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بلجيكا

تســاؤالت كثيرة وتكهنات تُطرح حول احتمال تأجيل 
قمة مجلس التعاون لدول اخلليج في ظل عدم االتفاق 
علــى انعقاد قمة مجلس التعــاون اخلليجي العادية 

بالكويت في ديسمبر املقبل، 3017

علما ان القمة اخلليجية لم تتأخر عن االنعقاد السنوي، 
منذ عام 1981، رغم اخلالفات التي كانت تنشــب بني 

الدول األعضاء”.

احتماالت كثيرة يجري تداولها تراوح بني تأجيل القمة 
أو إلغائهــا أو نقلها إلى الريــاض أو انعقادها بغياب 
قطر. ولكن الســيناريو األخطر هو ذلــك الذي يتنبأ 
بتصدع وتفكك اجمللس وتشــكل كيانــات خليجية 
جديدة. فاحتمــال قيام كونفدرالية جتمع بني اإلمارات 
والســعودية والبحريــن وارد وأيضا فكرة تشــكيل 
تكتل من الدول األربع املقاطعة لقطر، أي الســعودية 
واإلمــارات والبحرين ومصر، مــع محاولة اجتذاب دول 

أخرى مثل السودان

ومن املمكن أيضا قيام كيان يجمع دول اخلليج الثالث 
املقاطعة لقطر قد يشجع الكويت على التقارب أكثر 

مع قطر وعمان لتشّكل احتاداً ثالثياً مقابالً

والســيناريو األقل خطر إعطاء قطــر “فرصة أخيرة 
ونهائية لالمتثال ملطالــب” الدول التي تقاطعها، وإال 
“فاســتئصالها نهائياً” من املنظومــة اخلليجية، قد 
يكون سبباً النفراط عقد الكيان التعاوني الوحيد” في 

اخلليج.

 

والسؤال احملوري هل املشكلة في السياسة القطرية 
مثلما تقول دول املقاطعة أم في القيادة نفسها كما 
يهمس مسؤولون كثر في هوامش اإلعالم واملنتديات. 
“القمة أضحت بحكم املؤجلة، وتأجيلها حصل ألجل 
غير معلوم لكــن تفاصيل تأجيل القمة أو نقلها إلى 
مكان آخر ال تــزال تكهنات “في نطــاق غير املعروف، 
واألزمة متّر بتغّيرات كبيرة في الفترة احلالية بشــكل 
يجعل جميع االحتماالت واردة”. في ظل فشــل جهود 
الوساطة الكويتية واألمريكية في إيجاد مخرج يعيد 
التقاء الدول الســت. ألن الواليــات املتحدة تعتقد أن 
التضحيــة مبجلس التعاون اخلليجي ســيكون خطأً 

جسيماً. حيث املصدر األهم عامليا للطاقة.

التكهنات اخلليجية الأكرث خطورة
على م�ضتقبل جمل�س التعاون 

اخلليجي

ماذا لو طالب البلجيكيون اإجراء ا�ضتفتاء بال�ضتقلل  ؟االفتتاحية
ِاْلِتبا�س...

  

بعد االستفتاء لصالح خروج بريطانيا 
من االحتــاد األوروبــي، نزل هــذا اخلبر 
كالصاعقة على أســواق املال األوروبية 
والعاملية، وكانت العواقب أكثر تشاؤما 
مما قــد يدفع  دول االحتــاد االوروبي نحو 
الركود. وبعد أن قــوض خروج بريطانيا 
الثقة في مستقبل االحتاد األوروبي انبرت 
أصوات املشــككني في أوربا في بعض 
الدول األعضاء داعية على نهج سبيل 
بريطانيــا واخلروج من االحتــاد األوروبي، 
وطالبوا بالتصويت الشعبي بخصوص 
االنتماء إلى االحتاد األوروبي وذلك في كل 

من فرنسا والدامنرك وهولندا والسويد..

اما الصاعقة الكبرى اعالن  اســتفتاء 
إقليم كتالونــي باالنفصال عن مدريد  
حيــث  األخيرة ألغت بقرار من  احملكمة 
الدستورية قوانني سمحت لبرملان إقليم 
كتالونيا بإجراء االستفتاء بشأن تقرير 
املصير وتعيني أعضاء االحتاد االنتخابي 

في اإلقليم،.  

وجاء في قرار احملكمة أنها تصف “املرسوم 
بشأن إجراء االستفتاء حول تقرير املصير 
عن 6 سبتمبر/أيلول بأنه غير دستوري 
وليست لديه أي قوة شرعية وأضافت 
احملكمة أن إقليم كتالونيا ليست لديه 
أي صالحيات إلجراء االستفتاء .يُذكر أن 
وصول كارلس بوغدمونت إلى بروكسل، 
جاء   بعد يوم واحد، من إعالن وزير الدولة 
الالجئني  وشــؤون  بالهجــرة  املكلف 
تيو فرانكني، عضــو احلزب الفالمنكي 
االنفصالــي، أن بــالده “ترحب بالزعيم 
الكتالوني على أراضيها، وستمكنه من 

اللجوء السياسي، إذا طلبه 

امــام تلك األجــواء الصعبــة وحالة 
االنكمــاش االقتصادي  لــدول االحتاد 
األوروبــي من تردي أوضاع سياســيا او 
اقتصاديا تظهر مــن جديد دعوات من 

أقاليم أوروبية غنية باالنفصال . 

إن تصاعد قــوة “الفالمان” االقتصادية 

والسياســية وأغلبيتهــم العدديــة 
سمح للتيار القومي الفالماني بإيجاد 
ركيــزة يســتند عليها فــي مطالبه 
القومية. واســتنادا لهذه القوة أصبح 
التيار القومي لديه خلفيات سياسية 
واقتصادية وأصبحت املطالبة مبزيد من 
الصالحيات داخل إطار الدولة الفديرالية 
هو املطلب املشــترك لــكل األحزاب 
الفالمانية مــا عدا احلــزب العنصري 
 Vlaams Belang الفالمانية  املصلحة 
الذي يطالب بتقسيم بلجيكا وإنشاء 
دولــة “فالمانية” بال مقدمــات وحزب 
“التحالف الفالماني اجلديد “ N-VA الذي 

يطالب بدولة كونفدرالية. 

أخطر مــا أنتجته محصلــة األزمات 
البلجيكية هو بلقنة مبعنى استغالل 
القوميــات الصغيرة والتــي تؤدي في 
النهاية إلى نشوء دول جديدة مستقلة 
على حساب منطقة موحدة جغرافيا 
خلريطة السياســية ً ففــي بلجيكا 
ال يوجــد حزب وطنى إمنــا كل األحزاب 
جهوية، لذلك فهذه األحزاب ال يعنيها 
غيــر الناخــب الذي يوجد فــي اجلهة 
التي تقدم فيهــا لوائحها االنتخابية 
وإهمال أية مطالب للناخب في اجلهة 
األخرى. هذه البلقنــة أدت إلنتاج حالة 
استقطاب سياسية شــديدة وهو ما 
يسمح لألحزاب القومية وخصوصا في 
الشــمال على اللعب على وتر احلمولة 
التاريخية في العالقات بني اجملموعتني 
اللغويتني. فرغم أن العائالت السياسية 
االشتراكية واملســيحية الدميقراطية 
سيطرت  الليبرالية  للعائلة  باإلضافة 
السياســية ملدة طويلة  اجملريات  على 

جدا، إال أن األزمات املتوالية بني املكونني 
اللغويني أدت لبروز أحزاب بدأت صغيرة 
وكبــرت مع كبــر األزمــة. وحتى هذه 
العائــالت فقدت كل الصالت التي كان 
يجمعها على املســتوى اإليديولوجي 
وأصبــح الهاجس لديها هــو ترضية 
الناخب إمــا الفرانكفوني أو الفالماني 
وأصبح مــن العادي جدا أن تتشــكل 
احلكومات من أطياف مختلفة من كال 

اجلانبني بعيدا عن أي تناغم سياسي

شــكلت  هذه النقطة أكبر مشكلة 
تواجها بلجيكا حاليا، والغريب أن كل 
األحزاب في الشــمال كما في اجلنوب 
متفقة على مبدأ اإلصــالح إال أن هذه 
الغرابــة تنتفي في فهــم كل طرف 
لتفاصيل هــذه اإلصالحــات. فأحزاب 
الشمال تطالب القيام بإصالحات جذرية 
البلجيكية وهذه  في هياكل الدولــة 
املطالــب تتبناها األحــزاب الفالمانية 
الدميقراطيــة. وهــي مطالب تعني مما 
تعنيه إعطاء صالحيات أوســع مما هي 
اآلن للجهــات في ميادين التشــغيل 
هذه  والضرائب.  االجتماعــي  والتأمني 
املطالــب جتــد توجســا حقيقيا من 
قبل األحــزاب الفرانكفونية خصوصا 
وهو  االجتماعي  التأمني  مبدأ تقسيم 
تخوف مشروع خصوصا أن جزءا كبيرا 
مــن اإلعانــات االجتماعيــة والتأمني 
“الفالمــان” عبر ما  الصحي يدفعــه 
يعرف بالتحويــالت اجلهوية التي تصل 
إلى 13 مليار يورو ســنويا يدفعها دافع 
“لوالونيا” عبر  الضرائب في “فالنــدرز” 
وتتخوف  الفدراليــة.  اإلعانــات  نظام 
األحــزاب الفرانكفونية مــن وجود نية 
لبداية تقسيم الدولة عبر خلق شمال 
غني وجنوب فقير وبداية تأسيس لنظام 

كنفدرالي.
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خاص املدار
نشرت صحيفة Echo دراســة أجنزها االحتاد البلجيكي 
للشركات )FEB( تكشف عن تواصل انخفاض االستثمار 

العام في البنية التحتية.

وعلى مــدى الفترة املمتدة مــن 3010 إلى 3016 احتلت 
بلجيكا الرتبة األخيــرة بأوروبا بنســبة %0,6 من الناجت 
احمللي اخلام الذي مت ضخه في جتهيزاتها. وإجماال، شــكل 
االســتثمار العام البلجيكي %3,4 من الناجت احمللي اخلام 
خــالل الفترة ما بني 3010 إلــى 3013، أي بـ 9 مليار يورو. 
ومت تخصيص %43 من هذا املبلغ للخدمات العامة، و37% 
للبنيات التحتية و%17 للســكن و%14 للمستشفيات 
واملدارس وللتغلب على أوجه القصــور في مجال النية 

 )FEB( التحتية، يطالــب االحتاد البلجيكي للشــركات
بوضع رؤية متكاملة الحتياجات النقل وإجراءات ترخيص 
خفيفة وزيادة استخدام الشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص.

بلجيكا

اكد مجلس النواب  البلجيكي على مشــروع قانون 

يحول احلق في اإلقامة غير احملدودة لالجئني إلى إقامة 

محددة في خمس سنوات، قابلة للتجديد لفترة غير 

محددة. وصوتت األغلبية لصالح نص القانون، فيما 

 cdH عن امتناع واحد، وامتنع حزب sp.a أعرب حــزب

عن التصويت بينما صوت كل مــن حزب PS وحزب 

Ecolo وحزب PTB ضد نص القانون.

وبعد مضي الفترة األولى احملددة في خمس ســنوات، 

يصبح حق اإلقامة غيــر محدود في حالة عدم قيام 

الالجئ بالتنازل عن اللجوء.

ومت االتفاق على العديد من أســباب سحب  اللجوء 

خالل هــذه الفترة. منها أنــه إذا لوحظ تغيير كبير 

ودائم في الوضع ببلد املنشــأ، أو إذا أدين الالجئ في 

جرمية خطيرة واعتبر خطرا على األمن القومي، أو في 

حالة االستبعاد من اللجوء عندما يرتكب الالجئ مثال 

جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنســانية، أو في حالة ما 

إذا حصل الالجئ على اللجوء استنادا إلى تصريحات 

زائفة أو أن سلوكه يظهر غياب اخلوف من االضطهاد.

ويجوز ســحب اللجوء في أي وقت إذا ما مت منحه من 

خالل التحايل على القانــون. وبذلك تصبح احلقائق 

املتغيرة أو املشوهة، أو الســلوك الذي يظهر غياب 

اخلوف من االضطهاد سببا في سحب اللجوء. وال يتم 

االحتفاظ بشرط تغيير الوضع في بلد املنشأ.

وإذا ما مت ســحب اللجوء، يتلقى الشخص األجنبي 

أمرا مبغادرة التراب البلجيكي. كما ميكن سحب احلق 

في اللجوء من أفراد األسرة.

ووافق مجلس النواب أيضا على مشــروع قانون آخر 

يشــمل مدة معاجلة طلب التجمــع العائلي ما بني 

6 إلى 9 أشــهر. ومع الوضع احلالــي للهجرة وتدفق 

املهاجريــن بأعداد كبيــرة، ازداد عدد طلبات التجمع 

العائلي. وإلتاحة الوقت للسلطات اخملتصة من أجل 

معاجلة الطلبات، 

يطيل نص القانون في مدة املعاجلة، التي ميكن أن متتد 

لثالثة أشهر مضاعفة. وبالتالي تصبح املدة األقصى 

ملعاجلة الطلبات هي 15 شهرا.

ومتــت املوافقة على نــص القانــون باألغلبية ضد 

املعارضة باستثناء حزب Vlaams Belang الذي دعم 

املشروع.

حق  اللجوء في بلجيكا  
قد يقتصر على فترة 

خمس سنوات

الأدباء العرب املقيمني يف بلجيكا بور�ضة عمل اديبة مع 
امل�ضت�ضرقني من جامعة لوفان وجامعة اأم�ضرتدام.

شهدت مدينة ميخلن البلجيكية يوم األحد 33 أكتوبر 

3017، حفــال أدبيا بحضــور العديد مــن األدباء العرب 

املقيمني في بلجيــكا من جميع اجلنســيات، وكذلك 

مشاركة بعض املستشرقني من جامعة لوفان وجامعة 

 CBIB أمســتردام. ويأتي هذا احلفل حتت إشراف جمعية

في أول نشاط لها.

وفد تخلل هذا البرنامج قراءات نثرية وشعرية لكل من 

الروائي إدريس يزيدي من املغرب، وعبد اهلل مكســور من 

سوريا، ونسيمة العكلول من فلسطني، والهادي آدم من 

السودان، ورودان اجلليلي من العراق.

كما قام أساتذة اجلامعة بتنشيط هذه الفعالية منخالل 

طرح جملة من األسئلة اليت تخص األدب العربي وآفاقه 

في أوروبا وفي بلجيكا حتديدا. ، خاصة بعد الربيع العربي 

الــذي أفرز موجة من الهجرة جعلــت الثقافة العربية 

تفرض نفسها في الواقع الغربي.

ومن أهم النقاط التي أثيرْت بهذا  اخلصوص، هو عملية 

الترجمــة األدبية، إذ الحظ العديد من املتتبعني أن األدب 

العربــي يعرف حضــورا الفتا في اللغتني الفرنســية 

واالجنليزية، إال أن الثقافة الهولندية ماتزال مترددة في هذا 

اجملال، إذ أننا جند العديد من النصوص العربية – املهجرية 

– التي كتبت  عن االراضي املنخفضة – الناطقة باللغة 

الهولندية – لم تعرف طريقها بعد إلى الترجمة 

الهولندية، فعلى سبيل املثال جند أن رواية “املالذ” للروائي 

املغربي إدريس يزيدي، تُعتبــر أول رواية عربية تصدر في 

منطقة الفالندرن، وقد تُرجمت منها بعض األجزاء في 

جامعة لوفان كما كان هذا واضحا في احلفل إذ قرأ منها 

بعــض فصولها. ولكن تُتبر هــذه اخلطوات جد بطيئة 

باملقارنة مع ما تنجزه باقي اللغات األوروبية من ترجمات 

عن األدب العربي.

وقد طرحْت االستاذة هيلكا دانياْل، أستاذة اللغة العربية 

بجامعة لوفان، ســؤاال مفاده، كيف تؤثر احلياة باملنفى 

على الكتابــة؟ فجاءت أجوبة األدباء إلى حد ما متآلفة، 

إذ أن املنفى يُبعد اإلنسان عن بلد املنشأ، وهكذا يجعلُه 

ينظر غلى موطنه من بعيد وبرؤية أكثر وضوحا، خاصة 

وأنه يتواجد في بلد جديد، وهذا مينحه إمكانية املقارنة 

بني احلياة في الغرب األوروبي وتفاصيل الشرق العربي.

ثم اختتمْت األمسية مبشــاركة السيدة بوبنكا ديوك، 

أســتاذة اللغــة العربية بجامعــة هولنــدا، إذ قامت 

بتســليط الضوء على أهم األدباء العرب الذين أسسوا 

للرواية العربيةاملعاصرة، الشيء الذي جعل اجلمهور 

يتجــاوب مع النشــاط الذي أمدهــم بالكثير من 

التفاصيل املتعلقة باألدب املهجري العربي.

صحيفة Echo تقر بتراجع حجم األستثمار في البنية التحتية في بلجيكا
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برنامج العودة اإىل اأر�س الوطن ملن تقطعت بهم ال�ضبل يف بلجيكا
العودة الإرادية ميكن اأن تعيدك للوطن بكل  اإحرتام واآدمية  

برنامج العودة اإلرادية يساعدكم علي 
تنظيم عودتكم وذلك على أساس الوضع 

اخلاص بك , تقدم لكم Fedasil بعض 
اشكال املعلومات عن هذا البرنامج.

1. ما هو برنامج العودة اإلرادية ؟

العودة اإلرادية موجهة لكل طالبي اللجوء 
الذين ليس لديهم إقامة في بلجيكا , وهذه 
العودة “طواعية ” وأنت الوحيد الذي من يقرر 

, الرحلة عادية جداً مثل الركاب العاديني 
.ال يتم إخبار السلطات في بلدك بعودتك , 

وأخيراً فأنت حر بأخذ قرار عدم العودة .

3.  كيف ميكنني أن أطلب عودتي ؟ 

للحصول علي املعلومات وحلجز موعد 
ميكنكم اإلتصال بالرقم اجملانى 080033745 

. وتستطيعون التقدم أيضاً لشباك 

املعلومات من الساعة 9:30 صباحاً إلي 4 
 Chaussée d’Anvers مساءاً بالعنوان التالي

. n°57 ,1000 Bruxelles

3. من الذي ينظم عودتي ؟ 

Fedasil هي التي تنظم برنامج العودة 
االرادي .

IOM املنظمة العاملية للمهاجرين هي من 
تنظم العودة بالطائرة أو باحلافلة لدول 

البلقان .

IOM و Caritas يتكفلون باملساعدة بعد 
وصولك لبلدك .

4. هل يجب علي دفع أي مبالغ مالية ؟ 

ال, ال يجب عليك دفع أي شئ , ال تذكرة 
الطائرة وال تذكرة احلافلة أو النقل حتي 

املطار أو احملطة .

ولكن ينبغي عليك التأكد من أنك حتمل 
وثيقة سفر من السفارة التابع لها وسيتم 
سداد كل املبالغ املستحقة وقت املغادرة , 

باألضافة إلي منحة مهداة للدول املفروضة 
عليها التأشيرة لبلجيكا ) بإستثناء 

كوسوفو(.

5. كم أمتعة يجب أن أحمل معي ؟ 

يجب إحترام قوانني األمتعة للخطوط 
اجلوية أو الرحالت باحلافالت , وعدم جتاوز 

األمتعة الشخصية والوزن املسموح له , 
ولذلك يجب علي املسافر حتديد أمتعته 

الشخصية .

6. هل في هذه الرحلة رفقة ؟ 

نعم , وقت املغادرة سيكون هناك شخص 

يستقبلك ويعطيك تذكرة الطائرة واملنحة 
, ويرافقكم حتي مراقبة احلدود , وسيكون 
في الوصول شخص ثاني سيطلب منكم 

حمل كيس بالستيكي للتمكن من التعرف 
عليكم.

7. احلياة في بلدي ليست سهلة , ماهو 
الدعم الذي ميكن أن تقدموه لي ؟ 

عندنا نقاط اتصال في بلدكم ميكن 
أن يساعدكم , تقدم مختلف أشكال 

املساعدات , علي حسب الوضع الشخصي 
في بلجيكا , وفي بلدك األصلي ميكننا 

معاونتك عندما يتعلق االمر بتطوير عمل 
أو تغطية التكاليف الصحية ودعمكم في 

التوظيف.

رئيس التحرير:د.هشام عوكل

قانون

خاص املدار

ن�ضاطات اجلالية
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لوك�ضمبورغهولندا

خاص املدار

أكد االحتاد األوروبــي يوم االثنني من جديد 
دعمــه لالتفــاق النووي املوقع بــني إيران 
وســت قوى عاملية عام 2015 على الرغم 
من انتقادات حادة مــن الرئيس األمريكي 
التكتل  وحــث  لالتفــاق  ترامب  دونالــد 
أعضــاء الكوجنرس األمريكــي على عدم 
العودة لفــرض العقوبات علــى طهران.

وحتدى ترامب حلفاء وأعداء الواليات املتحدة 
على السواء يوم اجلمعة ورفض أن يشهد 
رسميا بالتزام طهران باالتفاق على الرغم 
من تأكيد مفتشني دوليني على ذلك وقال 
إنــه قد ينهي االتفاق فــي نهاية املطاف.

األوروبــي  وزراء خارجيــة االحتــاد  وقــال 
إن عدم  اجملتمعــون فــي لوكســمبورج 
احتــرام اتفاق دولي دعمــه مجلس األمن 
قد يكون له عواقب وخيمة على الســالم 
يقــوض جهــود كبح  وقــد  اإلقليمــي 
الطموحــات النووية لكوريا الشــمالية.

وقال وزير اخلارجية الفرنســي جان إيف لو 
دريان للصحفيني “منع االنتشــار )النووي( 
من العناصر األساســية املتعلقة باألمن 
العاملي واإلضرار به سيكون مضرا للغاية”. 
وأضــاف “نأمــل أال يعــرض الكوجنــرس 
للخطر. اإليراني  النووي  االتفاق  األمريكي 

مضيفا “إن خطة العمل املشــتركة هى 
النووي  اتفاق كبير فى مكافحة االنتشار 
، نأمــل حقا فى أن يضغط االحتاد األوروبى 
أيضا علــى الكونغرس حتى ال يشــكك 
الكوجنــرس االمريكى فى هــذا االتفاق”“.

ستســافر  إنهــا  موجيرينــي  وقالــت 
إلــى واشــنطن أوائــل الشــهر املقبل 

فــي محاولــة حلشــد التأييــد لالتفاق.

للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  وأكــدت 
باالتفــاق  ملتزمــة  إيــران  أن  الذريــة 
الــذي قــال ترامــب إنــه “أســوأ اتفاق 
اإلطالق”. علــى  عليــه  التفــاوض  جرى 

وناقــش وزراء االحتاد األوروبــي يوم االثنني 
برنامــج إيــران للصواريخ الباليســتية 
طهران  وتقــول  تفكيكه.  يريــدون  الذي 
إن صواريخهــا ألغــراض دفاعيــة فقط.

لــم  الــوزراء  إن  موجيرينــي  وقالــت 
يناقشــوا فــرض عقوبات جديــدة على 
إيــران بســبب برنامجهــا الصاروخــي.

ويفرض االحتاد األوروبــي بالفعل عقوبات 
على بعــض أفراد احلرس الثــوري اإليراني 
وهو ما أشــار إليه ترامب يوم اجلمعة وهو 
يعرض تفاصيل سياسة أكثر تشددا جتاه 
إيران.ولدى حلف شــمال األطلســي درع 
صاروخي نشر حديثا في رومانيا للتصدي 
ألي صواريــخ إيرانيــة يحتمــل إطالقها 
إيران  تريد مــن  لكن حكومــات االحتــاد 
طهران  الكبيرة.وتقول  ترسانتها  تفكيك 

إن صواريخهــا ألغــراض دفاعيــة فقط.

وقالــت العديــد مــن حكومــات االحتاد 
األوروبــي ومنهــا هولنــدا وبريطانيا إن 
صواريخ إيران الباليســتية وتدخالتها في 
ســوريا واليمن تدعو للقلــق لكن الوزراء 
أكدوا على أن التركيــز في الوقت الراهن 
يجب أن ينصب على إنقاذ االتفاق النووي.

ويعتبر االتفاق املبرم مــع إيران أكبر جناح 
دبلوماســي لالحتاد منذ عشرات السنني 
وأبرم بعد محادثات استمرت 12 عاما ساعد 
واستمرارها. بدئها  في  االحتاد  دبلوماسيو 

يعتبــر االتفاق املبرم مع إيــران أكبر جناح 
دبلوماســي لالحتاد منذ عشرات السنني 
وأبرم بعد محادثات استمرت 12 عاما ساعد 
واستمرارها. بدئها  في  االحتاد  دبلوماسيو 

هذا ويشعر الكثيرون بالقلق من أن تتضرر 
ســمعة االحتاد األوروبي كوسيط نزيه في 
إذا أعاد  عدد من الصراعات املســتقبلية 
العقوبات  فــرض  األمريكي  الكوجنــرس 
على إيران مما قد يــؤدي إلى انهيار االتفاق.

التــي كانت  العقوبات  أغلــب  ورفعــت 
تفرضهــا األمم املتحدة والغــرب عن إيران 
قبل 18 شــهرا مبوجب االتفــاق. ومازالت 
طهران تخضع حلظر سالح تفرضه عليها 
األمم املتحــدة وهو ليس جــزء من االتفاق.

الشــمالية كوريــا  أزمــة  تداعيــات 

وبشــان تداعيات أزمة كوريا الشــمالية 
البريطانــي اخلارجيــة  وزيــر  ،قــال 

“هناك إجــراءات محددة نتخذها بشــأن 
حتويــالت املغتربني الكوريني الشــماليني 
الشمالية  الكورية  األصول  وبشأن جتميد 
على بيــع الســلع الفاخــرة، وهذه هي 
األمــور التــي ميكــن لالحتــاد األوروبي أن 
يكثــف الضغط بهــا على بيونــغ يانغ”

ومن املقرر أن يوافــق وزراء خارجية االحتاد 
بروكســل  األوروبي فــي اجتماعهم في 
علــى مجموعــة جديدة مــن العقوبات 
االقتصادية لفرضها على كوريا الشمالية 
بعد أن أجرت بيوجنياجن جتربة نووية الشهر 
املاضي. ومازالت العديــد من الدول تأمل 
في تكرار اتفاق إيران مع كوريا الشمالية.

