
وتـوجيـهـاته بـناء عـلى مـجـمل ما 
عرضه مـشيـراً الى ان هذه الدورات
الكات تـساعـد عـلى تـطويـر وبـنـاء ا
ـهـارات التي ـعـارف وا واكـسابـهم ا
تـدعـم الـعـمـلــيـة الـتـدريــبـيـة لـغـرض
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مديـر عام الدائـرة علي جـعفـر احللو
الـقــول ان (الـدائــرة حـددت االول من
ـــقــبل مـــوعــدا لـــصــرف رواتب آب ا
ـضمـون لـفئـتي (الصرف العـمال ا
الـيـدوي وحـاملي الـبـطـاقـة الـذكـية)
بــعــد اســتـكــمــال جــمــيع االجـراءات
الالزمة لـتـوزيع الرواتب بـالـتنـسيق
صـرف الرافدين مع االدارة العامـة 
ن لـديهم وكالء ـستـحقـ  داعيـاً ا
حـصرا الى مـراجـعـة اقسـام الـدائرة
لـغـرض اصـدار شــهـادات حـيـاة لـهم
في بـغـداد واحملـافـظـات. واضاف ان
ـضمـون الـذي لديه خـدمة تـقـاعد ا ا
30 سنة فاكثـر يستلم راتبـا تقاعديا
قدره 600 الف دينار لـشهرين فقط 
ــتـقــاعـد الــذي لـديه فــيـمــا يـتــسـلم ا
خدمـة اقل من 30 سـنة مـبـلـغـا قدره

 540ألف دينار. 
ـتـوفى التي وبـ احللـو ان عـائلـة ا
لــديـهــا اكـثــر من ثالثــة مـســتـحــقـ

تستلم راتبـا تقاعديا قدره 500 ألف
ديـنـار فــيـمـا تـسـتـلـم الـعـائـلـة الـتي
لديـها مسـتحـقان راتبـا مقداره 480
ــتــقــاعــد ألـف ديــنــار امــا عــائـــلــة ا
تـوفى الـتي لـديهـا مسـتـحق واحد ا
فــتــســتــلم راتــبــا مــقــداره 460 ألف
ــديــر الــعــام جــمــيع ديــنــار. ودعــا ا
ـضـمـون الى ـتـقاعـدين ا الـعمـال ا
ــصـارف حــسب مــنـاطق مــراجـعــة ا
ســكـنــاهم لـغــرض اسـتالم رواتــبـهم
ـسـتـمـسـكات مـسـتـصـحبـ مـعـهم ا
ـتمثلة بالهـوية التقاعدية الثبوتية ا

او البطاقة الذكية).
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وافتـتح الوكـيل االقدم لـوزارة العمل
فالـح هادي الـعـامـري دورة عن طرق
واسـاليب الـتـدريب اقـيـمت في قـاعة
ـركـز الـعـراقي - الـكـوري بـحـضور ا
مديـر عام دائـرة التـدريب والتـشغيل
عـــمـــار عـــبــــد الـــواحـــد يـــوم االحـــد

ستحق لفئتي ضمون وخلفـهم ا ا
(الصـرف اليـدوي وحـاملي الـبطـاقة
الــذكـيــة) لــشـهــري تــمـوز وآب لــعـام

2018 في بغداد واحملافظات.  
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
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لــلــغـبــار خالل ســاعــات الـظــهــيـرة
نـاطق الصحراوية خصوصا في ا
في مـــدن جــنـــوب الــبالد مـــيــســان
والـــــبــــــصــــــرة وواسـط وذي قـــــار
وبصورة اقل في بادية السماوة ),
ـــغــــبـــرى واضــــاف ان (االجــــواء ا
تــســتــمــر لــغـــلــيــة  يــوم االربــعــاء

قبل).. ا
فـيـمـا اكـد الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) أمس أن (طــقـس الــيــوم
ـــنــطــقـــة الــوســطى االثـــنــ  في ا
سيكـون صحـوا و درجات احلرارة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ÊU e «–  Uðd Uł

توقع مـنبئ جوي  اسـتمـرار موجة
الغبـار في الوسط واجلنـوب لغاية

قبل.  يوم األربعاء ا
ـنبئ الـتابع لـلهـيئـة العـامة وقال ا
والرصـد الـزلـزالي في وزارة الـنقل
صــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى
مـوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي امس
ان (تــــوقــــعـــات خــــرائط الــــطـــقس
الصادرة تشير الى استمرار نشاط
ـثـير الـريـاح الـشـمالـيـة الـغـربـيـة ا

بغداد
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ـشــاركـة 15 مـتــدربـاً من ـاضـي  ا
منسوبي دوائر الوزارة. 

