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واسـتنكـرت روسمة مـداهمات الـشرطة
ـنزلها واعتبـرت ان احلملة االعالمية
ثابـة "محـاكمة الـتي تسـتهـدفها هـي 

شعبية سابقة ألوانها".
وحـتى قـبل اسبـوع فـقط من االن كانت
تـعيش مع زوجها مـن دون خشية على
مـستقبلهمـا في ح ان اخلناق يشتد
عـليـهمـا اليوم إثـر فوز حـكومـة جديدة
بــشــكـل غــيــر مــتــوقع في انــتــخــابــات
اضي وتـسريعـها اجراءات االسـبوع ا
الـــتــحــقــيـق في اتــهــامـــات لــلــزوجــ
ط حـيـاة اتـسم بـالــفـسـاد وبـسـلـوك 

فرط. بالترف واالسراف ا
ومـنع جنيب (64 عـامـا) من السـفر في
اضي اعـقـاب االنـتـخابـات االسـبـوع ا
عـلى خلـفيـة اتهـامات بـأنه أشرف على
نـهب مليارات الـدوالرات من الصندوق
الـــســـيـــادي "1ام دي بـي" (مـــالـــيـــزيـــا
ـنت بـرهاد) فـي عمـلـية فـساد ديـفـلو
مـعـقدة تـضـمـنت غسل امـوال وشـملت
توقع أن مناطق عدة من العالم. ومن ا

يواجه اتهامات جنائية.
كــمــا يــواجـه فــتح حتــقــيق جــديــد في
اتــهــامــات بـأن مــســؤولــ مـالــيــزيـ
قـبـضـوا رشى طـائلـة في صـفـقـة شراء
غــواصــات ســكــوربــ عــام 2002 من
فرنسا عندما كان جنيب وزيرا للدفاع.

وقـالت روسـمـة في بـيانـهـا الـذي صدر
عـن محـامـيهـا "عـلى الـرغم من األوقات
الـعصـيبـة الصعـبة الـتي نواجـهها إال
أنـنا سهـلنا وسنـستمـر في تسهيل أي
حتــقـيق وسـنـكـون جــاهـزين لإلجـابـة

على أي طلبات من السلطات".
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لـكـنـهـا اشـتـكت من "عـمـلـيـة الـتـحـقـيق
الـتـي يـبـدو أنـهـا تـعـرضت لالخـتـراق
حـيث وجـدت سـلسـلـة من الـتسـريـبات
ـتـعــلـقـة بـالـتـحـقـيـقـات طـريـقـهـا إلى ا

مواقع التواصل االجتماعي".
وقـالـت روسـمـة إنـهـا كـانت تـشـيـر إلى
ــصـادرة" دون أن ــزعــومــة ا ــواد ا "ا
تـقـدم مـزيـدا من الـتـفـاصـيـل. ونـاشدت
الـسلطـات "مراعاة األصـول القانـونية
لــتــجـنـب مـحــاكــمـة شــعــبــيـة ســابــقـة
عـلومات إلى ألوانـها" وعدم تـسريب ا

مواقع التواصل االجتماعي.
رجح أال تـلقى دعـوتـها جتـاوبا ومـن ا
او تــعـاطـفـا فـي بالدهـا. فـتـصــرفـاتـهـا
اثـــارت لـــســنـــ طـــويــلـــة مـــوجــة من
الــسـخط في دولـة مــتـعـددة الــثـقـافـات
ـســلــمـ حــيث مــعـظـم الـســكــان من ا

الذين يعيشون حياة متواضعة.
ـالـيـزيـة اجلـمـعـة وضـبـطت الـشـرطـة ا
284 صـنـدوقـا فيه  72 حـقـيبـة يـدوية

والــزوجـة الـثــالـثـة لـتــرامب مـتــكـتـمـة
لــلــغــايـــة مــنــذ وصــولــهــا الى الــبــيت
االبـيض لكـنهـا تتـرك بصـماتـها بـشكل

تدريجي في مقر الرئاسة االميركية.
واظـهر استطالع للـراي نشرت نتائجه
ئة من اوائـل ايار/مايو ان لدى 57 بـا
االمـيركي رأيا إيجابـيا حيالها اعلى
ـــا كــان عـــلــيه فـي كــانــون بـــكــثـــيــر 

ئة). الثاني/يناير (47 با
وفـي بـــلــــد يــــســــوده االســــتــــقــــطـــاب
الـسـياسي قـفـزت نسـبة مـؤيـديهـا ب

ــوقــراطـيــ الى 15 الــنــاخــبــ الــد
ئـة بحـيث اصبـحت اآلراء الـسلـبية بـا

واإليجابية متوازنة حاليا.
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الـى ذلك اعـــــلـــــنت الـــــســــيـــــدة األولى
الـسـابقـة في مـاليـزيا روسـمـة منـصور
الـسبت انها تـمر بأوقات عصـيبة" منذ
اإلطاحة بزوجها رئيس الوزراء جنيب

