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ظريف يقوم بجولة في آسيا الوسطى والقوقاز

وفاة أكبر معمرة في العالم عن 117 عامًا

جونسون لبوتين: انضم إلى التحالف وسنضمن مصالحك في سوريا!

رئيس إندونيسيا: خاب ظني بك أيها الملك سلمان!

يب��داأ وزير اخلارجية الإيراين، حمم��د جواد ظريف الأحد جولة يزور خاللها 3 دول 
يف اآ�ص��يا الو�صطى والقوقاز، على راأ�س وفد ي�ص��م �صيا�صيني واقت�صاديني اإيرانيني 

رفيعي امل�صتوى.
وقال بهرام قا�ص��مي، املتحدث الر�صمي با�ص��م وزارة اخلارجية الإيرانية اإن الوزير 

ظريف �صيبداأ �صباح الأحد جولة على دول تركمان�صتان وقرغيز�صتان وجورجيا.
واأ�ص��اف قا�ص��مي باأن اأكرث من 20 من النا�صطني القت�صاديني ومندوبي �رشكات 
�ص��رافقون وزي��ر اخلارجية يف جولته هذه. مو�ص��حا باأن هذه اجلول��ة تاأتي على 
اأعتاب الذكرى ال� 25 لتاأ�ص��ي�س هذه الدول بعد انهيار الحتاد ال�ص��وفييتي واإقامة 

عالقات ديبلوما�صية معها.

ُتوفي��ت، ال�ص��بت، يف اإيطاليا اأك��ر معمرة يف العامل، عن عم��ر ناهز 117 عاما، 
وفق ما ذكرته تقارير اإعالمية.

وول��دت اإمي��ا موران��و يف 29 نوفم��ر/ ت�رشين الث��اين ع��ام 1899 يف منطقة 
بيدمونت باإيطاليا.واأُعلنت مورانو ر�صميا اآخر �صخ�س حي ولد من القرن التا�صع 

ع�رش.
وع��زت املعمرة الراحل��ة طول عمرها اإىل عوامل وراثي��ة اإىل جانب نظام غذائي 
قا�ٍس يعتمد على تناول ثالث بي�ص��ات يوميا، اثنان منها نيئتان، خالل ت�صعني 

عاما.
وكان��ت موران��و اأك��ر اأ�ص��قائها الثماني��ة، وكان��ت الوحي��دة التي ف��اق عمرها 

اأعمارهم. وتوفيت يف منزلها مبدينة فربانيا ال�صمالية.
ومل ميت��د عمره��ا على ثالثة قرون فح�ص��ب، بل حتمل��ت زواجا قا�ص��يا، وفقدان 

ولدها الوحيد، وحربني عامليتني وعا�رشت اأكرث من 90 حكومة اإيطالية.
واعرتف��ت مورانو باأن طول عمرها فيه جانب وراثي، اإذ بلغت والدتها 91 عاما 

بينما ناهز عدد من �صقيقاتها املئة عام.
كما يعود ذلك اإىل اتباعها نظاما غذائيا قا�صيا يعتمد على تناول ثالث بي�صات 

يوميا، اثنان منهم نيئتان، لأكرث من 90 عاما.

 

اإلفراج عن عميدة األسيرات الفلسطينيات 
بعد 15 عامًا

اأف��اد املركز الفل�ص��طيني لالإعالم ب��اأن اإ�رشائي��ل اأفرجت اليوم عن عميدة الأ�ص��رات 
الفل�صطينيات لينا اجلربوين بعد اعتقال دام 15 عاما.

