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النيابة  فتقرر  األحــكــام،  تنفيذ  في  «املماطلة»  مبدأ  يتبعون  املسؤولني  بعض 
العامة إحالة القضية إلى املحكمة بتهمة «عدم تنفيذ حكم» ضد املسؤول الذي 

غالبا ما يكون «وكيل الوزارة بصفته» مما يعطل رد الحقوق إلى أهلها.

ملاذا املماطلة؟

قضية للمناقشة

مبارك العبداهللا
معاناة ليس بعدها معاناة .. هي ليست بجديدة .. وليس 

لها حل.
عندما تلجأ إلى العدالة وترفع دعوى السترداد حق ترى 
أنه سلب منك، وبعد فترة انتظار طويلة تحبس فيها أنفاسك 
تنتظر عدالة قاضي األرض، ثم يصدر حكما، وتنتظر الدرجة 
الثانية (االستئناف) حتى تنتهي بالدرجات الثالث وتحصل 
على حقك بحكم نهائي، هنا تعتقد أن املسألة انتهت والحق 

استرد.
املسؤولني  إيمان بعض  عــدم  واملفاجأة هي  الصدمة  لكن، 
املــعــنــيــني بــتــلــك االحـــكـــام بــالــقــانــون، حــيــث يــقــومــون بتعطيل 
الــتــنــفــيــذ بــحــجــج وأعـــــذار مــتــكــررة ســبــق وأن اســتــخــدمــت مع 

آخرين.
وعند السؤال: ملاذا اليتم تنفيذ هذه األحكام من قبل بعض 
املسؤولني في الجهات الحكومية؟ تأتي اإلجابة أن «منطوق 
املعاناة،  مــن  أخـــرى  دورة  بعدها  لتبدأ  واضـــح»،  غير  الحكم 
وبعد تكرار الوضع وعدم الرد في آخر املطاف يلجأ املتضرر 
املــحــاكــم من  إلـــى املحكمة وتــعــود القضية ملــضــمــار ســاحــات 

جديد.

عقوبة العزل
تبدأ بالذهاب إلى النيابة العامة وتقدم شكوى «عدم تنفيذ 
الوضوح وينص  كل  التي عقوبتها واضحة  حكم قضائي»، 
الــقــانــون فيها على «عـــزل أي مــســؤول مــن منصبه إذا امتنع 
عن تنفيذ حكم قضائي»، فتستمر املراسالت بني املسؤولني 
التي  الجهة  لتلك  القانوني  املمثل  العامة، ويحضر  والنيابة 
الــحــكــم غير  بـــأن  الــحــكــم فيعطي أعـــــذارا  امــتــنــعــت عــن تنفيذ 

واضح، ومعظم األحيان يتم تنفيذ الحكم خوفا من العزل!
ويــبــقــى هــنــاك مــن يــســتــخــدم مــبــدأ «املــمــاطــلــة» قــبــل الجهة 

إلى  القضية  إحــالــة  الــعــامــة  النيابة  فتقرر  بالتنفيذ،  املكلفة 
املحكمة بتهمة «عدم تنفيذ حكم» ضد املسؤول، الذي غالبا 
الــوزارة بصفته) فيبدأ املدعي بوضع محام  ما يكون (وكيل 
من جديد لتنفيذ الحكم، وهناك قضايا أخــرى بالطعن على 

قرار النيابة في حال تم حفظ الشكوى.

أبعاد املماطلة
الــقــضــائــيــة النهائية  ان مـــوضـــوع عــرقــلــة تــنــفــيــذ األحـــكـــام 
لــه أبــعــاد كثيرة، منها فــي حــال حصول املــدعــي على حقوقه 
وبعد انتهاء املماطلة فإنه من املمكن أن يتقدم بدعاوى مدنية 
يطالب فيها بتعويضه ماديا بسبب الضرر األدبي والنفسي 
الذي تعرض له نتيجة عدم إيمان بعض املسؤولني بالقانون 

أو جهلهم فيه .
يــقــول بــعــض الــقــانــونــيــني أن هــنــاك أســبــاب واضــحــة لعدم 
تــنــفــيــذ هــــذه األحــــكــــام ومــنــهــا أن بــعــض املـــســـؤولـــني تستمر 
عداوتهم وبغضهم ملن رفع دعــاوى قضائية بحقهم ، فهناك 
مــوظــفــون اليــرتــضــون الــظــلــم ومـــن املــمــكــن أن يــرفــعــوا دعــوى 
قــضــائــيــة بــســبــب خــصــم يــــوم مـــن راتــبــهــم مــمــا قـــد يـــؤثـــر في 
ترقيتهم، وبعد إلغاء هذا القرار بحكم قضائي فهناك البعض 

من املسؤولني قد يرون ذلك انتقاصا من حقهم.

سنوات العذاب في المحاكم أبطالها مسؤولون

أحكام قضائية .. ال تنفذ!
البعض ال يطبق الحكم إال إذا 
أحس بخطر العزل من املنصب

{العدل}: تطوير منظومة التعامالت اإللكترونية
كــونــا- أكـــد وزيـــر الــعــدل ووزيــــر األوقـــاف 
والــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة يـــعـــقـــوب الـــصـــانـــع 
اهـــــتـــــمـــــامـــــه بــــــاكــــــمــــــال تـــــطـــــويـــــر مــــنــــظــــومــــة 
الــعــدل  فـــي وزارة  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــعــامــالت 
لـــجـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا وفــــي 
وقت  اقرب  في  وانجازها  املحاكم  مقدمتها 
والــشــركــات  املتقاضني  على  تسهيال  ممكن 

معها. واملتعاملني  واملحامني 
بــيــان صحافي  الــعــدل فــي   وقــالــت وزارة 
امـــس ان الـــوزيـــر الــصــانــع اســتــعــرض خــالل 

الوزارة الذي عقد  االجتماع الدوري لوكالء 
السريع  عبداللطيف  الــوزارة  وكيل  برئاسة 
عــددا مــن املــوضــوعــات املــدرجــة على جــدول 
أعــمــالــه فـــي مــقــدمــتــهــا اإلعــــالن االلــكــتــرونــي 

واألرشفة.
وذكـــــر الـــبـــيـــان ان الـــصـــانـــع أكــــد ضــــرورة 
األرشفة  مــن  لالنتهاء  زمني  جــدول  تحديد 
الـــى ميكنة  والــتــراســل االلــكــتــرونــي وصـــوال 
جميع الخدمات بقطاعات الوزارة واالتفاق 
عــلــى تــحــديــد مــوعــد تــقــريــبــي لــالنــتــهــاء من 

امللفات  جميع  مع  الكترونيا  للتعامل  ذلــك، 
إدارات  لتحويل  الورقي  التعامل  عن  بعيدا 

الوزارة إلى إدارة بال وررق.
ولــفــت الــصــانــع الـــى ضــــرورة األخــــذ بكل 
أساليب التقدم العلمي، مؤكدا انه ال مناص 
مــــن الـــلـــجـــوء الـــــى االســــالــــيــــب االلـــكـــتـــرونـــيـــة 
املــتــطــورة فــي جــمــيــع مــراحــل الـــدعـــوى وفــي 
مــقــدمــتــهــا اإلعــــالن االلــكــتــرونــي الن الــغــايــة 
مـــنـــه هـــــي ذاتـــــهـــــا املـــــتـــــوافـــــرة فـــــي الــتــســلــيــم 

لالعالن. اليدوي 

(ارشيفية) ● قصر العدل   
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� مقاالت

صباحكم سُكّر بقعة ضوء

زاوية حادة

قبل أربـــع ســنــوات تقريبًا، عندما اشــتــد نــشــاط «الــحــراك» 
وكتلة االغلبية حتى اجتاح الذعر والغضب والسخط شريحة 
السياسية  الساحة  الكويت، طفت على سطح  أهل  كبيرة من 
الكويتية ظاهرة جديدة اسمها «محمد الجويهل»، كان طرحه 
ما تحولت  لكنما سرعان  آنــذاك،  الساخرة  بالكوميديا  اشبه 
تلك الكوميديا الى فكر سياسي راديكالي أيده الكثيرون من 
الــصــاروخ في  الكويت، فصعدت عندئذ أسهمه بسرعة  أهــل 
ســمــاء االنــتــخــابــات عــنــدمــا دخـــل فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة ضد 
«الجويهل»  أصبح  غريبة،  واملــعــارضــة.. وألســبــاب  «الــحــراك» 
أيقونة تمثل الكثيرين على الرغم من أن معظم أطروحاته ال 
التأييد إذن؟! ألنه  ملــاذا هــذا  الكويت جميعا!  أهــل  الــى  تــروق 
أصبح «املتنفس» الوحيد ملن اختنقوا من ممارسات وتطرف 
آرائه  اندفع في  «الجويهل»،  «الــحــراك».. وعندما اشتد ساعد 
من دون هــوادة حتى وصــل الــى درجــة التهور وشــق الوحدة 
الزوبعة والفوضى  «الحكومة»، فأثار  الوطنية على مرأى من 
التي أدت الى حرق مقره االنتخابي! ففاز الجويهل في مجلس 
قادر  املجلس.. وبقدرة  بطل 

ُ
أ ثم  احتفاء شديد،  2012 وسط 

اندثر الحراك، وتفتتت املعارضة، وساد الهدوء، وتبخر مؤيدو 
الجويهل من دون مقدمات.. ثم حكم عليه بالسجن واختفى 

عن الساحة السياسية!
اشد خطورة  وربما  يبدو مشابها،  وفي سيناريو  اليوم.. 
دشتي  عبدالحميد  النائب  لنا  يخرج  الطائفية،  يحاكي  النــه 
الخليج!  دول  الــى  «خطورته»  وصلت  جديد  راديكالي  بفكر 
عامني مضنيني ال يتوقف بهما دشتي عن استفزاز معظم 
الكويت والــدول الشقيقة، حتى كادت ممارساته  شرائح أهل 
ان تقطع عالقة الكويت بدولة شقيقة كبرى! «طّيب ملاذا هذا 
الصمت املطبق؟! أين هي اليد من حديد؟! وين دولة القانون؟»، 
ملــاذا لم يتم رفــع الحصانة عنه حتى األســبــوع املاضي فيما 

يخص إساءته للسعودية؟! 
من يفتش بالتاريخ السياسي الكويتي منذ نشأته، سيجد 
حتمًا عشرات النماذج من الجويهل ودشتي على مر األزمات 
السياسية الكبرى بالكويت.. كالشيخ أحمد الفهد مثًال! فتلك 
النماذج ليست اال صنائع «حكومية» تستدعيها وقت األزمات 
تمهيدًا إلجراءات استثنائية تقلب موازين الحياة السياسية.. 
وألن األزمـــــة الــســيــاســيــة الـــيـــوم تــحــمــل ُبـــعـــدًا إقــلــيــمــيــًا خــطــرًا 
يــرتــبــط بـــإيـــران، وخــلــيــة حـــزب اهللا بــالــكــويــت، ومـــن يشبههم، 
«املــتــطــرف»  ُتـــرك عبدالحميد دشــتــي يــصــول ويــجــول بفكره 
ليكون متنفسًا لشريحة ليست بالقليلة من املجتمع الكويتي، 
الشيعية»  «الــعــقــيــدة  عليهم  اختلطت  مــن  بــعــض  خــصــوصــا 
مقبلة  املنطقة  فاليوم  اهللا وغيرهما..  ايــران وحــزب  بسياسة 
الشمال،  رعــد  الــحــزم،  عاصفة  كــبــرى:  اقليمية  تغيرات  على 
قرب سقوط بشار األســد، اعتبار حزب اهللا منظمة إرهابية 
الروسية  للقوات  التدريجي  واالنسحاب  اقتصاديًا،  وضربه 
من الشرق األوسط.. تلك اإلجــراءات القاصمة ستخنق حتمًا 
«عقيدة»: وهم  واعتبر ممارستها  ايــران  آمن بسياسات  من 

كثيرون بالكويت!
ما  لينفث  النائب عبدالحميد دشتي  انطلق دور  ومن هنا 
في صــدور هــؤالء، فكثف زيــاراتــه الــى بشار االســد، وهاجم 
«عماد  املجرم  بزيارته ألهل  بل و«مصخها»  البحرين،  نظام 
مــرأى  املقيت على  االســتــفــزاز  ذلــك  مغنية» وتقبيل رأســهــم.. 
«الحكومة» بلغ السيل زبى عند أهل الكويت والخليج، وجعل 
من دشتي قضية «رأي عــام» يحكي بها «عوير وزويــر» في 

العالم العربي بأسره!
 اليوم، وبعد قرار مجلس االمة «الشجاع» برفع الحصانة عن 
انفراج االزمــة االقليمية،  دشتي، وبــدء محاكمته قريبا، وقــرب 
اصــبــحــت حــكــايــة دشــتــي عــلــى وشـــك االنـــطـــواء.. وبـــات واجــبــا 
علينا ان نصرخ اآلن بوجه من صنع هذه النماذج: كفى! كفوا 
فالوضع  العابثة..  سياستكم  عن  كفوا  بنا،  استخفافكم  عن 
القانون  الضرب بسيف  يحتمل سوى  يعد  لم  اليوم  االقليمي 

لكل من تسول نفسه شق الوحدة الوطنية.. فمان اهللا!

َمْن «َصَنَع».. 
عبدالحميد دشتي؟!

هـــنـــا، نــنــاقــش قــضــيــة مــهــمــة جـــدًا، 
ولها عالقة بحركات الشخص الواثق 
تأتي  التي  الحركات  من نفسه، وهي 

بها عندما تمر بموقف حرج!
إذا مــررت بموقف حرج وأردت أن 
بــنــفــســك، فعليك  ثقتك  عــلــى  تــحــافــظ 
أوًال أن تلزم الهدوء. فأول حركة تأتي 
بها هي الهدوء وعدم االنفعال وعدم 
الغضب، وعدم اإلتيان بردة فعل غير 
محسوبة؛ ألن ثقتك بنفسك معرضة 
ـــتـــزام الـــهـــدوء حــركــة ال  لــالهــتــزاز، وال
تواجه موقفًا  بها عندما  تأتي  أن  بد 
فــي خطأ غير  تقع  أو عندما  حــرجــًا 

مقصود.
هناك  الرائعة:  األمثلة  بعض  هناك 
ســفــيــر إلحــــــدى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
دعي  املــتــحــدة،  اململكة  لــنــدن عاصمة 
هــــذا الــســفــيــر لــحــضــور حــفــل كبير 
ــــني وكـــبـــار  حــــضــــره كــــبــــار املــــســــؤول
السفراء العرب، وكانت في وسط هذا 
الــحــفــل بــركــة مـــاء (حـــوض ســبــاحــة)، 
فــــخــــرج الـــســـفـــيـــر بـــأبـــهـــتـــه وزيـــنـــتـــه، 
ووضـــــع قـــدمـــه عــلــى حـــافـــة الـــحـــوض، 
داخل  وأبهته  بزينته  وسقط  فانزلق 
الــــحــــوض، وغـــطـــس تـــمـــامـــًا واخــتــفــى 
الدهشة  الناس  عن األنــظــار، وأصــاب 
وهم ينتظرون ردة فعل هذا السفير. 
ــنــاس  فــــــإذا مــــا غـــضـــب الـــســـفـــيـــر، فــال
ســيــغــضــبــون وســيــلــومــون الــقــائــمــني 
أهملوا بعض  بأنهم  الحفل  هــذا  على 
الحفل.  فــي  األمـــن والــســالمــة  قضايا 
أما إذا هدأ السفير ولم يأت بردة فعل 
سلبية، فإن الناس سيهدأون. فالناس 
املــواقــف. هنا،  فــي مثل هــذه  يتبعون 
التزم  املــاء،  السفير من  حينما خــرج 
الهدوء، فالتزم الناس الهدوء. ثم بعد 
ذلك ابتسم السفير في وجوه الناس، 
فــابــتــســم الــــنــــاس. ثـــم عـــّلـــق الــســفــيــر 
املــاء  هــذا  «لعل  وقـــال:  تعليقًا بسيطًا 
يـــوم غد  مـــاء  أخـــذ دش  عـــن  يغنيني 
صــبــاحــا». فــالــنــاس بــعــد ذلـــك أكملوا 
الحفل، فخرج السفير، ثم ذهب وعاد 
بمالبس جديدة كأن شيئًا لم يحدث.

الحـــظـــوا مــعــي كــيــف تــصــرف هــذا 
رائعًا  تصرفًا  تصرف  فقد  السفير، 
جــدًا، فلم يأت بحركة غير مدروسة، 
إنـــمـــا هــــدأ ثـــم ابــتــســم وعـــّلـــق تعليقًا 
ــتــي كــان  لــطــيــفــًا، ثـــم تــذكــر املـــواقـــف ال
فيها واثقًا من نفسه؛ وترك انطباعًا 
قويًا لدى الناس بأنه واثق من نفسه.

