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ليدبلا لحلا - ونيرتوينلا ةقاط

لبقتسملا يف ةقاطلل لاعفلاو

عيمجلل

DUBAI, UAE, October 14, 2021

/EINPresswire.com/ -- نكمي عبطلاب

عاعشإلا نم ةقاطلا ىلع لوصحلا

.ةئيسلا ةيوجلا لاوحألا يف يسمشلا

رفوتت ال ءابرهكلا ،ءيش لك دعب

فايطأب نكلو ،ةرارحلا روعشب

لصت يتلا سمشلل ةيئرملا عاعشإلا

يفو مويغلا يف ىتح ضرألا ىلإ

.ءاتشلا

مسوملا ىلع ريبك لكشب دمتعت يتلا ةيسمشلا ةقاطلا دئاوع

اًفالتخا فلتخت ةيناملألا ةيئوضورهكلا ةمظنألا اهتققح يتلا ميقلا نإف ،كلذ عمو

نإف ،ءاتشلا يف اًمامت جاتنإلا فقوتي مل ول ىتح .ءاتشلاو فيصلا رهشأ نيب اًريبك

ةيمك نإ لوقلا نكمي ،ماع لكشب .ةياغلل ةيمسوم ةقاط ةينقت يه ةيئوضورهكلا ايالخلا

ةقاطلا ديلوتل اهمادختسا نكمي يتلا كلت نم تارم ثالثب ربكأ فيصلا يف ةدلوتملا ةقاطلا

.ءاتشلا يف

ربمتبس ىلإ ويام نم رهشألا يف اهل جاتنإ ىصقأ ىلإ لصت ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ

يف ةقاطلا نم ةعاس طاووليك رشع ةعبس يلاوحل ةيسمشلا حاولألا ةحاسم نم عبرم رتم هرشع

هسمخ نم يمسالا هجاتنإ غلبي يذلا يئوضورهكلا ماظنلا جاتنإ غلب ،ربمفون يف .ربمفون

طاو وليك رشع ةعست ربمسيد يفو ،طقف ةعاسلا يف طاو وليك رشع ةعبس ىلا ةعاسلا يف طاووليك

.ةعاسلا يف طاو وليك نيرشعو هعبس هطسوتم غلب رياني يفو ،ةعاسلا يف

قيقحتل ،كلذ عمو .وينوي يف اهيلإ لصوتلا مت يتلاو ،ةعاس طاووليك 125 ميق يف ريبك قرف

وليك يلاوح يمسالا هجاتنإ غلبي يذلا يئوضورهكلا ماظنلا نإف ،قالطإلا ىلع جتانلا اذه

مزلي ،دحاو تاو وليك ةورذل .تادحو عبس ىلإ سمخ نم نوكتيو ،يساسأ طرش لعفلاب وه دحاو تاو

تادحولا ةدوج ىلع اًدامتعا ،سمشلل هجاوملا حطسلا نم ةعبرم راتمأ رشع ىلإ هعبس نم

ةفاضإلاب .ةحاسملا صقن ببسب لزنملا ىلع ماظنلا اذه لثم تيبثت صخش يأل نكمي ال .ةبكرملا

تادحولاب سمشلا ةعشأ مدطصت مل اذإ .دئاعلل اًدج ةمهم ماظنلا ليم ةيواز نإف ،كلذ ىلإ

يف هرامث يتؤي داكي ال دقعملا بيكرتلاو لقأ نوكي دئاعلا نإف ،ةبسانم ةيوازب ةيسمشلا

.ةياهنلا
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ةيسمشلا ةقاطلل نويعيبط ءادعأ مالظلاو جلثلا

هجو ىلع .قالطإلا ىلع لمعت نأ ةيئوضورهكلا تادحولل نكمي ال ،جولثلا طقاست ةلاح يف

نم ءوضلا يجلثلا ءاطغلا عنمي ،قلزني الو عمجتي نأ جلثلل نكمي ثيح حطسألا ىلع ،صوصخلا

