
ــراتب الـعــلـيـا في يـطــلق لـقب الــتـدريــسي اجلـامــعي عـلى اصــحـاب ا
رحلة الثانوية ؤسسات التـعليمية ومراكز االبحـاث بعد ا اجلامعة وا
ـرمـوقة والـتي حتـظى بـتـقـديـر واحـتـرام افراد ـهن ا ومـهـنـته تـعـد من ا
ــا حتـمـله الـوظـيـفـة من مـبـاد وقـيم اجملـتـمع نـظـراً لـكـونه قـدوة لـهم 

أخالقية سامية ولدورها الريادي في بناء ونهضة اجملتمعات.
ـرموقـة ليست ـكانة االجـتمـاعية ا  ان مهـنة الـتدريسي اجلـامعي ذو ا
هنة السـهلة واليسيـرة ويصل اليها التدريـسي بعد عناء سنوات من با
اجلهد الدراسي والوقت ويـبذلون جهوداً فائـقة ماً ب القراءة واعداد
الـبـحـوث والـدراسـات واعـداد احملـاضـرات والــتـحـضـيـر لالمـتـحـانـات
اليوميـة والشهرية والنـهائية وما بـ توجيهات الـوزارة هنا وهناك فأن
الـتـدريسـي طـوال فـتـرة عـمـله مـشـغـول بـالـقيـام بـهـا ومـا بـ دوره في
اجلـامـعـة ومـتطـلـبـات اجلـودة والـتـرقـيـة والـطـلـبـة فـأنه يـكـون مـنـهـكاً
السـيـمـا وانه يــتـعـامل مع جـمـهــور صـعب نـسـبـيـاً وهــو الـطـلـبـة الـذين
يـحـتاجـون جهـوداً كـبيـرة في اسـتيـعـابهم لـتـأتي وزارة التـعلـيم الـعالي
والبحث العلمي العراقية بـدالً من تكر التدريسي والثناء على جهوده
تقـوم بألـغاء الـعطل اخلـاصة به دون سـابق انذار بـحجـة االحتـجاجات
وظروف الـبلد الـراهنة وعـدم التزام الـطلبة بـالتقـو اجلامعي وبـالتالي

سيكون سير العملية التعليمية مقترناً بأهواء الطلبة ومزاجيتهم. 
وفي خـطــوة غـيـر مـســبـوقـة أصــدرت وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
الــعـلــمي الــتـقــو اجلــامـعي الــثــاني بـعــدمــا عـجــزت عن إلــزام طـلــبـة
اجلامـعات بـالعودة الى مـقاعـدهم الدراسيـة وأوامرهـا بعدم احـتساب
غـيــابـات الــطـلـبــة  الـقــرار الـذي يــعـكس فــوضى وتـخــبط الـوزارة في
ـتجـاهـلـة لـدور الـتـدريـسي وتـنـتهك ـدروسـة ا اصـدار الـقـرارات غـيـر ا
حقوقه بعد حرمانه من عطلته الربيعية والصيفية غير مبالية بهذه الفئة
وما تعانيه من مشاكل لتأتي لتحرمه من ابسط حقوقه تنفيذاً الجندات
ـسـتــضـعـفـة بــعـد تـصــاعـد سـلـطــة الـطـالب الـوزارة وتــعـدهم اجلـهــة ا
سبـوقة والـرافض واالجنرار وراء رغـباتـهم بعـد احتجـاجاتـهم غيـر ا
ـطالـبهم ومع مـرور الوقت قـاعد الـدراسة حلـ االسـتجـابة  لـعودتـهم 
ـقبـول والتـسويف بـها من قـبول وغـير ا طـالب ما بـ ا تـزايد سـقف ا
قبل احلكومة  من جانبها أكدت الوزارة ان سبب اصدار القرار يعود
ـشـروعة ـطـالب الـطـلـبـة ا الى االحـتـجـاجـات الـراهنـة مـبـيـنـة تـأيـيـدهـا 
وحرصها على مستقبلهم لتكسب ثقتهم وتأييدهم ألغراض مختلفة من
ابـرزهـا إبــقـاء الـوزيــر احلـالي د. قـصـي الـسـهــيل في مـنــصـبه ضـمن
الـتـشـكـيـلــة الـوزاريـة اجلـديـدة حلـكـومـة الـســيـد مـحـمـد تـوفـيق عالوي
ان العراقي بحسب التـسريبات اإلعالميـة. وفي الوقت ذاته باشر الـبر
دة شهرين في ظل بعطلته التشريعية  ليـأخذ اعضاء اجمللس عطلتهم 
استمـرارية االحتـجاجات  والفـوضى السائـدة في العراق غيـر مبال
ا يـجـري وفق انـقـسـام الـشـارع بـ مـؤيـد ومـعـارض لـلـحـكـومة الـتي
ا يريده الشارع العـراقي مع استمرار االعتصامات الطالبية تتجاهل 
ا يـريده الـشعب وال ودخـولهـا شهـرها اخلـامس ما يـنم عن جتـاهلـهم 
احـداث تـمنـعـهم من الـتمـتع بـعـطلـتـهم حتـى وان ظل الشـارع الـعراقي
يـنزف الـدم فاالحزاب الـفاسـدة اول ما تـفكـر فيه مـصاحلـها وال تـبالي

