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تاحة وارد ا   اإلدارة الـعامة هي أحدى حقـول بشكل عام تـختص بتنظـيم ا
ـتـمـثـلـة وتـوجـيــهـهـا لـتـحـقـيق الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـدولـة . وهي بـأجـهـزتـهـا ا
ـؤسـســات الـعـامـة تـتـولى حتـقـيق أهـداف ـركـزيـة وا بـالـوزارات واإلدارات ا
الـدولــة في شــتى مـجــاالت احلــيـاة وبــالـشــكل الــذي يـضــمن الــوصـول إلى
ثـل الغـاية الـتي تـطمح الـعديـد من بـلدان الـعالم الـرفاهـية اجملـتـمعـية الـذي 
الـثـالث  إلى الـوصـول إلـيـها  ,وقـد شـهـد هـذا احلـقل عـبـر الـعـصـور تـطوراً
كـبـيراً يـتـنـاسب مع الـتطـورات احلـاصـلـة في أحـتيـاجـات أفـراد اجملـتمع من
ــا ألـقى عــلى حـكــومـات الـدول الـسـلع واخلــدمـات تــزايـداً كـمــيـاً ونــوعـيـاً 
ـختلف أيدولوجـياتها عبءً كبـيراً دفعها إلى بـذل مزيد من االهتمـام بتنمية
مـجتمعاتهـا فضاعف ذلك من مهامهـا ووظائفها وارتقى بـأهدافها من مجرد
حـاميـة لألمن ومـحـقـقة لـلـعـدالة إلى سـاعـيـة لتـوفـيـر الرفـاه وتـوزيع الـثروات
وتـقد اخلدمات العامة بالشكل الذي يلبي طموحات أفراد مجتمعه فلم تعد

ا أصبحت الدولة دولة إدارة .  الدولة دولة حراسة وأ
يـة مـنـذ أواخر ـتنـوعـة الي شـهـدتـها الـسـاحـة الدولـيـة والـعـا أن الـتغـيـرات ا
الـقرن الـعـشرين وحلـد األن مـثل أنحـسـار النـظم الـشـمولـية  ,وبـروز ظـاهرة
ـنـافـسة  ,وسـرعـة ـية  ,وزيـادة حـدة ا ة  ,وزيـادة حـجم الـتـجـارة الـعـا الـعـو
ـعلومـات بفـعل التطـور التـكنولـوجي وسهـولة انتـقال رؤوس األموال أنـتقال ا
والـعـامـلـ بـ دول الـعـالم اخملــتـلـفـة كـلـهـا شـكـلـت ضـغـوطـاً مـتـزايـدة عـلى
نـظمـات العامـة لتـحسن جودة خـدماتـها ومنـتجـاتها وتـقلـيص كلفـة األنتاج ا
ـية وضـعـت الزام إلـى أدنى حد  ,هـذه الـتـطـورات في الـبـيـئـة الـدولـيـة والـعـا
نظمات للبحث عن أسالـيب وتقنيات إدارية حديثـة تمكنها من النجاح عـلى ا
كن إال أذا واالزدهـار وليس البـقاء فـقط وإدراكها أن حتـقيق الـنجاح غـير 
تـمكـنت من زيـادة قدرتـهـا على الـتـطور والـتـكيف مـع مسـتـجدات ومـتـطلـبات
الـعـصر احلـالي  . لـقـد ظـهـرت الـعديـد من الـنـمـاذج الـتي تـنـادي باألصالح
تـحدة األمريكية وذج إعادة أختراع احلكـومة في الواليات ا اإلداري مـثل إ
وذج احلاكمية العامة اذج التميز في بريطانيا والدول األوربية  ,وإ  ,و