،ءابرهك ىلإ اهليوحت متي نأ لبق ىتح ةيسمشلا ةقاطلا سكعنت مث .تادحولا ىلإ لوصولا

يسمشلا ماظنلا ىلع جولثلا طقاستت امدنع وأ ليللا يف .اًمامت اًبئاغ جتانلا نوكي داكيو

.ءابرهكلاب لزنملا ديوزت تايراطبلا نيزخت ماظن ىلع نيعتي ،جلثلا نم ءاطغ تحت

ةيفاك ريغ ةيسمشلا ةقاطلا نوكت ام اًبلاغ ،نمثلا ظهاب نيزخت نودب

ةجالثلا مجح ىلإ ةعرسب مويثيللا تانويأ نيزخت ماظن وأ ةيضمحلا صاصرلا ةيراطب لوحتت

فيلاكت ىلإ ةفاضإلاب .ةحاسملاب قلعتت بابسأل طقف سيل ،وبق لك يف اهدادعإ نكمي الو

ةتس نع لقت ال اذه نيزختلا ماظن فيلاكت نإف ،حطسلا ىلع ةيسمشلا ةقاطلا تادحو بيكرت

ثيحب ةينيزختلا اهتعس تممُص .وروي فلأ ةرشع انثا ىلا ةعرسب لصت انايحأ نكلو ،وروي فالا

تناك اذإ .يلاتلا مويلا حابص يف ىرخأ ةرم ةيسمشلا ةقاطلاب اهسفن دوزت نأ ةرسألل نكمي

رعسب ةيديلقتلا ةكبشلا نم ءابرهكلا ءارش بجي ،ةيفاك ريغ لازت ال ءابرهكلا ةيمك

.عفترم

عيمجلل لبقتسملا يف ةقاطلل لاعفلاو ليدبلا لحلا - كيتلوف ونيرتوين

نل يتلا تابلطتملا نم ددعب طبتري ةيسمشلا ايالخلا نم ةقاطلا نم ةريبك ةيمك ديلوت نإ

.مدختسم لك اهدجي

ةعومجم ،ةيكيرمألا ةيناملألا ةكرشلا هتروط يذلا ،كيتلوف ونيرتوين أدبم اًضيأ لمعي

عيمج كيتلوف ونيرتوين مدختسي ،يئرملا يسمشلا عاعشإلا نم ًالدب .ةقاطلل ونيرتوين

،ءاضفلا نم رارمتساب انيلإ لصت ،لاثملا ليبس ىلع ،يتلا ةيئرملا ريغ عاعشإلا فايطأ

ةيلاع تانورتوينلا رابجإ نكمي .عنطصم لكشب هانأشنأ يذلا يئابرهكلا جمدلا اًضيأ نكلو

مدطصت امدنع ةيكرحلا اهتقاط نم ريغص ءزج قالطإ ىلع ،اًمامت انملاع قرتخت يتلا ،ةقاطلا

قبطني هسفن رمألا .هتلازإو ءابرهك ىلإ هليوحت كلذ دعب نكمي يذلاو ،صاخ لكشب فيثك حطسب