واطن.   ا يعانيه ا
ومن جـهـة أخـرى عـبـر عـدد من الـتــدريـسـيـ عن اسـتـعـدادهم لـشـرح
احملـاضـرات كامـلة وإعـادتـها لـلـطلـبة بـالـكامل تـشـجيـعـاً منـهم الرجاع
ـقـاعــدهم الـدراسـيــة وحـرصـاً مــنـهم عــلى مـصـلــحـة الـطــلـبـة الــطـلـبــة 
ـسؤولـية ودورهم الـتربوي ومسـتقـبلـهم وينم عن احـساسـهم العـالي با

في خدمة العملية التعليمية في اجملتمع. 
ان الـوزارة تــمـارس ســلـطــتـهـا عــلى الـتــدريـسي وأنــهـا تــعـده احلــلـقـة
األضـعف وعـلـيه االلـتـزام بـقـرارتــهـا الـتـعـسـفـيـة دون قـيـد او شـرط او
متـطلبـات لديه ومن جـانب اآلخر تـتجاهـل الوزارة في الوقت ذاته واقع
التـدريـسـيـ في الـكلـيـات االهـلـيـة ومشـاكـلـهم الـتي بـدأت في الـتـفاقم
بعـدمـا اتـخـذت عـمـادات تلك الـكـلـيـات إجـراءات مـجحـفـة مـنـهـا الـعمل
لـسـاعـات طويـلـة مع تـقلـيل رواتـبـهم بـحجـة عـدم دفع الـطلـبـة لالقـساط
بعدما تستغلهم ابشع استـغالل وكأن جهد التدريسي مرهون بتسديد
قسط الـطالب وهـذا بحـد ذاته إهانـة بحق الـتدريسي اجلـامعي في ظل
ـشــكالت وتـمـادي الــكـلـيـات االهــلـيـة في عـجـز الـوزارة عـن حل هـذه ا
اجراءتهـا القسـرية ضد التـدريسي بل تتـعدى حتى عـلى ابسط حقوقه

وهي العطل وتربط جهود التدريسي بدفع األقساط من عدمها. 
ـسؤولـيات من أبـرزها ان الـوزارة اليـوم يقع عـلى عاتـقهـا العـديد من ا
كن ان توفـير بـيئة جـامعـية منـاسبـة لكل من الطـالب والتـدريسي فال 
شـاكل وإيـجاد حلـول وبدائل نـنهض بـالواقع الـتعـليمـي دون معـاجلة ا
واقـعيـة تضـمن حقـوق اجلمـيع فـحق الطـالب في التـظاهـر مكـفول وفق
واد الدستورية وفي الوقت ذاته ينـبغي حق التدريسي كمواطن يجب ا
ان تـأخــذه في احلــســبـان وان أي اعــتـداء عــلى حــقــوقه فـأنــنــا نـذهب
بـالتـعلـيم الى الهـاوية والبـد من اسـتنـهاض الـعبـر والدروس عن كـيفـية
احترام هيبـة ومكانة التـدريسي في الدول التي نهضت
بـواقـعـهـا وتـعـلـيـمـيـهـا كـمـا هـو احلـال في الـيـابان
ـعـلم والــتـدريـسي وفـلـنــدا  الـتي يـحــظى فـيـهــا ا
كانـة مرموقـة ويستـلم اعلى الرواتب اجلامعـي 
احـترامـا منـها لـدوره في تـربيـة األجيـال واعداد

