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ال�سفارة الأميركية تحذر موظفيها لأ�سباب �أمنية

بريطانيا وكندا تغلقان �سفارتيهما في القاهرة
أغلقت السفارة الكندية في القاهرة أبوابها حتى إشعار
آخر أمس بسبب مخاوف أمنية ،وكانت بريطانيا قد اتخذت
القرار نفسه أول من أمس.
وصرح المسؤول عن حالة الطوارئ بالسفارة الكندية
بأن بالده اتخذت قرار إغالق السفارة في القاهرة حتى
إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية.
ونشرت السفارة الكندية رسالة على موقعها اإللكتروني
أوضحت فيها أن القدرة على تقديم خدمات قنصلية ربما
تكون محدودة أحيانا ً ولفترات قصيرة بسبب الظروف
األمنية غير المستقرة.
وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد علقت هي
األخرى خدماتها بسبب مخاوف أمنية ،وجاء في إشعار
على موقعها أمس أن الخدمات ال تزال معلقة.
وق��ال السفير البريطاني جون كاسن ،في بيان على
موقع الحكومة البريطانية« ،إن الخدمات العامة لدى

السفارة البريطانية في القاهرة معلّقة في الوقت الحالي
وقد اتخذنا هذا القرار لضمان أمن السفارة وموظفيها».
وأفاد مصدر أمني بأنه لم يتضح بعد التهديدات التي
دفعت السفارة البريطانية لتعليق خدماتها للجمهور .إال
أن مصدرا ً آخر طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى إن
السلطات المصرية احتجزت أخيرا ً شخصا ً يشتبه في أنه
متشدد اعترف بخطط الستهداف سفارات أجنبية.
يذكر أن الحكومة األسترالية قد طلبت من رعاياها
السبت  6كانون األول إعادة التفكير في حاجتهم للسفر
إلى مصر ،مشيرة إلى تقارير حول تخطيط إرهابيين لشن
هجمات على مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات
في القاهرة.
وحذرت السفارة األميركية بالقاهرة في بيان في الرابع
من الشهر الجاري موظفيها بأال يبتعدوا كثيرا ً من مقر
إقاماتهم.

تقرير �إخباري

أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية أمس أحكاما ً بالسجن تراوحت بين عام
وعامين على خمسة شبان أردنيين أدين اثنان منهم بااللتحاق بتنظيم الدولة
اإلسالمية «داعش» ،فيما أدين الثالثة اآلخرون بالترويج له.
ودانت المحكمة في جلسة علنية شخصين باألشغال الموقتة سنتين وآخر
سنة واحدة بتهمة «استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج ألفكار جماعات
إرهابية» ،في إشارة إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.
ودان��ت المحكمة شابا ً باألشغال الموقتة سنة واح��دة وزميله باألشغال
الشاقة سنة ونصف السنة بتهمة «االلتحاق بجماعات مسلحة» ،في إشارة إلى
تنظيم «داعش».
وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته أن «األحكام المذكورة في
القضايا الخمس تأتي تخفيضا ً ألحكام باألشغال الشاقة الموقتة ثالث سنوات
بعد أن أخذت المحكمة باألسباب المخففة التقديرية إلعطاء المتهمين فرصة
إلصالح أنفسهم كونهم شبابا ً في العشرينات من العمر» ،وألقي القبض على
المتهمين الخمسة في آب الماضي.
وتصدر السلطات األردنية بين الحين واآلخر أحكاما ً بحق أردنيين التحقوا أو
ر ّوجوا ألفكار تنظيم الدولة اإلسالمية.
وشدد األردن الذي يقول إنه يستضيف أكثر من  600ألف الجئ سوري منذ
اندالع األزمة في آذار  ،2011إجراءاته على حدوده مع سورية واعتقل وسجن
عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى األراضي السورية للقتال هناك.

