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دخل اعتـصام حمـلة الـشهادات
الـعـلــيـا يـومه اخلــمـسـ حتت
اشـعــة الـشـمس احلـارقـة وسط
دعـوات جملــلس الـنــواب لـعــقـد
ـــنــــاقـــشـــة جـــلـــســــة طـــارئــــة 
اوضـاعــهم وحتـقـيق مـطـالـبـهم
ـشـروعـة بـالـتـعـيـ واحـتـرام ا

جــهــود الـــكــفــاءات الــعـــلــمــيــة
الـــشـــابــة. ورصـــدت (الـــزمــان)
اعتصام الكفاءات العلمية امام
مـبــنى وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي وجتـــاهل
طــــلـــبـــات تــــعـــيــــ اصـــحـــاب
الـكفـاءات العـلمـية الـذي قضوا
ســنـوات طـويـلــة لـلـوصـول الى
مـــرتــبـــاتــهم الـــعــلـــمــيـــة الــتي

ــتــقــدمـة حتــتــضــنــهـا الــدول ا
لالســتـــفــادة مـــنـــهــا في بـــنــاء
ــؤسـسـات والــنـهـوض بـواقع ا
ــعــتــصــمـون الــبــلــدان. وقـال ا
لـ(الزمـان) امس ان (اعتصـامنا
دخل يــــــــومـه اخلـــــــمــــــــســـــــ
وسـنسـتـمـر بذلك حـتى حتـقيق
ـشـروعـة والـتـعـجـيل ـطـالب ا ا
بـتـعيـيـننـا في وزارات الـدولة)

داع مجلس النواب الى (عقد
ـــنــــاقـــشـــة جـــلـــســــة طـــارئــــة 
اوضـــاعـــهـم وايـــجــــاد حـــلـــول
الســتـــثــمـــار الــدمـــاء الــشـــابــة
والـكـفوءة) مـؤكـدين (حـصـلـنـا
ــاجـســتـيـر عـلى الــدكـتـوراه وا
منذ سنوات لكن الوزارة تتذرع
بعدم وجود تخصيصات لقبول
أســـاتـــذة أو مــوظـــفـــ جــدد)

الفـــــــتــــــــ الى انـه (مـن واجب
احلـكـومة ايـجـاد حـلول عـاجـلة
ــهـمـة اسـوة لـتـلك الــشـريـحـة ا
بـأقـرانـهم االخـرين) واضـافـوا
ــعــتــصــمـ ان (الــكــثــيــر من ا
يــتـعــرضـون الى حــاالت اغـمـاء
وفـقــدان الـوعي بــسـبب اشــعـة
الـــشـــمس احلـــارقـــة) واوضح
ـعـتـصـمـون ان (هـنـاك اهـمـال ا
وتـقـصـيـر واضـحـ وتـهـمـيش
مـتعـمـد الحتـضـان الطـاقات في
بــنــاء الــبالد وهــذه يــعــود الى
توزيع التـعييـنات ب االحزاب
تـحاصـصة) متـسائـل (اين ا
احلكـومة من اعتـصامـنا هذا? 
اليس من واجـبهـا توفـير عيش
كر البنائها الذين يعانون من
االقـــصــاء والـــتــهــمـــيش وعــدم
حـــصـــولــــهم عـــلى حــــقـــوقـــهم
ــشـــروعــة الــتي كــفــلــهــا لــهم ا
الــدســتــور) مــطــالــبــ رئـيس
ـــهـــدي الــــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
بـ(الـــــتــــــدخل الــــــفـــــوري ورفع
احلــيف والــظـلـم عن الـكــفـاءات
الـعـلـمـيـة وايـجـاد سـبل عـاجـلة
الحــتـــضـــان هـــذه الــشـــريـــحــة

العلمية). 
ومــنــعت الــقــوات االمــنــيــة من
اجـــراء تـــغـــطــــيـــته مـــبـــاشـــرة
لـلـمـعـتـصـمـ واجـبـرت بـعض
وسـائل االعالم عـلى قـطع البث
وقــــامت بــــاحــــتــــجــــاز بــــعض
االشــخـاص كــمــا قــامت قـوات
مــــكــــافــــحــــة الــــشــــغب بــــفض
االعــتـصــمـام ووقــعت اصـابـات
إثر اقتـحام سائق دراجـة نارية
مـن نـوع (سـتـوتــة) االعـتـصـام
واتـضـح أنه كـان مــخــمــورا مـا
أوقع إصـابات بـلـيغـة بـعدد من
. (تــصــريح وزيـر ــعـتــصــمـ ا

