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لمعلا دنع اصوصخ ةرم لوأ نم حيحصلا اهلكشب ءايشألا امئاد نومهفي ال ءاملعلا ,
ةريبك ةعومجمب اوماق دق تاروصانيدلا ءاملع ( ( الثمف , تاثاحتسملا ءاملع تاثاحتسملاب .

. ةحرملا ءاطخألا نم

 

اغامد كلتمت نا نكمملا نم روصوجيتس ( (  لثم ةقالمع ةليحس نا ليخت اوعيطتسي نل
دق كتامولعمل : ! ( اهترخؤم يف أبخم رخأ اغامد كانه نأ اوررق كلذل روفصعلا غامد مجحب .

.) امامت حيحص ريغ اذه نأ حضتا

 

لكايه نم ريثكب مدقأ تاثاحتسملا هذهو تاثاحتسملا عم نولماعتي اضيأ كلفلا ءاملع  ,
. اهل ايواسم ايدحت ربتعت اهتساردو ةيمظعلا تاروصانيدلا ,

 



هذه ءاضفلا ةروص يف دوجوملا يمجنلا دوقنعلا فاشتكا مت اماع  , 40  يلاوح ذنم 
ةيمجنلا ديقانعلا ةيمجنلا ديقانعلا نم نافورعم ناعون كانه : ) 5 ) نازارط  ىعدي يذلاو

ديقانعلا نم وه  5 ةحوتفملا , نازرط نأ اوررقف ءاملعلا امأ ، ةقلغملا ةيمجنلا ديقانعلاو
يف َْتلِّكُش يتلا ةميدقلا موجنلا نم فالآلا تارشع ىلع يوتحي وهو ةقلغملا ةيمجنلا ,

. اهتاذ رصانعلا نمو ابيرقت تقولا سفن ,

 

َّلك نأل رخآ يمجن دوقنع يأك سيل يمجنلا دوقنعلا اذه نأب حضتا ! لاح يأ ىلع ,
سفن اهيدلو تقولا سفن يف لكشتت ةقلغملاو ةحوتفملا ةيمجنلا ديقانعلا نم موجنلا ,

نودب ةفلتخملا موجنلا نم نيتعومجم نم نوكتي يمجنلا دوقنعلا اذه نكل اضيأ رمعلا .
! ماع نويلب  7 كش ىندا - نم برقي امب نسلاب قراف عم

 

ةباحسك هتايح أدب دق نوكي نا بجي  5 موجنلا نم ةيناث ةعومجم ليكشتل  , نازرط
ىلع سمش نويلم  100 هعنص يف ةلخادلا داوملا - ليكشتل يفكت موجنلا نم ةمخض -

! لقالا

 

ىلوالا مايالا ذنم ةيح ةثاحتسم  5  نازرط نم تلعج يتلا ةيداع ريغلا صئاصخلا اهنإ 
لتك تجمدنا امدنع تلكشت تارجملا ناب نونمؤي ءاملعلا مظعم ةنابتلا برد يف ,

يحوت ةنابتلا بردل ىلوالا مايألا نم ةثاحتسملا هذهو ضعبلا اهضعبب زاغلا نم ةمخض .
! ةحيحص ةيرظنلا هذه نأب

 Cool Fact
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نويلب  3.5  اهرمع قالطإلا ىلع ةايحلا لاكشا تاثاحتسم مدقأ
! ماع

مدقألا ةينوكلا تاثاحتسملا عم ةنراقملاب ءيش ال اذه ودبي نكل -
! ماع نويلب  13.4  ىلإ اهرمع لصي يتلاو اهنم

https://www.eso.org/public/news/eso1630/
https://spacetelescope.org/news/heic1617/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/
http://spacetelescope.org/
http://spacetelescope.org/
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