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ســـلــســلــة مـن الــهــجـــمــات في شــبه
صـرية بعـد الثورة جزيـرة سينـاء ا
ــصــري الــتـي اطــاحت بــالـــرئــيس ا
حـــســـنـي مـــبـــارك في  .2011وكــان
االردن يــعــتـمــد عــلى غــاز مــصـر في
ئـة من الـكـهـربـاء التي انـتاج  80بـا
مـلكة قبل ان يتحول حتتاج اليها ا
الـى الــوقـــود الــثـــقـــيل الــذي تـــقــول
احلكـومة انه يـكلفـها خـسائـر تقارب

مليون دوالر يوميا.
ـــلك الى إطـالق حــوار حــول ودعــا ا
مشـروع قـانون ضـريـبة الـدخل الذي
يـــفـــتـــرض أن يـــحـــال الـى مـــجـــلس
النواب مشيرا الى ان "كل الدول في
ــــثـل هـــذا الــــعـــالـم مــــرت وتــــمـــر 

التحدي".
وحتدث عن "تـقـصيـر في الـتواصل"
مشـيرا الى ان "احلكـومة كـان علـيها
مــســـؤولــيـــة كـــبــيـــرة في تـــوضــيح

." مشروع القانون لألردني
وهـــذا الـــقـــانـــون هـــو االحـــدث بــ
ســلـسـلــة تـدابــيـر حـكــومـيــة شـمـلت
زيـــادات في االســـعــار عـــلى الـــســلع
االساسية منذ ان حصلت عمان على
قـرض ائـتـمـاني مـدته ثالث سـنـوات
بــــقـــيــــمـــة  723مــــلـــيــــون دوالر من

صندوق النقد الدولي العام 2016.
ــلـك الى ان "الــتـــحــديــات وخـــلص ا
التي أمـامنـا والوضع الـصعب الذي
ـر به األردن يتـطـلب الـتـعـامل معه

احـتــيـاجـاته الــنـفـطــيـة من اخلـارج
ــســاعـدات اعــتــمــادا كــبــيــرا عــلى ا
اخلـارجــيـة خـصـوصــا من الـواليـات

تحدة ودول اخلليج. ا
ـتـحـدة هنـاك نـحو وبـحسب اال ا
630 الف الجئ سوري مـسجـل في
ــمـلـكــة انـهـا االردن بــيـنـمــا تـقـول ا
تـسـتـضـيف نـحـو  1,4مـلـيـون الجئ
مــنــذ انـدالع الــنــزاع في ســوريـا في
آذار/مارس Æ2011 وتقـول عـمان ان
كــلــفــة اســتــضــافــة هــؤالء جتــاوزت

العشرة مليار دوالر.
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وأشــــــار الـــــــعــــــاهل االردنـي إلى أن
"األوضـــاع اإلقــلـــيـــمـــيـــة احملـــيـــطــة
ـصري بـاألردن من انـقـطـاع الـغـاز ا
الذي كـلفـنا أكـثر من أربـعة مـليارات
ديــنــار ( 5,6مــلــيــار دوالر) وإغالق
احلـــدود مع األســـواق الــرئـــيــســـيــة
لــلــمــمــلــكــة (في اشــارة الى ســوريـا
والـــعـــراق) والـــكـــلـــفـــة اإلضـــافـــيـــة
والكبيرة لتـأم حدودها كانت وما
زالـت الــســـبب الـــرئــيـــسي لـــلــوضع
االقتصادي الصعب الذي نواجهه".
وتـعرض االنـبـوب الـذي يزود االردن
ــصـــري الى واســـرائـــيل بـــالـــغـــاز ا
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مـــيـــكـــاواط يــؤكـــد ان الـــوزارة قــد
جتــــاوزت 2500 مـــــيــــكـــــاواط من
االنــتــاج في ذات الــيــوم من الــعـام
اضي وجتـهيـز العـاصمـة بغداد ا
بطاقة 3800 ميكـاواط اي بزيادة
1200 مـــيــــكــــاواط عـن جتــــهــــيـــز
الـعـاصـمــة في مـثل هـذا الـيـوم من