القادة.
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{ مــــوســــكــــو (أ ف ب) - حــــذرت
روسـيــا امس األربــعـاء تــركــيـا من
شـن أي هــــجـــــوم عـــــلـى الـــــقــــوات
الـــســوريــة بــعــدمـــا هــدد الــرئــيس
الـــــتـــــركـي رجب طــــــيب اردوغـــــان
بـتــنـفـيـذ عــمـلـيـة في مــنـطـقـة ادلب
الـــســـوريـــة.وقـــال الـــنـــاطق بـــاسم
ـتـري بـيـسـكـوف "اذا الـكـرمـلـ د
كــان األمــر يــتــعـلـق بـعــمــلــيــة ضـد
الـسـلـطـات الـشـرعـيـة لـلـجـمـهـورية
ـــســـلـــحــة الـــســـوريـــة والــقـــوات ا
للجمهورية الـسورية فهذا سيكون
أسوأ سيناريو".غير أنه أضاف أن
مـــوســكــو لن تــعـــتــرض فــيــمــا إذا
حتــركت تـركــيـا ضــد "مــجـمــوعـات
إرهــــــابــــــيــــــة فـي إدلب" طــــــبــــــقــــــا

لالتفاقيات القائمة.
واضاف بـيسـكوف "االتـصاالت مع
تـركــيـا مــسـتــمــرة".في وقت سـابق
األربـــعـــاء هـــدد إردوغـــان بـــإطالق
عمـليـة في إدلب بنهـاية الـشهر في
حال لم تـسحب دمشق قـواتها إلى

ما وراء مواقع عسكرية تركية.
وقال إردوغـان أمام كـتلـة حزبه في
ـان "هذا آخر حتذيـراتنا. بات البر
شن عـمــلـيــة في إدلب وشـيــكـا".في
كانون األول/ديسـمبر بدأت قوات
الـــنـــظــــام بـــدعم روسـي هـــجـــومـــاً
واســــــعـــــاً فـي مـــــنــــــاطق فـي إدلب
وجــوارهـا تـســيـطـر عــلـيـهــا هـيـئـة
حتــريـر الــشـام (الــنـصــرة سـابــقـاً)
وفــــصـــائل أخـــرى مــــعـــارضـــة أقل

نفوذاً. 
وتركزت العمـليات بداية على ريف
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وجــوارهـا تـســيـطــر عـلـيــهـا هــيـئـة
حتــريـر الــشــام (الـنــصــرة سـابــقـاً)
وفـــصـــائـل أخـــرى مـــعــــارضـــة أقل
نـفـوذاً. وتـركـزت الـعـمـلـيـات بـدايـة
عــلى ريف إدلب اجلــنـوبـي ثم عـلى
ريف حلب الـغربي اجملـاور.وعززت
تركيا مواقعـها العسكرية في ادلب
في األســابـيع االخـيـرة واشـتـبـكت

مع القوات السورية.

"في كـل مـــــكـــــان" فـي حـــــال كـــــررت
اعـتـداءاتـهـا عـلى الـقـوات الـتـركـيـة

نتشرة في إدلب. ا
وقـال إردوغـان األربـعـاء "قـمـنـا بكل
االسـتعـدادات كي نتـمكن من تـنفـيذ
خــطــطـــنــا. ... نــحن عــازمــون عــلى
جــعل إدلب مــنـطــقــة آمـنــة لــتـركــيـا
واطن احمللي مهما كلف ولكل ا

الثمن".