هكذا ينبغي أن تكون أيها القارئ، 
وهكذا ينبغي أن تكوني أيتها القارئة؛ 
من أجل املحافظة على الثقة بالنفس. 
عندما تتعرضون ملوقف حرج عليكم 

بالهدوء أوًال.

حركات املواقف 
املحرجة

د. موسى منصور املزيدي

قــرر أحــد الــوالة زيــارة إحــدى القرى، فاحتار أهــل القرية بالهدية التي 
سيقدمونها له، فقرروا أن يقدموا له جرة كبيرة من العسل الذي تشتهر 
به قريتهم، وطلب املختار من كل واحد من أهل القرية إحضار كوب عسل 
مــن بيته ملــلء الــجــّرة. ولكن واحـــدًا منهم قــال فــي نفسه إن أوالدي أحق 
بالعسل من الوالي، وإذا سكبت كوب ماء بدل العسل فلن يؤثر. حضر 
الوالي واحتفلت به القرية كثيرًا، وأبلغهم تحيات السلطان وأنه سيزورهم 
بعد شهر، وبهذه املناسبة العظيمة فإنه يسره أن يقضي جميع مطالبهم 
العسل  املختار جــّرة  لــه  قــدم  يــزورهــم.  السلطان عندما  أمــام  لقاء مدحه 
الوالي وأعجب به  الــذي ال مثيل له، فتذوقه  ودعــاه ليتذوق عسل قريتهم 
الوالي بأذن مساعده ليلقي بالجرة إلى  كثيرًا. وفي طريق عودته همس 
الــوادي، فتعجب املساعد كيف يرمي الوالي بهذا العسل الثمني! فقال: ال 
تعجب فليس في الجّرة إال املاء، ولكن الضرورة تجعل املاء عسًال. الذي 
حدث هو أن جميع أهل القرية قد فّكروا بنفس تفكير ذاك القروي، فوضع 

كل منهم كوب ماء بدًال من العسل.
وبإسقاط رمزية تلك الحكاية علينا نجد  ربما ضرورة جعلت معظم 
الـ  41 نائبًا من أصل 50 ال يجدون في وزير الصحة ما يستحق طرح 
الثقة به رغم كل االنتقادات والتجاوزات وضحايا اإلهمال الطبي وأخطائه 
أمـــام عــســل 11 ألـــف حــالــة عـــالج طــبــي فــي الــخــارج وغــيــرهــا خـــالل فترة 
استجوابه. والضرورة نفسها تجعل من مرور مشروع التأمني الصحي 
الدكتور  الزميل  للمتقاعدين عسًال يستحق املحاربة من أجله. الصديق 

صالح العتيقي كتب في عموده السبت املاضي تحليًال واقعيًا ومنطقيًا 
يستحق القراءة ترك عالمات استفهام متشعبة حول جدوى املشروع في 
ظل خوائه وقصوره من عدم تغطية مجاالت عالج عدة، وما إذا كان ربما 

يشّكل مشروع تنفيع وإثراء من أموال املتقاعدين لجهة ما.
يــومــًا سيارة  الــســابــق: ركــبــت  رئــيــس وزراء بريطانيا  يــقــول تشرشل 
«بي بي ســي» إلجــراء مقابلة، وعندما وصلت طلبت  الــ إلــى إذاعــة  أجــرة 
من السائق أن ينتظرني 40 دقيقة حتى أعــود. اعتذر السائق وقــال: «ال 
أستطيع فعليَّ الذهاب إلى البيت ألستمع إلى ونستون تشرشل». ذهلت 
وفرحت من شوق هذا املواطن لالستماع إلى كالم تشرشل، فأخرجت 10 
جنيهات وأعطيتها إياه. وعندما رأى السائق املبلغ قال: ليذهب تشرشل 
إلــى الجحيم، سأنتظرك ســاعــات حتى تــعــود...! ومــجــازًا، فإننا  وكــالمــه 
الذين  األمـــة، فمن  لبعض مــن يمثلون  كــان تشرشل نموذجا  إذا  نــســأل: 

يمثلون شخصية سائق التاكسي؟.. واهللا املستعان! 

نكشة:
ومسيئة  بــل  مفيدة وخطيرة،  اجتماعي  تــواصــل  أب» وسيلة  «الــواتــس 
ونعزهم حني  نحبهم  مــن  بحق  دون قصد  مــن  كثيرون  ويفعلها  أحــيــانــًا، 
نرسل خبرًا نظن أننا فقط من يملكه، بينما يكون قد وصل لآلالف قبلنا، 
ملكتك.  مــا خرجت  فــإذا  فمك،  مــن  أن تخرج  قبل  تملكها  كالكلمة  فيصبح 
لذلك، ومن باب فضيلة االعتراف بالخطأ، علينا االعتذار من كل من نكون 

قد أسأنا إليهم بتلك الوسيلة من دون قصد، وأنا أولهم.

شئنا أم أبينا، سنمشي خطوات ُكتبت علينا، وكما يقال دائمًا «من كتبت 
عليه خطًى مشاها».

عتبي عــلــى مــن مـــرت عليه ســنــوات عــمــره وهـــو فــي ضــيــاع، ال هـــدف ال 
رؤية واضحة ملا يحدث حوله! إيقاع الحياة سريع جّدًا فال مكان ملعدومي 
الجديد، وهــوس غير عادي  الجيل  اإلحساس. طفرة واضحة في «مخوخ» 
ا كانت، ويتسابق  لعروض ما يسمون «الفاشينستات» يغرون بالبضاعة أًيّ
أتقنها  لعبة  حوالينا،  والشني  عندنا،  فالزين  عليها.  الحصول  في  الجميع 

الشاري والبائع..

فيا لها من تجارة ويا لها من بضاعة تعيسة!
كثر الطرق على أبواب منازلنا بسببهم، وافتقدنا الخصوصية والحميمية 
حتى في تجمعاتنا األسرية؛ الجميع ينظر إلى األجهزة ويتواصل مع «الربع»، 
فــال كنا وال كــان «الــواتــس اب» و«اإلنــســتــغــرام»، واألخــيــر «السناب شــات»، 
والترصد  اإلصــرار  حني أصبحت حياتهم وتحركاتهم مخترقة مع سبق 

معروضة على الجميع من دون استئذان، واللي ما يشتري يتفرج!
بذمتكم، هل هي حياة سوية؟ شئنا أم أبينا فعلى الثقافة السالم.. ودمتم، 

ودام التواصل على التواصل االجتماعي!

اعتقدنا أن توارد الخواطر قد يكون في كلمة أو جملة تتقاذفها األذهان 
وتتسابق إليها األلسن، اال أن التوارد قد يكون أحيانا في مشاريع القوانني، 
فما نادينا به في أكثر من مقال، وأضفناه الى احدى مواد مقترح قانون 
تــجــريــم اســتــخــدام الــشــهــادات غــيــر املــعــادلــة، الــــذي قــدمــنــاه ملــجــلــس األمـــة، 
تـــواردت مع بعض  بل هو فكرة  اخترعناه،  اختراعًا  يكن  لم  أنــه  اكتشفنا 
أعضاء مجلس األمة، الذين قدموا مقترحا مشابها، غير أن مقترحنا كان 
يتضمن بنودًا أوسع وأكثر صرامة، تمنح الهيئة صالحية التفتيش على 
املؤسسات التعليمية واإلحالة للقضاء، حتى ال تولد الهيئة من غير مخالب 

تمكنها من فرض القانون، كديوان املحاسبة. 
وفي استعراض سريع لتواريخ املقترح في مجلس األمة، فقد تم تقديم 
الثالثني من سبتمبر عــام  2013، ثم رفعت  الخامس وفــي  مقترحني في 
 ،2014/10/27 بتاريخ  املجلس  لرئيس  املقترحني  احــد  التشريعية  اللجنة 
فأحاله الرئيس الى اللجنة التعليمية بتاريخ 2014/11/2، ثم أحاله الى وزير 
التربية في 2014/12/4، فقام وزير التربية بإحالته الى وكيل التعليم العالي 
معالي  نطالب  التي  العجلة  العجلة،  عنده  توقفت  الــذي   ،2015/2/1 بتاريخ 
الوزير أن يعيد دورانها لتنشأ الهيئة، وتحصن الشهادات العلمية، مع األخذ 

باالعتبار ما اقترحناه من تمكني الهيئة من التفتيش واالحالة للقضاء.
ال يختلف اثنان على كفاءة الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي، برئاسة 

الجهاز  مدير  نائب  بقاء منصب  لكن  العوضي،  نورية  الدكتورة  الفاضلة 
شاغرا، برأينا، أمر يثير القلق على مستقبل هذا الجهاز، ومما زادنا قلقا 
بأن ضغوطا  الغراء،  أجيال  ومنها صحيفة  التواصل،  تناقلته وسائل  ما 
وزارية تمارس على الوزير لتعيني نائب للجهاز، وهو ما اضطرنا لالتصال 
برئيسة الجهاز د. العوضي، التي أفادت مشكورة بأنه لم يتم تعيني نائب 
الــوزيــر وحــرصــه على مستقبل  بجهود  أشـــادت  كما  تــاريــخــه،  لها حتى 
الجهاز وعلى استقالليته، وثمنت اهتمامه بأداء الجهاز وأشادت بمهنيته 

في عدم التدخل في أعماله.
أي  ونــؤيــد  قـــرار خــاطــئ،  أي  بــوجــه  التعليم نقف  لقطاع  إنــنــا كمراقبني 
قرار صائب، كقيام الوزير مؤخرا بتعيني رئيس للجنة فحص الشهادات 
يديه  والـــذي نشد على  الــقــرار،  لــهــذا  تأخيره  انتقدنا  طــاملــا  الـــذي  الوهمية، 
الختيار شخص مناسب نائبًا لرئيس جهاز االعتماد االكاديمي، ويحمل 
انشائه،  هــدف  مــع  ليتناسق  املــرمــوقــة  الجامعات  إحــدى  مــن  عاليا  مؤهال 
ال  فالتعليم  الــوزاريــة،  أو  النيابية  الضغوط  عن  بعيدا  االختيار  يكون  وأن 
لالعتماد  الوطني  الجهاز  وباألخص  قطاعاته،  من  أي  في  املساومة  يقبل 

االكاديمي وجودة التعليم يا معالي الوزير.
******                                   

إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

 يعتبر الـــنـــمـــوذج فـــي املــجــتــمــع ركـــيـــزة مــهــمــة فـــي صــنــاعــة وعــي 
املجتمع وتوجيهه نحو مثل أعلى يمثل له قدوة تتبع، حيث يشكل 
سلوكيا  املجتمعات،  من  كثير  معالم  ترسم  مرجعية  األعلى  املثل 
واعتقاديا وثقافيا. لذلك في أي ثقافة وهوية ال بد أن تجد شخصيات 
ورموزا تشكل نموذجا مرتبطا باملثل األعلى، حتى لو على الطريقة 

األسطورية.
فالتداعي  والعدوى،  التداعي  أهمها:  بعدة طرق  ينتشر   والنموذج 
يكون بالتقليد واالتباع، وتمني الوصول له من قبل عدد كبير يتداعى 
باتجاه النموذج.  والعدوى تكون بانتقال هذا النموذج الى مجتمعات 
أخرى مجاورة، تسعى الى نقل هذا النموذج إليها أو تقليده، وحينما 
يتقدم نموذج صالح من الناحية القيمية واملعيارية، ويقدم مشروعا 
والنكوص  التخلف  ملا هو موجود، ومصلحا ملسار  عمليا مخالفا 

فإنه يستدعي التالي:
 أوال: مــحــاولــة الــبــعــض مــواجــهــة هـــذا الــنــمــوذج ومــحــاولــة إفــشــالــه، 
إعــادة  تتم  ال  حتى  املجتمع،  فــي  وسريانها  سلطتهم  على  حفاظا 
توجيه ولفت وعي هذا املجتمع، وهذا في حال كان النموذج داخليا، 
مهده،  فــي  قتله  على  فيعملون  الــداخــلــي،  املجتمع  فقط  لــه  ويتداعى 
التغيير. وفــي حــال كــان النموذج  حفاظا على مــا هــو مــوجــود مــن 

مؤثرًا داخليًا وخارجيًا فإنه: 
ثانيا: يعمد البعض والحركات املهيمنة على شيطنة هذا النموذج، 
حتى ال تتم عملية العدوى به، وتستخدم كل السبل، خاصة السبل 
الدينية لفاعليتها في وعي املجتمعات ولدور الدين املحوري في حياة 
الفرد واملجتمع.  كما تستخدم الدين وفق ما يناسب الجهة املستهدفة، 

الدين  الــســالح املذهبي داخــل  أو  الطائفي بــني األديـــان  الــســالح  فإما 
وغيرها.  وتستخدم  والطبقي  والفئوي  والجهوي  القبلي  أو  الواحد، 
وسيلة صنع أحداث هامشية تصدرها للواجهة وتضخمها، وتصنع 
أن  املجتمعات عما يجب حقيقة  بــه  واقـــع، تشغل  الــى  وْهــمــًا تحوله 
تنشغل بــه،  وتعمل على زعــزعــة األمــن واالســتــقــرار، حتى تصرف 
أنظار املجتمعات عن هذا النموذج، أو تقوم بكسب النخب والفقهاء 

لتحولهم الى أداة فاعلة في مشروعهم الفاعل في وعي الجمهور.
 ثالثا: اســتــخــدام ســـالح الــقــانــون فــي مــواجــهــة الــنــمــوذج لشرعنة 

حراكها ضده أمام املجتمع الدولي.
للتحكم وصناعة  الشيطنة  االعــالم في مشروع   رابعا: استخدام 

وعي الجمهور.
 كل ذلـــك لــكــي تحجب هـــذه الــحــركــات، تــأثــيــر الــنــمــوذج عــن وعــي 
الجمهور، وتخفف من عملية العدوى والتداعي وتشغل املجتمعات 
بمحاربة النموذج من خالل صناعة أعداء وهميني، ومن خالل خلط 
األوراق وتحويل العدو إلى صديق تحت عناوين مختلفة، كاالرهاب 
ومحاربة التطرف ومواجهة االستبداد والدفاع عن الحريات. وتحول 
النموذج إلى عدو، فالجمهور بدل التأثر به والتداعي له والعدوى منه، 

تحوله إلى شيطان يجب على الجمهور رجمه وإسقاطه.
املؤثرة اجتماعيا في وعي  الجهات  أهم  النموذج من  لذلك يعتبر 

الناس وفي تفاعلهم وتداعيهم، وفي عملية النهوض والتغيير.
َلة للنموذج، والناقلة له في  الفاعلة واملَفعِّ ويعتبر الجمهور الجهة 
وعي األجيال، في حال لم تتدخل قوى خارج اجتماعية تعمل على 

حجب النموذج عن املجتمعات في صناعة وعيها.