رزاق من السلطة األسبوع الفائت.
ـعروف عن روسمـة منصور الـبالغة وا
الــسـادسـة والـسـتـ مـن الـعـمـر انـهـا
كــانت تــقــوم بــرحالت تــســوق بــاذخـة
خـارج البالد وتمتلك مجموعة واسعة
من حـقـائـب الـيـد البـاهـظـة الـثـمن وال
ــواطـنـ ـعــانـاة ا تــعـيــر اهـتــمـامــا 

العادي الفقراء بغالبيتهم.
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فـاخرة مـحشـوة باالمـوال واجملوهرات
خالل عملية مداهمة في اطار التحقيق
حول اختالس اموال الذي يطال رزاق.
ضبـوطات شملت وقـالت الشرطـة إن ا
ــاركـات الـفـاخـرة حــقـائب يـدويـة من ا

مثل "إيرمس" و"لوي فويتون".
ــا شـكـلت روســمـة مــادة دسـمـة ولــطـا
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ـيـة إلى الـهـدر واإلسـراف  أشـارت احـصـائـيـات صـادرة عن هـيـئـات عـا
ــؤســفــ في الــطــعــام في دول الــعـــالم اإلسالمي في شــهــر رمــضــان ا

الفضيل مقارنة مع الشهور األخرى!
تحـدة أنَّ العرب يقـومون بهدر فقد ذكرت احـصائيات من الـفاو واأل ا
الطعام خالل شـهر رمضان بـأكثر من بـقية الشـهور واحتلت الـسعودية
ـيـاً في الـهدر الـغـذائي إذ بـلـغت قـيمـة هـدر الـطـعام بـ رتـبـة األولى عـا ا
13.3 مليار دوالر سنوياً وهو أكثر من الناجت احمللي االجمالي لكلّ من

الصومال وجيبوتي وموريتانيا.
ـهـدر يـعادل 250 كلـيـوغـرام لـلـفرد وأضاف الـتـقـريـر أنَّ قـيـمة الـغـذاء ا
ـتـقـدمـة و11 كـيـلـو غـرامـا في الـواحـد مـقـابل 115 لـلـفـرد في الـدول ا
الدول الفـقيرة. أمـا في دولة االمارات الـعربـية فتـصل قيمـة الهدر لـلغذاء
سنوياً  4مليارات دوالر وفي الكويت هناك مـليون طن سنوياً من الغذاء
هدر أي مـا يعادل 400 كيلـوغرام عن كل فـرد. فيـما تـهدر دولـة قطر ا
 1,4مليون طن سنوياً أي ما يعادل  636كيلوغراما عن الفرد الواحد
ئـة من الغـذاء يتم اتالفه بـسبب سـوء التـخزين وانـتهاء فضالً عن 14 با

الصالحية.
وتشيـر هذه التـقارير الـغذائيـة إلى أنَّ العالم سـيحتـاج الى غذاء إضافي

ئة بحلول عام 2030. بنسبة 60 با
وعــلى الــرغم من أنَّ اجلــمــيع يــدرك أنَّ اإلســراف والــتــبــذيــر فـي شــهـر
رمضـان عـادة مـذمـومة إال أنَّـهـا حـاضـرة بقـوة في اجملـتـمـعات الـعـربـية
ة في تـلك الـتي لـديـهــا بـسـطـة في الـرزق ويـبـدو ذلك واضـحـاً في خـاصـَّ

شهر رمضان الفضيل.
فـالـكـثـيـر من الـعـوائل تـنــتـهج اإلسـراف في الـطـعـام في شـهـر رمـضـان;
ـشرب ومن ثمَّ يؤول أمره إلى سلة أكل وا فتجدهم ينفـقون أمواالً على ا
ـهــمالت بــعـد أخــذ احلـاجــة مـنه والــتي ال تــصل لـلــنـصـف في أحـسن ا

األحوال.
وتـشـيـر اإلحصـائـيـات الـتـابـعـة ألحـد أجـهـزة الـرقـابـة الـغـذائـيـة بأنَّ دول
ـواد الـغـذائـيـة الـشـرق األوسط تـضـيع مـا مـقـداره 1.3 مـلـيـار طن من ا
ـعنى آخـر إن ربع هذه سنـوياً أي مـا يسـاوي ترلـيون دوالر أمـريكي. 
الكـمـيـة الـتي تـقبـع في القـمـامـة قـادرة عـلى إطعـام الـفـقـراء واجلـياع في

