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{ ســـــدني  —وكـــــاالت - ابـــــدت
التـوأم األكثـر تـطابـقًا في الـعالم
رغـــبـــتـــهـــمــا بـــالـــزواج من رجل
واحـد تــربـطه بـهــمـا عالقـة حب
ألكثـر من  6سـنـوات لـكن هـنـاك
ـنــعـهم من اتـمـام سـبـبًــا قـويًـا 
هـذا الـزواج وحتـقــيق حـلـمـهـمـا

بالزواج من فتى احالمهما.
ووجهت التـوأم (آنا ولوسي دي
سيـنكي) (33 عامًـا) نـداء للـعالم
عــــبــــر مـــــنــــصــــات الـــــتــــواصل
االجــتـمــاعي من أجل الــتــعـاطف
مع قـــصــتــهــمــا والــضــغط عــلى
السـلـطات احملـليـة في أسـترالـيا
لـــلــســـمــاح لـــهــمــا بـــالــزواج من

شترك (بن بيرن) صديقهما ا
.وبـــحـــسـب قـــانـــون الـــزواج في
أســتــرالـيــا الــصــادر عـام 1961
فــإن تـعــدد الــزوجـات يــعــد أمـرًا

نـوعًا ويـجرم علـيه.  وحتدثت
الفـتاتان الـتوأم عـلى قنـاة هيوز
التـلفـزيونـية األسـترالـية: (لـدينا
شـــــريـك واحــــد هـــــو بـن ونــــود
الـــزواج مــــنـه يــــومـــا مــــا لــــكن
القانـون في أسترالـيا يقـول إننا
ال نــــســـــتــــــــــــطـــــيع إذن مــــاذا
نفـعل?). كما نـشر الـتوأم مقـطعًا
مـصورًا عـبـر تطـبـيق إنسـتـغرام
قـالتـا فـيه: (لديـنـا مشـكـلة فـريدة
من نـوعـهــا نـريـد أن نـتـزوج من
رجل واحــــد) األمـــر الـــذي أثـــار
مـوجـة من الـتـفـاعل عـبر وسـائل
الــتــواصل االجـتــمــاعي مــحـلــيًـا

يًا.  وعا
وكان بـيرن يـعـيش على بـعد 40
دقــيــقـة بــالــسـيــارة من األخــتـ
الـتــوأم قـبل أن يـنــتـقل ووالـدته
لـلـعـيش مـعـهـمـا في عـام 2017.
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طـــقــوس تـــطـــهـــيـــر بــعـــد أن زارته
رأتان). ا

وأظهر تـسجيل مـصور من مسؤول
بــالـشــرطـة احملـلــيـة نــشـرتـه وكـالـة
أنــبـــاء (إيه.إن.آي) عــلى االنـــتــرنت
ـــعــبــد تـــغــطــيــان امــرأتــ داخل ا
رأسـيـهـمـا.ودافعت حـكـومـة الـوالية
عن قرارها بحماية النساء إذا قررن
ـعـبـد مـشـيـرة إلى (أن هـذه دخـول ا
مسألة حقوق مدنية).ونقل تلفزيون
مـــحـــلي عن رئـــيـس وزراء الـــواليــة
فيجـايان قوله (أوضحت مـسبقا أن
احلكومة ستوفر احلماية إذا سعت
ـعبـد).وحذر حزب النـساء لـدخول ا
ـعـارضـة السـيـاسي الـرئـيسي في ا
كـــيـــراال وهــــو ائـــتالف من أحـــزاب
يسارية من وقوع احـتجاجات.وقال
نـائب رئيس احلـزب (هـذه خيـانة...
عــلى احلـكـومـة أن تــدفع ثـمن كـسـر

التقاليد).

وقـال فـيجـايـان في مـؤتمـر صـحفي
ــرأتــ الــلــتــ تــلـــفــزيــوني (إن ا
حــاولــتــا فـي الــســابق دون جــدوى
ـــعـــبــــد بـــعــــد اعـــتـــراض دخــــول ا
طـريقـهـما لم تـواجـها أي اعـتراض
يـــوم األربـــعــاء).ولـم يــتـــضح عـــلى
ــرأتــان من الــفــور كــيف تــمــكــنت ا