ودفع الــتــصـعــيــد مــنــذ ذلك احلـ
بنحو 900 ألف شخص غالبيتهم
من الـنسـاء واألطـفال لـلـفرار وفق
ــتــحـدة في وقت مــا أعــلـنت األ ا
سـابق هـذا األسـبـوع. وتُـعـد مـوجة
النـزوح هذه األكبـر منذ بـدء النزاع
في أذار/مـــــــارس الـــــــعــــــام 2011.
ووجــــهـت أنـــــقــــرة إنـــــذارات عــــدة
لـدمــشق وهــددت بـضــرب قـواتــهـا

إدلب اجلـنــوبي ثم عـلى ريف حـلب
الـــغــربـي اجملــاور.وعـــززت تــركـــيــا
مــواقـعـهـا الـعـسـكـريـة في ادلب في
األســابـيع االخـيــرة واشـتـبـكت مع

القوات السورية.
وهـدد الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب
اردوغــان األربـعــاء بـاطـالق هـجـوم
عـسـكـري "وشـيك" في ادلب بـشـمال
غرب سوريا حـيث جرت مواجهات
ــاضــيـة بــ قـوات في األسـابــيع ا
انــــــــقــــــــرة وقــــــــوات الــــــــنــــــــظــــــــام
الـــــســـــوري.وطـــــالب اردوغـــــان في
خطاب ألقاه في أنـقرة مرة جديدة
الـنـظـام الـســوري بـاالنـسـحـاب من
ـــواقع فـي ادلب بـــحـــلــول بـــعض ا
نـهــايـة الـشــهـر احلـالـي قـائال "هـذا
آخـر حتـذيـراتـنـا. بـات شن عـمـلـيـة
".وتــــأتـي هـــذه في ادلب وشــــيــــكــــاً
الـــــتـــــهــــديـــــدات في وقـت فــــشـــــلت
احملــادثـات بــ أنــقـرة ومــوســكـو
الــداعــمــة لـــلــنــظـــام الــســوري في
تـخــفـيف حـدة الــتـوتـر في مــنـطـقـة
إدلب.وقـال إردوغـان "مع األسف ال
احملــادثـات الــتي جـرت بــ بالدنـا
فاوضات التي جرت وروسيا وال ا
علـى األرض سمـحت لنـا بالـتوصل

للنتيجة التي نريدها".
وأضــاف "نــحن بــعــيــدون جــدا عن
النـقطـة التي نـريد الـوصول إلـيها
هـذه حــقـيـقــة. لـكن احملــادثـات (مع

الروس) ستتواصل"
.في كــانـون األول/ديـسـمـبـر بـدأت
قـوات النـظام بـدعم روسي هجـوماً
واســــــعــــــاً في مــــــنــــــاطق فـي إدلب
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لقد مسكنا األرض وبتـنا مسيطرين  هذا مـا قاله ناطق عسكري يبدو أن
ة فمـسك األرض ليس معـناه فرض الـسيطرة معلـوماته متـواضعة أو قـد
فتوحة هو ـسك بالسماء ا وبسط األمر الواقع وإنتشار قواتك فاآلن من 

سيطر والقوي وبإمكانه ضرب أي هدف بسهولة ويسر . ا
ـخـتلـف أنواعـهـا  فـهذه أنا ال أحتـدث أيـضـا عن الـطائـرات الـعـسـكريـة 
اضي  الطـائـرات تعـيش سـنـواتهـا األخـيرة وبـعـدها سـوف تـصـبح من ا
ـرعـبة  ـدى ذات الـقـابلـيـة التـدمـيـرية ا تركـيـزي عـلى الصـواريخ بـعـيدة ا
وبالـتـأكيـد مـعهـا الـطائـرات الـصغـيرة الـتي بـات اآلن صـعب جدا تـعـقبـها

وبإمكانها اآلن التحليق لساعات طويلة وعلى مسافات مرتفعة للغاية .
الصـواريخ هـذه جنـد الكـثـيـر من الدول حـتى هـذه الـلحـظـة تـرفض بيـعـها
ـعـروفـة  هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا أعـتـقد مـن الصـعب وتـقـدم لـنا الـصـواريخ ا
احلصول عليهـا كما أنها مكلـفة للغاية  أمـا الطائرات الصغـيرة فمجالها

رحلة القادمة . مفتوح وهي ما يجب التركيز عليه في ا
قـد يـصـدم الـكـثـيــرون من احلـقـيـقـة الـتي ســوف أكـتـبـهـا حـيث أن الـقـوى
الـعـسـكـريـة الـبـشريـة يـجـب تقـلـيـصـهـا إلى أكـثـر من الـنـصف عـنـد أغـلب
جيـوشنـا  ألن اجلهـد الـتكـنولـوجي هو من سـوف يـحقق الـنصـر وبعـدها
يأتي دور أفـراد اجلـيش بإكـمـال ما تـبقـى على األرض وهـكـذا يكـونوا هم

