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Belgium Belgium

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 2010 إلى 2013 احتلت 
بلجيكا الرتبة األخيــرة بأوروبا بنســبة %0,6 من الناجت 
احمللي اخلام الذي مت ضخه في جتهيزاتها. وإجماال، شــكل 
االســتثمار العام البلجيكي %2,4 من الناجت احمللي اخلام 
خــال الفترة ما بني 2010 إلــى 2013، أي بـ 9 مليار يورو. 
ومت تخصيص %42 من هذا املبلغ للخدمات العامة، و27% 
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.

بلجيكابلجيكا

تتزايــد حركات اإلضراب ضد إصاحــات فريق الوزير 
االول شارل ميشال بكثرة وضعت احلكومة االحتادية   
في بروكســل امام ســؤال كبير؟ هــل اإلضرابات 
السياســية موجهة ضد احلكومة” حســب قول 
الرجل القوي رئيس حــزب التحالف الفاماني بارت 
ديفر االمــر ام مجرد امر طائش جــدا ولكن خطير 
للغاية. بجميع احلاالت نحن امام معضلة اجتماعي 

سياسي اقتصادية كبرى.

 اذن ملاذا كل هذا الضغط على مؤسسات العمل...؟

شارل مشيل يؤكد إننا أمام حتديات كبرى، وسيواصل 
اتخاذ القرارات املناسبة، والقيام باإلصاحات والعمل 
بها”. وينفي أي ازدراء إزاء التحاور االجتماعي مؤكدا 
علــى أن حكومته “ترغب في منــح هامش اخلطأ”. 
وفي إطار النقاش حول مسألة تنظيم وقت العمل 
على أساس سنوي، من خال مشاركة مع الشركاء 

االجتماعيني مع “فسح اجملال لهم” لتحسينه.

بالنسبة لرئيس حزب )N-VA(، بارت ديفر يقول ليس 
هناك أي بديل. “األمر متروك لهذه احلكومة إلخراجنا 
من املشــاكل، ويجب علينا أن منضي قدما وزاد قائا 
على هامش تقــدمي أكبر ماســة باملتحف اجلديد( 
بأنتوير ب )MAS “أفهم أن الناس يرغبون في أن يكون 
صوتهم مسموعا”. اإلضرابات تكشف بشكل مؤلم 
ما يشــكل أحد تعقيدات العمل النقابي ببلجيكا، 
“إن امليل املنفرد لبلجيكا الفرانكفونية بالنســبة 

لإلضراب يجعلني أعتقد أن. أمر غير مفهوم”.  

ووفقا له، وهي أن إقليم والونيا بهيمنة اشــتراكية 
هي التي تكبح كافة اإلصاحات،  ويعتقد أنه ميكن 

أن يستمر في مراكمة الديون إلى األبد”.

لكن وزير الشغل Kris Peeters عن احلزب املسيحي 
الدميوقراطي، دعا الشــركاء االجتماعيني إلى قبول 
العرض “الشجاع” للحوار االجتماعي الذي ستقوم 
به احلكومة. لتجنب االنكماش والعجز االقتصادي. 
ويجب على احلكومة االحتادية أن تضع سلسلة من 

اإلصاحات على الطريق الصحيح وبسرعة.

الرجل القوي يوجه 
الضغوط

بقلم: د. هشام عوكل

هل هناك جرمية معادية للم�سلمني يف بلجيكا؟ االفتتاحية

ِاْلِتبا�س...

خاص املدار

بعد مرور قرابة شــهرين على هجمات 
بروكســل، أصبحت النتيجة واضحة، 
فقد ارتفعت اإلســام فوبيا بشــكل 
خطير. ذلك كان االستنتاج الذي توصل 
إليه التجمــع ضد معاداة املســلمني 
ببلجيــكا من خال حصيلــة األفعال 
املعادية للمسلمني بعد 22 مارس، والذي 
أحصى ماال يقــل عن 36 جرمية معادية 

للمسلمني.

ويوم 22 مارس املاضي، أصيبت بروكسل 

في قلبها. فقد هزت عدة انفجارات مطار 
زافنتيم ومحطة املترو مالبيك، مخلفة 
عددا من الضحايا. وهي الهجمات التي 
تبناها التنظيــم اإلرهابي داعش. ومنذ 
ذلك احلــني، أصبح هنــاك العديد من 
األشخاص املسلمني الذين يخشون جو 

كراهية اإلسام واالعتقادات اخلاطئة.

وعلى نحو مائــم، ووفقا ألحدث تقرير 
صادر عن التجمع ضد معاداة املسلمني 
ببلجيكا )CCIB(، حاولــت اجلمعية أن 
جتمع األفعال املعادية للمسلمني والتي 

متثل انتهاكا للحقوق األساسية وأفعال 
الرفــض والكراهيــة جتاه األشــخاص 

املسلمني.

بعــد الهجمــات الرهيبــة التي هزت 
بروكسل مت تســجيل ما ال يقل عن 39 
فعا معاديا لإلســام. أي تقريبا عما 
معاديا كل يوم. ومتت إحالة كافة األفعال 
املعادية لإلسام إلى التجمع ضد معاداة 
املســلمني ببلجيــكا )CCIB( من قبل 
مواطنني أو كانت موضوعا منشورا في 

وسائل اإلعام.
تورد بعــض التَّقارير اإلعاميَّــة معلومات عن وجود 
مــا يقرب من 330 مســجداً في بلجيــكا، نصفها 
في منطقــة “فاندر”، النَّاطقــة بالّلغة الهولنديَّة، 
والّنصف اآلخر موزَّع بني فالونيا والعاصمة بروكسل.

وينتظر الكثير من هذه املســاجد االعتراف الرسمّي 
ولة لم تعترف ســوى بـ85 مسجداً، ويأمل  به، فالدَّ
القيِّمون عليها، أن تعترف الّسلطات بـ21 مسجداً 

جديداً قبل نهاية العام 2016.