وقــدم عـبــد الــواحـد خـالل االفـتــتـاح
نـبـذة عن تـدريب وتـطـويـر الـعـامـل
في الـــــدائـــــرة واهـــــمـــــيـــــة الـــــدورة
واالهـداف الـتي تـسـعى لـتـحـقـيـقـها
ـهارات مؤكـدا على ضـرورة تعـزيز ا
ــدرب لـالرتــقــاء ــتـــلــكـــهــا ا الـــتي 
ــهـــني الــذي بــنـــوعــيـــة الــتـــدريب ا
سـيـنــعـكس ايـجـابــا عـلى مـخـرجـات
ـواكـبة الـعـمـلـيـة الـتدريـبـيـة سـعـيـا 
التطورات والتغـيرات السريعة التي
حتدث في مجاالت العمل. وقال بيان
ثان ان الـدورة تضـمـنت موضـوعات
عدة منها (اسس الـتعليم واالهداف
الـــتــدريــبــيــة والــتــواصل الــفــعــال
ووســــــائـل االيـــــــضــــــاح وطـــــــرائق
التدريب وتقو العملية التدريبية
درب النـاجح والتدريب الـفعال). وا
من جانـبه ابدى الـعامري مـالحظاته
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قد ال يرضى البعض من قولي هذا 
ن يـتظـاهـرون أمام الـكامـيـرا ويلـتقـطـون سيـلفـيات لـقـد شاهـدتُ الكـثـيرَ 
ـتـظاهـرين  شـيوخ وفـيـديوات  وهُم أبـعـد مـايكـونـون من التـظـاهرات  وا
وجـهاء وغيرهم الكثيـر من مُدعي الوطنية الكـاذبة يصورون أنفسهم  ثم
يـنشروها في الفيس وعـلى مواقع التواصل األجتماعي  وتـأتي التعليقات
ـغوار ٠٠٠٠٠٠٠أنتَ ( أنتَ الـوطـني الـغـيـور  أنتَ الـبـطل ا الـكـاذبـة أيـضـاً
هُم أبـــعــد مـــايـــكــونـــون من شـــرف الـــكــلـــمــة ) وأنـــا أعـــرفــهـم جــيـــداً أنتَ
ـتلـكون ـوقف٠٠٠٠٠٠ أبـطال الـتظـاهرات هُم أولـئك الـشبـاب الذين ال  وا
نتفعة أرعبوها قوتهم اليومي والذين أرعبوا احلكومة الفاسدة وبطانتها ا
بـأيديهم البيضاء التي كسرت زجاج صلف احلكومة وفساد بطانتها حتى
ـطـالب جــعـلـوهـم يـتـوســلـون بـكـل الـوسـائـل ألرضـائـهم بــتـحــقـيق بـعـض ا
نـتفضـ بواسطة ( الـهامشـية لسـحب البسـاط من حتت أقدام الشـباب ا
دعّـ الـذين ركبـوا مـوجة الـتـظاهـرات وذهـبوا إلى جتـار الـتظـاهـرات ) وا
عسول الكالم والوعود الـعبادي كي ينالوا شرفَ مـقابلته ويستمعـوا منه 
الـفضائية واخلطب الرنـانة حملاربة الفساد والفـاسدين والنتيجة( هواء في

