ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

 Xةحاسم
ينمزلا لودجلا

!ردقلا  Humankindsرامعتساو ءاضفلا فاشكتسا

رطس تقو فاشكتسالا ءاضفلا
) -64 (1940ركبم تقو يف  ...يف ةيرشبلا ريصم ةيادب A4
وحن ةوطخ عراش  1اهل تذخأ )ابوروأ ةعطاقم( ةيرشبلا
) (A4خوراص ريوطت لالخ نم ءاضفلا فاشكتسا
ءاليتسالا ريبكلا يملعلا زاجنإلا . Aةلومح لمحت نأ نكمي
ةيسايسلا رشلا لبق نم اهيلع
خوراصلا ناكو ): Vergeltungswaffe 2ةيناملألا( خوراص  V-2همسا ! A4ةدايقلا
ةيئاضفلا تالحرلا قيقحتل ةيتسيلابلا نئاك ناسنإلا عنص نم يتلاو
.ةعقاولا ةيرادملا

 90kmعافترا ىلا لئاسلا نيجسكألا دوقو لوحكلا يتلا ةيخوراصلا  14M V-2تعفدو
عيمج دنتستو .مجك  740ةلومحو مك  320نم ةعومجم عم ةعاس  5400km /ةعرسب
 A4.موهفم ىلع رمقلا  Vخوراص لحز كلذ يف امب ةثيدحلا خيراوصلا

 14.12.3.1ةظفاحملا !نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا نوناق حنام هللا 1
 www.universecustodianguardians.orgم-يفN-

1

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مادختسالا دعب
ةدحتملا تايالولا نيب قابس أدب ،برحلا ةياهن يف
 V-2نم ديدعلا دادرتسال يتايفوسلا داحتالاو
داحتالا ىلع ضبقلا .نكمم نيفظوملاو خيراوصلا
مهل حامسلاو ،نيفظوملاو  V-2نم ددع يتايفوسلا
ماع يف .تقولا ضعبل ةيقرشلا ايناملأ يف ةماقإ
يف راي نيتسوباك ىلإ لاقتنالل تناك 1946
.يتايفوسلا داحتالا

V-2
ناملألا نيسدنهملا فيظوتب تماقو ضبقلا ةدحتملا تايالولا
.ةدحتملا تايالولل ءازجأ  V-2عم اهنحشو
نويلالغتسإلا ةيناملألا ةفرعملا ةدحتملا تايالولا ةموكح تردصأ
تاداصتقالا ءاليتساو ةزيم ىلع لوصحلا نم اونكمتي ىتح .عامط
.ىرخألا

سلطأ هيجوتلا مظن ةيفيك ةفرعمل تقرس اذه شيجلا مدختسا
رشابملا ليلسلاو .خيراوصلا نوتسدير PGM-11و نمتونيمو
تايالولا يف ءاضفلا فاشكتسال قيرطلا -2S Vتدهم V-2.لل
.ةدحتملا

ةخسن  R1،يتايفوسلا خوراصلا عراش  1ءانب ىلع سدنهم  250نم لقأ نم ةعومجم
نويبوروالا  V-2.ايجولونكت ديدمت ىلإ ادانتسا ، R2 .... R5،اهبتك  R1بقعأو  V-2.نم ةرركم
)ناملألاو سورلا(
.ءاضفلا فاشكتسا :ايجولونكتلا هذهل عسوأ قاطن ىلع اهقيبطت ىأر
يعانصلا رمقلا رابسملا ةمهم  1كينتوبس

يتلا )غلك  83طقف اهنزو( يعانص رمق لوح رودت ضرألا عراش  1ملاعلا يف  1كينتوبس
خيراوصلا  R7ليدعت ةلحرم  2نتم ىلع تقلطنا
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ةدعاق نم برقلاب  Tyuratamةعومجم  1، 5THعقوم نم  1957ربوتكأ  4يف )كينتوبس خوراص(
.ابوروأ ةعطاقم ناتسخازاك رونوكياب

رامقألا  1كينتوبس .يعاذإلا ثبلا ةزهجأ نم نينثاو ةرارح نازيم ماقو
لثم  2Mليوط طوس  4نم رثكأ موينمولألا  58CMةرك اهترايز ةيعانصلا
ةراشإ عيزوت ويدارلاو ةفاثك ىلع تانايبلا كينتوبس ىطعأ .تايئاوهلا
يف ويدارلا تاراشإ ثعبنت كينتوبس .ل ايلعلا يوجلا فالغلا ةقبط
.ةتيملا تايراطبلا ترجفنا امدنع اموي  22ةدمل زترهاغيم  40.002و 20.005

:يرادملا تاملعم
 215km،اظفتحإ periapsis
ةرتفلا 939km Apoapsis،
 65.1ليملاو ،ةقيقد 96.2
 0.05201،فارحنا ،ةجرد
تربع قطانملاو

ارتموليك  29000يف كينتوبس لوح رودت ةعرس تناك
رودت اهنا .ةقيقد  96.2لك ضرألا تقلح اهنا .ةعاسلا يف
 92تلخد نأ دعب عجارت هرادم أدب .ةرم  1400يلاوح ضرألا
ام قرحو يوجلا فالغلا ضرألا ةداعإ كينتوبس اموي
ل ةيسورلا ةملكلا نم يتأي كينتوبس مسا .لصي
".ملاعلا يف رفسلا قيفر"

ينويألا فالغلا ريفسونيألا

يعانصلا رمقلا رابسملا ةمهم  2كينتوبس

لوح رادم يف تقلطأ  2NDةيئاضفلا ةبكرملا تناك  2كينتوبس
ىعدي بلك ،ةيحلا تاناويحلا لمحت ىلإ 1و  1957،ربمفون ، 3ضرألا
ةلوسبك طورخم لكش ىلع ةيلاع راتمأ  4نم  2كينتوبس ناك .اكيال
تاروصقم ىلع يوتحت تناكو ) .ةرئادلا رطق( رتم  2نم ةدعاق دوجو عم
لل