تدخل مصعدًا ثم يدخل ناس وراءك تباعًا من أدوار 
مختلفة من دون سالم أو ابتسامة، هم ال يرونك، وكأنك 
ذرة غــبــار فـــي املــصــعــد. تــفــتــح الـــبـــاب فــتــفــســح املــدخــل 
تقف  التفاتة.  دون  من  فيعبر  الخروج،  منتظرًا  لغيرك، 
الشارع بسيارتك لتسمح ألحدهم بالعبور، فيعبر  في 
برأسه  لــك  أو حتى يومئ  أن يشكرك  مــن دون  ماشيًا 
مبتسمًا، وكأن ما فعلته هو استرجاع لحقه املغتصب. 
تفسح الحارة بسيارتك آلخر يطلب منك ذلك، فيدخل 
ما  كــأن  وأيــضــًا  ومتجهمًا،  مقتحمًا  الــحــارة  بسيارته 
فعلته هو لزام عليك. تفعل الفعل ذاته في طابور انتظار 
في مركز صحي أو جمعية تعاونية، أو حتى في مقهى، 
أحــد يشكرك  ذاتــهــا. ال  الفعل  وغالبًا ما تصادفك ردة 
اللطف، ال أحــد يبتسم، وكــأن االبتسامة  بــاب  ولــو مــن 
فعل شائن أو تقليل من شأن صاحبها. تتكرر ردود 
الحكومية، ألنها  الــدوائــر  ذاتــهــا فــي كثير مــن  األفــعــال 
ال تشبه الــقــطــاع الــخــاص فــي ســيــاســتــه، الـــذي «يــلــزم» 
املوظف باالبتسام وحسن املعاملة للعميل حفاظًا على 
جودة الخدمة، وإن ابتسم البعض في مثل تلك املواقف 
فتجدها ابتسامة آلية ورتيبة جدًا. في مجتمعنا نادرًا 
مــا تــصــادفــك ابتسامة عــابــرة تصنع يــومــًا كــامــًال في 

روزنامة عمرك.
هــنــاك نــــاس ابــتــســامــتــهــم هــبــوط اضــــطــــراري لــطــائــرة، 
وهــنــاك نــاس ابتسامتهم فــانــوس يــضــيء املــكــان، تحفك 

بعالم مرفرف وملون كأجنحة الفراشات الزاهية.
نفتقد في مجتمعنا تلك االبتسامة املضيئة، االبتسامة 
الــحــقــيــقــيــة الــنــابــعــة مـــن الــــداخــــل، االبــتــســامــة الـــتـــي تمنح 

صاحبها وجهًا بشوشًا من دون أن يبتسم.
تزداد في يومنا هذا وسائل الراحة والرفاهية، وبشكل 
مطرد تزداد الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية، 
وأيضًا البيئية، تتباين هذه الضغوط على املجتمعات في 
ولكن  والعاملية،  واإلقليمية  املحلية  الــظــروف  وفــق  حدتها 

تبقى االبتسامة أمرًا غير مكلف باملرة. 
فتجد مجتمعات مبتسمة، رغم ما تمر به من معوقات 
وأزمات، ومجتمعات مثل مجتمعنا نحن، مجتمع صغير 
يحظى بوسائل معيشية أفضل، وبالرغم من ذلك يفتقد 
االبتسامة، قد يكون ذلك ألنه يمتلك إرثًا اجتماعيًا مطّوقًا 
الفرد  سافر  إن  فحتى  منغلقة،  وثقافة  متعسفًا  ودينيًا 
بها من  قافًال  يعود  ثم  وتقاليده معه،  منه يحمل عاداته 

دون تغيير أو انفتاح على الثقافات األخرى. 
إلى  يحتاج  ال  نفس صاحبها  على  االبتسامة  تأثير   
مــن دون  االبتسامة  اعتياد  لــو جربنا  بحوث ودراســــات، 
أرواحنا  عبر  الرفرفة  فرصة  ومنحناها  ورتــابــة،  افتعال 
الذي  الفرق  للمسنا حجم  على قسمات وجوهنا،  لتحط 

صنعناه ألنفسنا قبل اآلخرين.
يقولون: «ابتسم للصورة تطلع حلوة»، فلماذا ال نبتسم 

للحياة كي تصبح أحلى؟

تشرشل.. والضرورة التي جعلت املاء عسًال

إلى من يعيشون على هامش الحياة

إال االعتماد األكاديمي يا معالي الوزير

االبتسامةالنموذج: التداعي والعدوى واالستبداد 

عادل فهد الطخيم

عبدالله غازي املضف

فوزية البحر

بدر خالد البحر

أسيل عبدالحميد أمنيإيمان شمس الدين
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  ترددت أنباء عن طلب إيران من الكويت التوسط عند 
بقية دول الخليج لفتح صفحة جديدة في العالقات معها. 
الــتــي ذكـــرت رفـــض دول الخليج لهذا  وتـــواتـــرت األخــبــار 

الطلب وهذه الوساطة!
الوساطة  قبول  على  الكويت  ننتقد  أن  نريد  ال  نحن   
الحماس  ومــدى  الوساطة  هــذه  نعرف طبيعة  أن  بعد  إال 
أم وساطة حقيقية  لها، وهــل هي حركة ترضية إليــران 
وجـــادة؟ لكن الــلــوم يقع على الــجــارة إيـــران الــتــي تجرأت 
املثل  الـــدور! وتــذكــرت  أن تقوم بهذا  الكويت  مــن  وطلبت 
الشعبي «وجهه مغسول بمرقه»، وتقال ملن ال يرده حياٌء 

وال خجل!
أفعالها  أن ننسى  إيــران بكل تبجح وصفاقة تريدنا   
والكويت  اإلجرامي طــوال عقود مضت.  معنا وتاريخها 
أكـــثـــر دول الــخــلــيــج تـــضـــررًا مـــن إيــــــران بــعــد الــبــحــريــن، 
زالــت  مــا  يــوم  كــل  نكتشفها  التي  التجسسية  وخالياها 
معروضة قضاياها في املحاكم، وتفجيرات عمالئها في 
املقاهي الشعبية واملنشآت النفطية ما زالت في األذهان، 
وها هي خلية العبدلي تختتم إيران بها عالقتها معنا.. 
كل هذا التاريخ املشني والذكريات غير العطرة مع الجارة 
لفتح صفحة  التوسط  منا  لتطلب  اليوم  تأتينا  ثم  إيــران 

جديدة! 
أنا أفهم أن السياسة واملصلحة العليا للكويت توجبان 
علينا أن نحافظ على عالقة هادئة مع الجار الكبير والشر 
املستطير، وأن نتجنب استفزازه وجرح كبريائه، لكن أن 
تصل به الصفاقة والجرأة إلى أن يطلب من أكثر جيرانه 

تضررًا منه أن يلعب دور الوسيط، فهذا أمر ال ُيحتَمل!
ويخطئ اإليرانيون إن ظنوا أننا نحمل نفس التصور 
الــذي يحمله بعض املــوالــني لهم مــن أبــنــاء الخليج مــن أن 
إيران ال يمكن أن تحتل جزءًا من أراضينا، أو أن األحزاب 
املوالية لها ال خطر منها (!!) فنحن أبناء الخليج العربي 
نــحــســن قـــــراءة الـــتـــاريـــخ، وقـــد ال نــتــعــلــم مـــن أول صفعة 
الصفعة  مــن  بــال شــك سنتعلم  لكننا  ثــانــي صفعة،  وال 
بعض جيران  من  تلقيناها  من صفعات  وكــم  العاشرة، 

السوء!
***

أشكر الزميل طالل العرب، الذي عبر عن شعور الكثير 
من أبناء الكويت في مقالته األخيرة، أمس السبت، فعوض 

ما تعذر نشره لنا يوم األربعاء املاضي 
***

 ما زالت أسئلتي تنتظر ردودًا من بعض الزمالء، وهي 
كاآلتي:

- للزميل املثقف: هل تعتبر الجزر الثالث (طنب الكبرى 
والصغرى وأبو موسى) أراضي إماراتية أم إيرانية؟!

- لــلــزمــيــل املــحــامــي: مـــا رأيــــك فـــي قــــرار دول مجلس 
التعاون باعتبار حزب اهللا منظمة إرهابية؟!

أجيبا قراءكما لكي نعرف اللي لنا واللي علينا!

إيران.. إذا لم تستح 

أنجلينا جولي.. وامللكة! 

الخروج الروسي.. الشراكة مع إيران
أسئلة مستحقة!

نــجــمــة هـــولـــيـــوود الــشــهــيــرة انــجــلــيــنــا جـــولـــي، زوجـــــة فــتــى 
الــ6،  وأوالدها  األشقر  الزوج  تركت  بيت،  براد  األول  هوليوود 

تبنتهم وآخرهم طفل سوري.  الطبيعيني، ومن  من 
بمناسبة  لــبــنــان،  املــاضــي  األســبــوع  زارت  جــولــي  انــجــلــيــنــا 
مـــرور 5 ســنــوات عــلــى أزمـــة الــنــازحــني الــســوريــني، ولــلــوقــوف 
عــلــى أحــوالــهــم خـــالل جــولــة قــامــت بــهــا فــي الــبــقــاع األوســــط.. 
مبعوثة  بصفتها  املخيمات  لهذه  لها  زيــارة  ثاني  هــذه  وتعد 
خــاصــة مــن األمـــم املــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــني.. يـــوم زيــارتــهــا 
مــخــيــمــات الــالجــئــني كـــان يــومــًا بـــاردًا ومــمــطــرًا، ولــكــن ذلـــك لم 
بسيطا»،  كحليا  «جــاكــيــتــا  تــرتــدي  وهــي  الــتــجــوال  عــن  يثنها 
املؤتمر  أثناء  املطر  زخات  بللته  الذي  «عقصت» شعرها  وقد 
الــصــحــافــي الـــذي عــقــدتــه فــي الــعــراء فــي نــهــايــة الـــزيـــارة.. وفــي 
معبرة  لبنان،  «شكرًا»  فيها  قالت  العربية  باللغة  ألقتها  كلمة 
بها  يحتذي  أن  يجب  قدوة  اعتبرته  الذي  لشعبه  التقدير  عن 

تضامنه  كيفية  وفي  والصمود،  واإلنسانية  الكرم  في  العالم 
ـــى أن لــبــنــان  مـــع الــشــعــب الـــســـوري.. وأشـــــارت فـــي كــلــمــتــهــا إل
عدد  ربع  نازح سوري، وهو عدد يساوي  مليون  يستضيف 

سكانه، 
ـــتـــوان بـــعـــض الــــــدول فـــي إغـــــالق حــــدودهــــا فــي  بــيــنــمــا لـــم ت
وجــهــوهــم.. جــولــي لــفــتــت الــنــظــر إلـــى أن عـــدد الــالجــئــني الــيــوم 
خالل  وأشــارت  الثانية،  العاملية  الحرب  شهدتهم  الذين  يفوق 
تقفون  أنــكــم  «أعــلــم  لــلــصــحــافــيــني:  مــتــوجــهــة  كلمتها  إلــقــائــهــا 
السورية  السيدة  ان  الجنون؟  هذا  ما  وتتساءلون:  املطر  تحت 
سقف  تحت  تعيش  بــالــكــاد  قليل  منذ  التقيتها  الــتــي  املــقــعــدة 
اآلن،  رأسها  فــوق  تمطر  أنها  املؤكد  ومــن  خيمة،  في  طبيعي 

انتهى.  ومع ذلك فإنها تبتسم وال تتذمر».. 
* * *

من  أيــًا  نــر  لــم  أننا  هــو  فموضوعي  بموضوعي،  ليس  هــذا 

مشاهير الــعــالــم الــعــربــي الــذيــن يــفــدون إلــى لــبــنــان لــيــل نــهــار، 
لــحــضــور الــحــفــالت والــبــرامــج الــغــنــائــيــة واملــســابــقــات الــفــنــيــة، 
الالجئني  وأشقائنا  إخواننا  مخيمات  في  بجولة  يومًا  يقوم 
السوريني، الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم في بلدهم، 
ــــْم نـــر تــلــك املــطــربــة  ــــَم َل الــــذي كـــان جــمــيــًال فــأصــبــح ركـــامـــًا! ِل
«بــاملــلــكــة» وتــفــخــر بلبسها  نــفــســهــا  تــلــقــب  الــتــي  الــخــلــيــجــيــة 
لفساتني مرصعة بالذهب واملجوهرات وتبلغ قيمتها املاليني، 
في أحد تلك املخيمات تواسي األمهات واألطفال وتتبرع لهم 

مما جاد اهللا به عليها؟!! 
بما  بالكفار،  يلقبهم بعضنا  الذين  الغرب  أهل  يقوم  وملاذا 
املحتاجني،  على  وتعاطف  إحسان وحب  من  ديننا،  به  أمرنا 
األوامــر  بتلك  باألصل  املخاطبون  أننا  مع  نحن  به  نقوم  وال 

السمحة؟!! 
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

التي  الــكــبــيــرة،  املــدرســة  هــي  تعتبر  الــحــيــاة 
فــيــهــا تــتــعــلــم األمــــم والـــــدول الـــــدروس والــعــبــر، 
مــنــهــم مــن يــســتــفــيــد مــنــهــا، ومــنــهــم مــن يــكــرر 
نفس األخطاء، ناسني او متناسني ان التاريخ 
ال يعيد نفسه، ولكن من ال يستوعب الدروس 
ويــســتــفــد مــنــهــا يــكــرر األخـــطـــاء، مــعــوال على 
الخاملة.  او  املتسامحة ربما،  ذاكرة اآلخرين 

إيــــــــران الـــــجـــــارة املـــســـلـــمـــة، الــــتــــي يــتــضــمــن 
اإليــرانــيــة،  الدينية  الــثــورة  تصدير  دســتــورهــا 
أي  الشورى  الدستور حتى ملجلس  وال يجيز 
املذهب  او إصدار قوانني تتعارض مع  تعديل 

االثنى عشري. الشيعي 
نــحــتــرم مـــا جــــاء فـــي الـــدســـتـــور اإليــــرانــــي، 
للمختصني  الفقهي والسياسي  الجدل  ونترك 
واملفكرين، ومن أبرزهم األخ الفاضل الدكتور 
عـــبـــداهللا الــنــفــيــســي، والــصــحــافــي الــكــاتــب في 
أمــيــر طــاهــري وغيرهما من  األوســـط  الــشــرق 

أيضا.  غربيني  ومفكرين  اإلقليمي،  املحيط 
فـــــي مـــنـــاســـبـــة «املـــــيـــــالد الــــنــــبــــوي والـــســـنـــة 
املـــيـــالديـــة» نــشــر ســفــيــر ايـــــران لــــدى الــكــويــت 
عــنــايــتــي مـــقـــاال يـــدعـــو فـــيـــه الـــــى «الــتــضــامــن 
تهدد  التي  التحديات  مواجهة  فــي  والتكاتف 
وهنا  والدينية»،  واإلسالمية  اإلنسانية  القيم 
األمير  الفاضل  األخ  قاله  ما  تكرير  من  بد  ال 
وزير  إلى  دافــوس  منتدي  في  الفيصل  تركي 
الـــخـــارجـــيـــة اإليـــــرانـــــي: «يــعــجــبــنــي مـــا يــقــولــه، 

أفعاله». أرى  أستغرب عندما  ولكني 
محاور محترف  وهو  تركي،  األمير  لخص 
ــقــول  ـــيـــة، بـــهـــذا ال وضــلــيــع فـــي الـــشـــؤون الـــدول
الرماد  ذر  تحاول  التي  اإليرانية  التناقضات 

بالعيون.
ــــذي يــبــاركــه الـــولـــي الــفــقــيــه أكـــده  الــجــهــاد ال
الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم نــائــب أمـــني عـــام «حـــزب 
اهللا» أخـــيـــرًا، كــمــا جـــاء فــي كــتــابــه «حـــزب اهللا 
املنهج» ان «الجهاد مرتبط بالولي الفقيه الذي 
وان  املواجهة،  قواعد  وينظم  الحالة  يشخص 
الــجــهــاد مــرتــبــط بــالــقــائــد، وال بـــد مـــن إجـــازة 
حتى  الجهاد  يــكــون  أينما  القائد  مــن  الجهاد 

اليابان»! لو ان الجهاد في 
وهي  أوال،  الثقة  توافر  تستوجب  الشراكة 
تناقض  شبه مستحيلة مع طهران في ضوء 
مــســتــمــر، وتــتــطــلــب نــفــيــا قـــاطـــعـــا أيـــضـــا مــن 
الثورة  مرشد  مقدمتهم  وفي  الدينية،  املراجع 
ـــعـــدو األول  ملـــا تــــردد بــاعــتــبــار الــســعــوديــة «ال
والــحــقــيــقــي فــي ســوريــا»، كــمــا ذكـــره السفير 

السابق فرد هوف. األميركي 
إلــى خلق عــالقــات مبنية  إيـــران  إنــنــا نــدعــو 
على حسن الجوار واحترام الشؤون الداخلية 
لــــدول الــخــلــيــج وإبـــعـــاد املــحــيــط اإلقــلــيــمــي من 
ـــولـــي الــفــقــيــه، حــتــى تــنــعــم  أهـــــداف «جــــهــــاد» ال
واالستقرار  املنشود  بالسالم  واملنطقة  إيران 

حقيقية. وشراكة 

االنسحاب الروسي املفاجئ األسبوع املاضي الذي أعلن عنه الرئيس فالديمير 
بوتني وسحب الجزء األكبر من القوات املنتشرة في سوريا منذ 30 سبتمبر من 
العام املاضي بعد التدخل العسكري الالفت يحمل مغزى سياسيا وعسكريا، حيث 
يقوم هذا االنسحاب على خلفية وجــود غطاء جوي كبير وقــوات مقاتلة، تحمي 
النظامية لألسد والتي تسيطر على أجــزاء من سوريا  القوات  القوات الروسية  به 
يسيطر  التي  املناطق  وبعض  األكـــراد شــمــاال،  عليها  يسيطر  أشــالء  بــني  املمزقة 
إلى  مــصــادر  وتشير  النصرة،  لجبهة  تتبع  بالوسط  وأخـــرى  «الـــدواعـــش»،  عليها 
اتفاق أميركي ــــ روسي لدعم الحل السياسي ولتثبيت الهدنة التي دعت اليها األمم 
املتحدة، من خالل القرار 2245 بوقف العمليات العدائية للعزل وتدفق املساعدات 
النزاع  أمد  طال  لقد  اتفاق جنيف،  ُسّمي  وما  السورية،  املناطق  لجميع  اإلنسانية 
السوري كساحة للقتال وتدخلت فيه العوامل الطائفية والتدخالت الدولية والتورط 
السافر للجماعات املتطرفة، وتأثيرها في دول الجوار، وتم تشريد 11مليون الجئ 
الثانية، مع دخول  العاملية  الحرب  أوروبــا منذ  أكبر ضغط وتهديد على  يشكلون 