اضي). العام ا
وأضاف ان (هذا االنتاج سينعكس
إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز في
الــعــاصــمــة بــغــداد واحملــافــظـات
وستواصل مالكـات الوزارة عمـلها
نــــهـــــاراً ولــــيالً الدخـــــال وحــــدات
تولـيدية جـديدة الى اخلـدمة طوال
ايـام شــهـر حــزيـران اجلــاري لـرفع
ـنظومة الكهرباء القدرة اإلنتاجية 
الوطنية). فيـما طالب الوزير قاسم
مــــحـــمــــد الـــفــــهـــداوي ,مـــجــــالس
احملــــافـــظـــات من خالل الـــلـــجـــنـــة
الـتـنـسـيـقـيـة الـعـلـيـا لـلـمـحـافـظات
ـقـررة من بـااللـتـزام بــحـصـصـهـا ا
الطـاقة الـكهـربائـية وعـدم التـجاوز
عـلى حـصـص احملـافـظـات االخـرى
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بــحــكـمــة ومــسـؤولــيــة". وتــواصـلت
االحــتــجــاجــات الــلــيــلـيــة في االردن
حـــيث شـــهـــدت عـــمـــان ومـــدن اربــد
ــفـرق (شــمـال) والــزرقـاء وجـرش وا
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كم تبدو حيـاتنا اليوم  _في االقاليم االسالميـة و العربية  _تماثل االيام
ؤمن علي بن ابي طالب عليه السالم وحشتها : ال التي انار بها امير ا
ـازق و اكــتــظــاظـهــا بــأشــكـال من حــيث تــنـوع االزمــات و اخلــطــوب و ا
التعـسف و الغـ و الفسـاد فحـسب بل بالـعثور عـلى من يضع حـدا لها
والعـبـور حـيث تـكون ( الـعـدالـة) بـابا السـتـبـدال العـسـر بـالـيسـر والـغـلو
ـسافة رونـة و التعـصب بالسـماحة و الـظلمـات بالنـور  ورغم اتساع ا با
ب االمس في صدر االسالم و عصرنا الصاخب الزاخر بالتحديات اال
انـهـا مـسـافـة سـرعـان مـا تـأخـذ مـوقـعـهـا لـيس في مـاضـيـهـا و لـيس في
ايامنا احلاضرة فحسب بل كي تفتتح الدروب التي ما زالت تبدو عصية
ـؤمن بـناءها هي ـدينة و ال نـقول الـدولة التي اراد امـير ا على الفـتح فا
ـدنيـة والتـحضـر و ازدهار الـعلم ـدينـة التـي منـها ا مديـنة الـعدل و هي ا
ؤمـن حـياته ومصـيره لهـا كي تبـقى ابدا معـيارا وحدا التي نذر امـير ا
فاصال ب : اجلـور و العـدل وب اجلـهل و العلم وبـ االرتداد والـتقدم
ـدينـة في نسـقهـا شمـوليـة بحـسب الرسـالة االسالمـية احملـمديـة النها فا
تتوجه الى اال و الشعـوب واالفراد و ليس ان تنـحسر في اقليم او في

دولة او في شخص ..
 ومآثر االمام وحدها تـمتلك حكمـة التقدم في الفتـوحات حتى لو اشتدت
ـظــالم والــقــيــود ومن هــنــا يـتم ــفــاســد وا ظــلـمــات الــطــرق و زخــرت بـا
اسـترجـاع دروس االمس كي نـسـتـحـضـرهـا ونـراجعـهـا ونـعـيـد قـراءتـها
ـؤمــنـ قـدوة له و نـبـراسـا ـان ذاتـه الـذي كـان امـيـر ا النـهـا تـخص اال

وعالمة .. 
ـعـرفـة لـيس فـمـا احـوجـنـا الـيــوم لـهـذه الـدروس ولـهـذه الـبالغــة ولـهـذه ا
لـلـمقـارنـة حـســــــــب بل لـلـمـضي اشـداء واكـثـر عـزمـا كي تـاخـذ مـديـنة
الـعـدل والـعـلم و الـرحـمـة مـوقـعهـا فـي تـاريخ االنـسـان فـوق هذه االرض
ـزدحم بــالـصـخب .. والـفــوضى .. والـفـاسـدين .. ــنـا ا والـيـوم  في عـا
قـنعـ بأقـنعة ـنافـق .. وا والضالـ .. واجلائـرين .. واللـصوص .. وا