.يسيطانغمورهكلا عاعشإلل ضرعتلا ىلع

ضعبلا اهضعب قوف تاقبط ةدع لالخ نم - ةيرذلا تازازتهالا ةصاخلا داوملا ززعت

سيئرلاو تايضايرلا ملاع ةسائرب ،ةقاطلل ونيرتوين ةعومجم تروط ،ةياغلا هذهل اقيقحت

نيفارجلاو نوكيليسلا تاقبط نم ةعونصم ةقراخ ةدام ترابوش نتسروث راجلوه يذيفنتلا

مت .تارذلا زازتها ىلإ يدؤيو يونانلا ءالطلا ةدام يئرملا ريغ عاعشإلا برضي .ردخملا

يسدنهلا بيكرتلا لالخ نم اًيسأرو اًيقفأ ديدحتلا هجو ىلع ةيرذلا تازازتهالا نيسحت

رايتك حطسلا نم اهطاقتلا نكمي ىتح نينرلا يف اهميخضتو نوكيليسلاو نيفارجلا تاقبطل

.رشابم يئابرهك

سقطلا نع رظنلا فرصبو اًمامت راهنلا تقو ،ناكم لك يفو اًمئاد - ونيرتوينلا ةقاط

نكمي ،طقف ةدحاو ةقرو ةحاسمب كيتلوف ونيرتوين أدبمل اًقفو يلطم ءادألا يلاع مليف عم

عم لاحلا وه امك ،ايضاير .ىلعأل ءابرهكلا ةيمك ةدايز نكمي .طاو 2.7 نم رثكأ ريفوت

عم طقف لعافتلا نم ًالدب ،كلذ عمو .ةيلخلا مجح ىلع طقف رمألا دمتعي ،ةيسمشلا ايالخلا

تادحو نإف ،سمشلا ةعشأ ىلع ةيسمشلا ةدحولا حطس لثم ،ايلعلا ةقبطلا ىلع ةئيبلا

تاقبطلا يف لعافت اًضيأ دجوي ثيح ،قمعلا ريثأت اًيفرح روطت ةسدكملا كيتلوف ونيرتوين

طاو وليك 1.5 ىلإ 1.25 ديلوت نكمي ،ةعباطلا قرو ةمزر مجحب "ةقاط ةمزح" مادختساب .ةيلفسلا

.ربتخملا فورظ يف اًيلاح لازت ال تناك ول ىتح ،ءابرهكلا نم



دومع يف لاثملا ليبس ىلع ،ضرألا تحت ةقيرطلا ةيلاعف اًضيأ تارابتخالا نم ديدعلا تدكأ

نم ةقلطملا ةيامحلا عم يأ -حطسلا تحت اًرتم 40 نم رثكأ ،ةيرسيوسلا دراه توج ةلتك يف

ةردخملاو تاقبطلا ةددعتم ةيولخلا ةبكرملا ةداملا مادختساب !يعانطصالا عاعشإلا رداصم

ةحاسم يف ىتح ةقاطلا ريفوتب حمست ةقراخ ةدام ريوطت مت ،نيفارجلا ىلع دمتعت يتلاو

.يئرملا ريغ عاعشإلا ليوحت قيرط نع ةريغص

ةبساح تالآو ،ةيكذلا فتاوهلا لثم ةريغصلا ةينورتكلإلا ةزهجألا تناك ةيادبلا يف

اًضيأ اًقحال نكلو ،ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأو ،بلقلا تابرض ميظنت ةزهجأو ،بيجلا

.اهلمكأب رسألاو ينورتكلإلا لقنتلا

نكلو ،ةيئوضورهكلا ايالخلا هلعفت نأ نكمي ام لك ليغشت نكمي ،كيتلوف ونيرتوين ساسأ ىلع

،ةيئوضورهكلا ايالخلاو كيتلوف ونيرتوين نيب عمجلا لالخ نم .سمشلا برغت امدنع ىتح

ةقيرطب ةيفاكلا ةقاطلا ريفوت ةيفيك لوح ريصقلا ىدملا ىلع ةباجإ ميدقت نكمملا نم نوكيس

.بيرقلا لبقتسملا يف اًمامت ةمادتسم

يف انل قيرطلا نوريني فوس نآلا .انيلإ مالظلا ربع ليوط قيرط هوعطق تانورتوينلا

.لبقتسملا

ةيناملألا ونيرتوين ةكرش لوح

/https://neutrino-energy.com ىلإ لقتنا ، تامولعملا نم ديزمل

ونيرتوينل لماكلا يفحصلا نايبلا أرقا
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