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ترجمة/ املدى

العدد )718( الثالثاء)13( متوز 2006

NO. (718)Thu. (13) Julyعالم فسيح

تــــــــوســــط األمــني الـعــــــــام
للـمتحف البـريطـاني نيل
مــاك غــريغــور يف االتفــاق
اخلـــاص جللـب أكـثــر مـن
ثـمانـية آالف شـاخص من
تـلك الـتـي دفـنــت مع كـني
شي هـوانغ اول امبـراطـور
صـيـنـي حكـم الـصـني قـبل

اكثر الفني ومئتي عام؟
ـــــــنــفـــــــيـــــــــــــــــــذ كــل وإذا مت ت
الــتـفــــــاصــيـل الــتــي اتـفـق
علـيهــا اثنــاء املفــاوضــات،
فـان العـرض سـيكـون ذروة
الــــشــــــراكــــــة الــتــي جــــــرى
التـوقيع عـلى بـنودهـا بني
ــــــــديــن يف الــــــســنــــــــة الــبـل

املاضية.
وقــــد وقع رئـيــس الـــوزراء
ـــــاو الــصــيــنــي ويــن جــيـــــاب
ونظيـره البـريطـاني تـوني
بـليــر ســويــة مع مـســؤولي
ـــى ـــديــن عل مـتــــاحف الــبل
مـذكـرة تفـاهم تـنص علـى
بـرنـامج للتعـاون الثقـايف،
يــتــم مبـــــوجــبهـــــا تــبـــــادل
الــكـــنـــــــــــوز )االثـــــــــــاريـــــــــــة(
واخلـبـــرات اســـوة بــبقـيـــة

املشاريع املشتركة.
وقــد اجــرى الــسـيــد مــاك
غــــريغـــور عــــدة محـــاوالت
حـول النجاحـات احملتملة
للــمعـــــرض وذلـك اثــنـــــاء
زيـــارته ملــديـنــة شـنـغهــاي
حـيث يقـام املعـرض الـذي
ــــــى اعــمــــــال يــــشــتــمـل عـل
اســتـعــيــــــرت مــن املــتـحـف
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املتحف الربيطاين يعرض جيش الصني 
املصنوع من الفخار

دق املسـؤولون االمـريكـيون نـاقوس
ـــالـــسـنـــة الـــريـــاضـــة يف اخلــطـــر ب
ــــواليــــات املــتحــــدة االمــــريـكـيــــة، ال
فــالالعبـون االمـريـكيــون يفـسـدون
عـــالم الــريــاضــة بـسـبب الـظــواهــر
الـشاذة التـي يحاولـون اشاعـتها يف
ــــــؤلف فـــيه ـــــذي ت هــــــذا العـــــالــم ال
ــــــروح االخـالق والـفـــن واملـهــــــارة وال
ــــريــــاضــيـــــة واجلهـــــد احلقـــيقــي ال
سمــاته االســـاسيــة، فـبعــد ظــاهــرة
الـــشغــب الــتــي اثــيـــــرت يف املالعــب
الـــريـــاضـيـــة الـتــي راح ضحـيــتهـــا
ـــريـــاء الـكـثـيـــر مـن املـــشـجعـني االب
وغيـر االبـريـاء، الـتي شـوهت عـالم
ــــرزت ــــريــــاضــــة اجلــمـــيل هــــذا ب ال
ظـــاهـــرة االنـتـــشـــار غـيـــر املـعقـــول
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أصحاب املليارات هيرعون للمساعدة
ترجمة/عبد علي سلمان

كــــذلك(، فــــانه كـــان سـيـــرفــض عـمل
ذلك.