عبد. جتاوز حراس ا
ودعــا بي.إس ســريــدهــاران بــيالي
رئــيس حــزب بـــهــاراتــيـــا جــانــاتــا
احلــــــاكـم في واليــــــة كــــــيــــــراال إلى
احـــتــجـــاجـــات واصـــفـــا مـــا حــدث
ـلــحـدين لــتـدمــيـر ـؤامــرة من ا (بــا
ـــعــابــد الــهـــنــدوســيــة) وقــال (إن ا
حــزبـه الــذي يــنــتــمـي إلــيه رئــيس
الـوزراء نــاريــنـدرا مــودي ســيـدعم
الــكـفــاح ضـد تـدمــيـر الــشـيــوعـيـ
لعـقديتـنا).وقال لـقنوات تـلفزيـونية
ؤمـن إخـباريـة محـلـية (عـلى كل ا

اال الهندوسيالـــتـــقـــدم لالحــــتـــجـــاج عـــلى ذلك). معبد سابد
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أي سياسي يضـحك على نفسه وليس عـلى العراقي
ألنّ ذلك بات مستحيالً  اذا ظنّ مجردَ الظن أنّ أية
قبلة عاصفة شـديدة في الشارع العـراقي في االيام ا

كن احتواؤها .  ستكون كسابقاتها و
العالم واحملـــــــــــيط االقليمي يتـغير بـــــسـرعة كبيرة
مـن  حـول الــعــراق الـذي يــبــدو اليــزال يـتــمــتـرس في
ـربع االول مـن مـشـاكـله الــسـيـاسـيـة الــتي لم تـنـجـز ا
حـلولـهـا مطـلقـاً  وكل ما جـرى هو تـسكـ وتوافـقات
ـضــائق واالخــتـنــاقــات بـ الــوجـوه مـن اجل عـبــور ا

ذاتها . 
ــتــوقع ســبــبه جتــاهل الــعالمـات ــقــبل وا الــتـدهــور ا
الـصــغـرى لالنــهـيـارات الــكـبـرى  حــ لم يـقف أحـد
ـشـاركـة في جـديــاً عـنـد عـزوف الــعـــــــــراقـيـ عـن ا
ـشـاركة االنـتـخـــــــابـات االخـيـرة الـتي كـانت نـسـبـة ا
لـكن ال أحـد يـقرأ  فيـهـا عالمـة الـتحـذيـر االسـاسـية 
ــكــتـســبـات حــيث اجلــمـيع غــارق في مــســتـنــقــعـات ا
الــوهـــــــــــــمــيـــة الــتي لن تـــدوم اذا حــدث االنــهــيــار

الكبير. 
دول مــســتــقـــرة ولم تــتــعـــرض ألزمــات وحــروب مــثل
العـراق تتـململ من الـصدمـات واالنهيـارات التي تقف
عــلى حــافــاتــهــا الـيــوم  فــيــمــا يــبــدو الــســيــاســيـون
العـراقيـون سادرين في غـيّهم  يشـفق علـيهم مَن كان
ـــشــاكل النـــغــمـــاســهم فـي أتــفه ا حـــسن الــنـــيــــــــة 
ــصــطــنــعــة كــتـعــيــ وزيــر وتــوزيع مــوازنــة والــغـاء ا
شـهد امتـيازات أو اسـتـحداثـهـا في ح يـتـربص بـا
من يــنـــــــتـظــر تــخــلــخل حــجــارة واحـدة فـي اجلـدار
ـسنـود امـريـكـيـاً وايرانـيـاً حـتى اآلن  لـكن مـا يدور ا
ــطــبـخــ الــســيـاســيــ الـعــمــيـقــ في طــهـران في ا
شيء مــخـتــلف الــبــتـة عن اشــيــاء مـضت وواشــنــطن 
وجـرى تــمـشـيــة احلـال بـهــا في الـتـعــامل مع الـوضع

العراقي في السنوات السابقة . 
التغــــــــــــييـر لم يحدث في مرحلة مـابعد االنتخابات
والــعـراقـــــــيـون لـم يـلـمـحــوا أثـراً لـبـدايــات مـنـجـزات
تــخـرجــهم من الــوحل ومـؤونـــــــــة الـصــبـر لــيــــست
. كـمـا يـتـوهم بـعـض الـغـارقـ في امـتـيـازات كـبـيــرة 

السلطة.
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في خـــبــر اثـــلج الـــصـــدور  وأنــعـش الــروح بـــرائـــحــة
الـبرتـقـال العـراقي الـذي ال يضـاهيه بـرتـقال في الـعالم
من حــيث الـطـعم والـشـكل  حـيث قـرار وزارة الـزراعـة
حظـر استيـراد البرتـقال االجنبـي نظرا لوفـرة في منتج
البرتـقال العراقي  نـتمنى ان يلـتحق بالبـرتقال النومي
حــامـض والــرارجن والــرمــان يــعــنـي كل احلــمــضــيــات