ـوذج الـقـيـمـة للـخـدمـة الـعـامة  ,كـمـا ظـهرت الـذي نـادى به الـبنـك الدولي و
ـجمـلهـا إلى حتـس الـعديـد من الـفلـسـفات اإلداريـة احلـديثـة الـتي تهـدف 
ـنـظـمـات الـعـامـة واحلد مـن الهـدر في ـقـدمـة من قـبل ا مـسـتـوى اخلدمـات ا
ـوظف  على نحـو خاص البلدان واطـن وتذمر ا ـوارد وخفض شكاوى ا ا
الـتي تـمـر بفـتـرة أنـتـقـالـيـة بـضـمنـهـا الـعـراق والـذي شـهـد مـنـذ عام 2003
الـعديـد من الـتـحـوالت والـتغـيـرات الـسـيـاسيـة واالقـتـصـادية واالجـتـمـاعـية ,
والــتي كــان لـهــا انـعــكــاسـات  ســلـبــيــة كـبــيـرة  بــشـكـل أو بـأخــر عـلى أداء
مـؤسـسـاته الـعـامـة  ,عـلى الـرغـم من أنه كـان يـقع في صـدارة قـائـمـة الـدول
تمـكنة أقتصـادياً وتنموياً  ,واألن وبـعد مضي أكثر من ( ( 14عام الـنامية ا
ؤسـسـات الـعـامة في الـعـراق من جتـاوز آثـار وسـلبـيـات الـفـترة لم تـتـمكـن ا
االنـتقاليـة التي مر بهـا البلد  ,بل أنـها حتى لم تـتمكن من تلـبية احلد األدنى
ـكن أرجـاع أسبـاب  ذلك إلى التـخلف واطن الـعراقي  ,و من أحـتـياجـات ا
ـؤسسات نـتيـجة ربط  أشغـال  الوظائف الـعامة اإلداري الـذي أصاب هذه ا
ـهنـيـة والـعلـمـية بـاحملاصـصـة واالنتـمـاءات احلـزبيـة وعـدم أعـتمـاد األسس ا
ناصب  ,وهـذا ما أشار إليه بيـتر دركر بقوله " إنه أسـاساً  في شغل هذه ا
لـيس هناك دول مـتخلـفة اقتـصادياً  ,بل هي دول مـتخـلفة إداريـاً فقط . فكل

مـا أُجري من جتـارب الدول النـاميـة تؤكد أن اإلدارة هي
ـكن احملـرك األسـاسي لــلـتـنـمـيــة . وبـغـيـر اإلدارة ال 
حتـقــيق الــتـنــمــيـة ولــو تــوافـرت كـل عـنــاصــر الـنــتـاج

األخرى" .   
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d¼UEð» ∫ مغاربة في تظاهرات للمطالبة باالصالح والعمل

في غضـون ذلك قلـصت احلـكومة
ــوازنـة عــلى نــحـو كــبــيـر حــجم ا
اخملـصـصـة لـدعـم أسـعـار الـطـاقـة
واد االسـتهالكية. واحملروقات وا
وشهدت البالد جـراء ذلك تضخما
حـادا بـلغ أوجـه في تـمـوز/يـولـيو
ـــاضي حـــ ســجـل نــســـبــة 35 ا
ـصـريـون مـنـذ ـئـة. ويــشـكـو ا بـا
ذلك احلــ من ارتــفــاع األســعـار
الـذي كـانـت له تـداعـيــات وخـيـمـة
عــلى األســر الــفــقــيــرة والــطــبــقـة

توسطة. ا
اال ان صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي

يــعــتــبــر أن بـرنــامج اإلصـالحـات
الـتي طـبـقت في مصـر "يـسـفر عن
نـــتــــائج مــــشـــجــــعـــة". ويــــتـــوقع
الــصــنـــدوق أن تــتــراجـع نــســبــة
الـتـضـخم الـذي جـرى امـتـصاصه
في األشــهـر األخـيـرة إلى حـوالى
ئة في حزيران/يونيو  12با

ــــقــــبل. أمــــا نـــســــبــــة الـــنــــمـــو ا
االقــتــصــادي فـبــلــغت مــعـدل 4,2
ـــالـــيــة ـــئـــة خالل الـــســـنـــة ا بـــا
ــنـقــضـيــة في حـزيــران/يـونــيـو ا

ئة في  ?2017مقابل  3,5با
السنة السابقة.