وقد اوضح مـرة: املبالغ التافهة التي
تـدفع لكل واحـد اسبـوعيـا او شهـريـا
)ويفـتــــرض ان تكـــون مـبـــالغ تـــافهـــة
حقـا( فـانهـا تبـدد بنـسبـة تـسعـة من
كل عـشرة علـى اشياء تخـص اجلسم
وليـس الـروح، انهـا تــذهب لـالطعمـة
الدسمـة والشـراب واملالبس الفـاخرة

واملعيشة الباذخة.
وكان من االفضل متـاما لو انه متكن
حتقــيق مـنـفعـــــة كـبـيـــــرة مـن اعـــــادة
تــوزيع االمــوال الالحقـة بـالـطــريقـة

التي يعتقد انها املثلى.
ويف الـــوقت الــذي نــصفق فـيه لقــرار
الــسيــدين بـافـيت وجـيتـس بـالـتبـرع
بهذا املقـدار من ثـروتيهـما، فـان هذه
الـعطـايـا تـثيــر اسئلـة ال تـشــابه تلك
الـتي واجـهت الــسيــد كــارنـيجـي فهل
تتم خدمة اجملتمع عندما نسمح ان
يـتكــدس هكـــذا رأسمــال ضـخم لــدى
القلــة؟ وهل ميكـننــا االعـتمــاد علــى
االمل املعتاد وغير املتحقق بأن ثروة
كـبيــرة لهـذا احلــد ستــوضع لقـضيـة
خيـرة؟ ومـا هي احلـال التـي سيكـون
عـلــيـهـــــــا مـجــتــمـع يــتـــــــوجــب عـلــيـه
االعـتـمـــــاد علــــى "عــطــــايـــــا" حفـنــــة
صـغـــيـــــــرة مـــن اصـحـــــــاب املـلـــيـــــــارات
الــواعـني اجـتـمــاعـيــا مـن اجل انقــاذ
املـــدارس وعالج االمــــراض وتخفـيف

الفقر؟
*كــاتـب املقــال: ديـفيــد نــاســـو استــاذ
مــادة التــاريخ يف املــدينــة اجلــامـعيــة
اخلــــــــاصــــــــة يف مــــــــركــــــــز خــــــــريـجـــي
نيويـورك.. وسيصدر له كـتاب )اندرو

كارنيجي(.
كتابة /ديفيد ناسو
صحيفة/ نيويورك تاميس

حـسـابــاته املصـرفيـة، وكـان كـارنـيجي
يـــؤمــن انه لــم يفـعل مـــا يـــسـتـــوجـب
طـلـــب الـغـفــــــــران، ذلــك ان قــــــــوانـــني
الـسوق قاسية ويـجب ان تطاع وحتى
يف حـال قيامه بـدفع اجور عـالية مع
امكــانيـة بقــائه يف املنـافـسـة املـربحـة
)وهـــو يـصـــر علـــى ان االمـــر لــم يكـن

التاسع عشر، ملا كانت هناك خطوط
الـسكك احلـديـديـة ومـا كـانـت هنـاك
حـــاجـــة حلـــديـــد كـــارنـيجـي وفـــوالذ،
ولـــوال وفـــرة الـفحـم يف بـنــسـلفـــانـيـــا
الـــواقعـــة يف اجلـنـــوب الغـــربـي ولـــوال
وجـود احلـديـد اخلـام يف ميـنيـسـوتـا،
ولـوال عبقـرية الـرجال الـذين عمـلوا
مـعه ملـــــــا كـــــــانــت هــنــــــــاك املاليــني يف

بــــــوصـفه قــيــمــــــا علـــيهــــــا ملـــصـلحــــــة
اجملـتـمـع بكــــامله الـــذي هـــو مـصـــدر
الـثـــروة كـلهـــا ولــــذلك كـتـب: الـثـــروة
لـيـــسـت نـتــــاج فــــرد بـل انهــــا الـنـتــــاج

املشترك للمجتمع.
وبـدون النمـو الـسكـانـي واالقتصـادي
الهــــائلـني يف امــــريكـــا اواخــــر القـــرن

علــــى الـتـبــــرع مباليـني قــبل احــــداث
هــومــسـتـيــد بــوقـت طـــويل، النه كــان
يعــتقــــد ان الــنقــــود حتـقق مــــا كــــان