الـتـعـلـيم الـعـالـي حـول احلادث
ـعتـصمون ص 3). كمـا حمل ا
رئـــيس الــــوزراء مـــســــؤولـــيـــة
احملــــافـــظــــة عـــلـى حـــيــــاتـــهم.
وضـيفت جلـنة الـتعـليم الـعالي
والــبـــحث الــعـــلـــمي بــرئـــاســة
الـنائـبة غـيـداء كمـبش وفداً من
ـــثــلـي مــعـــتـــصــمي حـــمـــلــة
الـشـهـادات الـعـلـيـا.واسـتـمـعت
ـتــعـلــقـة ــطـالــبـهـم ا الـلــجـنــة 
بـتــوفـيـر الــدرجـات الـوظــيـفـيـة
الـكـافــيـة  مـشــيـرة الى حـرص
الـلـجــنـة عــلى حتـقـيـق مـطـالب
ـهـمـة. وكانت هـذه الـشـريـحـة ا
كمبش قـد تعهـدت بدعم مطالب
اخلـريـجـ وحـمـلـة الـشـهـادات
ـعتـصـم  وضـمـان حقـوقهم ا

امام مجلس النواب . 
واكـدت كــمـبش في تـصـريح ان
(اصحاب الشهـادات معتصم
مــنـذ اسـابـيـع دون االسـتـجـابـة
ـشـروعـة بـالـتـعـي طـالـبـهم ا
في دوائـر الـدولـة) ولـفـتت الى
ان (هــــذا الـــتـــظـــاهـــر هـــو حق
دسـتـوري وشـرعي) مـؤكدة ان
كنه استيعاب (سوق العمل ال
اجلـميع لـكن تـلك الكـفاءات لـها
حق واجـب  وهــــذا االخــــفــــاق
تتحمله احلكومات السابقة في
خلق سـوق عمل يـستـوعب تلك
الــــكـــفـــاءات) واشـــارت الى ان
(الـعــراق يـعــتـمــد عـلى واردات
الــنـفط ولـم نـشــاهــد اي تــطـور
لـلــقـطـاعــات االخـرى الــزراعـيـة
والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــجـــاريــة

واالســـتــثـــمـــار  والـــتي لــو 
تـفعـيـلـهـا وتـطويـرهـا لـوصـلـنا
الى وضع نـحـسـد عـليـه وكانت
تلـك الكـفاءات تـعمل وتـبدع في

بلدها). 
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وعـــد امـــيـــر الـــكـــويت صـــبــاح
االحمد اجلابـر الصباح رئيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
ـسـاعـدة الـعـراق احلـلـبـوسي 
وااليــفــاء بــالـتــزامــات مــؤتــمـر
ـــــدن ـــــانـــــحـــــ العـــــمـــــار ا ا
ـتضـررة. وقـال بـيان امس ان ا
(اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا تـــعـــزيـــز
العالقات ب البلدين الشقيق

اجلــارين فـي اجملــاالت كـــافــة)
وثـــمَّـن احلـــلـــبـــوسي (مـــواقف
الـــكـــويت واألمـــيـــر الـــداعـــمـــة
ــؤتــمــر الــدولي لــلــعــراق فـي ا
) وتـابع احلـلـبوسي للـمانـح
(جــــــئـــــنـــــا إلـى الـــــكـــــويـت مع
ــســؤولــ الــتــنــفــيــذيــ في ا
ــلــفــات ــنــاقــشــة ا احلــكــومــة 
ــشـاريع اخلـاصـة ـتـعــلـقـة بـا ا
نح بـإعادة إعـمار الـعـراق من ا
الـــتي خـــصـــصت في مـــؤتـــمــر
الـــكــــويت الـــدولي وال ســـيـــمـــا
ــجــال الـــصــحــة ــتـــعــلــقـــة  ا
والتـربية في احملـافظـات كافة).
بدوره قال  امير الكويت خالل
اللـقاء الذي حـضره ولي الـعهد
نـواف األحمـد اجلـابر الـصـباح
ساعدة (إننا مـستعدون دائـما 
الـــعـــراق والـــوقـــوف مـــعه وإن
الـكـويت سـتـعـمل مـا بـوسـعـهـا
قررة في لإليفـاء بالـتزامـاتهـا ا
مـــــؤتــــمــــر الـــــكــــويـت الــــدولي
لـلـمــانـحـ كـمــا سـتـسـعى إلى
حـث الــــــدول عــــــلـى اإليــــــفــــــاء