العالم.
بـكالم آخر أن كـمـيـة الـطـعـام الـتي تلـقى فـي القـمـامـة أكـبـر من أي فـترة
أخرى من العام لـتشتـهر الدول الـعربية تـبعاً لـذلك بأنَّهـا من أكثر الدول
نزلية من ئة من النفايات ا إهداراً للطعام ففي إمارة دبي كانت 55 با
نصيب الـطعام في عام 2012 تبعاً لـبلدية دبي وهـو ما يقارب 1,850
طن من الـطـعـام يـومـيـاً خالل شـهـر رمـضـان. وفي الـبـحـرين فـإنَّ كـمـية
لقـاة في النفـايات يومـياً خالل شهـر رمضان تـتجاوز الـ 400 الطعـام ا
ـسـؤولـون من وحــدة الـتـخـلص من طن بـنـاءً عـلـى مـعـلـومـات أدلى بــهـا ا
النفايات في الـبحرين. فيمـا تقوم دولة قـطر بالتخـلص من نصف الطعام

عد يومياً خالل شهر رمضان عن طريق إلقائه بالقمامة. ا
وبهـذا الصـدد أشـار الرئـيس التـنفـيـذي للـعمـليـات في شـركة أفـيردا في
مجلس التعاون اخللـيجي جيروين فينسـنت إلى أنَّ إهدار وتبذير الطعام
ليـس باألمـر اجلـديـد وال يقـتـصـر عـلى دول اخلـليج فـقط إال أنه مـشـكـلة
متـزايـدة ومـسـتـمرة إذ أوضـحت اإلحـصـائـيـات بـأنَّ ثلث
ي وهـو مـا يـقارب الـ  1.3ملـيار إمداد الـغـذاء الـعا

طن يتم إهداره سنوياً!
 أما في الـعراق فال تـتوفـر إحـصائـية هـدر الطـعام

في هذا الشهر الفضيل.

يك لومونوسيف تبحر في بحر البلطيق ×WD∫ احملطة البحرية النووية الروسية اكاد

مـــورمــــانــــسك (روســــيـــا) (أ ف ب) -
كـشـفت روسـيــا امس عن أول مـحـطـة
نووية عائـمة وصفـها الناقـدون بأنها
"تايتانيك نووية" وذلك للحصول على
مزيـد من الـطاقـة الـكهـربائـيـة الالزمة
لدعم مسـاعي موسكـو لتطـوير موارد

ناطق القطبية النائية. نفطية في ا
ك ووصــــــــلـت مـــــــحــــــــطــــــــة اكــــــــاد
لـومـونــوسـوف الــتي بـنــيت في سـان
بطرسبـورغ الى مورمانـسك اخلميس
ـــديـــنــة و حـــيث رست في مـــرفـــأ ا

ها لوسائل االعالم. تقد
والـسـبت كـشف الـيـكـسي لـيـخاشـيف
رئـيس شـركـة "روسـاتـوم" احلـكـومـيـة
للـطـاقـة الـنوويـة احملـطـة الـتي طـليت
بالـلونـ الـبني واالصـفـر في مرسى
ـــديـــنـــة وسط عـــزف االوركـــســـتـــرا ا

للنشيد الوطني.
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ــحـطـة الــطـاقـة واشـاد لـيــخـاشـيف 
اجلديـدة ووصـفـهـا بـأنهـا "االولى في
الـــعـــالم" وقـــال انـــهـــا "تـــؤكـــد الــدور
الــقـيــادي االكــيــد لــشــركــة روســاتـوم
وقطاع الـطاقة الـنوويـة الروسي على

ية". االجندة العا
وقــال "آمل بــأن يــكــون الــيــوم رمــزيـاً
للقطب الشمالي" مضيفا ان روساتوم
"تطلق تـوجهـا يتـمثل في الـطلب على
ــتـوسـطـة الـقـطـرة ـرافق الـنـوويـة ا ا

تحركة لعقود قادمة". نشآت ا وا
واحملـطة الـعـائـمـة الـتي يـبـلغ طـولـها
 144مـــــتـــــرا ووزنـــــهــــا  21ألف طن
حتـتـوي عـلى مـفـاعـلـ نوويـ تـبـلغ
طاقـة كل منـهما  35ميغـاوات وتشبه
الـسـفـن الـتي تــسـتـخــدم عـادة المـداد

كاسحات اجلليد بالطاقة.
وصـــيف الــــعـــام  2019ســـيــــتم جـــر
احملـطــة الــعـائــمــة الى مــرفـأ بــيــفـيك
بإقـلـيم تـشـوكـوتـكـا في أقـصى شـمال

شرق روسيا االحتادية.
وبـامـكـان احملـطـة تـوليـد طـاقـة تـكـفي

قـــال تــــروتــــنـــيف ان
محطـة الطاقـة العائم
تــــــمـــــتــــــلـك "احـــــدث
االنـــظـــمـــة االمـــنـــيــة
ويـفــتــرض أن تــكـون
ـــــنـــــشــــآت اكـــــثـــــر ا
الــنـــوويــة امـــانــا في