مضطـرون حلل مشاكل جد عـميقة
تراكمت منذ أمد بعيد".
—UFÝ_« ŸUHð—«

ويـــتــــوقف صـــرف الــــقـــروض من
جانب صـندوق الـنقـد الدولي على
ــتـبــعــة في الـدول. الــســيـاســات ا
فــــمــــقـــابـل االلـــتــــزام بــــبـــرنــــامج
لإلصالحــات حــصـــلت تــونس في
 2016على قرض جديد بقيمة 2,9
مــلــيــار دوالر (حـوالى  2,3مــلــيـار
يـورو) مــوزع عــلى أربع ســنـوات
ويـــــــتـم صــــــرف شـــــــطــــــور هــــــذا
راجعة القـــــــرض تدريجيـا تبعا 

{ الــــربـــــاط - أ ف ب - يــــبـــــحث
صـنـدوق النـقـد الدولي في مـؤتـمر
إقلـيمي يعـقده اليـوم االثن وغدا
ـــقـــبــلـــ في مـــراكش الـــثالثـــاء ا
ـغـرب سـبـل مـواجـهـة مـشـاعـر بـا
غرب "اإلحبـاط" في بعـض بلـدان ا
الــــــعـــــــربـي والــــــشـــــــرق األوسط
واإلصالحات الواجب القيام بها.
ويـقول مـديـر قسم الـشرق األوسط
في صـنـدوق الـنـقـد الـدولي جـهـاد
أزعــور إن "تـــصـــاعــد الـــتـــوتــرات
ــــظــــاهـــرات االجــــتــــمــــاعــــيــــة وا
االحـتــجـاجــيـة في عــدد من بـلـدان
الـشـرق األوسط وشـمــال إفـريـقـيـا
يــــظــــهــــر بــــوضــــوح أن االزدهـــار
واإلنــصــاف وضـــمــان مــســـتــقــبل
أفـضل امـور ال تـزال غـيـر مـحـقـقة

نطقة". بعد لسكان ا
ويـضـيف أزعـور في حتــلـيل نـشـر
قبل انـعقاد الـندوة بعـنوان "فرص
للجميع" موضحا إن "اإلصالحات
ـشـاكل ـعـاجلـة ا تـبـقى جـوهـريـة 
األســاســيـــة الــتي يــعـــاني مــنــهــا
ـنطقة منذ مدة العديد من بلدان ا
ــتـــمـــثــلـــة في ضـــعف الـــنـــمــو وا
االقــتــصــادي وارتــفــاع الــبــطــالــة

وتفشي الرشوة".
ويـؤكــد تــقــريـر لــصــنـدوق الــنــقـد
الــدولـي أن "نــقص فـــرص الــعــمل
وعدم تـوافـر خـدمـات عـامـة عـالـية
اجلـودة وبتـكـلـفـة مـعـقـولـة يؤدي
إلى تــغـــذيــة مــشــاعـــر بــاإلحــبــاط

الشديد".
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وتعـتبر معـدالت القوة الـعاملة في
ـنــطـقـة بــ األضـعف في بـلــدان ا
العالم. فنسبة البالغ احلاصل
عــلـى عــمل ال تــتـــعــدى واحــدا من
اثــنــ وهــو مــا يــرجع بــنــســبــة
كبـيرة إلى ضعف مـشاركة الـنساء
في احلياة العامة حسب التقرير.
ويــؤكـد الــتـقــريـر أن "ثــمـة حــاجـة
ماسة إلـى زيادة النمـو والوظائف
نـطقـة نظـرا ألن أكثر من 60 في ا
ــــئــــة من الــــســـكــــان دون سن بــــا
" خصـوصا أن التقديرات الثالث
تــشـيــر إلى انــضـمــام حـوالى 5,5
مــلـيــون شــاب سـنــويــا إلى سـوق
الــعــمل خالل الــســنـوات اخلــمس