واجلربوين )40 عاما(، اعتقلت عام 2002 بتهمة م�صاركتها يف خلية تابعة حلركة 
اجلهاد الإ�ص��المي قامت بعمليات داخل اإ�رشائيل وحكم عليها بال�ص��جن ل�17 عاما، 

وا�صتاأنف احلكم فيما بعد ليتم تخفي�صه اإىل 15 عاما.
واجلربوين، الأ�ص��رة الوحيدة التي ق�ص��ت فرتة احلكم الطويلة هذه وب�صكل متوا�صل، 
وتكون بذلك قد جتاوزت ما ق�صته الأ�صرة عطاف عليان التي ق�صت حكما بال�صجن 

14 عاما، ب�صكل غر متوا�صل.
وت�ص��تعد بل��دة عرابة البط��وف يف منطقة اجلليل داخل اإ�رشائيل ل�ص��تقبال الأ�ص��رة 
املح��ررة مبهرج��ان �ص��خم. وكان من املق��رر الإفراج عنها �ص��من �ص��فقة تبيي�س 
ال�صجون من الأ�صرات خالل �صفقة �صاليط، اإل اأن اإ�رشائيل تراجعت عن الإفراج عنها 

وعن اأ�صرات اأخريات بحجة اأن ال�صفقة ل ت�صملهن.

دان��ت الأمم املتحدة تفجر حاف��الت اخلارجني من 
الفوعة وكفريا يف حلب ال�صورية والذي راح �صحيته 

ع�رشات القتلى واجلرحى معظمهم اأطفال ون�صاء.
وق��ال �ص��تيفان دوجاري��ك، املتحدث با�ص��م الأمني 
الع��ام لالأمم املتحدة، يف بي��ان، "اإننا ندين الهجوم 
ال��ذي وق��ع يف منطقة الرا�ص��دين غ��رب مدينة حلب 
على 5 اآلف �ص��خ�س مت اإجالوؤهم من بلدتي الفوعة 
وكفري��ا اإىل املناطق التي ت�ص��يطر عليها احلكومة.. 
نع��رب عن تعازينا لأ�رش �ص��حايا احل��ادث ونتمنى 

دوجاري��ك  ولف��ت  للم�ص��ابني".  العاج��ل  ال�ص��فاء 
اإىل اأن عملي��ة الإج��الء كان��ت جت��ري وفق��ا لتفاق 
البلدات الأربع الذي ي�ص��مل الفوعة وكفريا وم�صايا 
والزبداين. ودعا دوجاريك كافة الأطراف اإىل �صمان 
�صالمة واأمن اأولئك الذين ينتظرون اإجالءهم، م�صرا 
اإىل اأن��ه "يجب تقدمي اأولئك امل�ص��وؤولني عن الهجوم 
اإىل العدال��ة". كما دانت اإيران التفجر ب�ص��دة، وقال 
املتحدث با�ص��م وزارة اخلارجية بهرام قا�صمي، "اإن 
اجلرمية املخزية واللئيمة التي ارتكبها الإرهابيون 
التكفري��ون يف اعتدائهم على احلافالت التي حتمل 
اأفرادا من املحا�رشين يف بلدتي الفوعة وكفريا يف 

�ص��وريا وقتل الع�رشات من الأطفال والن�صاء الأبرياء 
والع��زل، اأ�ص��اف �ص��فحة عار اأخ��رى للممار�ص��ات 
الدنيئ��ة وال�ص��جل الق��امت لالإرهابي��ني وحماته��م". 
وقدم قا�ص��مي تعازيه وموا�ص��اته للحكومة وال�صعب 

ال�صوريني وذوي �صحايا التفجر.
بدورها ا�ص��تنكرت وزارة اخلارجية العراقية، تفجر 
اأم�س واأكدت اأن ا�ص��تهداف املدنيني يعك�س "قباحة" 

بع�س القوى امل�صلحة يف �صوريا.
واعت��رت اخلارجية اأن "حالة ال�ص��تهداف املبا�رش 
للمدني��ني وزجه��م يف ه��ذا ال�رشاع يعك���س قباحة 
املنه��ج ال��ذي تتبن��اه بع���س الق��وى امل�ص��لحة يف 