بالتزاماتها).
 كــمـا اكـد احلـلــبـوسي ورئـيس
وزراء الــكـويت ان الــعالقـة بـ

الـبلـدين تتـقدم بـخطى سـريعة.
ووصل مــحــافـظ الــنــجف لــؤي
الـيـاسـري لـلـكـويت امس االحـد
ضـمن الـوفـد الـرسمـي في اطار
سلسلة من الـزيارات واللقاءات
ــســؤولـــ في الــبــلــدين بــ ا

تـــأكـــيـــداً عـــلى تـــعـــزيـــز آفـــاق
ا الـتعـاون في كـافة اجملـاالت 
يــحـقـق طـمــوحــات وتـطــلــعـات
. الـشـعبـ اجلـاري الـشـقيـق
واكـد الــيـاسـري في بـيـان امس
ان (الــصـــبــاح وجه بـــافــتــتــاح
قـنـصـلـيـة لــلـكـويت في الـنـجف
فــضال عن مــســاهــمــتـه بــبــنـاء
مــراكـــز طــبـــيــة مـــتــخـــصــصــة
ومـتـطورة خلـدمـة الـزائرين في

.( زيارة االربع
 من جـــانــــبه اعـــلن  مــــحـــافظ
صالح الدين عمار جـبر موافقة
أمـيــر الـكــويت عــلى بـنــاء عـدة
مــدن ســكـــنــيــة في احملــافــظــة.
ورأى اخلبـيـر االقتـصادي مالذ
االمــ ان انـشـاء مـنــطـقـة حـرة
ــنح تـسـهـيالت بــ الـبـلـدين 

جتارية للبلدين . 
وقال االمـ لـ(الزمان) امس ان
(انشاء منطـقة حرة ب العراق
ـــنـح تــســـهـــيالت والـــكـــويت 
جتــاريــة لــكال الــبــلــدين فــقط)
واشـــار الى ان (كـال الـــبـــلـــدين
مــطالن عـلـى الـبـحــر ومـا يـأتي
من ســـلع وبـــضـــائع لـــلـــكــويت
تــصل نـــفــســهــا الى الــعــراق)
مـضـيفـا (كـانت الـكويت سـابـقا

تعتمد على احملاصيل الزراعية
الـعــراقـيــة وكـذلك الــصـنــاعـات
الـتي تنـتج داخل الـبالد كونـها
دولــة غـيــر مــنــتــجـة  امـا االن
وبعد تـوقف الصناعـة العراقية
فــكال الـبــلـديـن يـعــتـمــدان عـلى
اســتــيــراد الــسـلـع والــبـضــائع

اخملتلفة). 
ونظم منتدى بغداد االقتصادي
بالـتعاون مع مـجمـوعة النـخبة
االقــــتــــصــــاديــــة ورشــــة عــــمل
اقــتـــصـــاديــة حـــمـــلت عـــنــوان
(عالقـات الـعـراق الـتـجـاريـة مع
دول اجلـــــوار). وركـــــز رئـــــيس
مـــنــتـــدى بــغــداد االقـــتــصــادي
فارس ال سلمـان على (الصراع
الـنــفـطي اخلـلــيـجي واتـفــاقـيـة
اقـامـة مـنـطـقـة جتـارة حـرة ب
الــــعـــراق والـــكــــويت وتـــنـــاول
الــــتـــحــــديـــات االقــــتـــصــــاديـــة
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتي تـــواجه

الكويت) 
مــقـــتــرحـــا (تــشـــكــيل مـــجــلس
اســــــتـــــشــــــاري تـــــطـــــوعـي من
الـكـفـاءات الـعـراقـيـة لـتـعـضـيـد
ــفــاوض الـــعــراقي وتـــقــويـــة ا
دفــاعـا عن احلــقــوق الـوطــنــيـة