العراقية .
 وتـنـتـقل الـهـمـة وعـدوى االكـتـفـاء الـذاتي من الـطـمـاطـة
والــبـاذجنــان واخلــيــار واخلس والــبـاقـالء ....الخ نـرى
ــزارع الــعــراقي لالهــتــمــام بــالــزراعـة ارتـفــاع هــمــة ا
ـعطـاء  رغـم االهـمال واإلنـتـاج مقـبـال ارضه الـطـيـبـة ا
ــوازنــة احلــكـــومي لــلــزراعــة حــيث لـم تــخــصص في ا
ــئــة  لـألغــراض الــزراعــيــة الــقـــادمــة اال اقل من 5 بــا
والصـناعيـة  وغض النظـر عن مجازر الـنخيل الـرهيبة
ـال الــتي جتــري عــلى ايـدي انــانــيـة طــامــعـة بــكــسب ا
ـزارع العـراقيـة الى مبـاني سكـنية  السـريع وحتويل ا

موالت وفنادق . 
نا حقـا نية جـهات مشـبوهة وال تـتمتع بأي حس ومايـؤ
وطــني الى هـدم مــقـر الــصـنـاعــات اجلـلــديـة الـعــراقـيـة
الــعـريـقــة وذات الـنـوعــيـة والـشــهـرة احملـلــيـة والـعــربـيـة
مـيـزة والـناجـحـة ولـنا بـاعتـبـارهـا احدى الـصـنـاعـات ا
معهـا ذكريالت طيـبة ابتداءا من االحـذية الشعـبية التي
وزع عـددا منـها الـزعيم عـبد الـكر قـاسم على الـطلـبة
الـفقـراء وتصـديرهـا الى االحتـاد السـوفيـاتي انذاك ...
ؤلم حقا ان تقدم مـثل هذه اجلهات على هذه االفعال ا
الشـنيعـة والبالد يسـتورد التـمر والرطب من الـسعودية
ومن ايـران  ونـسـتورد االحـذيـة والـنـعل واحلـقائب من
كل بـلـدان الـعـالم في حـ نـرى ذبح نـخـيـلـنـا  وجـلـود

حيواناتنا مرمية في الطرقات ... 
ان هــذا الـفـعل يـلـيق بـبـرجـوازيـتــنـا الـطـفـيـلـيـة الـتـابـعـة
ـي  ال تمـلك اي ذرة من غيـرة وطنـية  لـلرأسـمال الـعا
وال يـهـمـهـا االعـداد الـهـائـلـة من شـبـابـنـا الـعاطـلـ عن
الــعـمل  فــحـتى في مــشـاريــعـهــا اخلـدمـيــة من مـوالت
وفنادق تستورد عـمالة اجنبية من مـختلف بلدان العالم
 وتـتـرك الـشـباب الـعـراقي فـريـسـة للـيـأس واإلحـباط .
نــأمل مـن فالحــيــنــا وعــمــالــنـــا ان يــهــبــوا لالنــتــصــار
لـزراعـتهـم العـراقيـة ولـصنـاعـتهم الـوطـنيـة والـدفاع عن
مـسـتقـبـلـهم ومـسـتقـبل وحـيـاة اجـيـالهم الـقـادمـة  فـقد
ي من اصبح البلد مشاعـا امام كواسر الرأسمال العا
كل حــدب وصـوب من اجل ذلك نـتــرقب ان يـتم حـضـر
اســتـيـراد ((الــنـعل)) من خـارج الــبـلـد  ال من اجل ان
نبقى حـفاة ولكن لـنحتذي حـذاء ونعاال وطنـيا  كعالمة
اولى لـبدايـة نـهـضـة صنـاعـيـة وإعـادة احليـاة لـلـمـعامل
كن ان ـزيـد مـنـهـا  فهـل  ـصانـع العـراقـيـة وبـنـاء ا وا
تتـحقق بعـضا من امـانينـا البسـيطة
هذه في الـسنـة اجلديـدة القـادمة 
وقد اصـابنا الـصداع من اصوات