�صوريا وابتعادها عن اأب�صط قيم الإن�صانية"، مطالبة 
ب�"وقف��ة دولية حقيقية لكبح جماح هذه اجلماعات 
الوح�ص��ية ومعاقبته��ا". يذك��ر اأن اإرهابي��ني فجروا 
�ص��يارة مفخخة كانت حمملة باملواد الغذائية اأم�س 
يف منطق��ة جتم��ع احلاف��الت و�ص��يارات الإ�ص��عاف 
التي تنقل 5 اآلف �ص��وري من اأهايل كفريا والفوعة 
منطق��ة  �ص��اعة يف   24 م��ن  اأك��رث  من��ذ  املتوقف��ة 
الرا�ص��دين ا�صتعدادا للدخول اإىل حلب يف اإطار اتفاق 
البلدات الأربع )كفريا والفوعة- الزبداين وم�صايا(، 
واأ�ص��فر التفجر عن �صقوط ع�رشات القتلى واجلرحى 

معظمهم من الأطفال والن�صاء.

دعا وزير اخلارجية الريطاين مو�صكو اإىل اللتحاق 
بتحالف وا�صنطن الدويل وقتال "داع�س" يف �صوريا 
لق��اء عالقات مثمرة مع الرئي�س الأمريكي و�ص��ون 

امل�صالح ال�صرتاتيجية الرو�صية يف �صوريا.
وكتب وزير اخلارجية الريطاين بوري�س جون�ص��ون 
 ،The Daily Telegraph ن�رشت��ه  يف مق��ال 
اأنه "بو�ص��ع مو�صكو الن�ص��مام اإىل التحالف الدويل 
الذي ي�صم 60 بلدا ملكافحة "داع�س" واحلفاظ على 
م�ص��احلها ال�صرتاتيجية يف �صوريا مع فر�صة بناء 

عالق��ات ثمرها اأوفر مع الرئي���س الأمريكي دونالد 
ترامب".

ودعا جون�صون رو�ص��يا اإىل العمل على وقف اإطالق 
الكيميائ��ي مب��ا يخ��دم  ال�ص��الح  ا�ص��تخدام  ومن��ع 
"حتقيق الت�صوية ال�صيا�صية التي من �صاأنها تخلي�س 

ال�صوريني من /الرئي�س ال�صوري ب�صار/ الأ�صد".
وه��م  الأ�ص��د/،  /اأي  اأنق��ذوه،  "الرو���س  واأ�ص��اف: 
ق��ادرون عل��ى امل�ص��اعدة يف رحيل��ه ع��ر عملي��ة 
انتقالي��ة ميكن التحكم به��ا، مبا يخدم احلفاظ على 
اأجه��زة الدول��ة واإح��الل ال�ص��تقرار والتعددي��ة يف 

�صوريا".

اأعرب الرئي�س الإندوني�صي جوكو يويدودو عن خيبة 
اأمله بعد اإعالن ال�ص��عودية ا�صتثمار 65 مليار دولر 
يف ال�ص��ني، مقارن��ة با�ص��تثمار 6.71 مليار دولر 

يف اإندوني�صيا.
وق��ال الرئي���س الإندوني�ص��ي خالل زيارت��ه ملدينة 
�صريبون مبحافظة جاوة الغربية الأ�صبوع اجلاري 
 "The Jakarta Post" بح�صب ما نقلته �صحيفة
اإن "ا�صتثمار ال�صعودية يف اإندوني�صيا كبر، اإل اأنني 
منده���س من اأن امللك �ص��لمان بن عب��د العزيز حني 
ذهب لل�ص��ني وقع عق��ودا جت��اوزت 870 تريليون 

روبيه )حوايل 65 مليار دولر(".
واأ�ص��اف "حتى اأنني حملت املظلة للملك، غر اأننا 
ح�ص��لنا عل��ى مقدار اأق��ل. لقد خ��اب اأمل��ي قليال"، 
م�ص��را اإىل املعامل��ة اخلا�ص��ة، الت��ي تلقاها امللك 

�ص��لمان بن عب��د العزيز خ��الل زيارته لإندوني�ص��يا  
ال�صهر املا�صي.