قبلة. ا

ويـــشـــيــر أزعـــور إلى عـــامل آخــر
يتمثل في "معاناة العديد من دول
وذج حتميل القطاع نطقة من  ا
الــعـام عـبء الـتــوظــيف إذ يــوفـر
هــــذا الــــقــــطـــاع حــــوالى خُــــمس

الوظائف".
وتــــأتي مـــحــــاربـــة الــــرشـــوة في
صــــــــــــــدارة اإلصـالحـــــــــــــات ذات
األولوية بالنسبة لصندوق النقد
الــدولي الـى جــانب خـــلق فــرص
العـمل لـلـشـبـاب وإدمـاج الـنـساء
في احلـياة االقـتـصاديـة وازدهار
ـواضيع الـقطـاع اخلـاص وهي ا

ؤتمر. التي يتناولها برنامج ا
e−F « hOKIð

ودعي لـلـمـشــاركـة في الـنـقـاشـات
مـسـؤولـون كبـار مـن دول مـنـطـقة
الـشـرق األوسط وشـمال إفـريـقـيا
ومــــــدراء شـــــركــــــات وشــــــبـــــاب
ـثـلون عـن مـنـظمـات اجملـتـمع و
دني. وقد تمحورت اإلصالحات ا
الــــتي أجنــــزت في بــــلــــدان مــــثل
تــونس ومـصـر واألردن بــتـمـويل
مـن صـــنــــدوق الــــنــــقـــد الــــدولي
خـصــوصــا عــلى تــقــلــيص عــجـز
ـــوازنــــة الــــعــــامــــة. لـــكـن هـــذه ا
اإلجـــراءات رافـــقــهـــا ارتـــفــاع في

األسعار ما أثار سخط السكان.
وشـــهــدت تــونس مـــطــلع كــانــون
الـثـاني/يـنــايـر تـظـاهـرات كـبـيـرة
احــــتــــجــــاجــــا عــــلى اإلجــــراءات
التـقـشفـيـة الـتي تضـمـنهـا قـانون
ـالــيــة األخــيــر وبـيــنــهــا زيـادة ا
ضافة مع الضريبة على القيمة ا
مـا يعـانيـه اقتـصاد هـذا البـلد من
جـــراء االضــطـــرابــات الـــتي تــلت

ثورة .2011
ونــصح صــنــدوق الــنــقـد الــدولي
بـنــهج "إصالحــات (...) مـتــوازنـة
اجـتـمـاعـيـا" ردا عـلى االنـتـقادات
ـوجـهة إلـيه بـالعـمل عـلى فرض ا

سياسة تقشفية.
…«ËU *« s  b¹e

وســبق لــلــنــاطق الــرسـمـي بـاسم
الـصــنــدوق جـيــري رايس أن قـال
جوابا عـلى هذه االنتـقادات "إننا
نـدرك بــالــتــأكــيــد اإلحــبــاط الـذي
يـــشــعـــر به الـــشــعـب الــتـــونــسي
ــسـاواة عـلى ـزيـد من ا الـطـامـح 
ـسـاواة االقـتـصـادي (...) لـكـنـنا ا

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ
دخل قرار السـلطات األردنـية برفع
الــدعم عن اخلــبــز حـيــز الــتـنــفــيـذ

اضي. السبت ا
وتـأمل احلكـومـة األردنيـة التي لم
تتـخذ مـثل هذه اخلطـوة منـذ نحو
عقدين في أن تخفف هذه اخلطوة
الضغط على ميزانية البالد وتوفر

نحو  70مليون دوالر.
ووضـعت احلـكـومـة سقـفـا سـعـريا
لـلـخــبـز الـعـربي الـكــبـيـر يـبـلغ 32
قــرشـا ( 45فــلـســا) لــلــكـيــلــوغـرام
الواحـد بعـد أن كان سـعره سـابقا

