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تقدم��ت احلكوم��ة ال�سويدية مب���روع قان��ون يرمي اىل 
الغ��اء ال�رائب على الطاق��ة ال�سم�سية يف العام 2017، 
�سمن م�ساعي ت�سجي��ع م�سادر الطاقة النظيفة على اأمل 

اعتمادها بالكامل عام 2040.
وال تزيد م�ساهمة الطاقة ال�سم�سية يف توليد الكهرباء عن 
0،1 % فق��ط يف هذا البلد ال��ذي يف�سل الطاقة املائية 

)39 %( وحمطات التوليد النووية )36 %(.
وقال��ت وزارة املال ال�سويدية يف بي��ان ان انتاج الطاقة 
الكهربائي��ة �سيكون معف��ى من ال�رائ��ب بالكامل، وان 
موزع��ي الكهرباء املولدة من الطاقة ال�سم�سية �سيدفعون 
550 كورونة )51 يورو( عن كل ميغاوات يف ال�ساعة، 

اي اقل بن�سبة 98 % مما هو عليه االآن.
وا�ساف��ت ال��وزارة ان ه��ذا االج��راء من �ساأن��ه ان ي�سجع 
ا�سح��اب روؤو���س االم��وال عل��ى اال�ستثم��ار يف الطاق��ة 

ال�سم�سية.
ويتوق��ع ان ي�س��ادق الربمل��ان عل��ى م���روع القان��ون 
ه��ذا م��ن دون عقبات، وعليه بعد ذل��ك ان ينال م�سادقة 

املفو�سية االوروبية.

إيران أرسلت إلى سلطنة عمان 11 طنا من المياه 
الثقيلة 

مقتل فلسطيني يحمل سكينا برصاص اسرائيلي على معبر قلنديا 

السويد تعتزم الغاء الضريبة نصف األميركيين يتعرضون لمضايقات على اإلنترنت 
على الطاقة الشمسية 

طه��ران - وكاالت: ���رح رئي�س املنظم��ة االيرانية للطاقة الذري��ة الثالثاء ان 
اإيران ار�سلت اىل �سلطنة عمان "11 طنا من املياه الثقيلة" �ستباع اىل بلد ثالث، 
مربهنة بذلك على رغبتها يف احرتام االتفاق النووي الذي وقع يف متوز/يوليو 
2015 ع��رب التخل��ي عن فائ�سها من املياه الثقيل��ة. وقال علي اأكرب �ساحلي 
يف ت�ريح��ات نقلته��ا وكالة انباء تلفزيون "ايري��ب" ان بلدا مل ي�سمه "عرب عن 
اهتمام��ه ب���راء املي��اه الثقيلة" التي اأر�س��ل "11 طنا منه��ا اىل عمان". وكان 
املتح��دث با�س��م الوكال��ة االيراني��ة للطاق��ة النووية به��روز كمالون��دي �رح 
للتلفزي��ون الر�سمي ان االتف��اق النووي يق�سي "بان نط��رح يف ال�سوق العاملية 
فائ�سن��ا من املي��اه الثقيلة البالغ 130 طنا، وحت��ى ال�ساعة متكنا من بيع 70 
طنا منها". وا�ساف ان "املفاو�سات جارية مع دول مهتمة خ�سو�سا اوروبية" 

لبيع ما يجب بيعه.
وج��اء ت�ري��ح امل�س��وؤول االيراين ردا على خم��اوف عرب عنه��ا اخلمي�س االمني 
الع��ام للوكال��ة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ب�س��اأن فائ�س خمزون املياه 

الثقيلة االيراين.