يرجو.
ويف تفكيـره فـان الـسيـد كـارنـيجي لم
يكـن يعتقـد بــانه جنـى هـذه االمـوال
مبفــــــرده، بـل انهــــــا اصـــبحــت لـــــــديه

ويف مقـــــاالته املـــــوســـــومـــــة، حقــيقـــــة
الثروة التي نشرت قبل مئة وعشرين
عــامـــا تقــريـبــا، هــاجـم كــانـيجـي مـن
يعـتقــــد ان له احلق بـــانفـــاق امـــواله
علــــى نفـــسه او تــــركهــــا البـنــــائه مـن
بعــده، واعبـتبــر ذلك تـصـرفـا يـشــابه
اهـمــــاال اجــــرامـيــــا مـن رجـــــال علــــى
شاكلـة حني يقومـون بتبـذير املاليني
التي تراكمت بفضل ذكائهم بدون ان

ينفقوها الغراض الصالح العام.
وعـن ذلـك كـتـب: لـيـــس بــبعـــــد ذلـك
اليـوم حني ميـوت انسـان فـيه مخلفـا
وراءه املـاليــــني مــــن الــــثـــــــــــروة الــــتــــي
تيسـرت له، سيمـوت غيـر مبـكي عليه
وال ينال تكـرميا ولن يتغـنى به احد.
ويـضـيف: وسـيكــون حكـم النــاس عن
واحــــــد مـــثل هــــــذا هــــــو الــتــــــالــي: ان
االنسـان الـذي ميـوت وهـو غـني لهـذا

احلد، ميوت ميتة مخزية.
والسؤال الـذي غالبا مـا كان يُثار عن
كـارنيجي هو ان كان تبرعه باملال كان
محـــاولـــة مــنه للـتـكفـيـــر عـن آثـــامه.
وكــان االفتـراض بــالنــسبــة لتـصــرفه
هـو انه كـان يحـاول ان يفتـدي نفـسه
بـسـبب اراقــة الــدمــاء يف تـسـعيـنيــات
القــــــرن الــتـــــــاسع عــــشــــــر حــني قــــــام،
مبساعدة من وكاالت بنكرتون بانهاء
االضـــــرابـــــات وحتـــطــيــم الـــنقـــــابـــــات
وتـخفـيــض االجــــور وزيــــادة ســــاعــــات
الـعمل الـى 12 سـاعـة يــوميـا لــسبعـة
ايــــــام يف االســبــــــوع يف مـــصــــــانـعه يف

منطقة بترسبيرغ.
وهــــــــذا االفـــتــــــــراض يـــتــــصـل بـهــــــــذه
املـالحــــظـــــــة. فـلــم يـكــن كـــــــارنــيـجــي
يــتـــصــــــرف بعــيــــــدا عــن االحــــســــــاس
بـــــــــالـــــــــذنـــب واخلـجـل لـــتـحـــــطـــيـــمـه
الـنقـــابـــات واجـبـــاره العـــاملـني لـــديه
عـلى العـمل يف ظروف غـير انـسانـية،
ولـكـنـه يف احلقــيقــــة كــــان قــــد صـمـم

عندما اعلن
وارين بافيت عن

تبرعه بواحد وثالثني
مليون دوالر امريكي
على شكل مساعدات

الى مؤسسة بيل
وميليندا جيتس، فانه

كان يسير على خطى
مُصنّع الفوالذ القصير

اندرو كارنيجي االمريكي
ذي االصل االسكتنلدي.

فقبل قرن اعلن
كارنيجي عن تصميمه

على التبرع بثروته
كاملة وليس جزءا او
حتى 85%منها، كما

فعل السيد بافيت، وقد
قدرت صحيفة نيويورك
تاميز ان السيد كارنيجي
قد قام بتوزيع ثالثمئة

وسبعني مليون دوالر
يف اعمال احسان ايام

حياته وهذا املبلغ
يعادل االن عشرات

املليارات.