"مسك اخلتام ".
بصراحـة سباق التـسلح لن يتـوقف  وفي هذا الـسباق الكـل يفرغ ما في
جعـبته حـتى ينـتصـر ويصـبح في الـصدارة بل ويـتحـكم باآلخـرين  وهذا
اآلن ال يـتم إال عـبـر التـطـور الـتـكـنـولـوجي فـعـصـر األسـلـحـة ذات االلـيات
ـثـال  الـثــقـيـلــة الـتي كــان يـصــنـعــهـا االحتـاد الــسـوفــيـتي عــلى سـبــيل ا
دججـة بالسالح التي تستـعرض قواها في العروض واجليوش اجلرارة ا

وتتناقلها وسائل اإلعالم قد ولى وراح .
من يـريد أن يـسـيـطـر عـلى بـلـد فـليـطـلق طـائـراته الـصـغـيرة
ـكـان وتـسـجل أدق الـتـفـاصـيل وبـعـد جـمـيع لـتـمـشط ا
علومات  تـطلق الصواريخ من أي قاعـدة عسكرية ا
حـتى لــو كــانت في أخــر أصـقــاع الــكـرة األرضــيـة
ـعـركة لتـصـيب الهـدف احملـدد لهـا وهـكذا تـنـتهي ا

بنصر محقق وسريع ومضمون .
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{  رام الــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه (االراضـــي
الـفـلـسـطـيـنـية)  (أ ف ب) - توفي
فـتى فـلــسـطـيـني مــتـأثـراً بـجـروح
أصيب بـها نتـيجـة اشتبـاك مسلح
مع قـوى االمن الــفـلــسـطـيــنـيـة في
بلدة قباطية شمال الضفة الغربية
احملـــتــلـــة وفق مــا أعـــلــنت وزارة
الــصـــحــة الــفــلـــســطــيـــنــيــة امس

األربعاء.
وقـالت الــوزارة إن "الـشـاب صالح
زكـارنـة (17 عــامـا) تــوفي مــتـأثـرا
بــجــراحه بــعــد إصــابــته الــلــيــلــة
ـاضـيـة في اشـتـبـاكـات مـسـلـحة ا
ب قوى األمن ومسلح في بلدة

." قباطية قرب جن
وقــــال مـــصـــدر أمـــني أن زكـــارنـــة

أصيب برصاصة في الصدر.
‰ö²Šô« Êu−Ý

وقـال محـافظ جنـ اكرم الـرجوب
لالذاعـات والـتـلـفـزيـونـات احملـلـية
"وردتــنـــا مــســاء أمـس (الــثالثــاء)
مـعلـومـات حول اإلفـراج عن أسـير
من سجون االحتالل وأنه سيجري
هــنــاك عـــرض عــســكــري مــخــالف
للقانون وكـانت هناك مناشدة من
كل األهــالي في قـبـاطـيـة بـضـرورة
وضع حـــد حلــــاالت إطالق الـــنـــار

العبثية".
واوضح احملافظ "إن القوة األمنية
ــجــرد وصــولـهــا إلى قــبــاطــيـة
انـهـال عـلـيـهـا سـيل مـن احلـجارة
وكـــــــان هــــــنـــــــاك إطالق نـــــــار من
ـا اضـطـر األمن لـلـرد مــسـلـحـ 
سيل للـدموع كما بإطالق الغـاز ا
كان هـنـاك إطالق نار من األمن في
الــهـواء".وقـال الــرجـوب إن "هـنـاك
ثـالث إصــــــابــــــات في صــــــفــــــوف
العـساكر بـشكل مـباشر بـاحلجارة
في الـرأس" فـيـمـا أُصيب 15 رجل

أمن باحلجارة في األقدام. 
وأشــار الى "وجــود إصــابــتـ في
ــواطــنـ بــالــرصـاص صــفـوف ا
ــسـتــشـفـى ويـتــلـقــيـان نــقال إلى ا
الـعالج" مـن بـيـنـهمـا الـفـتـى الذي

توفي.
وذكـرت مـصـادر أمـنـيـة أن الـهـدوء

عاد إلى بلدة قباطية.