واالمن القومي).
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أجــرى مـــزارع من كـــردســتــان
ابــحـــاثـــا عــلى  46 نـــوعــا من
الطمـاطة وتمـكن من انتاج 24
نــوعــا بــضــمـــنــهــا الــطــمــاطــة
الــــــســــــوداء وهـي األغـــــلـى في
ــزارع جـــمــال الـــعــالم. وقـــال ا
كـربــجـنى في تـصـريح صـحـفي
امس ان (ابــــحـــاثــــنـــا تــــشـــمل
احملــاصـيل واخلـضــروات غـيـر
ــتــوفــرة والـنــادرة فـي اقـلــيم ا

كردستان). 
واوضـح ان (االبـــــــــحـــــــــاث عن
الطماطة تـستغرق اربعة اعوام
وبـعـد مـصـادقـة وزارة الـزراعـة
يتـم رفد االسـواق). واضاف ان
(ابـحـاثـنـا االخـيـرة تـناولت 46
نوعـا من الطمـاطة) مـشيرا الى
(جنـاح  24 نــوعــا بــضــمــنــهـا
الــــنــــوع االغــــلى فـي الــــعــــالم

الطماطة السوداء).
وفي بـغـداد جنح بـاحث عراقي
بـتصـنيع جـهـاز وابتـكار حـزمة
تمارين عالجية شكلت منظومة
معـتمـدة لعالج االصـابات التي
يـتــعـرض الـيــهـا الـريــاضـيـون.
ونـــال الــــبـــاحث عـــمـــار مـــزعل
الصيهود شهادة الدكتوراه في
الـــتــربـــيـــة الــبـــدنـــيــة وعـــلــوم

الـريـاضة بـامـتيـاز وتـقديـر عال
ـــــدة خــــــمس بـــــعــــــد ان دافـع 
ســــــــاعـــــــات عن اطــــــــروحـــــــته
ـــوســـومـــة (تـــأهـــيل اخـــتالل ا
تـــــــــوازن اجلـــــــــسـم وبـــــــــعض
االصــابــات الــنـــاجتــة عن مــيل
احلوض لدى الـرجال ). وجرت
مـنــاقـشـة االطـروحـة في اجـواء
عــلــمــيــة ومـهــنــيــة في الــقــاعـة
الرئيـسة لكليـة التربيـة البدنية
وعـــلــوم الــريــاضــة  بــجــامــعــة
ـناقـشة بـغداد. وتـألـفت جلنـة ا
مـن االســـاتــــذة مـــؤيــــد جـــاسم

عباس / رئيسا وعباس حس
عـبـد وقـيس سـعـيـد دا وعـلي
احـمـد هـادي واحمـد مـجـد عـبد
اخلــالـق اعــضـــاء   الى جـــانب
ــشـرف االســتـاذ عــلي شـبـوط ا
ابراهـيم  .واجاب الـباحث على
ـشـرفة جـمـيع اسـئلـة الـلـجنـة ا
ـــكـــونــات كـــمــا قـــدم حتـــلـــيال 
ـــــصــــنع وحــــزمــــة اجلــــهــــاز ا
الـــتـــمـــارين الـــعالجـــيـــة الـــتي
ابــتــكــرهــا وشـكــلت مــنــظــومـة
معـتمـدة لعالج االصـابات التي
تـــنـــاولـــهـــا الـــبـــحث . وقـــررت

الـلـجــنـة  مـنح الــبـاحث  درجـة
الـدكـتـوراه بـامـتـيـاز في اعـقاب
ناقـشة الـتي حـضرها جـلسـة ا
عـمـيد الـكـليـة ومـعاونـوه وعدد
من االســــاتــــذة والــــبــــاحــــثـــ
واســــتــــشــــاريــــون في الــــعالج
الـــطــبــيــعي مـن دائــرة مــديــنــة
الـطب  ومـدرسـو وطـلــبـة كـلـيـة
الـــتــربـــيـــة الــبـــدنـــيــة وعـــلــوم
الريـاضة .  والـباحث عـمار هو
جنل االعالمـي مــــزعـل احلــــا
خــــــبـــــيــــــر االعالم الــــــصـــــحي
مــســتـــشــار االعالم واالتــصــال