القد���س - وكاالت: قت��ل فل�سطيني بر�سا���س االمن اال�رائيلي عل��ى معرب قلنديا 
الع�سك��ري يف ال�سفة الغربية املحتلة، بح�سب ال�رطة اال�رائيلية التي ا�سارت اىل 

انه كان يحمل �سكينا يلوح بها يف اجتاه اأحد احلرا�س.
وقال��ت الناطقة با�س��م ال�رطة اال�رائيلي��ة لوبا �سامري يف بي��ان ان "فل�سطينيا 
�سار يف املمر املخ�س�س لل�سيارات واقرتب من عن�ر اأمنى ملوحا ب�سكني، ومتكن 

االمن اال�رائيلي من قتله".
وقال��ت م�سادر امنية فل�سطينية "ان الفل�سطيني حمم��د خليل )48عاما( من قرية 

بيت وزن قرب مدينة نابل�س قتل بر�سا�س االمن اال�رائيلي اليوم".
واأغل��ق اجلي���س اال�رائيل��ي مع��رب قلنديا ام��ام امل�س��اة وال�سي��ارات، ومنعهم من 

االقرتاب من املعرب.
وقت��ل 240 فل�سطيني��ا من��ذ ت�ري��ن االول/اكتوب��ر 2015 يف اإط��الق ن��ار م��ن 
ا�رائيليني وهجمات او حماوالت هجوم على ا�رائيليني، فيما قتل 36 ا�رائيليا 

وامريكيان واأردين واريرتي و�سوداين، وفق ح�سيلة لوكالة فران�س بر�س.
وتق��ول ال�رط��ة اال�رائيلية ان الق�س��م االكرب من القتل��ى الفل�سطينيني هاجموا او 

حاولوا مهاجمة ا�رائيليني.

يتعر�س امريكي واحد من اأ�سل اثنني مل�سايقات عرب االنرتنت، تبداأ من ال�ستيمة 
وتنته��ي بالتهدي��د باالعت��داء اجل�س��دي، بح�س��ب م��ا اظه��رت درا�س��ة ن�رت يف 

الواليات املتحدة االثنني.
والفئ��ة االك��ر تعر�س��ا للم�سايق��ات ه��ي الن�ساء دون �س��ن الثالث��ني واملثليون 
واملتحول��ون جن�سيا، بح�سب ما جاء يف درا�س��ة اأعدها معهد "داتا اند �سو�سايتي 

ري�رت�س ان�ستيتوت" ومركز "انوفاي�سن بابليك هلث ري�رت�س".
وتبني ان 47 % من االمريكيني امل�ستطلعني يف هذه الدرا�سة قالوا انهم تعر�سوا 

ل�سكل ما من ا�سكال امل�سايقة على االنرتنت.
وق��ال اأكر من ثلثه��م )36 %( انهم تعر�سوا مل�سايقات مبا���رة، اي �ستائم او 
تهدي��دات، وقال ثلث م�ستخدمي االنرتنت انه��م تعر�سوا النتهاك خ�سو�سياتهم، 

من �رقة بياناتهم اىل مراقبة ن�ساطهم على االنرتنت.
وقال 72 % منهم انهم �سهدوا على افعال كهذه طالت ا�سخا�سا اآخرين.

 

مالمو - متابعة

اوقف��ت ال�سلط��ات يف كيني��ا 26 �سي��ادا 
كان��وا ين�سط��ون يف حممي��ة ما�س��اي يف 
اللي��ل، وذلك بف�سل تقنية جديدة للمراقبة 

تعتمد على الكامريات احلرارية.
ال�سن��دوق  منظم��ة  اعلن��ت  م��ا  بح�س��ب   
ه��ذه  �سمم��ت  الت��ي  للطبيع��ة  العامل��ي 

التقنية.
بي��د  اجلدي��دة  التقني��ة  ه��ذه  وو�سع��ت 
جمموعة من احلرا���س امل�سلحني اجلوالني 
يف املحمي��ة، والذي��ن يالحق��ون �سيادي 
الفيل��ة وحيوان��ات وحي��د الق��رن لقتله��ا 

وانتزاع العاج منها.