 16قرشا (22.5فلسا) .
كـــمــا حـــددت احلــكـــومــة الـــســقف
ــعـروف بـاسم الـســعـري لـلــخـبـز ا

'الطابون 'عند  35قرشا (49.3
فلسا) بـعد أن كان سعره  18قرشا

( 25.3فلسا).
أمـا سـعـر اخلـبز الـعـربي الـصـغـير
فــسـيـسـتـقـر عـنـد  40قـرشا (56.3
فـلـسـا) بـزيـادة عن الـسـعـر احلـالي

البالغ  24قرشا ( 33.8فلسا).
ولم تــتـــأثــر أســعــار بــعض أنــواع

اخلبز األخرى.
وتــقــول احلــكــومـــة إنــهــا تــعــتــزم
تـــعـــويـض فـــقـــراء األردنــــيـــ عن

الزيادة في األسعار.
وأوضحت احلـكومـة أنهـا ستـطبق
آليـة لتـخفيف آثـار هذا الـقرار على
الـــفــقــراء وخـــصــصت مـــبــلغ 171
مـلـيـون ديـنار أردني ( 241مـلـيون

دوالر) مـن مــوازنــة الـعــام احلــالي
حتت بند شـبكة األمـان االجتماعي
الـتي تـسـتهـدف إيـصـال الدعم الى
مسـتـحـقـيه لـكنـهـا لم حتـدد قـيـمة
هـذا الـدعم الـنـقـدي الـذي سـتـقدمه

. ستحق إلى ا
WFÝ«Ë  UłU−²Š«

وقـد انـدلـعت احـتـجـاجـات واسـعـة
في عــــام  1996عــــنــــدمـــا أقــــدمت
ــاثــلــة احلــكـــومــة عــلى خــطــوة 
اسـتـجـابـة لـشروط صـنـدوق الـنـقد
الــدولـي ومن أجل احلــصــول عــلى

قروض جديدة.
كما اندلعت احـتجاجات أخرى في
عام  2012عـندمـا رفـعت احلكـومة
الدعم عن أسعار الـوقود للحصول

على قرض من الصندوق.
„öN²Ýô« iOH ð

وتـــقــول احلــكــومـــة إن انــخــفــاض
أســعــار اخلـبــز يــشـجـع الـتــبــذيـر
وإنــهـــا تــتــوقـع أن يــؤدي قــرارهــا

أيضا الى تخفيض االستهالك.
وجاءت هـذه اخلطـوة بعد  10أيام
من إعالن مــجـلس الـوزارء األردني
عن حـزمـة اصالحات ضـمن صـفـقة
مع صـنـدوق الـنـقـد تـتـضـمـن زيادة
في الضرائب تـقول احلكـومة إنها
ضروريـة لتـحقـيق خفض تـدريجي
في الـدين الـعـام وإحيـاء االقـتـصاد
الـــــذي تـــــضـــــرر مـن الـــــنـــــزاعــــات
واالضـــطــرابـــات الــتـي تــشـــهــدهــا

نطقة. ا

وعـلى الـرغم من أن صـندوق الـنـقد
ـرة رفع الـدعم عن لم يـطــلب هـذه ا
اخلــــبـــز إال أنـه ظل يـــكــــرر لـــوقت
طويل أن قـدرة األردن على احلـفاظ
عـلى نظـام الـدعم تتـضاءل من دون
تـدفق رؤوس األمـوال األجـنـبـية أو

ساعدات اخلارجية. ا
وقــال وزيـر الــصـنــاعــة والـتــجـارة
والــتــمــوين يــعــرب الــقــضــاة في
ـئة مـؤتمـر صـحفي إن نـحو 67 با
ــنــتـج يــذهب لـــغــيــر مـن اخلــبـــز ا
أردني في إشارة إلى وجود أكثر
مـن ثـالثــــــــــة مـاليــــــــــ ســــــــــوري
ــني وفــلـــســطـــيــنـي ومــصـــري و
وعــراقي بــ سـكــان األردن الــبـالغ
عددهم  9.5 مالي بـنهـاية 2015

