
المزوده         الحربيه الرؤوس استخدام عن الناجمه النوويه التوهجات
قنابل     (   مثل فيتنام حرب منذ المنضب Moabو BLUباليورانيوم

الروسيه)     السلحه من ومايناظرها وغيرها

المقذوف    سقوط

الهدف      منطقة التوهج يضئ

من                كره وتبقى التوهج يزول
اللهب

. اصغر           بمقياس ولكن النووي بالنفجار شبيه النفجار فإن الصور توضح كما

المنضب            اليورانيوم سلح عمل كيفية لمعرفة التالي الرابط على انقر البدايه في
Flashs from nuclear criticity in “depleted” uranium warheads

https://assopyrophor.org/2017/05/14/the-second-explosion-of-du-shells-is-always-a-criticity-excursion/


since the Vietnam War – BLU bombs MOAB etc and their Russian
equivalents – PYROPHOR – Association contre les Armes à

Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons 

  : بغداد   الكبرى المثله المريكيه    2003احد Micro-nuclear fission flashsالحرب
- flashs de microfission nucléaire - Baghdad - YouTube  .رؤوسBLU

    . هذه        تعددية ملحظة يمكن التوهجات بهذه تشتهر حاليا تستخدم لتزال التي الحربيه
عند   قنبلة  التوهجات يخص         BLU  اسقاط فيديو تسجيل كل في ملحظتها ويمكن ،

blu-82‘      المسماة القنبله اسقاط التي’     daisy cutterاو القنابل من للعديد اضافة
الدقيقه    (      مابين الفيديو مقطع شاهد فيتنام حرب في ومايلي 1.15و  1استخدمت

ليست)  Daisy Cutter, APRIL 1975; V.N.R.™ [HQ] - YouTubeذلك   هذه
الفراد،             على بطئ تأثير لحداث القيت وانما عاليه، تدميريه قدرات ذات قنابل

من            ذلك وماغير مثل دبابه لتدمير واحد باتجاه مركزه ليست النوويه فالطاقة
قنبلة.         من الروسيه النسخه الى ايضا انظر BLU-82 Russlandsالمرئيات

Waffen: Die Superwaffe Vakuumbombe - YouTube   : التوهج رؤية يمكن
      . قبلة       مع يحدث المر نفس الفيديو مقطع بداية في المنبعث الدخان MOABمع

الزمن              في العرض سرعة تقليل عند الواضح التوهج رؤية يمكن حيث ،  .0:20الحديثه
  (  ) سبيل        على ، منشور غير النفجار لحظة في المقذوفات على ايضا ينطبق وهذا

الفسفور      قنابل هناك British Brimstone Missile in Action - Aالمثال
Tank's Worst Nightmare [HD] - YouTube.  

: وقويا              ساطعا التوهج يظهر حيث للتحصينات المضاده المريكيه للقنبله صوره ادناه
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الرابط     على فيديو ”Flashs from nuclear criticity in “depletedمقطع
uranium warheads since the Vietnam War – BLU bombs MOAB etc

and their Russian equivalents – PYROPHOR – Association contre
les Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons  حيث ،

البساطي       التفجير اثناء التوهجات من في  CARPET BOMBINGالكثير وبالخص
توهج    3:28الدقيقه  يظهر  .MOABحيث
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الطاقه(             معظم ان حيث للتحصينات مضاده مقذوفه نشاهد ان يمكن ادناه وهنا
( القنبله            بقوة مقارنة قليل التوهج من المرئي يجعل مما الرض لباطن موجهه

: الصنع          اسرائيلية للتحصينات مضاده مقذوفه اصطدام لحظة جدا واضح



للنفجاربشكل            المبكره البداية في اللهب كرة قبيل ينبعث التوهج فإن تشاهدون كما
. بكثير           ذاك من طاقة اقل انه رغم النووي للنفجار تماما مماثل

الزاويه     :        اسفل بوضوح الضوء رصد للمشاهد يمكن الحراريه القنبله مع اخر مثال
اليسرى:



ايضا   Flashs from nuclear criticity in “depleted” uraniumشاهد
warheads since the Vietnam War – BLU bombs MOAB etc and their
Russian equivalents – PYROPHOR – Association contre les Armes à

Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons   بنكرفاوست مقذوف حيث
من        ( Panzerfaust DM32اللماني  ابتداءا جدا الواضحه الضوء انبعاثات لرؤية
من ).   :    1:59الدقيقه  قليله كميات الطريقه شديدة    U235نفس مواد مع مضغوطه
النفجار.