وق��ال كولبي لوك�س امل�س��وؤول يف منظمة 
يع��د  "مل  للطبيع��ة  العامل��ي  ال�سن��دوق 
يت�س��رتوا  ان  االآن  ال�سيادي��ن  باإم��كان 
تعق��ب  تتي��ح  الكام��ريات  ه��ذه  باللي��ل، 
ال�سيادين على مدار اليوم، ومن بعد ميل، 

حتى وان كان الظالم دام�سا".
وبل��غ ع��دد ال�سيادين املوقوف��ني بف�سل 
هذه التقنية ليال 28، منهم 26 يف حممية 

ما�ساي.
وتب��ذل ال�سلط��ات يف دول افريقي��ة ع��دة 
جهودا للت�سدي لل�سيد غري ال�رعي الذي 
ي��كاد ي��ودي باأنواع مث��ل الفيل��ة ووحيد 
الق��رن، يف ظل الطل��ب الكبري عل��ى العاج 

وخ�سو�سا يف دول �رق اآ�سيا.

اندلع��ت مواجه��ات ب��ني ف�سيل��ني متناف�س��ني 
يف حرك��ة التم��رد ال�سابقة �سيلي��كا االثنني يف 
مدين��ة بريا )400 كلم �سمال �رق بانغي( يف 
افريقيا الو�سطى، م��ا حمل قوات االمم املتحدة 
املنت�رة هن��اك اىل الرد، بح�سب ما اأعلنت قوة 

االمم املتحدة )مينو�سكا( يف بيان.
ودع��ت ق��وة االمم املتح��دة اىل "وق��ف ف��وري 
للمواجه��ات الت��ي اندلع��ت االثن��ني يف بري��ا، 
ب��ني م�سلح��ني ينتم��ون اىل ف�سيل ن��ور الدين 
اآدم واآخري��ن ينتمون اىل ف�سيل علي ندارا�س"، 
�ستحم��الن  "املجموعت��ني  ان  اىل  م�س��رية 
م�سوؤولية اأعمال العنف، ال �سيما منها تلك التي 

ا�ستهدفت ال�سكان املدنيني".
وا�س��اف البيان ان "قاع��دة مينو�سكا تعر�ست 
للق�س��ف من جان��ب عنا�ر ف�سيل ن��ور الدين 
املتح��دة  االمم  عنا���ر  ي��رد  ان  قب��ل  ادم، 
ويطردونه��م م��ن املنطق��ة. م��ن جه��ة اخ��رى، 
ا�سيب عن�ر من ق��وات االمم املتحدة بجروح 

طفيفة يف منطقة اخرى".
وتواجه افريقيا الو�سطى �سعوبة يف اخلروج من 
فو�سى احلرب االهلية الت��ي ت�سببت باندالعها 
يف 2013 اإطاح��ة الرئي���س ال�ساب��ق فرن�س��وا 
بوزيري��ه على ايدي متمردي �سيليكا )االئتالف 
بلغة ال�سانغو( املوؤلف من اكرية م�سلمة، واأدت 
اىل هج��وم م�ساد �سنته ميلي�سيات انتي باالكا 

املوؤلفة من اأكرية م�سيحية.

األغت حمكمة النق���س امل�رية الثالثاء حكما بال�سجن 
مدى احلياة �سدر على الرئي�س اال�سالمي ال�سابق حممد 
مر�سي بعد اإق�سائه على يد اجلي�س يف 2013، كما افاد 

م�سوؤول ق�سائي وحمامي مر�سي وكالة فران�س بر�س. 
وحكم على مر�س��ي يف حزيران/يونيو 2015 بال�سجن 
م��دى احلي��اة يف ق�سية جت�س�س حل�س��اب حركة حما�س 

الفل�سطينية وحزب اهلل اللبناين واإيران.
واألغ��ت املحكم��ة اي�س��ا اأحكام��ا �س��ادرة يف حق 22 
�سجينا يف الق�سية نف�سها، بينها ثالثة اأحكام باالإعدام 

يف ح��ق نائ��ب املر�سد العام لالإخ��وان امل�سلمني خريت 
ال�ساطر والقياديني يف اجلماعة حممد البلتاجي واحمد 

عبد العاطي.
وياأتي اإلغاء احلكم الثالثاء بعد اأ�سبوع من اإلغاء حمكمة 
النق���س اأي�سا حكم االعدام الوحيد ال�سادر بحق مر�سي 