(البناء واإلصالح)?!
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النجف

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ باريس  —وكاالت - بـعد 11
عــامــاً عــلى تــتـويــجــهــا بــلـقب
الـــطـــفــلـــة األجــمـل في الـــعــالم
وحتديـداً في عام 2007 عنـدما
كـــانــــــــــت تـــبـــلغ من الـــعـــمــر
الـــســـتـــة أعـــوام إســـتــطـــاعت
عـــارضــة األزيـــاء الــفــرنـــســيــة
تـيالن بـلـونـدو أن حتـافظ عـلى
تــربّــــعـهـا عــلى عـرش اجلـمـال
مـرّة جــديـدة لــتـتــصـدّر قــائـمـة
جــــوائـــز TC Candler لــــعـــام

.2018
ـــمــثــلـــة األمــريـــكــيــة وفــازت ا
الــفـلـبــيـنــيـة لـيــزا سـوبــيـرانـو
ـــــركـــــز الــــــرابع وحـــــازت بــــــا
Chou الـوصــيف الـتــايـوانــيـة
Tzu-yu .ركز الثاني على ا
وعلّقت بلوندو على فوزها هذا
عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى
أحــــــــد مـــــــواقع الــــــــتـــــــواصل
اإلجـتـمـاعي مـشـيـرةً إلـى (أنـها
لم تـصـدق أنـهـا الــفـائـزة بـهـذا

اللقب).
وبـدأت بـلـونـدوالـعـمل عـارضـة
أزياء في سن اخلـامسة  وفق
تــقــريـر نــشــره مـوقع (ذا سن)
وهي ابــــنـــة العب كـــرة الـــقـــدم
الــفـــرنــسي الــشــهــيــر بــاتــريك
بــلـــونــدو ومـــقــدمـــة الـــبــرامج
التـلفـزيونيـة فيـرونيكـا لوبري.
كما أنها رُشحت لتكون أيقونة
لـالزيـــاء و تــــشــــبــــيــــهــــهـــا
بـبـريجـيت بـاردو الـتي ظـهرت
على غالف مجلة (إيل) في عمر
اخلـامـسـة عـشـرة كـمـا وصفت
بـ(كيت مـوس اجلديـدة) عنـدما

كان عمرها 13 عاما.
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{ نــيــودلــهي - وكــاالت - فـي حتـد
لـتـقـليـد مـحلي يـحـظـر على الـنـساء
ـــعـــابـــد في سـن احلـــيض دخـــول ا
الــهــنــدوســيـة دخــلـت امـرأتــان في
األربـــعـــ من عـــمـــرهـــمـــا مـــعـــبـــد
ــاال الـــهــنـــدوسي بــواليــة ســـابــار
كـــيــــراال في الـــســــاعـــات األولى من
صـبـاح امس األربـعـاء. وقـال رئيس
وزراء الــواليـــة الــواقــعــة بــجــنــوب
رأت الهند بيناراي فيجايان (إن ا
ا خـالفـتـا حظـرا يـعود إلى قـرون 
يثير اخملاوف من رد فعل عنيف من

جماعات هندوسية محافظة).
وتــؤمن اجلــمــاعــات الــهــنــدوســيــة
احملـــافـــظـــة بـــأن الــنـــســـاء في سن
احلـيض من عـشـر سـنوات إلى 50
عـامـا سـتنـجس الـضـريح الـداخلي

عبد.  با
وذكرت قـنوات إخـباريـة محـلية (أن
ـعــبـد ألداء كــبــيـر الــكـهــنــة أغـلـق ا

ئة من الذين (أن حوالي 58 با
عــانــوا من زيــادة الـوزن أثــنـاء
الطفـولة تمـتعوا بـوزن طبيعي
عـنــد بـلـوغـهم سن الـرشـد.وفي
الــوقت نـفـسه تــمـتع نـحـو 64
ــــئـــة من الـــرجـــال الـــذين في ا
عــانــوا مـن زيــادة الــوزن عــنــد
الـبـلوغ بـوزن طـبـيعي وهم في

سن الثامنة).
ولم تـصمم الـدراسـة إلثبـات ما
إذا كــان مـؤشــر كــتــلــة اجلـسم
راهقة يؤثر أثناء الطفولة أو ا
بـشــكل مــبـاشــر عـلى اإلصــابـة

بالسكري في الكبر.
وقــــالـت الــــدكــــتــــورة جــــيــــني
كيـنبـلبل من جـامعـة جوتـنبرج
التي قـادت فريق الـبحث (نحن
ال نــــعـــــرف مـــــا هي اآللـــــيــــات

الكامنة وراء هذا االرتباط).
وتـشــيـر دراسـة سـابـقـة إلى أن
زيادة مؤشر كتلة اجلسم خالل
فـترة الـبلـوغ قد يـكون مـرتبـطا
بـــتــطـــويـــر مـــا يـــعــرف بـــاسم
األنسجـة الدهنيـة احلشوية أو
الـدهـون الـزائدة عـنـد اخلـصر
وهــذا بـــدوره يــرتــبـط بــزيــادة
خـــطــر اإلصـــابــة بـــالــســـكــري.