شبك)٠
ـباركـة ولوال تلك الـدماء البـريئة مـا أريد قـوله أنه لوال أنتـفاضة الـشباب ا
ـا أرتـعــبتْ احلـكـومـة الــفـاسـدة وجـعـلت الــتي أُريـقت عـلى مـذبـح احلـريـة 
شروعة طالب ا الـعبادي يدبج منمق  القول حينما يصرح أنني أقف مع ا
لـلمـتظـاهرين ولـكن هنـاك خط أحمـر  ٠٠٠٠٠  هذه ال( ولـكن) وهذا اخلط
ـنـتـفـضـ وموقف األحـمـر أصـبـحت غـيـر ذات جـدوى بـأصرار الـفـقـراء ا
ــرجـعـيــة األخـيـر الــتي وقـفـت ودعـمت الـتــظـاهــرات بـخـطــبـتـهــا األخـيـرة ا
ـقـبـلـة والـتي أن وحـذرت احلـكــومـة من غـضـبـة الـشـعب ا
اســتـمـرت حتـرق األخــضـر والـيـابـس لـذلك طـالـبت أن
يـتـولى احلـكـومة رئـيس وزراء شـجـاع قـوي وحازم .
فـهل نـنـتـظـر ذلك الـيـوم أم سـتـجـري الـريـاح بـأجتاه

معاكس .
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الــتــهـم حــريق في الــنــجف مــخــزنــا
كــبـــيــرا لـــلــمـــواد الــبالســـتــيـــكــيــة
دني انه واوضحت مديريـة الدفاع ا
ـعــرفـة  تــشـكــيل جلـنــة حتـقــيـقــة 

اسباب احلادث.
ــديــريــة في بــيــان امس ان وقــالت ا
ـــدني تـــمــكـــنت من (فـــرق الـــدفــاع ا
اخــمــاد حــريـق انــدلع وسط مــخــزن
واد البالسـتيكـية بحي كبيـر لبـيع ا
الــقــدس في احملــافــظــة) واضـاف ان
(احلــــريـق ادى الى احلــــاق اضــــرار
ماديـة كبـيرة دون وقـوع اية خـسائر
بـشــريـة) مـشـيــرا الى انه ( انـقـاذ
اكثر من 500 دراجة نـارية ومـخازن
ومـــواكب حـــســــيـــنـــيـــة مـــجـــاورة),
واوضح الـــبـــيــان انه (  تـــشـــكــيل
ـــعــرفـــة اســبــاب جلــنـــة حتــقــيـــقــة 

احلادث).
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ـدني فـيـمـا أعـلـنت مـديـريـة الـدفاع ا
في محافـظة ديالى عن إخـماد حريق
انـدلـع في أنـبــوب نـفـطـي في قـضـاء
بـلـدروز الــتـابع لـلـمــحـافـظـة .وقـالت
ـديـريـة في بـيـان  إن (فـرق اإلطـفاء ا
جنــحـت بــإخــمــاد حـــريق انــدلع في
أنـــبـــوب نـــفـــطي فـي الـــقـــضــاء وأن

األضرار كانت مادية). 
وأعــلن مـديــر نـاحـيــة اإلمـام مــحـمـد
الـسكـران الـتابـعـة للـمـحافـظـة هادي
ـعمـوري  عن إخـمـاد حـريق اندلع ا
فـي بـســتــان لــلــنــخــيل مــسـاحــته 5

ات .  دو
عـموري في بيـان  إن (حريقاً وقال ا
كـــبـــيـــراً انــدلـع في بـــســتـــان زراعي
لـلنـخـيل في أطـراف الـناحـيـة  تـبلغ
ـات نتـيـجـة إحراق مـساحـته  5دو
نفـايات قـريـبة مـنه وامتـداد النـيران
الــيه وان ثالث فــرق إطــفــاء جنــحت
فـي إخـــمـــاد احلـــريق الـــذي كـــاد أن

يــتـــمـــدد بـــشـــكل ســـريع مـــا اجـــبــر
الـسـلـطــات عـلى اجالء نـحـو سـبـعـة
آالف شخص بحسب ما اعلن جهاز

حماية الغابات.
وكـــان حــريـق "كــرانـــســتـــون" انــدلع

االربعاء.
واعلن اجلـهـاز ان االخطـار الـناجـمة
عن حــريق "كــرانـســتــون" دفـعت الى
ــتـــنـــزهــات اغـالق مــوقـت لــكـــافـــة ا
التابعة جلهاز حماية الغابات ضمن
اطــار مـحـمــيـة ســانـتــا روزا وجـبـال
ـصــنـفـة مــعـلـمـا ســان جـاسـيـنــتـو ا