النزاع العام السادس الذي يظهر.
األزمــة  يــكــون بفعل  وقــد  االوراق،  مــفــاجــأة لخلط  الــروســي يشّكل  االنــســحــاب 
النفط والغاز  التي تعيشها روسيا بسبب انخفاض أسعار  الطاحنة  االقتصادية 
وانهيار الروبل، حيث بدأ الوضع االقتصادي بالتدهور منذ شهور، خصوصا مع 
بدء العقوبات الغربية ونظام الحظر، بسبب األزمة االوكرانية، وهو خروج ألهم قوة 
تحمي النظام القائم في سوريا لفترة وتتزامن مع إعالن ألحــزاب كردية فدرالية 
في شمال سوريا، مما يطرح مسألة التقسيم الفعلي، والذي تخشاه قوى إقليمية، 
أهمها تركيا! وفي ظل مفاوضات جامدة منذ سنتني، وهنا االنسحاب الروسي 
التعاون  مــع  جــديــدا، خصوصا  وبــعــدا  ثقال  ويعطيها  للطاولة  املــفــاوضــات  يعيد 
أهمها:  أسئلة،  الروسي سيترك فراغا يطرح  االنسحاب  امللف.  األميركي في هذا 
هل نحن بالقرب من تسويات للملف السوري، أم أمام تعقيدات جديدة يحملها هذا 

الفراغ الجديد باملعادلة؟

الكويت  أهــل  سير  مــن  كتابي «�..  صـــدور  بمناسبة 
الطيبني» وطباعته في جريدة � الغراء كحلقة جميلة في 

سلسلة التوثيق التي بدأتها، وهللا الحمد منذ التحرير، أقول:
لـــ � عــلــى إتــاحــة تــلــك املــســاحــات لتكريم أهــل  شــكــرًا 

الكويت الطيبني، حيث إن التوثيق هو أدنى مراتب التكريم.
كيف ال، والتوثيق يحفظ الذكر للمستقبل، ويمكن الرجوع 
إليه بأي صورة متاحة من صور حفظ املعلومات وتوثيقها، 
عن  الراحلني  من  عرفانًا ألصحابها، خصوصًا  ذلــك  ويأتي 

دنيانا الفانية؟! وقديمًا قال الشاعر:
واملرء ما دام حيًا يستهان بــه                    ويعظم الزرء 

فيه حني ُيفتقُد
أي ان كثيرًا من الناس من املمكن أن يكون مختلطًا بالناس 
مـــن دون تــمــيــز واضــــح بــيــنــهــم، ولــكــنــه بــعــد الـــوفـــاة يكتسب 
الشخص نفسه تعاظمًا في الذكر الحسن والتعاطف والثناء 
أنــه كــان بينهم لفترة ليست  الجميل فيفتقده من حوله رغــم 

بالقصيرة قبل وفاته.

ورغــم كــون طبيعة صفحة «اتــجــاهــات» في جريدة � 
الكتابة في  إلــى حد كبير، ورغــم بداياتي في  سياسية بحتة 
� فــي املــوضــوعــات الــســيــاســيــة قــبــيــل االحـــتـــالل وبــعــده، 
الكويت تحولت وبشكل تلقائي إلى هذا  فإنني وبعد تحرير 
الكثير  الـــذي القــى استحسانًا مــن  األمـــر  التوثيق،  الــلــون مــن 
مــن الــنــاس واملــســؤولــني واملــثــقــفــني مــنــهــم، عــلــى الـــســـواء، ألن 
أو من خالل  التوثيق يالمس ذواتهم من خالل أنفسهم  هذا 
بما  بيئيًا،  أو  جغرافيًا  أو  تاريخيًا  منهم  قريبة  شخصيات 

يشعرهم باالنتماء إليها.
الكثيرين، ألنه  اهــتــمــام  مــثــار  التوثيق  هــذا  مثل  كــان  وكــم 
يذكر بمآثر الراحلني ويبرز األسوات الحسنة في املجتمع، في 
قدواتهم  انتقاء  في  الشباب  أمــام  من  البوصلة  وقــت ضاعت 
ليمثل دافعًا  الحسنة  اإلبــراز لألسوات  هــذا  إن مثل  الحسنة. 
أو من سائر  لالقتداء الحسن بهم، ســواء من أهلهم وذويهم 

القراء اآلخرين.
لـــــــقـــــــد ســــــــاعــــــــد مـــــــثـــــــل هـــــــــــــذا الــــــتــــــلــــــقــــــي الـــــــحـــــــســـــــن مــــن 

لالستمرار  في تشجيعي  التوثيق  هذا  ملثل  الكريم  الجمهور 
في مثل هذا اللون من الكتابة التي تخصصت فيها، فأصبح 
بتلطيف  يكون  ما  اشبه  االجتماعي  بطابعه  املقال  موضوع 
لحرارة صفحة «اتجاهات» ذات الطابع السياسي الذي ال يكاد 
إلخ،  جــافــة..  تحليالت سياسية  أو  انتقادات الذعــة  من  يخلو 
األمر الذي شكل تنويعًا في الصفحة وترويحًا للقارئ الكريم 
من الجفاف الذي يفرضه الطرح السياسي ذو الطابع النقدي 

الالذع أحيانًا كثيرة.
لقد بلغ تعود بعض القراء الكرام على توثيق سير بعض 
الشخصيات  لبعض  توثيقًا  يتوقعوا  أن  الراحلني  الكويتيني 
البارزة من قبلي وكأنه أمر بديهي يتوقعونه بعد وفاة بعض 
األعالم، األمر هو اآلخر الذي يشكل التزامًا أدبيًا تجاه هؤالء 
الراحلني من أهل الكويت، بل يشكل ايضا إحراجًا أمام ذويهم، 
وقـــد شــمــلــت بــالــتــوثــيــق بــعــض غــيــر الــكــويــتــيــني مـــن املقيمني 
عبدالعزيز  الشيخ  الحصر:  ال  املــثــال  سبيل  وعلى  وغــيــرهــم، 
بــن بـــاز، والــشــيــخ محمد متولي الــشــعــراوي، والــشــيــخ محمد 
عبدالحميد  واألســتــاذ  نــوح  السيد  والشيخ  أحمد سالم،  علي 

بسيوني والشيخ أحمد أحمد صالح البغدادي، وغيرهم.
بل إنه من الطريف أنني سمعت وصفًا كتبه أحد أصحاب 

الزوايا في الصحافة الكويتية حني أسماني «كاتب املوتى»!
وأي شرٍف لي أكثر من أكون «كاتب املوتى»؟!

حيث الوفاء والذكر الجميل.
وســلــم):  عليه  اهللا  (صــلــى  املصطفى  تطبيق سنة  وحــيــث 

«اذكروا محاسن موتاكم».
أن  آنفًا  ذكــرت  فكما  التكريم،  يستحق  ملــن  التكريم  حيث 

«التوثيق هو أدنى مراتب التكريم».
وكــم كنت أردد أنني لــو كتبت فــي كــل مــوضــوع سياسي 
ملا استطعت مالحقة األحداث النقطع نفسي من دون أن أبلغ 

الضفة األخرى للسياسة التي أشبهها باملحيط ال البحر.
ولعله التكامل املعتاد في هذه الحياة.

فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب الـــذيـــن تــســتــهــويــهــم الــســيــاســة 
بدلوهم  ليدلوا  أحداثها،  تجاه  عظيمة  بمسؤولية  ويشعرون 

ويوصلوا فكرتهم ويبرئوا ذمتهم.
أما أنا فأحمل الشعور نفسه وهللا الحمد، ولكن ليس تجاه 
تخصصت  بل  ومستجداتها،  وأحداثها  السياسية  القضايا 
التوثيق بكل  لــون ال يقل عنها مــن حيث األهــمــيــة، وهــو  فــي 

بركاته.
والحمد هللا رب العاملني، الذي سيجزي كًال على حسن نيته.

د. عبداملحسن الجار اهللا الخرافي

علي أحمد البغلي مبارك فهد الدويله

د.محمد عبداهللا العبد الجادرخالد أحمد الطراح
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الــدوالر من أدنــى مستوى له في خمسة أشهر أمس األول، حيث ارتفع أمــام معظم العمالت الرئيسية.  تعافى 
وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة من العمالت 0.4 في املئة. وتراجع مؤشر الدوالر 
أكثر بقليل من واحد في املئة خالل األسبوع املاضي ليسجل ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي. وزاد الدوالر 
0.3 في املئة أمام الني إلى 111.75 ينا الجمعة، في حني تراجع اليورو من أعلى مستوى في خمسة أسابيع والبالغ 

1.1342 دوالر، حيث انخفض 0.45 في املئة إلى 1.1265 دوالر. (نيويورك - رويترز)

الدوالر يتعافى من أدنى مستوى 
في 5 أشهر

مع ارتفاع عدد المنصات األميركية

النفط يهبط من أعلى مستوى في 2016
التسوية  الخام عند  للنفط  العقود اآلجلة  انخفضت أسعار 
بعد ارتفاع عدد املنصات النفطية العاملة في الواليات املتحدة 
املــخــاوف بشأن تخمة  األولـــى منذ ديسمبر، فيما جــدد  للمرة 
السوق  االنــتــاج  املــعــروض بعدما ســاعــدت مقترحات بتجميد 
مكاسب  وتحقيق   ،2016 فــي  مستوياته  ألعــلــى  الصعود  على 

على مدى عدة أسابيع.
وقـــالـــت شــركــة بــيــكــر هــيــوز لــلــخــدمــات الــنــفــطــيــة إن شــركــات 
الــطــاقــة األمــيــركــيــة زادت عـــدد مــنــصــات الــنــفــط الــعــامــلــة بــواقــع 
منصة واحــدة هذا األسبوع بعدما خفضت العدد 12 أسبوعًا 

على التوالي.

وانخفضت العقود اآلجلة للنفط األميركي 76 سنتًا أو 1.89 
في املئة عند التسوية إلى 39.44 دوالرًا للبرميل، بعدما ارتفعت 

دوالرًا إلى أعلى مستوى هذا العام عند 41.20 دوالرًا للبرميل.
وتراجعت أيضًا العقود اآلجلة لبرنت 34 سنتا أو 0.82 في 
صعدت  بعدما  التسوية  عند  للبرميل  دوالرًا   41.20 إلــى  املئة 

أيضًا دوالرًا ألعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دوالرًا للبرميل.
وعلى الرغم من الهبوط فقد سجل النفط مكاسب على مدى 
التوالي  الرابع على  ارتفع برنت لألسبوع  أسابيع، حيث  عدة 
وصــعــد الــخــام األمــيــركــي أيــضــًا لــألســبــوع الــخــامــس. وزاد كل 
منهما بنحو اثنني في املئة هذا األسبوع. (نيويورك - رويترز)

تحظى توقعات وكالة الطاقة الدولية باهتمام كبير 
في أسواق الطاقة، وقد يتساءل الكثيرون عن مدى دقة 
الــتــوقــعــات الـــصـــادرة عـــن الــوكــالــة وحــجــم تــأثــيــرهــا في 

األسواق.
وكذلك تطرح تساؤالت عن نوعية الــدور الــذي تقوم 
به، وما إذا كان مؤثرًا على تحركات األسعار على غرار 
انــه مجرد دور رقــابــي لرصد وتوقع  منظمة «أوبـــك» أم 
املستهلكني  كبار  عن حماية  بالسوق، فضال  املتغيرات 

من أعضائها.
نشأة وأهداف 

الـــدول على  الــوكــالــة فــي عــام 1974 ملساعدة   ُأنشئت 
بعد  لــعــام 1973/1974  الــنــفــط  أزمــــة  تـــداعـــيـــات  تـــجـــاوز 
وقــف صــادراتــه مــن الـــدول العربية إلــى «أنــصــار الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي» فــــي الــــغــــرب، ولـــهـــا أهـــــــداف مــــحــــددة هــي 
تحسني نــظــم الــتــأقــلــم مــع اضـــطـــراب اإلمــــــدادات، وإدارة 
نــــظــــام مـــعـــلـــومـــاتـــي دائـــــــم حـــــول أوضــــــــاع ســـــوق الــنــفــط 
الطاقة  ترشيد  تعزيز سياسات  إلــى  باإلضافة  العاملي. 
واملؤسسات  األعضاء  غير  الــدول  مع  التعاون  بتنسيق 
الــصــنــاعــيــة والـــدولـــيـــة، وتــحــســني الـــتـــوازن بـــني الــعــرض 
والطلب من خالل تطوير وسائل بديلة للطاقة وزيــادة 
كـــفـــاءة اســتــخــدامــهــا. وكـــذلـــك تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الــطــاقــة، واملــســاعــدة فــي تحقيق  فــي مــجــال تكنولوجيا 
التكامل بني سياسات الطاقة والبيئة، وكل هذا من أجل 
ضمان توفير مصدر مستقر ومنخفض التكلفة للطاقة 

ألعضائها وبقية دول العالم.
وتــتــألــف الــوكــالــة مــن 29 عــضــوًا، ويــشــتــرط أن يكون 
األعــــضــــاء مـــن بـــني دول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة (أوســـــيـــــد)، وجــمــيــع دول األوســــيــــد أعــضــاء 
بـــالـــوكـــالـــة بــاســتــثــنــاء إيــســلــنــدا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
مرشحتان  واألخيرتان  واملكسيك،  وشيلي  وسلوفانيا 

لعضوية الوكالة حاليًا.
العضوية والتعاون الدولي 

ومن أهم شروط االلتحاق بعضوية الوكالة أن تتمتع 
الــدولــة بــمــخــزونــات نفطية ســهــل الــوصــول إلــيــهــا تقدر 
بحجم وارداتها على مدى 90 يومًا خالل العام السابق، 
الطاقة لخفض االستهالك  وأن تضع برنامجًا لترشيد 

القومي بـ %10.
النفطية  الــشــركــات  ُيــلــزم جميع  إضــافــة لسن تشريع 
الــعــامــلــة بـــالـــدولـــة بــتــقــديــم الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
الوكالة، وتركز الوكالة على 4 مجاالت رئيسية هي أمان 
والتعاون  البيئة  االقتصادية وحماية  والتنمية  الطاقة 

الدولي.
التغيرات  مقاومة  على  الحالي  اهتمامها  وينصب   
وتمثل  الطاقة،  وتكنولوجيا  السوق  وإصــالح  املناخية 
تلتهم  التي  العالم  في  للنفط  املستهلكة  الــدول  الوكالة 
نــصــف االســتــهــالك الــعــاملــي مــن الــطــاقــة، وحــرصــت منذ 

الثمانينات على تعزيز التعاون مع بقية الدول.
 وبــصــفــة خــاصــة مــنــتــجــي ومــســتــهــلــكــي الــنــفــط مثل 
الـــصـــني والـــهـــنـــد وروســــيــــا ودول أوبـــــــك، وتـــبـــلـــور ذلـــك 
للطاقة» عام 1991، ويعتبر  الدولي  «املنتدى  بتأسيس 
أعضاؤه  ويمثل  العالم،  فــي  الطاقة  لـــوزراء  تجمع  أكبر 

90% من إمدادات العرض والطلب بالعالم.
 تأثير وانتقادات 

 طـــوال تاريخها تدخلت الــوكــالــة فــي األســـواق ثالث 
مرات بإطالق جزء من احتياطياتها ملواجهة اضطرابات 
املعروض، األولــى في عام 1991 خالل حرب الخليج ثم 
االضــطــراب  نتيجة  و2011  كاترينا  إعــصــار  عقب   2005

وعدم االستقرار في ليبيا.
وتـــتـــعـــرض الـــوكـــالـــة النــــتــــقــــادات مــســتــمــرة ألســـبـــاب 
مختلفة، فأحيانًا ال تحالفها الدقة في توقعاتها ألسعار 
بــلــوغ سعر  عــام 2004 عندما توقعت  غـــرار  النفط على 
البرميل 22 دوالرا بحلول عام 2011 لكنه قفز إلى 110 

دوالرات في ذلك العام.
كــمــا ُتـــوجـــه لــهــا اتـــهـــامـــات بــــأن تــوقــعــاتــهــا تحكمها 
وبأنها  املتحدة،  الــواليــات  ملصلحة  سياسية  اتجاهات 
تقدم بيانات مضللة أقل من الواقع لحجم قطاع الطاقة 
كالنفط  التقليدي  الوقود  ملصادر  النحيازها  املتجددة 