ويقول موفد يورونيوز إلى لوكســمبورغ، 

“مــن النادر جــدا أن يكون هنــاك إجماع 
كامل في مجلس الشؤون اخلارجية لالحتاد 
األوروبي بشأن قضية ما ، ولكن حتى اآلن 
فإن الدول األعضاء تتحدث بنفس الصوت 
بشــأن كل من القضايا الرئيسية: فهي 
ترغب في احلفاظ على االتفاق الدولي حول 
البرنامج النووي اإليراني من أجل إرســال 
رســالة حازمة إلى كوريا الشمالية بعد

االستفزاز األخير

من لوك�ضمبورغ الحتاد الأوروبي يدافع عن التفاق النووي 
الإيراين رغم موقف ترامب 

كيف حت�ضل على �ضهادة قيادة يف هولندا؟
مهما كان نوع اآللية التي 
تريد قيادتها في هولندا ) 
عربة  شخصية،  سيارة 
دراجة  بــاص،  شــحن، 
بخاريــة أو نارية ( يجب 
عليــك أن حتمل رخصة 
املفعول.  ســارية  قيادة 
رخصة  بدون  القيادة  أما 
قيــادة صاحلــة فهــي 
مخالفة خطيرة تعرضك 
آليتك  مصادرة  الحتمال 
إضافًة إلــى دفع غرامة 
ماليــة تقــدر بـــ 360 
يورو في املــرة األولى. وال 
يقتصر األمــر على ذلك 
تعرضت حلادث  فإذا مــا 

بدون أن حتمل 
رخصة قيادة، 
يدفــع  لــن 
التأمني  لك 
ليــف  تكا
لتصليــح  ا
عليــك  و

بها  تتكفل  أن  عندهــا 
بنفسك.

فــي  راغبــاً  كنــت  إذا 
احلصــول علــى رخصة 
فــي  رســمية  قيــادة 
هولندا، ميكنك أن تبحث 
عــن طريــق جوجل عن 
كلمة “rijles” إلى جانب 

مكان إقامتك او سكنك 
وعندها ستجد بالتأكيد 
القيادة  لتعليم  مدارس 
الرخصة.  على  واحلصول 
أو ميكنــك االســتعانة 
الرســمي  باملوقــع 

ملؤسسة 

سي بي إر

Geld, belastingen en toeslagen

مت تخصيص مبلــغ مليار يورو إضافية 
لدعم تعويضات إعانة الطفل )كيندر 
خيبونــدن بودجيــت( وتعويض رعاية 
األطفــال )كيندرأوبفانــغ توســالخ( 
ومستحقات الطفل )كيندر باي سالخ( 
أي أن قيمة هذه التعويضات سترتفع 

)قيمة االرتفاع ال تزال غير معروفة(.

كل من يعمل ســوف يدفــع ضرائب 
أقــل. فبدالً مــن النظــام الضريبي 
الســابق الذي كان يضم 4 شــرائح 
ضريبية ســيتم تطبيق نظام ضريبي 
جديد مكون من شــريحتني: شريحة 
 ،37% تعريفة منخفضة قيمتها  ذات 
وشريحة ذات تعريفة مرتفعة قيمتها 
%50. الطبقات ذات الدخل املتوســط 

هي املســتفيد الرئيســي مــن هذا 
اإلجمالي  دخلــه  يصل  فمن  النظام، 
قبــل الضريبة إلى 40 ألــف يورو في 
السنة مثالً سيوفر دفع ضرائب بقيمة 

1200 يورو تقريباً.  

التخفيض في ضريبة الدخل ســيتم 
تعويضه من رفع الشريحة املنخفضة 
لضريبة القيمــة املضافة من %6 إلى 
%9. ونتيجــة لذلــك ســترتفع على 
سبيل املثال أسعار املشتريات اليومية 

وحتى تذاكر القطار.

من ميلك مالءة مالية بقيمة أكثر من 
25 ألف يورو )حوالي 3 ماليني هولندي( 
على شــكل حســاب توفير أو منزل 
ثاٍن مثالً ســيدفع ضرائــب أقل، حيث 
ســترتفع قيمة الثــروة أو املمتلكات 
املعفية من الضرائب من 25 ألف إلى 

30 ألف يورو.

كبــار الســن الذين وصلوا إلى ســن 
التقاعــد ســيحصلون علــى أعفاء 
ضريبي أكبر أو خصم ضريبي أكبر من 

خالل اخلصم اخلاص بكبار السن.

ما يجب اأن تعرفه عن التفاق احلكومي 
بهولندا

 )املال وال�ضرائب والتعوي�ضات(

ما يجب أن تعرفه عن االتفاق الحكومي 
حول الهجرة واللجوء بهولندا

املدعي العام الأوروبي يرف�س اإلغاء احل�ض�س الإلزامية لتوزيع اللجئني

كم تبلغ قيمة املخالفات املرورية يف هولندا؟
تعتبر اخملالفات املرورية في هولندا من أعلى اخملالفات في االحتاد األوربي. فإذا 

كنت تقود سيارتك اخلاصة هنا نرجو أال تتفاجأ بالقائمة التالية :
ركن السيارة في مكان غير مسموح به €370.	 
تخطي السيارة إلشارة مرور حمراء €230.	 
القيادة بدون وضع حزام األمان €140.  	 
قيادة السيارة بدون رخصة صاحلة €360.	 
القيادة بسرعة 100كم/سا حتى 120كم/سا 	 

ملسافة < 3 أمتار €600.
انتبه! في هولندا هناك احتمال أن حتصل على غرامة في حال عدم 	 

التزامك بالقوانني اخلاصة باملرور حتى ولو كنت تقود دراجة هوائية أو أثناء 
ركوبك للقطار .

عدم تسجيل الدخول ببطاقتك اخلاصة عند ركوبك في القطار €50.	 
عدم استخدام الضوء أثناء قيادة الدراجة ليال €50.	 
قيادة الدراجة البخارية بدون خوذة €90.	 

New to the Netherlands

New to the Netherlands

الهجرة واللجوء

من اآلن فصاعداً سُيمَنح تصريح اإلقامة لالجئني ملدة 3 سنوات بدالً من 5 سنوات. بعدها 
ميكن متديد تصريح اإلقامة هذا ملدة سنتني. وفقط عندما يكمل الالجئ فترة اإلقامة 

املنصوص عليها في هذين التصريحني املؤقتني )3+2( ميكنه احلصول على تصريح إقامة 
دائمة.

ال يحق لالجئني خالل أول سنتني من اإلقامة في هولندا االستفادة من املساعدة 
اجتماعية )آوت كيرينج( أو تعويض اإليجار )هور توسالخ( أو تعويض الرعاية صحية )زورخ 

توسالخ(. بل ستقدم لهم البلديات بدالً من ذلك خدمات السكن والتأمني الصحي 
والتأهيل لالندماج عينياً وليس نقداً. )تبعاً ملصادر أخرى سيحصل الالجئ احلامل لتصريح 

إقامة على بضعة مئات من اليوروهات كمصروف معيشة بطريقة مشابهة ملا هو 
معتمد في أملانيا مثالً(.

الالجئ الذي ميلك فرصة كبيرة لقبول طلب جلوئه سيحصل منذ اليوم األول على دروس 
لغة مجانية.

اإلذن اخلاص باألطفال )kinderpardon( سيبقى على ما هو هليه ولن يتم توسيعه. أي أن 
األطفال الذين طلبوا اللجوء هنا وعاشوا بعدها 5 سنوات على األقل في هولندا ستكون 

لهم فرصة احلصول على تصريح إقامة )وأفراد عائلتهم أيضاً(.
للحد من الهجرة إلى هولندا ستتوجه احلكومة إلى عقد اتفاقات هجرة مع دول شمال 

إفريقيا، انطالقاُ من مبدأ: اإليواء في املنطقة. وفي الشرق األوسط سيتم التركيز 
على اإليواء في األردن ولبنان والعراق. وسيتم توفير األموال لذلك من الصندوق اخلاص 

مبساعدات التنمية.
املهاجرون اجلدد ال يزال بإمكانهم االحتفاظ بجنسية مزدوجة )جنسية بلده األم إضافة 

إلى اجلنسية الهولندية(. أما األجيال التالية فعليها في حلظة معينة اختيار جنسية 
واحدة فقط.

حوالي 750 من الالجئني الهاربني من احلرب والذين يعانون أوضاعاً صعبة سيتم دعوتهم 
من مخيمات اإليواء التابعة لألمم املتحدة لتوطينهم في هولندا، وذلك بدالً من 500 في 

السابق.

االتفاق أو امليثاق احلكومي الذي حمل عنوان »الثقة باملســتقبل« بات جاهزاً وكشــف عنه 
رسمياً. لكن ما الذي تضمه الصفحات الـ 55 لهذا االتفاق؟ اقرؤا هذه الصفحة ملعرفة ما مت 
التوصل إليه بني األفرقاء املشكلة للحكومة حول الكثير من املواضيع والسياسات التي متس 
.NOS كل من يقيم في هولندا مباشــرًة. املصدر كما العادة هو موقع القناة الشقيقة لنا

خاص املدار

املدعي العام األوروبــي أوصى عبر مذكرة 
قانونية يرفض فيها الطلب الذي تقدمت 
به اجملر و ســلوفاكيا لدى محكمة العدل 
األوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا 
اإللزامية  احلصص  بإلغــاء  والقاضي  لها 
لتوزيع الالجئني داخل دول االحتاد األوروبي. 
وخلص املدعي العام األوروبي إيف بوت،إلى 
ضــرورة أن ترفــض احملكمــة العليا التي 
تصــدر قرارها في وقت الحــق هذا العام 
الدعــوة القضائية التي رفعتها الدولتان.

لشــؤون  األوروبــي  املفــوض  ويقــول 
افراموبولــوس: دمييتريــس  الهجــرة، 

“إذا أمعنــا االهتمام مبراعاة األحكام حتى 
للرســائل  إيجابي  بشــكل  نســتجيب 
األخيــرة التــي قمنــا بإرســالها،فنحن 
مســتعدون لوضع حد لهــذه اإلجراءات. 
مازال هناك بعض من الوقت،نحو شــهر، 
وهــي الفترة التــي يطلــب خاللها من 

احلكومات أن تعيد النظــر في مواقفها”

يذكــر أن هذا القرار املثير للجدل بشــأن 
إعــادة توطني الالجئني داخــل دول االحتاد 
األوروبــي اتخــذه وزراء داخليــة االحتــاد 
فــي ذروة أزمــة الهجرة عــام 2015. وقد 
صوتت كل من اجملر وســلوفاكيا ورومانيا 
وجمهوريــة التشــيك ضد هــذا القرار.

بال فولنر، وزير الدولة لشؤون العدالة اجملري

“األمر يذكــر باجلدل القائــم حول جورج 
ســوروش وما تبعه من مواقف داعمة من 
قبل املفوضية األوروبية ومجلس أوروبا،ذلك 
أن القرارات لها خلفيات سياسية والهدف 
هو إخفــاء ضعــف احلجــج القانونية”

ومــن املتوقــع أن يصــدر قــرار احملكمة 
األوروبيــة العليــا بشــأن الدعــوى في 
وقــت الحق هذا العــام. وعــادة ما تأخذ 
العــام. املدعــي  بتوصيــات  احملكمــة 

وفي أيلول/ســبتمبر 2015 صوتت غالبية 

دول االحتاد األوروبي على قرار ملزم لتحديد 
حصص إلعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف 
الجئ فــي إيطاليا واليونان عبر دول االحتاد 
واجملر  سلوفاكيا  األخرى.وتقدمت  األوروبي 
بدعوى ضد االحتاد األوروبي في ديســمبر 
)كانــون األول( 2015. . ولــم تعرض اجملر، 
التي مــن املفترض أن تقبــل نحو 1300 
الجئ فــي إطار خطــة إعــادة التوطني، 
قبول أي الجئني بعد، أما ســلوفاكيا التي 
يتعني عليهــا قبول نحو 900 شــخص، 
16 مهاجرا فقط مــن اليونان. فقبلــت 

ماهو نظام احملاصصة؟ 

يتــم تطيبق نظام احملاصصــة باالعتماد 
علــى عــدد مــن املعاييــر، أبرزهــا عدد 
الســكان، والناجت احمللي اإلجمالي، ومعدل 
البطالة، باإلضافة إلــى جهود الدول في 
اســتقبالهم في الســنوات الســابقة. 
لكــن ســلوفاكيا واجملــر، باإلضافة إلى 
القــرار. عارضــوا  ورومانيــا،  التشــيك 

السبل الكفيلة ملعاجلة املشكلة
وتقــول ايفيرنا ماكجــوان، مدير مكتب 
املؤسسات األوروبية التابع ملنظمة العفو 
الدوليــة: عندما تكون هنــاك إرادة هناك 
البنوك،  عانت  ملعاجلتها، عندمــا  طريقة 
تكون  ..عندمــا  املاليني  تخصيــص  فتم 
هناك أزمة إنســانية في بلدان أخرى يتم 
وضــع املــوارد الالزمة . ومــن الواضح أن 
هذه املســألة مرهونة بإرادة سياســية، 
كما أنهــا تقضي بــأن نولــي االهتمام 
واملوارد املناســبني ملســاعدة األشخاص 
الذيــن هم فــي أمــس احلاجــة إليها.

وليتوانيــا  وأيرلنــدا  فنلنــدا 
والســويد ومالطــا  ولوكســمبورغ 

الذيــن  الالجئــني  عــدد  يصــل  ولــم 
اســتقبلتهم باقــي الــدول األوروبيــة، 
باســتثناء فنلنــدا وأيرلنــدا وليتوانيــا 
نصف  والسويد،  ومالطا  ولوكســمبورغ 
القرار.  العــدد اخملصص لهــم، مبوجــب 

اغتيال معارض إيراني في
املدار: وكاالت هولندا

ذكرت الشــرطة الهولندية، أن ناشطا سياسيا 
أسس جماعة قومية عربية تسعى إلى إقامة دولة 
مســتقلة داخل إيران، قتل بالرصاص في هولندا.
وكان الناشــط اإليرانــي أحمد مال نيســي )52 
عاما(، أســس حركــة النضال العربــي لتحرير 
األهــواز )ASMLA(، والتــي تســعى إلــى إقامة 
دولــة منفصلــة فــي مقاطعــة خوزســتان 
اجلنوبيــة الغربيــة الغنية بالنفط فــي البالد.
وذكر بيــان للشــرطة الهولندية، عــن اعتقال 
مشــتبه بــه فــي مــكان إطــالق النــار ليلة 
األربعــاء فــي الهــاي أثنــاء محاولتــه الفرار.
واضاف البيان، أنه "يجري التحقيق مع املشتبه به 
ملعرفة دوره في احلادث". وكانت خدمات الطوارئ 
توجهت إلى مكان احلــادث ونقلت الضحية إلى 
املستشــفى، "لكنــه توفي بعد ذلــك بقليل".
من جهتــه، وقــال حســن راضي مديــر مركز 
األهواز للدراســات: إن "مقتل املعــارض اإليراني 
أحمــد موال هو اغتيــال سياســي بامتياز، ألنه 

لتحريــر  النضــال  حركــة  يــرأس 
املعارضــني  مــن  وهــو  األهــواز، 
اإليرانيــة". للســلطات  البارزيــن 
النظــام  طالــب  "لطاملــا  وأضــاف، 
اإليراني الشــرطة الدوليــة )االنتربول( 
بتســليمه إلــى طهــران حملاكمتــه".
يذكر أن أحمد مــوال هو أحد املعارضني 
إلى خارج  الذين مت نفيهــم  اإليرانيــني 
البــالد، وهو يقيــم في مدينــة الهاي 
ســنوات. عشــر  منــذ  الهولنديــة 

املدار: وكاالت
املدار: وكاالت
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املدار:ايران

تعتزم روسيا املشاركة في بناء خط أنابيب لنقل الغاز بطول 
1200 كليومتر من إيران إلى الهند، أحد أســرع االقتصادات 
منوا في العالم. وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
اليوم األربعاء بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، 
أن وزارتي الطاقة الروســية واإليرانية ســتوقعان اليوم على 
مذكرة تفاهم ملشروع توريد الغاز من اجلمهورية اإلسالمية 
إلــى الهند، على أن ينتهي البلدان من إعداد الوثائق التقنية 
وتوقيعها قبل نهاية العام اجلاري.هذا وستشارك في املشروع، 
بحسب الوزير الروسي، شركات من روسيا والهند وباكستان 
وإيران. ومن اخملطط أن يبدأ تنفيذه في العام 2018. وشــركة 
“غازبروم الروسية هي من ســتمثل روسيا في هذا املشروع، 
كما أن الشركة نفسها ستشــارك أيضا في تطوير حقول 
غاز في إيران. وقال الوزير الروســي: “إنه مشروع كبير تشارك 
به “غازبروم”، حيث ســيتم تطوير حقول في إيران مبشاركة 
“غازبــروم” وبناء البنى التحتية لتوريد الغاز إلى الهند”.  ولم 

قيمة  نوفاك عن  يكشف 
املشــروع، لكنــه اكتفى 
بالقــول إنــه “مشــروع 
واســتراتيجي  ضخــم 
ويتطلــب متويــال كبيرا”. 
وكانت “غازبروم” قد أجرت 
مــارس/آذار  في  دراســة 
من  شــركائها  مبشاركة 
الغاز  نقــل  لطرق  الهند 
إلى الهند، حيث مت اختيار 
أفضل مســارين، واللذين 
من  كلفتهمــا  تتــراوح 

5.7 مليــار دوالر إلــى 16.5 مليــار دوالر.يشــار هنــا إلــى 
“غازبروم” تعد من كبرى شــركات الطاقــة العاملية، وبلغت 
صادراتها مــن الوقــود األزرق العام املاضي إلــى أوروبا، أحد 
أبرز أســواقها، ما يقارب 178.3 مليار متر مكعب من الغاز.

احوال اجلالياتاأوروبا

 
املدار : وكاالت

إســتجابة لنمو التطرف، بدأ جهاز 
تنسيق و حتليل التهديدات اإلرهابية 
)املعروف باســم “OCAM”( بإنشــاء 

“مركز للمعرفة”.

يوم  دي ســتاندارد  وذكرت صحيفة 
االثنــني 06/11/2017 أن الغرض من 
ذلك هــو وضع خريطــة ملقترحات 
محاربة التطرف، وتسهيل التنسيق 

وتبادل وجهات النظر في هذا اجملال.

وتعمــل اإلدارة اجلديــدة ملكافحــة 
التطرف العنيف، بوصفها أكثر من 
مجرد مرشــح للمعلومات ، بحكم 
كونها مركز مرجعي وخبرة في اجملال. 
فســتمكن الســلطات احمللية من 
اإلستعانة بهذا اجلهاز عندما يكون 
إرهابي  لديها شكوك حول شخص 
 ،OCAM معني.ويؤكد رئيس منظمة
بول فان تيغشيلت، “اجلميع يرغب في 
حتمل املسؤولية في مجال التطرف، 

ولكــن علينا جميعا أن نســير في 

نفس االجتاه. وتظهر البرامج اخملتلفة 

مثل الفطر. وهناك أيضا شــركات 

قذائف ومبادرات جتارية بحتة “.

واضافت صحيفة دي ســتاندارد أن 

الهــدف ليــس ل OCAM للعب دور 

احملكم، ولكن املبادرة تدافع عن إدخال 

احلد األدنى من املعايير في هذا اجملال.

 خاص: املدار 

  وصــف االحتــاد األوروبي التســريبات التي تناولت 

الوســائل التي تتهــرب عبرها شــركات عمالقة 

وشــخصيات مرموقة مثل امللكة إليزابيث الثانية 

ا باســتخدام مالذات ضريبية، بانها “تثير الصدمة”.

ومن املقــرر ان يناقــش اجتماع دوري لــوزراء مالية 

االحتــاد األوروبــي هــذا امللــف الصعــب  بعد أن 

كشفت وثائق مســربة الوسائل التي تستخدمها 

هذه الشــخصيات لتفــادي دفع ضرائــب عادلة.

وكشــفت هذه املعلومات في حتقيق اســتقصائي 

للصحافيــني  الدولــي  الكونسورســيوم  قــاده 

االســتقصائيني )آي ســي آي جي( ومقره الواليات 

املتحدة اســتنادا الى 13,5 مليون وثيقة مت تسريبها 

من مكتــب دولي للمحامــاة مقره برمــودا، ومتت 

تسميتها “وثائق بارادايز″. وكان هذا الكونسورسيوم 

مســؤوال عن نشــر وثائــق بنمــا العــام املاضي.

وقال املفــوض االوروبي للشــؤون االقتصادية بيير 

موسكوفيســي قبــل االجتماعات التي تســتمر 

يومــني “هذه فضيحــة جديدة تكشــف ان بعض 

مســتعدون  االغنيــاء  واالشــخاص  الشــركات 

الضرائــب”. دفــع  لتجنــب  شــيء  أي  لفعــل 

وتابع “فــي ضوء هذه التســريبات الصادمة، دعوت 

الدول األعضاء لتبني قائمة أوروبية سوداء للمالذات 

)الضريبيــة(، باإلضافــة إلجــراءات أخــرى رادعة”.

ويكشف هذا التحقيق االستقصائي القنوات التي 

يلجأ اليها االثرياء والشــركات املتعددة اجلنسيات 

لتهريب اموالهم الى دول ال ضرائب فيها او نســبة 

الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارســة تســتغل 

وجــود ثغرات قانونيــة من دون ان تنتهــك القانون.

وأشادت مفوضة شؤون املنافســة باالحتاد األوروبي 

مارغريت فيســتاغر والتي ســبق ان قــادت حملة 

ضــد الــدول االوروبيــة التــي وفــرت اقتطاعات 

ضريبيــة غيــر قانونيــة لشــركتي آبل وامــازون، 

بالصحافيني الذين عملوا على التسريبات االخيرة.

وقالــت فيســتاغر في تغريــدة “تهانينا وشــكرا 

للكونسورسيوم الدولي للصحافيني االستقصائيني 

على كل العمل املبذول فــي وثائق بارادايز. انها تعزز 

العمل ضد التهرب الضريبي ومن اجل الشفافية”.

األوروبيــون  الــوزراء  يتجــاوز  ان  املقــرر  ومــن 

خالفاتهــم ويتوصلــوا لقائمة رســمية للمالذات 

الضريبيــة غيــر املرغوب فيهــا، بعــد أن توصلوا 

لالئحــة مبدئيــة مــن 92 دولــة العــام الفائت.

ومتهيدا للتوصل الى الالئحة النهائية، يوجه املسؤولون 

األوروبيون رســائل للدول الـ 92 طالبني منها شرح 

تفاصيل سياســاتها الضريبية من أجل تقييمها.

امام االحتاد األوروبي ملف 
شائك   تهرب شركات 

عمالقة من دفع الضرائب

 خاص: املدار 

يعتبر االحتاد األوروبي رابطة تضم ثماٍن 
وعشرين دولة أوروبية، وقد متخض هذا 
االحتاد عن معاهدة ماسترخت التي مت 
توقيعها عام 1992م، وتتوحد دول هذا 
االحتاد بالعملــة، واألهداف، واملصالح 
يتمتع  املُشــتركة، كما  االقتصادية 
مواطنوها بحرية التنقل من بلد آلخر 
في االحتاد دون فيــزا، وفي هذا املقال 
سنتحدث أكثر عن مظاهر االندماج 
في االحتــاد األوروبي. مظاهر االندماج 
في االحتاد األوروبي : مظاهر االندماج 
اجملالي رغم تأســيس االحتاد األوروبي 
في سنوات التســعينيات من القرن 
العشــرين ميالدي، لكن بوادره تعود 
إلى ســنوات اخلمســينيات من ذات 
القرن، من خالل معاهدة روما املبرمة 
عام 1957م التي أقرت إنشاء السوق 
األوروبي املشترك، بني كّل من فرنسا، 
وإيطاليا،  ســابقاً،  الغربية  وأملانيــا 
ولوكســمبورغ،  وهولندا،  وبلجيكا، 
ثــّم دخلت االتفاقيــة بريطانيا التي 
انسحبت رســمياً من االحتاد مؤخراً، 
وإيرلندا، والدامنارك، واليونان، وإسبانيا، 
والبرتغال، والنمسا، والسويد، وفلندا، 

وواصلت الــدول األوروبية انضمامها 
حيُث توسع السوق بدخول إستونيا، 
والتشــيك،  وبولونيــا،  وليتوانيــا، 
وهنغاريا،  وســلوفينيا،  وسلوفاكيا، 
باإلضافة إلى قبرص، ومالطا، ورومانيا، 
وبلغاريا، وكرواتيا، ومن أهم مّيزات هذا 
السوق أّنه سّهل حركة تنقل األموال 
والبضائع بني دولــه، كما فتح اجملال 
واخلدمات  التسوق  خيارات  أمام  أكثر 
لألفراد.  مظاهر االندماج االقتصادي.  
اجملال الزراعي: تســير دول االحتاد على 
خطــة زراعية موحدة أبــرز أهدافها 
زيادة اإلنتاج، وحتســني مستوى حياة 
املزارع، وتوفيــر األمن الغذائي، ويُنتج 
مــن احلبوب  االحتاد حصصــًا جيدةً 
والشــمندر الســكري، والبطاطــا، 
والعنب، باإلضافة إلى قطاع املاشية 
خاصة األبقار وحيــوان اخلنزير. اجملال 
الصناعي: من خالل إســناد املقاوالت 
بالدعم املالي واخلدمي، باإلضافة إلى 
وكســب  العلمي،  بالبحث  االعتناء 
املنافسة مع الدول واالحتادات األخرى 
حــول العالم، ومن أهــم الصناعات 
التي يشــتهر بها االحتاد هي: صناعة 
الكيميائية  والصناعات  الســيارات، 
وامليكانيكيــة، باإلضافة إلى صناعة 
معدات  وصناعة  )إيربــاص(،  طائرات 
الفضاء. اجملال التجاري: يتمثل بالسوق 

قيود جمركية،  دون  املوحدة  األوروبية 
ما يرفع حجم التبادالت التجارية بني 
دول االحتاد. اجملال املالي: يتمثل بتوحيد 
عملــة االحتاد وهــي )األورو( أو اليورو، 
باإلضافة إلى توحيد السياسة املالية 
وتوفير  االقتصاديــة،  وحدتهــا  عبر 
ســقف جّيد لالســتثمارات، وتنقل 
األموال بحرية بــني دول االحتاد. اجملال 
التنظيمي: تتــم إدارة االحتاد األوروبي 
من قبل العديد من املؤسسات مثل؛ 
تشــريع  ومهمته  األوروبي  البرملــان 
القوانــني وفتــح احلــوارات حولها، 
األوروبية  اللجنــة  إلــى  باإلضافــة 
التــي تُقــدم مقترحاتها بخصوص 
املركزي  والبنك  واالتفاقيات،  القوانني 
املالية  املراقبــة  ومهمته  األوروبــي، 
وإصدار العملة. العوامل املســاعدة 
على قيام االحتاد .العوامل اجلغرافية: 
تقــع معظم الــدول فــي البقعة 
اجلغرافيــة ذاتها، وهــذا ما يُعرضها 
لظــروف بيئيــة وظواهــر طبيعية 
االقتصادية:  العوامــل  ُمتشــابهة. 
تتمثل من خالل االتكال على النظام 
الرأســمالي. العوامل السياســية: 
منهــا الســير علــى ذات اخلطــى 
الدميقراطيــة. العوامــل التاريخية: 
املُشتركة؛  التاريخية  األحداث  أبرزها 
كاحلربني العامليتــنيّ األولى والثانية.