ين اإلسامّي  وما نوّد التَّنويه إليه، أنَّ الباد اعترفت بالدِّ
في 19 يوليو/ متوز العــام 1974، وهناك قانون يعترف 
باإلدارات الَّتي تتوّلى رعاية الّشؤون الّدينيَّة ملعتنقي 
ولة من التزامات  الّدين اإلسامّي، وما يترتَّب على الدَّ

جتاهها.

مع ذلك، ورغم احلديث عن أنَّ مسلمي الباد يعيشون 
في ظلِّ ظروف متسامحة قياساً بدوٍل غربيَّة أخرى، 
فإنَّ املسلمني يتعرَّضون بني احلني واآلخر للتَّشكيك 
واالّتهامات من قبل بعض اإلعام البلجيكّي واليمني 

املتطرِّف.

فهذا اإلعام في أغلبيَّته متحيِّز، ولديه نظرة سلبيَّة 
إلى اإلســام واملســلمني، وجتد ذلك فــي املقاالت 
الصحافّيــة اّلتي تخلق جــّواً من اخلــوف والّنفور 
ــارع العام من اإلســام واملسلمني، وتتَّهم  لدى الشَّ
املســلمني بأنهم خّزان حقيقّي للتطّرف واإلرهاب، 
وبإنتاج خطاب الكراهية، ناهيك بنشر استطاعات 

هة ضّد الوجود املسلم في الباد. الّرأي املوجَّ

أن اإلسامّي في الباد على أنَّ  يّتفق القّيمون على الشَّ
مصلحة اجملتمع اّلذي يتواجدون فيه هي ما تعنيهم، 
كما تعنيهم مصلحة املسلمني أيضاً، فهم ال يريدون 
كينة والعمل، وممارسة شعائرهم  سوى األمن والسَّ

ة، كما يكفل ذلك القانون. الدينيَّة في حرّية تامَّ

وتتحدَّث بعــض اإلحصاءات عــن أنَّ ثلث العاصمة 
بروكسل مسلمون، وتتعامل الغالبيَّة العظمى من 
املواطنني البلجيكّيني بإيجابيَّة كبيرة مع املسلمني، 
ش لليمني املتطّرف، ورغم التَّهويل  ور املشــوِّ رغم الدَّ

اإلعامّي.

ًة ببقاء أجواء التَّسامح قائمة  ويأمل املسلمون عامَّ
في اجملتمع، ملا في ذلك من مصلحة للجميع، وتعزيز 
مناخات التَّواصل، ومّد اجلســور الفكريَّة واحلضاريَّة 
والثقافيَّــة، فبلجيــكا معروف عنها بتســامحها 

واحترامها لألقّليات الّدينيَّة في الباد.

وهذا االحترام الَّذي يتعرَّض اليوم لكثيرٍ من الّتحّديات، 
يتطلَّب تعاون اجلميع وخلوص النيَّات.

سامح الحل  التَّ
السحري الضامن لحياة 

هادئة في بلجيكا 

بقلم: عبد اللطيف كمون

خواطر 
الجالية 

خبري بيئي يحذر من اخلطر الداهم ويدعو اىل التوزان والقت�ضاد الأخ�ضر

12 األف وفاة مبكرة يف بلجيكا ب�سبب تلوث الهواء

خاص املدار

اعتبر اخلبير في البيئة والتنمية املستدامة د. وائل الزريعي أن 
تصنيف بلجيكا في ذيل التصنيف األوروبي، يعكس ضعف 
األداء في االستراتيجيات واخلطط املوضوعة للحد من وسائل 
تلوث الهواء، مما ينعكس على الصحة البيئية العامة ويترتب 
عليه ارتفاع نسبة األمراض والوفيات املرتبطة بزيادة بتدهور 

جودة الهواء.

نشــرت صحيفة La Libre Belgique تصنيفاً عاملياً يسمى 
“مؤشر األداء البيئي EPI( ”2016( الذي قامت بتنفيذه جامعتا 
Yale وColumbia األمريكيتان، والذي يشــير إلى أن بلجيكا 
هي أســوأ البلدان األوروبية من حيث نوعية الهواء، مباشرة 

بعد مونتيتيغرو.

وأوضــح د. الزريعــي لـ “املــدار” أن تدهور الصحــة العامة 
املرافق لظاهرة تلوث الهــواء يعتبر أيضا عبأ على االقتصاد 
البلجيكي، مؤكــدا أن هذه الظاهرة في الدول املتقدمة هي 
بدرجة كبيرة انعــكاس للتطور الصناعــي والعمراني وما 
يصاحبه من انبعاثات لغازات أول وثاني أكسيد الكربون والتي 

متثل تهديد للتوازن البيئي على كوكب األرض.

ودعــا اخلبير الى التوجه نحو التنمية املســتدامة من خال 
املراهنــة على خلق توازن بني التنميــة االقتصادية والبيئية 
للخــروج من هذا النفق الذي دخلت فيــه العديد من الدول، 
كما اكد على اهمية بناء اقتصاد أخضر، يقوم على التخلي 
عن اســتخدام الوقود االحفوري و اللجوء للطاقات املتجددة 

كبديل صديق للبيئة.

وأضاف الزريعي أن مؤشر األداء البيئي طريقة لقياس ومقارنة 
األداء البيئي لسياسات الدول كميا وعدديا من حيث حماية 
الصحة العامة والنظم البيئية. وقد متّ تطوير هذا املؤشــر 
الســتكمال الغايات البيئية التي حددتها األهداف اإلمنائية 

لأللفية التي وضعتها األمم املتحدة.

 )AEE( مدير الوكالة األوروبية للبيئة Hans Bruyninckx وعد
على وجه اخلصوص: “لســنا متفاجئني من انخفاض درجة 
بلجيكا في التصنيف العاملي )EPI(. لدينا أرقام تشــير إلى 
أن 12 ألف وفاة مبكرة حتدث ســنويا ببلجيكا و400 ألف في 

أوروبا”.