م�ؤتمر «الالجئون ال�سوريون في الأردن:
�س�ؤال الإعالم والمجتمع»

«دولي الإخوان» ي�سعى �إلى �ضرب اقت�صاد م�صر
بدأ التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان تنفيذ مخطط
دول��ي لضرب االقتصاد المصري م��ن خ�لال خطة
تنفذها مجموعات تابعة للتنظيم داخ��ل العديد من
دول العالم ،في وقت أحال القضاء المصري أوراق 4
من قيادات الجماعة على المفتي الستشارته بشأن
إعدامهم.
وكشفت مصادر أمنية مصرية أن التنظيم الدولي
ل�ل�إخ���وان ،ب���دأ ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط��ه ل��ض��رب االقتصاد
المصري وإضعافه وزعزعة استقرار الدولة وإثارة
المصريين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي .ولفتت
المصادر في تصريحات إل��ى أن المخطط يتضمن
تشكيل مجموعات إخوانية في بعض الدول الغربية،
مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ،فضالً عن
الواليات المتحدة.
وب��ح��س��ب ال���م���ص���ادر ،ت��خ��ت��ص ال��م��ج��م��وع��ة «أ»
اإلخوانية بالتواصل مع المستثمرين األجانب في
هذه الدول لمنعهم من ضخ استثمارات داخل مصر
بحجة عدم استقرار األوضاع السياسية التي ستؤثر
سلبا ً ف��ي أم��وال��ه��م ،بحسب التنظيم ،بينما تختص
المجموعة «ب» بالتواصل مع المستثمرين الحاليين
إلقناعهم بسحب استثماراتهم من مصر ،حتى ال

ال�سجن لخم�سة �أردنيين �أدينوا
بااللتحاق والترويج لـ«داع�ش»

يتعرضوا لخسائر ف��ادح��ة ،بسبب حالة الفوضى
الموجودة في البالد.
بينما تكون مهمة المجموعة «ج» االندساس بين
األجانب في الشوارع والمناطق السياحية ووسائل
ال��م��وص�لات إلث��ن��ائ��ه��م ع��ن زي����ارة م��ص��ر ،بحجة أن
حياتهم ه��ن��اك ستكون ف��ي خطر بسبب العمليات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي تنفذها ال��ج��م��اع��ات التكفيرية منذ
اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسي ،وعزله عن
الحكم.
وأشارت المصادر ،إلى أن المجموعة «د» مهمتها
الترويج للسياحة في بعض ال��دول الداعمة لجماعة
اإلخ�����وان ،ع��ل��ى ح��س��اب م��ص��ر ،ل��دع��م اق��ت��ص��اد تلك
ال����دول ،م��ا ي��زي��د م��ن عملية تمويل تحركاتهم ضد
مصر في المستقبل ،وتتولى إدارة تلك المجموعات
لجنة تابعة للتنظيم الدولي لإلخوان.
ف��ي األث��ن��اء ،ذك���رت ال��م��ص��ادر ،أن ه��ن��اك مخططا ً
إخوانيا ً عاما ً يهدف إلى إرباك المشهد في مصر ،قبل
الذكرى الرابعة لثورة  25كانون الثاني ،ويتعاون مع
الجماعة في هذا اإلطار العديد من القوى والفصائل
الشبابية ،وع��ل��ى رأس��ه��ا «ح��رك��ة ش��ب��اب  6نيسان»
و«االشتراكيين الثوريين».

حوار النداء الأخير ينطلق في غدام�س اليوم

غارات على مواقع المت�شددين في بنغازي ودرنة

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
افتتحت األميرة األردنية ريم علي ،أمس في منطقة البحر الميت ،فعاليات
مؤتمر «الالجئون السوريون في األردن :سؤال اإلعالم والمجتمع» بمشاركة
نحو  200شخصية أكاديمية وسياسية وإعالمية من األردن ولبنان وتركيا،
وممثلين عن منظمات دولية معنية بشؤون اإلغاثة والالجئين ،ووسائل إعالم
عربية ودولية.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع معهد الصحافة النروجي ،وفقا ً
لعميد المعهد د .باسم الطويسي ،إلى بناء قاعدة معلومات وبحوث حول حالة
الالجئين السوريين في األردن تحديداً ،وفي دول الجوار بعامة ،وتوفير فرصة
لبناء شبكة عالقات بين المؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون الالجئين
السوريين ووسائل اإلعالم ،و( تطوير فهم أفضل وأكثر موضوعية) عن أحوالهم
والتحديات التي تواجههم.
وقال مدير معهد اإلعالم األردني باسم الطويسي أن المؤتمر يسعى إلى تطوير
فهم أفضل وأكثر موضوعية عن ظروف الدول المستضيفة لالجئين وتحديدا ً
األردن لجهة التحديات التي تواجهه في استدامة تقديم الخدمات لهم.
واستعرض المؤتمر تجارب بعض وسائل اإلعالم في تغطية شؤون الالجئين
السوريين ،وتقديم سيناريوهات مستقبلية حول تطور أزمة الالجئين وتقييم
أدوار الدول المستضيفة ومنظمات اإلغاثة الدولية واإلقليمية والمحلية والدول
المانحة ووسائل اإلعالم.
ويناقش المؤتمرون  51ورقة عمل عبر ثمانية محاور ،تتناول خصائص
الالجئين السوريين وأوضاعهم في األردن من حيث التركيب الديموغرافي
والتعليم والصحة واألوضاع المهنية واالقتصادية واالنتشار والسكن داخل
المخيمات وخارجها وظروف األطفال والنساء.