مظاهر الندماج يف الحتاد 
الأوروبي 

خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى الهند بدعم روسي

تشــديد شــروط احلصــول علــى رخصة 
السياقة في بلجيكا

بعدما تقرر تشــديد شــروط احلصول على 
رخصة الســياقة في بلجيكا بحلول 2018 
، ســارع العديد من االشــخاص الى مراكز 
االختبار للحصول على رخصتهم النظرية 

قبل 31 من ديسمبر القادم.

وقامــت منطقــة فالندرز بإصــالح رخصة 
الســياقة فــي نصــف الثانــي مــن هذا 
يناير  والونيا في  العام،وستشــرع منطقة 
املقبل بتنفيذ هذا القرار و من املترقب إحداث 
عدة تغييرات من أهمهــا الفحص النظري 
واألخطاء اجلسيمة التي يرتكبها املرشحون، 

ففي الوقت الراهــن يجب احلصول على 42 
اجابــة صحيحة على االقل من 50 ســؤال 
وكل خطأ يكلف املرشح نقطة واحدة،في 
حني ابتداءا من يناير املقبل 2018 كل خطأ 
يكلف 5 نقاط وبالتالي فإن املرشح يفشل 
اذا اخطأ مرتني حسب تصريح من املتحدثة 
باسم “Goca” احتاد مركز امتحانات رخصة 

السياقة السيدة ماري دي بالك.

وملواجهة هذا التدفق الغير مســبوق قامت 
مؤسسة السالمة الطرقية بزيادة ساعات 

العمل في شهر ديسمبر.

ووفقا لسيدة فيرجينيا من مركز االمتحانات 
بوالونيا “يٌِسرع الشباب وخصوصا الطالب 

الى احلصول على رخصة السياقة في نهاية 
العام،لهذا قررنا توســيع ســاعات العمل 
ملواجهاتــه هذا الكم من األشــخاص قبل 

بداية السنة اجلديدة.

تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة في بلجيكا

Tuesday14 November 2017

ـ 17  في  ـ تقرر بدء إحتفاالت الشتاء ال
” قلب بروكسل ” 

 من 24 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

املدار :وكاالت 
ســتكون املدينة أكثر إضاءة من أي وقت مضى، مع 92 
طريق مزينة في املدينة ، أي 30 طريق أكثر من العام املاضي.

 11 حوالــي  كاملــة  الطــرق  طــول  وســيكون 
أيضــا  تشــمل  ســوف  العــام  وهــذا   ، كيلومتــرا 
دي ســتالينغراد. وحتــى شــارع  فالنــدر  دي  شــارع 

وإلى جانب شــجرة التنوب من غابــات يوبن، التي يبلغ 
ارتفاعها 22 مترا، ستحظى غراند-بالس أيضا هذا العام 
بعرض صوتي وخفيف، وتبث على شكل بانوراما 360 درجة.
منغوليــا،  ستشــرف  الشــتاء،  هــذا  وفــي 
تيرانــا.  – ألبانيــا  عاصمــة  وكذلــك 

على وجــه اخلصوص ســتكون هنــاك فرصــة للزوار 
اإلحتفاالت الكتشاف الثقافة املوسيقية لدول البلقان.

في هــذه اإلحتفاالت الــ17 لــ”ألعاب الشــتاء”، تتوقع 
حكومــة مجلــس مدينة بروكســل أكثر مــن مليون 
ونصف زائر. ومــن املتوقع أن يأتي %35 منهم من اخلارج.

املدار :وكاالت

رفضت بلجيكا استقبال أئمة أرسلتهم السعودية، 
في وقت تبدأ فيه بروكسل مباحثات حساسة مع 
السعودية حول صالتها مبسجد بروكسل الكبير.

وأكــد وزيــر الدولــة البلجيكي للهجــرة تيو 
فرنكــني، أمس اجلمعــة، 10نوفمبــر، معارضته 
بلجيــكا. فــي  مســتوردين”  “أئمــة  لوجــود 

وقال الوزير املثيــر للجدل واملعروف بصراحته في 
تغريــدة: “إن التأثير األجنبي على اإلســالم )في 
بلجيكا( يجب أن يتقلص ال أن يزيد. أنا لن أسمح 
بدخول أئمة مســتوردين”، وأضاف: “أتراهم ينأون 
بأنفســهم عــن الوهابية؟ هذه هي املســألة”.

وكان الوزيــر وهــو مــن حــزب “NV-A” )قومي 
فلمنكــي( يعّلــق على مقــال فــي صحيفة 
عربيــة أكــد أن “الســعودية تقــدم خبرتهــا 
بلجيــكا” فــي  وخطبــاء  أئمــة  لتدريــب 

وبحســب “آراب نيــوز” فــإن إبراهيــم الزايــد، 
املستشــار اخلاص في وزارة الشــؤون اإلسالمية 
بالســعودية، قدم هذا املقترح مبناسبة اجتماع 
ُعقــد في بدايــة األســبوع مع وفــد بلجيكي 
برئاسة ديرك آشتني األمني العام لوزارة اخلارجية.

وردا على ســؤال “فرانــس برس” أكــدت الوزارة 
فــي بروكســل حصــول اللقــاء وأحملــت بلغة 
دبلوماســية إلــى رفــض املقترح الســعودي.

وقال متحدث: “ليس في نيتنا التعّمق في مقترح 
السعودية باملشاركة في تدريب أئمة في بلجيكا”.

أما عــن موضــوع الزيارة الرســمية فقــال إن 
األمــر يتعلق ببدء مباحثات “حول مســألة تأثير 
اململكة العربية الســعودية في تنظيم شؤون 
الديانــة اإلســالمية ومتويلهــا فــي بلجيكا”.

ومت بحــث هــذا األمــر بشــكل مطــول مــن 

قبل جلنــة حتقيــق برملانيــة حول االعتــداءات 

اجلهاديــة ببروكســل )32 قتيــال فــي 22 آذار/ 

مــارس 2016( التــي أعلنت مؤخــرا توصياتها.

وطلب خصوصا مــن احلكومة البلجيكية إنهاء 

العمل باتفاقيــة أوكلت إدارة املســجد الكبير 

في بروكسل للســعودية، وذلك قبل نصف قرن.

ونــّددت جلنــة التحقيــق بإســالم “ســلفي-

وهابــي” يتــم الترويــج لــه في هذا املســجد 

بلجيــكا. فــي  للمســلمني  املركــزي 

واقترحــت اللجنة مراقبة دقيقة لإلســالم الذي 

ميــارس في بلجيــكا، معبرة عن الرغبــة في أن 

يتقــن األئمة على األقل إحــدى اللغات الوطنية 

في بلجيكا )الفرنســية واألملانيــة والهولندية(. 

وقــال متحــدث باســم اخلارجيــة البلجيكية 

لصحيفة دي مورغن الفالمنكية إن األمر يتعلق 

بتفســير ذلك للســعوديني “إن بلجيــكا تريد 

شــفافية أكبر في تدفق األموال من السعودية 

الى بلجيكا واقترحت بدء مفاوضات بهذا الشأن”.

وبحســب الصحيفــة فــإن ممثــال عــن اجلهاز 

البلجيكي املكلف حتليل التهديد اإلرهابي، شارك 

في الوفد الدبلوماسي إلى الرياض. والتقى الوفد 

ضمن العديدين رئيس الرابطة اإلسالمية العاملي

بسبب الوهابية تيو فرانكين يرفض           
” األئمة المستوردين ” من السعودية

املدار :وكاالت 

OCAM ينشئ مركز جديد ملكافحة اإلرهاب ومساندة السلطات احمللية في بلجيكا



ال تزال الواليات املتحدة وحلفاؤها يســعون 
على  الشــمالية  كوريــا  إلجبار  جاهديــن 
التخلي عن أنشــطتها النوويــة املتنامية، 
غير أن قادة بيونغ يانــغ يصرون على املضي 
قدمــا دون أدنى اعتبــار لتهديــد أو وعيد.

وكان الرئيــس ترامــب فاجــأ اجلميع خالل 
مؤمتره الصحفي املشــترك مع رئيس كوريا 
اجلنوبيــة، بدعوته بيونغ يانــغ إلى "اجللوس 
إلى طاولــة املفاوضــات"، مطالبــا كوريا 
الشــمالية بأن تعود للصواب، الذي هو من 
وجهــة نظرها أن تصبح غيــر نووية، لكنه 
من غيــر املرجــح أن تعود بيونــغ يانغ عما 
مضــت فيه ألســباب متعددة، يكشــفها 
تقرير على موقع "ذا ناشــيونال إنترســت".

كوريــا الشــمالية بلــد صغيــر، غير قوي 
اقتصاديا، ونظامه السياســي غريب، وقوته 
العسكرية تقليدية عتيقة على نحو متزايد، 
ومــن ثم فإن قــدرة األســلحة النووية هي 
العامل الوحيد الذي يوفر له قيمة على مائدة 
التفاوض الدولية، ومن املؤكد أنه يتضرر جراء 
عناده ووقوفه في وجه أمريكا، ذلك أن هناك 
سببا حاسما يفسر ذلك اإلصرار وهو أن قادة 
كوريا الشمالية ببساطة ال يثقون بالواليات 
املتحدة في احترام أي اتفاق قد يتم التوصل 
إليه. وقد شــهد قــادة كوريا الشــمالية 
كيــف تعاملت الواليات املتحــدة مع جتارب 
معاصرة غيــر نووية مثل صربيــا والعراق.

لكن كلمة الســر األبرز وراء هــذا اإلصرار، 
التدخل الــذي قادته الواليــات املتحدة في 
ليبيا عام 2011، والذي جعل بيونغ يانغ توقن 
أن إبقاءهــا على ســالحها النووي قد يكون 
الوســيلة الوحيدة املوثوقة ملنع ســيناريو 
تغيير النظام املوجهة ضد جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية الذي نفذته أمريكا مع 
الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

ويوضــح التقرير تفاصيل ذلك الســيناريو 
وكيف ُغرر بالقذافي وجرى اســتدراجه قبل 
الغــدر به، حني استســلم ألمريــكا ووقع 
النووية  انتشــار األســلحة  معاهدة حظر 
 ،2003 األول من عــام  في ديســمبر/كانون 
ووافق علــى التخلي عــن البرنامج النووي 
اجلنيني لبالده، وفــي املقابل، رفعت الواليات 
املتحــدة وحلفاؤها العقوبــات االقتصادية 
عنه وتعهدت بأنها لن تسعى إلى عزل ليبيا 
ب بالقذافي مرة أخرى في اجملتمع  مجددا، ورُحِّ
الدولي عندما تخلى عن طموحاته النووية.
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العاملالعامل

حوار  دالني حسن يورنيوز :
       تســونامي دبلوماســي ضــرب 
منطقة اخلليج العربــي، في خطوة 

غير مسبوقة 
السعودية واإلمارات والبحرين واليمن 
ومصــر تقطــع عالقاتها مــع قطر 
بشكل مفاجئ وتفرض عزلة كاملة 

عليها .
دالني حســن:“للمزيد عــن تطورات 
أزمة قطع العالقــات مع قطر ينضم 
إلينا عبر الســكايب من لندن احمللل 
السياسي و رئيس حترير جريدة الرأي 
اليوم اإللكترونية عبد الباري عطوان ، 

أستاذ عبد الباري أهال بك.
ما هي األســباب الكامنــة وراء هذه 
األزمة وقطع العالقات بهذه الطريقة 

وملاذا في هذا التوقيت ؟
عبد البــاري عطوان :“انــا اعتقد ان 
االزمــة الرئيســية تفجرت بســبب 
العالقــات املتنامية بني قطــر وايران 
القطــري  الدعــم  بســبب  وايضــا 
املســتمر حلركة االخوان املســلمني 
وعالقاتها القويــة مع حركة حماس 
ان تغرد خارج الســرب  ومحاولتحتا 

السعودي االماراتي بالدرجة االولى .
كانــت هناك اتفاقات عــام 2014 بأن 
تقطع قطر عالقاتها مع ايران واالوان 
املســلمني ولكنها لم تلتــزم بهذه 

االتفاقات.
األن هناك ما يســمى اسالمي عربي 
يتكون ضد ايران برعاية دونالد ترامب 
ويبدو ان قطر تريد ان تنأى بنفســها 

عن هذا احللف اجلديد.
دالني حسن:“هل تعتقد أن قرار قطع 
العالقــات الهدف منــه تغير النظام 

القطري أم سياسيات هذا النظام ؟
عبد الباري عطــوان :” انا في تقديري 
يريدون االثنني معا ، اما ان تلتزم قطر 
باالتفاقــات واما ان تتحــول الى دولة 
تابعة للمملكة العربية الســعودية 
وتنفيذ كل ما يطلب منها واال احملاولة 
القادمة بعد خنق قطر اقتصاديا كما 

نرى حاليا ، ستكون تغيير النظام 
رمبا يتم االن تغيير النظام القطري اذا 

لم يلتزم بكل الشروط السعودية.
دالني حســن :“كيف قرأت رد الفعل 
اإليراني والروســي والتركي على أزمة 

اخلليج ؟”
عبد الباري عطــوان : جلوء هذه الدول 
الى القــول انها مع الوســطات ومع 

احلوار هذا يعني انها ال تريد ان تتدخل 
، ال اعتقد ان تركيا ستجازف وتدخل 
في حرب مــع الســعودية واالمارات 
ومصر والســعودية وامريكا من أجل 

قطر.
مصالح روسيا هي مع السعودية انا 
فــي تقديري ايضا ان ايــران لن تدخل 

حربا من اجل قطر 
اعتقد انها اذا لــم تدخل هذه احلرب 
في سوريا بشكل مباشر وهي حليف 
لها، هل ستدخل حرب من أجل قطر 

؟
هــذه الدول االن تقول لقطر بشــكل 
غير مباشــر قدمي التنازالت واقبلي 
شروط الســعودية واالمارات اذا اردتي 

السالم .
دالــني حســن :“مــا هــي البدائــل 

املطروحة اليوم للتعامل مع االزمة ؟
عبد الباري عطوان:“انــا في تقديري 
ال توجــد اي بدائل، الثقــة منعدمة 
بني قطر وخصومها في الســعودية 
واالمــارات ومصر والبحريــن ، اعتقد 
ان قطــر متهمتــة بتمهــة خطيرة 
جدا وهي دعــم االرهاب ، دعم جبهة 
النصرة في سوريا ودعم القاعدة وما 
يســمى بتنظيم الدولة االســالمية 
ودعم حركــة حماس وهذه املنظمات 
جميعا في الغرب مصنفة كمنظمات 

ارهابية. 
فاما أن تقطع هذا الدعم بالكامل وأن 
توقف جميع وسائل الدعم االعالمي 
الــذي يدعم هذا اخلــط من محطات 
تلفزيون ومواقع على االنترنت واال انها 

ستواجه خطر الغزو.
نحــن نعرف أن الســعودية واالمارات 
متتلك اكبر ســالح جــو في املنطقة 
ورمبا في العالم بعد روســيا وامريكا 
و اســرائيل ايضا متلك قــوات أرضية 
وهنــاك حــدود بريــة بني قطــر وبني 
اململكة العربية السعودية و االمارات 

لذلك اعتقد ان خيارت قطر ضعيفة 
جدا .

دالــني حســن: ذكرت فــي مقال لك 
:“قطر علــى حافة غزو عســكري ، 
وحتدثت عن حرب وشيكة” على ماذا 
اعتمدت بهذا التحليــل، و ألي درجة 

ميكن أن تتفاقم هذه األزمة ؟
عبد الباري عطــوان:” انا في تقديري 
أنه جرت وساطات في املاضي و طلب 
من قطر تنفيذ شروط لم يتم االلتزام 
بها االن هناك خطوات جرى اتخاذها 
وقف احلدود بالكامل وقف التعامالت 

التجارية مع قطر.
فعملية الضغط هذه هدفها الضغط 
على قطر كمرحلة وسط االن فاما ان 
تلتزم قطر وتركع بالكامل للشــروط 
اخلليجيــة واال ســيتم االنتقال الى 
البــالن B أو اخلطــة البديلة و هي في 

تقديري العمل العسكري . 
فرمبا يتم تغيير النظام من خالل شق 
األسرة احلاكمة وااليتان بجناح أحمد 

بن علي مؤسس دولة قطر.
فهنا ميكــن ان يكون هنــاك انقالب 
داخلي بدعم اسرة من اخلارج او تدخل 

عسكري مباشر
دالني حســن :” ماذا تتوقع في األيام 
املقبلــة وألي درجة ميكــن ان تتقافم 

هذه االزمة ؟”
عبد البــاري عطوان:” اتوقع في االيام 
املقبلة املزيد من الضغوط على دولة 
قطر، اعتقد ان احلسم العسكري هو 
اخــر اخليارات اذا لم يتــم التزام قطر 

باملطلوب منها .
الــى احلكم  فعندمــا تصل االمــور 
التمسك باحلكم اعتقد ان التنازالت 

هي احلل الوحيد .

التوتــر املتصاعد واحلرب الكالمية بني الســعودية 
وإيران ليســا جديدين، فعالقات البلدين كانت دائما 
تتراوح بــني املواجهة والبرود، لكنهــا لم تصل إلى 
هذه الدرجة من التوتر والتصعيد منذ انتهاء احلرب 

العراقية-اإليرانية عام 1988.

وعندمــا يعلن ولــي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان أن تزويد إيران احلوثيني بصواريخ بعيدة املدى 
مثل الذي أطلقوه على العاصمة السعودية الرياض 
يوم 4 نوفمبر/تشــرين الثاني يرقى إلى إعتباره عمال 
من أعمال احلرب ضد السعودية، فهذا يعني أننا قد 

نشهد مزيدا من التصعيد والتوتر في املنطقة.

وســاحة املواجهة العلنية بني الطرفني في الوقت 
الراهن هي اليمن، لكن لبنان مرشــح ليتحول الى 

ساحة صراع على أكثر من صعيد.

أخر خطوات التصعيد بني الطرفني كانت في لبنان 
ومتثلت بتقدمي رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
استقالته من منصبه متهما ايران بالسيطرة على 
لبنان عبــر حزب اهلل اللبناني، أمــا في اليمن فقد 
أغلقــت الســعودية جميع املنافذ البريــة واجلوية 

لليمن.

تشعر الســعودية منذ إبرام االتفاق النووي االيراني 
عــام 2015 أن الواليات املتحدة لــم تأخذ مخاوفها 
بعني االعتبار عند ابرام هذا االتفاق،وأنها منحت إيران 
احلرية والقدرة على إثــارة اإلضطراب والفوضى في 
املنطقة بعد أن مت رفع العقوبات الدولية عنها بهدف 

تعزيز مواقعها ونفوذها.

ولم يخف السعوديون شــعورهم باخليبة واخلذالن 
من مواقــف وسياســات إدارة الرئيــس األمريكي 
السابق باراك أوباما في املنطقة. وأصبح لدى الطرف 
الســعودي شــبه قناعة أن إدارة اوباما تركت إيران 
تتصرف بحرية وتفرض هيمنها في املنطقة مقابل 

توقيعها االتفاق النووي.

إحساس السعودية باإلحباط من املوقف األمريكي 
لم يكــن ناجما عن االتفاق النــووي فقط، بل ينبع 
أيضا من السياسة األمريكية في سوريا حتى وصل 
الســعوديون إلى مرحلة اليأس من إمكانية إحداث 
أي تغيير على األرض للحد من نفوذ إيران في سوريا 
أو ايجاد حل سياســي لالزمة السورية بالتعاون مع 
الدول الغربية يؤدي في النهاية إلى احلد من نفوذها 

في سوريا.

لكن التطورات التي شــهدتها سوريا منذ التدخل 
الروسي العسكري في سوريا وبروز اخلالف بني تركيا 
والسعودية بسبب األزمة بني قطر والدول اخلليجية، 
ســارت بعكس ذلك، بل أن إيران وروسيا وإلى حد ما 
تركيا تتحكــم مبجريات األوضاع في ســوريا وغاب 

احلديث متاما عن رحيل األسد او نظامه.

أما الطرف األمريكي سواء في عهد االدارة السابقة 
أو احلالية، فتتمحــور كل جهوده حول القضاء على 
تنظيــم "الدولة االســالمية" وال يعنيه كثيرا من 
يحكم في دمشــق. والوجود العســكري األمريكي 
في سوريا والعراق له هدف وحيد حسب املسؤولني 

االمريكيني وهو منع عودة ظهور التنظيم فقط.

ومع رحيل إدارة اوباما ووصول دونالد ترامب إلى البيت 
األبيض، وهو الذي كرر مرارا معارضته لالتفاق النووي 
ونيته متزيقه، شعر الســعوديون أنهم أصبحوا في 
موقع افضل من السابق وأن مبقدورهم مواجهة إيران 

والتصدي لها واحلد من نفوذها املتصاعد.

إيران بتزويد احلوثيني بصواريخ  اتهمت الســعودية 
باليستية

بقعة ضوء

العالقات السعودية اإليرانية: من 
سيء إلى أسوء

ما هي خيارات قطر؟ عبد الباري عطوان يف حتليل لأزمة 

شبكة املدار اإلعالمية األوربية …

رامي  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  قال 
احلمــد اهلل إن متكــني احلكومة من 
ومعابره  غزة  قطاع  على  الســيطرة 
يتطلب إيجاد حلول ملشكلة األمن في 
القطاع.وقال “تســلمنا املعابر ولدينا 
خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل 
ولكن  وتنقلهم.  املواطنني  من حركة 
ال ميكن االستمرار بذلك دون أن يكون 
هناك حلول فعلية مللــف األمن، فال 
ميكن للمعابــر أن تعمل دون أمن كما 
هو احلــال لغاية اللحظة”.وأضاف في 
كلمة في مؤمتر فــي رام اهلل، االثنني 
“لذا دعونا ندعو نحن وإياكم الفصائل 
التي ستجتمع في القاهرة في احلادي 
والعشرين من الشهر اجلاري، لإلسراع 
في حــل امللف األمني، فــال يعقل أن 
نتســلم املعابــر دون أن يكون هناك 

األمنية،  ســيطرة فعلية لألجهــزة 
لنباشــر العمل الفعلــي فيها. ولن 
دون  االســتمرار  تتمكن حكومة من 
أن يكون هناك حلول واضحة للملف 
األمني”.وكانــت )فتــح( و)حمــاس( 
توصلتــا إلى اتفاق مصاحلــة برعاية 
بدأت  املاضي حيث  الشــهر  مصرية 
احلكومة بتسلم الوزارات واملؤسسات 
قبل تســلم املعابر في قطــاع غزة 
من حركــة )حماس(.وقال احلمد اهلل 
“أؤكــد لكــم أن احلكومــة فتحت 
كل امللفــات التي راكمتها ســنوات 
االنقســام األســود، وبدأت مبعاجلتها 
بشكل مهني ومتقدم رغم العقبات 
الكثيرة التي واجهــت عمل الوزراء”. 
واضــاف “فقد بدأت اللجنــة االدارية 
والقانونية بالعمل لرفع تصورها حول 
موضوع املوظفني وتوحيد املؤسسات، 

كمــا خاطبنا دول العالــم واملانحني 
من أجل مســاعدتنا فــي التخفيف 
من معاناة املواطنــني في قطاع غزة، 
الرئيس  فخامة  بتعليمــات  والتزاماً 
محمود عباس فقد وّجهنا إمكانيات 
احلكومة إلى قطاع غزة، ونصل الليل 
بالنهار لننجح فــي ذلك”.ورأى احلمد 
اهلل “إن حتقيــق النمو فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الصناعة 
في فلسطني، يحتم علينا إعادة بناء 
احملافظات  في  اإلنتاجيــة  القطاعات 
اجلنوبية. وهو األمر الذي يتأتى تدريجيا 
في إطــار عمل حكومــة الوفاق في 
باملستوى  والنهوض  اخلدمات  حتسني 

املعيشي في غزة

آكي
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ارتفاع حاالت الطالق بني صفوف الالجئني اجلدد الى أوروبا

بقلم: الباحثة االجتماعية

مسومية االحمدي

كانــت عقارب الســاعة تقتــرب من 
التاسعة صباحا في مطار "كوبنهاغن 
" موعد وصــول الرحلة اجلوية القادمة 
من مطار إسطنبول، وهو موعد انتظره 
الالجئ السوري )ع ر( قرابة العام لرؤية 
زوجته وطفلته الوحيــدة، بعد أن كان 
أنهى إجراء “لم الشمل” املتعارف عليها، 
لكنه لم يتوقع أن تتحول فرحته بهبوط 
الطائرة بسالم إلى موجة غضب عارمة 
جتعله يفقد الســيطرة على أعصابه. 

التــي انتظر قدومهــا بفارغ  فزوجته 
الصبر لم تكلف نفســها حتى عناء 
كانت منشغلة  ألنها  عليه،  الســالم 
باالستفســار عن عنــوان مركز األمن، 
لطلــب الطــالق مــن زوجهــا الذي 
دخــل فــي حالة مــن “الهيســتريا” 
للمتواجدين. فرجــة  منــه  جعلــت 

يضحك الالجئ الســوري في الدامنارك 
ريــاض حافــظ؛ عندما يحكــي هذه 
احلكاية التي كان شــاهد عيان عليها؛ 
لـ”عربــي″21، ثــم يضيــف بلهجة 
محلية حلبيــة: “حلقتلوا فــورا ولم 
تقــل لــه نعيمــا”، حســب تعبيره.

وعقــب انتهائــه من نوبــة الضحك 
التــي اعترتــه، وهو يســتحضر ذلك 
املشــهد الــذي يصفــه بـ”املضحك 
املبكي”، يجزم حافظ أن يكون ســبب 
تصــرف الزوجــة توصية مــن األهل.

وبينمــا يشــير إلى أنه لم يســتطع 
تعقب مجريــات تلك احلادثــة، يرجح 
حافــظ انفصال )ع ر( عــن زوجته، جاء 
ألن القوانــني األوروبية تكــون عادة في 
صالح املــرأة. وعلى الرغــم من غرابة 
احلادثة بحســب حافظ، إال أنه يقول إن 
حــاالت الطالق ال تقتصــر على احلالة 
السابقة، ويشير إلى أنه شاهد الكثير 
من هــذه احلــاالت، وخصوصــا خالل 
فتــرة إقامتــه في معســكر اللجوء.

ولم تكن حادثة طــالق )ع ر( من زوجته 
هي األولى من نوعها، إذ رصدت “عربي21 
” حاالت مشابهة، منها ما روته الفنانة 
التشــكيلية الكردية “شريهان بكلرو” 
عن طالق الجئة كردية سورية من زوجها 
بعد وصولها بحوالي أســبوع لألراضي 
األملانية، ألنها تعبت من محاباة زوجها 
السيئ الطباع طيلة الفترة السابقة، 
وألنهــا لن ترمى في الشــارع في حال 
طالقهــا منه، حســب قــول بكلرو.

