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؟ قالمع نوميكوب يه اقح سمشلا له



ةرايزب مق   ،ملاعلا لوقعب وغ نوميكوب ( (  ةبعل تفصع ةيضاملا عيباسألا ىدم ىلع
نوميكوب ىلع لوصحلا لجأ نم ةكرعم يف سانلا نم تارشعلا ىرت فوسو ئطاشلا

كسفن دجتسو فيرلا يف ةهزن ذخأب مق يبارك .( ( بارك يغام ( وأ (  ـك يئاملا عونلا نم
. يبشعلا عونلا وذ نوميكوبلا سيبرتاك ( ( ـب اطاحم

؟ءاضفلا يف هدجت فوس يذلا نوميكوبلا عون وه ام نكل

نم ريثكلا لمحت عقاولا يف اهنكل  انوميكوب تسيل سمشلا نأ حضاولا نم هنأ نيح يف ,
), نوتنغام (  ىعدت يتلاو يئابرهكلا عونلا تاذ تانوميكوبلا عم ةكرتشملا تافصلا

. نوتنغام تامجه ىوقأ نم نانثا امه عفدملا قالطإ " و" يئابرهكلا غيرفتلا " "

تالاصتالا رامقأ برض ىلع ةرداق ةيوق فصاوع قالطإ سمشلل نكمي لثامم لكشبو
!  ضرألا ىلع ةيئابرهكلا ةقاطلا ةمظنأب رارضإلاو ةيعانصلا

كلتك ( سمشلا ىلع . سيطانغملا ةيسيطانغملا لوقحلا " "  ببسب ثدحت فصاوعلا هذه
ىعدت هلوح ةيئرملا ريغ ةوقلا نم لوقح قلخي كتجالث ىلع اهقاصلإب موقت يتلا (

سمشلا قالطإ ةيفيك نكلو ،سيطانغملاك لمعت سمشلا ةيسيطانغملا لوقحلا .
..  ةيجحألاك ٌءيش وه ةيسيطانغملا اهلوقحل  سمشلا لثم يتلا موجنلاو

, جراخلل مجنلا ةقاط لقتنت ثيح ةقبط كانه تاقبط نم مجنلل يلخادلا ءزجلا نوكتي .
لوقحلا نأ نودقتعي ءاملعلا نم ديدعلا لفسألا و ىلعألل ةقاطلا رودت ثيح ىرخأو .

. نيتقبطلا نيتاه ءاقتلا ةقطنم يف دلوتت موجنلل ةوقلا ةديدش ةيسيطانغملا

امك تاقبطلا هذه نم ايأ كلمت ال ريثكب سمشلا نم ةماخض لقألا موجنلا نإف كلذ عم ,
كلمت لازتال كلذ عم هنأ تدجو دق ةثيدح ةسارد كانه اضيأ ىلعألاب ةروصلا يف ىرت .

!  سمشلاك ةريبكلا موجنلا يف يتلا كلتك ادج ةيوق ةيسيطانغم الوقح موجنلا هذه

رابتخاو صحف ىلإ جاتحي ةيسيطانغملا لوقحلا لوح انتيرظن مهف نإف ودبي ام ىلعو .

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory. 
Chandra X-ray Observatory 

      

رظنلا قيرط نع مجنلل يسيطانغملا لقحلا ةوق سايقب موقن
ةعشألا نم ديزملا اهقلطي يتلا . ) X-rays(  ةينيسلا ةعشألا ةيمك ىلإ

. يسيطانغملا لقحلا ةوق نم ديزملا ينعي ةينيسلا

http://chandra.si.edu/photo/2016/gj3253/
http://chandra.harvard.edu/
http://chandra.harvard.edu/
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