وفيم��ا اعتر وقتها معاملة خا�ص��ة حم��ل الرئي�س 
الأندوني�ص��ي املظلة خالل ا�ص��تقباله امللك �ص��لمان 

الذي ترافق مع هطول اأمطار غزيرة.
وقام الرئي�س يويدودو �صخ�ص��يا بالرتحيب بامللك 
عند و�ص��وله اإىل مطار هاملبر دانكو�ص��وما �رشقي 
جاكرتا. ع��دا عن موكب ال�رشطة وفر�ص��ان اجلي�س، 
وه��ي اأمور ن��ادرا ما ت��رى خالل زيارة اأي �ص��يف 
اآخ��ر للبالد. ووعد الرئي�س باإجراء مكاملات هاتفية 
م��ع امللك وويل ويل العهد الأمر حممد بن �ص��لمان 

ملناق�صات اأكر بخ�صو�س ال�صتثمار.
وقوبل��ت زيارة املل��ك اإىل اإندوني�ص��يا بتفاوؤل كبر 
على م�ص��توى البالد. حيث اعترت زيارة تاريخية، 
واأن املل��ك �ص��لمان كان اأول مل��ك �ص��عودي ي��زور 

اأندوني�صيا منذ 47 عاما.

ع��ررّ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته 
يف رك��وب عرب��ة امللك��ة الريطاني��ة اإليزابي��ث 
الثاني��ة املذهب��ة واجتي��از �ص��وارع لن��دن على 
اإىل اململك��ة  متنه��ا خ��الل زيارت��ه املنتظ��رة 

املتحدة.
 The Sunday Times �ص��حيفة  وذك��رت 
الريطانية يف عددها ال�صادر يوم اأم�س ال�صبت، 
اأن دائرة املرا�ص��م يف البيت الأبي�س اأ�صارت اإىل 
الأهمي��ة املعنوي��ة الت��ي �ص��تحملها يف طياتها 

رحلة ترامب وامللكة الريطانية عر و�صط لندن 
قبل الو�ص��ول اإىل ق�رش باكنغهام الذي �ص��ينزل 

فيه ترامب �صيفا على امللكة.
�رشط��ة بريطاني��ا م��ن جهتها، اأك��دت اأن تنظيم 
وجهة �ص��ر ترامب وامللكة و�ص��ط لن��دن يتطلب 
و�ص��ع خطة اأمنية معقدة للغاية ل�صمان �صالمة 
الزعيم��ني واحل�ص��ود التي �صت�ص��طف لتحيتهما 

على طول طريقهما.
وتق��رتح ال�رشط��ة الريطاني��ة تركي��ب زج��اج 
م�ص��فح للعرب��ة حلماي��ة م��ن فيها، فيم��ا يوؤكد 
اخل��راء اأن الزج��اج املقرتح اإذا حمى م�ص��تقلي 

العرب��ة من الر�ص��ا�س، فلن ي�ص��د عنهما قذيفة 
م�صادات الدروع املحمولة على الكتف.

جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن الرئي�س الأمريكي �ص��وف 
ي��زور بريطانيا يف الأ�ص��بوع الث��اين من اأكتوبر 
املقب��ل، رغ��م المتعا���س يف اأو�ص��اط �رشيح��ة 

وا�صعة من الريطانيني على زيارته.
ففي فراير املا�ص��ي، وفور الإع��الن عن زيارة 
ترام��ب اإىل لن��دن، �ص��هدت بريطاني��ا موجة من 
ن مليون  الحتجاج��ات على هذه الزي��ارة، ودورّ
بريطاين تواقيعهم يف عري�صة مفتوحة معربني 

فيها عن رف�صهم ا�صتقباله يف بالدهم.

متكن��ت قوات حر�س احلدود الإيطالية وقوارب اأخرى 
ال�صبت من انقاذ قرابة 3 اآلف مهاجر قبالة ال�صواحل 
الليبية، وفق ما اأعلنته منظمة اأملانية غر حكومية.