WO½«eO*« vKŽ jGC « nOH ²  e³)« —UFÝ√ nŽUCð WO½œ—_« W uJ(«
وفق دائــرة اإلحـــصــاءات الــعــامــة

األردنية.
ويـبـلغ اسـتـهالك األردن من اخلـبـز

نحو عشرة مالي رغيف يوميا.
وتـفــاعل نـشـطــاء أردنـيــون بـشـكل
واسـع مع هــــاشــــتـــــاغ أطــــلــــقــــته
احلـكـومـة عـلى مـوقع تـويـتر حتت
عـنـوان (#حـقك_تـعـرف) بـالـتـزامن

مع إعالنها رفع الدعم عن اخلبز.
وكــانت رئــاســة الــوزراء األردنــيــة
ــوقع نــشـــرت عــلى صــفــحــتــهــا 
تويـتر صـورة تظهـر أسعـار اخلبز
في األردن وقارنتها بأسعار اخلبز
في بـعض البـلدان الـعربـية كـمصر
والـسـعوديـة وفـلسـطـ واإلمارات

العراق.

w «dF « —UM¹b « dFÝ
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الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية

t «uH «Ë   «ËdC)«
طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«
الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .

w½U¦ « Êu½U  s  29

WO «dF « ‚u «

 
«—

UO
Ýنــتـصــوره بــالـشــكل الــذي تـخــيـله

بدع) روالند فرينش.“ (اخملرج ا
وتــــشــــارك في الــــعــــرض حــــوالي
أربـــعــ مــركــبــة تـــشــمل دبــابــات
وشــاحــنــات وغــواصــة وســيـارات

مـعـدله تـطـلق الـنـيـران. ويـسـتـخدم
الــعـرض تــكـنـولــوجـيــا الـتــصـويـر
ــتـفــرجـ ثالثي األبــعــاد إليـهــام ا
بـحــدوث مــطـاردات ســيــارات عـلى
مسافات ال تتجاوز أرضية القاعة.

وقـــدمت ثـــمــانـــيــــــــة أفـالم ضــمن
سـلــسـلــة (فـاست آنــد فـيــوريـوس)
مــنــــذ عـام  2001وهي واحـدة من
أكــــثـــــر األفالم حتـــــقــــيــــقـــــــــــــــــا

لإليرادات.
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انتـقلت مغـامرات سـيارات سلـسلة
أفـالم (فـــاسـت آنـــد فــــيــــوريـــوس)
الشهيرة من شـاشات السينما إلى
أرض الـواقـع من خالل عـرض حي

مــثــيـر بــدأ اخلــمـيس
في لندن.

مثل ف ديزل أثناء ا
حـمــلـة تـرويـجـيـة في
الـعـاصـمة اإلسـبـانـية
مـدريـد يـوم الـسـادس
من أبــــريل نــــيـــســـان

 .2017تصوير:
ســـرجــيـــو بــيـــريــز -

رويترز
ويـــــــهـــــــدف عـــــــرض
(فـــــــــــــــاسـت آنـــــــــــــــد
فــــيــــوريــــوس اليف)
ــــقـــام عــــلى قــــاعـــة ا
ــغــطــاة إلى (أو. (2ا
جتــــســـيــــد مـــهـــارات
ـثـيـرة التي الـقـيادة ا
اشتهـرت بها سـلسلة

األفالم.
وقـال فـ ديـزل أحـد
جنوم سلسلة األفالم
لرويترز ”حتدثنا عن
عـرض حي لـكـنـنا لم
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بـدوام جـزئـي وقـد ازدادت بـأكـثـر من 50
ئة منذ عام .1997 في ا

وأضــافت ان مــعـدل عــدد ســاعـات الــعـمل
لـلـرجــال الـذين يـعـمـلـون في وظـائف ذات