الروسيه     ‘ الثيرمايت قنبلة عمل سوريا’   ( THERMITEطريقة ادناه )2016الظاهره
تماما  مماثله

بشكل          (     واضحه الحاله حيث الفقره بداية في تصويره تم ، اصعب ما شئ وهنا
باليورانيوم):           مزوده قنبلة اصطدام بعد الثانوي النفجار عن الناجم التوهج صارخ

القضيه             لهذه واضح دليل ايضا هو الولى الخليج حرب ضمن قليله بثواني المنضب
      : الولى(  :     الخليج حرب عن وثائقي فلم الثاني الرابط الجندي، تقرير الول الرابط

    : بعد       المنبعث للتوهج فيديو الثالث الرابط ، جيوغرافيك ناشيونال قناة على
الصطدام)
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Battle of Al Khafji | Gulf War Documentary - YouTube

The Gulf Wars Greatest Tank Battle of The 20st Centery Full
Documentary - YouTube

Firepower: Desert Storm Ground Assault 1/4 - YouTube

النفجار             والثانيه التحصين او الدبابه في خرق احداث هي الولى الحقيقه، في قضيتان
اللحق.

توهج
قوي

  :( هنا   (   البدايه في الصور عظيم مثال Flashs from nuclear criticity inهنا
“depleted” uranium warheads since the Vietnam War – BLU

bombs MOAB etc and their Russian equivalents – PYROPHOR –
Association contre les Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à

Neutrons. اليمن            في محصن لملجأ سعودي قصف عن الناجم البلزما انبعاث حيث
الدقيقه      في الول النفجار .  0:16هناك في      ثم السرعه فائقة مقذوفه اصطدام لحظة

الذي           0:21الدقيقه  الشرر من الكثير ينشر الذي التحصين داخل النفجار حيث
سقف       (      عن للبحث الناس يدفع وهذا المدينه عموم في البصار يخطف بضور يتسبب
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الدقيقه).    ثم الماده     (    0:23يحميهم حول ينتشر جدار مثل الساطع الضوء يستمر حيث
. النووي)      التفاعل مايكبح ليوجد حيث المتفجره

   . لك            سبق هل نووي تفجير عن فقط ينتج ان يمكن للبصار الخاطف الضوء هذا مثل
اليورانيوم             من قليله كميات استخدام سياره؟ انفجار عن ينجم ضوئي توهج رأيت ان

  +   / صوديوم  +   :  ثقيل ماء بيريليوم نيوترونات مصدر التركيز The 24عالي
radiosodium fission bomb – PYROPHOR – Association contre les

Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons   / 208ثاليوم/ 
Depleted uranium shells and fission – les obus à 210بولونيوم 

uranium appauvri et la fission – PYROPHOR – Association contre
les Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons   - مزيج او

 –  -   - تريتيوم  ديوتيريوم بالديوم اليورانيوم من
https://assopyrophor.org/2017/05/21/le-tritium-a-canjuers-et-

ailleurs/

من           مكونه سريعه نيوترونات عنه ينجم المنضب اليورانيوم ومقذوفات قنابل في
مزيج         gamma, nأو   a,nتفاعلت  حالة في الطاقه منخفض نووي تفاعل او

 . النشطار.         البيريليوم مع تداخلها بسبب النيوترونات هذه سرعة تنخفض التريتيوم
لليورانيوم   النشطار)      U235 ( 235النووي يسبب المبطئه النيوترونات عن الناجم