وطنيا.
ÂUNð« tOłuð

و تـــوقــيـف رجل يـــبــلغ 32 عـــامــا
ووجـه الـــيه االتــــهـــام بـــاضـــرام 15
ا فيها حريق "كرانستون". حريقا 
وحذرت هـيئة اخلـدمات الـطارئة في
كاليـفورنـيا من ان "مخـاطر احلرائق
مستمرة في االرتفاع في كاليفورنيا.
احـرصـوا عـلى ان تـكـونـوا جـاهـزين
مع عـائالتـكم واصـدقائـكم لـعـمـلـيات

." االخالء. كونوا يقظ
واجلمـعـة طلب حـاكم الـوالية جـيري
ــسـاعـدة الـفــدرالـيـة "النـقـاذ بـروان ا
ـمتلـكات" بحسب االرواح وحماية ا

ما اعلن مكتبه في بيان.
وطــلب بــراون مــسـاعــدة الــطــائـرات
الــعـسـكــريـة وتــوفـيــر لـوازم االيـواء

ـــــيــــــاه الى 30 الف شــــــخص  وا
اجالؤهم فـي شــاســتـــا كــاونــتي في
شمـال وسط كالـيفـورنيـا حيث خرج
حـريق "كـار" عن الـسـيـطـرة بـحـسب

البيان.
واعــلـن بــراون حــالـــة الــطــوار في
شاستـا وامر قوات احلـرس الوطني
ـؤازرة 3400 عــنــصــر اطــفــاء في
مـحـاولـة الحـتـواء حـريق "كـار" الذي
دمر 500 مـبنـى واتى عـلى اكـثر من
هكتار من االراضي. 19400
واجلـمـعـة اعــلن مـسـؤول وفـاة رجل

ال والعتاد عرفة قوة وسالح فعال إن لم يوازي ا الـذي نفهمه ان العلم وا
تـقدمـة ومنـها الـعسـكـري فانه يـتفـوق علـيه وقـد طالـعتـنا بـلدان الـعـالم ا
ـاضي بصـناعـة "علم تـحدة االمـيركـية فـي تسـعيـنيـات القـرن ا الـواليـات ا
الـتجهـيل" بكونه أحـد العلوم الـذكية اجلـديدة مع انه علم قـد يتعامل مع
تـكيـيف العقـول وترويضـها وله منـهجـيات ومسـاقات تدرس في اجلـامعات
لــكن غـيــر مــصـرح به لــآلخـرين اذ اقــتـرنـت وظـيــفـة هــذا الـعــلم بـلــجـان
يـة االولى وبدايته كـانت بتضـليل الرأي الـعالقات الـعامة مـنذ احلرب الـعا

العام االميركي واقناعه بدخول احلرب آنذاك.
وال بـد من االشارة الى ان ذلك جاء وفق خطط استراتـيجية تخدم مصالح
ـتــحـدة لـتــجـعـلـهــا تـتـولـى الـصـدارة في ادارة الــعـالم بـدال عن الــواليـات ا
بـريطـانيا و"عـلم التـجهيل " الـذي يقول عـنه تشـومسكي أنـه الصنـعة التي
هي ( بث تـعد االبن االصيل للـحكومة االمريـكية يسـتند الى ثالث قنوات 
الـرعب واخلوف واثارة الشكوك وصناعـة احليرة لدى الناس) وهذه تأتي
ـا جـاء في بـروتـوكـوالت حـكـمـاء صـهـيـون وقـد طـبـقـتـها مـتـسـقـة تـمـامـا 
االدارات االمـريكية في احتـــــــــالل بلدان منها الـعراق وقبلها افغانستان
وتـدمـيـر أخـريـات مـثل لـيـبـيـا وسـوريـا والـيـمن وتـونس والـقـــــائـمـة تـطول
لألسـف في البيئة الـعربية ضمن مـنهج ما كان يـعرف بأسم جلنة االعالم
ـــعــروفـــة عن االعالم األمـــني الــتـي تــقـــوم بـــــشن احلـــمالت االعالمـــيــة ا