العالم".
اال ان نــــشـــــطــــاء في
منـظـمـة "غـرين بيس"
لــلـــمـــحـــافـــظــة عـــلى
الـبـيـئـة لـم يـقـتـنـعـوا
بـــــــذلـك ودعـــــــوا الى
مـــــراقـــــبـــــة دولـــــيــــة

للمحطة.
ويــــــخــــــشـى هــــــؤالء
النـشـطـاء ان تـتـحول
احملطة الـى "تيتـانيك
نـــــــــــــــــوويــــــــــــــــة" او
"شـــيـــرنـــوبـــيل عـــلى
اجلليد" بعد  32عاما
من كارثـة شيرنـوبيل

النووية.
وقال رشيـد علـيموف
مـن غــــــــريـن بـــــــــيس
روسـيــا ان احلـوادث
امـر مـحتـمـل الـوقوع
في جـمــيع احملــطـات
الـنـووية ولـكـن احملـطة
الـــعـــائـــمــــة "ســـتـــكـــون

حـســاسـة بــشــكل خـاص لــلــعـواصف
والـظــواهـر الـبــيـئــيـة وتــهـديـدات من
بينـها االرهاب". وقال ان الـتحول الى
فـاعالت الصـغيـرة سـيشـكل تهـديدا ا

واد النووية. بنشر ا
واشــار يـــان هــافــيـــركــامب اخلـــبــيــر
الـــــنـــــووي في غـــــريـن بـــــيس الى ان
احملطـة الـعائـمـة حتصل عـلى الـوقود
قرب مدينـة مورمانـسك التي يسـكنها
 300الف شـخص قـبـل أن يـتم جـرهـا

ناطق القطبية. الى ا

ناطق وأضاف ان "تركيبها في بيئة ا
القـطبـيـة الروسـية الـصعـبـة سيـشكل
تهـديدا مـسـتمـرا على سـكـان الشـمال
وعلى طبيعة القطب الشمالي النقية".
ــقــرر ان يـتم وفي الــبـدايــة كــان من ا
تــزويــد مــفــاعـــلي احملــطــة بــالــوقــود
الـنووي فـي سـانت بـطـرسبـورغ لـكن
همة الى مورمانسك بدال من  نقل ا
ذلك نـــظــرا الى مـــخـــاوف مــتـــعــلـــقــة
بالـسالمـة العـامـة اثارتـها بـلـدان تقع

على بحر البلطيق.

وقلل سـيرغي كـونـدراتيـيف من معـهد
ـــالــيـــة في مــوســـكــو من الــطـــاقــة وا
اخملاوف االمنـية بـشأن احملطـة مؤكدا
انهـا تـلتـزم قـواعد الـسالمـة الـتي تتم
مــراعــاتـــهــا في كـــاســحــات اجلـــلــيــد

والغواصات.
واضــاف "ولــكن هــذه قــطــعــة جــديـدة
ا تـكون هـنـاك مخـاوف ب عـامة ور
الناس وهنـاك اخطار اضافيـة تتعلق
بـهــذه احملــطـة الــعــائــمـة مــقــارنـة مع

محطات الطاقة النووية".

