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/EINPresswire.com/ -- "Car Pi" ةرايس

مادختساب نحشلا ةيتاذ ةيئابرهك

عورشم - كيتلوف ونيرتوين ةينقت

رالود رايلم 2.5 ةميقب

"Car Pi" ةيتاذ ةيئابرهك ةرايس

ونيرتوين ةينقت مادختساب نحشلا

رايلم 2.5 ةميقب عورشم - كيتلوف

رالود

اًحومط ةيرشبلا عيراشملا رثكأ دحأ

ةكارش لمعت :قيقحتلا بيرق احبصأ

نم اهتقاط ىلع لصحت ال يتلا ،"Car Pi" ةيئابرهكلا ةرايسلا ىلع ايناملأو دنهلا نيب ةديدج

قرح نم يتأت يتلا ءابرهكلا نع اًمامت ةلقتسم - ةئيبلا نم ةطاسبب نكلو ،نحشلا ةطحم

.يروفحألا دوقولا

فئاظولا ةددعتم ةينورتكلإلا داوملا لوح يلودلا رمتؤملا نم ةريثملا رابخألا هذه يتأت

جنارودناب ياجيف .د رتويبمكلا ملاع .دنهلا يف وتلل دقعنا يذلا ،(MEMP 2021) ةجلاعملاو

يف (MoC) نواعت ةركذم ىلع عيقوتلا اًيمسر نلعأ ،دنهلا يف ادنالان ةعماج سيئر ، راكتاهب

روطمك ملاعلا ءاحنأ عيمج يف راكتاهب جنارودناب ياجيفـب فارتعالا مت .رمتؤملا اذه

قالمعلا رتويبمكلا ئشنمو ةيدنهلا ةلودلل عباتلا ءادألا يلاع ةبسوحلا جمانربل

PARAM.

يف ةدئارلا ريوطتلاو ثحبلا زكارم دحأ نيب ةديدج ةكارش سيسأت متي فوس ةركذملا بسح

.ةقاطلل ونيرتوين ةعومجمو مولعلل C-MET يدنهلا زكرملاو ةينورتكلإلا داوملل ملاعلا

ةقاطلا ليوحتل ةينقت نيلرب يف عقي يذلا اهرقمو ةيكيرمألا ةيناملألا ةكرشلا تروط

رجلوه دكؤي .نيفارجلا مادختساب ةركتبم ةبكرم ةدام ةدعاسمب ءابرهك ىلإ ةطيحملا

يكذلا فلاحتلا اذهل نكمي" :ةقاطلل ونيرتوين ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ، ترابوش نيتسروث

."تارايسلا ايجولونكتو ةقاطلا ديلوت لاجم يف ةيروث تايلمع قلطي نأ ديرفلاو ديدجلا

ةرازول عبات ، هنوب يف هرقم ةينورتكلإلا ايجولونكتلا داومل زكرم ،C-MET تدكأ

ونيرتوين ةعومجمو ،دنهلا ةموكح يلاتلابو ،(MeitY) تامولعملا ايجولونكتو تاينورتكلإلا

نيب عمجلل ساسألا قلخت اهنا .نيرخآ كيرشو دنهلا ةموكح نم يلام معدو ةياعر تحت ةقاطلل

مولع تالاجم يف نواعتلا ىلإ ةركذملا فدهت .Car Pi ريوطتل ةيركفلاو ةيلاملا دراوملا
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ليوحتل ةيمك طاقن ءاشنإو ،داعبألا ةيئانث داوملاو ،ةينورتكلإلا داوملاو ،داوملا

رايلم 2.5 عورشملا ذيفنت ةينازيم تردقو .ةيقيبطتلا ةزهجألا ريوطتو ونيرتوينلا ةقاط

.وروي رايلم 2.12 لداعي امب رالود

ءابرهك بلطتت ال يتلاو ، Car Pi ةيئابرهكلا ةرايسلا يه كرتشملا لمعلا ةجيتن نوكت نأ بجي

ةرايسلا مسج يف ةجمدملا ةلقتسملا ةقاطلا رداصم نم كرحملا ةوق يتأتس .نحشلا تاطحم نم

يتلا ،ةريغصلا ةيراطبلا ةمزح نحش اًضيأ متيس .ةئيبلا نم ةقاطلا عمجتو ةيئابرهكلا

لحب ركتبملا جهنلا اذه دعي .ةقيرطلا هذهب ،لمحلا ةورذ تارتف ةيطغتل مدختسُت

ىلإ ةجاحلا وأ نحشلل ةليوطلا راظتنالا تارتف لثم يئابرهكلا لقنتلا يف تاقانتخالا

بنج ىلإ اًبنج ،ةيئابرهكلا تارايسلا تاجايتحا ةيبلتل ةيديلقتلا ةقاطلا ديلوت فيثكت

ةبكرم يه Car Pi .يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا يف ةيمتحلا ةدايزلا عم