الدنيا الفانية.
ما اشـد الـنـاس حـاجـة االن لـلعـمل بـالـنـهج ذاته الـذي جـعـله االمـام علي
ن يـريدهـا كـأنـها ال علـيه الـسالم قـدوة لـلمـــــــؤمـنـ  فمـنح احلــــــيـاة 
وت لـن يقع تزول  و دعـى لعـبـادة الـواحـد االحـد كـأن ا

اال غدا .  
فكم هي البالغة عاجزة عن استيعاب هذا الدرس و
هذا الـسـفر و هـذا الـتاريخ وهـذا اجلـسر بـ فـناء

ن قصد جنان اخللد الفانيات و 

يا بينما كان يتألم u—…∫  الطفل عمران في صورة انتشرت عا
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ز الـبريطـانية نشـرت صحيـفة التـا
مــقــاال لــدومــيــنــيك كــنــيــدي مــحـرر
الـتحـقـيـقات فـي الصـحـيـفة بـعـنوان
ا (اخلوذ الـبيـضاء تـركوا طـفال متـأ
لإلضــرار بــاألســد حــســبــمــا يــقـول

قس(.
ويـقول كـنـيـدي إن قسـا أجنـلـيكـانـيا
ـدني الـسـوري الـتابع اتـهم الدفـاع ا
للمـعارضة (اخلـوذ البيض) بـاإلبقاء
عـــــلى طــــفـل ســــوري مــــصــــاب دون
إســعــاف أو عالج يــكــســوه الــغــبــار
والدم في مـحاولـة للـدعايـة لإلضرار

بالرئيس السوري بشار األسد.
وقــال الـــقس أنـــدرو آشــداون الــذي
ــتـكـررة يــقـول كــنـيـدي إن زيــاراته ا
لـــســــوريـــا أدت إلى انـــتـــقـــادات أنه
يحاول تهدئة احلكومة السورية إن
اخلـوذ الـبـيــضـاء الـذين يـحـصـلـون
على تمويل من احلكومة البريطانية
ورشــحـــوا جلــائــزة نـــوبل لــلــسالم

ينتمون جلماعة متشددة مسلحة.
وفي كلمة ألـقاها في كلـية الدراسات
الشرقيـة واإلفريقية في جـامعة لندن
(ســــواس) اتــــهـم آشــــداون الــــغـــرب
بتـقـد رشى وتشـويه حـقائق ودعم

جماعات إرهابية.
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وعـــرض آشــــداون صـــورة لـــلـــطـــفل
السـوري عـمـران دقنـيش الـطفل ذي
اخلـــمـــســـة أعـــوام الـــذي أصــبـــحت
صورته واحدة من أشهر الصور في
احلرب السورية ثم عرض صورا له
في إحـدى زيــاراته في ســوريـا وهـو
يحيـط الطفل الـعمـران بذراعه وقال
"إنه الــطـفل الــذي انـتـشــرت صـورته
في كل مـكـان في دعـايـة ضـد الـنـظام

السوري".
وقــــال آشـــداون إن صــــورة عـــمـــران
الـتـقـطت بـعـيـد مـقـتل شـقـيـقه. وقـال
آشـــداون إن عــمـــران "كــان مـــصــابــا

الـدولـيــة آالف الـدوالرات لـيـقـول إنه
يعارض نظام األسد. لم تؤيد األسرة

سلحة قط". عارضة ا ا
ويقـول كـنـيدي إن آشـداون يـبدو في
تصـريـحاته وآرائه قـريـبا من وجـهة
ـا نـظـرت الـنـظـر الـروسـيـة الـتي طـا
إلى اخلوذ البيضاء على أنها مقربة

تشددة اجلهادية. من اجلماعات ا
وأضـــاف آشــــداون إنه عـــنـــدمـــا زار
ـــــقــــر حـــــلـب ذهب فـي زيــــارة إلـى ا

ـهـجـور لـلـخـوذ الـبـيـضـاء "لـيـجـده ا
قـر جمـاعة جـبهـة النـصرة متـاخمـا 

سلحة". ا
على صعـيد اخـر أفاد موقع هـوليود
ريـبـورتـر بــأن االسـتـعـدادات جـاريـة
في القناة الرابعة البريطانية إلنتاج
عــمل درامـي تــلــفــزيــوني عن حــادث
تـفـجـير الـطـائـرة بـان امـريـكـان فوق
قــريــة لـوكــربي في اســكــتـلــنــدا عـام
1988. ويــــتــــولـى اخملــــرج كـــــيــــفن

مـــاكــدونــالــد احلــائـــز عــلى جــائــزة
شـروع الفني األوسكـار مسـؤوليـة ا

الذي كُتب في األصل ليكون فيلما.
وقـال مــاكـدونـالـد: "قــررنـا أن نـصـنع
مـسـلـسـال تـلـفـزيـونـيـا ألنه الـطـريـقـة

التي تواكب العصر".
ولم تؤكـد القنـاة الرابـعة حتى اآلن
ـــســـلــسل بـــدء الـــعــمـل في إنـــتــاج ا
الدرامي الذي سيـكتبه السـيناريست

االسكتلندي ديفيد هاروور.