ويشدد تصنيف مؤشر األداء البيئي 2016 بشكل خاص على 
اجلسيمات الدقيقة، املكون امللوث الذي صنف على أنه األكثر 
ضررا بالنسبة للصحة والذي يوجد في أغلبية املدن األوروبية 
الكبرى. وليس من املســتغرب أن تعتبر بروكسل واحدة من 
ءِ الدقيق  أســوء املدن بوجود تركيز متوسط ســنوي للُجزَيِّ
فــي 15 ميكروغرام في املتر مكعــب. وحتى لو أنها متكنت 
من احترام املعيار األوروبي - احملدد في 25 ميكروغرام في املتر 
مكعب-، إال أنها تتجاوز املعيار الذي فرضته منظمة الصحة 

الدولية )OMS( احملدد في 10 ميكروغرام في املتر مكعب.

إن الدرجة الرديئة لبلجيكا في تصنيف مؤشر األداء البيئي 
ينبغــي أن تكون مؤكدة اآلن، وفقا لـ Céline Fremault وزيرة 
البيئة بحكومة بروكســل، التي تشــير إلــى أن املعطيات 
األمريكية ال تْكمل اإلجراءات على أرض الواقع، وخاصة تلك 
التي تستخدم من طرف الوكالة األوروبية للبيئة والتي تضع 

بلجيكا في “املتوسط األوروبي”.

)EPI( بروكسل األسوأ أوربيًا في التصنيف العالمي

االستثمار في البنية التحتية البلجيكية يتراجع

يظهر التقرير الســنوي لاحتاد األوروبي بشأن تصدير األسلحة أن 
بلجيــكا كانت في 2014، أول بلد من بلــدان االحتاد األوروبي الذي 
يصدر األســلحة النارية، وثاني أكبر مصدر للذخيرة إلى الشرق 

األوسط. وتوجه هذه الصادرات أساس إلى العربية السعودية. 

ورســميا، قامت بلجيكا بتصدير أسلحة إلى الشرق األوسط ملا 
مجموعه 472,9 مليون يورو، وهو ما يضعها في املرتبة اخلامسة 

أوروبيا بعد فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا.

Cock- ةوفي الواقع، فإن هذه األرقام هينة. فقد سجلت مجموع
erill Maintenance et Ingénierie طلبية ضخمة مببلغ 3,2 مليار 
 Cockerill يورو بشــأن مدافع الدبابات. وقد ســلمت مجموعة

Maintenance et Ingénierie هذه األســلحة إلى شركة كندية، 
ولكن الوجهة النهائية للدبابات كانت العربية السعودية.

وحتى من دون األخذ بعني االعتبار هذه الطلبية، تظل بلجيكا أهم 
مصدر أسلحة إلى الشرق األوســط. وفي 2014، صدر هذا البلد 
ما مجموعه 259,9 مليون يورو من األســلحة النارية، أي أكثر من 
نصــف إجمالي أوروبا. كما وفرت بلجيكا أيضــا ما يعادل 187,9 

مليون يورو من الذخيرة.

ووجهت الصــادرات البلجيكيــة من األســلحة والذخيرة نحو 
الشرق األوسط أساســا إلى العربية السعودية، بـ 209,6 مليون 
يورو من األسلحة النارية أي ما يعادل %76 من اإلجمالي األوروبي، 

و172,3مليون يورو من الذخيرة.

وارتفعــت الصادرات البلجيكية في 2014 إلى 4,5 مليار يورو، وهو 

الرقــم الذي يشــمل 3,2 مليار يورو مبوجب فــي عقد مجموعة 

.Cockerill Maintenance et Ingénierie

وتصــف املنظمات األوروبيــة التي حتارب ضد تصدير األســلحة 

التقرير بأنه “مقلق للغاية”. يقــول Bram Vranken من منظمة 

Vredesactie : “الدول األعضاء تبيع أغلب أسلحتها إلى منطقة 

تعاني من الصراعات اخلطيرة ومن األنظمة االستبدادية”.

بلجيكا أول بلد أوربيُ مصدر للسالح إلى الشرق األوسط

 أبدى رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز 
ميشــيل ردة فعله حول اإلضرابات 
األخيــرة في بلجيكا  اذ قال في هذا 
العام، يجب أال يكون هناك أي شك 
من أن  تشارلز ميشيل يريد اجلميع 
العمــل مرة أخرى  إلى  أن يتوجهوا 
في أقرب وقت ممكن. ومدلول إشارته 
في املقام األول موجه إلى احلكومة 
والنقابــات، لكــي يســعيان معا 
للجلوس على طاولة للمضي قدماً 
في نفس االجتاه ملواصلة العمل على 

اإلصاحات الضرورية.

 للمــرة الثانيــة فــي هــذا العام 
االشــتراكية  النقابتان  فيه  تتوحد 
نشــاطهما  فــي  واملســيحية 
ويشــتركان معاً مبوقــف واحد ضد 
بعد  ميشــيل.  حكومة  سياســة 
العشوائية  اإلضرابات  من  سلسلة 
واملظاهرات التي تســتمر حتى اآلن 

ولعدة أيام.

 دعوة ملحة مــن قبل رئيس الوزراء 

جلميع  موجهة  ميشــيل  تشــارلز 

املعنية، وهي أيضا ال لبس  األطراف 

فيهــا: “العودة إلــى العمل”. رئيس 

احلكومة بهــذه العبارة يدعو  ايضا 

جميع االطــراف التي تشــارك في 

اإلضرابات.

للتظاهر   هناك مظاهــر مختلفة 

واإلضراب إلى حد ما، فالبعض يريد 
التعبير عــن قلقه إزاء مســتقبل 
الباد وآخرون يحتجون حول الضمان 
االجتماعي، وآخرون يشعرون بالقلق 
مــن هيــكل العمالة في شــركة 
 SNCB البلجيكية  احلديد  ســكك 
“إذ ال يــزال الكثير يحتجون تضامنا 
معهــا”، كما يقول رئيس الوزراء في 

.Le Soir صحيفة

رئيس الوزراء البلجيكي »تشارلز ميشيل« 
أمام امتحان اضرابات
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

HollandLuxembourg

لوك�سمبورغهولندا

خاص املدار

أعلن وزيــر الشــؤون اخلارجيــة للوكســمبورغ "جان 
أســيلبورن" رفضه لإلغراق التجــاري في قطاع الصلب 

.Ceta  وقبل باالتفاق االقتصادي والتجاري الشامل

وقال "جان أســيلبورن": "إن اإلغــراق التجاري في قطاع 
صناعة الصلب دمر الســوق املوحــدة واالحتاد األوروبي"، 
وذلــك أثناء حديثه عن ُقرب نهايــة صناعة الصلب في 

القارة العجوز إذا لم يتم التصرف بشكل فوري. 