يف ق�سية الهروب من ال�سجن. 
وكان��ت املحكمة األغت اأي�سا يف حينه اأحكاما باالإعدام 
يف حق خم�س��ة قياديني يف جماعة االخوان امل�سلمني، 
بينه��م املر�سد الع��ام حممد بديع، وه��ي اأحكام �سدرت 
اث��ر  بع��د ادانته��م باتهام��ات بالف��رار م��ن ال�سج��ون 
اقتحامه��ا على ايدي اأن�ساره��م يف 28 كانون الثاين/

يناي��ر 2011، بعد ثالث��ة اأيام من ان��دالع الثورة التي 
اأدت اىل ا�سق��اط ح�سن��ي مب��ارك يف 11 �سباط/فرباير 

من العام نف�سه.
كم��ا األغت املحكمة اال�سب��وع املا�سي احكاما بال�سجن 

بحق ع�رين متهما اآخرين يف الق�سية نف�سها.
واعتق��ل مر�سي مع الع�رات من ق��ادة جماعة االخوان 
امل�سلم��ني يف متوز/يولي��و 2013. وبع��د عزل��ه، �سنت 
ال�سلط��ات امل�ري��ة حمل��ة وا�سعة �سد ان�س��اره خلفت 
نح��و 1400 قتي��ل واأدت اىل توقيف اأك��ر من 15 األف 
�سخ���س بينه��م قي��ادات يف ال�س��ف االول يف االخوان 

امل�سلمني.

مواجهات بين مجموعات مسلحة في وسط افريقيا الوسطى توقيف 28 صيادا في كينيا بفضل كاميرات حرارية ليلية 

القضاء المصري يلغي حكما بالسجن مدى الحياة على مرسي 
القاهرة - متابعة

بانغي  - متابعةكينيا - متابعة

ترحيب روسي بفوز "صديق لموسكو" في الدورة األولى النتخابات اليمين الفرنسي

اكدت ال�سحف الرو�سية مبجملها الثالثاء انها ترى يف 
فرن�س��وا فيون الذي فاز يف ال��دورة االوىل النتخابات 
اليم��ني الفرن�سي التمهيدية الختي��ار مر�سح للرئا�سة، 
�سفات "�سديق ملو�سكو" ميكنه ا�سالح العالقات بني 

البلدين.
وو�سف��ت �سحيف��ة االعم��ال "فيدومو�ست��ي" رئي���س 
ال��وزراء اال�سب��ق باأن��ه "مر�س��ح قري��ب م��ن رو�سي��ا" 
لل�سيا�س��ة  برنام��ج  لدي��ه  الرئا�سي��ة،  لالنتخاب��ات 
اخلارجية "اكر توازنا" من خ�سمه اآالن جوبيه الذي 

و�سفته بانه "مدافع عن احللف االطل�سي ب�روط".
من جهتها، حتدثت �سبكة التلفزيون "رو�سيا 24" عن 
"زل��زال �سيا�س��ي جديد" بعد فوز اجلمه��وري دونالد 

ترامب يف االنتخابات الرئا�سية االمريكية. 
وا�س��ارت يف الوق��ت نف�س��ه اىل ان في��ون "املت�ساه��ل 
حي��ال رو�سي��ا" حت��دث م��ع الرئي�س فالدمي��ري بوتني 
عندم��ا كان رئي�س��ا للحكومة "مرت��ني او ثالث مرات 

�سنويا، ويعرفه جيدا ويتحدث اليه ك�سخ�س قريب".
اما ال�سحيف��ة االلكرتونية "غازيت��ا.رو" فقد راأت يف 
في��ون "ن�سخ��ة فرن�سي��ة م��ن دونالد ترام��ب"، م�سرية 
اىل ان ف��وزه يف االنتخاب��ات الرئا�سي��ة يف فرن�س��ا 

"�سينا�سب مو�سكو متاما".
اال ان ال�سحيف��ة ا�سارت اىل ان نيكوال �ساركوزي كان 
يعت��رب "املر�سح العملي للكرمل��ني" بعدما �رح علنا 
ان��ه �سيعيد العالق��ات اجليدة م��ع مو�سك��و اإذا انتخب 

