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يتلا اليصفت رثكألا ةروصلا يه له ةرجمل ةديدجلا ةيئاضفلا ةروصلا هذه ىلع علطا .
نأ الإ ،انمآ اناكم ةروصلا لالخ نم ناكملا ودبي ىضم تقو يأ نم ةرجملا هذهل تذخأ !

ةنس نيثالثلا ىدم ىلع ةرجملا هذهل نينثا نيمجنل ةفينع تاراجفنا اودصر كلفلا ءاملع
ةيضاملا

ثادحألا نيب نم ةريخألا هذه ربتعت و افونربوسلا مسا مخض مجن راجفنا ىلع قلطي .
نأ لبق اهلمكأب ةرجملا ءيضي اهقارشإ نأ ثيح اقارشإ رثكألا و ةقاط رثكألا ةينوكلا

عيطتست  ،ةزيجولا ةدملا هذه لالخ ةدع روهش وأ عيباسأ لالخ راظنألا نع يفتخت .
لاوط سمشلا اهردصت يتلا ةقاطلا ردق يواسي ةقاطلا نم اردق رادصإ افونربوسلا

اهتايح      ! ا 

كلف ءاملع فرط نم ةرجملا هذه يف اهدصر مت افونربوس لوأ تفشتكا دقل
ةنيدمب ةيبونجلا اكيرمأ ءارحص يف زكتري ريبك بوكسلت مادختساب كلذ و  ،نيفرتحم

ىعدي ايقيرفا بونج نم لجر دي ىلع  2007 . ةنس عقو تافاشتكالا ثدحأ نأ الإ يليشت



امدختسم ليبقلا اذه نم تاجارفنا ءامسلا يف داطصي نأ بحي يذلا و ،رانوم وترب
ءاحنأ فلتخم يف نيدجاوتملا رثكلا افونربوسلا ودايص نيب نم وه و صاخلا هراظنم .

طقف ةعتملل لمعلا اذهب نوموقي نيذلا و ملاعلا

تارجملل روص طاقتلا لالخ نم اساسأ كلذ متي ؟افونربوسلا نع نوثحبت فيك نكل و
قارشإ وأ ةءاضإ يف رييغت يأ ةميدقلا روصلا عم اهتنراقم و تابوكسلتلا مادختساب .

ةرجملا هذه لخاد مجنل ام راجفنا ثودح ىلع ربعي دق ةرجملا نم ام ةحاسم

www.zooniverse.org/project/supernovae
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اروروأ نيرثاك ىعدت ادنك نم ةلفط تحبصأ  ،يضاملا ماعلا يف
فشتكم صخش رغصأ تاونس  10  رمعلا نم غلبت و يارغ

ال تنك نإ و نيرثاك ىلع قوفتلا نم نكمتت دق ! افونربوسلل !
انيعتسم افونربوس نع ثحبلا كنكمي ،ابوكسلت ىلع رفوتت
عقوملا اذه يف ةضورعملا ةيئاضفلا روصلاب
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