فهـواشهرمن أن ولـن أضيف إلى إسمه أيـة صفـة وأي نعت احمد سـعيد
يـكفـيـه أنه من مـؤسـسي إذاعـة (صـوت الـعرب) يـوصف ويـنـعت ويـعـرف
حتى أننا لـو استذكرنـا من كان يعمل وأول مدير لهـا واشهر معـلق فيهـا
فلقد ـعلق (محمد عـروق) لوجدنا البون شـاسعا ذيع وا اال وهو ا عيته
كان متـميزا في كـل شيء صوته آسرا واسـلوبه في الـتعلـيق ال يجارى
وال يبارى هذه اإلذاعـة التي انطـلق بثهـاخريف سنة 1954 مع صعود
والـتـخلـص من هـيـمـنـة الـلواء جنم الـقـيـادة الـشـابـة لـثـورة يـولـيو 1952

محمد جنيب.
ــولـــود ســـنــة اتـــراهــا مـــصـــادفـــة أن تــنـــعى األنـــبـــاء احـــمــد ســـعـــيـــد ا
التي أنهت أحمد عشيةذكرى كارثة اخلامس من حزيران 1967 1925
سعـيـد وتأثـيراتـه وطريـقته اإلذاعـيـة وتعـلـيقـاته الـناريـة التـي كانت دخـانا
لألسف?اذ اتــهم بــأنه كـان يــذيع بــيـانــات يــدبـجــهــا هـو عـن انـتــصـارات
ذياع كان لـها وقع مـؤثر ومـخدر عـلى النـاس التي كـانت تالزم ا وهميـة

بحـثا عن حـقـائق مجـريات متـلهـفـة
ومـن ذلك مــــازلت أتــــذكـــر احلـــرب
تـــعــلـــيـــقـه الــســـاذج مـن أن الــدول
الـعـربـيه الــنـفـطـيــة أوقـفت تـصـديـر
النفط إلى دول العدوان األمر الذي
درعات سيوقف حركة الـدبابات وا
فـضال عن الـطـائـرات اإلسـرائـيـلـية
وســـيــتـــغـــيـــر مـــيــزان احلـــرب إلى
جـانــبــنـا ازعــجــني هــذا الـتــعــلـيق
م فجعلني ا تسـاذج الساذج أو ا
وجهـتي نحـو القـسم العـربي بهـيئة
اإلذاعة الـبريـطانـية  b.b.c وكانت

ايغاال في التعمية اإلذاعة اإلسرائيلية
ــوســـيــقى والــتـــمــويه التـــبث ســـوى ا

العسـكرية وفـجعنـا يوم االربعاء 7 حزيران تذيع نـبأ زيارة رئيس وزراء
ا يـعني أن القـدس انتزعت الكيـان الصهـيوني (ليـفي اشكول) لـلقدس 
وبــدأت اإلذاعـة اإلسـرائــيـلــيـة تــصف نـفــسـهـا بـ (دار من ايـدي الــعـرب 

اإلذاعة اإلسرائيلية من أورشليم/القدس) وكان هذا فاجعة الفواجع.
ويـؤكد إنـه ما كـان يذيع إال مـا يـأتيه من احمـد سـعيـد ينـفي هـذه التـهـمة