ةجردو ديدجتو ،ةجمربلا ةدحو ،دعب نع سايقلا ماظنو ،يعاذإلا ثبلا ةزهجأ
ةروصقملا . Aةيملعلا تاودألاو ،ةروصقملل ةبقارم ماظن ةرارحلا
عاعشإ مازح نع فشكلا  2كينتوبس .اكيا ةدراولا ةلصفنم ةموتخم
تليحأ دقو .نآلا ىتح ةيلامشلا ضرعلا طوطخ يف ضرألل يجراخلا
دعب نع سايقلا ماظن مادختسابو ةسدنهلل ةيجولويبلا تانايبلا
 15ةرتفل ضرألا ىلإ تانايبلا لقن نأ اهنأش نم يتلا  D،ةمكاحم
سايقل اهنتم ىلع ءوضلا سايق ةزهجأ تناك . 2رادملا لك لالخ ةقيقد
ةعشألاو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تاثاعبنا( يسمشلا عاعشإلا
اريماك ىلع يوتحي ال  2كينتوبس مل .ةينوكلا ةعشألاو )ةينيسلا
ةرارحلا تاجرد ةضافضف ببست امم يرارحلا لزعلا قزم .نويزفلتلا
عضبل اكيا حجرملا نم اجن نمو .ةيوئم ةجرد  40ىلإ لصتل ةيلخادلا
رادملا .ةرارحلا ببسب اموي  10اهل ططخملا نم الدب طقف تاعاس
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اموي  162دعب  1958ليربأ  14يف ضرألل يوجلا فالغلا اهلاخدإ كلذو يواهتلا  2كينتوبس
.ءاضفلا يف

العف داع نأ  1STءاضفلا ةلحر  1960/08/19قلطأ جمانرب يف يضاملا  5كينتوبس
نيملاس )تاتابنلاو نارئفلا  (2dogs، 2rats، 40ةيحلا تاقولخملا رودت موي  1دعب
.ضرألا ىلإ
مداصتملا ىرمقلا ) E-1Aةلسلس (  2انول

ةلحر اهنا تذخأ .رمقلا ىلإ رشابملا قيرطلا  2انول تذخأ
عراش  1يف  2انول ناكو .ةعاس 36

يف .رمقلا حطس ىلع طوبهلل ةيئاضفلا ةبكرملا
برقلاب راطمألا رحب قرش ترثأ اهنأ  1959ربمتبس 14
تماق Autolycus.و سديمخرأ ،ديتسيرأ تاهوف نم
مهنم . 1تاراعش  3ةيتيفوسلا ةيئاضفلا ةبكرملا
.رمقلا حطس ىلع ترثأ

رادملا يف لجر عراش ) 1ءاضفلا ةلوسبك -3KAكوتسوف (  1كوتسوف

ىلإ لجر لاسرإل جمانرب )ابوروأ( يتييفوسلا عراش  1نم  1كوتسوف
 12ءاضفلا ةلوسبك  3KAكوتسوف قلطأ .ءاضفلا يف رادم
ناسنإلا عراش . 1ءاضفلا دئار عم رونوكياب ةدعاق نم  1961ليربأ
.يجراخلا ءاضفلا ىلإ باهذلل )(HE

لصأ ةدحو نم فلأتت ةفرحلا
ةيورك
 2.46مالعإلا ،رتم  2.3رطق(
دئار مضي ناك يذلا ) ،نط
ماظن ،كوكصلاو ،ءاضفلا
ةلتك( ةيطورخملا ةادأ ةدحوو ،بورهلا
 108ةثعبلا ترمتسا
قالطإ نم ةقيقد
ةلحر تناك دقل .طوبهلا
ةدحاو ةيرادم ةيئاضف
طشقلا .ضرألا لوح
يولعلا يوجلا فالغلا
)جوأ( مك  327يف

،ارتم ، 2.25نط 2.27
دوقولاب دقع ) .ةعساو م 2.43
،ةدئاعلا ىلع .كرحملا ماظنو
نم جارخإ ءاضفلا دئار نإف
م  7000يلاوح يف ةيفرحلا
نا .ةلظملا ربع ردحنت
لكشب طوبهلا ةلوسبك
.لصفنم

)ضيضحلا( مك 169و
.اهتايوتسم ىندأ
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رادملا يف ةأرما عراش ) 1ءاضفلا ةلوسبك -K 6K72Kكوتسوف (  6كوتسوف

كوتسوف ىلع تقلطأ امدنع ءاضفلا ىلإ رفسلل  1ststةأرملا ءاضفلا دئار SHE
.رونوكياب ةدعاق نم  1963وينوي  16ةثعبلا 6
 48ضرألا رودتو ءاضفلا يف ) 1963وينوي  (19مايأ  3نم برقي ام تضمأ
.اهل ءاضفلا ةلوسبك يف تارم )ضرألا زكرم نم ةضفخنملا ضرألا(

: 48تلمكأ تارادم .ةقيقد  50و ةعاس ، 22مايأ : 2ةمهملا ةدم
~ مك : 212جوأ ~ مك : 164ضيضحلا ةطقن ~ : 0.00365فارحنالا

E

~ ةقيقد : 88 25ةرتف ~ ةجرد : 65 09ليم
 1963 05:36:00 UTCوينوي : 16دهع

ءاضفلا يف فنعلل لاجم كانه سيل
و فاشكتسال
رامعتسالا ةحاسم

.ةياهنلا
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