عندما كنـا معلم في أمـكنة النـأي وب أحضان طبـيعة األهوار التي لم
ـسامـيـر التي تـربط ب كـائن احلـديديـة عدا ا تدخل الـيهـا بـعد بـراغي ا
نـجل ومواعـ الطـبخ  وغير ذلـك نحن في هذا ـشحوف وآلـة ا خشب ا
لك كان نتوارث عيش سالالت من القرى الـتي انزوت بعيدا عن مجد ا ا
ـا عرف ـو ألنـهـا ال تـريـد أن تـتـورط في حـروبه  ور الـسومـري أور ــ 
أجـداد سـكــان هـذه الــقـرى أن نـهــايـة هـذه احلــروب سـتـكــون من أتـعس
كـان البـعيـد وزواره قلـيلون  نتـائجهـا هو : احـتراق أور. ضـيوف هـذا ا
رُ علينا سوى صدى احلياة الصاخبة للمدن البعيدة  ويوم يعرف فال 
عدان أن موظـفي الدولة آتـون الى قريتـهم يختـبئون في غـابات القصب ا
وظفـ أما جباة ضـرائب أو مفارز النهـار كله ألنهم يـعرفون أن اؤلـئك ا
إلحصاء مواليد الـتجنيد االجبـاري  لكنهم يبقـون بكامل عدتهم وعددهم
فـتش التـربوي آت مع مراسـيم استـقبـال بسـيطـة يوم يـعلـمون فـيهـا ان ا
ـاذا هو هـنا ـدرسـة ومعـلـميـهـا. هم اليعـرفـون طبـيـعة عـمـله و في زيارة ا
لكنـهم يهابـونه عندمـا يشـاهدون ارتبـاكنا وقـلقنـا في انتظـار هذا الرجل
فـتش قد الذي تـرافقه حـقيـبة سـوداء ونصـف ابتـسامـة على فـمه. وألن ا
يبـقى نصف نـهار أو الـيوم كلـه في مدرسـتنا  يـدقق السـجالت ويراجع
دفـاتـر اخلـطـة ويـدخل الــصـفـوف ويـجـلس كـأي تــلـمـيـذ في آخـر الـصف
ــعـلــمـ في تــعـلــيم تالمـيــذهم فــأنـنـا نــقـوم قــبل يـوم لـيــشـاهــد طـرائق ا
شرف بتحضيرات الضيافة وأهم فقرة فيه ما نسميه نحن فقرة ( ديك ا
ـدرسـة ويـذهب يـدور بـ الـتـربـوي ) وهي فـقــرة يـشـرفُ عـلـيـهـا مــديـر ا
حظائر دواجن القريـة لينتقي ديـكا احمر ويشتـريه من اصحابه ثم تُكلف
علـم الذين يـحسنـون الطبخ . سـاعدة واحـد من ا أم مكسـيم بطبـخة 
اءات احلزن شـرف التربوي الى منـصة الذبح اتأمل ا يوم يؤتى بديك ا
في عيون هذا الذكر الداجن وبؤسه وهو يغـادر صباحات ايقاظ النائم
ـشـرف التـربـوي وتـشـيعه ـعـلـم ولـيـذهب الى بـطن ا من اهل الـقريـة وا
كافز) نظرات حزن من دجاجات كـان هو يعلمهم دلع االنـوثة واألغراء (ا
حيث يـحمـلن في بـطونـهم بيـضه وشهـيـته وتأوهـاتهن. صـورة احلزن في
وجه الـديك هي صـورة الـذكريـات عـنـدمـا تـسـكن الـعـناويـن التـي حتسب
ـدرسة  ـشرف فـي ا حـسـابـها فـي وظـيفـتـك او جـنديـتـك أو قراءاتـكَ  ا
العـريف في الفـصيل  األب في الـبيت  الـرئيس في جـمهـوريتك  أغراء
مـثـلة عـلى الـشـاشة الـسـينـمـائيـة  واألم الـتي تـشرب حـلـيب حنـانـها  ا
ـثـلـون اجلانب واألمـام الذي اسـتـشـهـد في عـاشـوراء . هـؤالء وغـيـرهم 
ـهم من احـسـاسـنـا بـاآلخـر الـذي يـؤثـر فـيـنـا ونـؤثـر فـيه  والـغـريب ان ا
العالقـة ب كل هـؤالء تتم من خالل وسـيط أسمه ( الـنذر )  أو الـقربان
ا هي القربان للعريف والزنزانة الضحية ولهذا فالشظية والرصاصة ر
ـمــثـلـة لـلــرئـيس وحتــمل صـفــعـة اخلــد لألب وتـلك ألغــراء ا
السيـنمـائيـة  والدمعـة حللـيب األم  والنـواح واللطم
ـوت األمـام الـشـهـيد  فـيـمـا الـديك هـو قـربـان تـلك
الـزيارة الـتـاريـخـيـة لـلـمـشـرف الـتـربوي الـتي يـربك

االستعداد اليها كل حياة هذه القرية الوديعة.

{ واشــــــــنـــــــــطن (أ ف ب) - عــــــــادت
االمـيـركـيـة االولى مـيالنـيـا تـرامب الى
البيت االبيض السبت بعد ان خضعت
جلـراحة نـاجحـة واكد الـرئيس دونـالد

ترامب انها في حالة "جيدة جدا".
وافاد بيان صدر عن البيت االبيض ان
مـيالنـيـا "تـرتـاح حـالـيـا ومـعـنـويـاتـهـا
جـــيــدة" وتـــتــقـــدم بـــالــشـــكــر من االف
االشخاص الذين بعثوا اليها برسائل.
وكـتب ترامب عـلى تويـتر "امر رائع ان
ـــذهــلــة الى تـــعــود الــســـيــدة االولى ا

البيت األبيض".
ويـبـدو واضـحـا انه ال يـولـى اهـتـمـاما
ــصــحـح اآللي لــتــهـــجــئــة كـــبــيــرا بـــا
احلـروف لـيؤكـد ان "ميالني" في حـالة
جــيــدة جـدا قــبل أن يــحـذف بــســرعـة

التغريدة ويعيد كتابة "ميالنيا".
وخــتم قـائال "شـكـرا لـكـم جـمـيـعـا عـلى

صلواتكم ورسائلكم".
وخـضعت عارضـة االزياء السـلوفيـنية
ســابـقــا الـبـالــغـة من الــعـمـر 48 عــامـاً
لـعـمـلـيـة لوقـف تدفق الـدم الى ورم في
الـكـلى بـحـسـب مديـرة االتـصـاالت في