ياأت��ي ه��ذا بعد اأقل م��ن يوم من اإنقاذ اأك��رث من األفي 
مهاج��ر غ��ر �رشعي قبال��ة ال�ص��واحل الليبي��ة كانوا 

يحاولون الو�صول اإىل اأوروبا.
اإنق��اذ  35 عملي��ة  اإن  وقال��ت ال�ص��لطات الإيطالي��ة 

اأطلقت، ال�صبت.
وقال��ت املنظم��ة الأملاني��ة "جوجند ريتي��ت"، التي 
�ص��اركت يف عمليات الإنقاذ، اإن حالة الطق�س اجليدة 
يف البح��ر املتو�ص��ط �ص��اعدت عل��ى تكثي��ف عمليات 
الإنقاذ. وقالت بولني �صميت، املتحدثة با�صم جوجند 
ريتيت، اإن 1000 �صخ�س اآخرين يف انتظار اإنقاذهم 

من قواربهم املتهالكة يف عر�س البحر املتو�صط.
عملي��ات  يف  للم�ص��اركة  ق��وارب  و�ص��ول  ويتوق��ع 
الإنقاذ، بح�ص��ب �ص��ميت. وقالت �ص��ميت: "مل نتعامل 
عل��ى الإط��الق مع ه��ذا الع��دد الكب��ر يف اآن واحد." 
وكان م�ص��وؤولون اإيطالي��ون و�ص��هود عي��ان قال��وا، 
اجلمع��ة، اإن اأكرث من األفي مهاجر اأنقذوا من قورابهم 
املطاطية املتهاكلة من عر�س البحر املتو�صط. وقال 
متح��دث با�ص��م خفر ال�ص��واحل الإيط��ايل اإن عمليات 
الإنقاذ التي اأطلقها خفر ال�ص��واحل و�ص��فن ملنظمات 
غ��ر حكومي��ة متكن��ت م��ن اإنق��اذ اأكرث م��ن 2000 

�صخ�س كانوا على منت 16 قاربا مطاطيا.

األمم المتحدة بعد إيران تدين تفجير حافالت الفوعة وكفريا

الكويت.. زيادة التذمر من الوافدين

إنقاذ 3 آالف مهاجر قبالة عين ترامب على عربة الملكة البريطانية المذهبة
السواحل الليبية

واشنطن - وكاالت

طرابلس - متابعة

واشنطن -وكاالت

األتراك يصوتون في استفتاء على تعديالت دستورية

تعدي��الت  عل��ى  ا�ص��تفتاء  باأ�ص��واتهم يف  الأت��راك  ي��ديل 
د�صتورية تهدف اإىل منح الرئي�س �صالحيات وا�صعة.

وي�ص��عى الرئي�س رجب طي��ب اأردوغ��ان اإىل حتويل النظام 
احلكوم��ي من برمل��اين كما هو ال�ص��اأن حاليا اإىل رئا�ص��ي 
تنفيذي. وع�ص��ية الت�ص��ويت ق��ال اأردوغان اأمام ح�ص��د من 
اأن�ص��اره اإن الت�ص��ويت ل�ص��الح التعدي��الت "يجع��ل تركيا 
اأقوى". ويقول اأن�ص��ار احلزب احلاكم اإن اإقرار ال�صالحيات 
الوا�ص��عة من �ص��اأنه اأن يب�ص��ط ويحدث العمل احلكومي؛ يف 
حني يرى معار�ص��و احلكوم��ة اأن التعديالت املقرتحة من 

�صاأنها اأن تقود اإىل ا�صتبداد الرئا�صة ب�صكل متزايد.
وقد ميهد ال�ص��تفتاء على التعديالت املقرتحة لأكر تغير 

يف نظام احلكم منذ تاأ�صي�س اجلمهورية الرتكية.
وياأتي ال�ص��تفتاء احلايل اأي�صا يف ظل حالة الطوارئ التي 
فر�صتها احلكومة يف اأعقاب حماولة النقالب الفا�صلة يف 

منت�صف �صهر يوليو متوز املا�صي.
واتخذت احلكومة اإجراءات اأمنية �صارمة قادت اإىل اعتقال 