{ ســـتـــوكـــهـــولم  —وكــاالت -
أشــارت دراســة ســـويــديــة إلى
(أن اكتساب الصبـية لكثير من
الوزن عند سن البـلوغ قد يزيد
ــرض من خـــطــر إصــابـــتــهم 
الـســكـري بــعـد عــقـود). ودرس
بـاحـثون قـيـاسات مـؤشـر كتـلة
اجلسم لـ 36176 رجال عـنـدما
كانـوا في سن الـثامـنة وعـندما
بـلــغـوا 20 عــامــا ثم تــتـبــعـوا
الــســجالت الــصــحــيــة لــهـؤالء
دة الـرجـال من سن الـثالثـ و
تـقــرب من ثالثـة عـقـود. وخالل
هذه الفترة أصيب 1777 رجال
بالسكري.والرجال الذين كانوا
يــعــانــون من زيــادة الــوزن في
الطفـولة وليس في سـن البلوغ
لم يــــكــــونــــوا أكـــثــــر عــــرضـــة
لإلصـابة بـالسـكـري عنـد الكـبر
مـقـارنـة بـأقـرانـهم الـذين كـانوا
يــتـمـتـعــون بـوزن صـحي خالل
الــطـفــولــة.لــكن الــرجــال الـذين
عانـوا من زيـادة الوزن في سن
الــبــلــوغ كــانــوا أكــثــر عــرضــة
بــنـــحــو أربع مـــرات لإلصــابــة
بــالـســكــري قـبل سن 55 عــامـا
ـقــدار مـرتـ وأكـثــر عـرضــة 

ـــرض بــعــد هــذا لإلصـــابــة بــا
الــسن مـقـارنـة بـالـرجـال الـذين
تـــمــتـــعـــوا بــوزن صـــحي وهم

أطفال.
ـيــا يـعــاني واحـد من كل وعــا

خـمـســة أطـفـال ومــراهـقـ من
زيــادة الـوزن أو الـبــدانـة وفـقـا

ية. نظمة الصحة العا
ـراهـقـون ويُـعـتـبـر األطــفـال وا
بدناء عـندما يـكون مؤشـر كتلة

اجلسم وهـو نسـبة الوزن إلى
ـئـة الـطـول أعـلى من 95 في ا
من الـشـبـاب اآلخرين مـن نفس
الــــــعـــــمــــــر واجلـــــنـس. ويـــــتم
اعتـبارهم زائدي الـوزن حيـنما

يتراوح مؤشر كتلة اجلسم في
ئوي من 85 إلى 95. النطاق ا
وفي الــدراســـة احلــالــيــة ركــز
الـبـاحثـون عـلى خطـر اإلصـابة
بــــــالـــــنــــــوع الـــــثـــــانـي من داء
الـسـكــري وهـو الـنــمط األكـثـر
شيوعـا للمـرض والذي يرتبط
بالسمنة والـشيخوخة ويحدث
عــنــدمـــا ال يــســتــطــيع اجلــسم
استـخدام أو إفراز كـمية كـافية
من هرمون االنـسول لـتحويل
ـكن ســكـر الــدم إلى طـاقــة. و 
رض أن يؤدي هذا النمط من ا
إلى مــضــاعــفــات مــثل الــعــمى
والـــــفــــشل الـــــكــــلـــــوي وتــــلف

