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ةرجم ىعدت يتلا ةقالمعلا ةينوزلحلا ةرجملل ةينوزلحلا عرذألا ىدحإ يف شيعن نحن
ضعبلا اهضعبب طبترت يتلا موجنلا نم  ةعومجم  نع ةرابع يه ةرجملا ةنابتلا برد .

نم برقي ام ىلإ ءوضلا جاتحي ثيح ادج ةريبك ةنابتلا برد ةرجم ةيبذاجلا ةطساوب .
. رخألا بناجلا ىلإ اهبناوج ىدحإ نم روبعلل ةنس  100,000

 

يغبني هنأ ينعي اذه اهجراخ رفسلل لئاسولا ايلاح كلمن ال نحن , قالمعلا اهمجحل ارظن ,
. لخادلا نم اهتسارد اهنيلع



 

كانه لازيال اذاملو بعص اذه اذامل مهفت دق اهدنع , ام ةهاتم يف تدجاوتو قبس اذإ ,
برد ةرجم مجح وه ام دعب اهنع ةباجإلا متت مل يتلا مألا اننوك لوح ةلئسألا نم ديدعلا :

امو ؟موجنلا يه نيأ ؟اهلكش وه ام ؟تلكشت ىتم ؟اهنزو وه ام ؟اهرمع وه ام ؟ةنابتلا
؟موجنلا كلت هب كرحتت يذلا ةعرسلا ىدم

 

Gaia  ىعدي ديدج يعانص رمق ةطساوب ةرم لوأل ةلئسألا كلت نع ةباجإلا ابيرق متيس
. ةنابتلا برد ةرجمل اهتيؤر قبس يتلا روصلا لضفأ ذخأب موقي يذلاو ري ,( - يغ (  ظفلت

 

ماع نم لوالا نوناك يف سمشلا لوح رادم يف هقالطإ مت دق يعانص رمق وه ري , - يغ
موقيو موجنلا ىلإ تافاسملا سايقب موقت  ةقدلا ةيلاع ويديف اريماكل همادختساب , . 2013

.  انترجمل اليصفت رثكالا ةطراخلا ليكشتب

 

همجح ةفرعم عيطتستل طبضلاب هدعب ىدم ةفرعمل جاتحت ينوك مسج يأل ةبسنلاب ,
. هب قلعتي رخآ ءيش لكو هعاعشإ ىدمو ,

 

مجن ) 100,000,000,000( 100 نويلم فلا   نم براقي ام كانه نا نودقتعي كلفلا ءاملع
ضعبل ةقيقدلا تافاسملا طقف انفشتكا نحن اذه انموي ىتح ةنابتلا برد ةرجم يف .

. ةمجن نويلبل ةقيقدلا تافاسملاب انديوزت يه ري - يغ ةمهم موجنلا هذه نم تائملا .

 

مت يتلا نم مجن نويلم  1,100 روصلا نم ةعومجم لوا رادصإب ري , ل - يغ ماق دق مويلا ,
هذه لبق نم اهتيؤر متت مل يتلا ماسجألا نم نويلم  ! 400 اهدصر ; يلاوح ةنمضتم

. ري - يغ ل ءامس ةطراخ لوا رهظت هالعأ  ةروصلا

 

زاجنا يف مهتدعاسمل ةماعلا نم ءاملعلا اهبلطي يتلا تامولعملا نم ديدعلا كانه
: يلاتلا طبارلا ىلع ) Gaia Alerts( تافاشتكالا .  ةحفص ةرايزب مق تدرأ اذإ

www.gaia.ac.uk/alerts 

 Cool Fact

http://www.gaia.ac.uk/alerts
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ةرعش سايق لداعت ةقدب موجنلا عقاوم سايقب موقيس ري - يغ
لفسأ يف دوجوم عقوم نم ادنلتكسإ ىلعا يف دوجوم ناسنإ

. ارتلكنإ

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia/Gaia_s_billion-star_map_hints_at_treasures_to_come
http://www.esa.int/esaCP/
http://www.esa.int/esaCP/