ع�رشات الآلف من الأ�صخا�س.
واأ�صبح اأردوغان رئي�صا لرتكيا، وهو من�صب فخري اإىل حد 
كبر، يف عام 2014 بعد اأكرث من عقد ق�ص��اه يف من�ص��ب 
رئي���س ال��وزراء. وين�س التغي��ر الد�ص��توري املقرتح على 
اإلغ��اء من�ص��ب رئي�س احلكومة وال�ص��ماح بالت��ايل للرئي�س 

بتعيني الوزراء وجعل الإجراءات احلكومية حتت �صلطته.
ويقول اأردوغان اإن النظام اجلديد ي�ص��به النظام الرئا�ص��ي 

املعمول به يف فرن�صا والوليات املتحدة.
يرى معار�ص��و التعديالت الد�ص��تورية اأنها �ص��تحول نظام 
احلك��م اإىل حك��م رج��ل واحد يجم��ع بني يديه �ص��الحيات 
وا�صعةم�ص��در ، يرى معار�ص��و التعديالت الد�ص��تورية اأنها 
�ص��تحول نظام احلكم اإىل حكم رج��ل واحد يجمع بني يديه 
�ص��الحيات وا�ص��عة، ويوؤكد على اأن التعديالت الد�ص��تورية 
�صتجلب ال�صتقرار لرتكيا يف وقت تف�صت فيه ال�صطرابات 
يف ظ��ل التم��رد ال��ذي يق��وده ح��زب العم��ال الكرد�ص��تاين 
املحظ��ور، وتنفيذ عمليات اإرهابية من طرف تنظيم الدولة 
الإ�ص��المية وانت�ص��ار الت�ص��دد وا�ص��تمرار النزاع يف �ص��وريا 
املج��اورة الذي قاد اإىل تدفق نحو ثالثة ماليني لجئ من 

هذا البلد.

انقرة -  وكاالت

ذكرت وكالة "بلومربغ" 
اأن عدوى الغ�ضب، 

الذي يجتاح العامل �ضد 
الوافدين الأجانب، قد 

انتقلت اإىل دول يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط الغنية 

بالنفط مثل الكويت.

و�ص��لط مق��ال ن�رشت��ه الوكال��ة القت�ص��ادية موؤخرا 
ال�صوء على ردة فعل املواطنني على �صيا�صة التق�صف 
يف الكوي��ت ب�ص��كل خا���س، ودول جمل���س التع��اون 

اخلليجي ب�صكل عام.
وقال��ت "بلومرغ" اإن حركة �ص��د الوافدين الأجانب 
ب��داأت يف الكوي��ت بالزي��ادة، يف ظ��ل �ص��حب بع�س 
العطاي��ا، الت��ي كان يتمت��ع به��ا الكويتيون، ب�ص��بب 
انخفا�س اأ�ص��عار النف��ط. ما اأثار حالة من ال�ص��تياء 

بني بع�س الوافدين.
�رشك��ة  يف  �ص��ابقة  م�ص��وؤولة  قال��ت  جهته��ا،  م��ن 
عل��ى  اإن  "بلوم��رغ"  وكال��ة  بح�ص��ب  ا�ص��تثمارية 
ال�ص��كانية  الرتكيب��ة  اإ�ص��الح  الكويتي��ة  احلكوم��ة 
بفر���س ال�رشائب عل��ى الأجانب، قب��ل اأن تطلب من 
املواطن��ني اأن يدفعوا، واأ�ص��افت "ي�ص��عر املواطنون 
باأن ال�ص��تحقاقات التي نح�صل عليها تفتقد العدالة 
الجتماعي��ة". ويف الكوي��ت، الت��ي يبل��غ تعداده��ا 
ال�صكاين 4.4 ماليني ن�صمة، ت�صكل العمالة املهاجرة 
مقارن��ة باملواطنيني 3 اإىل 1، وحت�ص��ل ه��ذه الفئة 