هــــــــــــــذه االعــــــــــــــارة، فــــــــــــــان
االهـتـمــام العــام سـيعــادل
االهـتـمــام الــضخـم الــذي
حــدث عـنــد عــرض كـنــوز
تــــــــوت عــنـخ آمــــــــون عــــــــام

1972.
وســــيــــــظـهــــــــــــر املـعــــــــــــرض
احملــاربني بــوصفهـم محل
االهـتـمـــام االول مـن قــبل
االمبراطور كني، وقد دفن
مع جيـشه الصلصالي، يف
مقبـرة كبيرة خاصة به يف
209210 –  قبل امليالد.

وقــد عـثــر علــى احملــاربـني
وخيــولـهم املــصنــوعــة من
الطني بـاحلجم الطـبيعي
عــــــام 1974 اثــنــــــاء قــيــــــام
مجـمــوعــة مـن املــزارعـني
بـحفــــر بــئــــر. واســتــمــــرت
احلفـريــات يف ذلك املـوقع
وسيـضم املعــرض املنـتظـر

آخر املكتشفات االثرية.
وقـد اقـيم معـرض مـصغـر
للمحـاربني الـصلصــاليني
يف بــريـطــانـيــا عــام 1985
عــنــــدمــــا عــــرضــت بعــض
القــطع يف مــــركــــز فــنــــون

املدينة يف ادنبره.
وقصـد هـذا املعــرض اكثـر

من )200000( شخص.
امــا يف الـصـني، فــان هــذا
اجليـش الـصلـصــالي بــات
يـحظـى بـشعـبيـة مـن قبل
السـواح اذ يجتذب حوالي

مليوني زائر كل عام.
كتابة / لويس جيري
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االثــــــــــــاريــــــــــــة يف الـقــــــــــــرن
العشـرين( ستـكون ضـربة
مــوفقــة غــايــة يف االثــارة.
واذا وافـقت الـصـني. علــى

ـ ـ ـ
الــفــخـــــــــــــــــــار واخلـــــــــــــــــــاص
باالمبراطور )وهي واحدة
مـــن اهـــم املــكـــتـــــــشـفـــــــــات
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البــريطــاني، الــذي اعقب
معــرضـــا يف بكــني لكـنــوز
املــتـحـف الــبـــــــريـــطـــــــانــي
ملـنــاسـبــة الــذكــرى )250(
لـتــأسـيــسه الـتـي صــادفـت

يف آذار من هذا العام.
وهنــاك مبــاحثــات اخــرى
جتري لتنظيم معرض يف
بنـاية املتحـف الصيني يف
بـكــني يـــســتـجلــي القـــــرن
ـــــــرزت الــثـــــــامــن عـــــشـــــــر ب
بــريـطــانـيــا وقـتهــا كقــوة

عاملية.
ـــاملقـــابل فــان اســتعــارة وب
"اجلـــيـــــــش" املــكـــــــــون مـــن
محــاربني مــصنــوعـني من
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الظـاهرة، فإيقاف الرياضي الذي
يـثـبــت تعـــاطــيه املـنـــشــطـــات عـن
نشـاطه الريـاضي لفتـرة محدودة
ــــزمــن وتـعلـــيق مـــشــــاركـــته مــن ال
بــاالنـشـطــة الــريــاضيــة ال يقـضي
ـــى هـــذه الــظـــاهــــرة، ان بعــض عل
الـــدول شـنـت حـــربـــا شعـــواء علـــى
ــــة هــــذه الــظــــاهــــرة وفــــرض رقــــاب
شـديدة على اخملتبـرات والشركات
الـتـي تـنـتج هـــذه العقــاقـيـــر، لكـن
تـــرويجهــا عـبــر )االنـتــرنـيـت( هــو
الـــذي يـثـيـــر املــشـكلـــة احلقـيقـيـــة
اآلن، فـقــــــــد دخـل الـلـعـــبــــــــة هــــــــو