اجلهات اخملتصة.
خـفت أثره وضاع إثر إقالته هذا الرجل الذي كان ملء الـسمع والبصر
ـثلة بـناصر ومـنها إقـالة (شمس بعد الـتغيـيرات التي أجـرتها الـقيادة 
الـدين بــدران) وزيـر الـدفــاع و(صالح نـصـر) مــديـر جـهــاز اخملـابـرات
فضالعـن عبـد احلـكـيم عامـر ومـسـرحيـة انـتـحاره وكـنت أظـنه قـد توفي
لكن يفجـؤنا نعيه عـشية الكـارثة كما فاجـانا رحيل (خالـد محيي الدين)
أحد ضباط يوليو/تموز 1952 والذي أختلف مع ناصر وانسحب من
حـتى إذا قـرر الـرئيس احلـياة الـسـيـاسـيـة وذهب لـلـعـيش في بـلـد اوربي
عـاد لـيؤسس أنور الـســــادات الـسـمـاح بتـأسـيس األحـزاب الـسـياسـيـة
حــزب الــتـجــمع الــوطــني الــتــقــدمي الــوحــدوي ومن عــجب أنه يــوصف
بـاحلزب الـنـاصـري! الـذي مـا لـبـــث أن غـادره بـعـد أن طـعن في الـعـمر
تـرى أين خـالـد مـحيي الـدين? حـتى جـاءنـا نـعيه وكنت أتـسـاءل مع ذاتي

في 2018/5/6 .
فانه- مهما اختلفـنا مع أحمد سعيـد  االذاعي الفريد ومهمـا اتفقنا معه
الريب- كـان وسـيـظل عالمـة مـتــمـيـزة في الـتـعـلـيق اإلذاعي
ويبعث في نفوسنا الذي يخلب األلباب اآلسر الرائع
نـحن الذين األمل الذي ذوى تـدريجيـا حتى تالشى
سي يـبابا فاذا كل أمـر  كنا نـطمح بـتغـييـر الدنيـا

سعى. جديدة سعة 400 و250 كي . في .وهباء ويالضيعة ا
من شـركـة ديـالـى الـعـامـة الـتـابـعـة
ــعــادن), الى وزارة الـــصــنــاعــة وا
واوضح البيان ان (الفهداوي وجه
ديريات التوزيع ديرين العامـ  ا
بـــحث شــركــات الـــقــطــاع اخلــاص
الـفائـزة بـعـقـود اخلدمـة واجلـبـاية
ـواطنـ من اجل خفض بتـوعيـة ا

ناطق مسؤولياتهم). االحمال 
 وتـابع الـبـيـان ان (الوزارة ابـرمت
ـديـريـة العـامـة لـتوزيع مـتمـثـلـةً با
كــهـربــاء الـوسط  عــقـداً مع شــركـة
ــشــروع الـــضــيــاغـم لــلــمـــقــاوالت 
اخلدمة واجلبـاية لقضـاء اخلالدية
ـنـاطق الـتـابـعـة لـهـا وأن الـعـقد وا
هـو واحد من الـعـقـود الـتي ابرمت
مع الـعـديـد مـن الـشـركـات لـتـفـعـيل
ا له من مشروع اخلدمة واجلباية 
أهــمـيــة في حتـســ أداء الـشــبـكـة
ـشـروع الـكـهــربـائـيـة في مــنـاطق ا
وجــبــايــة امــوال الـتــعــرفــة بــشـكل
واطن سلس ويـعود بـالـنفع عـلى ا
بـــالــدرجـــة األولى فـــضال عـن فــتح

نافـذة للتـعاون مع شـركات الـقطاع
اخلاص لتأخذ دورها باالسهام في
ـنــاسـبـة لــقـطـاع إيــجـاد احلـلــول ا
ايـسهم في حتس أداء التوزيع 

الشبكة الكهربائية الوطنية).
ـالكـــات  واضــــاف الــــبــــيـــان ان (ا
الــهـنــدسـيـة والــفـنــيـة في مــديـريـة
الـــفـــرات االوسط اجنـــزت اعـــمـــال
ــســار احلــار لــلــوحــدة صــيـــانــة ا
الــتـولــيـديــة الـعـاشــرة في مــحـطـة
كـهـربـاء اخلـيـرات الـغـازيـة كـما ان
مـالكـــات نــــقل اجلـــنــــوب تـــواصل
اعـمـال نـصـب مـحـولـة ومـقـطع 33
كي. في في مـحطـة مـركـز محـافـظة
البصرة التحويـلية تضمنت نصب
احملولـة اجلديدة رقم 5 في محـطة
مــركــز الــبــصـرة 132 ك ف والـتي
ـغـذيـة ـهـمـة ا تـعـد من احملــطـات ا
ناطق واسـعة في مركـز احملافظة,
وتــاتي هــذه االعــمــال من اجل  فك
االختناقـات احلاصلة عـلى الشبكة
الــــكــــهــــربــــائــــيـــة ,فــــضـــــــالً عن
مــعـاجلــتــهـا لــلــحـوادث واألعــطـال