ثيح ،كيتلوف ونيرتوينلا ايجولونكت ىلع دمتعت ،ةنمضم رشابم رايت رداصم تاذ ةيئابرهك

عاعشإلا نم اهريغو ةينوكلا تانورتوينلا ريثأت تحت يئابرهكلا رايتلا ديلوت متي

.يرارحلاو يسيطانغمورهكلا

ايجولونكتو تاينورتكلإلاو تالاصتالاو ميلعتلل ةلودلا ريزو ، يرتود ياجناس يرش دكأ

ةروث ثدحيس مويلا ءاملعلا لضفأ فلاحت نأ MEMP 2021 يف ،ةيدنهلا ةموكحلا يف تامولعملا

يسايسلا لاقو ."ةيدنهلا ةموكحلا نم معد عسوأب عتمتي ديكأتلابو" يملاعلا ةقاطلا عاطق يف

مهافتلا زيزعتو ،نيتلودلا يف ةقاطلا لكاشم لح يف دعاسيس كرتشملا عورشملا يف لمعلا نإ

تانوكملاو داوملا" .بوعشلا نيب يملسلا شياعتلا أدبم ةيوقتو ،بوعشلا نيب لدابتملا

تاردقل يرقفلا دومعلا يه داوملا .ةينورتكلإلا ةزهجألا عيمج بلق مه ةينورتكلإلا

".ينورتكلإ زاهج يأ فئاظوو

ياجناس يرش .ةمدختسملا تانوكملا ىلع رشابم لكشب دمتعي ةينورتكلإلا تاجتنملا ءادأ

،ةديدجلا داوملا يف ريوطتلاو ثحبلل اًريبك اًيلام اًمعد دنهلا تمدق املاطل" لاق رتود

ماع يف C-MET سيسأت مت :اًيدحت لثمي (R & D) ريوطتلاو ثحبلا جئاتن قيوست نأ نم مغرلا ىلع

قالغإ بجي ةمهملا ةينورتكلإلا ةزهجألا جاتنإو ريوطتلاو ثحبلا نيب ةوجفلا دسل 1990

داوم زكرم ريدمو كراشملا سسؤملا ،يلاك سادوناب تاراهب .روتكد اضيأ ." داوملا

دحأ وه ،ندنل يف ءايميكلل ةيكلملا ةيعمجلا ليمز ،(C-MET) ةينورتكلإلا ايجولونكتلا

عمتجملل ةصاخ ةيمهأ هنأ ىلع نواعتلا ءدبو ةكارشلا ةركذم عيقوت ىريو قيرفلا ءاضعأ

لاجم يف ملاعلا يف نيدئارلا ءاربخلا دحأ وه ملاعلا .داوملاو ةقاطلا لاجم يف يملاعلا

لعفلاب اهرابتخاو اهتبرجت مت يتلا ايجولونكتلا ةدعاق نم مغرلا ىلع" .داوملاو ةقاطلا

ىلع ةرايس لوأ Car Pi لا نوكت نأ لبق هعطقنل ليوط قيرط كانه لازي ال ،ربتخملا يف

".قيرطلا

يف ثحبلا نم اًديزم بلطتي نحشلا ةيتاذ Car Pi ريوطت نأ ترابوش نيتسروث رجلوه دكؤي

كلذل .ىرخألا تاملعملا نم ديدعلاو ةمالسلاو ،ةفلتخم فورظ لظ يف ةقاطلا ديلوت ةيقوثوم

نتسروث رجلوه .عورشملا نم اًمهم اًءزج تروفكنارف يف رهاظتلاو ميمصتلا زكرم نوكيس

،C-MET لثم مهم يجيتارتسا كيرش عم راسملا اذه يف ريسن نأ اندعسي" .اضيا لاق ترابوش

كيرش نع ةقاطلل ونيرتوين ةعومجم تثحب املاطل - اًيلود مهب فرتعملا اهيءاصخأب فورعملا

اًعئارو اًحومط رمألا ودبي" ."دقعملاو ريبكلا عورشملا اذه لثم عم لماعتلا هنكمي ءفك

ةسدنه خيرات يف ةديدج ةقراف ةمالع كش الب وه نحشلا ةيتاذ ةيئابرهك ةرايس ريوطت :ةياغلل

".يئابرهكلا لقنتلا ،صوصخلا هجو ىلعو ،تارايسلا



يلارديفلا يناملألا باونلا سلجم) زتلوش وكياهو دناليف سوالك ، سياه نيتسرك :نوفلؤملا

.(يفحصلا

لاصتالا تامولعم

Holger Thorsten Schubart

NEUTRINO ENERGY GROUP

web@neutrino-energy.com

Phone : +493020924013

https://neutrino-energy.com/

ءابنأ ةلاكو يهو – (www.arabnewswire.com)رياوزوين برع لالخ نم يفحصلا نايبلا اذه ردصي

ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاو يبرعلا ملاعلا يف مالعإلا لئاسو ىلع يفحص نايب عيزوت عم

Holger Thorsten Schubart

NEUTRINO ENERGY GROUP

+49 3020924013

email us here

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/553960501

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2021 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

https://neutrino-energy.com/
http://www.arabnewswire.com
http://www.einpresswire.com/contact_author/3179430
https://www.einpresswire.com/article/553960501
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