اآلخر!.
عن االكسبريس
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املـنشطـات، اذ الحظ املسـؤولون ان
ــــســـــون( اكــتــــســب قـــــوة )بــن جـــــون
عـضلـيــة غـيــر اعـتـيــاديــة يف عــدوه
مـــســـافـــة املـــائـــة مـتـــر، وازاء هـــذه
الـظـاهــرة ال تعـرف الـشـرطـة مـاذا
ــــشـــــرطـــــة تـفعـل )بعـــض افـــــراد ال
انفـــسهـم يــتعـــاطـــون املـنـــشــطـــات
بـانـتظـام!( هـذا مجـرد مثل قـدمي،
اذ تـــشـيـــر االحــصـــائـيـــات الـــى ان
العبــا واحــدا من كـل ستــة العـبني
يف امـــريكـــا يـتعـــاطـــى املـنــشــطـــات
والـبقية حتـوم الشكـوك حولهم يف
هــــذا الـــشــــأن، وال ميـكــن ان حتــــد
ـــتـخــــــــــذهــــــــــا ـــتـــي ت االجــــــــــراءات ال
الـسلـطــات الــريـــاضيــة االمــريـكيــة
بحق مـتعــاطي اخملــدرات من هــذه
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ـــى قـــارورة ـــة لـلحــصــــول عل طــــائل
ـــــــال ـــــســـبـــب اقـــب ـــــســـتـــــــرويـــــــد وب ال
الــريــاضـيني الـشــديــد والعـشــوائي
علـى تعـاطي هـذه املـواد الـتي ثـبت
ان لهـا تـأثيـرات ال تـقل خطـرا عن
تــأثـيــر اخملــدرات مـثـل الكــوكــايـني
وغـيـــره علـــى صحـــة الـــريـــاضـيـني،
راجت جتــارة هـــذه املنـشـطـــات كمــا
راجت عـمليـة تهــريبهـا الـى انحـاء
العالم، غير ان هذا يفرغ الرياضة
مـــن مـعـــنـــــــاهـــــــا ومـــن اهـــــــدافـهـــــــا
احلـقيـقيــة، ولـكنــا نتــذكــر الـالعب
الكنـدي )بن جـونـسـون( الـذي فـاز
ـــــول يف اوملــبــيـــــاد يف ذهــبــيـــــة ســيــئ
ســـيـــئــــــــول والــــــــذي حـجـــبـــت عـــنـه
اجلـائــزة بعــد ان ظهــر انه تعـاطـى
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االوملبـية. أمـا االنشـطة الـرياضـية
الـتـي تــشـيع فـيهــا هــذه الـظــاهــرة
ـــــة ــــسل فهــي كــــــرة القـــــدم وكـــــرة ال
والـعـــــــاب الـقـــــــوى ورفـع االثـقـــــــال