للـمنظمـات الدوليـة في العراق.
وأثنت شرطة بلدة فويردا غرب
ــانـــيــا عــلى مـــواطن عــراقي أ
عقب قيـامه بإلقـاء القبض على
مجرم دفع سـيدة "بالـعمد" أمام
قطار متـحرك ووصفت تصرف
الــعــراقي بــالــبــطــولي. وأشــار
ـــــانـي في مــــــوقـع فـــــوكـس األ
تـــــفـــــاصـــــيل احلـــــادث إلى أن
ــــــواطن الــــــعـــــراقي شـك في (ا
تهم بعد أن قام األخير سلوك ا
باحلـديث مع أحـد أطفـال أسرة
واطن الـذي طالـبه باالبـتعاد ا
ـــوقع عن عـــائـــلــتـه. وأضــاف ا
ــواطن الـعـراقي أنه نـقال عن ا
ـتـهم عن ظل بـعــد ذلك يـراقب ا
بعـد خشيـة على أسـرته وبعد
فــتــرة وجـيــزة شــاهــده يــنـدفع
فـجـأة بـاجتـاه سـيـدة ويـدفـعـها
حتت عــجالت قـــطــار مــتــحــرك
لـتـلـقى حـتـفـهـا). وأشار إلى أن
ـتـهم حـاول االخـتـفـاء إال أن (ا
العراقي باغته وأمسك به حل
وصــول قـــوات األمـن وســلـــمه
لــــــهم). وأشــــــار مــــــصــــــدر في
شـتـبه يـبلغ الـشـرطة إلـى أن (ا
من الـعـمـر  28عـامـا وأنه نـفـذ
فــعـلــته بـدافع اخلــبث أو رغـبـة
في الـــقـــتـل وأن "لـــديه ســـجال

إجراميا سابقا).

كن أن يظلَّ حياً هو األثرُ الذي 
ـــقــدار مــا يــشــكــلّه من وفــاعالً 
حاجـة للـقراء وبـقدر مـا ينـطوي
علـيه من قـيمـة وان أوفر الـناس
حـظـاً هـو مَن تـتـاح له فـرصـة أن
يترك أثـراً كتـابياً حـيّاً). واضاف
ـــكـــتب ان (وكـــيـل وزيــر خـــبـــر ا
الثقافة جابر اجلابري القى كلمة
اشاد بها بجهود سيادة الرئيس
في دعـمه للـفن واالدب) مـضـيـفاً
ان (ســيــادته بــدأ عــهــده بــزيـارة
ـتـنــبي وتـفـقـده لـلـكـتـاب شـارع ا
ثقفـ ليكشف عن عـهد جديد وا

للعراق). 
كتـب االعالمي تفاصيل واهمل ا
الكلمة التي الـقاها رئيس حترير
الــزمــان مــكـــتــفــيـــا بــالــقــول ان
(سـمـاحـة الـسـيـد حـسـ مـحـمـد
هـــادي الــــصــــدر شــــكـــر رئــــيس
ـبـاشـر اجلـمــهـوريـة الهـتـمــامه ا
بــاالنـشــطــة الـثــقــافـيــة قـائالً ان

األ الـتي يــظل الـتــاريخ يـحـفظ
لـهــا بـتــقـديــر وإجالل دورهـا في
نهضة اإلنسانيـة وتطلعها دائما
لـقــيم الـتـقــدم واخلـيـر والـصالح
ـكـتب ان والـعــدل). وقـال بـيــان ا
الـكـلـمــة اشـارت الى ان (الـكـتـاب

ــســتـشــارين في رئــيس هــيـئــة ا
رئـاسة اجلـمـهـوريـة عـلي يوسف
الــشـــكــري ان األ الـــتي قــدّرت
عـرفـة وسـاعـدت كُـتـابـها قـيـمـة ا
ومُفكريها ومواطـنيها على حرية
الــتــفـكــيــر والــتـأمل والــكالم هي