وقــال رئــيس الـوزراء اإلســرائــيـلي
اضي إن بنيـام نتنيـاهو األحد ا
الطـائـرات الـتـجـاريـة اإلسـرائـيـلـية
بـدأت تــطــيـر فـي أجـواء الــسـودان
مر اجلوي اجلديد مشيرا إلى أن ا
هم الذي يعتـبر نتـيجة االجتـماع ا
عــقــده مع عــبــد الـفــتــاح الــبــرهـان
رئــيس مـجــلس الـســيـادة واحلـاكم

الفعلي للسودان.
وقــالت اخلـرطــوم في اخلـامس من
فبراير شباط إنها أعطت الطائرات
اإلسـرائـيلـيـة مـوافقـة مـبدئـيـة على
الـطـيــران في األجـواء الـســودانـيـة
وذلـك يـــعــد يـــومـــ من اجـــتـــمــاع

البرهان مع نتنياهو في أوغندا.
وقـال نـتـنيـاهـو في كـلمـة أمـام عدد
من قــيــادات الــيـهــود األمــريــكــيـ
”اآلن نــــحن نــــبـــحـث الـــتــــطــــبـــيع
الـســريع. أول طـائــرة إسـرائــيـلــيـة

مرت أمس في أجواء السودان .“
وأشـــار إلى أن هـــذا اخلط اجلــوي

قــلص الــرحــلـــة من إســرائــيل إلى
أمــريــكــا اجلــنـوبــيــة بــنــحـو ثالث
ســــاعـــات.وأحــــجم الــــســـودان عن
القـول إنه بصـدد تطـبيع الـعالقات
مع إســرائــيـل آخــذا في االعــتــبــار
احلــــســـاســـيـــات فـي الـــعالقـــة مع

. الفلسطيني
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وكـانت إسـرائـيل تـعـتـبـر الـسودان
في الـسـابق تـهـديـدا أمـنيـا في ظل
شكـوك باسـتخـدام إيران لألراضي
را لـتهـريب الـذخائر الـسودانـية 

إلى قطاع غزة. 
وقـالت مصـادر إقلـيـميـة عام 2009
إن طــائــرات إســرائـيــلــيــة قــصـفت

قافلة أسلحة في السودان.
وسـيـسـاعــد تـطـبــيع الـعالقـات مع
الـــــســـــودان فـي إبـــــراز مـــــؤهالت
نـتـنيـاهـو الدبـلـوماسـية قـبل شـهر
ــــقــــررة في مـن االنــــتــــخــــابـــــات ا
إســـرائــيـل في الـــثــانـي من مــارس

ــالــيـة االنــهــيــار.وبـلــغت األزمــة ا
وهي األسوأ من كل مـا عرفه لـبنان
خالل سـنـوات احلـرب األهـلـيـة ب
اضي  1975و1990 ذروتها العام ا
بعد أن أدى تـباطؤ تـدفقات رؤوس
األمـوال إلى أزمــة سـيــولـة بــيـنــمـا
انــدلــعت مــظــاهــرات ضــد الـنــخب
احلــاكـمـة.وتـسـبـبت االزمـة بـنـقص
ــــــا أدى الى حــــــاد فـي الــــــدوالر 
تــداعي الــثــقــة في الــبــنــوك الــتي
فـرضت قـيـودا صـارمـة عـلـى حـركة
رؤوس األمـــــــــــــوال فــــــــــــضـال عـن
اسـتـمرار ضـعف الـلـيرة الـلـبنـانـية
وارتـفـاع األسـعـار وتفـاقم الـبـطـالة
بعد أن تـخلت العديـد من الشركات
عن مـوظــفــيـهــا أو أصـبــحت تـدفع
نـصف راتب لـلـمـوظف.وحـزب الـله
ـلك تـرسـانـة ـدعــوم من إيـران و ا
ضـــخــمــة مـن األســلــحـــة هــو أحــد
الــداعــمـ الــرئــيـســيــ حلـكــومـة
رئـيـس الـوزراء حـسـان ديـاب الـتي
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آذار.وكـــان الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب قــد
اجتمـعوا في العـاصمة الـسودانية
اخلرطـوم عام 1967 واتفـقـوا على
ثـالث الءات هـي ال اعـــــــتـــــــراف وال
تـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاوض وال ســالم مـع
إسـرائـيل.ومـنـذ اجـتـماع نـتـنـيـاهو
مر اجلوي أبرز والبرهـان يعتبـر ا