من اجل حتـــــقــــيق الـــــعــــدالــــة في
التـوزيع واحلفاظ عـلى استـقرارية

منظومة الكهرباء الوطنية. 
وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان )
امس أن (الــــــفــــــهــــــداوي  تــــــرأس
ــتــقــدم في الك ا اجــتــمــاعــا  مع ا
الوزارة , فيه  اسـتعراض وضع
مــنــظــومــة الــكـــهــربــاء الــوطــنــيــة
ومـتـابـعــة مـا اجنـازه من أعـمـال
الـــصـــيــــانـــة لـــدخــــول الـــوحـــدات
الـتــولـيــديـة اجلـديــدة الى اخلـدمـة
وزيـادة االنتـاج بـعـد ان جتاوز 15

الف ميكاواط).
W UÞ …œU¹“

واضاف ان (الفهداوي اكد مساعي
الوزارة لزيادة الـطاقة اجملهزة الى
الـعـاصـمــة بـغـداد ألكـثـر من 4000
ميكاواط بعد ان وصلت يوم االحد

اضي الى 3800 ميكاواط).  ا
 مـشــيـراً الى  ان (مــجـلس الـوزراء
قـد خـصص لـلـوزارة 10 مـلـيـارات
ديـنـار من تـخـصـيـصـات الـطـوار
سـيـتم فــيـهـا شـراء 1000 مـحـولـة
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ـلك عـبـد الله حـذر الـعـاهل االردني ا
الثـاني من ان بالده تقف الـيوم امام
مـــفــتـــرق طــرق: فــإمـــا "اخلــروج من
االزمــة" الــتي تــعــصف بــبـالده مــنـذ
امـس عــلى خـــلــفـــيــة احــتـــجــاجــات
شعبية على ارتـفاع االسعار وقانون
ضــــريـــبـــة الـــدخل وإمـــا "الـــدخـــول

باجملهول".
ــلك عــبـــد الــله خـالل لــقــائه وقـــال ا
مــســاء االثــنــ عــددا من مــســؤولي
وســائل االعـالم "األردن الــيــوم يــقف
أمـام مـفـتـرق طـرق: إمـا اخلـروج من
ة لشـعبنا األزمة وتوفـير حياة كـر
أو الدخول ال سـمح الله بـاجملهول
لــكن يــجب أن نــعــرف إلى أين نــحن
ذاهـــــبــــون". واضـــــاف "األردن واجه
ظــرفــا اقــتـصــاديــا وإقـلــيــمـيــا غــيـر
مــتـوقع وال يــوجــد أي خـطــة قـادرة
عـلى الـتـعـامل بـفـعـالـيـة وسـرعـة مع
هــــذا الـــــتـــــحـــــدي". واشـــــار الى أن
ـــــســـــاعــــدات الـــــدولـــــيـــــة لألردن "ا
ـمـلـكـة عبء انـخـفـضت رغم حتـمل ا
" اســتــضـافــة الالجــئـ الــســوريـ

قائال "هناك تقصير من العالم".
ويعتـمد االردن الـذي يستـورد معظم
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الــفــنـيــة الـطــارئــة بـهــدف حتــقـيق
كن من اسـتقرار أفضل مـستـوى 
نظومة الكهربائية وساعات عمل ا
ـــواطـــنـــ بـــالـــتـــيـــار جتـــهـــيـــز ا

الكهربائي).
WOÝbM¼  U ö

الكــــات واضـــــاف الــــبــــيــــان أن (ا
الهنـدسية والفـنية   في شبكة نقل
كــهـربــاء مـحــاقـظــة بـابل الــتـابــعـة
لــلـمــديــريـة الــعـامــة لـنــقل الـطــاقـة
نطـقة الفرات االوسط الكهـربائيـة 
باشرت باعمال  الصـيانة السنوية
خلط جـــنـــوب احلـــلــة  –حـــلــة /1
تــضـمــنت فــحـــصــا شــــامال عـلــى
مـــالمـــســــات  قــــــواطـع  الــــــدورة
وغــــاز SF6 الـى جـــــانب فـــــحـص
(O/C + E/F) اجـــهــزة احلـمـــايـة
جلـــمــيـــع اجلــهــــات وتــــنــظــيـــفــا
كـامـال  للخـانـات  الزالــة  االتـربـة
ــتـــراكــمــة نــتــــيــجــة و االوســاخ ا
الـــظـــروف اجلـــويـــة ,اضـــافـــة الى
فـــــحص الـــــعالمـــــات و االشــــارات