ــســتــوى رئـــيس حتــريــر كـــان 
جريدة كبرى كـالزمان). وبحسب
ـكــتب فـقـد اكـد صـالح ان بـيـان ا
(تـاريخ الـبـشـريـة وتـقـدمـهـا هـما
عرفة. قرينان لتاريخ الكتاب وا
وقال في كـلمـة القـاها نـيابـة عنه
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عــبـر ادبــاء ومــثـقــفـون حــضـروا
احــتــفــالــيــة مــعــرض مــوســوعـة
العراق الصدارات سماحة السيد
حــســ مــحــمــد هــادي الــصــدر
امس عن اسـتـغـرابـهم من تـعـمد
ــــــكــــــتـب االعـالمي لـــــــرئــــــيس ا
اجلمـهوريـة بـرهم صالح اهـمال
االشـارة الى كلـمـة رئـيس حتـرير
جـريـدة (الـزمـان) الـدكـتـور احـمد
عـبـد اجملـيـد الـتي الـقـاها ضـمن
برنـامج االحـتفـالـية الـتي اقـيمت
في قاعـة عشـتار بـوزارة الثـقافة.
وقالوا ان (خبر التغطية الصادر
ـــــكــــــتب االعـالمي جتـــــاوز عـن ا
ـــهــنــيــة واالعــراف الـــتــقــالــيــد ا
الـصـحـفـيـة الـتي تـوجب االمـانـة
في الــــــنـــــقل وعــــــدم احملـــــابـــــاة
ــســؤول احلــكــومي وتــفــضــيل ا
ستـقل والسيما اذا بـدع ا على ا

الـــعــــراق يـــقف عــــلى رأسه رجل
يحـترم الـعلم والـثقـافة ويـحرص
ـتابـعـة واالهـتمـام بـهـما). عـلى ا
كتب بالقول وختم خبر تغطـية ا
شـاركون في االحتـفالية (وحيَا ا
دعم وجـهـود رئـيس اجلـمـهـورية
لــلــحــركــة الــفــنــيــة واالدبـيــة في
الــبالد وحــرصه عــلـى االهــتــمـام
ـبـدعـ في مخـتـلف اجملاالت. با
وحضر االحـتفالـية وزير الـثقافة
عـبـد االمـيـر احلمـداني وعـدد من
كــبــار الــشــخــصــيــات والــكُــتــاب
هتم باحلركة االدبية). وعد وا
احلـــــضـــــور فـي اتـــــصـــــاالت مع
كتب االعالمي (الزمان) تصرف ا
بــانه (خــرق لــقـواعــد الــتـغــطــيـة
ــهـــنــيــة وجتــاوز عــلى حــقــوق ا
اجلـــمـــهــــور بـــاحلـــصــــول عـــلى
ــعـلــومـات كــامـلــة). وسـتــنـشـر ا
(الـــــزمــــان) فـي عـــــدد الحق نص

الكلمة.
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درجـــــة وقـع قـــــرب الــــــســـــاحل
اجلـــنــوبي جلـــزيــرة هـــونــشــو
اليابانية . وأضافت أن (منطقة
الـــزلــزال يــقـــطــنــهـــا نــحــو 30
مـلـيـون نـسـمـة). ولم تـرد أنـبـاء
عـن حــدوث أضـــرار أو ســقــوط
. ووقع امس االول مــــصــــابـــــ
ا زلزالل قـبالة شـمال الفـلب 
أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص
وإصــابـة  60آخــرين.وبــحـسب
بـيانـات احلكـومة الـفلـبيـنية ان
(الـزلـزال الـذي بـلغـت قوته 5.4
درجـة وقع بـجـزر بـاتـانـيس في
مـا أعـقـبه بـعـد مـدة تـابع بـلغت
قــوته  5.9 درجــة وبـــعـــد مــدة
وجــيـزة وقع تـابع كــبـيـر آخـر).
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـوكـالة وقـال ا
مــواجـــهــة الــكـــوارث ريــكــاردو
جـــاالد إن (الــزلـــزال األول قـــتل
خـمـسة أشـخـاص في حـ قُتل
ثالثـــة أشـــخـــاص في الـــهــزات
االرتـــــــداديــــــة) وأضـــــــافت ان
(الــوكـالــة أرســلت فــرقـا طــبــيـا
وفـرقا لإلنـقاذ لـلـجزر الـتي تقع
فـي مـــنـــتــــصف الـــطــــريق بـــ
جــزيــرة لـــوزون الــفـــلــبــيـــنــيــة
الــرئـيـسـة وتــايـوان). وأظـهـرت
الـصــور الـتي نـشـرتـهـا وسـائل
ـــبــاني اإلعالم الــفـــلــبــيـــنــيــة ا
ـــــــــنـــــــــهـــــــــارة والـــــــــطـــــــــرق ا
ـتـصـدعـة.وأكــد رئـيس بـلـديـة ا
إبـيــات راؤول دي سـاجـون في
وقت ســــابـق وقــــوع وفــــيـــات
حــيث أبـــلــغت الـــشــرطــة عن 4
حــــــاالت وفـــــــاة وإصــــــابــــــة 9