حّتمــل بكلرو “غياب احلــب والتفاهم” 

مســؤولية الطــالق بــني الزوجــني، 
فــال عــادات وال تقاليد حتكــم عالقة 
الزوجني في البلدان األوروبية، بحســب 
تقديرهــا. وعليــه فــإن الزوجــة غير 
مجبرة علــى حتمل زوجهــا الذي لرمبا 
كانت مجبرة علــى التعايش معه في 
ســوريا، بســبب مصير األوالد واحلالة 
االجتماعية والقانونية السائدة هناك.

بكلرو اســتحالة تخلي  تــرى  وبينما 
الزوجة عن زوجها بال ســبب، تشــير 
إلــى أن تخلــي الزوجــة عــن زوجها 
بعد أن كان ســببا في اســتقدامها 
إلــى البلــدان األوروبية يعــد نوعا من 
االستغالل واالنتهازية، بحسب قولها.

“بنــت األصــول عشــرتها بتطــول”، 
مقيمــة  ســورية  الجئــة  قالتهــا 
فــي األراضــي الهولنديــة، فضلــت 
اســمها. عــن  الكشــف  عــدم 

وأبــدت الالجئة امتعاضها الشــديد 
من تكرار حــوادث الطالق في العائالت 
الســورية املقيمة في هولندا. وتقول: 
“احلرية املطلقة جتعل النســوة يتمردن 
علــى أزواجهــن لعــدة أســباب، من 
أهمهــا تخصيص راتــب لهن، فضال 
عــن وقــوف القانــون إلــى جانبهن.

تقول سماح، وهي الجئة سورية وصلت 
إلى الســويد منذ عامــني تقريًبا، “أول 
مــا قّدمت طلب اللجوء في الســويد 
سألني احملقق )الذي قابلني على انفراد( 
إن كان زوجي يضربني، أو إن كنت أعاني 
أي مشــاكل معه أردت البوح بها، مع 
املطلقة”. بالســرية  األمــان  إعطائي 

حاالت الطالق عند النساء األكثر 
وعًيا:

تقّل حاالت الطالق عند النساء األكثر 
وعًيا، بحســب تعبير سماح، ال سيما 
إن تدخــل أطراف كبار في الســن حلل 
اخلالف وتهدئــة الطرفني، وترى أن وجود 
بامتناع  أساسًيا  عاماًل  يعتبر  األطفال 
الزوجــني عن اإلقبــال علــى الطالق.

املرأة منذ وصولها  وتضيف “تستطيع 
الســويد املكوث في )كامب( منفصل 
خصصتــه الدولة للنســاء الراغبات 
باالنفصــال عــن أزواجهــن.. كما أن 
مكتــب )السوســيال( يشــجع املرأة 
وال ســيما إن كان أطفالهــا يعانــون 
ويعدهــا  الزوجيــة،  املشــاكل  مــن 
بتأمني منــزل لها بعيًدا عــن زوجها”.

تكشــف  “الغربة  الالجئة:  وتضيــف 
املعدن احلقيقي لإلنســان، ولألســف، 
فإن الكثيــرات منهن، ومبجرد وصولهن 
إلى البلــدان األوروبية يتناســون بنية 
العيش  مجتمعات بالدهــن، ويفضلن 
في إطــار عــادات جديدة ال تناســب 
الســابقة”،  مجتمعاتهــن  عــادات 
وتختــم حديثها مبثل شــعبي يقول: 
“بنــت األصــول عشــرتها بتطــول”.

األطفال بعهدة الزوجــة مبجرد وصول 
الالجئــة إلى البلــد األوروبي املقصود، 
يتم إجراء مقابلة معهن، وحينها تبادر 
بالسؤال  الالجئة  املســؤولة  املوظفة 
عن عالقتها مــع زوجها، وعن تعرضها 
للضــرب أو التعنيف مــن قبل زوجها، 

وفي حال تعرض الالجئة لتصرفات من 
هذا القبيل فيتم فــورا نقل القضية 
ملسؤول التفريق الذي يتولى على الفور 
قضيــة الطالق، وفقا لريــاض احلافظ.

تقول ســعد الدين إن “%50 من حاالت 
الطالق تعود للخيانات الزوجية، لألسف، 
و%50 منهــا ناجمــة عــن اخلالفات”، 
وتضيف “الكثير من حاالت الطالق التي 
واجهتها بحكــم عملي، كانت مبنية 
على زواج هش لم يقم أساًســا على 
احلب أو التفاهم، ولكــن بقاء املرأة مع 
زوجها كان ناجًما عن فرض األهل على 
الفتاة االستمرار بالزواج، وعدم السماح 
لها بالطالق الذي كانوا يسمونه )عارًا(”.

تــرى ســعد الديــن، خريجــة كلية 
أن  الشــريعة فــي جامعة دمشــق، 
االنحالل األخالقي الذي ساد مبجتمعنا 
في الفتــرة األخيرة، والذي لعب اإلعالم 
والبرامج التلفزيونية فيــه دورًا كبيرًا، 
أثر في ثقافة اجملتمع الســوري وقيمه، 
وأدى إلى انهيار ملموس للقيم واملبادئ 
عند شــريحة معينــة، وتراكمات هذا 
األمر، لعبت دورًا بانتشار حاالت الطالق.

الوعي عند  “يبقى  ولكنها تســتدرك 
الطاغي على  األكبر هــو  الشــريحة 
قابلُت حاالت  الســوريني، فقد  تفكير 
كثيــرة، تتحمل فيهــا املــرأة أخالًقا 
عســرة ومعاملة ســيئة مــن الزوج، 
ولكنها تتحمل وال تقدم على الطالق، 
بعدم  أوالدها ســينحرفون  أن  لوعيها 
وجــود أب يشــرف علــى تربيتهــم”.

التفريق،  بدعــوى  البدء  “فور  ويضيف: 
يتم نقــل الزوجة إلى مســكن خاص 
بهــا، ويعهد إليها تربيــة األطفال في 
حال كانت قادرة علــى تربيتهن، ويتم 
توقيع الزوج على تعهد بعدم التعرض 
للزوجة”. وأشــار إلى أن الزوج يتعرض 
لإلنذار في حــال تعرضه للزوجة للمرة 
األولى، بينما يواجه الســجن إن تكرر 
األمر، وقد ينتهي به األمر إلى الترحيل 
القســري عــن البالد بشــكل نهائي،

الطفل هو اخلاسر األكبر:
ترى االختصاصية النفســية أســماء 
رشــدي أن “املأســاة االجتماعيــة” ال 
تقف عنــد حد األهــل، بل متتــد إلى 
مــا هو أبعد مــن ذلك، وهــي معادلة 
بقية  الذين يضطرون إلكمال  األطفال 
حياتهــم بعيــًدا عن أحــد والديهم.

تنشــأ لدى األطفال مشــاكل جديدة 
باختــالف  تختلــف  يعانــون منهــا 
أعمارهــم وبطريقــة تعامــل األهل 
مــع هــذه احلادثــة، وفــق رشــدي.

وتبــدأ هــذه املشــاكل مــع احلــزن، 
املدرســي،  األداء  فــي  واالنخفــاض 
وصعوبــات اجتماعية في االندماج مع 
األصدقاء، إلى الشعور بالوحدة والعزلة 
عند األطفال خــالل املرحلة االبتدائية.

يتفاعلون  قــد  فإنهم  املراهقــون  أما 
االكتئاب،  الوالدين مبشــاعر  مع طالق 
التــي تتمثــل فــي قلقهــم علــى 
الزواج  مســتقبلهم وقدرتهم علــى 
واحلفــاظ عليــه، بحســب رشــدي

املدار: وكاالت
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Madarat Moroccan affairs

مداراتاملدار املغاربي

قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني إن محاربة 
اإلرهاب في سوريا في ميدان القتال تشرف 
علــى االنتهاء، مؤكــداً أنه يجــب تهيئة 

الظروف للعملية السياسية.

وأضاف بوتني، في كلمة له، اليوم الســبت، 
الثاني، في قمة "آبيك"  11 نوفمبر/تشرين 
بفيتنــام، أن محاربــة اإلرهاب ستســتمر 
بجهود مشتركة لروسيا والواليات املتحدة، 
مؤكــداً ضرورة تعزيز االتفــاق حول مناطق 
خفض التصعيد في ســوريا لبدء العملية 

السياسية.

الروســي، خــالل كلمته،  الرئيس  وأوضح 
أن البيان املشــترك مــع الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بشــأن ســوريا مهم للغاية 
ويؤكد مبادئ احلرب على اإلرهاب، مؤكداً أن 
املهم االتفاق على سيادة سوريا والتسوية 

السياسية.

وأشار بوتني، إلى أنه أجرى حوارا طبيعيا مع 
ترامب خالل قمة في فيتنام ووصف ترامب 

بأنه متحضر ومثقــف ومريح في التعامل 

معه. وقال، إن اجتماعــا ثنائيا مقترحا مع 

ترامب خالل قمة )آبيك( لم يعقد بســبب 

مشــكالت في ترتيب املوعد مــن اجلانبني 

ومشكالت بروتوكولية لم يكشف عنها. 

فالدميير يؤكد  حــواره  مع نظيره األمريكي 

دونالــد ترامب خالل قمة "إبيك" مشــيرا 

إلى ضــرورة عقد لقاء منفصل ملناقشــة 

كل املواضيــع بالتفصيــل. أوضــح "نحن 

مســتعدون لطي هــذه الصفحة واملضي 

قدما إلــى األمام، وللنظر إلى املســتقبل، 

وحل القضايا التي تهم الشعب األميركي 

والشعب الروسي، وملء عالقاتنا االقتصادية 

مبضمون جدي

بوتني ذكر أن الواليات املتحدة اتبعت نهجا 

إلغالق وسائل اإلعالم الروسية، مؤكدا على 

أن اإلجراءات االنتقامية الروســية ستكون 

متناسبة ومتبادلة.

وأضــاف "أشــعر بخيبة أمــل كبيرة من 

الهجوم على وســائل اإلعالم الروسية في 

الواليات املتحدة، فهــو يعتبر هجوما على 

حرية التعبير ونحن نأســف حلدوث ذلك"، 

مشــيرا إلى أنه ال أدلة على تدخل وسائل 

اإلعالم الروســية في االنتخابات األميركية 

وال ميكن أن يكون.

�ضيادة �ضوريا والت�ضوية ال�ضيا�ضية

أوضــح املركز الدولي لتســوية اخلالفــات املتعلقة 
باالستثمارات على موقعه االلكتروني أن هذه الهيئة 
التحكيمية الدولية قد عينت الرئيس األسبق حملكمة 
العدل الدولية الســلوفاكي بيتر تومكا ليتراس هذه 
اللجنــة اخلاصة.و أضاف ذات املصدر أن الســيد بيتر 
تومكا يساعده حكمني اثنني و يتعلق األمر بكل من 
الســيدة بيرتا كوبر روســو من الباهاماس و السيد 
كلوس ســاكس من املانيا.كما أشــار املركز إلى أن 
اللجنة ســتبث في طلب إلغاء احلكم الذي أصدرته 
ذات الهيئة التحكيمية في 31 مايو األخير و الذي جاء 
في صالح اجلزائر.للتذكير ان املركز الدولي لتســوية 
اخلالفــات املتعلقــة باالســتثمارات كان قد حكم 
"برفض" طلب رئيس شركة أوراسكوم جنيب ساويرس 
الــذي يطالب الدولــة اجلزائرية بدفــع 5 مليار دوالر 
كتعويض. كما حكــم املركز من جانب اخر بان يدفع 
للدولــة اجلزائرية املصاريف التــي صرفت في قضية 
التحكيم.كما متت اإلشارة إلى أن أحكام املركز غالبا 
ما تكون نهائية و ملزمة جتاه أطــراف النزاع، إال أنها 
ميكن أن تشكل موضوع طعن محدود ملا بعد احلكم أو 
طلب إلغاء كلي أو جزئي.و يبقى اإللغاء امرأ استثنائيا 
حيث ميكن لرئيس مجلس إدارة  املركز الدولي لتسوية 
اخلالفات املتعلقة باالستثمارات أن يعني جلنة خاصة 
من ثالثــة أعضاء للنظر في الطلــب.و ميكن احلكم 
به في حاالت نادرة و اســتثنائية على غرار التجاوزات 
الواضحة للمحكمة او خطا في تشكيل احملكمة أو 

سهو أو نسيان قاعدة أساسية في اإلجراءات.

يبدو أن ائتالف احلكومة األملانية املقبل قد يضع املزيد 
من املتاريس في طريق املغاربة الراغبني في االستفادة 
من اللجوء إلى األراضــي األملانية. هذه اخلالصة تعود 
إلــى النقاش الدائر حاليا، قبــل الدخول الفعلي في 
مشاورات تشــكيل احلكومة االحتادية املقبلة بأملانيا، 
حيث يرغب حتالف املستشــارة األملانية أجنيال ميركل 
في نيل موافقة حزب اخلضر على تصنيف دول شمال 
إفريقيا كـ”دول آمنة”.هذا التصنيف، الذي فشل في 
متريــره االئتالف احلالي مبجلس الواليات )بوندســرات( 
من قبل، لو جرى اعتماده من جديد، يعني أن مواطني 
دول شــمال إفريقيا سيســتحيل عليهم بعد ذلك 
االستفادة من مســطرة اللجوء بأملانيا؛ وهي اخلطوة 
التــي يراد بهــا تخفيض أعداد الالجئــني املتدفقني 
على هذه الدولة األوروبيــة منذ 5102، والذين وصلوا 
إلى سقف مليون ونصف املليون شخص.الصحيفة 
األملانية “راينيش بوســت” أفادت، اليــوم اجلمعة، بأن 
املقترح املتوصــل إليه من لدن حتالــف ميركل، إلى 
جانب احلزب الليبرالي، يدعو حزب اخلضر إلى املوافقة 
على إدراج دول شمال إفريقيا في خانة “الدول اآلمنة” 
كحل لتســهيل عملية الهجرة الشــرعية لعمال 
هذه املنطقة إلــى أملانيا، وهو احلــزب )اخلضر( الذي 
سبق أسقط هذا التصنيف في البوندسرات.ونقلت 
الصحيفة ذاتها تصريحات لشتيفان ماير، وزير شؤون 
االندماج احمللي في والية شمال الراين والقيادي باحلزب 
املســيحي االجتماعي البافاري، قال فيها إنه “ميكن 
اعتماد حل مشــابه للحــل املتوصل إليه بخصوص 
مهاجري دول غرب البلقان، بحيث يسمح للمهاجرين 
بدخول أملانيا إذا ما توفروا على عقد عمل”.ونّبه املسؤول 
األملاني إلى إمكانية معارضة حزب اخلضر لهذا القرار 
بشــكل جذري، بحيث لم يصدر إلى حد الساعة أي 
موقف لهذا األخير بشأن تصنيف دول شمال إفريقيا 
في خانة “الدول اآلمنة”. وفي مقابل ذلك، وافق احلزب 
الليبرالي على القرار.بدوره، صّرح يوآكيم شــتامب، 
القيــادي في احلزب الليبرالي، بأن “إعالن دول شــمال 
إفريقيا كدول آمنة بشكل فوري يبقى أمرا جيدا، في 
إطار التمهيد لقانون هجرة شامل”، مؤيدا في السياق 
ذاته “إعطاء تأشــيرات الدخول متتد إلى اآلجال التي 
تقرها عقود العمل”.وتبقى سياسة الهجرة من أبرز 
النقاط املوضوعة على طاولة املفاوضات بني االئتالف 
املرتقب )حتالــف جامايكا(، متاما كما أســالت هذه 
اإلشــكالية الكثير من املداد خالل احلملة االنتخابية 
األخيرة، في ظل تزايد عدد املهاجرين بأملانيا بشــكل 
غير مســبوق؛ وهو ما مّكن حــزب “البديل من أجل 
أملانيا” الشــعبوي من الدخول ألول مــرة إلى البرملان 
األملاني )بوندستاغ(، بعد حصوله على أزيد من 31 في 
املائة من أصوات الناخبني في االستحقاقات البرملانية 

األخيرة.هسبريس – املهدي هنان

ملتقى اقتصــادي  ضم فاعلــني اقتصاديني من املغرب 
والصني

بالــدار البيضاء عقد ملتقى ضم فاعلني اقتصاديني من 
املغرب والصــني ، خصص لبحث فرص االســتثمار في 
اجملال الســياحي والترويج للوجهة املغربية لدى السوق 

الصينية.

ونظم اللقاء مببادرة من وزارة السياحة املغربية وبتعاون 
مع جمهورية الصني الشــعبية ومنظمة الســياحة 

العاملية.

وفي كلمة باملناســبة قال الســفير الصينــي بالرباط 
الســيد لي لي ، إن نحو 40 مــن الفاعلني الصينيني في 
اجملال الســياحي يحضرون هذا اللقاء للتبادل والتباحث 

مع نظرائهم املغاربة بشأن تعزيز التعاون في هذا اجملال.

وســجل أن التعاون بني الرباط وبكني يتعزز في شــتى 
اجملاالت خالل الســنوات األخيرة ،الفتا إلى أن هذا اللقاء 
يشــكل فرصة للخبراء من البلدين الستكشاف فرص 

االستثمار املتاحة وإعطاء دفعة جديدة للتعاون املغربي 

الصيني في اجملال السياحي.

وعبر عن تفاؤله بشــأن مســتقبل وآفــاق التعاون بني 

الدولتني ، مبرزا أن بالده تعتبر أول بلد مصدر للسياح في 

العالم بنحو 120 مليون سائح خالل 2016.

تعهد الرئيس الســوداني عمر البشــير اليــوم )االثنني( 
بالتخلي عن حكم السودان بانتهاء واليته الرئاسية فى 

العام 2020.

وقال في خطاب أمام جتمع شــبابي خــالل املؤمتر العام 
الســابع لالحتاد الوطني للشباب الســوداني )منظمة 
شبابية شبه حكومية ( في العاصمة اخلرطوم " عهدنا 
معكم بأن نسلمكم السودان في 2020 نظيفا ، سودان 
كامل نضعه فــي منصة االنطالق ليكــون في موقعه 

احلقيقي".

ووعد البشير بتحقيق السالم فى إقليم دارفور ومنطقتي 
جنوب كردفــان والنيل االزرق ، ودعا اجملموعات املتمردة إلى 

اجللوس على طاولة احلوار.

وأكد أهمية احلملة التى اطلقتها احلكومة الســودانية 
جلمع الســالح من أيدي املواطنني ، وقــال " كل من ميلك 
سالح أو يســتخدمه دون قانون يعتبر مبثابة حرابة على 

الدولة".

وانتخب البشــير رئيسا للســودان فى العام 2010، كما 
أعيد انتخابه لدورة رئاسية جديدة فى العام 2015 تنتهي 
في 2020 ، علما بأن البشــير استولى على السلطة فى 

السودان عبر انقالب عسكري فى 30 يونيو 1989.

وتنتهى والية البشير الرئاسية فى إبريل 2020 ، ومبوجب 
الدستور السوداني ال يحق للبشير الترشح لدورة ثالثة ، 
إال أن أصواتا تنادى بتعديل الدســتور لتمكني البشير من 

الترشح لدورة رئاسية جديدة.

ملتقى اقت�ضادي  �ضم فاعلني اقت�ضاديني من املغرب وال�ضني

الرئيس السوداني عمر البشير 
يتخلى عن الحكم فى العام 

.2020

قضية أوراسكوم: تنصيب 
لجنة خاصة لدراسة طعن 

ساويرس

ائتالف ميركل يخطط لخفض عدد 
الالجئين المغاربة باألراضي األلمانية

كالم في السياسة
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اعداد :امجد سالم

خاص: املدار

املدار : بروكسل

أختتم في عاصمة اإلحتاد األوروبي بروكسل 
االثنني السادس من نوفمبر، املؤمتر األوروبي 
األول حول اإلســتيطان الذي نظمه كل من 
املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
اإلســتيطان ودائــرة شــؤون املغتربني في 
بالتعاون  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
مــع العديــد مــن املؤسســات األوروبية 
بحضور  الفلســطيني،  للشعب  املناصرة 
أوروبي واســع مــن 24 دولــة أوروبية، من 
مؤسسات اجملتمع املدني وحركات التضامن 
األوروبية  واملنظمات  األوروبيــة،  واملقاطعة 
احلقوقية، وبرملانيني أوروبيني ، وممثلي األحزاب 
واملؤسسات واجلمعيات األوروبية الصديقة، 
ومبشــاركة فلســطينية رســمية ممثلة 
بعضوي اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلســطينية تيســير خالد رئيس دائرة 
شؤون املغتربني واملكتب الوطني للدفاع عن 
األرض، وصالح رأفت، وسفير دولة فلسطني 
لدى بلجيكا واإلحتــاد األوروبي عبدالرحيم 
الفرا، اضافة الى أعضاء عرب في الكنيست 
الفلسطينية  اجلاليات  وممثلي  اإلسرائيلي، 

في أوروبا.

تخلل املؤمتر الذي عقد في قاعة برسيدانت 
باالس املالصقة للمفوضية والبرملان األوروبي، 
خمسة ورشــات عمل مركزة ومتخصصة 
شــملت عرض تفصيلي وباخلرائط واألرقام 
حول املســتوطنات اإلســرائيلية وتأثيرها 
والوجــودي علــى  والبيئــي  الدميغرافــي 
الشعب الفلســطيني وإمكانية قيام دول 
األوروبيني،  للبرملانيني  فلسطينية، وجلسة 
جلسة ملؤسســات اجملتمع املدني األوروبية، 

جلسة حلمالت املقاطعة األوروبية، جلسة 
قانونية لكيفية مالحقة اسرائيل، وجلسة 
عمل حــول كيفية حتشــيد الــرأي العام 
األوروبي لتحويل املواقف الرسمية األوروبية 
املدينة لإلســتيطان الــى مواقف عملية 
جتبر اسرائيل على إحترام القرارات الدولية 
الفلسطيني  لألراضي  بإحتاللها  املتعلقة 

وأخرها قرار مجلس األمن 2334.

افتتح املؤمتر النائب البلجيكي السابق بيير 
غالــون رئيس جلنة التضامــن البلجيكية 
الفلسطينية، مقدما شرحا مفصال حول 
املؤمتــر وأهدافه ال ســيما على الســاحة 
األوروبية في مواجهة ســرطان اإلستيطان 
الفلســطينية  األراضي  في  اإلســرائيلي 
احملتلة، وأهميــة تفعيل واســتنهاض دور 
مؤسسات اجملتمع املدني في أوروبا لإلرتقاء 
باملواقف الرســمية للحكومــات األوروبية 
تنتهجها  التي  اإلســتيطان  جتاه سياسة 
حكومات اسرائيل املتعاقبة والتي تقوض أي 
فرصة حلل الصراع الفلسطيني االسرائيلي 
واقامة دولة فلســطينية مســتقلة كما 

نصت عليها كل قرارات الشرعية الدولية.

وفي كلمته خالل اجللسة االفتتاحية، قدم 
عضو اللجنــة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلســطينية تيســير خالد، رئيس دائرة 
شؤون املغتربني واملكتب الوطني للدفاع عن 
األرض ومقاومة االستيطان، شرحا مفصال 
حول سياســة اإلســتيطان اإلســرائيلي 
خصوصــا بعد حــرب 1967، حيــث بدأت 
إسرائيل مشروعها االستعماري في الضفة 

الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية..

كما حتــدث خــالل املؤمتر عضــو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية 
صالح رأفت، وســفير دولة فلسطني لدى 
بلجيــكا واإلحتــاد األوروبي عبــد الرحيم 
الفرا، وطالبا االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 
االنتقال من مرحلة اإلدانة لالستيطان الذي 
تقوم به احلكومة اإلســرائيلية في األرض 
الفلســطينية احملتلة الى مرحلــة اتخاذ 
اإلجراءات إلجبار احلكومة اإلسرائيلية على 
وقف حملتها االستيطانية املسعورة التي 
تقضي علــى اَي فرصة للوصــول الى حل 

الدولتني.

في اجللسة اخلتامية للمؤمتر، قرر املشاركون 
إصــدار بيان ختامي موجهــة للحكومات 
والبرملانات األوروبية ملوائمة األقوال باألفعال 
وعدم االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار، 
والى اتخاذ تدابير فعالة حملاســبة إسرائيل 

من خالل فــرض حظرٍ كامــل على جميع 
األنشــطة املالية واالقتصاديــة والتجارية 
املباشرة مع  وغير  املباشــرة  واالستثمارية 
تنصاع  حتى  اإلســرائيلية  املســتوطنات 

للقانون الدولي.

كما أكــد املشــاركون في بيانهــم الذي 
ســيصدر بعدة لغات على أهميــة الدور 
الذي ميكن أن تضطلع به القوى السياسية 
والبرملانــات ومنظمــات حقوق االنســان 
ومنظمــات اجملتمع املدني فــي دول االحتاد 
االوروبي ملواجهة مخططات التوسع والبناء 
االستيطاني، مطالبني حكومات دول االحتاد 
حتمل  الدســتورية  ومؤسســاته  االوروبي 
مسؤولياتها وفقا للمسؤولية اجلماعية في 
رفض انتهاكات اســرائيل حلقوق املواطنني 
الفلسطينيني حتت االحتالل على نحو يدفع 
اســرائيل الى احترام التزاماتها املنصوص 
عليها في اتفاقية الشراكة في احلد األدنى، 
وعدم الســماح للمســتوطنني وقادتهم 
بدخول بلدان االحتــاد االوروبي وجلبهم الى 

العدالة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وقرر املشــاركون في املؤمتر تشــكيل جلنة 
تنسيق أوروبية ملناهضة اإلستيطان ملتابعة 
التوصيــات، ووضــع برنامــج وخطة عمل 
تستنهض دور مؤسسات اجملتمع املدني في 
أوروبا في مناهضة اإلستيطان اإلسرائيلي، 
من خــالل العديد من الوســائل القانونية 
واإلعالمية والشــعبية ال ســيما حمالت 

.BDS املقاطعة

بروك�ضل حتت�ضن املوؤمتر الأوروبي الأول حول ال�ضتيطان الإ�ضرائيلي
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ال�ضوؤون اخلليجية ال�ضلطة الرابعة

الغارديان  صحيفة  نشــرت 
مقاال عن كتاب جديد بقلم 
رئيــس الــوزراء البريطانــي 
بــراون،  غــوردون  الســابق، 
توقعت فيه ان ان يصب الزيت 
علــى نار اجلــدل االجتماعي 
احلــاد داخل اململكة بشــأن 
دوافع تقــف وراء قــرار لندن 

املشاركة في غزو العراق.