ويُشــكل اإلنتاج الصيني أهم خطر على قطاع الصلب 
األوروبــي، حيث يتم إنتاج 900 مليــون طن من الصلب 
ســنويا، مقابل إنتــاج 170 مليون فقــط داخل االحتاد 

األوروبي. 

وملواجهــة اإلغراق التجــاري، تقترح منظمــة التجارة 
العاملية الرفع من قيمة العقوبات حســب شدة ووِْسع 
اإلغــراق التجاري، وال ميكننا الذهــاب إلى أبعد من ذلك. 
ومع ذلك، ال يجب تطبيــق ضريبة قصوى، ولكن ميكننا 
تطبيــق قاعدة أقــل امتياز على الــواردات من الصلب. 
وهذه الضريبة سُتّوجه لتعويض الضرر، حسب ما قاله 
وزير اخلارجية "جان أســيلبورن". غيــر أنه على الصعيد 
األوروبي، لم يكن هناك أي موقف موحد بني بلدان اجلنوب 

والشمال.

غير أنــه ليس من مصلحــة االحتاد األوروبــي أن يدافع 
عــن املنتجني فقط، بل هــو ملزم بالدفــاع عن حقوق 
املســتهلكني. علــى أرض الواقــع، إذا قمنا بتشــديد 
العقوبات، فإن املواد األولية ستصبح مكلفة جدا. لذلك 
فإن املفوضية األوروبية ترفض، وذلك منذ 2014، تطبيق 
قاعدة منح أقل امتياز على الفائض من اإلنتاج اإلجمالي.

وتؤكــد دولة لوكســمبورغ موقفها املتعلــق بضرورة 
تطبيق قاعدة منح أقل امتياز، باستثناء في حالة حتقيق 

فائض على نطاق واسع.

ويتضمن االتفــاق االقتصادي والتجاري الشــامل على 
معطى هام، بحيث متلك دول االحتــاد األوروبي "احلق في 

الضبط". ويؤكد "جان أســيلبورن" أنه مع وجود اتفاق 
Ceta، ال ميكننا الوصول إلى "انكماش اقتصادي"، وهناك 
تشــريعات ال ميكن إبطالها. ولن تتأتــى التغييرات إلى 
كل ما يُشكل معاييرنا، ســواء تلك املتعلقة بالبيئية، 
أو حماية املستهلك أو قانون العمل، إال مبوافقة الهيئة 

التشريعية الوطنية لكل بلد داخل االحتاد األوروبي.

ويضيف أســيلبورن: إن مستوى صادراتنا مع كندا وصل 
إلى حوالي 500 مليون أورو، ويستورد االحتاد األوروبي 250 

مليون أورو.

وتبقى حماية املســتثمرين األكثر تقبا، بحيث ستكون 
عنّي  هيئة قضائية دائمة بني كندا واالحتاد األوروبي، ســتُ
فيها السلطات العمومية القضاة للترافع بدل احملامني. 
كما سُتتاح إمكانية للطعن: "وهناك، ال ميكن أن تُناقش 
أمور وهمية خــال االجتماعات. يجــب أن يتعلق األمر 
مبناقشة إمكانية مصادرة أو إقصاء املستثمرين باملقارنة 

مع املستثمرين الوطنيني".

وواصــل الوزير قائــا أن بعض البلــدان تخطت احلدود. 
وستقوم املفوضية األوروبية يوم 15 حزيران 2016، بتقدمي 
"رأيها القانوني"حول طبيعة االتفاق Ceta. ومُيكن التأكد 
ما إن كان اتفاق Ceta ســيصبح "اتفاقا مختلطا" أو ال، 
مبعنى هل ستقول البرملانات الوطنية كلمتها فيه أم ال.

لوك�سبمورج ترف�ض اغراق اأوروبا بال�سلب ال�سيني 
اتفاق Ceta �ضيحافظ على املعايري الأوربية، مع احلفاظ على احلق يف ال�ضبط 

دعت لمقاربة بين حسابات المستهلك والمنتج األوربي

مميزات اللجوء السياسي:

مــن يتــم منحهــم حــق اللجوء . 1

السياسي توفر له الدولة التي تقدم 

فيها بطلــب اللجوء حــق احلماية 

بها  يتفرد  ميزة  وهذه  الشــخصية 

الاجئ السياسي، ألن الشخص قد 

يكون عرضة لاغتيال.

املساعدات املالية التي تعطى لاجئ . 2

السياسي أكبر من املساعدات التي 

متنح لاجئ اإلنساني.

من يتقدم بطلب اللجوء السياسي . 3
تتم معاجلــة طلبه بوتيرة أســرع، 
ويحصل على اإلقامة في وقت أسرع، 
وهذا ينطبق على اجلنسية أيضاً، هذا 

مقارنة بطلب اللجوء اإلنساني.

عيوب اللجوء السياسي:

من يتم منحه حق اللجوء السياسي . 1
عليه أن يعلم أنه غير مســموح له 
بالعــودة إلى بلــده إال بعد حصوله 
على جنسية البلد التي حصل فيها 
على حــق اللجوء، يرجــى العلم أن 

هناك دول البد على الفرد أن يقضى 

وقتاً كبيــراً فيها حتى يحصل على 

جنسيتها مثل سويسرا مثاً يكون 

أمام الشخص 12 عاماً قبل التقدم 

اجلنســية  على  للحصول  بطلــب 

السويسرية هذا في احلاالت العادية، 

وهذا الشــرط يعتبر أكثر شــروط 

احلصول علــى اللجوء السياســي 

تعقيداً.