تطور ناقشه اجلانبان علنا.
وحــذر حـزب الـله الــلـبـنـاني من أن
لــبـــنــان قـــد ال يــنـــجــو إذا فـــشــلت
حــــــكــــــومـــــــته اجلـــــــديــــــدة وحث
ـنقـسـمـ في البالد الـسـيـاسيـ ا
على عـدم عرقـلة عـمل احلكـومة في
ـعـاجلـة أزمـة اقـتـصـادية سـعـيـهـا 
ومـالــيــة حـادة.وقــال األمـ الــعـام
حلـزب الـله حـسن نـصـر الـله إنه ال
جـــدوى من تــبـــادل الــســيـــاســيــ
الــلــبــنـانــيــ الـلــوم عــلى أســبـاب
األزمــة وذلك بــعــد أن اتــهم رئــيس
الـوزراء الــســابق ســعـد احلــريـري
مـــــنـــــافـــــســــيـه بــــدفـع الـــــبالد إلى
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وأكدت نواة في بيـانها إنه بعد
حتمـيل الوقود سـيجري "تـنفيذ
ســلـسـلـة اخـتـبـارات بـشـكل آمن
تـــمــامـــاً قــبل الـــبــدء فـي بــدايــة
ـعـروف الــتـشـغـيل الـتـدريـجي ا
بـاخـتـبـار الـطـاقـة الـتـصـاعدي"
ـجـرد استـكـمال مـوضـحة إنه 
االخــتــبــارات "ســتــبــدأ احملــطـة
األولـى في بـــــراكـــــة مـــــرحـــــلـــــة

التشغيل التجاري".
وقال الـرئيس الـتنفـيذي لـشركة
نـواة لـلـطـاقـة مـارك ريـدمـان في
البيـان "فرق العمل لـدينا مدربة
عـلى أعــلى مـســتـوى وجــاهـزة
لــبـدء الــعـمــلـيـات الــتـشــغـيــلـيـة
بــــــأمــــــان".وتــــــمـــــلـك اإلمـــــارات

احتياطات كبيرة من الطاقة. 
وقـــامت أيــضــا بـــاســتــثــمــارات
كبـرى في تطويـر مصادر بـديلة
من الـــطـــاقــة بـــيــنـــهـــا الــطـــاقــة

الشمسية.

{ ابـــوظـــبـي (أ ف ب) - بــدأت
اإلمــارات بـتــحــمــيل أولـى حـزم
ــرحــلــة الــوقـــود الــنــووي فـي ا
األولى من محـطة بـراكة للـطاقة
الـــنـــوويـــة بـــحـــسب مـــا أعـــلن
ـــشــــغل اامس ألربـــعـــاء بـــعـــد ا
يـــومـــ عـــلى إصـــدار رخـــصــة

تشغيل لها.
وأعلـنت شركـة نواة لـلطـاقة في
بـيان أنـها بـاشرت "بـاإلجراءات
اخلـــاصــة بـــبــدء حتـــمــيل أولى
حزم الـوقود النـووي في مفاعل
احملــــــطـــــــة كــــــخــــــطـــــــوة أولى
للعمليات التشغيلية التدريجية
وصوالً إلى التشغيل التدريجي
واآلمن وإنـــــــتــــــاج الـــــــطــــــاقــــــة
الـكـهـربـائـيـة الـصـديـقـة لـلـبـيـئة

." الحقاً
وكـــانـت الـــهــــيـــئــــة االحتـــاديـــة
لــلـرقـابـة الــنـوويـة في اإلمـارات
أعــلـنت اإلثـنــ إصـدار رخـصـة
تـــشـــغـــيل لـــلـــوحـــدة األولى من

وكانت الـسعوديـة أكبـر مصدر
لـلـنفط اخلـام في الـعـالم أعـلنت
نـيتـهـا بـناء 16 مفـاعال نـوويا
ــشــروع لم يــبــدأ حــتى ولــكن ا