واتهــم بــراون فــي الكتاب، 
الذي  الصحيفــة،  حســب 
“حياتــي  عنــوان  يحمــل 
املتحدة  الواليــات  وأزمنتنا” 
بتوريط احلكومة البريطانية 
فــي  اخلــداع  طريــق  عــن 
املشاركة بالعملية، موضحا 
أن البنتاغــون كان على علم 
بــأن بغداد ال متلك أســلحة 
يبلغ  ولــم  الشــامل  الدمار 

لندن بذلك.

وذكر بــراون، الذي كان يتولى 
إبان غــزو العراق فــي العام 
املالية  وزيــر  منصــب   2003
وخلف طوني بلير في مقعد 
 ،2007 العام  احلكومة  رئيس 
االســتخباراتي  التقريــر  أن 
الســري األمريكــي بشــأن 
مزاعــم عن وجود أســلحة 
قبضة  في  الشــامل  الدمار 
نظــام صــدام حســني لم 
للحكومــة  أبــدا  يســلم 
البريطانية، مشيرا إلى أنه لو 

حدث ذلك، لتطورت األوضاع 
آخر،  سيناريو  حسب  الحقا 

حسب “الغارديان”.

واســتنتج براون أنه في ظل 
هــذه املعطيــات فــال ميكن 
العســكري  التدخل  اعتبار 
الوســيلة األخيــرة أو الــرد 
املناسب، مضيفا أن بريطانيا 
قررت، نتيجة لهــذا اخلداع، 
العمليــة  إلــى  االنضمــام 
العســكرية قبل اســتنفاد 
الوسائل الســلمية في نزع 

السالح.

ونقلــت الغارديان عــن بروان 
وزيــر  بصفتــه  إنــه  قولــه 
املاليــة حينئــذ كان ميلــك 
الوصول األكثــر للمعطيات 
أعضاء  من  االســتخباراتية 
غيــر  اآلخريــن،  احلكومــة 
االســتخبارات  جهــاز  أن 
البريطاني “مــي6-″ أكد له 
وجود أدلة ثابتة على امتالك 
الدمــار  ألســلحة  بغــداد 

الشامل.

وأشــار رئيس الوزراء السابق 
“األدلة”،  أن مراجعــة هــذه 
بعــد تركه مقعــده، دفعته 
جميعا  “أننــا  لالســتنتاج 
ُضللنــا بشــأن وجــود هذه 

األسلحة”.

وأشــار براون إلــى أن التقرير 
الذي أُعد من قبل البنتاغون 

بطلــب مــن وزيــر الدفــاع 
األمريكــي حينئــذ دونالــد 
رامسفيلد، وتسرب في العام 
املاضــي، ال يعتمــد إال على 
“أدلــة ضعيفة وحتى تافهة 
وغيــر موجــودة إطالقــا في 
حسب  الرئيســة”،  النقاط 

الصحيفة.

الكتاب:  فــي  بــراون  وقــال 
“مــن املســتغرب أن أحــدا 
البريطانية  احلكومــة  فــي 
التقرير”،  لم يشــاهد هــذا 
ونقــل عــن التقريــر نصه: 
“حاولنــا تقييــم األمر الذي 
يبقى مجهوال، ويتراوح مدى 
معرفتنا في األنحاء اخملتلفة 
من موضوع أســلحة الدمار 
الشــامل العراقيــة بــني 0 

و75%”.

التقرير  بــأن  بــراون  واعترف 
غالبــا  يســتند  األمريكــي 
)بنحــو %90( إلــى معلومات 
استخباراتية عدمية الصحة 
مع غياب أي أدلة مقنعة على 
االتهامات املوجهة إلى بغداد، 
مضيفا أن رامسفيلد جتاهل 
ذلــك، بالرغم مــن معرفته 
أن العراق لم ميلك أســلحة 
والصواريخ  الشــامل  الدمار 
بعيدة املــدى، وحتى لم يكن 
قادرا علــى إنتاجها في هذه 

املرحلة.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني 
السابق أن نشر هذه “األدلة” 
كان سيســفر عــن تطــور 
مختلفة  بطريقــة  األوضاع 
متامــا، مضيفــا فــي الوقت 
أن رفض ســلطات  نفســه 
صدام حسني تنفيذ القرارات 
الدولية يشكل مبررا التخاذ 
خطوات دولية ضدها، حسب 

“الغارديان”.

وقال براون إنــه كان يخطط 
البريطانية  القوات  لسحب 
من العراق عند توليه منصب 
رئيــس احلكومة فــي العام 
2007، قبل انسحاب القوات 
األمريكية، غير أنه تراجع عن 
هذا القــرار حتى العام 2009 
بني  التناقضات  إظهار  لعدم 
سياســاته وتلــك التي كان 

ينتهجها سلفه طوني بلير

بعد فوات الأوان غوردون براون يعرتف اأمريكا ورطتنا يف غزو العراق 
عن طريق اخلداع

فــي  األوروبــي  البرملــان  أمــام 
ستراســبورغ، رئيــس املفوضية 
األوروبية جان كلــود يونكر قدم، 
األربعاء، مجموعة من االقتراحات 
األوروبيون  النــواب  ليناقشــها 
هذا  فــي  عليهــا.  واملصادقــة 
اخلطاب التقليدي الفتتاح جلسة 
االحتاد،  املناقشــات حول حالــة 
اقترح يونكر عدداً من األفكار من 
اجل احتاد أكثر قــوة ودميقراطية.

أبــرز النقاط التي تطــرق إليها:

1.يجب على االحتاد األوروبي إنشاء 
وحدة اســتخباراتية للتنســيق 
اإلرهاب. مواجهــة  فــي  األمني 

2.يبدو ان تركيا تعمل على فشل 
مفاوضــات االنضمــام لالحتــاد 

األوروبي لكــن االحتاد ميد دوماً يده 
للشــعب التركي. وحــث تركيا 
علــى إطالق ســراح الصحفيني 
املعتقلني في سجونها والتوقف 
األوروبيني. املســؤولني  عن شتم 

ال  الذيــن  املهاجريــن  3.إعــادة 
يســتحقون احلمايــة كالجئني، 
ووضع سياســة جديــدة إلعادة 
هؤالء املهاجرين نهاية هذا الشهر.

املتحــدة  األمم  مــع  4.العمــل 
علــى إنهــاء الظــروف اخملزيــة 
ليبيــا. فــي  للمهاجريــن 

موحــدة  ســلطة  5.تشــكيل 
تشــرف علــى تطبيــق قواعد 
تنظيــم اســتخدام العمال في 
األوروبــي،  االحتــاد  دول  جميــع 
هــذه القواعد يجب ان تســاوي 

بني جميــع العمال فــي االحتاد.

أوروبــي فوق العادة  6.تعيني وزير 
يكــون  واالقتصــاد  للماليــة 
لالقتصــاد  أوروبيــاً  مفوضــاً 
اليورو. ملنطقة  ورئيســاً  واملالية 

7.تعيني مســؤول أوروبي مهمته 
مراقبة االستثمارات األجنبية في 

االحتاد األوروبي حلماية القطاعات 
بعد  وخاصة  فيه،  اإلستراتيجية 
القلــق الناجت عن االســتثمارات 
االحتــاد. دول  فــي  الصينيــة 

أوروبيــة بعد خروج  8.عقد قمة 
اململكــة مــن االحتــاد األوروبي 
فــي 30 آذار/مــارس 2019 فــي 
مدينة ســيبيو الرومانية لرسم 
األوروبــي. االحتــاد  مســتقبل 

قريباً  9.البريطانيون ســيندمون 
على مغــادرة االحتاد األوروبي كما 
ســيندم االحتاد على مغادرتهم، 
مســتقبل  ليس  “البركســيت 
مســتمرة”. فأوروبــا  أوروبــا 

إيطاليــا  بجهــود  10.اإلشــادة 
أزمة  معاجلــة  على  ومثابرتهــا 
“إيطاليــا  وقــال  املهاجريــن 

أوروبــا”. شــرف  انقــذت 

يونكر أكد انه لن يترشــح لوالية 
للمفوضيــة  كرئيــس  ثانيــة 
 .2019 انتخابات عام  األوروبي في 
واعترف بأن االحتاد في أزمة “أزمة 
ندع  أن  نريد  وجودية”.قائالً:“هــل 
احتادنا يتفكك أمام أعيننا؟” هذا 
هو الســؤال الذي طرحه جونكر 
األوروبي  البرملــان  أعضــاء  على 
ستراسبورغ. في  اجتمعوا  الذين 
وحلــل هــذه األزمة تعهــد جان 
كلــود يونكر ببنــاء أوروبا أفضل 
أســلوب  وحتافظ على  ، حتمــي 
حياتنــا األوروبي وتتحمل و تدافع 
عن مســؤولياتها. بعد عام، هل 
يونكر هذه  حقيق جــان كلــود 
األهــداف؟ وكيــف يــرى رئيس 
اللجنة مستقبل االحتاد األوروبي؟

رئي�س املفو�ضية الأوربية يعرتف بوجود اأزمة

Tuesday14 November 2017 Tuesday14 November 2017
Gulf Affairs

امارة دبي الوىل عامليا و�ضاد�ضا دوليا يف ت�ضنيف موؤ�ض�ضة »يورو مونيرت انرتنا�ضونال« 

ملاذا : رفعت قطر اأ�ضعار
 خاميها البحري والربي

الدوحة.املدار : رفعت قطر أسعار خاميها 
األول،  والبري في أكتوبر/تشــرين  البحري 
لتصل عالوتهما فــوق خام دبي إلى أعلى 
مســتوى في أكثر من عــام، وذلك عقب 
طلب قــوي في آســيا الشــهر املاضي. 
وأظهــرت وثيقة أطلعت عليهــا “رويترز” 
اليوم اجلمعــة أن قطر للبترول حددت بأثر 
رجعي سعر البيع الرسمي خلامها البحري 
في أكتوبر/تشــرين األول عند 55.80 دوالر 
للبرميــل، بزيــادة 2.20 دوالر للبرميل عن 
عالوة سعر  ذلك  الســابق.ويدفع  الشهر 
اخلــام البحــري القطري إلــى 0.25 دوالر 
للبرميل فــوق خام دبي، لتســجل أعلى 
وفقا   2016 مايو/أيــار  منذ  مســتوياتها 
سعر  قطر  حددت  التجارية.كما  للبيانات 
البيع الرســمي خلامها البري في أكتوبر/

تشــرين األول عنــد 57.40 دوالر للبرميل 
بزيادة 2.55 دوالر. وبذلك ترتفع عالوة سعر 
اخلام البــري القطري فوق خام دبي من 67 
ســنتا إلى 1.85 دوالر للبرميل، وهو أعلى 
مســتوى للعالوة الســعرية منذ إبريل/
نيسان 2016 بحســب البيانات التجارية.

املدار: وكاالت

تقدمــت دبــي مركــزًا واحــدًا إلــى 
المرتبــة السادســة علــى مســتوى 
العالــم في تصنيف مؤسســة »يورو 
العالميــة  انترناشــونال«  مونيتــر 
لألبحــاث للمــدن األكثــر زيــارة في 
المركــز  اإلمــارة  واحتلــت  العالــم، 
األول إقليميــًا حيث اســتقبلت 14.9 
مليون زائر في العام 2016، وســط 
توقعــات بــأن يرتفــع العــدد إلــى 
16.5 مليــون زائــر العــام الجــاري، 
بنمو %11.2 وهي المدينة األســرع 
اإلقليمــي. المســتوى  علــى  نمــوًا 

وتقدمــت دبي فــي الترتيــب العام 
للمؤشــر على مــدن مثــل نيويورك 
واســطنبول وروما وطوكيو وميامي 
وغيرهــا، وســجلت نموًا بلــغ 7.6% 

في أعداد الزوار بين العامين 2014 
أن  المؤسســة  وتوقعــت  و2015. 
تستقطب المدينة 20.2 مليون زائر 
في العام 2020، إضافة إلى أكثر من 
26.7 مليون زائر فــي العام 2025، 
ســتتخطى  دبــي  أن  إلــى  مشــيرة 
العاصمة البريطانية لندن من حيث 
استقطاب الزوار بحلول العام 2025.

وأشــار التقرير إلــى أن دبي األفضل 
أداء في استقطاب الزوار في المنطقة 
قاطبة، حيث تســجل سنويًا معدالت 
نمــو مرتفعــة فــي أعــداد الــزوار.

دبــي  تصــدرت  آخــر،  جانــب  مــن 
علــى الصعيــد اإلقليمي عــددًا من 
المؤشــرات االقتصادية المتخصصة 
التكنولوجية  الجاهزيــة  التي تقيس 

للمــدن، والمــدن األكثــر ذكاء على 
مستوى العالم، حيث حلت في المركز 
األول إقليميــًا و23 عالميًا في تقرير 
»ثقة األعمــال في البيئــة الرقمية« 
الــذي أصدرتــه وحــدة المعلومــات 
التابعة لـ»إيكونوميســت« بالتعاون 
مع مؤسسة »تلستار« البحثية، حيث 
احتلت المدينة المرتبة 13 عالميًا في 
عنصر االبتكار وريادة األعمال، إضافة 
إلــى المركــز 18 في مكــون تطوير 
التقنيــات الجديدة، و19 فــي البنى 
المعلومــات،  بتكنولوجيــا  التحتيــة 
فضــاًل عــن المركــز 25 عالميــًا في 
الفرعــي،  الماليــة  البيئــة  عنصــر 
تصنيفــات  كافــة  بذلــك  لتتصــدر 
المؤشــر علــى الصعيــد اإلقليمــي 

املدار: وكاالت

املدار: ستراسبورغ

فريو�س اخلروج من الحتاد الأوربي

على إثر تصويت البريطانني على قرار خروج بالدهم 
من االحتاد األوروبي، صبــاح اليوم اجلمعة 24 يونيو، 
طالبت أحزاب فرنســية و هولندية باستفتاء حول 
خــروج بالدهم من التكتل األوروبــي، حيث طالبت 
زعيمة اليمني الفرنســي املتطــرف، “مارين لوبن”، 
اليــوم اجلمعة، عــن طريق تغريدة على حســابها 
الرســمي على “تويتر”، باســتفتاء حول اخلروج من 
االحتاد األوروبي في فرنســا و في باقــي دول االحتاد.
فــي  الوطنيــة  اجلبهــة  زعيمــة  وكتبــت 
التغريــدة : “انتصــار احلريــة! كمــا أطالب منذ 
إجراء االســتفتاء نفســه  اآلن  ســنوات، يجــب 
االحتــاد”. األخــرى فــي  الــدول  و  فــي فرنســا، 
و من جانبــه أصدر الزعيــم الهولنــدي املعارض 
للهجرة، “خيــرت فيلــدرز”، اليوم اجلمعــة، بيانا، 
يدعو فيــه إلى اســتفتاء على عضويــة هولندا 
في االحتــاد األوروبــي، بعــد أن صوتــت بريطانيا 
لصالح اخلــروج من االحتــاد املؤلف مــن 28 دولة.

و قال فيلدرز في البيان: “نريد أن نتولى مسئولية إدارة 
شئون بلدنا، و أموالنا، و حدودنا، و سياستنا للهجرة”.
و يذكر أن الشــعب البريطاني اختار اليوم اجلمعة، 
مغادرة بالده لالحتاد األوروبي، بعد أن صوت على هذا 
القرار نحو 30 مليون شخص، بنسبة تبلغ %71.8، و 
هي نسبة املشاركة العليا في بريطانيا منذ عام 1992.

ســرت  االســتقالة،  منــذ 
شــائعات كثيرة حــول وجود 
احلريري فــي "اإلقامة اجلبرية 
او طوعية " فــي الرياض هل 
حملة  مع  مترافــق  توقيفه، 
شخصيات  شملت  توقيفات 
ســعودية معروفــة وأمراء او 
اغتياله  غشــية  مــن  خوف 
او مــل العمل السياســي ؟

 بعــد فتــرة قصيــرة من 
للنوايا  ســفيرة  تعينهــا 
احلســنة ظهــرت الالجئة 
املليحان"  "مزن  الســورية 
فــي قائمة أكثر الشــباب 
العالم  في  تأثيرا  املراهقني 
لعام 2017، فمن تكون هذه 
في  ومــاذا حققت  الفتاة؟ 
حياتها، القصيرة حتى اآلن، 
لتصل إلــى ما وصلت إليه

منــذ ان أعلنت منظمــة الهجرة 
الدوليــة أن أكثــر مــن 145 ألف 
أوروبا عن  إلــى  مهاجــر وصلــوا 
املتوسط منذ مطلع  البحر  طريق 
العام اجلــاري. وأضافــت أن 2965 
مهاجــرا لقــوا مصرعهــم غرقا 
خالل محاولتهــم عبور البحر إلى 
القارة العجــوز. هل من احتماالت 
ارتفاع عدد الضحايا خالل الشتاء  
التباطء  جدد ومن املســؤول وملاذا 
اإلنقاذ. عمليــات  تناقــص  فــي 

ملاذا ؟ وماذا

حســنت املفوضيــة األوروبيــة، اليــوم اخلميــس، من 

توقعاتهــا لنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفعلــي 

ملنطقة اليــورو خــالل عامــي 2017 - 2018، باملقارنة 

مــع تقييمــات الربيــع املاضــي مــن نســبة 1.7 % 

حتــى 2.2 %، ومــن 1.8 % حتــى 2.1 % علــى التوالي.

وتتوقــع املفوضــة األوروبيــة أن يتراجــع منــو اقتصاد 

منطقــة اليــورو بنســبة 1.9 باملئــة في عــام 2019.

كما تتوقع املفوضية األوروبية تسارع وتيرة التضخم في 19 

دولة من دول االحتاد األوروبي حتى 1.6 في املئة في عام 2019.

وخفضــت املفوضيــة توقعاتهــا لنمو أســعار املواد 

االســتهالكية للســنة اجلاريــة إلــى 1.5 فــي املئة، 

مقارنــة مع توقعــات الربيع — %1.6، في حني حســنت 

توقعاتها الســابقة لنمو أســعار املواد االســتهالكية 

في عــام 2018 مــن 1.3 في املئــة إلى 1.4 فــي املئة.

واجلديــر بالذكر أن مصــرف أوروبا املركــزي وهو اجلهة 

املنظمــة للسياســة النقديــة واملالية فــي منطقة 

اليــورو، وضــع هدفــاً لتســريع وتيــرة التضخم في 

املنطقــة إلى مســتوى أقل بقليــل من 2 فــي املئة.

املدار : بروكسل

االحتاد االوروبي نحو منو في الناجت احمللي األجمالي 2018
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CultureArt

الفنالثقافة

يا أخي في الشرق ، في كل سكن

يا أخي فى األرض ، فى كل وطن

أنا أدعوك .. فهل تعرفنى ؟

يا أخاأعرفه .. رغم احملن

إنني مزقت أكفان الدجى

إننى هدمت جدران الوهن

لم أعد مقبرة حتكى البلى

لم أعد ساقية تبكى الدمن

لم أعد عبد قيودى

لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن

أنا حى خالد رغم الردى

أنا حر رغم قضبان الزمن

فاستمع لى .. استمع لى

إمنا أذن اجليفة صماء األذن

إن نكن سرنا على

الشوك سنينا

ولقينا من أذاه ما لقينا

إن نكن بتنا ولقينا من أذاه ما لقينا

إن نكن بتنا عراة جائعينا

أو نكن عشنا حفاة بائيسنا

إن تكن قد أوهت الفأس قوانا

فوقفنا نتحدى الساقطينا

إن يكن سخرنا جالدنا

يوميات قارئ

الشاعر : محمد الفيتوري

تأسست مؤسسة موسم الثقافية في عام 
2000 كمؤسسة للفنون في مبدينة أنتويرب. 
البلجيكية كمؤّسسة غير ربحية تتمحور 
رســالتها حول الســعي إلى حتقيق تواجد 
الهوية العربية الثقافية، جنباً إلى جنب مع 
ثقافات العالم. واملضّي في تأسيس شراكات 
ثقافية عربّية تعلي قيم االجتهاد واإلبداع.

ومن عام 2002 فصاعدا، بدأت موسم تعمل 
على تنظيم ليالي رمضــان. محاولة جادة 
لوضع املشــهد الثقافي العربــي املغاربي 
واإلســالمي على خارطة الثقافات العاملية 
بتلك املدينة والتي يســجل لها انها حتتوي 
ما يقارب 162 جنســية على ارضها , وإميانًا 
من مؤسسة موســم  بأهمية االستثمار 
فــي األدب والفنــون،  فقد وضعــت برامج 
سنويا للنشاط، الثقافي املنوع   مع التركيز 
على اإلنتــاج واإلبداعــات اخلاصة للجالية 
العربية اإلســالمية بصفــة خاصة . وبعد 

اعتــراف من قبــل احلكومــة الفلمنكية 
وليس كمؤسسة من  مبوســم كمهرجان 
عام 2006، وضعت موســم نفســها امام 
مسؤوليات كبرى كمركز أساسي ومركزي 
ثقافي للفنون العربيــة املهاجرة. من خالل 
برنامجها الذي أّسس في عام 2002 بهدف 
تعزيز ثقافة العربية من السينما واملسرح 
وصناعــة األفــالم والتــراث واملوســيقى. 

ومع مرور الوقت، تطورت جتربة ” موســم ” 
إلى مركز متنقل للفنــون ليصبح أرضية 
دولية فــي خدمة الفنانــني املنحدرين من 
العالم العربي واملقيمني في بلجيكا وأوروبا.

وأصبح ” موسم ” جزءا من املشهد الثقافي 
لبلجيكا وأوروبا. وجتلب أنشــطته املتنوعة 
واختيارات  انفتاحه  جمهورا عريضا بفضل 
مؤسســيه بالذهاب نحــو اجلمهور وليس 
االنغــالق في فضــاءات مخصصــة لفئة 
معينة. كــون مفاتيح جناح هــذه الفكرة 

هي أنهــا قامت بإدماج جميع أنشــطتها 
فــي بنيات فنيــة وثقافيــة منتظمة في 
بلجيــكا وأوروبــا من أجل حتقيق إشــعاع 
الواســع. اجلمهور  إلــى  والوصول  فعــال 

واستفاد “موسم ” من دعم الوزارة الفالمانية 
للثقافة، ومدينة بروكسل وبعض مشاريع 
االحتــاد األوروبي، وكذا من شــراكة حوالي 
ثالثني مؤسســة ثقافية بلجيكية ودولية. 
التــي أصبح يحظى بها يعود الفضل فيها 
لألهــداف التي جعلها علــى رأس أولوياته، 
وخاصــة الدفــاع عــن مــكان للمبدعني 
املنحدرين من العالم العربي على خشــبة 
الفن فــي بلجيكا وأوروبــا، وتعزيز واحلفاظ 
على الهوية املغربية والعربية في أوســاط 
الهجرة في روح مــن االنفتاح والتفاعل مع 
باقــي الثقافات والنهوض مبشــاركة هذه 
اجلالية في احلياة الثقافية. ركزت موســم 
منذ إنشــائها علــى خلق جمهــور جديد 

الثقافية، مع اهتمام خاص  للمؤسســات 
بالشــباب. وتعاونها مع مجموعة متنوعة 
من الشــركاء، لوصول إلــى جمهور متنوع

بإقامة  تكتــِف مؤسســة موســم  ولم 
النشاطات والفعاليات الثقافية واجملتمعية 
داخــل بلجيكا، بل ســعت إلى توســيع 
نشــاطاتها من خالل إقامة أيام مهرجانات 
وورشــات عمــل علــى مســتوى العالم 
العربي والدولي تهــدف الى تعزيز جهودها 
املســتمرة للتواصل مع اجملتمعــات خارج 
العاصمة البلجيكية بتقدمي برنامج ثقافي 
وفني متكامل يســتهدف كافــة الفئات.

ويعطي ” موســم ” في تنظيم أنشــطته 
مكانة كبيرة للمغرب. وسوف يكون ملدينة 
الــدار البيضاء حــدث تقافــي كبير ميتدد 
” طيلة شــهر فبراير املقبــل 2018 لغاية 
شهر سبتمبر والذي سيحتفي بالعاصمة 
االقتصادية مبشــهدها الفنــي والثقافي. 

بقلم : هبة كمال سعد-الضفة الثالثة
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اخلط العربي يف كتابات الرحالة الغربيني

دأبت اجمللة العربية، وهي مجلة ثقافية شــهرية، منذ 

العدد 240 لشهر احملرم من عام 1418هـ/ 1997م، على 

إهداء قرائهــا كتابًا مرفًقا مع العــدد، لُتثري املكتبة 

بعناوين مختلفة في التــراث واآلداب والتاريخ والعلوم 

وغيرها من املوضوعــات ذات الطابع الثقافي. في هذا 

اإلطار صدر كتاب العربية رقم )252(، والذي يُوزع مجانًا 

مع اجمللة العربية لعدد شــهر ذي احلجة احلالي، بعنوان 

»اخلــط العربي في كتابات الرحالة الغربيني«، للدكتور 

علي عفيفي علي غازي. يقع الكتاب في 128 صفحة، 

ويتتبع فيه الباحث من خالل منهج البحث التحليلي 

التاريخــي ما ورد فــي ثنايا كتابــات الرحالة الغربيني 

عن اخلــط العربي، ذلك الفن األصيــل الذي تفردت به 

احلضارة اإلســالمية، وكان مثار اهتمام هؤالء الرحالة.

يقول املؤلف فــي مقدمة الكتــاب »تلتقي في اخلط 

العربي األبعــاد الزمانيــة؛ ألنه مُيثل معظــم فترات 

التاريــخ اإلســالمي، واملكانية؛ ألنه يشــمل الرقعة 

ل  اإلســالمية الواســعة، واملوضوعيــة؛ ألنه يُشــكِّ

مجاالت الفن اإلســالمي في صورة متيــز وحدة األمة 

اإلسالمية في عقيدتها وتاريخها وعلومها وفنونها«. 

ويضيف »يحفظ اخلط العربي كل ما أنتجته احلضارة 

اإلســالمية، ويُزين كل ما شــّيده العرب واملسلمون، 

ولذلك ُعــّد الفن األكثــر صلة مبا أبدعــه العرب من 

إنتاج متنوع، ألنــه اإلنتاج األول، الــذي ازدهر مع هذه 

احلضــارة، واعتبر أعظــم إبداعاتها، وقــدم إلبداعها 

التجســيد املادي علــى الــورق، واجلُــدران، واألواني«.

يثير اخلط العربــي انتباه وإعجــاب الرحالة الغربيني، 

الذين زاروا املنطقة العربية، فأحســوا بجمال وقيمة 

احلرف العربي، بل إن بعضهــم تعّلم اخلط العربي، ملا 

ملســوه فيه من روعة كفّن، باإلضافــة ألداة للمعرفة، 

فهو احلرف الوحيد الــذي جعل منه كاتبوه فًنا أصياًل، 

وأضافوا له من الزخارف والتذهيب والتشجير والتوريق 

ما أضفى عليه جمااًل شــكلًيا، تفّرد به، ولهذا اجنذب 

له الرحالة؛ ملا وجدوا فيه من ســحر بيان، وقام الكثير 

منهم بنســخ ما صادفهــم من خطــوط. وفي هذا 

الكتاب يحاول الدكتور غازي أن يرصد ويحلل ما كتبه 

هؤالء الرحالة عن ذلك الفن العربي اإلسالمي األصيل.