 . الصطدام    عند الول اليورانيوم    النووي تركيز في      235  يتم او المقذوف راس في
الشحنه    مخروط بين (        %مركز تتراوح اليورانيوم كتلة مجمل فإن و  %0.2لذلك

اليورانيوم     0.72 كتلة من    %  235من يتكون المقذوف  ).235يورانيوم   95وقلب
     ، الفسفور قنابل حالة لن        MOABأو  BLUفي ، الول النفجار فور ذلك يحدث ،

ان             ليمكن ولذلك حصر وعاء وجود لعدم النشار يحدث ثم نووي، انشطار هنالك
. مجددا   التفاعل يحدث

مما              حالة، كل في ونيوترونات جاما اشعة تعني سوف النوويه الطاقة هذه كل بالطبع
اليورانيوم   (          عن الناجم الشعاعي الغبار الى بالضافة للجريمة  +235يضيف

من  +       ).  238اليورانيوم  الكثير السريعه النيوترونات عن الناجمة التحفيز نواتج
مسافات           ضمن حتى البشري الجسم على وخطره جدا سريعه ستكون النيوترونات

. بعيده         لمسافات تنتقل ان ايضا جاما لشعة ويمكن بعيده،

النيوترونات           عن ناجم التأخر فان السعوديه المقذوفة وحالة الدبابات حالة في
%   . نسبة     حتى الول التفاعل عن الناتجه عن     1المبطئه الناجمة النيوترونات من

 . هنا            جدا ضخمة كميه تعتبر المبطئه النيوترونات كمية تمثل والتي النووي النشطار
السريعه،             النيوترونات من بكثير ابطأ هي المبطئه النيوترونات ان على نركز دعونا
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المعدل     في تكون من   KeV 405حيث اقل       MeV 2بدل تعديلت تحتاج انها يعني مما ،
.        . النيوترونات    تبطئ الى يؤدي كذلك المزيج تأكسد نووي انشطار على للحصول

ثواني           عشرة بمعدل النووي التفاعل تبطئ الى تؤدي سوف المبطئه النيوترونات
كتابهم     Garwinو  Charpak, Journéحسب  De Tchernobyl enفي

tchernobyls           الزمنيه الفتره في وبوضوح مماثل بشكل رصده تم التأخير وهذا ،
. والنفجار   التوهج بين

النووي،          ( النشطار عن الناجمه بالنيوترونات مكتظه الرواسب الدبابه، داخل في
a,n)  (وn,2n            ( تلك انضغاط الى ادى الدبابه قعر في المقذوف سببها التي والفجوه

اختراق.             فتحة سوى منفذ فيه ليس مغلق كهف عن عباره الدبابة اصبحت الرواسب
 )         . ان   حيث ماء بخار هناك كان لذلك الدبابه، طاقم احتراق تم الجانب من المقذوف

     ( المنصهر      اليورانيوم عن الناتجه النيوترونات ، الماء من يتكون البشري الجسم
البخار،            بسبب وتباطئت مركزها الى ارتدت ثم الدبابه تجويف اعلى الى انتشرت

اليورانيوم    غاز مع         235ذرات اندماج حصول امكانية يعزز مما جدا سريعه تكون
ايجابي.           ابطال معامل حيث النووي للمفاعل مماثله هنا اصبحت الدبابة النيوترونات

          . الناتج  والنفجار البطيئه، النيوترونات وصول على دليل هو الناتج الوهج متفجر وقلب
ذلك            رغم ولكن طن بالكيلو المحسوبة النوويه القنبله بقوة مقارنته ليمكن بالتأكيد

. نوويا   انفجارا يبقى

للنفجار        :     المقبول الوحيد التفسير بكثير الكبر اليمن قنبلة حالة في المر نفس
اليورانيوم        اعله، للخر تماما مشابه هوه الرأس      235الثاني قمة في الموجود