مكتبها ستيفاني غريشام.
ـعـتاد ان يـرقد من يـخضع لـهذه ومن ا
ستشفى بعد العملية ليلة واحدة في ا

العملية.
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ميالنيا ترامب

السـتـهالك مـديـنــة يـقـطـنـهـا  200ألف
نـسـمـة أي أكـثـر بـكثـيـر مـن اخلـمـسة
آالف الذين يـعـيـشـون في بلـدة بـيـفيك

في اقصى شمال شرق روسيا.
اال ان احملطة ستـكون في بيـفيك ليس
جملـرد امـداد تـلك الـبـلـدة بـالـطـاقـة إذ
أنها ستـستخدم بشـكل رئيسي المداد
منـصات الـنفط بـالطـاقة فـيما تـتوسع
روسيـا شـمـاال نـحو الـقـطب الـشـمالي
للـتنـقيب عن الـنـفط والغـاز ما يـجعل
احلـاجـة الى الـكـهـربـاء امـرا ضـروريا

ناطق النائية. في هذه ا
وتـــوضــــيـــحــــا لـــذلـك قـــال ســــيـــرغي
الية كوندراتييف من معهـد الطاقة وا
في مـوســكــو ان "الـفــكـرة هـي تـوفــيـر
مـحـطـات طــاقـة مـتــحـركـة ذات قـدرات
ـكن اســتــخــدامــهـا في مـنــخــفــضــة 
مناطق القطب الشمالي الروسية التي
ال ترتـفع فيـهـا احلاجـة الى الـكهـرباء"
مــضــيــفــا ان بــنــاء مــحــطــات تــولــيـد
الكهرباء التقليدية امر معقد ومكلف.
وأضاف ان "الـبديل هـو الفحـم والغاز
والـديـزل. ولـكن الـديــزل بـاهظ الـثـمن"
بينما يـحتاج الغـاز الى توصيله على

شكل غاز طبيعي مسال.
ــسـؤول عن أمـا فــيـتــالي تـروتــنـيف ا
صـنــاعـة وتـشــغـيل احملــطـة الــنـوويـة
العائمة في روساتوم فقال ان وحدات
ـنـاطق ـكن "ان تـغــذي أكـثـر ا كـهـذه 
النـائـيـة بالـكـهـربـاء والتـدفـئـة وتدعم
ايـضـا الـنـمـو االقــتـصـادي والـتـنـمـيـة

ستدامة". ا
WLzUŽ  öŽUH

واضاف ان استـخدام مفاعـالت عائمة
ــكن ان يــخــفـض انــبــعــاثــات ثــاني
ـقدار  50ألف طن اكـسـيـد الـكـربـون 

في العام.
ك ـقــرر ان حتل مــحـطــة اكـاد ومن ا
لــومــونــوســوف مــحل مــفــاعل نــووي
متقـادم ومحطـة كهربـاء تعمل بـالفحم

كالهما في منطقة شوكوتكا.
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ـتــعـجـرف لــلـمــنـتــقـدين بــاسـلــوبـهــا ا
ــتـقــنــة والـتي وتــصــفـيــفـة شــعــرهـا ا
اشــتــكت مــرة بـأنــهــا تــكـلــفــهـا 1200
ريـنـغيت (300 دوالر) لـكل زيـارة يـقوم
ـزين إلى مــنـزلـهــا. وكـان مـعـدل بــهـا ا
االجــــور فـي ذلك الــــوقـت يــــبــــلغ 900

رينغيت.

فـيــهـا مـجـمـوعـة من الـدواعش مـا ادى
الى مـقتل خمسة من عـناصره فيما الذ
وجودة الباقون بالفرار نحو االودية ا

نطقة).  في ا
وألــقت الـقـوات األمــنـيـة الــقـبض عـلى
ن ثـالثــة مــطــلــوبـــ في اجلــانب األ
ــوصل. وقـال الــنــاطق بـاسم ــديــنـة ا
مــركـز اإلعـالم األمـني الــعـمــيـد يــحـيى
رســـــول في بــــيـــــان امس ان (مــــفــــارز
مـديــريـة اسـتـخـبـارات وأمن مـحـافـظـة
ـديرية يـدانية الـتابـعة إلى ا نـينـوى ا
الــــعـــــامــــة لالســــتـــــخــــبــــارات واألمن
وبـالتنسـيق مع قيادة شـرطة احملافظة
ألــقت الـقـبض عـلـى ثالثـة عـنـاصـر من
ادة 4 إرهاب), داعـش مطلوب وفق ا
ـفـارز ذاتـهـاعـثـرت ايـضـا مـبـيـنـا ان (ا
عــلى كــدس لــلــعـتــاد يــحــتــوي عـلى 5
أحــزمـة نــاسـفـة و24 صــاعق تــفـجــيـر
وكــذلك رمــانــات تـركـب عـلى الــطــائـرة
ـسـيـرة وجـهـاز يـسـتـخـدم في تـقـوية ا
سيرة في جـي . بي . اس  للطائـرات ا
ن من مـنـطـقـة الـفـاروق بـالـسـاحل اال
ـديـنـة) ,وفـي مـحـافـظـة االنـبـار اعـلن ا
مــركـز اإلعالم األمـني عـن تـدمـيـر ثالث
مـضـافات لـداعش" ومعـاجلة  19عـبوة