االميركي.
وفي مـقــاربـة واقـعـيـة لـلـحـالـة فـان بـلـدان الــنـهـضـة احلـديـثـة مـثل الـيـابـان
ومـاليزيا وحتى تركيا البلد اجلار للعراق فانها ال تملك النفط والغاز لكنها
تـقدمة .. دارس ا التي هي من نتـاج اجلامعـات وا بدعـة  تـمتلـك العقـول ا
ـنهـج "علم ـا الـذي يـحـيـرنـا حـالـيـا أن الدولـة الـعـراقـيـة اخـذت تـسـيـر  ا
اذ الـتـجـهـيل" وجـعـلـته مـنـهج عـمل فـي وزارتي الـتـعـليـم الـعـالي والـتـربـية 
سـبـوق في السـنـوات االخيـرة نـحو شـرعت الـوزارتان عـلى انـفـتاح غـيـر ا
مـنح موافقـات أفتتـاح اجلامعات والـكليـات االهلية بـشكل يفـوق اجلامعات
سـتوى وبـطريـقة ذات مـدلـول جتاري بـحت بـغض النـظـر عن ا احلـكـوميـة 
ـشاريع التـجارية حتى اننـا عنـدما نلـتقي بـبعض اصحـاب هذه ا الـعلـمي 
ـادي والطالب (الـكليـات واجلامـعات) جندهم ال يـفكرون سـوى باجلانب ا
ال يـعد سـوى زبونـا مسـتهـلكا يـحسب أشـهر الـسنـة الدراسـية لكـي ينجح
باستـثناء عدد وبـدرجات عالـية دون دراسة وعنـاء وتمكـ معرفي وعلـمي 
وهـذا الـرأي يـشـهـد به كل اسـاتذة مـحـدود جـدا من تـخـصـصـات عـلمـيـة 

ارسون التدريس . اجلامعات الذين 
وامـا وزارة الـتـربيـة فـهي االخرى اصـبـحت لـها االسـبـقـية عـلى شـقـيقـتـها
الـتعلـيم العالي وبـفضل قراراتهـا حتولت الكـثير من البـيوت السـكنية الى
الكـات تـعلـيـميـة في غـالبـيـتهـا غـير مـدارس اهـليـة ذات (يـافطـات) بـراقة 
مـؤهلة للتعليم والدلـيل اصبحنا في اجلامعات نتـلقى مخرجات تمثل امية
ـهـمـة تـعـلـيم الـطـالب الـكـتـابـة حـقـيـقـــــيـة امــام احلـرف الـعـربي  ونـقـوم 
والــقـراءة عـلى طـريــقـة (دار دور نـوري وكع بـالــــــتـنـور) ومن الـواضح ان
الـدولة العراقـية اخذت تمارس مـنهج التجهـيل وبخطط بعـيدة عن النهوض
بـالـواقع الـتـعلـيـمي والـتـربوي ضـمن مـا يـطـلق علـيه "خـصـخـصة الـتـربـية
عـنى تـدميـر الـعراق عـبر قـطـاعي التـربـية والـتعـلـيم فالـعراق ال والـتـعلـيم 
يـخــدمه سـوى مـنـهج مـركـزيـة الـتـعــلـيم ضـمن اشـراف مـؤسـسـات الـدولـة
دارس اخملـتصة وكذلك الـتقن الى حـد كبير مـن اجلامعات والـكليات وا

االهلية . 
ــنح اجــازة فــتح مــدرســة اهــلــيــة في ظــاهــرة والــيــوم كل مـن هب ودب 
خـطـيرة والـتربـيـة تعـلم جيـدا مـاذا يحـصل من حـاالت تهـاون وتراجع في