والغاز الطبيعي.
توقعات 

 رغم االنتقادات واالتهامات ما زالت توقعات الوكالة 
تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن قــبــل مــنــتــجــي ومستهلكي 
النفط على السواء، خاصة فئة املستهلكني التي تعتمد 

على تقديراتها لرسم سياساتها املستقبلية.
أسعار  فــإن   2016 مــارس  لشهر  الوكالة  لتقرير  وفقًا 
احتماالت  يزيد  أدنــى مستوياتها ما  النفط قد المست 
تــعــافــيــهــا، وأكــــدت أن األســـعـــار تــالقــي دعــمــًا مــن تــراجــع 
اإلنتاج النفطي خارج أوبك خاصة من املنتجني مرتفعي 
نيجيريا  اإلنتاج في كل من  التكلفة. وكذلك من هبوط 
والعراق، والتعافي األبطأ من املتوقع لإلنتاج اإليراني، 
وتــوقــعــت الــوكــالــة ارتــفــاع اســتــهــالك النفط بــــ1.2 مليون 

برميل يوميًا في عام 2016.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يقلص فــائــض املــعــروض مــن 1.7 
مليون برميل يوميًا إلى 200 ألف برميل يوميًا فقط في 

النصف األخير من العام الجاري.
 في النهاية تبقى اإلشارة إلى أنه مهما كانت درجة 
االختالف على الوكالة وتوجهاتها، فإن لها دورا مهما 

في سوق النفط العاملي والطاقة بشكل عام. (أرقام)

بعد تقسيم «موتيفا»

«أرامكو» تريد شراء املزيد 
من املصافي في أميركا

السعودية  النفطية  أرامــكــو  إن شركة  مــصــادر  قالت 
والكيماويات  التكرير  مــن محطات  املــزيــد  شـــراء  تــريــد 
في الواليات املتحدة لتوسيع وجودها في أكبر سوق 
لــلــطــاقــة فـــي الـــعـــالـــم بــمــجــرد اكـــتـــمـــال تــقــســيــم مــوتــيــفــا 

مشروعها املشترك مع رويال داتش شل.
(موتيفا)،  مشروعهما  فسخ  الطاقة  عمالقا  وينوي 
بــعــد شـــراكـــة دامــــت نــحــو 20 عــامــا أورثـــــت كـــال منهما 
في  بالكامل  مملوكة  بنزين  ومحطات  تكرير  مصافي 
الواليات املتحدة. ويضع فض مشروع التكرير العمالق 

حدا لعالقة غالبا ما شابها االضطراب.
أرثر  بــورت  «أرامــكــو» مصفاة  لـ  التقسيم  وسيعطي 

في تكساس وهي األكبر في البالد.
وقــال خمسة أشخاص مطلعني طلبوا عــدم الكشف 
عـــن أســمــائــهــم نـــظـــرا لــحــســاســيــة األمـــــر، إن مــســؤولــني 
لـ  املــصــب  الــســعــوديــة- ذراع أنشطة  التكرير  مــن شــركــة 
الشركة  أن  اإلعـــالن  العاملني عقب  أبــلــغــوا   - «أرامـــكـــو» 
اململوكة للدولة تنوي شــراء املــزيــد مــن األصـــول مــا إن 

يكتمل تقسيم «موتيفا».
وذكــرت املــصــادر أن املسؤولني لم يــحــددوا األهــداف 

املحتملة لالستحواذ.
وتــأتــي هــذه الخطط فــي وقــت تبحث فيه «أرامــكــو» 
طرحا عاما أوليا تاريخيا لعمليات املصب التي يقدر 
حجمها بــمــا يــصــل إلـــى 5.5 مــاليــني بــرمــيــل يــومــيــا من 
طاقة التكرير التي تملكها بمفردها أو بشكل مشترك 

في أنحاء العالم.
كــمــا تــســلــط الـــضـــوء أيـــضـــا عــلــى رغـــبـــة الــشــركــة في 
توسيع وجودها في األسواق الكبرى وهو ما يساعدها 
على ضمان الطلب على نفطها في ظل احتدام املنافسة 

العاملية.
على  بالكامل  الخطط ستسيطر»أرامكو»  وبموجب 
مصفاة بورت آرثر التي تبلغ طاقتها 603 آالف برميل 
يوميا، بينما ستحصل شل على مصفاتني أصغر في 
لويزيانا تبلغ طاقتهما التكريرية اإلجمالية 473 ألف 
بــيــانــات حكومية  املــاضــي) وفــق  (الــعــام  برميل يوميا 

أميركية.
وقالت املصادر: إن اإلعالن الصادر هذا األسبوع جاء 
نتيجة مفاوضات- مشحونة أحيانا- على مدى سنوات 
بني «شل» و «أرامكو» حول مستقبل املشروع املشترك.

وأضــــــافــــــت املـــــــصـــــــادر، أن املـــــفـــــاوضـــــات بــــــــدأت بــني 
الشركتني في 2014 قبل أربع سنوات من انتهاء اتفاق 
الشراكة بينهما الذي تبلغ مدته 20 عاما والذي أوجد 

«موتيفا».
وذكــــــــروا أن الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت تـــرغـــب فــي 
الثالث ومحطة شل  موتيفا  على مصافي  االستحواذ 
لــلــكــيــمــاويــات فـــي نـــوركـــو فـــي ولـــويـــزيـــانـــا، لــكــن «شـــل» 
القريبة  موتيفا  ومصفاة  املحطة  عــن  التخلي  رفضت 

منها والتي تمدها باللقيم.
وقــــال مــصــدر، «يـــريـــدون االســتــحــواذ عــلــى مــصــاف، 
يريدون دخول مجال الكيماويات، يريدون التوسع أما 

شل فال تريد».
ويبرز إحجام شل عن التخلي عن املصفاتني ومحطة 
للمحطات  واالستراتيجية  املالية  القيمة  الكيماويات 
مليار   30 قيمته  برنامج ضخم  في  الشركة  مع مضي 

دوالر لبيع أصول.
الرئيس  من جــون هولويل  داخلية  مذكرة  وأظهرت 
الــتــنــفــيــذي لــشــل مــيــدســتــريــم بـــارتـــنـــرز- وهــــي شــراكــة 
محدودة أقامتها شل- أن شل تتوقع إتمام التقسيم هذا 

العام بناء على صدور املوافقات التنظيمية الالزمة.
وقــالــت املـــذكـــرة إن الــشــركــتــني تــنــويــان بـــدء تشغيل 
أنشطتهما بشكل مستقل «في أسرع وقت ممكن وبأكفأ 

طريقة ممكنة».
وقالت املصادر إن خطاب النوايا أعلن يوم األربعاء 
ألن املحادثات وصلت إلى مرحلة ينبغي عندها إجراء 
مناقشات أكثر تفصيال. وهذا ال يمكن أن يمضي قدما 

من دون إعالن املفاوضات. (هيوستون- رويترز)

  اتهامات بأن توقعاتها تحكمها اتجاهات سياسية لمصلحة أميركا

ما دور وكالة الطاقة في أسواق النفط؟!

إذا ظلت األسعار عند المستويات المنخفضة الحالية

االعتماد على نفط املنطقة سيرتفع %75
النفط  في املستويات  اذا ظلت اسعار  الدولية فاتح بيرول امــس، إنه  الطاقة  التنفيذي لوكالة  قال املدير 

املنخفضة الحالية فإن االعتماد على نفط الشرق األوسط سيرتفع بنسبة 75 في املئة على األقل.
إلى  الحالية تعود  النفط  أمــام منتدى في بروكسل، أن أسباب انخفاض اسعار  وذكــر بيرول في كلمة 
وجود كمية ضخمة في االسواق من النفط الصخري من الواليات املتحدة وبطء نمو الطلب العاملي للنفط 

بسبب االستخدام الفعال للطاقة في قطاع املواصالت.
وعلى الصعيد ذاته، توقع املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ان تنتعش اسعار النفط بحلول العام املقبل 
لكنها لن ترتفع بصورة كبيرة مثلما حدث باملاضي. وأوضــح ان اسعار النفط الصخري تتراجع حاليا، 
مشيرا الى ان اسعار النفط املنخفضة ستعرقل التحويل الى مصادر الطاقة املتجددة في الغرب، وذلك ألنه 

إذا أصبحت الطاقة االحفورية رخيصة جدا فان الدافع لتوفير الطاقة سيقل.
كما حث أوروبا على تقليل االعتماد على روسيا باالضافة الى تنويع مصادر الطاقة لديها.

ايران  اذا كانت  التريث ونــرى ما  للطاقة ان «علينا  الدولية  الوكالة  وفي ما يتعلق بإيران، قال رئيس 
ستكون قادرة على جذب استثمارات كبيرة إلنتاج النفط»، مشيرا الى أن الجيولوجيا اإليرانية لحقول 
النفط أكثر تعقيدا بكثير من دول الخليج كما انها تتطلب الكثير من التكنولوجيا املتطورة للحصول 

على النفط. (بروكسل - كونا)

وصلت إلى 475 أمام الدوالر متأثرة باالنسحاب الروسي

الليرة السورية تتراجع 90% منذ مارس 2011
إلى مستويات متدنية جديدة هذا األسبوع،  السورية  العملة  هوت 
بعد ان قالت روسيا إنها ستخفض وجودها العسكري الداعم للرئيس 
ألحقت  التي  الــحــرب،  بالفعل  العملة  تأثرت  األســد، وذلــك بعدما  بشار 

أضرارًا جسيمة بالصناعة والبنية التحتية واالقتصاد.
وانخفضت الليرة السورية إلى 475 ليرة للدوالر في السوق السوداء، 
مسجلة هبوطًا بنسبة 90 في املئة منذ 18 مارس 2011، عندما فتحت 
قوات األمن النار على املحتجني في مدينة درعا، لتنطلق الشرارة األولى 

النتفاضة شعبية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية.
وتمكنت الحكومة السورية من تحقيق االستقرار لعملتها في بداية 
الــصــراع، بفضل الــدعــم املــالــي والــتــجــاري مــن إيـــران. لكن تــراجــع العملة 
الوقت  في  أراض ومعابر حــدوديــة،  السيطرة على  فقدانها  تسارع مع 
الذي انهارت فيه التجارة وتضررت البالد من العقوبات الغربية وجفت 
للدمار، ونزح  العربية، وتعّرضت مدن كبرى  الخليج  استثمارات دول 

نصف السكان عن ديارهم.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة املعاناة الناتجة عن 
الحرب، إذ يكابد السوريون الصعوبات لتوفير أساسيات الحياة، مثل 
الطعام والكهرباء. ورغم أن اإلنفاق الحكومي في املوازنة زاد إلى أكثر 

من املثلني بالليرة، فإنه تقلص بالدوالر.
كان التدخل الروسي العسكري قد أوقف لفترة قصيرة تراجع العملة 
ألحق  قواتها جزئيا  االثنني سحب  يــوم  إعــالن موسكو  لكن  السورية، 
الــضــرر بالليرة مــجــددا. وقـــال رجــل أعــمــال يقيم فــي دمــشــق «فــي األيــام 
اإلعــالن  بسبب  الضغوط  مــن  ملــزيــد  (الــلــيــرة)  تعرضت  املاضية  القليلة 
الـــروســـي. كــانــت هــنــاك حــالــة مـــن الــهــلــع الـــشـــديـــد». وكــــان ســعــر العملة 

السورية في بداية االنتفاضة نحو 47 ليرة مقابل الدوالر.
لــكــن هــانــي الــــخــــوري، وهــــو مــســتــشــار مــالــي مــقــيــم فـــي دمـــشـــق، قــال 
ليرات   406 حــوالــي  يبلغ  الـــدوالر  لصرف  الرسمي  السعر  إن  الخميس 

للدوالر، بينما وصل السعر إلى 475 ليرة في السوق السوداء.
وأضاف أن الجهود املبذولة على املستوى الرسمي حالت دون مزيد 

من الهبوط في سعر العملة.
وقـــال الـــخـــوري، خـــالل اتــصــال هــاتــفــي مــع رويـــتـــرز، إن الــلــيــرة كانت 
عــرضــة للتأثر بشكل أكــبــر مــقــارنــة بــالــدرجــة الــتــي وصــلــت لــهــا األزمـــة 

وأثرها املدمر على االقتصاد.
ويـــقـــول مــصــرفــيــون إن تـــدفـــق األمــــــوال مـــن طـــهـــران، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
التحويالت الدوالرية من السوريني املقيمني في الخارج، ساعدت أيضا 

في الحيلولة دون حدوث تراجع أكبر.
ومــــن املــعــتــقــد أن إيــــــران ضــخــت مـــئـــات املـــاليـــني مـــن الـــــــــدوالرات في 

احتياطيات البالد املستنفدة.
كــمــا ضــيــقــت الــحــكــومــة الــخــنــاق عــلــى مــكــاتــب الــصــرافــة، فــي مسعى 
لتضييق الهوة بني سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء. 
في  لهبوطه  مماثلة  بوتيرة  هبط  املحلية  للعملة  الرسمي  السعر  لكن 
السوق الــســوداء في األسابيع األخــيــرة، بما يظهر حــدود التأثير الذي 

يتمتع به البنك املركزي.

الــى تحويل  التجار السوريني  الليرة يدفع  وقــال الخوري إن هبوط 
ربما  أجنبية، وهو توجه  إلى عمالت  املالية بشكل متزايد  تعامالتهم 
تــســارع بسبب تــدفــق مــلــيــارات الــــدوالرات مــن املــســاعــدات الــدولــيــة على 
الـــبـــالد. وقـــال إن االقــتــصــاد الـــســـوري «تـــدولـــر» ســـواء فــي ذلـــك الجانب 
االستيرادي أو جانب التمويل، فضال عن املدخرات واملساعدات القادمة 
من الخارج. وأضاف ان هذا ــ إلى جانب الضغوط املستمرة الناتجة عن 
ــ يعني انه مهما اتخذت السلطات من إجــراءات ستتجه الليرة  الحرب 

ملواصلة الهبوط تدريجيا.
وقـــــال رجــــل األعـــمـــال املــقــيــم فـــي دمـــشـــق «فــــي كـــل شـــــارع فـــي دمــشــق 
يوجد سعر صرف مختلف.. سعر السوق السوداء في حمص مختلف 
عن حلب ومختلف عن دمشق». وأشــار إلــى أنــه ال يوجد أمــل يذكر في 
تعافي العملة إذا لم يتوقف القتال. وقال «هل يمكنك أن تحدد إن كانت 
املسلحة  الــجــمــاعــات  كــانــت  إن  أو  لــلــســالم ستنجح؟  مــحــادثــات جنيف 

ستتوقف عن القتال؟».  (رويترز)

توقعت بلوغ
سعر البرميل 22 دوالرًا 
بحلول 2011 لكنه قفز 

إلى 110 دوالرات!



٣٨

أعلن بنك الكويت الدولي عن رعايته لجائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية، التي يقدمها مركز 
الخرافي ألنشطة األطفال املعاقني، بالتعاون مع فريق الجائزة ألمهات اإلعاقات الذهنية، تحت 
رعاية رئيس مجلس ادارة مؤسسة سند الطفل املعاق الكويتية سبيكة سعد الجاسر، وذلك في 

إطار برنامج البنك الرائد في مجال املسؤولية االجتماعية.

