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 الجيش البريطاني يتجه إلى تسريح ١١ ألف جندي
 لندن ـ يو.بي.آي: يتجه اجليش البريطاني إلى 
تسريح ١١ ألف جندي يحتمل أن يكون بينهم جنود 
على خط النار في افغانستان مبوجب خطط اعتمدتها 
احلكومة االئتالفية في اململكة املتحدة لتخفيض 
نفقات الدفاع. وقالت صحيفة اندبندنت الصادرة 

امس إن التخفيضات ستشـــمل نحو ٥٠٠٠ جندي 
من سالح املشاة و٣٣٠٠ جندي من سالح البحرية 
و٢٧٠٠ جندي من سالح اجلو كما سيتم حل سربني 
من مقاتالت تورنادو واعادة توزيع عناصرها والنظر 

في امكانية االستغناء عن خدماتهم.

ٍ من البقع  علماء الفلك يفسرون سبب ظهور الشمس بشكل خال
 لندن ـ د.ب.أ: كشف فريق من علماء الهند والواليات املتحدة أن سبب 

ظهور الشمس بال بقع في الصور الفلكية هو تركيبة معينة ملا يشبه 
الدينامو بداخلها.

  وفســـر العلماء في دراستهم التي نشرت في مجلة «نيتشر» 
العلمية هذه البقع التي تعكس احلد األدنى من نشاط الشمس 
منذ نحو ١٠٠ عام بوجود دورة للغاز الساخن املشحون كهربائيا 
«البالزما» تتحرك من الشـــمال إلى اجلنوب. ويتذبذب نشاط 
الشمس بوتيرة زمنية تقارب عشـــر سنوات. وتعتبر البقع 
الشمســـية من بني الدالئل على وجود هذا النشاط حيث تنتج 
هذه البقع بسبب مجاالت مغناطيسية داخل الشمس والتي تعمل 

على متاســـك هذه البالزما املشحونة كهربائيا. ويؤدي ذلك إلى 
برود الغاز الســـاخن بشكل خفيف مما يجعله يظهر بشكل داكن 

أكثر من غالفه احمليط به.
  ووصلت الدورة الشمسية املاضية والتي أعطيت رقم ٢٣ ذروتها عام 

٢٠٠١ ثم سجل علماء الفلك أعلى عدد من األيام التي شهدتها الشمس بدون 
بقع منذ بدء احلصر الفلكي في العصر احلديث. وكان هذا التدني في نشاط الشمس 

واضحا بشكل كبير، في هذه األثناء عاود نشاط الشمس االرتفاع.
  وللوقوف على السبب وراء التدني الواضح في نشاط الشمس قام الباحثون حتت 

إشـــراف ديبيندو ناندي مبحاكاة أكثر من ٢١٠ دورات نشـــاط شمسية 
باســـتخدام احلاسوب معتمدين في ذلك بشـــكل رئيسي على دورة 
البالزما الشمسية املشحونة كهربيا والتي تولد مجاالت مغناطيسية 

شبيهة مبجاالت الدينامو.
  وتبني من خالل هذه احملاكاة وجود دورة ســـريعة شمالية 
جنوبية للبالزما الشمسية في النصف األول من دورة نشاط 
الشمس تليها مرحلة أبطأ في النصف الثاني والتي تؤدي إلى 

حد أدنى من البقع الشمسية.
  وأكد العلماء أنه على الرغم من أن التدني امللحوظ في الدورة 
الشمسية املاضية لم يكن طبيعيا إال أنه ليس حالة فردية حيث 

ميكن أن تتكرر هذه الوتيرة في نشاط الشمس مستقبال.
  وشدد العلماء على أهمية هذه املعلومات بالنسبة للتنبؤ مبا 
يعرف بالطقس الفضائي ألن نشـــاط الشـــمس يؤثر على األرض. 
فتذبذب نشاط الشمس ال يؤدي فقط إلى تذبذب كثافة اإلشعاع بل يؤثر 
أيضا على تكرر اندالع الغازات الذي ينتج عنه قذف ســـحب بالزما كبيرة 
في الفضاء. فإذا وصلت مثل هذه «العاصفة الشمسية» األرض فإن إحدى عواقب ذلك 
ميكن أن تكون تعطل أقمار صناعية وشـــل شـــبكات كهرباء وكذلك وقف االتصاالت 

الالسلكية وتوقف حركة الطيران. 

(أ.پ)   فتاة إيرانية تقف أمام سيارة جناد الـ «بيجو ٥٠٤» التي بيعت مبليوني ونصف املليون دوالر 

 سيارة نجاد الـ «بيجو ٥٠٤» بيعت بـ ٢٫٥ مليون دوالر في مزاد 
 طهران ـ أ.ف.پ: بيعت ســــيارة بيجو 
٥٠٤ قدمية ميلكها الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد مببلغ ٢٫٥ مليون دوالر بعدما 
عرضت في مزاد علني جلمع االموال ملشروع 
مخصص للمحرومني على ما جاء في املوقع 
االلكتروني للمنظمة االيرانية للمساعدة 

االجتماعية.
  واوضح املوقع ان «الشركة التي اشترت 
السيارة مببلغ ٢٥ مليار ريال ايراني حرصت 
على عدم كشف اسمها» مشيرا الى ان املزاد 

العلني جرى في مدينة عبدان.
  وقــــال محمود اصاري الــــذي قال انه 
محامي الشــــركة التي اشــــترت السيارة 
للموقع «موكلي اشــــترى السيارة بسبب 
االهتمام الذي يوليه لفكر الرئيس املناهض 

للصهيونية.
  وقال احمد اصفندياري مدير املنظمة 
االيرانية للمساعدة االجتماعية ان بعض 
املزايدين كانوا «من اوروبا وآسيا والواليات 

املتحدة».
  وكان احمدي جناد اطلق في االول من 
يناير موقعا خاصا بهذا املزاد موضحا بان 
ريعه سيذهب الى حساب يستخدم في بناء 

«٦٠ الف مسكن للمعوقني واحملتاجني».
  ولدى وصوله الى ســــدة الرئاسة في 
العام ٢٠٠٥ صرح احمدي جناد ان ممتلكاته 
تقتصر على شقة مساحتها ١٥٥ مترا مربعا 
في حي متواضع في شرق طهران وعلى 
ســــيارة بيجو ٥٠٤ بيضاء موديل العام 
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