلكيهةؤالت تخص تلك الظوانر تسا أيب  للرد عل  االتصال الرسمية يفتح ابوا

والتعههر  علهه  األنشههطة العلميههة والبحثيههة )فلههك  الفلكههيمرصههد القطاميههة  او بحلههوان الرئيسههي لمقههر المعهههد 

 خدمة المجتمع. فيوجيوفيزياء( ودورنا 

  جميعا لما في  صالح مصرنا الحبيبة. هللاوفقنا  
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