تقدير الجودة في التحويالت المالية   لرعاية مؤتمر السكر في المستشفى

 بنسبة 25% من «ذي آسيان بانكر»

 عميد الفن الكويتي

 استعرض مشاريع ودراسات 

«الدولي» يفوز بجائزة مرموقة 
من «كوميرز بنك»

«األهلي» يقدم مساهمة مالية
 لـ «األميري»

QNB ينال جائزة «أفضل بنك 
للخدمات املصرفية لألفراد»

خصم ملستخدمي بطاقات «التجاري» 
في «سيمفوني ستايل»

م  «وربة للتأمني» تكرِّ
عبد الحسني عبد الرضا

«التقدم العلمي»: 
ملتقى عن تكييف الضواحي

السقا يتسلم الجائزة من ممثل {كومرتس بنك} ●

فوزي الثنيان يسلم مبلغ الرعاية الى طالل حسني  وجمانة الكندري ●

ممثل البنك يتسلم الجائزة ●

ملصق الحملة من البنك التجاري ●

جانب من تكريم الفنان القدير ● جانب من انشطة امللتقى ●

مرة جديدة يجسد 
بــنــك الــكــويــت الــدولــي 
عـــلـــى  الــــــــرائــــــــد  دوره 
صـــــعـــــيـــــد الــــصــــنــــاعــــة 
املــصــرفــيــة اإلســالمــيــة 
بــــإعــــالنــــه عــــــن الــــفــــوز 
بجائزة تقدير الجودة 
 ،Commerzbank مـــن 
وذلـــــك ألدائــــــه املــتــمــيــز 
التحويالت  في مجال 
والـــتـــعـــامـــالت املــالــيــة 

باليورو.
وفــــــــــــــــــــي مــــــــعــــــــرض 
تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى هـــــذا 
اإلنــــجــــاز املـــمـــيـــز، قـــال 
محمد السقا، الرئيس 

املالية  الرقابة  إدارة  عــام  ومدير  بالوكالة  التنفيذي 
والتخطيط في الدولي: «نحن سعداء جدًا لحصولنا 
على هذه الجائزة التي تعكس النجاح الكبير الذي 
في  إطالقها  جــرى  التي  البنك  استراتيجية  حققته 
بـــدايـــة الـــعـــام املــنــصــرم وذلــــك فـــي إطــــار ســعــيــنــا إلــى 
املــحــافــظــة عــلــى مــركــز الـــريـــادة محليًا وإقــلــيــمــيــًا من 
خـــــالل تـــوفـــيـــر مــنــتــجــات وخــــدمــــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 

ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الغراء». 
وأضاف السقا أن هذه الجائزة تأتي بمنزلة تقدير 
لجهود البنك في هذا املجال وحرصه على الحفاظ 
والتعامالت  التحويالت  نظام  وفعالية  جــودة  على 
املالية في البنك بما يتناسب مع احتياجات العمالء. 
وشدد السقا على الدور الكبير للموظفني الذي حاز 

من خالله البنك على جوائز تلو األخرى وباألخص 
فــريــق العمليات فــي البنك وعــلــى رأســهــم مــديــر عام 
الــعــوضــي،  املـــســـانـــدة عــبــدالــرحــيــم  الـــخـــدمـــات  إدارة 
نظرًا لجهودهم املتفانية على كافة األصعدة والتي 
ساهمت في وصول البنك إلى أرقى مستويات األداء 

واستحقاقه هذه الجائزة املرموقة. 
وتمنح هذه الجائزة لبنوك مختارة حول العالم 
والتي تستلزم الحفاظ على معايير صارمة لجودة 
معامالت الدفع باليورو من خالل بنك كوميرز. ففي 
عــام 2015، اســتــطــاع «الـــدولـــي» أن يــتــجــاوز معايير 
األداء بــمــا يــخــص جـــــودة وفــعــالــيــة نـــظـــام تــحــويــل 
املالية وتحقيق معدل %99.40  والتعامالت  األمــوال 

لفئة معامالت الدفع التجارية.

قـــــــــــدم الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــي، فــــــــــي اطــــــــــار 
مــســؤولــيــتــه االجــتــمــاعــيــة، 
مساهمة مالية للمستشفى 
األمــــيــــري (وحـــــــدة الــســكــر) 
لـــــرعـــــايـــــة مــــؤتــــمــــر الـــســـكـــر 
الـــــرابـــــع الـــــــذي ســـيـــقـــام فــي 
أبـــريـــل املــقــبــل، إيــمــانــًا منه 
بـــأهـــمـــيـــة دعــــــم الـــخـــدمـــات 
لتقديم  والصحية  الطبية 
أفــضــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة. 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى دعـــــــم 
وتشجيع البنك للفعاليات 
واألنـــشـــطـــة الـــتـــي تــقــيــمــهــا 
تـــلـــك الـــجـــهـــات ملــــا لـــهـــا مــن 
فــي  مـــهـــم  مــجــتــمــعــي  دور 
تـــعـــزيـــز قـــيـــمـــة املـــســـؤولـــيـــة 

االجتماعية.
وقــــــد أعـــــــرب مــــديــــر عـــام 

فــوزي  الكويتي  األهــلــي  البنك  إدارة  شـــؤون مجلس 
ثـــنـــيـــان عـــلـــي الـــثـــنـــيـــان، عــــن اعـــــتـــــزازه بــتــقــديــم هـــذه 
متكاملة  منظومة  اطــار  ضمن  تأتي  التي  املساهمة 
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة يــقــوم بــهــا الــبــنــك األهــلــي 
تنوعها  وزيــــادة  تعميقها  على  ويــحــرص  الكويتي 
املناسبة، صرح  املجتمع. وبهذه  لتشمل كل شرائح 
قـــائـــال: «إن مـــا حــقــقــه الــبــنــك األهـــلـــي مـــن انـــجـــازات 
ونــجــاحــات مــتــواصــلــة فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي خــالل 
مــســيــرتــه املــصــرفــيــة لـــم يــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق التميز 

والــنــجــاح فــي مــجــاالت عـــديـــدة، يــأتــي فــي مقدمتها 
املنطلق  هــذا  فمن  االجتماعية،  بمسؤوليته  التزامه 
تأتي مساهمة البنك في دعم مؤتمر وحــدة أمراض 
السكر في املستشفى األميري حرصًا منه على خدمة 
تطوير التعليم املستمر للعاملني في املجال الطبي».

مـــــن جــــانــــبــــه، تــــقــــدم رئــــيــــس وحــــــــدة الــــســــكــــر فــي 
املــســتــشــفــى األمــــيــــري عــبــدالــنــبــي الـــعـــطـــار، بــالــشــكــر 
الكويتي، وأثنى على جهوده  الجزيل للبنك األهلي 

في دعمه املستمر للمستشفى.

عـــلـــى   ،QNB حـــــصـــــل 
جـــــــــائـــــــــزة «أفـــــــــضـــــــــل بـــنـــك 
لـــــلـــــخـــــدمـــــات املــــصــــرفــــيــــة 
لألفراد في قطر». جاء ذلك 
خالل توزيع جوائز مجلة 
للتميز  بانكر  آســيــان  ذي 
الــــــــــدولــــــــــي فــــــــي خــــــدمــــــات 
الــتــجــزئــة املــصــرفــيــة لــعــام 
أقــيــم مــؤخــرا  الــــذي   ،2016
في هونغ كونغ، بالتزامن 
مـــــــع املــــــؤتــــــمــــــر الــــســــنــــوي 
الــــخــــامــــس عـــشـــر لــلــتــمــيــز 
فـــي الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 
لألفراد، الذي يعد من أهم 
العاملية،  املــالــيــة  األحــــداث 

وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات 
النظر بني نخبة من الخبراء املصرفيني في مجال 

التجزئة. 
وتـــأتـــي هــــذه الـــجـــائـــزة اعـــتـــرافـــا دولـــيـــا جــديــدا 
بــــجــــودة وتــــنــــوع مــــا تـــقـــدمـــه مــجــمــوعــة QNB مــن 
خـــدمـــات مــمــيــزة تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات عــمــالئــهــا في 
هـــذا املــجــال، ال سيما أن مــنــح هـــذه الــجــائــزة يأتي 
الدولي  البرنامج  دقيق ضمن معايير  تقييم  وفق 
للتميز في الخدمات املصرفية لألفراد، الذي يهدف 
فــي مجال  الــرائــدة  العاملية  املــؤســســات  الــى تكريم 
خــدمــات الــتــجــزئــة املــصــرفــيــة فــضــال عــن كــونــه أحــد 
العاملة  للبنوك  أداء  أفضل  لتقييم  املهمة  املعايير 
الــذي  القطاع  األفـــراد، هــذا  الخدمات املصرفية  فــي 

يتميز باملنافسة الشديدة. 

حصول QNB على جائزة أفضل بنك للخدمات 
املــصــرفــيــة لـــألفـــراد فــي دولــــة قــطــر يــأتــي انعكاسا 
املصرفية  الــخــدمــات  إدارة  مــن  املتواصلة  للجهود 
أحــدث  فــي تقديم  فــي املجموعة، ورغبتها  لــألفــراد 
الخدمات بأعلى املعايير وبأقصى معايير لألمان 

والراحة والرفاهية. 
كما يتميز QNB أيضا بواحد من أفضل برامج 
الوالء ملكافأة عمالئه في كل مرة يستخدمون فيها 
بطاقات االئتمان أو الخصم املباشر الخاصة بهم، 
وهــو برنامج مكافآت Life من QNB الــذي يضمن 
لــعــمــالئــه الــفــرصــة لــلــحــصــول عــلــى نــقــاط مــكــافــآت 
نظير من ما ينفقوه من أموال ببطاقاتهم في نفس 
الـــوقـــت، الــــذي يــمــنــحــهــم الــفــرصــة الســــتــــرداد قيمة 

نقاطهم من خالل قائمة من الشركاء.

الكويتي  التجاري  البنك  أعلن 
عــــــن تــــقــــديــــم خــــصــــم بــــالــــتــــعــــاون 
مـــــع فــــنــــدق ســـيـــمـــفـــونـــي ســـتـــايـــل، 
حــيــث يــحــصــل حــامــلــو الــبــطــاقــات 
االئــــتــــمــــانــــيــــة واملــــســــبــــقــــة الــــدفــــع 
الصادرة عن البنك التجاري على 
بحجز  قيامهم  عــنــد   %25 خــصــم 
إحدى الغرف أو األجنحة لإلقامة 
في الفندق أو زيارة أي من مطاعم 
والــدفــع  ستايل  سيمفوني  فــنــدق 
بـــواســـطـــة تـــلـــك الـــبـــطـــاقـــات، عــلــمــًا 
بــــأن هــــذا الـــعـــرض ســــار حــتــى 31 

ديسمبر 2016.
ويــــعــــتــــبــــر فـــــنـــــدق ســـيـــمـــفـــونـــي 
ستايل من أحدث وأفخم الفنادق 
بـــالـــكـــويـــت ويـــتـــمـــيـــز بــتــصــمــيــمــه 
الــعــصــري الـــفـــريـــد. ويــقــع الــفــنــدق 
الساملية،  فــي  سيمفوني  بمجمع 
ويـــتـــمـــتـــع بــــإطــــاللــــة جـــــذابـــــة عــلــى 

الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي ويــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــغـــرف 
واألجـــنـــحـــة املــتــمــيــزة الـــتـــي تــجــمــع بــاحــتــرافــيــة بني 
الــشــكــل الــفــخــم واألســـلـــوب الــعــمــلــي، بــاإلضــافــة إلــى 
مــجــمــوعــة مــن املــطــاعــم املــتــمــيــزة الــتــي تــقــدم أشهى 
املـــأكـــوالت   Cucina يـــقـــدم مــطــعــم املـــــأكـــــوالت، حــيــث 
 Choco cafe يــقــدم مقهى كــمــا  اإليــطــالــيــة األصــلــيــة، 
الساخنة  املــشــروبــات  ستايل  سيمفوني  فــنــدق  فــي 

بإطاللة   Luna مطعم  ويــمــتــاز  الخفيفة  والــوجــبــات 
رائعة على الخليج العربي.

ويـــســـعـــى الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري دائــــمــــًا الــــــى تــوفــيــر 
العروض  افضل  وتقديم  ومتنوعة  مبتكرة  خدمات 
واملــعــدة خصيصًا  لعمالئه  املــمــيــزة  والــخــصــومــات 
املصرفية  احتياجاتهم  كل  لتلبية  يسعى  كما  لهم، 

وتوقعاتهم التي تتناسب مع أسلوب حياتهم.

واملساهمة  االجتماعية  من مسؤوليتها  انطالقًا 
في تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع بوجه عام، 
كّرمت شركة وربة للتأمني النجم، عبد الحسني عبد 
باعتباره  الكبيرة،  الفنية  ملسيرته  تقديرا  الــرضــا، 
الخليج بشكل  الكوميديا والدراما في  كبير فناني 
خاص، والوطن العربي بشكل عام، وكذلك بمناسبة 

عودته من رحلة العالج بالخارج ساملًا.
وقــــال نــاصــر الــصــفــار مـــســـؤول وحــــدة الــعــالقــات 
الـــعـــامـــة: يـــأتـــي الــتــكــريــم لــلــرمــوز الــفــنــيــة الــكــويــتــيــة 

الفنية بأعمالها على  الــســاحــة  أثـــرت  الــتــي  الــقــديــرة 
مختلف االصعدة محليًا واقليميًا وعربيًا.

واضــــاف الــصــفــار: «انـــه لــشــرف لــنــا ان نــكــرم هــذا 
من  لكل  والتقدير  الشكر  وكــل  الكبير،  الفني  الــهــرم 
ان مسيرة تلك  ساهم في تكريمه في حياته، حيث 
الرموز الفنية اصبحت عنوانا للتطوير الحضاري 
والـــثـــقـــافـــي الـــكـــويـــتـــي، مــتــمــنــني لـــهـــم رحـــلـــة مــلــيــئــة 
بــــاالنــــجــــازات والـــبـــصـــمـــات واالعــــمــــال الـــتـــي ستظل 

حاضرة في ذاكرة الفن الكويتي».

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 17 
فــي مجال  األول  العلمي  امللتقى  الــجــاري  مـــارس 
تبريد الضواحي وتكييفها، بالتعاون مع شركة 
اإلداريــــة وشركة  للتدريب واالســتــشــارات  إنــرتــك 
التكييف  ملهندسي  األميركية  والجمعية  دايــكــن 

والتبريد والتدفئة - فرع الكويت.
الكويت  بمؤسسة  الــبــحــوث  إدارة  مــديــر  وقـــال 
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي عــصــام الــســيــد عــمــر، فـــي كلمته 
فــي افــتــتــاح املــلــقــتــى إن تقنية تــبــريــد الــضــواحــي 
وتــكــيــيــفــهــا أثـــبـــتـــت جـــــدواهـــــا فــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
اســتــهــالك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وتــحــســني كــفــاءة 

أنظمة التكييف.
 وأضاف أن الورشة استهدفت عرض ومناقشة 

وتكييف  تبريد  بتقنية  املتعلقة  الــتــطــورات  آخــر 
للتقليل من  اُملــثــلــى  الــضــواحــي واســتــخــدامــاتــهــا 
التكييف،  قطاع  في  الكهربائية  الطاقة  استهالك 
أكثر  تستهلك  باعتبارها  املباني  فــي  خصوصًا 
من 75 في املئة من األحمال الكهربائية خالل فترة 

الصيف.
 وأوضح الدكتور السيد عمر أنه على الرغم من 
أن هذه التقنية ليست بالجديدة في الكويت فإن 
تطبيقها على نطاق واسع يحتاج إلى تشريعات، 
مبينًا أنه جرى استخدامها في منطقة األحمدي 
قبل أكثر من 50 عامًا، كما أن هناك مشاريع قائمة 
حاليًا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب وقصر بيان.
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للسنوات الـ5 المقبلة

«الزكاة» يعلن عن 
استراتيجيته 22 الجاري

مفاجآت «جميرا املسيلة» 
في يوم «ست الكل»

«سفير الفنطاس»: 
عروض مميزة في عيد األم

ـــ الــفــنــطــاس  ـــ ـــ يـــقـــدم فـــنـــدق وريـــزيـــدنـــس ســفــيــر الـــكـــويـــت ـ
أن  األم، تمكنك من  عروضًا خاصة ومميزًة بمناسبة عيد 
تدلل والدتك، وتقدم لها يومًا خاصا بها لتتمتع بالراحة 
ولتجدد  اليومية  الحياة  بعيدًا عن ضغوط  واالســتــرخــاء، 

طاقتها وحيويتها.
قامة  الفندق  يقدمها  الــتــي  املميزة  الــعــروض  وتتضمن 
فــريــدة فــي أحـــد األجــنــحــة الــفــاخــرة واملــطــلــة عــلــى الــبــحــر أو 
أو عشاء  أو وجبة غــداء  االفطار،  املدينة والشاملة لبوفيه 
لألم الغالية في أحد مطاعم الفندق املميزة الشاملة لبوفيه 
مطعم فليفرز الغني، ومطعم الروشنة للمأكوالت الكويتية 
التقليدية، أو كافيه ومطعم تشيت شات بأجوائه الهادئة، 
بــاإلضــافــة إلــى وردة ســت الحبايب املــقــدمــة لكل األمــهــات، 
تقديرًا من فندق وريزيدنس سفير الكويت ـــ الفنطاس لهذه 

املناسبة الجميلة.

صــــــــــــــــــــــــرح مـــــــــديـــــــــر 
عــــــــــــام بــــــيــــــت الــــــــزكــــــــاة 
ورئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة إلعــــــــــداد 
اســتــراتــيــجــيــة الــبــيــت 
إبــــــراهــــــيــــــم الــــصــــالــــح، 
بـــــــأن الــــبــــيــــت ســيــعــلــن 
الـــــــــثـــــــــالثـــــــــاء املــــــقــــــبــــــل، 
مـــــــارس،   22 املــــــوافــــــق 
عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
لــــلــــســــنــــوات الـــخـــمـــس 
تضمنته  ومــا  املقبلة، 
من رؤية ورسالة وقيم 
إستراتيجية  وأهــداف 
تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــهـــا مــن 

قــبــل الــعــامــلــني فــي هـــذه املــؤســســة الــتــي أنــشــئــت لــخــدمــة فريضة 
الزكاة والعمل الخيري واإلنساني.