رئي�سا.
وذك��رت ال�سحيفة بان "رو�سي��ا ال ت�سع لالنتخابات 
املقبل��ة كل رهاناته��ا يف �سلة واح��دة وجتري بذكاء 
ات�ساالت م��ع املناف�سة الرئي�سية للجمهوريني مارين 

لوبن" التي تعترب قريبة من مو�سكو اي�سا.
وا�سادت جمل��ة "اك�سربت" باأداء "ال�سدي��ق فرن�سوا"، 
م�س��رية اىل "تي��ار مفيد ج��دا لرو�سيا يت�س��كل حاليا" 
ويتمثل بظهور جيل م��ن القادة اكر "ت�ساهال" حيال 
مو�سك��و وقادري��ن عل��ى "اح��داث خ��رق يف املوق��ف 

امل�سرتك للغرب" حيال رو�سيا.

موسكو - وكاالت

آمال متواضعة بأن تؤدي اإلنتخابات الكويتية الى استقرار سياسي

تواكب  ال��ت��ي  االحتفالية  املظاهر  ت��رف��ع  ال   
كاللقاءات  الكويتية،  االنتخابية  احل��م��الت 
االآمال  من  العامرة،  واملوائد  فاخرة  خيم  يف 
الت�ريعية  االنتخابات  ت�سهم  بان  املتوا�سعة 
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  حتقيق  يف  ال�سبت،  املقررة 

املن�سود.
 26 املقررة يف  االمة  انتخابات جمل�س  وتاأتي 
ت�رين الثاين/نوفمرب اجلاري، يف ظل او�ساع 
ا�سعار  يف  الرتاجع  ج��راء  �ساغطة  اقت�سادية 
اتخاذ اجراءات  النفط، والذي دفع احلكومة اىل 
تق�سف غري م�سبوقة، لقيت انتقادات وا�سعة من 

النواب واملواطنني.
ال��ب��ذخ  ع��ل��ى  االج������راءات  ه���ذه  تنعك�س  ومل 
على  امل��ر���س��ح��ون  ي��ح��ر���س  اذ  االن��ت��خ��اب��ي، 
ا�ست�سافة الناخبني يف خيم جمهزة تقام فيها 
موائد ترافق خطابات ال تخلو من احلدة. وينفق 
حمالتهم،  على  ال��دوالرات  ماليني  املر�سحون 
كما يتهمهم نا�سطون وحمللون �سيا�سيون، بان 
"�راء  جزءا من هذه النفقات يوؤول احيانا اىل 

اال�سوات".
اال ان ذلك ال يلغي ترقب الكويتيني الآفاق هذه 

االنتخابات.
احمد  نا�ر  العام  القطاع  يف  املوظف  ويقول 
لوكالة فران�س بر�س، على هام�س ح�سوره لقاء 
ال��دورة  هذه  كانت  ما  اإذا  "ات�ساءل  انتخابيا، 

�ستحمل اال�ستقرار اخريا".
 ،2006 ع��ام  منت�سف  منذ  الكويت  و�سهدت 
جمل�س  حل  �سملت  احلادة،  االزمات  من  �سل�سلة 

ال�سيخ  البالد  امري  قبل  من  مرات  خم�س  االمة 
�سباح االحمد ال�سباح ب�سبب خالفات �سيا�سية، 
ومرتني اخريني من قبل الق�ساء. واأ�سدر االمري 
حلل  مر�سوم  اآخ��ر  االول/اك��ت��وب��ر،  ت�رين  يف 
احلكومة  بني  تباينات  خلفية  على  املجل�س، 
داعيا  النفط،  ا�سعار  رفع  اعقاب  يف  والربملان 

الإجراء انتخابات مبكرة.
- جتربة دميقراطية -

وتعد التجربة الدميقراطية يف الكويت من االكر 
 ،1962 عام  ففي  العربي.  العامل  يف  ن�سوجا 
ا�سبحت االمارة اول دولة خليجية ت�سن د�ستورا 