إذا كان الشــخص قــد حصل على . 2

حق اللجوء السياســي فــي أوروبا 

وهذا ينطبــق على دول أوروبا وغيرها 

من دول العالم، فإن تأشــيرة شنغن 

لن متنحه حــق التنقل بحرية  مثاً 

داخل دول الشنغن بل يجب أن توافق 

الدول األوروبية التــي يرغب الاجئ 

في زيارتها مبنحه تأشيرة دخول، ومن 

يســأل ملاذا كل هذا ألن الدولة التي 

زيارتها ســيكون  في  الاجئ  يرغب 

عليها تأمني احلمايــة له في الفترة 

التي سيقضيها على أرضها... يتبع 

في العدد القادم انواع اللجوء.

ما هي �سروط احل�سول على اللجوء ال�سيا�سي يف هولندا
يحصل على اللجوء السياســي األشــخاص الذين تتم 

ماحقتهم بشخص خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم 

أو إعدامهم مبعنى أشمل من ياحقون من أي أنظمة من 

أجل إيذائهم، واألشــخاص الذين قد يتعرضون ملثل هذه 

األفعال هم كالتالي:

1 - الناشطني السياسيني الذين هربوا من بادهم بسبب 

أحكام صدرت بحقهم سواء بالسجن أو باإلعدام أو خوفاً 

من التعذيب بسبب آراءهم السياسية.

2 - الضبــاط واجلنود الذين انشــقوا عن جيوش بادهم 

وهربوا خارج بادهم خوفاً من انتقام النظام الذي انشقوا 

عنه بسبب الهروب واالنشقاق.

3 - األشخاص الذين ينتمون ألحزاب سياسية أو لطوائف 

دينية ويتعرض حزبهم أو طائفتهم لاضطهاد، وقد يناله 

في أي وقت هذا االضطهاد ســواء بالســجن أو القتل أو 

التعذيب.

4 - األشــخاص الوثائقيني الذين يوثقون ويصورون أحداث 

ضد األفعال اإلنســانية وال ترغب طائفــة أو حكومة أو 
حزب أو ما شابه في تصوير وتوثيق هذه األشياء، وعرضها 
مــن أجل مصاحلها الشــخصية، وفى حــال تعرض من 
قام بالتصوير والتوثيق للتهديــد بالقتل أو بالتعذيب أو 

بالسجن يحق له التقدم بطلب جلوء سيأسى.

5 - الصحافيني والكتاب الذيــن يكتبون ويدونون آرائهم 
سواء عن طريق الصحف أو عن طريق التدوين اإللكتروني، 
وتتم ماحقتهم بســبب ما يقومون بسرد من مقاالت 

وأفكار يحق لهم التقدم بطلب جلوء سياسي.

مميزات وعيوب اللجوء ال�سيا�سي يف هولندا 

حّلت أمســتردام مرة أخرى في املركز 
األول فــي تصنيف املــدن الهولندية 
العام املاضي، وفقا لتقرير  األقل أمناً 
صحيفة AD الســنوي للجرمية لعام 

.2015

حاالت النشل ال تزال مشكلة متزايدة 
فــي العاصمة، مع تســجيل 9313 
حالة نشل العام املاضي، بزيادة قدرها 

2.7 ٪ مقارنة مع عام 2014. وبلغ عدد 
حاالت النشل من السيارات نسبة 3.8 

في املئة.

ولعل أكثــر ما يثير القلــق هو زيادة 
بنسبة  املدينة  في  االغتصاب  حاالت 
40 فــي املئة مقارنة مــع عام 2014، 
الــذي 98 حالة، فيما ســجل العام 

املاضي 137 حالة اغتصاب.

املركــز الثاني لهذا العــام ذهب الى 
ماستريخت، وحلت أيندهوفن وروتردام 
والهاي في املراكز التالية على الترتيب.

قــرب   Ten Boer بلديــة  وحّلــت 
خرونينجــن في املركــز األول كأكثر 
بلدية أمانا فــي هولندا العام املاضي 
حيث لم حتدث فيها أي عملية نشل 

أو سرقة نهائيا.

ام�سرتدام.. 
املدينة الأقل اأماناً 

يف هولندا
الغالبية العظمى من الهولنديني يعتقدون 
أن الدين ال ينبغي أن يكون العامل األهم في 
اجملتمع. والسياسة على وجه اخلصوص يجب 
أن تكون بعيدة عن الدين، ولكن املزيد منهم 
يطالــب بإخراجه من التعليــم أيضا وفقا 
لدراسة كشــف عنها تقرير شبكة األخبار 

.NOS الهولندية

أكثر من 68 في املئة من الهولنديني يقولون 
انهــم ال يتبعــون كنيســة معينــة، 25٪ 
مسيحيون، و5 في املئة من املسلمني و2 في 
املئة تتبع معتقدات أخرى. مــا يقارب الربع 
من السكان ملحدون، مقارنة ب 14 في املئة 

عــام 2006. 31 في املئة يعتبرون أنفســهم 
روحانيني، مقارنة مع 40 في املئة قبل عشــر 
سنوات. والناس الذين يعتقدون في شكل من 
أشكال القوة العليا انخفض من 36 في املائة 
في عام 2006 إلى 28 في املئة هذا العام. وأكثر 

من نصف الهولنديني ال يصلي.

انخفاض أعداد الزوار في الكنائس املسيحية 
ما زال في استمرار. وفي الكنائس الكاثوليكية 
على وجه اخلصوص يشــعرون بعدم اإلميان. 
13 في املئــة فقط من الكاثوليــك ما زالوا 
يعتقدون في الرب، وأقل من نصفهم يؤمنون 

بأن املسيح هو ابن اهلل.

الهولندية في تركيا  ستعطي الشــركات 
األولوية لتوظيف الاجئني الســوريني عند 
النظر مللء الشواغر حســبما أعلنت وزيرة 
التجارة اخلارجية ليليان بلومني والتي عبرت 
عن ســعادتها بوجــود 240 شــاغر متوفر 

لاجئني هناك حاليا.