تغيير وزاري ال ي�شمل
«ال�سيادية» في ال�سعودية
أعلنت وكالة األنباء السعودية صدور  10أوامر ملكية تضمنت تغييرات
وزارية في قوام الحكومة لم تشمل الدفاع والداخلية والخارجية.
ومن بين الوزارات التي طاولها التغيير النقل واإلعالم والشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووزارة الشؤون االجتماعية والزراعة والتعليم
العالي والصحة واالتصاالت.
وق��د أعفي وزراء الشؤون اإلسالمية والنقل وال��زراع��ة والتعليم العالي
واالتصاالت وتقنية المعلومات ،والشؤون االجتماعية.
وصدر أمران بتعيين وزيرين للصحة ،وللثقافة واإلعالم ،وهما المنصبان
الشاغران منذ إعفاء الملك وزي��ري الصحة واإلع�لام في وقت سابق من هذا
العام.
وكان العاهل السعودي قد أعفى وزير الصحة عبدالله الربيعة من منصبه
في  21نيسان الماضي ،وكلف المهندس عادل فقيه وزير العمل بالقيام بعمله
إضافة إلى مهماته ،وذلك على خلفية زي��ادة الوفيات واإلصابات بفيروس
كورونا آنذاك.

يعبرون الحدود التونسية  -الليبية
شن الطيران الحربي الليبي ،غارات جوية على مواقع
لتنظيمات متطرفة في درن��ة وغ��رب بنغازي ،فيما من
المرتقب أن تعقد اليوم الثالثاء بمدينة غدامس الجولة
الثانية من الحوار الليبي بين األطراف المتنازعة في البالد
الذي دعت إليه بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا ،برعاية
مبعوثها األممي برناردينو ليون ،إذ وجه االتحاد األوروبي
ما اعتبره «النداء األخير» إلى فرقاء النزاع في ليبيا كافة،
للقبول بالحوار حالً للصراع الدائر.
وذك��رت مصادر أن الجيش الليبي يشن منذ السبت
ال��م��اض��ي هجمات مكثفة على مناطق يتحصن فيها
مسلحون ليبيون ينتمون إلى ما يعرف بـ«كتيبة البتار»
التي أعلنت والءها لتنظيم «داع��ش» في مدينة بنغازي
شرق البالد .وأظهرت صور بثتها مواقع على اإلنترنت
سيارة تحمل «علم داعش» ،إضافة إلى عدد من الشباب
يتحدث بعضهم بلكنة أجنبية ،وكانوا في طريقهم إلى
بنغازي آتين من درنة .وكانت القيادة األميركية في أفريقيا
أعلنت قبل أيام وجود معسكرات تدريب «داعش» شرق
ليبيا تضم مئات المسلحين.
وق���ال ال��ج��ن��رال ديفيد رودري��غ��ز إن «داع����ش» أق��ام

معسكرات تدريب شرق ليبيا تضم نحو  200مسلح،
لكنه استبعد قيام القوات األميركية بعملية عسكرية في
ليبيا ،على غرار ما يجري في سورية والعراق ،مضيفا ً
أنه لم تصدر توصيات للقوات األميركية أو القوة الجوية
بمالحقة معسكرات التدريب في الوقت الراهن .وتأتي هذه
التطورات الميدانية بعد  24ساعة من شن الجيش الليبي
هجمات مكثفة على مناطق يتحصن فيها المسلحون
في بنغازي ،في محاولة للقضاء على المتشددين الذين
انسحبوا من معظم أنحاء المدينة.
سياسياًُ ،تعقد اليوم في غدامس الجولة الثانية من
الحوار الوطني الليبي بين األطراف المتنازعة بالبالد الذي
دعت إليه بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا ،برعاية مبعوثها
األممي برناردينو ليون .وكانت الجولة األولى عقدت في
 25أيلول الماضي في المدينة ذاتها بين أعضاء من مجلس
النواب الليبي وبرلمانيين يمتنعون عن حضور الجلسات،
وتمت خاللها الدعوة إلى وقف إطالق النار الذي لم ينفذ
حتى اآلن .وفي السياق ذاته ،وجه االتحاد األوروب��ي ما
اعتبره «النداء األخير» إلى فرقاء النزاع في ليبيا كافة،
للقبول بالحوار حالً للصراع الدائر.