على رعاية �صحية مدعومة من الدولة.
وتطال��ب النائب �ص��فاء الها�ص��م )50 عام��ا(، وهي 
ال�صيدة الوحيدة يف جمل�س الأمة الكويتي املكون من 
50 مقع��دا، برتحيل الوافدين، الذين ي�ص��تغلون مبهن 
ال�صباكة والتعليم، اأو فر�س �رشيبة على ا�صتخدامهم 
الطرق يف حال بقوا يف البالد، حيث يرى البع�س اأن 

الوافدين ميت�صون موارد الدولة.
وياأت��ي ذل��ك يف وق��ت تت�ص��اعد في��ه ال�ص��غوط يف 
الكويت خلف�س فاتورة الدعم، التي و�ص��لت اإىل 5.1 
ملي��ارات دين��ار )ح��وايل 16.83 ملي��ار دولر( يف 

العقد الأخر حتى عام 2015. 
ونظرا اإىل الرتدد يف ا�ص��تنزاف ال�ص��ندوق ال�ص��يادي 

البالغة قيمة اأ�ص��وله 592 مليار دولر، زادت اأهمية 
الحتف��اظ بالأم��وال لالأجيال املقبل��ة، لهذا توجهت 
الدولي��ة،  الدي��ن  اأ�ص��واق  اإىل  الأوىل  للم��رة  الدول��ة 

لقرتا�س 8 مليارات دولر يف ال�صهر املا�صي.
وكان��ت ال�ص��دامات املتكررة بني الن��واب واحلكومة 
اأدت اإىل تاأجي��ل م�ص��اريع ا�ص��تثمارية يف ال�ص��نوات 
الأخرة، الأمر الذي جعل الكويت تتاأخر عن نظرائها 

يف تخلي�س اقت�صادها من العتماد على النفط.
ويق��ول عبدالك��رمي الكندري، يحمل �ص��هادة دكتوراه 
يف القان��ون التج��اري م��ن جامعة �صرتا�ص��بورغ يف 
فرن�ص��ا اإن م��ا يج��ري يف الكويت موؤخ��را لي�س تبنيا 
لنهج مع��اد للمهاجرين كما فع��ل دونالد ترامب يف 
اأمريكا اأو �ص��عبوية مارين لوبان يف فرن�ص��ا، م�ص��را 
اإىل اأن التعام��ل م��ع العج��ز يفر���س اإع��ادة التفكر 

ب�صيا�صات الدولة.
واأ�ص��اف الكندري اأن �صكواه لي�صت �صد العمالة التي 

تبني ناطحات ال�ص��حاب، اأو �ص��ائقي �صيارات الأجرة 
اأو مم��ن يعم��ل يف قط��اع اخلدم��ات، فالكويتيون ل 
يريدون هذه الوظائف اأ�صال. لكنه يعتقد اأن الأجانب 
كاملديري��ن  املهني��ة  الوظائ��ف  ي�ص��غلوا  األ  يج��ب 
واملعلم��ني، ل�ص��يما اأن مع��دل البطال��ة ر�ص��ميا بني 

املواطنني ي�صل اإىل %4.7.
وت�صر اإح�ص��ائية ر�صمية اإىل اأن متو�صط الأجر، الذي 
يتقا�ص��اه خري��ج اجلامعة من الكويتيني و�ص��ل اإىل 
1350 دين��ارا �ص��هريا يف 2015، بينم��ا تقا�ص��ي 

الأجنبي الذي يحمل املوؤهالت ذاتها 490 دينارا.
اإ�ص��افة اإىل ذلك، و�ص��ل التفاوت يف متو�صط الأجور 
ب��ني املواطنني والوافدي��ن اإىل 1113 دينارا مقابل 
120 دينارا. كما يح�ص��ل الكويتيون بح�ص��ب وكالة 
"بلوم��رغ" عل��ى امتي��ازات ح�رشي��ة  كالأرا�ص��ي 
املجانية لبناء م�صاكن، وقرو�س بدون فائدة، ومنح 

درا�صية وزواج.

الكويت - وكاالت لندن - وكاالت

إندونيسيا - وكاالت