ودوائــر السيـطرة ). قاسم الفهداوي

ومـكسـوا بـالغـبـار وفي حالـة صـدمة
وحــمـــله رجـــال اخلـــوذ الـــبـــيـــضــاء
ووضــــعـــوه في ســــيـــارة اإلســـعـــاف
وأجبـروه على اجلـلوس مـدة أربع
دقـيقـة دون تـلقي عالج بـيـنمـا كـانوا

يلتقطون صورته".
وأضـــاف آشــداون إن "والـــد عــمــران
كــان غـــاضــبـــا ولــكـــنه لـم يــســـتــطع
الـــتــدخل ألنـــهم كـــانــوا مــســـلــحــ

والحـــــقـــــا عــــرضـت وســـــائل اإلعالم

وانـــفــجـــرت الــطـــائــرة الـــتي حتــمل
الـــرحـــلـــة اجلـــويـــة رقم 103 لـــبــان
أمــريــكــا عــلى ارتــفــاع 31 ألف قـدم
أعــلى لــوكــربي بــعـد 38 دقــيـقــة من
إقالعها من لندن في اجتاه نيويورك

في 21 كانون األول عام 1988.
وقُتل جميع ركاب الطائرة من طراز
بــويـــنغ 747 وعــددهم 259 راكـــبــا
عالوة عـــلى 11 شــــخـــصــــا كـــانـــوا
مـــوجـــودين عــــلى األرض في مـــوقع

سقوط الطائرة.
قرحي وسُجن الليبي عـبد الباسط ا
لــنــحــو 27 ســنــة عــام 2001 عــقب
إدانـته بـتـنــفـيـذ أعـنف عـمل إرهـابي

في تاريخ بريطانيا.
W UŠ —u¼bð

وتــوفي ضـابط اخملــابــرات الـلــيـبي
بـــعـــد مــعـــانــاة مـع مــرض ســـرطــان
الـبـروسـتـاتـا عـام 2012 وذلك عقب
اإلفراج عنه لتـدهور حالته الـصحية

في 2009.
سـلسل التـلفزيـوني قصة ويجسـد ا
حـادث تـفـجيـر الـطـائـرة ومـا انـتـشر
ــؤامــرة وفــقــا عــنـه من نــظــريــات ا

راسل هوليود ريبورتر.
ووصف مـاكـدونــالـد حـادث لـوكـربي
ـــاضي بـــأنه مـن "األحــداث الـــعـــام ا
الــكــبــرى الــتـي ألــقت بــظالهــا عــلى

اسكتلندا".
وأضـاف: "يـبـدو هـذا احلـادث وكـأنه
ــقــتـل جـون الــنــظــيــر الــبــريــطــاني 
كــيـنــيـدي إذ يـشــتـرك احلــادثـان في
أنـهـما ال يـزاالن مـؤامـرة تـسـتـعصي

على الكشف".
وكشف مـخـرج األوسكـار النـقاب في
ـاضي عن آخـر سـبــتـمـبــر/ أيـلــول ا
أفالمه في إطار أنشطة مهرجان كان
الــسـيــنــمـائي الــدولي وهــو فـيــلـمه
الـوثـائـقي "هـذا يـوم في أيـلـول الذي
يتـناول حـياة جنـمة هـوليـود ويتني
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احمد سعيد

(شرق) والـكـرك والطـفـيلـة والـشوبك
(جـــنــــوب) لـــيل االثــــنـــ الــــثالثـــاء
احــتــجــاجـات ضــد مــشــروع قــانـون

ضريبة الدخل وغالء االسعار.
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أعلنت وزارة الكـهرباء تمـكنها من
الــوصــول الى انــتـاج بــلغ 15500
مـــيـــكـــاواط بـــفـــتـــرة قـــيـــاســـيـــة
واستمـرار جتهيـز العاصـمة بغداد

بطاقة قدرها 3800 ميكاواط.
وقــــال بـــــيــــان لـــــلــــوزارة امس ان
(وصـــــــول االنــــــتــــــاج الى 15500