المعار�ضة تح�ضر لتظاهرة «المنامة»
�إحياء لـ«عيد ال�شهداء»
واصلت القوى الثوريّة المعا ِرضة في البحرين ،تحضيراتها لتنظيم التظاهرة
المركزيّة الكبرى وسط العاصمة المنامة غدا ً األربعاء الموافق  17كانون األ ّول
الجاري.
وأفاد موقع «منامة بوست» أن ائتالف شباب ثورة  14شباط قال عبر موقعه
اإللكتروني ،إنّ التظاهرة تأتي ضمن حزمة من الفعاليّات التي أطلقتها القوى
الثوريّة المعا ِرضة ،تحت شعار «شهداؤنا ...صرخ ُة عِ ّزة» ،وذلك لتأكيد أهميّة
إحياء عيد الشهداء واالحتفاء بهذه المناسبة وهذه الذكرى التي ُكتبت بدماء
الشهداء الزاكية.
ويُتر ّقب أن تتصاعد الفعاليّات التعبويّة خالل األيّام المقبلة ،تمهيدا ً للنزول
وتمسكا ً
الجماهيريّ إلى ساحات العاصمة المنامة تجديدا ً للعهد مع الشهداء،
ُّ
بالقصاص من قاتليهم.
وكانت الجماهير البحرينيّة قد احتشدت أول من أمس وسط بلدة الدير في
جزيرة المحرق ،ضمن االستعدادات الشعبيّة إلحياء عيد الشهداء.
و ُرفعت خالل هذا االحتشاد الثوريّ اليافطات التعبويّة الداعية ألكبر مشاركة
في التظاهرة المركزيّة التي دعت لها القوى الثوريّة.

الحراك الجنوبي ينفذ ع�صيان ًا مدني ًا جنوب البالد

هادي يقيل رئي�س الأركان اليمني

يطالبون باالنفصال عن الشمال
أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس هيئة
األرك��ان العامة في الجيش في ظل وضع أمني متدهور
في البالد وبعد االنتشار الكبير للمقاتلين الحوثيين في
العاصمة ومناطق أخرى.
وذكرت «وكالة األنباء اليمنية» ،أمس أن هادي «عين
العميد الركن حسين ناجي هادي خيران رئيسا ً لهيئة
األركان العامة مكان اللواء أحمد علي األشول» .ولم تكشف
رسميا ً أسباب هذا القرار.
من جهة أخرى ،نفذ مناصرو الحراك الجنوبي في مدينة
عدن جنوب اليمن صباح أمس عصيانا ً مدنيا ً أدى إلى شل
الحركة بشكل شبه تام داخل المدينة استجابة لدعوة
أطلقها الحراك الجنوبي.
وقال اإلعالمي ردفان الدبيس من الحراك الجنوبي إن
ذلك العصيان يعد من ضمن الخطوات التصعيدية للحراك
الجنوبي الذي يطالب باالنفصال عن شمال اليمن .وأوضح
أن كثير من المؤسسات الخاصة والمدارس أغلقت أبوابها
في إطار العصيان المدني الذي ُنفذ من الساعة السادسة

صباحا ً حتى الواحدة ظهراً .وأضاف« :العصيان المدني
هو السالح األق��وى لتعطيل مصالح االح��ت�لال اليمني
واالنفصال عنه».
وتركز العصيان المدني ال��ذي أدى إلى شل الحركة
التجارية وحركة المواصالت في مديرية كريتر والمعال
وخور مكسر.
وأوض��ح الدبيس أنهم سيستمرون في تلك الخطوة
التصعيدية خ�لال األي��ام المقبلة ،مشيرا ً إل��ى أن هناك
خطوات تصعيدية أخ��رى تستهدف النقابات العمالية
والمؤسسات الحكومية.
وبحسب مصدر محلي ،فإن منفذي العصيان المدني
قاموا بإحراق اإلطارات وإغالق الطرقات في الشوارع ،ما
أدى إلى حدوث مناوشات مع قوات األمن أدت إلى سقوط
جريح.
وكانت قوى الحراك دعت سكان المدينة عبر مكبرات
الصوت ومنشورات وزعت في شوارع المدينة إلى التزام
تنفيذ العصيان المدني وش ّل الحركة.