وباعتبار هولندا واحدة من أكبر املستثمرين 
في تركيــا، فهناك العديد من الشــركات 
الهولندية املوجودة في البلد. وقالت الوزيرة 
أن فتح الشواغر لاجئني سيساهم في إيواء 
العديد من الاجئني في تركيا ومنع استغال 

هذه الفئة من قبل املهربني“.

الهولنديين يفضلون إبعاد الدين عن 
السياسة والتعليم

الشركات الهولندية في تركيا تعطي 
األولوية لتوظيف السوريين

خاص املدار

عادت قضية البرقــع لُتطرح للنقاش في 
هذا اجلزء الرابع مــن Politmonitor، الذي 
يتطرق أيضا إلى مســألة خوف الساكنة 
من اإلرهاب. ولكن إلى أي حد تغيرت عادات 

سكان دولة اللوكسمبورغ؟

وجاءت نتائج اســتطاع الرأي على النحو 
التالي:

فقد أجاب 94٪ من املستطلعني بـ »نعم« 
ردا على سؤال: »هل تتوقع أنه بعد هجمات 
وبروكسل ستكون هناك هجمات  باريس 
أخرى أكثر خطورة في األســابيع واألشهر 
القادمة داخل أوروبا«، لم يعد يتعلق األمر 
بخشــية وقوع العمل اإلرهابي وإمنا صار 

األمر يقينا.

تغيرات طرأت على عادات السفر

ال يزال جزء كبير من الســكان يعيشــون 
إحســاس  أي  دون  خاصــة  ويســافرون 
بالتهديد. وهكــذا فقد أجــاب 70٪ من 
املســتطلعني على سؤال: »هل أصبحتم 
تسافرون بشــكل أقل إلى املدن األوروبية 
الكبــرى مقارنة مبا كان عليــه احلال قبل 
هجمــات باريس وبروكســل أم أنكم لم 
تغّيروا عاداتكم في الســفر«، بـ: » نسافر 

اآلن أكثر مما كّنا نفعل قبل الهجمات ».

واعتــرف ربــع املقيمني األجانــب 254 ٪ 
اللوكسمبورغ  دولة  من  السكان  وخمس 
)٪20( أنهم »يســافرون أقــل بقليل في 

الوقت الراهن مما كانوا يفعلون سابقا.«

وأخيرا، فقد عّبر 10٪ من املقيمني األجانب، 
و6 ٪من سكان دولة اللوكسمبورغ أنهم 
»يسافرون أقل بكثير مما كانوا يفعلون قبل 

الهجمات«.

وجتدر اإلشــارة إلى أن العينة املستطلعة 
لديها عادة الســفر )86 ٪مــن العينة مت 

استطاعها عبر االنترنت(.

احلجاب الكلي )البرقع( يزعج

ثــم بعد ذلــك جاء الســؤال اخلــاص بـ 
»البرقع«، وهو مصطلح يســتخدم عادة 
لوصــف احلجــاب الكامل الــذي يغطي 
جســم املرأة بأكمله، مبا في ذلك وجهها. 
وقد ُطرح الســؤال اآلتي: »هل يجب منع 

ارتداء البرقع؟«

فقــد أجــاب 57٪ مــن ســكان دولــة 
اللوكسمبورغ 65و٪ من املقيمني األجانب 
أنهم »يتفقون متاما« مع اجلملة التي تقول 
»البرقع يتعارض مع قيمنا، فهو يحط من 
كرامة النساء وال يتوافق مع مبدأ املساواة 

للنساء. لذلك يجب حظر ارتداءه بشكل 
واضح ونهائي«.

وتعتــرض غالبية الســكان على احلجاب 
الكلــي. النقاش يعود بانتظــام إلى دولة 
اللوكسمبورغ منذ عدة أشهر، على الرغم 
من أن األمر يتعلق حاليا بخمســة عشر 

امرأة فقط.

وقد أحيى وزير العمل »نيكوال شــميت« 
النقاش حول البرقع في نيســان املاضي 
الــذي يعتقد أنه يجب حظــره. وفي بيان 
وافــق عليه ثاثــة أرباع الســكان الذين 
يعتقدون أنه »في اللوكسمبورغ، يجب أن 
يُحظر بشــكل قانوني ارتداء البرقع« )74 
٪من املقيمني األجانب، و٪75 من ســكان 
دولــة اللوكســمبورغ(. بينمــا عبر 15٪ 
من سكان دولة اللوكســمبورغ و٪8 من 
املقيمني األجانب أن«ارتداء البرقع ال يجب 

أن مُينع في دولة اللوكسمبورغ«.

يشار الى أن احلكومة أعلنت أنه لن يكون 
هنــاك أي قانون يحظر ارتــداء البرقع في 
األماكن العامة في دولة اللوكســمبورغ، 
غيــر أن، 37 بلدية أقــّرت قانونا تنظيميا 

يحظر ارتداء احلجاب في األماكن العامة.

غالبية �سكان لوك�سمبورغ يرف�سون ارتداء الربقع يف بلدهم



Bredabaan 172             2170 Merksem             Belgie                 0466 39 31 33             03 256 10 50             www.almadar.be             almadar@Gmail.com             almadarbe             @almadarbe1   Bredabaan 172             2170 Merksem             Belgie                 0466 39 31 33             03 256 10 50             www.almadar.be             almadar@Gmail.com             almadarbe             @almadarbe1   

Issue 17 العدد   االثنین ـ 11 إبريل/ نیسان 2016 

   Monday 11 April 2016

Weekly Newspaper - International - a comprehensive 6

   Monday 11 April 2016

Issue 1
العدد   االثنین ـ 11 إبريل/ نیسان 2016 

جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

Reliable communities European Union

انتقد مقرر األمم املتحدة اخلاص حلقوق املهاجرين فرنسوا كريبو 
احلكومة اليونانية على خلفية "احتجاز املهاجرين وخصوصا 
األطفال منهم"، بناء على االتفاق الذي وقعه االحتاد األوروبي 
مع تركيا. وشــكك بقانونيته واصفا إياه بـ "اتفاق سياسي 

دون قوة قانونية ملزمة".