 وأوضح الصالح أن حفل التدشني جاء تثمينًا لجهود الذين 
الفنية  اللجنة  نفذتها  والتي  الكبرى  العمل  بفي ورش  شــاركــوا 
لإلعداد طوال العام املاضي، وقد شارك في رسم االستراتيجية 
قياديو البيت وإشرافيوه والعاملون في الوظائف التنفيذية من 
خــالل خمس ورش ابــتــداء مــن ورشـــة تشخيص الــوضــع الــراهــن 
الستراتيجيات البيت السابقة إلى ورشة صياغة مؤشرات األداء.

وبّني الصالح بأن ما ميز االستراتيجية املقبلة هو املشاركة 
الجماعية للعاملني في بيت الزكاة، حيث حرصت اإلدارة العليا 
على أخــذ رأي جميع مــن شـــارك بعني االعــتــبــار، مما ســاهــم في 
نــجــاح ورش الــعــمــل ورســـم الــرؤيــة والــرســالــة والــقــيــم واالهــــداف 
اإلستراتيجية حتى يصل البيت إلى الريادة والتميز في خدمة 

فريضة الزكاة والعمل الخيري واإلنساني، محليًا وعامليًا.

الوجهة  املسيلة،  شــاطــئ  جميرا  ومنتجع  فــنــدق  يحتفل 
الــفــنــدقــيــة األكــثــر فــخــامــة فــي الــكــويــت، بــفــرحــة األمـــومـــة، عن 
طريق إقامته مفاجآت عدة في املنتجع. تتنوع هذه املفاجآت 
بني خوض تجربة وجبة طعام مميزة، لتبقى ذكرى جميلة 
أو اســتــراحــة مفعمة بــاالســتــرخــاء واالســتــجــمــام فــي السبا، 
وُيـــضـــفـــي مــحــيــط املــنــتــجــع الـــفـــاخـــر واملــتــكــامــل تــمــيــزًا على 

لحظات ال تنسى لجميع األمهات.
وفــي هــذه املناسبة، قــال املــديــر الــعــام هــاكــان بــتــك: «عامًا 
بعد عام، نكّرس هذا اليوم في فندقنا من أجل تقدير جميع 
األمـــهـــات فــي دولـــة الــكــويــت. كــمــا نـــودُّ أن نــرحــب بضيوفنا 
املميزة،  اللحظات  بــهــذه  معًا  ليحتفلوا  وبأمهاتهم  الــكــرام 
ولــالســتــمــتــاع بــالــرفــاهــيــة الــكــامــلــة والــــراحــــة املـــتـــوافـــرة في 

منتجعنا املثالي».
م  في إطار احتضان الفندق هذه املناسبة الجميلة، سيقدِّ
طهاته الحائزون على كثير من الجوائز في «غاردن كافيه»، 
مميزا  بوفيها  العاملية،  األطايب  ألشهى  الرئيسية  الوجهة 
طوال يوم االثنني الواقع في 21 مارس لألمهات وعائالتهن. 
الظهيرة  بعد  مــا  فــتــرة  فــي  الضيوف سيستمتعون  أن  كما 
باسترخاء كامل في الفندق وسط إطاللته الخالبة. عند كل 
العدد خمسة، ســوف تحظى  حجز يتجاوز فيه األشخاص 
إحـــدى األمــهــات بــوجــبــة بــوفــيــه مــجــانــيــة. إلـــى جــانــب كــل ما 
بالرفاهية  مليء  ليوم خيالي  التجهيز  تــمَّ  قــد  ذكـــره،  سبق 
واألكثر  الفاخر  املــالذ  «تاليس ســبــا»،  الصحي  املنتجع  فــي 
لــألمــهــات، ليستمتعن  الــيــوم صــمــم خصيصًا  هـــذا  شــهــرة. 
خالله بتجربة تدليك األقدام التي تستمر إلى فترة 90 دقيقة، 
اليوم  لهذا  الختام  وبمنزلة  الجسم،  كامل  بتدليك  متبوعة 
أجل  مــن  الــوجــه  لكامل  تدليك  تقديم  يتم  بالتجديد،  املفعم 

إضافة ملسة من الحيوية والتجدد.

إبراهيم الصالح ●

{جميرا املسيلة} استعد لعيد االم ●

فندق ومنتجع سفير الفنطاس ●

خدمات ومنتجات



٣٩ لي تسا
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أفقيًا:

عموديًا:

الكلمات املتقاطعة

SUDOKU

1 ــــ أغنية للمطربة فيروز.
ت. 2 ــــ امتحان ــــ مسَّ

3 ــــ قواعد (معكوسة) ــــ حكايات.
4 ــــ شكل هندسي ــــ يقفز ــــ قهوة.

5 ــــ أريج ــــ بحر.
6 ــــ جْمعها آيات ــــ قادم ــــ إقفال.
7 ــــ من الخضار ــــ مدينة أردنية.

8 ــــ يزيد (معكوسة) ــــ أظَهروا
9 ــــ يمتّصُه النحل من األزهار ــــ للتأوه.

10 ــــ يرشدان ــــ أحد الفراعنة.
11 ــــ َيراع ــــ نوتة موسيقية ــــ شريان.
12 ــــ آلة موسيقية ــــ عكس حَسنات.

1 ــــ ممثل سوري ــــ قوام.
. 2 ــــ تفقد ــــ يعوم ــــ صرَّ

3 ــــ مواصلة ــــ مضيء (معكوسة).
4 ــــ إله ــــ شرَب ــــ لعاب.

5 ــــ أتى ــــ حرف نداء ــــ يبّر بالوعد.
6 ــــ قْيظ ــــ يشك ــــ مَرض.

7 ــــ باٍل ــــ عملة عربية.
8 ــــ أفئدة ــــ نْجلها.

9 ــــ حرف جزم ــــ يمشي صباحًا ــــ عاصفة بحرية.
10 ــــ يشتم (معكوسة) ــــ سئم ــــ للتأفف.
11 ــــ جْمعها كُتب ــــ في البيضة ــــ سقي.

12 ــــ ترتب ــــ خْصم.

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة، ثالث العاب سودوكو من مستويات متعددة: 
عادي، وسط، متقدم.

ضع بكل بساطة االرقام من ١ الى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي كل عمود 
وخط افقي وكل مربع صغير ٣*٣ على االعداد من ١ الى ٩ مرة واحدة فقط. يجب اال 

يظهر اي رقم مرتني في اي عمود، او خط افقي، او مربع صغير ٣*٣.
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تهدد بعض األحداث وضعك 
املــهــنــي، الـــذي يشهد انــقــالبــات 
ربـــــمـــــا، ذلـــــــك عــــلــــى إثـــــــر بــعــض 
الــتــصــرفــات الــتــي تــصــدر عنك، 
جــيــدة.  بنتائج  األمـــر  وينتهي 
قـــد تظهر  مــــرض  أي  عــــــوارض 
فجأة، لذا سارع فورًا الستشارة 

الطبيب.

 ال تفسح املجال ملن يرغبون 
في التدخل بينك وبني الشريك، 
تـــبـــقـــي األمـــــــور  بـــــل حـــــــــاول أن 
قــرر  مــعــالــجــتــهــا.  لــتــتــم  بينكما 
ابتداء من اليوم النهوض باكرًا 
ومــرافــقــة األصـــدقـــاء فــي ساعة 

مشي قبل التوجه إلى العمل.

مـــســـتـــقـــبـــل  عـــــلـــــى  تـــــخـــــف  ال 
مشاريعك، فهي تسير باالتجاه 
الصحيح، وما عليك إال تهدئة 
أعــصــابــك والــــتــــرّوي. ال تــتــذمــر 
مــــن عـــــدم تــنــفــيــذ طـــلـــبـــاتـــك فــي 
مـــا يــخــص الـــطـــعـــام، فــالــالئــحــة 

واضحة حفاظًا على صحتك.

لـــــقـــــاءات مـــهـــمـــة ومـــصـــيـــريـــة 
مـــع الــشــريــك فـــي غــضــون أيــــام، 
ونتائجها تحّدد توجهك املقبل 
في االتجاه املناسب صحيًا: قد 
يثير أعصابك بعض التطورات 
وتعّبر عن نفسك بغضب كبير 

ثم تهدأ فجأة.

أجواء العمل املريحة تساعد 
في إنجاز األعمال املطلوبة منك 
عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه. ال تــتــصــرف 
التطورات  بجفاء،  الشريك  مــع 
العالقة بينكما بعد  كثيرة في 
األجــــــــواء اإليـــجـــابـــيـــة الـــســـائـــدة 

حاليًا.

ال تــــتــــرّدد فـــي تــقــديــم الــحــب 
قد  فاملشاعر  للشريك،  الصافي 
تتبّدل، ولن تجد منه أي شعور 
تـــــجـــــاهـــــك. الــــــوضــــــع الـــصـــحـــي 
بالوضع  كبيرة  أحيانًا  يرتبط 
النفسي، حاول أن تكون هادئًا 

ومترويًا.

قدرتك على التكيف مع أجواء 
أن  مــن شأنها  الــجــديــدة  العمل 
تسهم في فرض حضورك بقوة. 
الشريك،  على  التالعب  تــحــاول 
لكن الثمن يكون غاليًا، فحاول 

أن تحسب حساب الرجعة.

كــــــــــــن جــــــــريــــــــئــــــــًا فــــــــــــي طــــــــرح 
املوضوعات والدفاع عن حقك، 
لــكــن شـــرط الــتــحــرك فــي اإلطـــار 
الــــصــــحــــيــــح. املــــــــســــــــاواة بــيــنــك 
وبــــني الــشــريــك تــكــون ملصلحة 
الــطــرفــني، وهـــذا مــا يــعــزز الثقة 

والتفاهم بينكما.

تتطلب  األمــــــور  أن  تــــرى  قـــد 
الحقائق، وهــذا يكون  مواجهة 
فــي مصلحة مــوقــعــك، بــمــا أنــك 
املحافظة  بقدراتك. تجب  واثــق 
عــلــى نــمــط واحـــد مــن التعاطي 
مــع الــشــريــك، الــروتــني ليس في 

مصلحتكما.

بانتظارك استحقاقات مهمة 
املستقبلية،  وجــهــتــك  لــتــحــديــد 
وهــذا يــؤدي إلــى تبديل جذري 
تجمعك  املــهــنــيــة.  مسيرتك  فــي 
الــقــواســم املشتركة  الــكــثــيــر مــن 
أنــت مستعد  فهل  الحبيب،  مع 
ــــبــــدء مــن  لــنــســيــان املــــاضــــي وال

جديد.

أكثر حرصًا  أن تكون  حــاول 
ودقــة في مواعيدك، يستحسن 
فـــــي وقـــتـــهـــا  املـــــهـــــام  تـــنـــهـــي  أن 
املـــــــحـــــــدد. ال تــــكــــن لـــئـــيـــمـــًا مــع 
فقد  معه،  تعاطيك  في  الشريك 
غير  مــمــاثــل  بــتــصــرف  يفاجئك 

متوقع.

تــتــلــقــى خـــبـــرًا مــهــمــًا يــتــعــلــق 
بــــــالــــــشــــــأن املـــــــالـــــــي مـــــــن ديـــــــون 
واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات وســـــلـــــفـــــة أو 
أوضــــاع مــصــرفــيــة، وقـــد تسمع 
فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب اخـــبـــارًا 
وتجعلك  تفاجئك،  الشريك  عن 
تعيد النظر في عدد من األمور. ٢٣ سبتمبر - ٢٣ اكتوبر٢١ مارس - ٢٠ ابريل

٢٤ اكتوبر - ٢١ نوفمبر٢١ ابريل - ٢٠ مايو

٢٢ نوفمبر - ٢٠ ديسمبر٢١ مايو - ٢١ يونيو

٢١ ديسمبر - ١٩ يناير ٢٢ يونيو - ٢٢ يوليو

٢٠ يناير - ١٨ فبراير٢٣ يوليو - ٢٢ اغسطس

١٩ فبراير - ٢٠ مارس٢٣ اغسطس - ٢٢ سبتمبر

الثور

الجوزاء

السرطان

االسد

العذراء

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

الحمل

عادي

متقدم

األحد 11 جمادى اآلخرة 1437 هـ - 20 مارس 2016 - السنة 45 - العدد 15374

الحل السابق
أفقيًا:

عموديًا:

1 ــــ قهوتي باردة.

2 ــــ ليمون ــــ عيب.
3 ــــ هديل ــــ وقت.

4 ــــ يخضعون ــــ بدر.
5 ــــ دو ــــ مناسب ــــ ي ي ي.

6 ــــ لف ــــ نرتعش.
7 ــــ يمتحن ــــ ال.

8 ــــ لي ــــ يفي ــــ يجلني.
9 ــــ سّب ــــ إجاص.

10 ــــ أربح ــــ صبَّ ــــ آر.
11 ــــ يرّج ــــ هرَب ــــ مفيد.

12 ــــ غم ــــ يسلو.

1357911 24681012

حظك اليوم

امليزان

في
بـــــل
بين
ابت
وم
مش

1 ــــ قلبي دليلي ــــ يم.
2 ــــ هي ــــ خوف ــــ يسار.

3 ــــ وميض ــــ برج.
4 ــــ تو ــــ عمومي.

5 ــــ ينهون ــــ تفرُحهم.
6 ــــ دنا ــــ حي.

7 ــــ أعي ــــ سنن ــــ أصبو.
8 ــــ لير ــــ بر ــــ يجب.

. 9 ــــ دب ــــ تلجأ ــــ مسَّ
10 ــــ وديع الصافي.

11 ــــ قريش ــــ ري.
12 ــــ بيت ــــ بيد ــــ دل



دولي
٤٠األحد ١١ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٢٠ مارس ٢٠١٦ - السنة ٤٥ - العدد ١٥٣٧٤

ماذا يحمل بان كي مون.. ولماذا يقرع جرس اإلنذار؟

لبنان: كالم ملتبس حول تداعيات املسار السوري
بيروت - نبيه البرجي

كـــالم خــطــيــر يــتــردد فــي الــكــوالــيــس، ال ســيــمــا الــدبــلــومــاســيــة منها: 
التسوية في سوريا قد ال تتوقف عند إحداث تعديل بنيوي في النظام 
بل يرجح حصول تعديل بنيوي في الدولة. سفير أوروبي في بيروت، 
كــان ضيف الــعــشــاء منذ 3 أيـــام عند نــائــب مــخــضــرم، قـــال: «حــتــى اآلن 
محادثات جنيف تجري داخل الحائط». وبعدما كان هنري كيسنغر 
«الفائض الجغرافي، الذي يمكن استعماله في حل  قد وصف لبنان بـ
القضية الفلسطينية، ثمة جهات دولية ترى في سوريا هذا الفائض 
الذي ال يحل مشكلة الفلسطينيني فحسب، بل وأيضًا ملف األقليات». 
السياسيني حني  بني  األكثر صراحة  وليد جنبالط  النائب  كــان  ربما 
قـــال: «ســوريــا الــتــي عــرفــنــاهــا انــتــهــت». مــراجــع لبنانية لــديــهــا الــكــالم 
الكثير، والخطير، حول سوريا. واألمر قد يستغرق بني السنة والثالث 
أمرهم باألقل  ان يتدبروا  اللبنانيني  ا ما ما هو مطلوب من  سنوات. 

سوءًا، ماذا عن النازحني الذين ينوء بهم لبنان؟ ال جواب حتى اآلن.

جرس اإلنذار
الــعــام لألمم املتحدة بــان كــي مــون لرئيس البنك  اصطحاب األمــني 
الــدولــي جيم يونغ - كني إلــى لبنان داللــة مهمة، وبعدما حــذر خبراء 
البنك من التداعيات الكارثية لضغط الالجئني على االقتصاد اللبناني. 
«قوة» امللف الرئاسي مع الشخصيات  كما يتردد ان كي مون سيفتح بـ

التي سيلتقيها والى حد اطالق جرس اإلنذار.