عدل .0.5 أجور ضئيلة انخفض 
غوغـل أمام الـقضـاء بسبـب "التـميـيز ضد
ـــوظـــفـــ الــــرجـــال" وقـــال مــــحـــلل في ا
ـؤسـسة الـبـحثـيـة ستـيـفان كالرك إنه " ا
عــنـدمـا يـتـحــدث الـنـاس عن سـوق
الــعــمـــال بــانه يــفـــرع من الــرجــال
فــإنـهم عـادة مــا يـقـصــدوا الـعـمـال
تـوسطـة إلى أجزاء ذوي اخلبـرة ا
أخـــرى من الـــعــالـم أو يــخـــتـــفــون
نــهـــائــيــاً جـــراء اســتــخــدام اآلالت

احلديثة بدالً من القوى البشرية.
ـشكـلة في بـريطـانيا وأضاف أن "ا
تـكـمن بـسبب سـاعـات الـعـمل التي
يقضـونها ولـيس بسبب االختالف

في األموال التي يتلقوها".
وأشـار إلى أن " الـنـسـاء يـسـيـطرن
عـــــلى الــــعـــــمل بـــــدوام جــــزئي أو
ـنخـفـضة الـوظائف ذات األجـور ا
إال أن الــرجــال يــنــضـمــون بــشــكل

متزايد إليهن".

أكـــثـــر من  1.060جـــنــــيه إســـتــــرلـــيـــني
ئة. أسبوعيا بنسبة  15في ا

قابل فإن نسبة ما يتقاضاه الرجال في ا
متوسطي الدخل أي  400إلى  660جنيه
عدل 15 إستـرليـني أسبـوعيـا انخـفض 

ئة.  في ا
ـؤســســة إن هـذا الــتـغــيــيـر دفع وقـالـت ا
الــكـثــيــرين من الــرجــال لالجتــاه لــلــعـمل

ÊU e « ≠ ÊbM
قــــالت دراســـة إن الـــعــــديـــد من الـــرجـــال
يـــعـــمـــدون إلى تـــغـــيـــيـــر دوام عـــمـــلـــهم
ويختارون العمل بدوام جزئي عوضاً عن

العمل بدوام كامل كما هو السائد.
وأضــافت يــخـتــار رجل مـن بـ ثــمــانــيـة
رجال الـعـمل بشـكل جزئي في يـومنـا هذا
مـقــارنـة بــواحـد من أصل  12مـنــذ عـقـود

ــؤســســة مــضت وذلك تـــبــعــاً 
" البحثية. "ريزليوش

ؤسسـة أن "الكثير من وأفادت ا
الرجـال الـذين يعـملـون في مهن
ذات أجـور ضــئــيـلــة يــتـجــهـون
للـعمل بدوام جـزئي فيـما أولئك
الــذين يـتــقـاضــون أجـورا أعـلى

يعملون أكثر".
وتــــوصـــــلت الـــــدراســــة إلى ان
نــسبـة الرجال الذين يـتقاضون
أقل من  175جـنــيه إسـتــرلـيـني
ـعـدل  70في أسـبــوعـيـا ازداد 
ـئـة خالل السـنـوات الـعـشرين ا

اضية. ا
وفـي الـــوقت الـــتي ازدادت فـــيه
نـسبـة الـرجال الـذين يـتقـاضون

نـــــصـف ســـــنـــــويـــــة لــــــنـــــتـــــائج
اإلصالحات.

وأطـــلـــقـت مـــصـــر الـــتي يـــعـــاني
اقتصـادها أيضـا منذ ثورة 2011
برنامجا لـإلصالحات االقتصادية
سنة  2016بهـدف احلصـول على
قرض تبـلغ قيمته  12مليار دوالر

(حوالى  9,6مليار يورو). 
·dB « dFÝ .uFð

ـصـريـة بـنـاء وقـررت احلـكـومــة ا
عـلى هـذا الـبـرنـامج تـعـو سـعر
صـرف الـعمـلـة التي فـقـدت نصف

. قيمتها نتيجة التعو
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