وفي ختام زيارة إلى اليونــان، قال كريبو خال مؤمتر صحافي 
"أدعو اليونان إلى إنهاء االعتقاالت" إال في حاالت استثنائية. 

وشدد املسؤول األممي على أن التوقيف غير مقبول، خصوصا 
لألطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من األشخاص الوافدين، 
وبالتالي "ينبغي عدم اعتقالهم". وأشار إلى أن الظروف في 
مراكز االحتجاز املكتظة في اجلزر اليونانية "ليست املثلى"، 
وأنها مسؤولة عن الشــعور "باإلحباط واخلوف" في صفوف 

املهاجرين.

وحــض االحتــاد األوروبي على أن يتقاســم بشــكل أفضل 
"املســؤولية مع اليونان التي تكافح من اجل توفير احلماية 
للمهاجرين" العالقني على أراضيها، والبالغ عددهم نحو 50 

ألفا، وذلك من خال زيادة املساعدات املالية للدولة.

ويشــار إلى أنه وصل أكثر من مليون مهاجر والجئ فروا من 
احلروب والنزاعات، وخصوصا من احلرب في ســوريا، إلى أوروبا 
عبر اليونان منذ العام املاضي. وخال العام اجلاري فقط وصل 
ما يزيد على 150 ألف مهاجر 38 في املائة منهم أطفال وفق 

بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني.

احوال اجلالياتاأوروبا

حتدث وزير الداخلية جان جامبون من 
)N-VA( ووزير العدل كوين جينس من 
احلريات  أعضــاء جلنة  أمام   )CD&V(
املدنيــة )LIBE( التابعــة للبرملــان 
األوروبــي بشــأن الهجمــات التي 
ضربت بروكسل يوم 22 مارس. حيث 
حتدث الوزير جينــس أيضا عن وجود 
املســلمني ببلجيكا. في إشارة إلى 
املســلمني احملافظني، ووفقا للموقع 
ilsussidiario. اإليطالي  اإللكتروني 

net، صرح الســيد جينس أيضا أنه: 
"قريبا ســيكون املسلمون أكثر من 
املسيحيني بأوروبا"، مضيفا: "ولكني 
احملافظني".  املســلمني  إلى  أشــير 
وأيضــا: "أنا ال أقول ذلك كانتقاد، وال 

اقو أن ذلك خطأ".

وأكدت املتحدثة باسم الوزير أقواله: 
"لقد قال الوزير ذلك بروح من االحترام 

والتضامن".

غير أن كوين جينس يستبق األحداث 

قليا على ما يبدو. فإذا كانت بعض 
Pew Research Cen-املنظمات مثل 
ter األمريكية تعتقد أن املســلمني 
ســيلحقون  العالم  فــي  املؤمنني 
باملسيحيني في 2050، فليس هناك 
في الوقــت الراهــن إال 25 حتى 30 
مليون مســلم في االحتــاد األوروبي 
أي حوالــي 6 % من بــني 500 مليون 
الكاثوليكيني  أن  في حني  نســمة، 

سيبلغون 200 مليون.

قريبا �ضيكون امل�ضلمون اأكرث من امل�ضيحيني باأوروبا

في تقرير نشــره موقع “realclearworld” ســلط 
الضوء على أبرز ســت مشــاكل تواجــه أوروبا في 
الفترة احلالية، مؤكدا أن املشاكل جميعها مرتبطة 

ببعضها البعض.

1 - زيادة الشعبوية: الشعبوية هي وسيلة يتبعها 
السياســيون لكســب تأييد النــاس واجملتمعات، 
وبحســب املوقع فــإن أزمة الاجئــني كانت نعمة 
لألحــزاب الشــعبوية، حزب مثل حــزب احلرية في 
هولندا، واجلبهة الوطنية في فرنســا، والبديل في 
أملانيــا، وتؤكد األزمة عدم وجود أي مؤشــر لفقدان 

الزخم.

إذا جرت االنتخابات حاليا في هولندا، ســيفوز حزب 
احلرية بحوالــي 40 مقعد من بــني 150 مقعد في 
النواب، وفي هنجاريا وبولندا الشــعوبيني  مجلس 
استطاعوا القيام بالكثير من األشياء، والدميوقراطية 
أصبحت مهددة اآلن، بعد جتاهل السياسيني أحكام 
احملاكم ووسائل اإلعام التي تؤكد التسلط احلكومي.

2 - مغادرة بريطانيا لاحتاد األوروبي: ما تزال مســألة 
مغــادرة اململكــة البريطانية املتحدة مــن االحتاد 
األوروبي غير واضحة، وحتى اآلن يبذل السياســيون 
واحملللون مجهودا كبيرا ملعرفة ما إذا كانت ستظل 

أحد األعضاء أم ال، حتى يُحسم األمر في 23 يونيو.

وفي حالة مغادرة بريطانيا لاحتاد األوروبي ســيكون 
هناك مرحلة صعبة وقاسية من املفاوضات، إلقامة 

عاقة جديدة بينهما.

-3 مشــاكل األســواق األوروبية: قد تُصاب األسواق 
األوروبية بأضرار، وتفقد صبرها بسبب املشاكل التي 
تقــع اآلن في منطقة اليورو، وأشــار البنك املركزي 
األوروبــي إلى أنه قد ال يســتطيع العثور على طرق 
ملعاجلة املشاكل االقتصادية. وعلى الرغم من كثرة 
املشــاكل إال أن السياســيني ال يقومون بإصاحات 

كافية لترشيد أسواق العمل، وأنظمة التقاعد.

4 - التهديد الروســي: أحد األسباب الرئيسية في 
تأخر عمليات اإلصاح في أوروبا هو السلوك الروسي، 
وما فعله بوتني في ســوريا، وإن موسكو كانت قادرة 
على إبعاد االنتباه بعيدا عن أوكرانيا، على الرغم من 

أن القوات الروسية ما تزال في منطقة دونباس.