والبيسبول.
ان اسبـاب تعاطي املنشـطات كثيرة
على حـد قول مـسؤولي كـرة القدم
االمـــــريـكــيـــــة وادارة الـعقـــــاقــيـــــر،
فـــالالعـبــون يــريــدون مـن خاللهــا
خــــــديـعــــــة االخــــــريـــن بـحـقـــيـقــــــة
قدراتهم البدنـية، اما الطالب فان
تـناولهم املنشطـات يسهل دخولهم
الـى الكلـيات الـرياضـية، وبـالتـالي
الـــى الفـــرق املهـنـيـــة، ويف صـــاالت
ـــــــريـــــــاضـــيـــــــة يـــــــدفـع االلـعـــــــاب ال
االمـريكيـون شبـاباً وشـابات مـبالغ
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يـــظهـــر أي اثـــر لهـــا عـنـــد حتلــيل
يوريا الريـاضي او دمه النها تذوب
وتتحلـل بسـرعـة فـائقـة ولعل هـذه
املـيـــزات اجلـــديـــدة يف املـنـــشــطـــات
اجلـــديـــدة هـي الـتــي شجعـت علـــى
تعــاطيهـا وصـار الــستـرويـد ســريع
التـمثـيل غــايــة كل ريـــاضي غـــربي
وجتـــاوزت ســـوق الــسـتـــرويـــد مبـئـــة
مليـون دوالر على سوق الـكوكايني،
وتقـــول احـصـــائـيـــات فـــرنــسـيـــة ان
ملـيـــون ريـــاضـي امـــريكـي تـتـــراوح
اعـمـــار نــصفهـم بـني 18-20 عـــامـــا
يـتـنـــاولـــون بـــانـتــظـــام هـــذه املـــواد
الـكــيــمــيـــــاويـــــة املــنـــشـــطـــــة الــتــي
ـــــدولــيـــــة ـــــة ال حتـــظـــــرهـــــا الـلجــن
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لــتعـــاطـي الـعقـــاقـيـــر املـنـــشــطـــة،
وصـــارت حـبـــة او قـــارورة او حقـنـــة
مـن الـسـتــرويــد وهـي الـتـي حتـسـم
فوز هذا املتـسابق او ذاك، ولم تعد
املنـافسـات يف اثنـاء املبـاريات تـقوم
علــى الليـاقــة البــدنيـة احلقـيقيـة،
وعلـــى جهــد الــريــاضـي احلقـيقـي
وصـــار الفـــوز  زائفـــا، ان عقـــاقـيـــر
السترويـد التي تعمل على تضخم
عــضالت اجلـــسـم فــتكـــسـبـه القـــوة
ـــوبـتـني الن قـــوة والـــســـرعـــة املـــطل
ــــى حتــمل العـــضالت تـــســــاعــــد عل
اجملهـــــود الـكــبــيـــــر، صـــــارت تــنـــتج
بـكميـات كبيـرة جـدا بل ان شـركـات
االنـتـــاج اخـــذت تـتـبـــارى يف انـتـــاج
انواع جديدة من هذه املنشطات ال
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قارورة السرتويد حتسم فوز الالعبني
ترجمة: زينت محمد

اعلن العلمـاء مؤخـرا عن العثـور على
ثالثـة كـواكـب متـوسـطـة احلـجم، مبـا
يعــادل تقــريبــا جحـم الكــوكب نـبتـون،
ـــــــــدور حـــــــــول جنــــم قـــــــــريــــب شــــبــــيـه ت
بـــالــشـمــس.  وقـــد اكـتــشفـت الكـــواكـب
حول النجم HD 69830، وهو جنم
اصغــر قـليـال من الــشمــس ويقع علــى
بعـــد 41 سـنـــة ضـــوئـيـــة يف مجـمـــوعـــة
الــسفـيـنــة، بــاسـتعـمـــال جهـــاز حتلـيل
طـيفي فـائق الـدقـة يف مـرصــد جنـوب
اوربـا الفكلي املسمـى )ال شيال(  الذي
يــبلغ قـطـــر مــــرآته 3.6 مـتــــر ويقع يف

تشيلي.
هـــذا االكـتــشـــاف، املـنــشـــور حـــديـثـــا يف
مجلـة الطبيعـة Nature، يعد االول
مـن نــــوعه بـــالـنــسـبـــة لـلفـلكـيـني، الن
االنـظمـة الـشمـسيـة متعـددة الكـواكب
املكـتـــشفـــة ســــابقـــا، بـــاالضـــافـــة الـــى
نظامـنا الشمـسي، حتتوي علـى كوكب
عــمالق واحــــد –علــــى االقل –بـحجـم