يستهل الكتاب مبقدمة تُعرِّف بنشأة اخلط العربي وتطوره، 

واألســباب التي جعلت العرب واملســلمني يبرعون في ذلك

الفّن، ويتوارثونه كفّن ومهنة. وملــاذا ينفرد فّن اخلط ويتميز 

عن ســواه من الفنون اإلسالمية األخرى، ويُعدد آراء املؤرخني 

وعلماء اللغــة العربية حول حتديد جــذور الكتابة العربية، 

ونشــأة اخلط العربي، ثم يســتعرض مراحــل تطور اخلط 

العربــي بداية من اخلط املســند وصوال إلــى اخلط العربي 

اإللكترونــي فــي عصر احلوســبة. ويــرى أن ذلــك املوروث 

املهــم يجب أن يُنقــل لألبناء واألحفاد، ألنــه يعمق الهوية 

واالنتمــاء واملواطنــة في عصر مــا بعد الســوبر عدمية.

يســتعرض الكتــاب بعد ذلــك وفــق منهج واحــد يبدأ 

بالتعريف بالرحالة ورحلته، وما تركه من مؤلفات وأهميتها 

التاريخيــة، ثم يرصد ما ورد في مؤلفاتــه عن اخلط العربي 

وأنواعــه، وخاصة الكوفــي، الذي يتميز باســتقامة زواياه، 

ولهذا من الســهولة متييزه عن ســائر أنــواع اخلط العربي، 

ولهذا يتعرف عليــه الرحالة واملهتمون بالكتابات والنقوش 

العربيــة، وأبهــر هــذا النوع مــن اخلط كل من شــاهده 

مــن الرحالــة، وإن لــم يكن يعــرف كلمة عربيــة واحدة.

يتنــاول الكتاب ما ورد عــن اخلط العربي فــي ثنايا كتابات 

الرحالة: كارستننيبور، جان روســو، كلوديوس جيمس ريج، 

جمس بكنجهام، نيقوال ســيوفي، جــني ديوالفوا، يوليوس 

أويتنج، ماكس أوبنهامي، جيرتروود بيل، الليدي درور. ويختمم 

بقائمة ببلوغرافية للمصــادر واملراجع التي اعتمد عليها .

بعد موسمني كانا مليئني بأفالم الرعب التي حققت أرقام 
 IGHTS OUT-)(غير اعتيادية في شباك التذاكر, ويذكر منها
RINGS-OUIJA-The Conjuring3 وغيرها, يبرز هذا املوسم 
فلــم)IT( ليبهرنا باألرقام الهائلة التي حصدها ويحصدها 
في صاالت الســينما األميركية والعاملية. الفلم الذي أعاد 
إحياء شــخصية املهرج )بيني وايز( بعد غياب دام 37 عاماً 
منذ عرض النسخة الكالسيكية سنة 1990 والتي تعتبر 
هي النســخة األولى واألصلية لهذه الشــخصية أصبح 
متصــدر أفالم الرعب ربحاً ومشــاهدة. ويبدو أن الســبع 
الســنوات التي مرت حتضيراً للفلم لم تذهب سدًى فقد 
حقــق اإلعالن األولي للفلم رقم قياســي في املشــاهدة 
حيث بلغ 197 مليون مشــاهدة على الصعيد العاملي في 
غضون 34 ســاعة من إطالقه. ويذكــر أن الفلم حقق في 
أول أســبوعني مبلغاً و قدره 400 مليون دوالر وكسر حاجز 
ال 651 مليــون دوالر قبل شــهر تشــرين األول. الفلم من 
تأليف )جاري دوبرمان و ستيفن كينج( ومن إخراج )أندريس 
موسشــيتي( وقد شــارك في البطولة عــدد من النجوم 
أبرزهــم )فني وولفارد – ميجان تشــاربينتر- أوين تيج – بيل 
سكارجارد( وغيرهم. للتنويه فقط ال زال الفلم يعرض في 
أغلب صاالت الســينما العاملية حتى هذه اللحظة وال زال 
اخلط البياني لألرباح في تصاعد مستمر ناهيك عن املبالغ 
القادمة قريباً من القنوات وشــركات النســخ االلكتروني 
باإلضافة للعقود املبرمة مع املمثلني في النواحي الدعائية. 
وهنا يحضرنا قول الفنان عادل إمام في فلمه )عنتر شايل 

ســيفه(: الساعة بخمســة جنيه و احلســابة بتحسب

املوهبة هو االســم الــذي أطلق على فلم حمــل في طياته 
الكثيــر من الذكاء في التعاطي مع قضية قد ال حتدث إال مرة 
واحدة في القرن. مع بداية الفلم نكتشــف بأن اخلال فرانك 
يرعى في منزله ابنة أخته ماري في ريف كاليفورنيا. ماري التي 
تبــدو في بادئ األمر طفلة عادية تتحــول بعد دقائق معدودة 
من الفلم إلــى حالة خاصة ال ميكن أن متر فــي حياتنا مروراً 
طبيعياً, فطفلة السبع سنوات موهوبة بالفطرة بالرياضيات 
ولديها موهبة خيالية في هذا اجملال ورثتها من العائلة, فاألم 
كانت عاملة رياضيــات وقبلها اجلدة وحتى اخلال فرانك ال يقل 
شــأناً عنهما إال أنه قــرر االبتعاد عن الرياضيــات والتحول 
للفلسفة ثم ترك كل شيء ليتفرغ جملال يعتبره أظرف و أمتع 
و هو إصالح احملركات. اجلدلية التي طرحها الفلم كبيرة جداً. 
العقل والقلب.. الصفتان اللتان متيزانا كبشر واملسؤولتان عن 
مسيرة هذه األرض في تضاد تام. واملساواة بينهما من أصعب 
األمــور التي ميكــن أن حتصل, فاجلدة التــي تطالب بحضانة 
الطفلة مــاري لتغرقها في عالم الرياضيــات وتصنع منها 
عاملة عبقرية ال ترى في هذه الطفلة إال شــيئا نادر احلدوث وال 
يجب التعامل معه كما نتعامل مع أي شيء طبيعي وعليه ال 
ضير في جتاهل بعض األمور التي قد يحتاجها الطفل العادي. 
بينما اخلال فرانك يقف ضدها موقف القلب املطالب بحقوق 
هــذه الطفلة في العيش كبقية األطفــال بغض النظر عن 
موهبتها. املميز في هذا  الفلم هو حيرة املشاهد في االنتصار 
ألِي من اجلانبني, وهذه احليرة نابعة من اللغة املستعملة لدى 
القطبني ألنها غايــة في الذكاء, وال مجــال لتفوق أحد عن 
اآلخــر. الفلم من إخراج مارك ويــب وكتابة توم فلني. بطولة 
كريس ايفانز، ماكينا غريس، ليندســاي دنكان، جيني سليت 
وأوكتافيا سبنســر. مت اصدار الفيلم فــي 7 أبريل 3017، من 
قبل شركة  فوكس والغريب أنه لم يحقق ذاك الرقم الكبير 
فقد اكتفى بتحقيق 39 مليون دوالر في جميع أنحاء العالم.

بعد النظرة األولى على إطالقات هذا الشــهر نشــعر 
بأنــه األضعف بني األشــهر الســابقة التــي حملت 
انتاجــات ضخمــة مبــا تعنيــه الكلمة, ولكــن ما أن 
تدقق النظر قليالً  تكتشــف أنه شــهر جيد خصوصاً 
مــع عــودة مسلســل الفايكينــج للواجهــة وعودة 
اخملــرج تايكا وايتي بعــد غياب. إليكم أهــم االنتاجات 
الســينمائية والدرامية العاملية لشــهر تشرين الثاني:
Thor Ragnarok : فلــم اإلثــارة واملغامرة مــن تأليف: 
كريس كايــل و من إخــراج: تايــكا وايتيتــي. بطولة: 
- كيــت  تــوم هيدليســتون   - كريــس هيمســورث 
بالنشــيت وآخرون. ســيبدأ عرض الفلم في دور العرض 
في الواليــات املتحــدة يوم اجلمعــة 3 تشــرين األول. 
Vikings : املسلســل الذي انتج أربع أجزاء منه وشــهد 
متابعــة كبيرة يعود مجدداً مع جزء خامس ليدخلنا في 
دوامة اجليــل الثاني من القصة, املسلســل من بطولة 
)امللك راجنار:ترافيس فيمل(  و)جارل الغرثا: كاثرين وينيك( 
.))History يعــود األربعاء 39 تشــرين الثاني على قنــاة
Coco : هــو ليــس فلم إمنيشــن عــادي فقــد بذلت 
الشــركة املنتجة مجهــوداً كبيراً للحصــول على أدق 
املعلومــات والتفاصيل حتى أنها عينت كادراً من اخلبراء 
االستشاريني للسفر إلى املكسيك ألسابيع لرؤية بعض 
التقاليد واحلرف اليدوية مباشــرة. والنتيجة كانت هي 
املوسيقى املتحركة التي نادرا ما سمعت في أفالم أخرى. 
الفلم من إنتاج استديوهات بيكسار للرسوم املتحركة 
وأفالم والت ديزني, ومــن إخراج لي إنكريش كثاني فيلم 
مــن إخراجه بعد )حكاية لعبة3(. ســيبدأ عرض الفلم 
في دور الســينما األمريكية األربعاء 33 تشــرين الثاني.
Darkest Hour : فلم يحكي عن أهم اللحظات في حياة 
ونســتون تشرشــل رئيس الوزراء في اململكة املتحدة, 
الفلم مــن بطولة:غاري أولدمان ومــن اخراج: جو رايت. 
يذكر أن العديد من النقاد قد أشادوا باألداء الرائع للمثل 
غاري أولدمان بعد مشاهدتهم املقطع الترويجي للفلم, 
حتــى أن البعض أطلق عليه )حامل األوســكار القادم(.

فلمIT  .. )احلسابة بتحسب(فلم في سطور .. Giftedإطالقات شهر )نوفمبر( لألفالم 

اأديل واملليون جنيه ا�ضرتليني ...
لــم يكن غريبــاً في بادئ األمر أن ترفض الفنانــة العاملية أديل إقامة حفل فني وصلت قيمــة عقده إلى املليون 
جنيه اســترليني. الفنانة احلاصلة علــى )15( جائزة جرامي والتي تنتظر طرح ألبومهــا اجلديد والذي يقال بأنه 
ســيجمعها مع أهم األســماء في عالم الغناء, صرحت لصحيفــة الديلي ميل البريطانيــة بأنها ترغب هذه 
الفترة باالهتمام بحديقة منزلها اخلاصة وهذا هو الســبب الذي منعها من إقامة احلفل. ما ُصرِح في العلن لم 
يســتطع إخفاء أن العرض كان ينص على إقامة احلفل في الشرق األوسط. وهنا يستوقفنا تساؤل هام. فيا ترى 
لو أن احلفل لم يكن في الشــرق األوسط فهل ســتفضل أديل االهتمام  بحديقتها عن إقامته؟ لم يذكر سابقاً 
للفنانة أديل أي موقف ســيء أو مريب ولكن بعض التصرفات الغريبة أحياناً جتبرنا على طرح تســاؤالت ال أكثر.

اعداد : ناصر مارديني

مؤسسة موسم للثقافة والفنون على حدود العالمية
خاص املدار

من أغاني إفريقيا



ما هو مرض االكتئاب ؟
مرض االكتئاب هو اكثر من الشعور بوعكة او حزن شديد. االكتئاب هو مرض منتشر، خطير، معقد وحسب االحصائيات يصيب اكثر من 131 مليون 

شخص حول العالم . ويصاب به %35-%15 من النساء و%15-%10 من الرجال. من حيث النظرة اجلديدة واملعاصرة فان االكتئاب يعتبر ناجت عن نقص او عدم 

توازن باملواد الكيميائية املوجودة باملخ واجلسم كافة. هذه املواد تسمى نويروترانسميترات ) ناقالت كيماوية بني عصبية مثل سرطونني، نورابنفرين ودوبامني 
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TechnologyFamily

الأ�ضرةعلوم وتكنولوجيا

امرا�س الغربة النف�ضية وطرق العلج

سؤال 
وجواب

معلومة مهمة

السؤال:

أشــعر بالتوتر المســتمر وقد بدأ يؤثر 
على حياتي الخاصــة. ما الحل ألتخلص 

من هذا التوتر؟

الجواب:

ما تشعرين به نوع من القلق تحتاجين الى 
االســتعانه اإليمانيات كمــا يفيد التدرب 
علــى التفكــر االرتقائــي واالســترخاء وان 
تكونــي بالقرب من اصدقــاء او اهل ثقات 
تتحدثيــن معهــم وتثقيــن بهم فــان لم 
تتحسني عليك مراجعة اقرب معالج اليك 

ويفيد معك العالج السلوكي المعرفي.

أبل تستعد 
إلطالق أيباد 
جديد بمزايا 

 X تشبه أيفون

شركة MSI تكشف 
عن أول حاسب 
احترافي للواقع 
WT73 االفتراضي

شركة HP تكشف 
عن أنحف حاسب 

في االسواق 
SPECTRE 13.3

طورت شركة كندية سماعات ذكية 
لألذن قادرة على الترجمة الفورية 
لعدد من اللغات األجنبية، وذلك 

في تطور نوعي ملا بات يعرف باسم 
“التكنولوجيا التي ميكن ارتداؤها” 

.Wearable Technology

وذكرت شركة “ويفرلي البس”، 
التي صممت اجلهاز اجلديد، وهو 

من قطعتني، إن منتجها سيكون 
في األسواق بحلول مايو 2017، 

وسيكون قادرا على الترجمة من 
وإلى خمس لغات في املرحلة 

األولى، هي: اإلجنليزية واإلسبانية 
والفرنسية واإليطالية والبرتغالية.

وأفادت الشركة في موقعها على 
اإلنترنت أنه سيتم إضافة لغات 

أخرى إلى اجلهاز في مرحلة الحقة 
من تطويره خالل العام 2017، 
وتشمل هذه اللغات العربية 

والروسية والعبرية باإلضافة غلى 
لغات آسيوية وإفريقية.

ويتكون اجلهاز اجلديد الذي يعمل ال 
سلكيا، من سماعتني أساسيتني، 

أطلق على األولى اسم “بايلوت” 
والثانية “سماعة األذن الثانوية”، 

ويأتي بثالثة أحجام متعددة 
لتناسب كل اآلذان، باإلضافة إلى 

شاحن محمول، وتطبيق ذكي 
للتشغيل.ويستند عمل سماعات 
الترجمة الفورية إلى حتميل اللغة 

املراد الترجمة إليها أو منها عبر 
تطبيق خاص بالسماعات طورته 

الشركة أيضا، والذي سيكون متاحا 
على نظامي iOS الذي تستخدمه 

شركة أبل وأندرويد الذي تستخدمه 
شركة سامسونغ.

ويقوم مبدأ عمل السماعتني على 
استقبال إحداهما الصوت من أحد 
املتحدثني، ومن ثم متريره من خالل 

طبقات عدة للتعرف على الصوت، 
ويعبر بعد ذلك آلة الترجمة قبل 

أن يخرج الصوت مجمعا في صورة 
ترجمة إلى سماعة الشخص اآلخر.

ويستطيع الشخصان اللذان 
يرتديان السماعتني التحدث مع 

بعضهما بلغتني مختلفتني بشكل 
متزامن بدون أن يحدث انقطاع في 

الترجمة طيلة فترة حديثهما سويا

طورت شركة كندية سماعات ذكية لألذن قادرة على الترجمة الفورية 

كشــف تقرير جديد أن شــركة سامسوجن من 
املمكن أن تكشــف عن هاتف جالكسى S9 فى 
شهر يناير 2018، على أن تبدأ بيعه للمستخدمني 
خالل شــهر فبراير، وأضاف أن الشــركة الكورية 
اجلنوبية ستبدأ إنتاج اجلهاز خالل ديسمبر 2017، 
وذلك لكى تتمكن من إطالق الهاتف فى هذا الوقت 
املبكر من بداية العام املقبل، خاصة وأن جالكسى 
S8 مت الكشــف عنه فى مارس وإطالقه فى أبريل.

ووفقا ملا نشره موقع GSM الهندى، فمن املنتظر 
أن تستحوذ شركة سامسوجن على الدفعة األولى 
من معاجلــات Snapdragon 845 عند بدء اإلنتاج، 
وذلك لتضمينهــا فى الهواتف التى ســيجرى 
إطالقها فــى الواليات املتحــدة األمريكية، فيما 
ستقوم بدمج معاجلاتها Exynos 9810 لألجهزة 
.S9 املوجهة لباقى العالم فى هاتف جالكســى

وكشــف التقرير أن هاتف سامسوجن جالكسى 
S9 سيوفر نفس حجم شاشة S8 حيث سيوفر 
شاشة 5.77 بوصة لهاتف جالكسى S9، وشاشة 
6.22 بوصــة لنســخة +s9، مــع إمكانية وجود 
بعض الفتحات فى اجلزء العلوى والســفلى من 
الشاشــة مع تقليص اإلطار الســفلى والعلوى 
من أجــل حترير املزيد من املســاحة للشاشــة، 
كمــا أن اجلهاز ســيأتى مزود مبنفذ ســماعات 
3.5mm، وســيحتوى علــى كاميــرا مزدوجــة

سامسوجن تبدأ إنتاج هاتف 
جالكسى S9 اجلديد خالل 

ديسمبر املقبل

أعلنت فيســبوك، اخلميس، 
العربية  اللغــة  دعــم  عن 
رســميا وبشــكل كامــل 
إنتســغرام  تطبيــق  فــي 
الصور  مبشاركة  املتخصص 
واحملتــوى القصير، وذلك في 
إطار دعم اللغات التي تكتب 
من اليمني إلى اليسار، مثل 

الفارسية والعبرية.

اململوكة  إنستجرام  وقالت 
بيان  في  فيسبوك،  لشركة 
علــى مدونتها إنــه “ابتداء 
استخدام  اليوم، ميكنك  من 
إنستغرام بالعربية والعبرية 

والفارسية للمرة األولى”.

وأوضحــت الشــركة، التي 
أعلنــت أواخر شــهر أيلول 
املاضــي عن أكثــر من 800 
مليون مســتخدم نشــط 

اللغة  تغييــر  أن  شــهريا، 
سهل، إذ ميكن ذلك من خالل 
الذهاب إلى قائمة اإلعدادات، 
ثــم امللف الشــخصي، ثم 
اللغــة  الختيــار  اللغــات 
يتم  بعدها سوف  املناسبة، 
حتديث التطبيق ليتوافق مع 
اللغــات اجلديدة ويظهر كل 
شيء من اليمني إلى اليسار.

ليست  إنستغرام  أن  ويذكر 
وحدهــا فــي تأخيــر دعم 
اللغة العربية متاما، إذ تتأخر 
معظم الشــركات التقنية 
الكبــرى في دعمهــا نظرا 
لكونهــا، إلى جانب العبرية 
والفارســية واألوردية ولغات 
أخرى، تكتب من اليمني إلى 
اليســار، لذا ستكون هناك 
مشكلة خاصة فيما يتعلق 

باحملاذاة.

 هو شعور ناجت عن عمٍل يحّبه اإلنسان، 
أو يكــون ناجتاً عن شــيءٍ قام به الّناس 
لشــخٍص ما. تشمل الّســعادة عّدة 
مفاهيم؛ فكّل شــخٍص يعّرفها كما 
يراها مــن وجهة  نظره هــو، فهنالك 
العديد من املفاهيم التي أطلقت على 

السعادة   ( منها  الّســعادة. 
طاقٌة من الّرضا تقبل الواقع( 
؛ ألّنــه إرادة اهلل، وتعمل على 
حتســينه باألســباب اّلتــي 
خلقهــا اهلل لنا لتحســني 
أوضاعنا في الكون . الّسعادة 
تُطمئن القلب وتَشرح الّصدر 
وتريــح البال. الّســعادة هي 
الّرضا بكّل شــيء وتنبع عن 
إميان من القلب. السعادة هي 
واالنبساط.  باملتعة  إحساس 
الّســعادة نوعــان: ســعادة 
دنيوّية.  وســعادة  أخروّيــة، 
تقسم  الدنيوّية  الّســعادة 

إلى: سعادة نفسّية، وســعادة بدنّية، 
وسعادة خارجّية. الّسعادة هي االعتماد 
على اهلل فــي حتقيق اخلير. الّســعادة 
تنتج عنــد البعض عن طريــق تناول 
]طريقة عمل  )التورتة ( بالشــوكوالتة 
والبندق[، فالشــوكوالتة مهّمة إلفراز 
هرمــون األندروفني ) هرمون الســعادة 
األولى  اخلطــوة  الســعادة  (. خطوات 
على اإلنســان أن يسأل نفســه دائماً 
ما الّســعادة؟ وليجّرب ذلــك 10 أو 30 
مــّرةً، ويكتب تعريفاتــه وقناعاته، ثم 
يســتعرض اإلجابات حّتى يعرف سبب 
سعادته أو تعاسته، ويكتشف موضع 
اخللل، وليجّرب كلٌّ مّنا أن يقلب أفكاره 
السلبّية عن السعادة إلى إيجابّية؛ فإذا 
كان يرى أّن السعادة صعبة فليحّولها 
إلى العبارة التالية: )هي ليست سهلة، 

ولكّنها شــعور أنا مصدره(، وإذا اعتقد 
أّن الســعادة ملن ميلك مــاالً، فليحّول 
اعتقــاده إلــى.. )الّســعادة مصدرها 
الّدخل(... وهكــذا. اخلطوة الثانية على 
اإلنسان استشعار املتعة في السعادة، 
وذلك يتّم عن طريق تســجيل آثار عدم 

الســعادة في ورقة، وآثار السعادة في 
أخرى، واملقارنة بني الورقتني، فهذا يقّوي 
الثالثة  اخلطوة  الســعادة.  في  الّرغبة 
بالقدرة على إسعادها،  اقنع نفســك 
وقل لنفسك: )لقد جنحت في التغّلب 
على غضبي.. وســأجنح فــي احلصول 
على الّســعادة إن شــاء اهلل(. اخلطوة 
الرابعــة عليك االهتمام بعــّدة نقاط 
تؤّثر على سعادتك، منها: حتّل بصفات 
من  )االســتفادة  ومنهــا:  الســعيد، 
املاضي.. والتحّمس للحاضر.. والتشّوق 
على  األحداث  مواجهة  للمســتقبل(. 
أّنها حتمل رسالة، والّنظر إلى املشاكل 
على أّنها فرص للتغيير. حّسن الّتعامل 
مع الّنفس واآلخرين. كن إيجابّياً ومطّوراً 
لذاتــك ولعلمك. هل الســعادة لغز؟ 
السعادة ليست لغزاً يحتاج إلى إعمال 

حّله!  ملعرفة  والتصــّور  واخليال  الفكر 
ولكّنها امتثال وعمل وهّمة وبذل اجلهد 
في ســبيل حتصيل ما نحب، فأّي شيٍء 
نطلبه في هذه احلياة يحتاج إلى جهٍد 
كبير، وعمــل دؤوب، فكيف إذا كان هذا 
ففي  بالّســعادة!!  متعّلقاً  املطلــوب 
هــذه األّيام صارت الّســعادة 
شــبحاّ نسمع به وال نراه أو ال 
أخذ كّل شخٍص  لو  نعيشه. 
مّنا ورقــًة وقلماً، وكتب فيها 
األشياء التي تسعده لوجدها 
عديــدة بل وقريبــًة منه، ولن 
حتقيقها،  في  مشــّقًة  يجد 
لكن املشكلة تكمن في وضع 
الّتنفيذ.  األمور موضــع  هذه 
تأّمل اللحظــات اجلميلة في 
حياتــك.. تذّكرها جّيداً.. ارجع 
واستحضره  املاضي  بشريط 
اآلن .. ســترى بــأّن اللحظات 
اجلميلة ما كانت كذلك إاّل ألّنك عشت 
خاللها ما حتّبه فعالً. ليضع كّل شخٍص 
اّلتي ستجعله سعيداً،  منكم فكرته 
فقــد تكون بعــض أفكاركم ســبباً 
إليجاد الســعادة لغيركم، فكم كلمة 
تقال تكون بصيَص أمــٍل في بحرٍ من 
اليأس!1 امللّخص قد تكمن الســعادة 
في حصولنا على ما حرمنا منه ولذلك 
فهي: عند الفقراء: احلصول على الثروة 
. عند املرضى: التماثل للّشــفاء . عند 
العشاق: اللقاء والوصال . عند الغرباء: 
العودة للوطن . عند الّســجناء: حتقيق 
احلرّية. عند املظلومني: اإلنصاف والعدل.

ال�ّضعادة يف الغربة 
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وهذا املرض يصيب اجلسم كله 
فهو يســاهم في رفع نســبة 
يخل  القلــب،  ملــرض  التعرض 
بعمل جهــاز املناعة وأمور أخرى 
. باإلضافة الــى ذلك كلما بقي 
الشخص املصاب باالكتئاب فترة 
اكبــر من دون عــالج، زاد وضعه 
من  تخلصه  احتمال  وقل  سوءاً 
املرض نهائياً . دون عالج لالكتئاب 
قد تتفاقم االمور وتؤدي ملشاكل 
عائلية وأســرية )علــى االغلب 
الزوجيــة(،  باحليــاة  مشــاكل 
االسف  ومع  بالعمل  مشــاكل 
فان البقاء  دون تلقي العالج قد 

يؤدي للتفكير باالنتحار

االكتئاب هو شــيء مكتســب  
والشــيء   – حقيقــة  وهــذه 
يُفقــد،  أن  ميكــن  املكتســب 

واالكتئاب بالذات ميكن أن يُهزم، 
وأهم وســيلة لهزمية االكتئاب 
هي التفكير اإليجابي. االكتئاب 
يجعل اإلنســان يفكر ســلبياً، 
والتفكير السلبي يؤدي إلى مزيد 

من الشعور بالكدر والكآبة. 

فأرجو أن تبــدأ في حتويل فكرك 
من فكر سلبي إلى فكر إيجابي، 
وأول هذا أنك صاحب نعم ونعم 
كثيرة، وعليك تذكر ذلك والتأمل 
في ذلك واحلمد والشــكر على 
ذلــك.. فأنت واحلمــد هلل لديك 
وظيفــة وراتــب ولديك أســرة 
ولديــك ذريــة وأنت فــي ريعان 
شبابك، فهذه حقيقة إيجابيات 
عظيمة البد أن تستذكرها بقوة 
وتأمل ومتعــن؛ حتى تزيح الفكر 

السلبي الذي يسيطر عليك.