الهيدروجين            وجود مع الول، النفجار بفعل الهواء في تبخر ثم تأكسد الحربي
الحربي           الرأس في تجميد سائل استخدام تم وربما للمقذوف كوقود المستخدم

الذي     (        الذخيره مستودع في موجودا كان وربما الشعاع شديد نيوترون على للحصول
      .( اليورانيوم      فإن ذلك الى اضافة للصواريخ كوقود يوجد حيث استهدافه في 235تم

لمسار             النيوترون اختراق احتمالية يزيد مما ساخن لنه جدا متهيج الدخانيه السحابه
اليورانيوم   .   235ذرة التعليل .      هو وهذا للنيوترونات ممتاز معدل ايضا الهيدروجين

الدقيقه        في يحدث الذي المتأخر، للنفجار الساطع     0:21الوحيد الضوء يسبب والذي
مراحل             احد على قاطع دليل وهو الدخانيه السحابة ضمن يحدث هو وحقيقة الخاطف

اليورانيوم   الناجمه        235تأكسد النيوترونات فائض بفضل الرض فوق السحابه، داخل
           . يكن   لم وإن النفجار عن الناجم التوهج ان بوضوع يعني وهذا الولى الصدمه على

حدوث            على شهادة هو انما الرض تحت النفجار حدوث بسبب بالكامل ظاهرا
. نووي         انشطار عن ناجمه السيطره عن خارجة تفاعلت سلسلة

النووي            للنشطار الواسع الستخدام عن تتحدث التي المقالت من العديد بعمل قمنا
الماضي        )micro fissionالمصغر ( القرن سبعينيات منذ المتقدمه الجيوش قبل من



هذه       (        استخدام تم الشهادات احد حسب حيث السته اليام حرب في حتى وربما
 .( هذه          السريع السرائيلي النتصار يفسر وهذا سيناء في الدبابات ضد القنابل

     " ذلك      "   منذ استخدامها وتم المرن الرد المريكي للمفهوم طبقا تطويرها تم السلحه
الستخدام     (        على مثال وبوضوح كانت فيتنام حرب الحروب من العديد في الحين

حالت             من العديد في تسبب مما المأهوله المناطق في السلحه هذه لمثل المفرط
  / العراق  (        الفلوجه في حصل لما تماما مطابق وبشكل الولديه Birthالتشوهات

defects in Fallujah ?????? ??????? ?? ????? ??????? - Photos ( والعديد
اخرى        ( لعوامل خطأ تعزى التي الخرى المراض نؤكد)  Agent Orangeمن نحن

والتشوهات           اليورانيوم مثل الفا لنبعاثات التعرض بين مباشرة صلة وجود على
والسرطان   Le radon, l’uranium et les cancers infantiles enالولديه،

France / Radon, uranium and childhood cancers in France –
PYROPHOR – Association contre les Armes à Uranium Appauvri et

les Bombes à Neutrons ( داون     (    بمتلزمة مايسمى او الصبغي التثلث وكذلك ،A
visible link between uranium and Down Syndrome / Un lien visible
entre l’uranium et la trisomie 21 – PYROPHOR – Association contre

les Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons  ومرض ،
— The link between autism / ADHD and radon / uraniumالتوحد 

Autisme / TDAH et radon / uranium – PYROPHOR – Association
contre les Armes à Uranium Appauvri et les Bombes à Neutrons

   ( داء    (        الى اضافة الفلوجه في الحالت هذه كل رصد تم جينيه لسباب يعود الذي
-https://assopyrophor.org/2017/05/09/schizophrenia-andالفصام 

uranium-mines-la-schizophrenie-et-les-mines-duranium/  بدء الذي
في             يشابه والذي اليها المشار المراض باقي من ادنى بدرجة الشباب بين بالنشار

   .      ( طلب    توقيع يمكن اخرى جينية امراض الى اضافة التوحد مرض الجينية اسبابه
الفرنسية       باللغة التالي الرابط على Petition · Non aux armes àاللتماس

uranium appauvri · Change.org
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