األعصاب وبتر األطراف.
وذكــر فـريق الـبــحث في دوريـة
(جــورنـــال أوف كـــلـــيــنـــيـــكــال
إنـــــدوكـــــريـــــنــــــولـــــوجي أنـــــد
تـخصـصة في مـيتـابولـيـزم) ا
مــــجـــــال الــــغـــــدد الــــصـــــمــــاء
ـــئــــة من واأليض(أن 6.2 فـي ا
ــشـاركـ كـانــوا يـعـانـون من ا
زيــادة الـوزن في سـن الـثــامـنـة
ـئـة كـانــوا يـعـانـون و 7.4فـي ا
مـــــنـه عــــنـــــد بـــــلـــــغـــــوهم سن
الـعــشــرين).ووجــدت الــدراسـة
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طربة اللبنانية دومينيك خطفت ا
حوراني االنــظـار اثـنـاء غـنـائـهـا
الهي الليلية قبل أيام في احد ا
حــيـث ســقـــطت أرضـــا بـــعـــدمــا
فـقــــــــدت تــوازنــهــا.وذلك اثــنـاء
غنـائهـا ألغـنيـتـها فـرخـة ماشـية
فاجـتـمع الـعديـد من االشـخاص
من بـيـنـهم الـفـنـان الـلـبـنـاني جـو
ـسـاعـدتـهـا من ثم قـامت أشـقـر 
وأكمـلت وصلـتهـا الغـنائيـة حيث
ــوقف تــصـــرفت بـــحــنـــكــة مـع ا

احملرج.
حوراني نـشرت فـيديـو سقـوطها
ـــســرح عــبــر حـــســابــهــا عــلى ا
اخلــــــاص عــــــلى أحــــــد مــــــواقع
الــتـواصـل اإلجــتـمــاعـي وعـلــقت
علـيه بالـتالي(شـوفو كـيف وقعت
ـا كــنت عم غـنـي فـرخـة مـبــارح 

ماشية).
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{  مـاريـالنـد  —وكــاالت - تـلــقت
وكـالـة الـفـضـاء األمـريـكـيـة نـاسـا
إشــــــــارة مـن مـــــــســــــــبـــــــارهـــــــا
نــيــوهـورايــزونــز الــذي جنح في
التـحلـيق بـالقـرب من أبعـد نقـطة
في مـجـمـوعـتـنـا الـشـمـسـيـة.ومـر
ـسبـار بـسـرعـة كبـيـرة بـالـقرب ا
من كـويكب أولـتـيـمـا تـولي الذي
يتكـون من كرة عمالقـة من الثلج

عرضها نحو 30 كيلومترا.
ــســبـار الــفـضــائي عـلى وحـلق ا
بـعـد 6.5 مـلــيــار كــيـلــو مــتـر من
األرض وهي أبــعـد مــســافــة يـتم
الــــوصــــول إلــــيـــهــــا حــــتى اآلن
الســتــكــشـاف جــسـم في الــنــظـام
ـسـبار وكـالة الشـمـسي.وسيـمد ا

ــعـــلــومــات نــاســـا بــفــيـض من ا
والصور والبـيانات العـلمية على
ــقــبــلــة.والــتــقط مــدار األشــهــر ا
هوائي تابع للـوكالة في اسـبانيا
ــــــــســــــــبـــــــار إشــــــــارة مــــــــرور ا
نيـوهـورايزونـز. وهـلل العـامـلون
في مـــخــتـــبــر جــونـــز هــوبـــكــنــز
لــلـفــيـزيــاء الــتـطــبـيــقــيـة بــواليـة
ماريالند عندما وصلت اإلشارات
األولى لــلـمــسـبــار. وقــالت ألـيس
ــهـمـة بـومــان مـديــرة عـمـلــيـات ا
(لدينـا مركبـة فضـاء بحالـة جيدة
لـلـغـايـة )مـوضـحـة وفـقـا لـتـقـريـر
ركـبة سـتبعث للـبي بي سي(أن ا
زيـد من الصور والـبيانات من با
الـصــخـرة الــفـضــائـيــة في األيـام
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الـقـادمـة). ويـعـطي هـذا االتـصال
ـراقب فـكرة جيدة عن بدئي ا ا
سبار نيـوهورايزونز لدى أداء ا
حتليقـه على بعد  3500كيلومتر
من ســطح تــولـي. ويــقع كــويــكب
ـسـمـاة حزام ـنطـقـة ا تـولي في ا
كويبـر على بعد  1.5مليـار كيلو
مـتــر من الـكــوكب الــقـزم بــلـوتـو
ــســبــار عــام 2015. الــذي زاره ا
وتـشيـر الـتـقـديـرات إلى أن هـناك
آالف األجـســام في حــزام كـويــبـر
ؤكد أن مثل كويكب تولي ومن ا
ـتــجـمــدة حتـمل أدلـة حـالــتـهم ا
عــــلى ظــــروف تـــكــــون الـــنــــظـــام
الـشـمـسي قـبل نـحـو 4.6 مـلـيار

عام.
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