بالرغم من ابتعادك في بلد يبعد 
عن بلدك األصلي وتفكرك لرحلة 
أنك  تذكــر  الصعبة،  اللجــوء 
تقوم مبهمــة عظيمة من أجل 
مستقبلك  وبناء  مســتقبلك 
وأنت تأخذ باألســباب للحصول 
الرزق، وهذا أمر أيضاً يجب  على 

أن تنظر إليه نظرة إيجابية.

وأن  وقتــك،  تنظم  أن  وعليــك 
تتعــرف على اإلخــوة الطيبني 
الذي تعيــش فيه،  املــكان  في 
تواصــل معهم، في املســجد،  
او الكنيســة  مــارس الرياضة، 
وتواصل مع أهلــك ومع زوجتك 
باملشاركة احلسنة  ، فأنت لديك 

أشياء طيبة في حياتك.

الشــخص  كان  إذا  إال  يأتــي  ال  االكتئــاب  إن 
فــي  الداخلــي  االســتعداد  مــن  نــوع  لديــه 
الحــاالت. هــذه  ظهــور  فــي  يســاعد  تكوينــه 

اللغة العربية رسميا وبشكل 

كامل في تطبيق إنتسغرام

تهوى بعض النساء التقاط 
بعض الصــور املتحررة نوعا 
بهــا على  واالحتفاظ  مــا، 
هاتفها بعيدا عن أي احتمال 
لتســرب الصور أو إمكانية 
لو  لكن  عليهــا،  التعــرف 
كن ميتلكــن هواتف “آيفون” 
فعليهــن إعــادة النظر في 

املسألة.

اكتشــفت بعض من  فقد 
صاحبات “آيفون”، أن الهاتف 
الذكي ميكنه متييز وتصنيف 
الصــور التــي التقطها أو 
اســتقبلها، إذا كانت حتتوي 

على “حماالت صدر”.

ومت اكتشاف األمر بالصدفة، 
عندما بحثت مســتخدمة 
عــن كلمة “حمالــة صدر” 
بــني صــور   ”brassiere“ أو 
الهاتــف، لتفاجأ بأنه متكن 
الصور  جميع  استخراج  من 
صدر  حمــاالت  حتتوي  التي 

وجمعها في ملف واحد. 

التحذيــرات  وانتشــرت 
مواقــع  علــى  النســائية 

“آيفون”  أن  مــن  التواصــل 
ميكنه قــراءة هــذه الصور، 
“انتبهوا  مغــردة:  وكتبــت 
إلى الصور  اذهبــوا  بنات.  يا 
ملاذا   .brassiere عن  وابحثوا 
الصور  بهــذه  أبل  يحتفظ 

ويض  عها في ملف؟!”.

وغردت أخــرى قائلة: “كيف 
مننع حدوث ذلك؟ أنا أشــعر 

أنني منتَهكة”.

لكــن الواقــع أن “آيفون” ال 
في  الصور  بهــذه  يحتفظ 
ملــف محدد، فهــي فقط 
حتفظ في مــكان ما وحدها 
على الهاتف، وقال خبراء أمن 
معلوماتــي إنها تكون آمنة 

متاما.

واألمــر ال ينطبق فقط على 
حماالت الصدر، فهناك آالف 
ميكن  التي  األخرى  الكلمات 
لـ”آيفون” متييزها واستخراج 
عند  لها،  املطابقــة  الصور 
البحــث عنها فــي ملفات 
الصــور، منهــا “الطعــام 
 ”animals و”احليوانات   ”food

حتذير نسائي
 آيفون يقرأ "ما حتت املالبس"

ويندوز ريدستون
ال يعتبر ريدســتون نظام تشغيل مستقل، 
حيــث أن وينــدوز 10 يعتبــر هــو النظــام 
الرســمى املوحد جلميع املنصات التى تعمل 
عليهــا، إال أن Redstone، هــو مجرد حتديث 
فى النــواة اخلاصــة بنظام وينــدوز، بغض 
النظر عــن إصــدار الويندوز نفســه، وهى 
نســخة تضم حل جلميع املشــاكل التى مت 
حلها فى النسخ الســابقة عبر التحديثات 
املتتاليــة والتى كانت حتتل مســاحة كبيرة 
بســبب تراكم ملفــات التحديثــات، حيث 
تعد هذه النســخة نهائية من نظام ويندوز 
10وإلــى جانب أنــواع وينــدوز اخملتلفة مثل 
professional وEnterprise وغيرها، فنجد أن 
لكل منها إصدار ريدستون، فمثال جند نسخة 
ونســخة   Windows 10 Pro Redstone 1
 Windows 10Enterprise Redstone 1
التحديثات. وباقى  النسخ  باقى  وهكذا على 

اعداد الدكتور : �ضلح �ضنتوت
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Publicity Integration

تفاعلاملال والأعمال

املشــاريع االقتصاديــة ســواء احلرفيــة 
البســيطة أم الصغيرة أم املتوســطة أم 
الكبيرة هي مطلوبــة في أوروبا وهي عماد 
االقتصــاد فــي العديد من مناطــق ودول 
العالم، فاملشــاريع بكافــة أنواعها تعمل 
علــى رفد اقتصاد الدول  وإيجاد فرص عمل 
للقادمني  اجلدد من جمهور املهاجرين التي 
تلبي احتياجات النــاس كافة إلى العمل ، 
وكل هذه النقاط واملساهمات التي تساهم 
بها املشــاريع االقتصاديــة  الصغيرة جدا 
تســبب بشــكل أو بآخر في حل مشكلة 
الفقــر والهــوان  بالوقــوف امــام  طابور 
املساعدات االجتماعية (  OCMW )ومكاتب 

Werkloosheid( ) التعويض عن البطالة

 خطوات إنشاء املشروع االقتصادي الصغير: 

1. يتوجب للبدء بأي مشــروع اقتصادي أن 
تكون هناك فكرة عن املشــروع نفســه ، 
فكرة متكاملة اجلوانــب وترغب فعلياً في 
تطبيقهــا على أرض الواقــع لزيادة العائد 

املادي لك

3.ان يكــون لديك القــدر الكافي بالتكلم 
بلغــة اإلقليم الذي تنوي قيام مشــروعك 

اخلاص فيه

3. لديك القدر الكافي في إدارة حســابات 
املشــروع او طلب املســاعدة مــن طرف 
محاســب قانونــي معتمد او مؤسســة 
متخصصة بدراسات املشاريع ومن املمكن 
منحك راس مال لقيام مبشــروعك من قبل 

تلك املؤسسات 

مثال لبعض املؤسســات لتقدمي مساعدة 
القرض واألستشارات

turnhoutsebaan 154 

Borgerhout 2140

Telefoon:035017320

E-mail: klant@assurias.com

4.يتوجب على صاحب املشــروع أن يعمل 
وبشكل كبير جداً على التخطيط الناجح 
للمشروع االقتصادي عن طريق دراسة وضع 
املشروع وحتديد رأس املال الالزم ومدى جناحه 

ونسبة العائد والربح منه 

5.دراسة األسعار املتداولة في السوق احمللية 

6.حتديد مكان إقامة املشروع، فاملكان يجب 
أن يكون مالئماً لطبيعة عمل املشروع، مع 
احلرص على أن يكــون قريباً جداً من أماكن 
تواجد الزبائن، وأن يكــون مراعياً لألنظمة 
والتعليمــات املطبقة من قبــل حكومة 

اإلقليم فيما يتعلق بتنظيم العمل واملدن 

مشاريع صغيرة ناجحة 

1. عربة البطاطس املقلية 

3. عربات السندوتشات

3. الوافل البلجيكي

4. بيع ايس املثلجات الشاي والقهوة 

5. مشــروع كشــك لتركيب وبيع العطور 

العربية

6. مشروع بيع التحف والهدايا العربية

7. مشروع تصليح اجلواالت منزلياً وكمبيوتر 

8. مشروع العمل على االنترنت بيع وشراء 

9.ماكنة  بيع البوشار  ومكسرات  وحلويات 

كيف ابني م�ضروعا اقت�ضاديا ب�ضيطا يف بلجيكا 

Tuesday14 November 2017 Tuesday14 November 2017

البيتكوين يصارع سلة العمالت العاليمة 
املدار :وكاالت

امل�شت�شار القانوين للمدار 
اكتب في تعليق مشكلتك او استفســارك مصحوبا ً ببريدك االكتروني )االمييل ( 

الصحيح..وانتظر الرد بعد عرضه علي نخبة من اخلبراء القانونيني.

طريقة احل�شول علي خدمة )امل�شت�شار القانوين (
اكتب تعليق اسفل املنشور مبشكلتك و شكواك وجنسيتك ودولة اقامتك ودولة . 1

اللجوء وطرق التواصل معك..وســوف يرد عليك خبــراء قانونيني في اقرب وقت 
بأفضل احللول. التعليقات سرية وال تظهر للعامة

ارسل قيمة االشتراك وهي 5 دوالر او ما يساويها بعملة بلدك من هنا احملرر". 2

انتظر ٤٨ ساعة حلني وصول التحويل ثم ارسل امييل او رسالة تأكيد علي. 3

يصلك في الوقت املناســب الرد القانوني من مستشارين متخصصني يعملون . 4
علي مدار ال2٤ ساعة.

هام جدا عند تسجيلك التعليق ان تكتب امييلك الصحيح..حيث يتم جتاهل الرد 	 
علي اصحاب االمييالت الوهمية

هام عدم تكرار ارسال الرسائل او كتابة جذء من البيانات ثم استكمالها.. يجب ان 	 
تكون رسالتك شاملة وواضحة

يعمــل في موقعنا فريق عمــل متكامل علي مدار الـ2٤ ســاعة لتقدمي أفضل 	 
اخلدمات لكم.

من أجل تقدمي خدمة طيبة تنال رضائكم وبهدف التقليل البريد االلكتروني العشوائي 
وهواة اضاعة الوقت...

قررت شــبكتنا االعالمية ان تكون اخلدمات مبقابل رمزي بســيط لتأكيد جدية طالب 
اخلدمة.. وتســهيل فرصتنا باالســتعانة بخبراء ومستشــارين ..كذلك فرصتنا للتطوير 

والتحديث بصورة مستمرة.

قيمة اخلدمة 5 يورو  فقط أو ما يساويه بعملة بلدك.

لإلعالنات التجارية في المدار
تعلن جريدة املدار األوربية عن فتح باب اإلعالن عبر صفحاتها جلميع الهيئات واملؤسسات 

واحملالت التجارية ابتداء من االول من شهر يوليو 2016.

املدار.. هي اجلريدة األولى الشاملة التي تصدر في بلجيكا باللغة العربية، يعمل بجريدة 
املدار خليط من ثقافات عاملية هذا يجعل االمر علينا سهال بتقدمي اعالنكم بطريقة بسيطة 

وبلغة جميلة يفهمها الزبون بلمسة احترافية من حيث الفكرة والتصور وطبيعة االجناز.

املدار.. ال تبيع الفن وال تبيع املطبوع، بل تقدم حلوال تسويقية واعالنات فعالة، وهذا يعني 
الدعم املتكامل جلميع احتياجاتك فكرة وتصورا، فتصميما ثم طباعة. كما حترص املدار على 

أن تكــون اإلعالنات بأعلى درجات اجلودة واإلتقان وبأقل تكلفة، وعلى إيجاد تســهيالت خاصة 

لإلعالن على صفحاتها.

ماذا تستفيد بإعالنك بجريدة املدار:
اعالنكم سوف يصل باحلد االدنى الى 450.000 زائر عن موقع جريدة املدار. 1

سوف يقرأ اعالنك باحلد االدنى 100.000 قارئ.. 2

نضع اعالنكم عبر صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة جلريدة. املدار. 3

ننشر اعالنكم عبر خدمة غوغل بلس اخلاصة بجريدة املدار.. 4

نحن من يقوم بترجمة اعالنكم حسب ما ترونه مناسب.. 5

املدار توزع داخل وخارج أوروبا بشكل أسبوعي.. 6

النشر في غالبية محركات البحث الرئيسية والعامة. 7

النشر في املواقع التسويقية اخلاصة   في مجال عمل املنشأة . 8

التسجيل بأشهر مواقع اإلعالنات التجارية جلذب معلنني للموقع. 9

لكم من طاقم املدار جزيل الشكر والتقدير
كما نتمنى لكم النجاح في مشاريعكم.

 )Bitcoin :بيتكوين )باإلجنليزية
ميكن  معمــاة  عملــة  هــي 
مقارنتهــا بالعمــالت األخرى 
مثل الــدوالر أو اليــورو، لكن 
مع عدة فوارق أساســية، من 
العملة هي  أن هــذه  أبرزهــا 
عملة إلكترونية بشكل كامل 
اإلنترنت فقط من  تتداول عبر 
دون وجود فيزيائي لها كما أنها 
تختلف عن العمالت التقليدية 
تنظيمية  هيئــة  وجود  بعدم 
مركزيــة تقــف خلفها، لكن 
كأي  اســتخدامها  ميكــن 
عملــة أخــرى للشــراء عبر 
أو فــي متاجر تدعم  اإلنترنت 
بطاقات  باســتخدام  الدفــع 
بيتكويــن أو حتــى حتويلهــا 
التقليديــة. العمــالت  إلــى 
تُعتبــر بيتكوين ُعملة معّماة 
 )cryptocurrency( :باإلجنليزية(
ويُقصــد بذلك بأنهــا تعتمد 
بشكل أساســي على مبادئ 
التشــفير في جميع جوانبها، 
كما أنهــا تُعتبر أيضا الُعملة 
األولــى مــن نوعهــا واألكثر 
شهرة وانتشارًا لكن رغم ذلك 
التشفيرية  الُعملة  ليســت 
الوحيدة املوجودة على شبكة 
اإلنترنت حالًيا. تتوفر حاليا ما 
ال يقل عن 60 ُعملة تشفيرية 
ُمختلفــة منهــا مــا ال يقل 
عــن 6 ُعمالت مُيكــن وصفها 

بالرئيسية  وذلك اعتمادًا على 
عدد املُســتخدمني وبنية كل 
األماكن  إلى  إضافة  شــبكة، 
التي مُيكن اســتبدال وشــراء 
التشــفيرية  الُعمالت  هــذه 
ُمقابل ُعمالت أخرى. باستثناء 
ُعملــة Ripple فــإن جميــع 
احلالية  التشــفيرية  الُعمالت 
مبنيــة علــى مبــدأ عمــل
نفســها،  بيتكويــن  ُعملــة 
بِتكويِن  ُعملــة  أن  فبحكــم 
من  فإنه  املصــدر  مفتوحــة 
املُمكن استنســاخها وإدخال 
بعض التعديــالت عليها ومن 
ُعملــة جديدة. إطــالق  ثــم 

طــرح شــخص أطلــق على 
الرمــزي  االســم  نفســه 
فكرة  ناكاموتــو  ساتوشــي 
بِتكويِــن للمــرة األولــى في 
 ،  2008 ورقة بحثية في عــام 
ووصفهــا بأنها نظــام نقدي 
فــي  يعتمــد  إلكترونــي 
مبدأ  على  املاليــة  التعامالت 
Peer- باإلجنليزية:  للنــد  الند 

مصطلــح  وهــو    to-Peer
تقني يعني التعامل املباشــر 
بني مســتخدم وآخر دون وجود 
وســيط. يقول القائمون على 
بِتكويِــن إن الهــدف من هذه 
العملة التــي طرحت للتداول 
2009 هو  للمرة األولى ســنة 
تغيير االقتصاد العاملي بنفس 

الطريقة التي غيرت بها الويب
أساليب النشر. وفي عام 2016 
األسترالي  األعمال  رجل  أعلن 
كريغ ســتيفن رايــت أنه هو 
ساتوشــي ناكاموتــو مقدما 
دليال تقنيــا على ذلك ولكن مت 
بسهولة أدّلته  زيف  كشــف 

االعتراف الدولي.

تعــد أملانيا الدولــة الوحيدة 
اعترفت رســميا بعملة  التي 
بيتكويــن بأنهــا نــوع مــن 
وبهذا  اإللكترونيــة،  النقــود 
أنها  األملانية  احلكومة  اعتبرت 
الضريبة على  تستطيع فرض 
األرباح التي حتققها الشركات 
التي تتعامل بـ"بيتكوين"، في 
حــني تبقى املعامــالت املالية
الضرائب. من  معفية  الفردية 

فــي  فدرالــي  قــاٍض  وكان 
الواليــات املتحــدة قد حكم 
مؤخرا بأن بيتكوين هي عملة 

ونوع من أنواع النقد، وميكن أن 
احلكومي،  للتنظيــم  تخضع 
لكــن الواليــات املتحــدة لم 
تعترف بالعملة رســميا بعد.
ويــرى البعــض أن االعتــراف 
إيجابيا،  الرسمي يحمل جانبا 
وهو إعطــاء العملة املزيد من 
آخرون  يرى  في حني  الشرعية، 
أن هذا قد يفتح الباب إلى مزيد 
وربطها  العملــة  تنظيم  من 
يتعارض  وهــذا  باحلكومــات، 
بيتكوين  ميــزات  إحــدى  مع 
كعملة غير خاضعة ألي جهة

تستعد الواليات املتحدة األمريكية 
حلــرب كبــرى ميكــن أن تخوضها 
فــي املســتقبل وتنفــق ميزانية 
ترســانتها  لتطويــر  عمالقــة 
االســتراتيجية. وقواتها  النوويــة 
ذكر موقع "برافادا ريبورت" الروسي 
تريليون   1.2 أمريــكا ســتنفق  أن 
القادمة  عاما  الثالثــني  خالل  دوالر 
لتطوير ترســانتها النووية احلالية 
االستراتيجية  أســلحتها  وحتديث 
القاذفــات  تشــمل  التــي 
والصواريخ  النوويــة  والغواصــات 
للقــارات. العابــرة  البالســتية 
األمريكي على  االنفــاق  ويشــمل 
التســليح خالل السنوات القادمة 
للغواصــات،  دوالر  مليــار   313
للصواريــخ  دوالر  مليــار  و149 
االستراتيجية، و266 مليار للقاذفات 
ألنظمــة  مليــار  و44  الثقيلــة، 
تســليح متنوعــة، وفًقــا ملكتب 
امليزانيــة بالكونغــرس األمريكي.
وتســعى أمريــكا بإنفــاق تلــك 
امليزانيــة الضخــة جلعــل قواتها 
االســتراتيجية في حالة استعداد 
تــام ألي حــرب كبــرى ميكــن أن 
القادمني العقديــن  خــالل  تندلع 

هذه الدولة تنفق 
تريليون دوالر استعدادا 

للحرب القادمة

املدار :وكاالت
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Fashion Sports

املو�ضة الريا�ضة

املدار –وكاالت

القبض  إيــران  ســلطات  ألقت 
املوضة  على عاملني في مجــال 
بعد نشــر صور لعارضــات أزياء 
العملية  غير محجبــات. هــذه 
التي حتمل اســم "عنكبوت 3"، 
يعتبرهــا البعض اســتراتيجية 
قدمية ومحاولة من قبل احملافظني 

للتصدي لإلصالحيني.

املاضية  الثالثــة  العقــود  خالل 
تأســس في إيران قطاع للموضة 
واألزياء منفتــح إلى حد ما. وبعد 
ســنوات طويلة مــن العمل في 
اخلفــاء اســتطاع العاملون في 
مجــال املوضــة في الســنوات 
األخيرة العمل بشكل علني إلى 
حد بعيد. وعبر "أســبوع املوضة 
في طهران"، الذي يقام بشــكل 
الفعاليات  رســمي، وغيره مــن 
التــي تقام في اخلفــاء أصبحت 
إيران  في  واألزياء  املوضة  فعاليات 
أكثر من أن حتصى. غير أن شرطة 

اإلنترنت، التي تعد جزءاً من احلرس 
الثــوري اإليرانــي، ألقــت مؤخراً 
أشخاص،  تســعة  على  القبض 
بينهم سبع نساء، بعدما نشروا 
صــوراً لعارضــات بــدون حجاب 
عبــر تطبيق إنســتغرام. وقالت 
أنها حددت  اإليرانية  الســلطات 
هوية 170 شــخصاً آخرين يوجد 
بينهم مصــورون وفنانو مكياج، 
إلكترونية  ومشرفون على مواقع 
هذه  وتدخــل  باملوضة.  خاصــة 
العملية في إطار ما تطلق عليه 

سلطات طهران "العنكبوت 3".

 "3 "العنكبــوت  عمليــة  وتعد 
املوضة  ضــد  لصــراع  نتيجــة 
ملدة  دام  والعاملني في مجالهــا 
عامني، على حد قول املدعي العام 
لطهــران عباس دولــت أبادي في 
مقابلة مع وكالة األنباء اإليرانية 
)إیلنــا(. وأضــاف دولت أبــادي أن 
العملية انتهت بـ " بإغالق العديد 

من املواقع اإللكترونية".

مالحقات امنية في ايران لعاملين 
بمجال الموضة

مقابلة مع سفيرة القفطان املغربي في بلجيكا )فاحتة  قشيش( 

عاشقة للحياة ولألزياء واملوضة ومحبة جلذورها العربية واملغربية 

أشــهر العبة كــرة قدم صينيــة، مثلت 
منتخب بالدها في 152 مباراة وســجلت 
106 أهــداف، فازت وين بلقب أفضل العبة 
في مونديال 99 باإلضافة إلى لقب هدافة 
البطولة. كرمهــا االحتاد الدولي عام 2002 
مبنحهــا لقب أفضل العبة كــرة قدم في 

القرن العشرين.

سون وين
Sun Wen

ميشيل إيكرز 
Michelle Akers

كريستين ليلي 
Kristine Lilly

هوماري ساوا 
Homare Sawa

أفضل العبة في القرن العشرين )باالشتراك 
مع ويــن الصينية(، وهدافــة البطولة األولى 
لكأس العالم 1991. لعبت إيكرز مع املنتخب 
األمريكي 153 مباراة وســجلت 103 أهداف. 
فازت مع املنتخب األمريكي بلقبني في كأس 

العالم إلى جانب ذهبية أوملبياد أتالنتا 1996.

جنمة خط وسط املنتخب األمريكي الشهيرة، 
مثلت منتخب بالدها مذ كان عمرها 16 عاماً، 
فخاضت 352 مباراة، سجلت فيها 130 هدفاً، 
واعتزلــت عام 2010. حققت كريســتني مع 
منتخب بالدها لقــب كأس العالم مرتني إلى 
جانب ميداليتني ذهبيتني في األوملبياد، وتعتبر 
أكثر العبة خوضاً للمباريات في تاريخ املونديال 

)30 مباراة(.

هدافــة كأس العالم وأفضــل العبة في 
املونديال، وأفضل العبــة في العالم لعام 
2011، لعبت ســاوا املشاركة مع منتخب 
بالدها في مونديال كندا 2015، 200 مباراة 
وسجلت 83 هدفاً، كما سبق أن فازت بعد 
التتويــج بلقب مونديــال 2011، بفضية 

أوملبياد 2012.

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم "يويفا"، ، توجيه تهمة 
السلوك العنيف للفرنسي باتريس إيفرا، العب مارسيليا، 

ذكــرت تقارير صحفيــة كتالونية، أن 
هناك اتصاالت جترى بني فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، ووالد 
البرازيلي نيمار دا ســيلفا، العب فريق 
باريس ســان جيرمان احلالي وبرشلونة 

السابق.

وقالــت صحيفة "مونــدو ديبورتيفو" 
الكتالونية إن نادي باريس سان جيرمان 
قلق من إمكانية رحيل نيمار عن الفريق، 
ويفعل كل ما بوسعه من أجل احلفاظ 

عليه داخل حديقة األمراء.

اتصاالت تجرى بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني
 ووالد البرازيلي نيمار دا سيلفا

وذكر "يويفا"، أنه بدأ إجراءات انضباطية 
بحق الالعب البالغ من العمر 36 عاما، 
وأنه ســيعاقب باإليقاف ملباراة واحدة 
على األقل ، حســب ما ستسفر عنه 
العاشر من  جلسة استماع تعقد في 

تشرين ثان/نوفمبر اجلاري.

وكان إيفــرا، قد دخل في مشــادة مع 
بعض املشجعني، الذين حضروا املباراة 
في البرتغال، خالل عملية اإلحماء قبل 
املبــاراة، وتطور األمر إلى اشــتباكات 

باأليدي، وركل إيفرا أحد املشجعني في 
احلمراء  البطاقة  على  رأســه، وحصل 

ليتم طرده قبل انطالق املباراة.

وذكــر مارســيليا، عبــر موقعه على 
اإلنترنت اليوم، إن الالعب احملترف عليه 
أن يتحلى بالهدوء وضبط النفس، في 
مواجهــة أي إهانة أو اســتفزازات من 

جانب اجلماهير.

كذلك أدان النادي، في الوقت نفســه، 
توجيه الســباب والعبارات املهينة من 

قبل املشجعني لالعبي فريقهم.

ويخضع مارســيليا، لتحقيقات أيضا 

للملعب،  مشــجعيه  اقتحام  بسبب 

النارية، وإحداث  وكذلك إطالق األلعاب 

أضرار باملدرجات.

وانتهت املباراة بهزمية مارســيليا 0-1، 

ليتجمد رصيد الفريق الفرنســي عند 

6 نقاط فــي املركز الثانــي باجملموعة 

التاسعة، بينما رفع فيتوريا جيماريش 

رصيده إلى 4 نقاط في املركز الثالث

Tuesday14 November 2017 Tuesday14 November 2017

خاص املدار

عر�س اأزياء فل�ضطينية خلل مهرجان للرتاث يف ال�ضفة الغربية

أقيم في مدينة نابلس بالضفة الغربية، 18 اكتوبر2017 معرض للتراث الفلسطيني حيث 
قامت مجموعة من النساء الفلسطينيات بعرض مجموعة من األثواب الفلسطينية التي 

تعود ملا قبل عام 1948. 

املدار :نابلس

القفطان املغربي خير سفير حلضارة املغرب العريق 

اأف�ضل اللعبات يف تاريخ كرة القدم الن�ضائية 

كريستين سينكلير 
Christine Sinclair

تقترب النجمة الكندية من خطف املركز 
الثانــي كأكثر العبة تســجيالً لألهداف 
الدولية مــن األمريكية ميا هام، إذ لعبت 
مع منتخب بالدها 224 مباراة وســجلت 
154 هدفــاً. لــم حتقق ســينكلير ألقاباً 
دوليــة مع املنتخــب الكندي باســتثناء 
برونزيــة أوملبيــاد 2012، لكنهــا فــازت 
بلقــب أفضــل العبــة كنديــة 12 مرة.

موقع كورة

وأوضحت الصحيفة أن نادي باريس سان 
جيرمان يأخذ كل مــا يقال على محمل 
اجلد، خاصة أنه دفع مبلغ 222 مليون يورو 
)قيمة الشرط اجلزائي(، من أجل التعاقد 
مع الالعب البرازيلي في الصيف املاضي 
قادًما من برشــلونة اإلسباني، في أغلى 

صفقة بالتاريخ.