اآلن.
وتـــقع مـــحـــطـــة "بـــراكـــة" غــرب
أبوظبي وتـولى كونـسورسيوم
بـقيـادة "كـيبـكو" الـكـورية بـناءه
في اتـفــاق بـلــغت قـيــمـتـه نـحـو

 24,4مليار دوالر.
وعند اكتـمال تشغيـلها ستوفر
مـفـاعالت الـطاقـة األربـعـة نـحو
%25 من احـتـيـاجـات اإلمارات
من الكـهربـاء بحـسب مـؤسسة
اإلمارات للطاقة النووية.تتطلع
دولــة االمـــارات الـى أن يــســـهم
الــبــرنــامج الــنــووي في انــتـاج
الكهرباء لكـنّها تأمل ايضا في
أن يعزز هذا البـرنامج الطموح
مــوقــعــهــا كــدولــة مــؤثـرة عــلى
الساحت االقليمية والدولية.

موقع احملطة النووي االماراتية

اضي بـعـد فشل تـشـكلت الـشـهـر ا
تــشــكــيل حــكـومــة وحــدة وطــنــيـة
جــــــديــــــدة بــــــرئــــــاســــــة ســــــعـــــد
احلـريـري.وقـال نـصـر الـله إن دعم
احلـــكـــومـــة ”واجب وطـــنـي. هــذه
لـيـست مـسـألـة حـزبـيـة. إذا فـشلت
هـذه احلـكومـة فـإنه لـيس معـلـوما
أن يــبـقى بـلـد لـيـأتي أحـد مـا عـلى
حــصـان أبــيض ويــشـكـل حـكــومـة
جـديــدة. بـأي بـلــد نـريــد أن نـعـمل
حـــــكـــــومـــــة جـــــديــــدة.“وأضــــاف
”مـسـؤولـية اجلـمـيع أن يـسـاعدوا
هذه احلكومة وفي احلد األدنى أن
يـسمـحوا لـها أن تـعمل. إذا كـانوا
ال يريـدون مسـاعدتـها عـليهم أن ال
يحاربـوها وأن ال يقطـعوا الطريق
عـلـيــهـا. مـا يـحـرضــوا عـلـيـهـا في
الــــــــدول الــــــــعـــــــــربــــــــيــــــــة ودول
العالم.“وساهم دور حـزب الله في
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة. وقال
مـــحـــلـــلـــون إن ديـــاب قـــد يـــواجه
صـعـوبة في احلـصـول عـلى الدعم
ــالي الــذي يـحــتــاج إلـيه لــبــنـان ا
بــشـدة مـن الـدول الــعــربــيـة ودول
اخلــلــيج الــعــربــيــة الــتي تــشــعــر
بــالــقــلق من نــفــوذ حــزب الــله في
بيـروت.وعلى الـرغم من دعم حزب
الــله لـلــحـكــومــة اال أن نـصــر الـله
رفض تــسـمـيـتـهـا ”حـكـومـة حـزب
الله.“وقال ”هذا حكي فاضي. لكن
هـذا ال يـؤذيـنـا. هـذا يـؤذي لـبـنان.
ـعاجلـة. هذا هـذا يؤذي امـكانـية ا
يــؤذي عـالقــات لــبــنــان الــعــربــيــة
والـدولـية.“وطـلب لـبنـان األسـبوع
ـاضي رسمـيـا مسـاعـدة فنـية من ا
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي لـــدعم
اقــتـــصــاده.وقـــالت كــريـــســتـــيــنــا
ــديـــر الــتــنـــفــيــذي جـــورجــيــفـــا ا
لصندوق الـنقد الدولي في دبي إن
”لــبــنــان بــحــاجــة الى إصالحــات
بـنـيويـة عـاجلـة وعـميـقـة للـغـاية.“
وأضافت ”سـنرسل فـريقـا صغـيرا
إلى لبنان...سنبذل قصارى جهدنا
لتـقد تـوصية تـشخـيصيـة بشأن
االجــراءات الـتـي يــجب اتــخــاذهـا
ولـــكـن اتــــخـــاذ االجــــراءات بــــيـــد

“. اللبناني