ستوى العلمي ..  ا
ـؤثــرين عـلى مـصـادر ويــعـد االقـبـال الـشــديـد ألصـحـاب رؤوس االمـوال ا
الـقرارات احلكـوميـة بتوغـلهم في عمق احلـالة والتـأثير عـلى اجهزة ادارة
صـاروا من ينـطـبق عـلـيـهم الرأي ب" ادوات الـعـقـول في الـدولـة العـراقـيـة 
دارس صـناعة التجهيل"  وحتـولت الكثير من كليات وجـامعات التعليم وا
االهـلـية الـى مشـاريع يـتسـابق فـيـها اصـحـاب الثـراء بـنفـس سبـاقـهم على
اجـازات افـتـتـاح مـطـاعم الـبـاجه والـكـبـاب والـقـوزي فـأصـبـحـت اجلـامـعة
ـدرسـة.. ال يـا تـوازي الـبـاجـة والـقـوزي يـوازي الـكـلـيـة والـكـبـاب يـوازي ا
اصـحـاب الـشـأن ما هـكـذا تـدار عـملـيـة صـنـاعة الـعـقـول ومـسؤولـيـة  بـناء

اجملتمع فهي ليست مطاعم صناعة الطعام .
ويـنـبـغي ان نـشـيـد بقـرارات وزارة الـتـعـلـيم في اقـليم
ـسائية كـردستان الـعراق باغالق معـظم الدراسات ا
في ـئـة  بـالـكـلـيـات االهـلـيـة بـنـسبـة تـصل الى 70 بـا

محاولة منها للحفاظ على الرصانة العلمية .

في اجلـزيـرة) وقـال النـاطق بـاسم
الــوكــالــة اإلنــدونــيـســيــة لــتــفـادي
الـــــكـــــوارث ســــــوتـــــوبـــــو بـــــورو
نــوغــروهــو فـي بــيــان امس (قــتل
شـخص في شـرق لومـبـوك واثـنان
في شمـال اجلزيـرة كمـا جرح أكـثر
من 20 شـــخــصـــا جــراء الـــزلــزال
وتــضــرر مــنــزل بــشــكل كــبــيــر في

لومبوك).
واوضـح ان ( ســـلــــطــــات اغـــلــــقت
اجلــزيــرة بــشــكل مــؤقت مــسـارات
ــشـي في جــبل ريـــنــجــاني وسط ا
مـــخـــاوف مـن حـــدوث انـــهـــيــارات
طــيـنـيــة بـعـد الــزلـزال) فـيــمـا قـال
النـاطق بـاسم وكـالة اجلـبـوفيـزياء

العـظمى 41مئـويـة وحركـة الـرياح
شمالـية غربـية خفـيفة الى مـعتدلة
الـسـرعـة وي الـشـمـالـيـة صـحـوا و
درجــات احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم
السابق وفي اجلـنوبيـة صحوا مع
تصاعد الغبار في بعض االماكن ).
 فـيـما ضـربت هـزة ارضـيـة جـزيرة
لــومــبــوك االنــدنــوســيــة بــقــوة -6
4درجات على مقياس ريختر .وقال
رصد األمريكي لـلزالزل في تقرير ا
امس ان ( إن الهـزة القـوية ضربت
عــلى عــمق 7 كــيـــلــومــتــرات امس
األحد عـلى بـعد 50
كــيــلــومــتــرا شــمــال
شرق مديـنة ماتارام

الـرئـيــسـيـة
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تــطــلق دائــرة الــتــقــاعــد والــضــمـان
االجــتــمـاعي لــلــعـمــال الـتــابــعـة الى
وزارة العـمل والـشؤون االجـتـماعـية
ـقـبل رواتب الـعـمـال يـوم االربـعـاء ا
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فالح هادي العامري

الــــــشــــــمـــــسـي يــــــعــــــمل احلــــــقل
غـناطـيـسي للـشمس عـلى حمـاية ا
الـكواكب ومـنـها كـوكـبـنا بـالـطبع
شـحونة من اإلشعـاعات الكـونيـة ا
) ,وقـــال  أســتـــاذ فــيــزيـــاء بالزمــا
الفـضاء في جـامعة نـيوهـامبـشاير
ـر بـدورة نـاثـان شـوادرون (أنـنـا 
شمـسيـة غـريبـة جدا وتـستـمر في
إظهار مـؤشرات على االجتـاه نحو