وأشــارت إلى أن فلورنتينــو بيريز يجري 
اتصاالت مع والد الالعــب البرازيلي في 
محاولة لضم الالعب، حتى يصبح جنم 
الفريق امللكــي األول خلًفــا للبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الذي بلغ من العمر 

32 عاًما

رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني

أخبرينــا عن بدايتــك، كيف دخلــت عالم تصميم 
العبايات/ القفطان؟

كان عالم األزياء والهوت كوتور اكتشافاً مذهالً سمح 
لــي باكتشــاف اهتماماتي وميولي. بــدأت تصميم 
األزياء كهواية لكن حبي لهذا الشــيء سيطر علي 
وأصبح مهنة، عندما كان عندي 12 ســنة ســعيت 
لتحقيق رغبتي في تصميم األزياء.يصعب دائماً بدء 
مهنة وبناء عمل خاص، وخاصة في عالم األزياء. بعد 
انتقالي الى بلجيكا مع اسرتي  اخترت )اسم املاركة 
caftan.elegance( سعيت ليكون له مفتاح النجاح، 
لكن تبقى اجلودة وحــس اإلبداع واملثالية في العمل 

أساسات جناح أي مشروع

كيــف تصفني ســتايلك فــي األزياء وأســلوبك في 
تصاميمك؟

عندما أصمم فستاناً أو عباية أهتم بكل التفاصيل 
كما لو كان الفســتان لي. فأعلم أن كل امرأة ترغب 
بأن تشــعر بالتميز، لذا أضمن أن يكون كل تصميم 
فريــداً ومختلفاً عن التصاميم األخــرى %100.تعرف 
تصاميمي بكونهــا مميزة ومتخصصة في عالم أزياء 
الهوت كوتور، حيث أحرص على وجود ملســة املثالية 
في التصاميــم. ويعد اإلبداع دائماً في التصميم من 
أصعب األشــياء، وحلســن احلظ فإننــي أملك فريقاً 
موهوباً.يعكس كل تصميم قطعة تاريخية متزج بني 

التاريخ القدمي والعصري.

ما هي املواد واألقمشة واأللوان التي استخدمتها في 

مجموعتك اجلديدة؟

أحب املواد اخلام، ألنها تعطي مساحة للخيال، فهي 
كاألرض اخلالية التي تسمح لك ببناء منزل أحالمك 
حسب رغبتك.استخدمت جملموعتي اجلديدة األلوان 
الفاحتة )األزرق والوردي واالخضــر  وغيرها(، وكالعادة 
أدخــل الكثير مــن التطاريز واللؤلؤ فــي التصاميم 
باإلضافــة إلى كريســتال شواروفســكي، مما مينح 

التصميم ملسة فخامة.

هل تفضلني العبايات العصرية، أم الكالسيكية أم 
مزيجاً من النوعني معاً؟

برأيي على القفطان/ الفستان أن يكون قطعة فنية 
تذكر باملاضي وحتتوي على ملسة من املستقبل، وليس 
مجرد تصميم عصري ينســى فــور ظهور مجموعة 

جديدة.

من أين ميكن للسيدات شراء تصاميمك من العبايات؟

جميع منتجاتي تابع حســب الطلــب عبر االنترنت 
ووســائل التواصل االجتماعي عامليــا وعبر موقعي 
الكتروني  ، إال أننا نقوم ببيع التصاميم حول العالم، 

فزبائننا من  الدول  العربية  و األوروبيون أيضا 

كيف تستطيع املرأة اختيار العباية املثالية لها؟

اختيار العباية املناسبة أمر صعب، فيعتمد ذلك على 
لون البشــرة والعينني، باإلضافة إلى نوع املناســبة، 
على املرأة أخذ هذه األمــور بعني االعتبار عند اختيار 

العباية.
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المقر الرئيس:       بلجيكا - انتويرب

Bredabaan 173 -  3170 Merksem

االشتراكات: 

سعر النسخة داخل أروربا 1.50 أورو.

سعر النسخة خارج أوروبا 1.50 دوالر أمريكي 

أو ما يعادلها من العمالت المحلية األخرى.

Rwafed puzzle

احلياة قطار سريع ما اجتازه حلم ، و ما هو مقبل 	 
عليه وهم 

إننا نعيش ألنفســنا حيــاة مضاعفة، حينما 	 
نعيش لآلخرين، وبقدر ما نضاعف إحساســنا 
باآلخرين نضاعف إحساسنا بحياتنا، ونضاعف 

هذه احلياة ذاتها في النهاية

احلياة مســتمرة ســواء ضحكت أم بكيت فال 	 
حتمل نفسك هموما لن تستفيد منها 

من غفل عن نفسه خسر، و من صبر غنم 	 

إن احلياة تبدو لي أقصــر من أن تُنفق في تنمية 	 
البغضاء, وتسجيل األخطاء.

و من وعي التاريخ فــي صدره … أضاف أعمارا 	 
إلي عمره. 

بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا االنسان 	 
فوجدته فوجدته فــي النبي العربي محمد . 

غوته

يولد الرجال متســاوين مهما اختلف تاريخ 	 
ميالدهم لكن الفضائــل تصنع الفروق فيما 

بينهم .

حقيقة أن بعض عباقرة التاريخ كانوا موضع 	 
سخرية يوماً ما ال تعني بالضرورة أن كلَّ من 
هو موضع سخرية عبقرّي فقد ضحكوا على 
كولومبــوس، وضحكوا علــى األخوين رايت 
وكذلك ضحكــوا على املهرج بــوزو. - كارل 

ساغان ) فلكي أمريكي ( 

التاريخ يعيد نفسه : في املرة االولى تراجيديا 	 
وفي الثانية مهزلة. 

التاريخ يكتبه املنتصرون .	 

يســتطيع اي شــخص صنع التاريخ, ولكن 	 
الرجل العظيم هو من يكتبه. - أوسكار وايلد 

.

التاريخ هو احلصيلة اإلجمالية ألشياء كان من 	 
املمكن تفاديها .

مالحظه : جميع األجابات متوفرة على صفحات موقع المدار
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أدخل األرقام 1-9 إلى مسافات فارغة. 
ويجب على كل صف تحتوي على واحد 

من كل رقم. لذا يجب أن كل عمود، 
.3X3 ويجب على كل مربع

هو ابن الماء
وإذا وضع فيه 
الماء مات... 
فماذا يكون؟

هل تعلم أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخن.	 

هل تعلم أن اول دبابة في العالم كانت موجودة في بريطانيا. 	 

هل تعلم أن الكسوف ال يستمر أكثر من 7 دقائق و8 ثانية وذلك بسبب السرعة التي 	 
تدور بها األرض حول الشمس .

اإلخراج والتصميم الفني

محمد ادريس
Mohamed Idris

الهجرة بين الطموح والواقع 

Tussen hamer en aanbeeld

بني املطرقة والسندان

Na regen komt zonneschijn

اشتدي أزمة تنفرجي

أمثال هولندية ومقابالتها العربية

السيادة الوطنية 

يعتبر مفهوم السيادة الوطنية أو كما يُطلق عليه في 
اإلجنليزيــة )National or Popular Sovereignty( مــن 
املفاهيم السياسية املعقدة التي ال يوجد لها تفسير 
أو داللة واضحة، ويختلــف اجتاه تعريفه تبعاً الختالف 
فكر الفالسفة والسياسيني، نتيجة سلب حق اتخاذ 
القرار الفردي من املواطنني، وإعادته إلى الهيئة الوطنية 
التي متّثل الشــعب ككل، ونظــراً ألهمية هذا اجلانب 
اخترنا أن نســتعرض أبرز املفاهيم التي تدل بشــكل 
مفصل على مصطلح السيادة الوطنية في هذا املقال. 
) مفهوم الســيادة الوطنية(  تعتبر السيادة الوطنية 
من املفاهيم السياســية التي ترتبط بشكل مباشر 
في القانون اخلاص بحقوق اإلنســان، حتديداً في جانب 
املساواة في احلقوق بني املواطن وغيره من املواطنني من 
أبناء األمة الواحــدة، بحيث يكون هذا املواطن خاضعاً 
من حيث االنتماء إلى كيان سياسي ُمعني يتّم فرضه 
عليه بشــكل إلزامي وإجبــاري. يُعرف فــي النظرية 
الكالسيكية على أّنه أحد املفاهيم التي ترتبط بنظام 
احلكــم التمثيلي، بحيث ال ميكن للشــعب أن يحكم 
نفسه بصورة مباشرة، وال ميكن توظيف الدميقراطية 
بشكل مباشر، وذلك من منطلق أّنه ال يوجد إمكانية 
جلمع كافــة األمة مع بعضها فــي الواقع. يرى بعض 
الفالفسة السياســيني أّن مفهوم السيادة الوطنية 
ظهــر في الفترة التي رافقت كل من النظامني امللكي 
واإلقطاعــي، بحيث يكون للملك الســلطة الكاملة 
للتحكــم في اململكة، أي ما يســمى حــق امللك في 
إقطاعه، وهو أحد األنظمة الالمتناهية، أو غير املتجزئة. 
تعتبر من املفاهيم التي تطورت عند ظهور مصطلح 
الدولة، بحيث يفترض مفهوم احلرية واملساواة كبديل 
عــن احلرب والنزاعات، في ظل امتالك الســيد أو امللك 
للســلطة بشــكل كامل، وال ميكن أبداً للشــعب أن 
يحكم نفســه بدون وجود نظام سياســي مستقل.  
)مقّومات الســيادة الوطنية ( التنمية، بحيث ال ميكن 
تطبيق هذه الســيادة مبعزل عن طرق التنمية، بحيث 
يجب أن تكون مبنية على أساس تنموي فعال، بصورة 
حتول دون حدوث أي شكل من أشكال الركود االقتصادي. 
احترام الســلطة للحقوق، أي حلقوق املواطنني، بحيث 
يضمن ذلك أن يعيش الشــخص بصورة كرمية، وميارس 
حرياته وحقوقه بدون أي قيود، مبا في ذلك كل من حرية 
التجارة، حرية التنقل، حرية التعبير عن اآلراء.  )النظام 
الدستوري( ، أو الدولة الدستورية، حيث ال ميكن تطبيق 
السيادة الوطنية مبعزل عن احترام الدستور والقوانني 
التي يتضمنها. إّن مفهوم السيادة بشكل عام يشير 
إلى تلك القوة التي ال حتيط بها أية قيود، وتنقسم إلى 
العديد من األنواع، مثل الســيادة القانونية، والسيادة 

السياسية.

خاص : املدار هجرة الشباب ال يرغب الناس عادًة بالهجرة من أوطانهم إلى 
اخلارج؛ ذلك أّن الوطن عزيٌز على قلب اإلنســان، وال يُستغنى 
عنه بحاٍل، ولكن ما يُرغم اإلنســان على الهجرة بال شــك 
هي أسباٌب قاهرٌة وحتدياٌت، وعقبات تواجه فئة الشباب في 
اجملتمع التي يكون لها أهدافها وطموحاتها املتوقدة، والتي 
قد تختلف من شــخص آلخر. أســباب هجرة الشباب إلى 
اخلارج : طلب العلم: فكثيٌر من الشــباب يلجؤون للهجرة 
إلى اخلــارج لتحصيل العلم وطلبه، فقــد ال تتاح أمامهم 
جميع التخصصات العلمية التي يطمحون لدراستها في 
أوطانهــم، أو قد ال تلبي نوعية التعليم وجودته تطلعاتهم 
العلميــة وروح اإلبداع والبحث لديهــم، وبالتالي يكون في 
الهجرة إلــى اخلارج وخصوصاً إلى الــدول املتقدمة فرصًة 
للشــباب إلثبــات تفوقهم العلمــي، وإخــراج مخزونهم 
الفكري، وإشــباع رغباتهم في البحث والتحري عن كّل ما 
هو جديٌد ونافٌع. العمل املناســب: العديد من الشــباب من 
يكــون هدفهم عند الهجــرة إلى اخلارج الظفــر بوظيفٍة 
مناســبة تتالءم مع مؤهالتهم العلميــة، وتوفر لهم دخالً 
مناسباً يؤمن لهم احلياة الكرمية، فكثيٌر من البلدان العربية 
تواجه مشــكالٍت وحتدياٍت اقتصاديًة على رأسها البطالة، 
سواء الظاهرة منها أو املقّنعة، وما يسببه ذلك من يأٍس في 
نفوس الشباب ورغبة عارمٍة في الهجرة والبحث عن فرٍص 
وآفاق جديــدة. مناخ احلريــة: فمناخ وبيئــة احلرية املتاحة 
للشــباب في اخلارج تختلف بال شك عن مناخات احلرية في 
بالدنا، فالبلدان املتقدمة تتيح للشــباب حرية التعبير عن 
آرائهــم، وترجمة أفكارهم وتطلعاتهم فــي جٍو من احلرية 
املسؤولة، في حني تفتقد كثيٌر من بالدنا ملثل هذه الظروف، 
ممّا يقتل روح اإلبداع والعطاء لدى شبابنا. العوملة: فمن نتائج 
العوملة حتول العالم إلى قريٍة صغيرة يسهل التبادل الثقافي 
بني النــاس فيها، فالشــباب العربي يتعــّرف على ثقافات 
الغرب والعالم بكّل ســهولٍة من خالل التلفاز أو شــبكات 
التواصل االجتماعي اخملتلفة، وقد تغريه تلك الثقافات على 
الرغم مــن تعارضها مع قيم أمتنا وحضارتنا اإلســالمية، 
وقد يشــجعه ذلك على الهجرة إلى اخلارج حّتى يكون جزءاً 
من تلك الثقافات التــي أُعجب بها. احلروب والنزاعات: فمن 
أهّم األســباب التي تشــجع الشــباب على الهجرة كثرة 
النزاعات واحلروب واملشــاكل، فترى الشــباب ألجل الهروب 
مــن أتونها، والتخلص من لهيبها يطرق أبواب الســفارات، 
ويســتجدي القريب والبعيد، ويقدم طلبــات الهجرة عله 
يجد فرصًة للهرب من هــذا الواقع. الطموح واألحالم: فقد 
تصور وســائل اإلعالم بعض الدول في اخلارج على أّنها أرُض 
حتقيق األحالم مبا ال يعكس الواقع احلقيقي والتحديات فيها

نتائج الهجرة :

تعّرض الدولة األم إلى فقدان األيدي العاملة وبالتالي تراجع 
الوضع االقتصادي للدولة. تناقص عدد سكان الدولة األم، 

وفي املُقابل يزداد عدد سكان الدولة املُضيفة. التفكك 
األسري نتيجة انتقال أحد أفراد العائلة إلى مكاٍن آخر 

واالستيطان به.
انتشــار مدن الصفيــح؛ وهي عبارة عن بــؤر يجتمع فيها 
املهاجــرون، وتكثر فيها اجلرائم واملشــاكل. فقدان األدمغة 
وأصحــاب العقول املميزة من خالل هجرتهم إلى دوٍل أخرى.
التخلــي عــن الكثير مــن املبــادئ والعــادات والتقاليد،

ويظهر ذلك بشــكٍل واضــٍح عندما ينتقــل املواطن 
من دولــٍة محافظٍة إلــى دوٍل أكثر انفتاحــاً وفقداناً 
للعــادات والتقاليــد. فقدان الشــعور باالســتقرار 
قــد  املُضيفــة  فالدولــة  واالطمئنــان،  واملواطنــة 
أّي وقــت أراضيهــا فــي  املهاجريــن مــن  تســّرح 

مفهوم األنتماء الحاضري

Tuesday14 November 2017 Tuesday14 November 2017

يشــير مفهوم االنتماء احلضاري إلى انتســاب الفرد إلى 
حضارة معينة بإظهار تأييده وتبعيته لها بكافة جوانبها، 
ســواء كان ذلك ثقافياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، ويلعب 
االنتماء احلضاري دوراً فعاالً في حتديد هوية الفرد واجملتمع 
بتأطيرهما بصورة ثقافية مستوحاة من البعد التاريخي 
املوقف  وبالتالي حتديد  والتوجه املســتقبلي للمجتمع، 
العام لــه. يعتبر االنتماء احلضاري مبثابة وســيلة فعالة 
حتافظ على شخصية أمة بأسرها، وتصونها من الطمس 
واالندثــار في ظل االختالط غير املمنهج بني الشــعوب، 
ويذكر بأن االنتماء التاريخي لدى األفراد خضع لتأثير عددٍ 
من العوامل، منهــا ما كان مذهبياً، وقومياً وفكرياً، األمر 
الذي أضفى على اإلنسان طابع التزمت. االنتماء في علم 
النفس يذكر في علم النفس بأن احلاجة إلى االنتماء كانت 
ضرورة ملحة إلثبات ذات االنســان بارتباطه بجذوره وفقاً 
إلريك فروم، فاالنتماء عالقة إيجابية ضرورية فيها معنى 
للحياة التي حتقــق منفعًة مجدية لإلنســان، فيصبح 
اإلنســان راقياً إلى حد العطاء بال حدود، فيتصف باإليثار 
والتضحية، وبذلك تطغى على األمة أعلى صور االنتماء 
عنــد محاولة أي عدوان خارجي التعــرض لها. )مفاهيم 
مرتبطــة باالنتماء( هناك عدد مــن املفاهيم التي يقترن 
بعضها باآلخر، وهي: االنتمــاء، واملواطنة، والهوية، فهي 
مصطلحات تكمل بعضها البعض في صقل شخصية 
اإلنســان وتقوميها ليتمكن من مواجهة احلياة، وتأدية ما 
يترتب عليه من واجبــات وحقوق اجتاه ما ينتمي إليه من 
حضــارة أو وطن. مثال على جتســيد االنتماء من األمثلة 
الشائعة في جتســيد أســمى معاني االنتماء احلضاري 
فن العمارة اإلســالمية في قصور غرناطة، إذ تُظهر هذه 
الفنون الظاهرة على العمارة وقوامها من زخرفة وزركشة 
وفسيفســاء وأفاريز وخطوط رائعة حقيقة االنتماء في 
نفوس أهل املدينة للحضارة األندلســية القدمية، ومتثل 
ذلك باتباعهم نهج الســابقني من املعماريني املسلمني. 
)خصائص االنتمــاء( يعتبر االنتماء شــعوراً ثابتاً، أي أنه 
مباشــر وكامل غير قابل للزعزعة، وتــام ليكون مفهوم 
االنتماء صحيحــاً. يعد عامــالً فعاالً في بنــاء اجملتمع، 
فاإلنســان يبذل جهده في بناء مجتمعه عندما ينتمي 
إليــه إنتماًء نابعــاً من القلب والوجــدان، فيحرص على 
احلفاظ عليه. و منوه يحد من تفشي الظواهر السلبية، إذ 
يحرص اإلنسان على الرغبة في إظهار مجتمعه بأسمى 
الصور، وذلك من خالل احلد من انتشار الظواهر السلبية. 
التأثير فــي الروابــط االجتماعية وتعزيزها، إذ يســعى 
اإلنســان جاهداً إلى االنخراط بالبيئة احمليطة به عندما 
ينتمي إليها، فيمارس كل النشاطات واألعمال التي ترفع 
مستوى التعاطف بينه وبني اآلخرين، ومنها: الكرم واإليثار

اعداد : محمد الفرع

بـرؤية شامـلة

مقوالت عن الحياة   مقوالت عن التاريخ
الـرفيـق قبـل الطـريـق 	 
خسارة القليل من املال خير من خسارة 	 

القليل من الصداقة 
صحبة األخيار تورث اخلير، و صحبة األشرار 	 

تورث الندامة 
ال تترك أي سوء تفاهم و لو كان صغيراً يدمر 	 

الصداقة العظيمة 
ليس من أغراك بالعسل حبيبا بل من نصحك 	 

بالصدق عزيزا 
إذا صمت صديقك ولم يتكلم فال ينقطع 	 

قلبك عن اإلصغاء إلى صوت قلبه ألن 
الصداقة ال حتتاج إلى األلفاظ والعبارات 

ليس الضحك بداية سيئة للصداقة.. ومازال 	 
أفضل نهاية لها 

إذا صمت صديقك ولم يتكلم فال ينقطع 	 
قلبك عن اإلصغاء إلى صوت قلبه ألن 

الصداقة ال حتتاج إلى األلفاظ والعبارات 
الصداقة تبدأ عندما تشعر أنك صادق مع 	 

اآلخر و بدون أقنعة 
الصداقة …إنها الوجه اآلخر غير البراق للحب 	 

ولكنه الوجه الذي ال يصدأ ابداً 
اخطر انواع الوحدة يكمن في انعدام الصداقة 	 

احلقيقية 
ال تقاس الصداقة مبدى قوتها و امنا بقدرتها 	 

على االستمرار 
الصداقة دوما مفيدة، احلب غالبا مضر 	 
أحب الناس إلّي من رفع إلّي عيوبي 	 

مقوالت عن االصدقاء

خاص: املدار
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الأخرية

ال حتدثني عــن ثروة أي بلد وأهله مشــحونني باحلقد 
والعنصرية واملناطقية واجلهل واحلروب !

*"نيجيريا" مــن أكثر الدول غنى بالثــروات واملعادن ، 
ومــن أكبر دول العالم املصدرة للبتــرول ، ولكن أنظر 
إلى حالها ووضعها والسبب أن اإلنسان فيها مشبع 

باألحقاد العرقية ومحمل بالصراعات !*

*فيما سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم ، ألنه 
رئيس بلد ال توجد فيه مياه للشرب! اليوم يتقدم بلده 

على اليابان في مستوى دخل الفرد..!!*

*في عصرنا احلالي الشعوب املتخلفة فقط هي التي 
مازالــت تنظر لباطن األرض ما الذي ســتخرجه كي 
تعيش، في الوقت الذي أصبح اإلنسان هو االستثمار 

الناجح واألكثر ربحاً...*

*هل فكرت وأنت تشتري تلفون جلكسي أو أيفون كم 
يحتاج هذا التلفون من الثروات الطبيعية؟؟*

*ستجده ال يكلف دوالراً واحداً من الثروات الطبيعية، 
جرامات بســيطة من احلديد وقطعــة زجاج صغيرة 
وقليل من البالستيك، ولكنك تشتريه مبئات الدوالرات 
تتجاوز قيمته عشرات براميل النفط والغاز، والسبب 
أنــه يحتوي على ثروة فكرية تقنيــة من إنتاج عقول 

بشرية!!!*

*هل تعلم أن إنسانا واحدا مثل "بل غيتس" مؤسس 
شــركة مايكروســوفت يربح في الثانية الواحد 226 
دوالرا، يعني ما ميلكه اليمن ودول اخلليج من إحتياطي 
للثروات لن تستطيع مجاراة شــركة واحدة لتقنية 

حاسوب..؟؟*

*هل تعلــم أن أثرياء العالم لم يعودوا أصحاب حقول 
النفط والثروات الطبيعيــة، وإمنا أصحاب تطبيقات 
بســيطة على جوالك، هل تعلم أن أرباح شركة مثل 
سامســوجن في عام واحد 327 مليار دوالر، نحتاج ملئة 

سنة لنجمع مثل هذا املبلغ من الناجت احمللي..!!*

*أخي في الشــمال أو اجلنوب، في الشرق أو الغرب من 
الوطن العربي، أيها الواهم بأن لديك ثروة ســتجعلك 
في غنــى دون احلاجة إلى عقلك دع عنك أوهامك، فال 

ثروة مع عقلية الثور...*

*ُهزمت اليابان في احلرب العاملية الثانية ، وفي أقل من 
خمســني عاماً انتقمت من العالم بالعلم والتقنية ، 
وبقي األغبياء يســألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة 

أنت

" استثمار العقول "

 )Bruges( مدينــة بروج  بالفرنســية
أن  Brugge، ويفتــرض  )الهولنديــة: 
أو  “مرســى”  وتعني   bryggja أصلها 
“ميناء”(، هي مدينة وبلدية في بلجيكا 
وعاصمة وأكبــر مدينة من مقاطعة 
فالندر الغربية في اإلقليم فالندر  وهي 

تقع في شمال غرب البالد.

مركز املدينــة التاريخي مــن مواقع 
التراث العاملى لليونســكو. مساحة 
 13840 مــن  أكثر  باكملها  املدينــة 
1075 هكتــارا قبالة  هكتار، منهــا 
الساحل، ويبلغ مجموع سكانها أكثر 
مــن 117000، منهــم حوالي 20000 

يعيشون في املركزالتاريخي.

تُعد مدينة بروج ذات أهمية اقتصادية 
وأيضا موطنا  كبيرة بسبب ميناءها، 

لكلية أوروبا.

اجلمال،  رائعــُة  بــروج مدينٌة  مدينة 
ســكانها يتكلمون اللغة الهولندية 
أنحاء  الســياح مــن جميــع  جتذب 
العالم ســنوّياً، ويقّدر عدد الســياح 
فيها أكثر من مليوني ســائح، وتعود 
هذه الهندســة الرائعة إلى العصور 
الوســطى، كما تتمّيز هــذه املدينة 
اخلاّلبة مببانيها القدمية، وقنوات املياه 
الرائعة، يتخّيل الســائح فيها كأّنه 

يُقيم في عالــٍم تاريخــيٍّ رائع. أهم 
بروج  مدينة  في  الســياحّية  املعالم 
هيلز وبرج اجلرس يقع في اجلزء اجلنوبّي 
ويعتبر  الرئيسّية،  من ساحة ماركت 
من أقدم معالم بلجيكا، يصل طوله 
إلى ثالثٍة وثمانني متراً وفيه ســبعٌة 

وأربعون جرساً، وأحد أرقى

 األماكــن املوجودة فــي بلجيكا، بَدأ 
بناء اجلرس عــام 1282م واكتمل عام 
1482م، وللوصول إلى قمة البرج يلزم 
لالستمتاع  وذلك  درجة   366 الصعود 
باملناظــر اخلالّبة، وتوجــد داخل البرج 
شاشــة ســينمائّية تُعــرض فيها 
أشــرطة وثائقّية عن ماضي املدينة. 

متحــف جروينيجــي: يتمّيز مبوقعه 
 ،Dijver الواقع على رأس القناة املائية
تتواجد فيــه أكبر مجموعــٍة فنّية 
تاريخّية، يشتمل املتحف على معرٍض 
للفّن احلديــث، ومجموعة رائعة من 
مناظر مدينة بــروج القدمية، وحتتوي 
الغرف اخلمس األولى من املتحف على 
لوحاٍت اسســتثنائّية من قبل سادة 
الفلمنكّية القدمية، والتي تلفت انتباه 

الناظر.

Dijver القناة املائية

يستعد صقر االغنية العراقية الفنان

 مهند محسن 

لتصوير فيديو كليب غنائي من احلانة  و كلمات 
الشاعر مهند الياسري واخراج علي ماجد
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ما بعد الربيع العربي

)Brugge(   حكاية مدينة

ال�ضقر ي�ضتعد وعلي ماجد ينفذ

الدكتور فاروق القاسم