وجتري انتخابات نيابية. 
النظام  ي��زال  ال  ع��ام��ا،   54 م��رور  بعد  ولكن 
املالءمة  على  ا�سا�سي  ب�سكل  قائما  ال�سيا�سي 
بني نظام برملاين وحكم امريي ذي �سالحيات 
احلاكمة  ال�سباح  اأ���رة  اف��راد  ان  كما  وا�سعة، 

ي�سغلون املواقع الرئي�سية يف احلكومة.
رغم ذلك، ال ميتنع املر�سحون عن تقدمي وعود 
جاذبة، تبداأ بتح�سني نظام الرعاية ال�سحية، وال 
�سائكة كالتجاذبات  �سيا�سية  ت�ستثني موا�سيع 

بني افراد اال�رة احلاكمة.
ع�سوا،   50 ي�سم  ال��ذي  االم��ة  جمل�س  ويحظى 
ب�سالحيات ت�ريعية ورقابية، كم�ساءلة رئي�س 
ب�سكل  عنهم  الثقة  وحجب  وال���وزراء  احلكومة 

افرادي ال ي�سمل ا�سقاط احلكومة.
املا�سية،  االع��وام  خ��الل  البالد  �سهدت  كذلك 
تظاهرات حا�سدة للمعار�سة تطالب باإ�سالحات 
حتد من �سالحيات اال�رة احلاكمة. ويف العام 
معار�سة  اأط��راف  من  حتالف  طالب   ،2014
احزاب  ت�سكيل  تتيح  جذرية  باإ�سالحات  عدة، 
�سيا�سية وت�سكيل حكومة يقودها احلزب الفائز 

يف االنتخابات الت�ريعية.
حتى  �ساغية  اآذانا  تلق  مل  املطالب  هذه  ان  اال 

االآن.
"اعتقد ان  اأنور الر�سيد  ال�سيا�سي  ويقول املحلل 
ال�سبب الرئي�سي لالزمات ال�سيا�سية يعود اىل ان 
احلكومة التي تقودها اال�رة احلاكمة ال توؤمن 

بالدميوقراطية".
رئي�س  وه��و  ب��ر���س،  لفران�س  الر�سيد  ي�سيف 
"البع�س  حديثا،  املن�ساأة  الليبرياليني  حلركة 
من احلكومة واال�رة يعتقدون ان اإ�سدار د�ستور 

١٩٦٢ كان خطاأً ا�سرتاتيجيا".
من  االوىل  لي�ست  وهي  االنتقادات،  هذه  ان  اال 
دائما  الكويتية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  نوعها 
ما كانت جتابه برف�س ونفي من قبل م�سوؤولني 

حكوميني واع�ساء من اال�رة احلاكمة.
ويرى الر�سيد ان ثمة �سغوطا من دول خليجية 
التجربة  اإجها�س  ي��ري��دون  "بب�ساطة  الأن��ه��م 
الدميقراطية الكويتية حتى ال توؤثر على دولهم".
من  هام�سا  الكويتي  ال�سيا�سي  النظام  ويوفر 
احلرية او�سع من ذاك املوجود يف دول خليجية 
حرية  على  ايجابي  ب�سكل  ينعك�س  ما  اخ��رى، 
التعبري وحرية ال�سحافة. اال ان القانون ال يزال 
�سجن  اىل  ادى  ما  وهو  لالأمري،  اال�ساءة  يجرم 
ال�سابق  النائب  ابرزهم  املعار�سني  من  ع��دد 

املعار�س م�سلم الرباك.
العام  منذ  الن�ساء  االم���ارة  منحت  ذل��ك،  اىل 
الرت�سح  ت�سمل  كاملة  �سيا�سية  حقوقا   ،2005
منا�سب  �سغلن  ان  ل�سيدات  و�سبق  واالق���رتاع. 
وزارية، كما ان 14 امراأة تر�سحن للدورة املقبلة 
املر�سحني  جمموع  اأ�سل  من  االنتخابات،  من 

البالغ 300.
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