األسوأ).
ورغم ذلك يرى العلماء أن (األرض
لن تـتـأثر كـثـيـرا بـهـذا األمـر حيث
ســيــشـمـل الـتــأثــيـر رواد الــفــضـاء
وأولــئـك الــذين قــد يـــتــنــقــلــون في
الـــفــــضــــاء وحتــــديـــدا الــــرحالت
ـريـخ عـلى ســبـيل ــأهـولــة إلى ا ا
ـــثــال وان  الـــدورة الــشـــمــســـيــة ا
ـا يرافـقهـا من ضعف في الدنـيا 
ـــغــنــاطــيــسي لــلــشــمس اجملــال ا
ســيــنـجم عــنــهــا زيـادة في نــســبـة
اإلشــعـاعــات أكـثــر بـنــحـو  30 في
ــعــتـــاد لــكن الــســؤال ـــئــة عن ا ا
بـــشــأن حـــجم مــشـــكــلـــة اإلشــعــاع
الكوني يظل مفتوحا) ,مشيرين ان
 (هـذا األمـر لـيس غـريـبـا حـيث أن
النشاط الشمسي قد يتراجع خالل
دورة تـســتـغـرق  11 عـامــا ومـنـذ
2008 أكــمــلت الــشــمس  24 دورة
حـــــتـى اآلن إال أنـــــهم حـــــذروا من
نـتـيـجـة اسـتـمـرار الـوضع احلـالي
بــأنه قــد يــؤدي إلى دخــول األرض

في عصر جليدي مصغر).

يؤدي إلى كارثة لوال النجاح في منع
اتــسـاعـه إلى الـبــســاتـ الــقـريــبـة).
وكانت وزارة الداخلـية قداعلنت عن
الـسـيـطــرة عـلى احلـريق الـذي نـشب
داخل مــطـبـعــة في شـارع الــسـعـدون
ببغداد. وقال متحدث باسم الداخلية
في بـــيـــان ســابـق  إن (فــرق الـــدفــاع
دني سيطـرت على حريق نشب في ا
نـطـقـة الـسـعـدون بـبـغداد مـطـبـعـة 
و الـــعـــثـــور عـــلـى ثالث جـــثث من
ـــطـــبــعـــة جــراء الــعـــامــلـــ داخل ا
ؤسـسات ).وتشـهد عـدد من مبـاني ا
احلـــكــومـــيـــة واالســواق في بـــغــداد
واحملافظات حرائق تندلع اما بسبب
ارتـفـاع درجـات احلـرارة او الـتـماس
الكهربائي  كـان اخرها حريق اندلع
ـواد الــتـجــاريـة  في احــد مـخــازن ا

نطقة جميلة في بغداد .
عــــلـى صــــعـــــيــــد اخـــــر أخــــلى آالف
االشـــخـــاص مـــنـــازلــهـم في جـــنــوب
كـاليـفـورنـيـا هربـا من حـريق مـفـتعل
اجـتـاح صبـاح الـسـبت جـنـوب شرق
لــوس اجنــلـيـس بـعــدمــا كــان حـاكم
ــسـاعــدة الــفـدرالــيـة الــواليـة طــلب ا
كـافحـة حريق مـدمر يـجتـاح مناطق

اخرى من الوالية.
وقـضى رجال اطــفـاء خالل مــكـافـحـة
حريقي "كرانستون" في جنوب شرق
لــوس اجنـــلــيس و"كـــار" في شــمــال
كاليـفورنيـا اللذين يـعتبـران االخطر
بـــ حــــرائق عــــدة جتــــتـــاح اكــــثـــر

الواليات االميركية اكتظاظا.
واجتاح حريق ثالث اطلق عليه اسم
"فــيـرغــوسـون" مـتــنـزه يــوسـيــمـيـتي
الوطـني في وسط كـالـيفـورنـيا وادى
الى وفــاة رجل اطــفــاء قــبـل بــضــعـة
ايام مـا اجبـر السـلطـات على اغالق
ــعــالم الــســيــاحـيــة في الــبالد اهم ا

جزئيا.
ويحـاول اكـثر من  1300رجل اطفاء
مـكــافـحـة حــريق "كـرانــسـتـون" الـذي
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ثان خالل مكافحة احلريق.
واعلن متـحدث باسم اجـهزة االطفاء
في كالـيفورنـيا لـوكالـة فرانس برس
"قضى رجال اطـفاء في احلـريق. بعد
ظهر امس (اخلـميس) قضى شخص
(...) خالل قـيادته جـرافـة كـمـا قضى