وضع عنكبوتي
باالنتخابات  املتعلقة  الداخلية  الــعــقــدة  ان  تــرى  سياسية  اوســـاط 
الرئاسية ليست بالسهلة. وزير بارز، ويتحدث عن «وضع عنكبوتي»، 
ليشير الى «أننا اخذنا علمنًا بأنه اذا لم ينتخب العماد ميشال عون 
رئيسا للجمهورية»، فلن يكون هناك رئيس. وهذا الوزير، الذي ينتمي 

«14 اذار»، لكنه على تواصل مع عون ال يستبعد ان  الى جهة مؤيدة لـ
يكون هناك حل لالزمة، اال اذا تدخل القضاء والقدر وازاح الجنرال عن 
املسرح. في مكان آخر، ثمة كالم مغاير، «حزب اهللا» سيكون جزءًا من 
االقليمي لن يعود  التمدد  التي تتعلق بسوريا.  او الصفقة  التسوية، 
ايضا  لبنان ستكون حتمية مع خسارة حتمية  الــى  ممكنًا، وعــودتــه 
مقدمة  بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس  قــرار  االستراتيجي،  للعمق 
لتطورات دبلوماسية تبدأ في اليمن وتنتهي في سوريا (او بالعكس)، 
مرورًا بلبنان بطبيعة الحال. استطرادًا، الرهان على عون رهان عبثي، 

ومن الضروري التفكير بطريقة اخرى قبل فوات االوان.

تخفيف «اللهجة املسيحية»
في السياق، تؤكد اوساط سياسية ان اشارات داخلية وخارجية تم 
توجيهها الى عون، كما الى د. سمير جعجع، بالتخفيف من «اللهجة 

املسيحية» في مواقفها، ال سيما رئيس تكتل التغيير واالصالح.
بــــدأت تتهم  الـــى ان جــهــات لبنانية  اشــــارت  ان  لـــ �  واذ ســبــق 
القصر  لــم يكن لقطع طريق  الــزفــاف بينهما  بــأن حفل  عــون وجعجع 

او  الــفــدرالــيــة،  مــالقــاة سيناريو  وانــمــا  فرنجية،  النائب سليمان  على 
الكونفدرالية، الزاحف على سوريا، في منتصف الطريق، فإن «التهمة» 

بدأت تتردد علنا اآلن.

ماذا في السلة الدولية
املراجع السياسية تعول على ما تسمعه من كي مون ومن املمثلة 
الــخــارجــيــة والــســيــاســيــة االمنية  لــلــشــؤون  العليا لــالتــحــاد االوروبـــــي 
فيديريكا موغريني التي تصل غدا الى بيروت، في ما يتعلق بازمات 
املنطقة او مفاعيلها، او املساعي الخاصة بانجاز االستحقاق الرئاسي، 

وان كان ملف النازحني السوريني هو االكثر الحاحًا.

«القوات» و«حزب اهللا»
الى ذلك، لفت القيادي في «القوات اللبنانية» ادي ابي اللمع الى ان 
«حزب اهللا» اليريد الرئاسة ال اآلن وال في املدى املنظور، وكذلك ايران 
التي ابلغت ذلك للموفدين الذين طرحوا عليها املوضوع، فاالستحقاق 
الــرئــاســي بــحــاجــة الـــى اعــجــوبــة كــبــيــرة. وتــمــنــى ان يـــزول الــخــالف مع 

«حزب اهللا»، معتبرًا «ان البيئة الحاضنة للحزب بيئة لبنانية».

الشروع في نقل النفايات
مــن جــهــة اخــــرى، بـــدأت اولـــى الــشــاحــنــات مــن اســطــول ضــخــم اعــدتــه 
شركة سوكلني (500 شاحنة) عملها في نقل النفايات من بيروت الى 
برافا  والكوستا  بــرج حمود  اعــداد مطمري  يتم  فيما  الناعمة،  مطمر 

الستقبال آالف االطنان املكومة على مدى االشهر الثمانية املنصرمة.
واعــتــبــر وزيـــر الــعــمــل ســجــعــان قـــزي ان «مــوضــوع الــنــفــايــات تحول 
الى مجزرة»، موضحا انه «لو لم تصل جلسة السبت املاضي الى حل 

لالزمة لكان سالم اعلن استقالته».
الــنــفــايــات نجحت من  الــنــائــب ولــيــد جنبالط أخــيــرا ان خطة  ورأى 
خالل الجهود الجبارة التي قام بها وزير الزراعة اكرم شهيب وفريق 

عمله برعاية الرئيس تمام سالم.

�

يوسف: جنون وزير الخارجية 
يسيء إلى اللبنانيني

بيروت - �

الحظ عضو كتلة املستقبل النائب غازي يوسف «ان 
الخارجية جبران  وزيــر  وفقه  يتصرف  الــذي  الجنون 
عدا   اللبنانيني،  جميع  إلــى  ويــســيء  يعقل،  ال  باسيل 
التعيينات التي يقوم بها وكيفية تعاطيه مع السفراء 

وطريقة االزدراء التي يتصرف على أساسها».
وأشار إلى «قرف في السكن الدبلوماسي»، مضيفا 
«كــلــمــا ظــهــر بــاســيــل فـــي اي اجــتــمــاع عــربــي او دولـــي 
نضع يدنا على قلبنا إذ ال يمكن ان نعرف اي مصيبة 

سيدخلنا بها».
حاليا  تمثل  ال  الــخــارجــيــة  وزارة  ان  يــوســف  ورأى 
مــراعــاة ملصالح «حــزب  دائــمــا  لبنان بأكمله و«هــنــاك 

اهللا» وسوريا والتيار العوني».

حرب تمنى على سالم مواكبة 
قضية اإلنترنت غير الشرعية

عــــــرض وزيــــــــر االتــــــصــــــاالت بــــطــــرس حــــــرب لــرئــيــس 
تــمــام ســالم تفاصيل «مــا جــرى على صعيد  الحكومة 

شبكة االنترنت غير الشرعية».
وقــال «وضعته في أجــواء ما كشفناه من مالبسات، 
وتمنيت على دولته مواكبتنا في هذه القضية الخطرة، 
واعطاء التوجيهات لألجهزة املعنية للتعاون من أجل 
وضــــع حـــد نــهــائــي بــعــدمــا صـــادرنـــا كـــل اآللـــيـــات الــتــي 
كــانــت تستعمل لــتــبــريــر الــجــريــمــة لــتــبــادل املــعــلــومــات 

وايصالها».

خلي ل إلى واشنطن:

سأشرح وجهة نظر لبنان 
حول املواضيع املصرفية

قــبــيــل تــوجــهــه الـــى واشــنــطــن الســتــكــمــال املــهــمــة الــتــي 
االميركية  الــقــوانــني  مفاعيل  حــول  نيابي  فريق  بها  قــام 
املتعلقة بالقيود املالية واملصرفية على «حزب اهللا»، قال 
انــه سيشرح  تــويــتــر،  املـــال علي حسن خليل، عبر  وزيـــر 
لــلــمــســؤولــني هــنــاك وجــهــة نــظــر لــبــنــان بــشــأن املــواضــيــع 

املصرفية واملالية.
واضاف ان الزيارة ستكون «فرصة للنقاش مع البنك 
الــــدولــــي فـــي نــتــائــج مــؤتــمــر لـــنـــدن لــلــمــانــحــني، وقــضــيــة 

النازحني السوريني».

مقتل فلسطيني برصاص 
االحتالل في الخليل

القدس- �

افيد امس بأن حرس الحدود االسرائيلي قتل فلسطينيا 
بـــذريـــعـــة انـــــه طـــعـــن احـــــد الـــعـــنـــاصـــر وجــــرحــــه فــــي الــخــلــيــل 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقـــالـــت شــرطــة االحـــتـــالل ان 
بالقرب  للعنصر  طفيفة  جــروحــا  سبب  الـــذي  الفلسطيني 
اقترب  وانــه  املدينة نفسها،  االبراهيمي، هو من  الحرم  من 
من مركز املراقبة وطلب منه عناصر حرس الحدود تقديم 
هـــويـــتـــه، وعـــنـــدهـــا اخـــــرج ســكــيــنــا واصــــــاب احــــد الــعــنــاصــر 
بجروح طفيفة في الرأس قبل ان يلوذ بالفرار، لكن عنصرا 

ثانيا طارده وقتله، كما قالت الشرطة.
وافــــــاد مـــســـؤولـــون فـــي اجـــهـــزة االمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة بــان 

الشهيد يدعى عبداهللا عجلوني ويبلغ 18 عاما.

إصابة 8 بحارة على سطح 
«دوايت ايزنهاور»

أصــيــب ثــمــانــيــة بـــحـــارة أمــيــركــيــني عــلــى ســطــح الــطــيــران 
لحاملة الــطــائــرات «دوايــــت ايـــزنـــهـــاور»، عــنــدمــا قــطــع سلك 
خـــالل هــبــوط إحـــدى طــائــرات اإلنــــذار املــبــكــر املــحــمــولــة جــوًا 
«إي - 2 سي هاوكي».  وقال املتحدث باسم القوات البحرية 
إنــه تم إجــالء 6 من  الجوية بمنطقة األطلسي مايك كافكا، 
الــبــحــارة مـــن الــحــامــلــة ونــقــلــوا جـــوًا إلـــى نــورفــولــك بــواليــة 

فيرجينيا، بينما تلقى اثنان العالج على منت
الحاملة. وقــال إن جميع الثمانية في حالة مستقرة وال 

توجد إصابات مهددة للحياة.
وتــعــمــل «ايـــزنـــهـــاور» قــبــالــة ســاحــل فيرجينيا فــي إطــار 
مناورات كبيرة، حيث تستعد للنشر في الشرق األوسط هذا 

الصيف. (واشنطن - رويترز)

أوباما يطالب بزيادة 
مخصصات الرؤساء السابقني

بــاراك أوباما  الرئيس  أن  كشفت شبكة فوكس نيوز 
طــــالــــب بـــــزيـــــادة مـــخـــصـــصـــات الــــــرؤســــــاء األمـــيـــركـــيـــني 
الـــســـابـــقـــني، وذلـــــــك قـــبـــيـــل مــــغــــادرتــــه الـــبـــيـــت األبــــيــــض. 
زيــادة  اقــتــرح  أوبــامــا  أن  للكونغرس  تقرير  عــن  ونقلت 
مــخــصــصــات الــــرؤســــاء الــســابــقــني فـــي مـــوازنـــتـــي 2016 
واملزايا  الــذي يحدد معاشات  التقرير  وأشــار  و2017.  
السابقون  الــرؤســاء  التي يتمتع بها  الفدرالية األخــرى 
إلى أن أوباما اقترح زيــادة املخصصات بما يقرب من 
18% في مــوازنــة 2017، وذلــك بعد أن نجح في إحــداث 

زيادة أخرى في العام املالي 2016. 
وطالب بأن تصل املخصصات إلى 3.865.000 دوالر 

سنويًا، أي بزيادة 588.000، بنسبة 17.9% عن 2016. 
ومعاش الرئيس السابق يوازي ما يتقاضاه الوزراء 
إلـــى 203.700 دوالر سنويًا،  مــن راتــــب، وهـــو مــا يــصــل 
الــزيــادة التي تــقــررت للعام املــالــي 2016  باإلضافة إلــى 

وتبلغ ألفي دوالر. (واشنطن - أ ش أ)

استقالة وزير العمل  
واملعاشات البريطاني

قــــدم ايـــــان دانــــكــــان ســمــيــث وزيـــــر الــعــمــل واملـــعـــاشـــات 
احــدث جولة  من  قلقه  الــى  استقالته، مشيرا  البريطاني 
اعالنها  تم  والتي  االجتماعية  االعــانــات  من تخفيضات 
االسبوع املاضي، في خطوة مفاجئة تزيد من الضغوط 
على وزيــر املالية جــورج اوزبـــورن. وقــال دانــكــان سميث 
الــذي وزارتــه تشرف على نظام الرعاية االجتماعية، في 
خــطــاب الـــى رئــيــس الـــــوزراء ديــفــيــد كــامــيــرون، انـــه اتخذ 
القرار بسبب التخفيضات في اعانات العجز. وقال انها 
لم تكن ضرورية اال لتلبية الشروط املالية التي حددها 

اوزبورن.  (لندن - رويترز)

أنجلينا جولي
أثنت على دور لبنان 

اإلنساني

بيروت - �

غــــادرت املــبــعــوثــة الــخــاصــة 
ملــــفــــوضــــيــــة األمــــــــــم املــــتــــحــــدة 
لــــشــــؤون الــــالجــــئــــني الــنــجــمــة 
الهوليوودية الشهيرة أنجلينا 
ـــي بــــيــــروت، بـــعـــد زيـــــارة  جـــول
ـــهـــا عــــــــددًا مــن  ـــفـــقـــدت خـــالل ت
مخيمات الالجئني السوريني، 
لبنانيني،  مــســؤولــني  والــتــقــت 
لـــبـــنـــان  «دور  عــــلــــى  مـــثـــنـــيـــة 
اإلنــــســــانــــي» فــــي اســتــضــافــة 

النازحني السوريني.

قبل االنتخابات التمهيدية األميركية 

كروز يكسب تأييد رومني
 نال املرشح الرئاسي الجمهوري تيد كروز 
تأييد ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري 
عام 2012، فيما تسعى املؤسسة الجمهورية 
إلبــطــاء مــســيــرة املــرشــح األوفــــر حــظــا دونــالــد 
تــــرامــــب قـــبـــل إجـــــــراء مـــزيـــد مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الحزبان  ويجري  املقبل.  األسبوع  التمهيدية 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي والــــجــــمــــهــــوري انـــتـــخـــابـــات 
الــثــالثــاء فــي اريــزونــا ويــوتــا، فــي حــني يجري 
الديموقراطي مؤتمرا حزبيا في ايداهو. كما 

يعقد الجمهوريون مؤتمرا في ساموا.

وقــد حصل كــروز، وهــو محافظ متحمس 
يــمــثــل تــكــســاس فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، على  
ثـــانـــي أعـــلـــى عــــدد مـــن املـــنـــدوبـــني فـــي ســبــاق 
الوحيد  املرشح  وهــو  اآلن،  الجمهوري حتى 
الــذي هــزم تــرامــب عــدة مــرات فــي التمهيدية. 
وفي حني أن العديد من زمالئه الجمهوريني 
في مجلس الشيوخ ال يخفون عدم اعجابهم 
يعتبره  بــعــضــهــم  أن  إال  بـــكـــروز،  الــشــخــصــي 

أهون الشرين.
وال يــــزال املـــرشـــح جـــون كــاســيــتــش، حــاكــم 

أوهايو املعتدل نسبيا أيضا في السباق، لكن 
رومــنــي قــرر أنــه ليس مرشحا قــويــا بما فيه 

الكفاية إلسقاط  ترامب.
وأعـــلـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي (اف 
بي اي) أنه يقوم حاليا  بالتعاون مع اجهزة 
املــزاعــم التي  الــســريــة بالتحقيق فــي  الــخــدمــة 
اعــلــنــتــهــا مــجــمــوعــة الــقــراصــنــة االلــكــتــرونــيــة 
اخترقت  بانها  «انونيموس»  باسم  املعروفة 
املـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة بــاملــرشــح 

ترامب. (واشنطن - أ ف ب - رويترز)

 «حزب الله» جزء محتمل من الصفقة.. 
شرط عودته إلى الداخل؟

 أسطول من الشاحنات لرفع النفايات

شاحنات تعمل على نقل النفايات من بيروت إلى املطامر املخصصة بعد بدء تنفيذ الخطة الوزارية     (ا ب) ●

عشية وصول أوباما
كاسترو يستقبل الرئيس الفنزويلي

قبل يومني من الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  التقى  اوبــامــا،  بــاراك  االميركي 

مادورو الجمعة نظيره الكوبي راوول كاسترو في هافانا.
ـــَي بــحــضــور  ـــِل ـــة الــكــوبــي فـــي بـــيـــان ُت ـــدول  وقـــــال مــجــلــس ال
كاسترو ان مــادورو «يواجه بشجاعة وذكــاء» التدخالت في 
الــذي (وقــعــه اوبــامــا)  الداخلية لبلده «مثل املــرســوم  الــشــؤون 
ويعتبر فنزويال عن غير حق، تهديدا». من جهة اخرى، منح 
خليفة هوغو تشافيز الذي وصل صباحا الى هافانا، وسام 
الــذي تمنحه الجزيرة. وترتدي  خوسيه مــارتــي، وهــو األرفــع 
اوباما  كوبا الستقبال  تستعد  بينما  طابعا خاصا  الــزيــارة 
اعتبارا من اليوم االحد في زيارة تهدف الى تكريس التقارب 
الذي بدأ نهاية 2014 بني العدوين اللدودين منذ زمن الحرب 

الباردة. (هافانا - أ. ف. ب)
اوبــامــا  ● لــصــورة  مــع ملصق  يلتقطون صـــورًا  كاليفورنيا  مــن  زوار 

وكاسترو في هافانا                                (رويترز)
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