
نأ نكمملا نم له
تاقولخملا نوكت

امم برقأ ةيئاضفلا
؟ نظن
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لوأ قالطإب  لئاوألا نوفشكتسملا ماق امدنع
اوناك سانلا نم ديدعلا يسلطألا طيحملا ربع ابرغ فاشكتسا ةلحر ,

فوس ةيافكلا هيف امب اديعب ترحبأ اذإ هنأب نيقلق اوناك , احطسم ناك ملاعلا نأ نونظي ,
. غارف  ىلإ ضرألا نم طقست

نأ ىلع رمألا رصتقي ال مويلا ,
لك ةرايزب اضيأ انمق دقف هفاشكتسا مت دق ضرألا ناكرأ نم نكر لك ,

. ةوطخلا نأ حضاولا نم ناكو ةيسمشلا انتعومجم يف ىرخالا بكاوكلا ,
ءارو ملاوعلا ) - ةيسمشلا ةعومجملا جراخ بكاوكلا (  فاشكتساب ءدبلا يه ةيلاتلا

. ةيسمشلا انتعومجم



ليجست مت تقولا كلذ ذنم ديعب مجن لوح رودي بكوك لوأ بقعتب انمق , , ١٩٩٢  ماع يف
يه ملاوعلا كلت نأ ىتح ةديعبلا ملاوعلا نم  , ٣٣٠٠

. ةرجملا سارح وأ موجنلا برح يف يتلا كلت نم ةعور رثكأ
ـب ربكأ ودبت بكاوك كانه

تسيل ىرخأ بكاوك كانهو ضرألا بكوك نم ةرم  , ٩٠٠٠
ةرارحلا ريثكب رمقلا نم ربكا .

. وتولب نم ةدورب رثكأ ىرخأ كانه ذالوفلا ةباذإل ةيفاك بكاوكلا هذه ضعب ىلع ,
بكاوك ضعب فاشكتساب انمق

بكاوك “ ةقالمع موجن لوح رودت يتلا ةيسمشلا ةعومجملا جراخ ,  ىتحو ةتيم موجن
ةرجملا يف اهدحو لوجتت يتلا بكاوكلا كلت ةقرام ”

! قفارم مجن نود نم
ةيسمشلا ةعومجملا جراخ بكاوك رثكأ نا ديب

, ةايحلا لمحت نأ نكمملا نم يتلا بكاوكلا يه كلت انبكوك هبشت يتلا كلت يه ةراثإ .
ءاملا دجوي نأل يفاك لكشب ةلدتعم اهيف ةرارحلا ةجرد نوكت ثيح ةيرخص بكاوك

. اهحطس ىلع لئاسلا
ابكوك كانه نا حضتا دقل

! ةيسمشلا انتعومجم ىلإ مجن برقأ لوح رودي كلت لثم
عبرأ نم رثكأ دعب ىلع عقي - يأ , روأ - تنس - اميسكورب

ديدجلا ملاعلا اذه لعجي امم ضرألا بكوك نع ةيئوض تاونس ,
. انيلإ ةيسمشلا ةعومجملا جراخ بكاوك برقأ

ضرألا نم مخضأ ديدجلا انراج
ىلإ برقأ رودي هنأ ىتح ليلقب ,

بكوكلا اذه مجن نا ببسب لاح يأ ىلع سمشلا ىلإ دراطع بكوك رودي امم همجن .
ةدورب رثكا وه

. ةبسانم لازتال ديدجلا بكوكلا اذه ىلع ةرارحلا نإف سمشلا نم ريثكب ,
لكشب ةبسانم يه له نكل
نحن ؟ ةايح دوجول يفاك

, دعب نيدكأتم انسل
كتعاطتساب نكل

!  لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نولواحي فوس كلفلا ءاملع نا ىلع ةنهارملا

 Cool Fact

This Space Scoop is based on Press Releases from ESO, LCO. 

 

كانه
لالخ يأ ( - روأ - تنس - اميسكورب (  ىلإ ةيئاضف ةنيفس لاسرإل ةطخ

). توش - راتس ( ماع  , مسا اهيلع قلطي فوسو ٢٠

https://www.eso.org/public/news/eso1629/
http://lcogt.net/blog/proxima-centauri-b/
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