ناسفة. 
ركز في بيان إن (قيادة عمليات وقال ا
اجلـزيـرة نفـذت عمـلـية تـفـتيش شـملت
مــنــاطق أم الــوحـوش و أم ســمـاوي و
طـميشـان وخنيـفس أسفرت عـن تدمير
ثـالث مـضــافــات لـداعـش وعـاجلت 19

عــبـوة نــاسـفـة) ,وأضــاف أن (الـقـيـادة
عـثرت على ثالث عبوات ناسفة محلية
ـلـوءة الـصــنع عـبـارة عن جـلـكـانـات 
ادة سي 4 مـهيأة للتفجير). الى ذلك
 نــفـذت قـوة امـنـيــة عـمـلـيــات تـفـتـيش
واســعــة في مــنــطـقــة الــدورة جــنـوبي

 . بغداد بحثا عن مطلوب
وقـال مصدر في تصريح امس إن (قوة
امــنــيــة من اجلــيـش نــفــذت عــمــلــيـات
ـنطقة تـفتيش واسـعة في حي كرارة 
) ,مــشـيـرا الـدورة بـحـثـا عـن مـطـلـوب
الـى ان (الــقــوات االمـــنــيــة مـن قــيــادة
عــمــلــيــات بــغــداد والــلــواء الــرئــاسي
نـــصــبت ســيـــطــرات مــرابـــطــة ايــضــا
ركـبـات الداخـلة واخلـارجة لـتـفتـيش ا

نطقة).  من ا
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من جــهـة اخـرى أفـاد مــصـدر بـإصـابـة
ثالثــة مــدنــيــ جـراء انــفــجــار عــبـوة
نــاســفــة قـرب ســوق شــعــبـيــة جــنـوب
ــصـدر فـي تـصــريح إن بــغــداد.وقــال ا
(عـبـوة نـاسـفـة مـوضـوعـة بـالـقـرب من
سـوق شـعـبيـة في مـنطـقـة الـسيـد عـبد
الله التابعة لناحية اليوسفية انفجرت
,(  مـا أسـفـر عن إصـابـة ثـالثـة مـدنـي
مــبـيــنــا ان (قـوة أمــنـيــة طـوقت مــكـان
احلـــادث ونــقـــلت اجلـــرحى إلى أقــرب
مــسـتــشـفـى لـتــلـقي الــعالج). وأصـيب
مـديـر نـاحـيـة بـغـداد اجلـديـدة بـجروح
بـلـيـغـة في هـجوم مـسـلح اثـر مـحـاولة

اغتياله. 
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وذكـر مــصـدر ان (مـديـر نـاحـيـة بـغـداد
اجلــديـدة عـلي مـهــدي أصـيب بـجـروح
بليغة بعد تعرضه لهجوم مسلح اثناء
خــروجه من مــنــزله ونـقل عــلى أثــرهـا

الى مدينة الطب لتلقي العالج).
وبــشــأن اخـر أعــلـنت مــديــريـة شــرطـة
مـحـافـظة الـنـجف عن قـيامـهـا بـعمـلـية
امـنـيـة لـتـفـتـيش مـقـبـرة وادي السالم.
ــديــريــة  أن  (شــؤون افــواج وقـــالت ا
طـوار احملــافـظـة تـرافـقـهـا مـفـارز من
ـتـفـجـرات االسـتــخـبـارات ومـكـافـحـة ا
ومــفـرزة من كي   9بــاشـرت بـتــفـتـيش
قبرة من جميع االجتاهات).   محيط ا
عــلى صــعــيـد مــنــفـصل تــمــكن مــكـتب
ــفــتش الـعــام لــوزارة الـداخــلــيـة في ا
مـحــافـظـة ديـالى من ضـبط شـاحـنـتـ
كــبـيـرتـ مـحــمـلـتـ بــبـضـائع وسـلع
غـذائية مسـتوردة مهربة وغـير مرسمة

كمركياً. 
ولـفت الـبـيان الى  ان (عـمـليـة الـضبط
تـمت بـنـاءً عـلى معـلـومـات من مـصادر
مــفـتــشــيـة الــداخـلــيــة اخلـاصــة حـيث
تـــمــكـــنت مــفـــرزة خــاصـــة من مـــكــتب
تــفـتــيش ديـالى مـن نـصب كــمـ عـلى
الـطريق اخلارجي للمـحافظة وضبطت
ـخـتلف شـاحـنـت كـبـيـرت مـحـملـة 
ـواد الــغــذائـيــة األجــنـبــيـة الــســلع وا