كوكب املشتري.
يقـول كـريــستـوف لـويـز، احـد اعـضـاء
الفـريق الـذي اعـد هـذه الـدراسـة وهـو
من جــامعــة جنـيف بـســويـســرا: "انهــا
املــرة االولــى الـتي يـتم فـيهــا اكتـشــاف
نـظــام كــوكـبي مــؤلـف من عــدة كــواكب
بـحجـم نـبـتــــون". ان طـــــريقــــة تـــــوزيع
الكـواكـب مشـابهـة لـنظـامنـا الـشمـسي
يف عـــدة نـــواح. فــــالكـــوكـب االبعـــد عـن
النجم يقـع بالضبط على املدى الذي
يجـعله صــاحلــا للـحيـــاة، حيـث تكــون
ـــــة مبـــــا فـــيه درجـــــة احلـــــرارة معــتـــــدل
الكفـايــة لبقـاء املـاء يف حـالـة سـائلـة،
كــمـــــا يحــتـــــوي الــنــظـــــام علـــــى حـــــزام

نيزكي.
تبلـغ كتلــة الكــواكب اجلـديـدة 10 و12
و18 مـرة بقدر كتـلة االرض، وهي تدور
بـسـرعـة عــاليـة حـول الـنجم مبـدارات
تـبلغ مدتها 9 و32 و197 على التوالي.
ـــــــان الــكـــــــوكـــبـــني ـــــشــك الـعـلـــمـــــــاء ب ي
الــداخلـيني قــرب النجـم، قيـاســا علـى
بعـــدهـمـــا عـن الـنجـم، هـمـــا كـــوكـبـــان
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لـم يـتـم تــصـــــويـــــر الـكـــــواكـب، وامنـــــا
اكـتــشفـت بـــاسـتخـــدام تقـنـيـــة دوبلـــر
) Dopplerوتــسـمــى ايـضـــا تقـنـيــة
الـتـمـــايل(، والـتـي يعـمـــد الفـلكـيـــون
فيها الـى افتراض وجـود الكوكب عن
طـريقـة قيـاس تـأثيـر اجلـاذبيــة التي
يسلطهـا على النجمـة االم. اعتمدت
هـــذه الـطـــريقـــة يف ايجـــاد معـظـم الـ
180 كــوكبــا التـي مت اكتـشــافهــا حلــد

االن.
يف السنـوات االولى لـتصيّـد الكـواكب
كـانت تـقنيــة التمـايـل حسـاسـة فقط
اليـجــــــاد الـكــــــواكــب الـعــمـالقــــــة ذات
الكتلـة الضخمة النهـا تنتج متايالت
جنميـة اكبر نوعيا. على كل حال، مت
تـطــويــر هــذه الـتقـنيــة لـتحــديــد اين
ميكـن ايجــــاد الكـــواكــب ذوات الكـتلـــة

االصغر.
space.com عن موقع
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صخـــــريـــــان مــثل عـــطـــــارد. الـكـــــوكــب
االبعــــد يعـتقـــد بــــانه ميـتـلك مـــركـــزا
صلـبــــا مـن الـــصخـــــر واجللـيــــد وهــــو

محاط بغالف غازي.
املالحظـات احلديثـة من مرقب وكـالة
الفـضاء االمـريكـية  NASAاملسـمى
)مـرقب سبيـتزر الفـضائـي( كشفت يف
HD الــسـنــة املــاضـيــة عـن ان الـنجـم
  69830ميــتلـك حـــــزامـــــا نــيـــــزكــيـــــا
ايـضـــا، ممـــا يجـعله الـنجـم الـــوحـيـــد
املــشـــابه للــشـمــس املعــروف بــامـتالكه

لذلك احلزام.
حينمـا اكتشف احلزام الـنيزكي، ثارت
الــشكــوك يف احـتمــاليــة وجــود كــوكب
غـيـــر مـــرئـي يـــرعـــى الـنـيـــازك، والـتـي
يبـدو االن ان لهــا اكثــر من راعٍ واحـد.
يعتقـد البـاحثـون ان احلـزام النيـزكي
قــــــد يـكــــــون واقـعــــــا بــني الـكــــــوكــبــني

اخلارجيني او وراء الكوكب الثالث.
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