اطفائي في مدينة ريدينغ مساء".
وكـانت الـسلـطـات اعـلـنت قـبل بضع
ســـاعــــات وفــــاة ســــائـق اجلــــرافـــة
مــضــيــفــة ان احلــريق عــبــر مــجــرى
لـلـمـيـاه واجـتـاح غـرب ريـديـنغ الـتي

يبلغ عدد سكانها  90الفا.
من جـــهـــته قـــال ســـكـــوت مـــاكـــلـــ

ـــتـــحــــدث بـــاسم ادارة الــــغـــابـــات ا
ومــكــافـحــة احلــرائق "الــنـار تــتــمـدد
بـــســرعــة مـــا يــدفـع قــوات االمن الى
اجــراء عــمــلــيــات اجالء بــاســرع مــا
ــدنــيـ ــكن. هــنــاك جـرحى بــ ا

." واالطفائي
وتـوقــعت ادارة الـغــابـات ومـكــافـحـة
احلرائق في كاليفورنيا على موقعها
االلـكــتـروني "اسـتــمـرار اجلـو احلـار
واجلاف طـوال نهايـة االسبـوع" كما
يــتــوقـع ان تــرتــفع درجــات احلــرارة
وقع ان "الرياح بشكل كبيـر. وتابع ا
رتفعة والـنباتات اجلافة واحلرارة ا

ـــكن ان تـــؤجج احلـــريق". عـــوامل 
وفي حـريق مـنـفـصل قـضى الـسبت
خمـسـة اطفـال من عـائـلة واحـدة اثر
اشــتــعــال الـنــيــران في احــد فــنـادق
واليـــة مــيــشــيــغـن في شــمــال شــرق
البالد بحسب ما اعلن مكتب رئيس

الشرطة احمللية.
كتب ان امرأة تبلغ 26 عاما وتابع ا
تربـطهـا باالطـفال صـلة قـرابة قضت
في احلـــريق الــذي انــدلـع في فــنــدق
"كـوزمو اكـسـتـنـدد ليـفـيـنغ" في بـلدة
ســودوس. وتــراوح اعــمــار االطــفـال

ب سنت وعشر سنوات.

شعار
 وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

واألرصــاد اإلنـــدونــيــســيــة هــاري
تــيـرتـو دجــاتـمــيـكـو بــأنه( لم يـتم
إصـــدار أي حتــــذيـــر من حـــصـــول
تـسـونـامي لــكن  تـسـجـيل أكـثـر
من  40 هزة ارتـداديـة وان الـزلزال
كــان قـــويــا جــدا وكـل من كــان في
ـنـازل  أصـيـبـوا بـالـذعـر وهـربوا ا
إلى اخلــارج مع انــقــطــاع الــطــاقـة

الكهربائية ).
pK  ¡ULKŽ

وعـلى صـعــيـد اخـر يـعـتـقـد عـلـمـاء
الـفـلك أن شـيـئـا غـريـبـا يـحـدث في
الشمس خـصوصا أنـها تدخل في
فـتــرة (الـدورة الــدنـيــا) من الـدورة
الشمـسية الـتي يتراجع فـيها عدد
الـبـقع الـشمـسـيـة بـيـنـما
تزداد نـسبـة اإلشعـاعات
الـكونـيـة.وقـال  العـلـماء
في بيان امس إن (نسبة
اإلشـعــاعـات في الـدورة
الـدنـيـا ازدادت بـصـورة
ال مــثـيل لــهــا مـنــذ بـدء
عـصـر الـفـضـاء وخالل
الــــدورة الـــشـــمـــســـيـــة
نتظمة التي تستغرق ا
 11عـــامـــا تـــتـــضــاءل
الــــبـــقع الـــشـــمـــســـيـــة
وتضـعف الـتـوهـجات
ويـــــــتــــــراجع اجملــــــال
ــــــغـــــنــــــاطــــــيــــــسي ا
لـلــشـمس) ,واضــافـوا
انه (في ذروة الـنـشاط e»‰∫  جرحى ومصابون جراء زلزال أندونيسيا “