فال�ش

حول اتفاق الإطار اال�ستراتيجي
الح�صانة للقوات الأميركية
ك��ث��ر ال��ج��دال ب��ش��أن م��ن��ح ال��ح��ص��ان��ة القانونية
لالحتالل األميركي ،ال��ذي كشف النقاب عنه منذ
أيام ،وفي هذا الصدد قا َل النائب عن التحالف الوطني
موفق الربيعي إن «اتفاق اإلطار االستراتيجي ،التي
خرجت على أثرها القوات األميركية من العراق ،لم
يتضمن منح الحصانة القانونية للقوات األميركية
بل كانت هناك سيادة عراقية تامة ال غبار عليها».
وذك��ر الربيعي في بيان تلقته وكالة كل العراق
أن «االتفاق الذي أبرمته الحكومة الماضية (اتفاق
اإلط��ار االستراتيجية) ،لم يتضمن بندا ً يشير إلى
منح حصانة قانونية لقوات أميركية ،وهذا االتفاق
تضمن رف��ع التنسيق األم��ن��ي ،وعملية التسليح
وتوفير المعلومات االستخباراتية وتدريب القوات
العراقية وبناء قدراتها األمنية والقتالية» .وشدد
على أن على الحكومة إي��ض��اح ن��وع المراسالت
ال��خ��ط��ي��ة ال��رس��م��ي��ة إن وج������دت ،ب��ي��ن ال���والي���ات
المتحدة األميركية والعراق ،في ظل اتفاق اإلطار
االستراتيجي ،التي سربها اإلعالم الغربي نقالً عن
السفارة األميركية في بغداد.
من جهة أخرى ،أكد الخبير القانوني طارق حرب
أن المستشارين األميركيين في العراق يتمتعون
بالحصانة واالمتيازات المقررة طبقا ً التفاق فيينا
للعالقات الدبلوماسية المبرمة ف��ي ال��ث��ام��ن من
نيسان  1961التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع
والعشرين من نيسان .1964
وق��ال حرب بشأن ما أثير من ضجة في بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن منح حصانة للمستشارين
األميركيين إن «اتفاق فيينا للعالقات الدبلوماسية
صادق عليها ال��ع��راق وواف��ق عليها باعتباره أحد
أعضاء األمم المتحدة ،والحصانة تتعلق بالجانب
الجزائي والمدني والجانب القانوني والقضائي»،
مشيرا ً إلى أن لـ«رئيس ال��وزراء سلطة عدم قبول
مستشارين ج���دد ،وسلطة إب��ع��اد المستشارين

الموجودين».
ً
ً
وتابع حرب أن «األصح دستوريا وقانونيا هو
أن المستشارين األميركيين الذين دخلوا العراق
بعد دخ��ول «داع��ش» إلى بعض األراض��ي العراقية
في شهر ح��زي��ران  ُر ّ
شحوا من الجهات الرسمية
األميركية باعتبارهم من الموظفين الدبلوماسيين
التابعين للبعثة الدبلوماسية األميركية في بغداد».
وأوضح أنه «بما أن عملهم ال يشمل الجانب القتالي،
فهم ليسوا م��ن المقاتلين ،ومهمتهم ه��ي تقديم
االس��ت��ش��ارة والخبرة وال���رأي وتقديم المساعدة
اللوجستية والفنية واألمور االستخباراتية للجهات
العراقية الخاصة بمقاتلة اإلرهابيين ،واعتبروا من
أعضاء البعثة الدبلوماسية األميركية».
وكان المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي نفى األن��ب��اء التي أش��ارت إل��ى منح
الحكومة حصانة للقوات األميركية.