أشخاص اخرين.

وتـــــرطــــيب اجلــــســــد وجتــــنب
اجلهد اجلسدي الـكبير. ويكفي
ـرء أي وسيـلة نقل أن يسـتقل ا
عـــام فـي فـــرنـــســـا (حـــافالت و
مـتـرو و قـطـار و تـرامـواي لـكي
يرى مـلصـقات وضـعتـها وزارة
ـواطـن الـصـحـة تدعـو فـيـها ا
ــــيـــــاه واالتــــصــــال لــــشـــــرب ا
بــالــطـوار في حــال شــعـورهم
بـاإلعـيـاء  أمـا في بـاريس فـقـد
قررت البلدية فتح أبواب بعض
ــنــتـزهــات طــوال الــلــيل كــمـا ا
ســمـحت بــالــســبـاحــة في نــهـر
الس إضافة الى وضع نوافير
لـلـمـيـاه في األمـاكن الـعـامة.الى
ذلك  قالت هيئة مراقبة الزالزل
األوروبــيـة إن زلــزاال بـقـوة 6.3

ــنــطــقـة وشـديــد احلــرارة في ا
اجلــنــوبــيـة) مــبــيــنــا ان (هـذه
وجـة تسـتمر لـغايـة اخلميس ا
ــقـــبل وال تـــغــيـــر في درجــات ا
احلــــــرارة). وكـــــانـت األرصـــــاد
اجلوية الفرنسية قد أعلنت عن
درجة احلـرارة في باريس التي
ارتــــــفـــــعـت إلى  42.4درجــــــة
مجتـازة بذلك رقم قـياسي ثاني
ـدة األخــيـرة.واضـطـرت خالل ا
الـســلـطـات في فـرنـسـا إلى رفع
ـســتــوى األحــمـر اإلنـذار إلـى ا
نـــتــيــجـــة مــوجــة حـــر شــديــدة
تـــضــرب الـــبالد مـــنــذ االثـــنــ
اضـي. كمـا وبدأت مـنذ بـداية ا
الـصـيف بـحـمالت تـوعـية حلث
ــاء ـــواطـــنـــ عـــلـى شـــرب ا ا
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
الـتـابـعــة لـوزارة الـنــقل طـقـسـاً
حـــاراً خالل االســبــوع اجلــاري
بسـبب ارتـفاع درجـات احلرارة
. وقـالت الـهيـئـة في بـيان امس
ان (طقس اليوم األثن سيكون
ــنـــاطق كــافـــة مــشـــمــســاً فـي ا
وحــاراً وال تــغــيــر في درجـات)
واشــار الى ان (درجــة احلـرارة
الــعــظــمى في بــغــداد ســتــكـون
ــعـدل  44 وفي الــبــصـرة 47
درجة) وأضـاف ان (طــقس غـد
الـــثـالثـــاء ســـيـــكـــون حـــاراً في
نـطقتـ الوسـطى والشمـالية ا
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ان العراقي »U³I²Ý‰∫ امير الكويت خالل استقبال رئيس البر

بتكرة زارع االربيلي امام اصناف من الطماطة ا UM·∫ ا « ياه  »UHÞ¡∫ نساء ورجال واطفال يطفئون حر الصيف في االنصراف للعب في نافورات ا

WLK∫ رئيس حترير (الزمان) يلقي كلمته في احتفالية معرض موسوعة العراق اجلديد

≈ÂUB²Ž∫ حملة الشهادات العليا يرفعون شارة النصر خالل اعتصامهم امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