.( رسمة كمركياً هربة وغير ا ا
مــبــيـنــا ان (الــشـاحــنــتـ  قــدمــتـا من
مـــحـــافــــظـــات  كـــردســـتـــان  ويـــنـــوي
اصـحـابهـا ادخـالهـا بغـداد بـطرق غـير
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ـفرزة اصـولـية) ,واوضـح البـيان ان (ا
نـظـمت مـحـضـر ضبـط اصولي ودونت
افـادة سـائقي الـشاحـنتـ وسـلمـتهـما
مع الـشـاحـنـتـ والبـضـاعـة الى مـركز
الـــشــرطـــة بـــغــيـــة اتــخـــاذ االجــراءات

القانونية بصددها).
wÐUOſ rJŠ

 فـي غــضـــون ذلك اصـــدرت مــحـــكـــمــة
جـنـايات مـحـافظـة بـابل حكـمـا غيـابـيا
ـــدة ســبـع ســنـــوات عــلى بـــالــســـجن 
مـوظفة في مـديرية الـتسجـيل العقاري
ـال الـعـام بـســبب إحلـاقـهـا الـضـرر بـا
ــقــدر بــأكــثـر من  37 مــلــيـار ديــنـار. ا
وقــالت دائـرة الــتـحــقـيــقـات في هــيـئـة
الــنـزاهــة امس إن (مـحــكـمــة جـنــايـات
احملـافـظـة أصدرت حـكـمـاً غيـابـيـاً على
ـدانة الـهاربـة إلقدامـها عـلى التالعب ا
ـرهونة بـكشـوفات عـدد من العـقارات ا
ــصــرف الــعــراقي لــلــتــجــارة في فـي ا
احملافظة وتقييمها بصورة مبالغ فيها
بـاالضافـة الى تثـبيـت أوصاف مـغايرة
ال ا تـسبب في هـدر في ا لـلـحقـيقـة 
الـعـام بـلغ اكـثـر من 37 مـلـيـار ديـنـارٍ),
وأضــاف ان (احملــكــمـة بــعــد اطالعــهـا
ـتـوفرة فـي هذه الـقـضـية عـلى األدلـة ا
وصــلت إلى الـقـنــاعـة الـكـافــيـة بـإدانـة
دة ـتـهـمة واحلـكم عـلـيـها بـالـسـجن  ا
ـادة 340 ســبع سـنـوات وفق أحـكـام ا
من قــانــون الـعــقــوبـات وبــداللــة مـواد
االشـتـراك 47 و48 و49 مـنـه وإصدار

أمر قبض وحتر عليها). 

وقـال لــيــخــاشــيف رئــيس روســاتـوم
السبت ان الشركة تأمل في بناء مزيد
من هـذه احملـطـات الـعـائـمـة وأن جتـد
زبائن اسيـوي يحـتاجون الى مـثلها
ناطق النـائية بيـنها اندونـيسيا في ا
. وقال "في حـاالت مـعيـنة والفـيـليـبـ
فإن محـطات الطـاقة النـووية العـائمة
هي افـــضل من حـــيث الـــتــكـــلـــفــة من
محطات الطـاقة الكهـربائية". وأضاف
ان الـصـ تـقـوم كـذلك بـبـنـاء مـنـصـة

طاقة نووية عائمة.

»½UA²—∫ قوات احلشد الشعبي تنتشر بالقرب من كركوك

مـــلـــيـــار ديـــنـــار.  وافــاد  مـــصـــدر في
تــصـــريح امس بــأن (قــوة من احلــشــد
تــمـكـنت من قـتل  خــمـسـة عـنـاصـر من
داعـش بــــكــــمـــــ وفق مــــعـــــلــــومــــات
اسـتخبارية حاولوا التسلل الى احدى
الــــقــــرى في مــــنـــاطـق جـــنــــوب غـــرب

كركوك).
واضـاف ان (فوج البـشير الـتابع للواء
 16بــاحلــشـد في مــنـطــقــة الـيــورغـون
بـناحية الرشاد جـنوب غربي احملافظة
تـمـكن من اصـابـة عـجـلـة حمـل بيك اب
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تــمـكـنت قـوة من احلــشـد الـشـعـبي من
قـتل خـمـسة عـنـاصر من داعش بـكـم
اثـناء مـحاولـة تسـلل الى احـدى القرى
جــنـوب غــرب مـحــافـظــة كـركــوك  كـمـا
اعـتقلت القوات االمنية ثالثة مطلوب

وصل , ن من مدينة ا فـي اجلانب اال
فـيـمـا اصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات بـابل
حــكـمــا بــالـســجن سـبـع سـنــوات عـلى
مــوظـفــة تــسـبــبت بــهـدر اكــثـر من 37