الإمارات :ت�شغيل �أول مفاعل نووي في 2017

تون�س :جولة الإعادة بعد �أ�سبوعين و«النه�ضة» تدر�س موقف ًا نهائي ًا
أعلنت الهيئة المستقلة لالنتخابات في
تونس أن جولة اإلع��ادة النتخابات الرئاسة
بين المرشح ْين منصف المرزوقي والباجي قايد
السبسي ستقام يوم  21من الشهر الجاري ،في

المرزوقي

حين قالت حركة النهضة إنها ستعلن خالل
أيام موقفها النهائي من دعم أحد المتنافس ْين أو
االستمرار في التزام الحياد.
وق����ال رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة االن��ت��خ��اب��ات شفيق

السبسي

صرصار  -في تصريح صحافي  -إن التصويت
للتونسيين بالخارج سيكون أيام  19و 20و21
كانون األول الجاري ،في حين أن الناخبين
التونسيين في الداخل (البالغ عددهم نحو
 3.5ماليين) يصوتون فقط يوم  21من الشهر
نفسه.
وق��ررت الهيئة أن تبدأ الدعاية االنتخابية
اليوم الثالثاء وتستمر حتى  19من هذا الشهر،
وأن يكون الـ 20منه يوم الصمت االنتخابي.
وح��ددت موعد جولة اإلع��ادة بين الرئيس
الحالي منصف المرزوقي ( 69عاما)  -المترشح
بصفته مستقالً  -ورئيس حزب «نداء تونس»
الباجي قايد السبسي ( 88سنة) بعيد رفض
المحكمة اإلدارية ثمانية طعون تقدمت بها حملة
المرزوقي بعد رصدها ما قالت إنها «مخالفات»
وصفت بعضها بالخطيرة بالجولة األولى التي
أجريت يوم  23تشرين الثاني الماضي.
وبعد ص��دور حكم المحكمة اإلداري����ة في
الطعون االنتخابية ،تعلن هيئة االنتخابات
اليوم االثنين النتائج الرسمية النهائية للجولة

األولى .وحصل السبسي بهذه الجولة على 39
بالمئة من األصوات ،في حين نال المرزوقي 33
في المئة ،وتقدم االثنان بفارق كبير عن أقرب
المنافسين.
ف��ي األث���ن���اء ،دع���ت ح��رك��ة النهضة أم��س
أنصارها إلى مواصلة التزام الحياد خالل جولة
اإلعادة في انتظار حسم موقفها النهائي نهاية
هذا األسبوع.
وجاء في بيان صدر إثر الدورة الـ 32لمجلس
ش��ورى حركة النهضة أن مؤسسات الحركة
ستواصل دراسة مسألة دعم أحد المترشح ْين،
أو التزام الحياد مثلما فعلت في الجولة األولى.
وح��ث البيان التونسيين على المشاركة
بكثافة في جولة اإلع��ادة ،ودع��ا إلى الحرص
على سالمة العملية االنتخابية كي تعبر عن
إرادة التونسيين.
ودع��ت الحركة الطرفين المتنافسين إلى
تجنب خطابات التقسيم ،م��ؤك��دة التزامها
التعاون مع الرئيس الذي سينتخب.

أعلنت مؤسسة اإلم��ارات للطاقة
النووية ،أم��س «استكمال  61في
ال��م��ئ��ة م��ن أع��م��ال ال��ب��ن��اء ف��ي أول
المفاعالت األربعة الجاري إنشاؤها
في محطة براكة للطاقة النووية
ب��اإلم��ارات العربية المتحدة ،وإن
المفاعل في طريقه لبدء التشغيل
عام .»2017
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة
محمد الحمادي في مؤتمر إن «من
المتوقع أن يسهم م��ش��روع براكة

بنسبة  24ف��ي المئة م��ن الطاقة
اإلماراتية بحلول  2020مع دخول
المفاعالت األربعة حيز التشغيل».
وتمول حكومة أبوظبي مشروع
براكة ال��ذي تبلغ قيمته  20مليار
دوالر.
وف���ي  2008م��ن��ح��ت اإلم����ارات
مجموعة ب��ق��ي��ادة ش��رك��ة الطاقة
الكهربائية الكورية (كيبكو) عقدا ً
لبناء أربعة مفاعالت نووية بقدرة
 1400م��ي��غ��اوات لتلبية الطلب

المتزايد على الكهرباء.
وق��ال ال��ح��م��ادي إن��ه «بني أكثر
من  50في المئة من المفاعل الثاني
بالمحطة والذي نال موافقة الجهات
التنظيمية اإلماراتية في  2012مع
المفاعل األول» .وحصل المفاعالن
الثالث وال��راب��ع على الموافقة في
تشرين األول الماضي ،وب��دأ صب
خرسانة المفاعل الثالث بالفعل
ومن المتوقع صبها للرابع بحلول
العام المقبل.