5 - اإلرهــاب أمر طبيعــي: اثبتــت الهجمات في 
باريس وبروكســل أن اإلرهاب يُشــكل خطرا على 
أوروبا، على عدة مستويات منها سياسة رأس املال، 
والوقت، ومــازال الذي يحتاجه القادة حملاربة اإلرهاب، 
واملوارد التي ال ميكن اســتخدامها لتنفيذ اصاحات 
اقتصادية هيكلية، واألموال املستثمرة لتعزيز األمن.

6 - أوروبا تواجه أزمة كبيرة: ما يثير القلق أكثر من أي 
شيء، هو كونها تعزز بعضها البعض، فالهجمات 
على بروكسل، تســاعد هؤالء الذين يطالبون أوروبا 
بإغاق حدودها، وتؤكد أن الاجئني مجرد تهديد قوى 
يواجه القارة، فبعض دقائق من نشــر خبر هجمات 
بروكسل، أصدر حزب االستقال بيان صحفي يلقي 
به اللوم على شــنجن، وانتقدت االحزاب الشعبوية 

أوروبا، وربطت بني اإلرهاب واإلسام والاجئني.

ستة أزمات تهدد 
القارة األوروبية

بقلم: هدى الشيمي

بطاقة االحتــاد األوروبي الزرقاء متنح العمال ذوي املؤهات 
العليا من خارج االحتــاد األوروبي حق العيش والعمل في 
إحدى دول االحتاد األوروبي، بشــرط أن يكون حاصاً على 
مؤهات مهنية عليا، مثــل درجة جامعية، وعقد عمل 
أو عــرض عمل ُملزم براتب كبير باملقارنة مع متوســط 
الرواتب في الدولة العضو في االحتاد األوروبي التي توجد 

بها الوظيفة.

بطاقة االحتاد األوروبي الزرقاء هذه معموٌل بها في 24 من 
أصل 27 دولة عضًوا في االحتاد األوروبي؛ لكن ال يُعمل بها 

في الدمنارك وإيرلندا واململكة املتحدة. 

ما الشــروط الواجب انطباقها علــَي حتى يحق لي 
طلب احلصول على بطاقة االحتاد األوروبي الزرقاء؟

يتعــني عليك إثبات أنك حاصل علــى "مؤهات مهنية 
عالية"، سواء عن طريق تقدمي شهادة مؤهل تعليم عاٍل 
)مثل شهادة جامعية( أو عن طريق إثبات أن لديك خمس 

سنوات خبرة مهنية على األقل في اجملال ذي الصلة؛

يجب أن تعمل كموظف مدفوع األجر – ال تنطبق بطاقة 
االحتاد األوروبي الزرقاء على أصحــاب األعمال اخلاصة أو 

رجال األعمال؛

يجــب أن يكون إجمالي الدخل الســنوي لك عالًيا، مرة 
ونصف مثل متوسط الدخل الوطني على األقل.

م عقد عمل أو عرض عمل ُملزًما في إحدى  يجــب أن تُقدِّ
دول االحتاد األوروبي مدته سنة على األقل.

يجب أن تكون لديك وثائق الســفر الضرورية. ويجب أن 
تكون مشترًكا في نظام تأمني صحي على نفسك وعلى 

أي أقارب لك ستصحبهم معك إلى االحتاد األوروبي.

يجب عليك إثبات أنه تنطبق عليك الشــروط القانونية 
ملمارسة مهنتك، حيث يتم تنظيم هذه املهنة.

ملزيد مــن املعلومات عن القواعد اخلاصة بالعمال ذوي 
املؤهــالت العليا في هذه الدول الثالثــة، عليكم زيارة 

http://ec.europa.eu :موقع

ما املق�سود ببطاقة 
الحتاد الأوروبي الزرقاء؟

إذا قال الالجئ خالل األمم المتحدة لليونان: أوقفوا اعتقال األطفال المهاجرين
االستجواب اهلل أكبر فهو 

إرهابي
 IND أعلنــت دائــرة الهجــرة والتجنس
بهوالنــدا أنهــا ســتخضع موظفيها 
لدورة تثقيفية عن اإلســام، لتدريبهم 
علــى معرفة الفرق بني املســلم املتدين 

.RTL Nieuws واملتطرف حسب تقارير

وأفــاد تقريــر RTL اإلخباري فــان الدورة 
ســتركز على املوظفــني الذين هم على 
اتصــال مباشــر مــع طالبــي اللجوء 
والوافديــن اجلدد إلى الباد على أســاس 
يومي. بهدف شــرح احلــركات واملذاهب 

اخملتلفة داخل اإلسام لهم.

وقــال Jos van Aken أحد املســتعربني 
الذين ســيقومون بإعطاء الــدورات "إذا 
أثناء االستجواب )اهلل  قال شــخص ما 
أكبر( فهذا ال يعني أن الشخص إرهابي، 
ألن كثير من املسلمني يستخدمون هذه 

عبارة بانتظام إذا رأوا شيئا خاصا".

فواتير التدفئة املرتفعة خال فصول الشتاء 
القارص الطويلــة واالضطرار إلى دفع مبالغ 
أكبر لشــراء الطعام خال الفتــرات الباردة 
يجعــل مــن االحتياجات األساســية أكثر 
تكلفة، عليــه تقدمت احلكومــة االحتادية 

ببلجيكا مبجموعة من استحقاقات 

لتبرير صحــة إصاحاتها، ووفقــا لها فإن 
القدرة الشــرائية للبلجيكيني قد ارتفعت، 
البطالة وعــدد حاالت  انخفضــت  فيمــا 

اإلفاس. فهل هذه التأكيدات صحيحة؟

كان أعضاء احلكومة االحتادية قد أدلوا بعدد 
من التصريحات لتبرير التدابير املتخذة. فقال 
سياسيو األغلبية "أن التحول الضريبي يرفع 
من القدرة الشــرائية". ولكن هذا التصريح 
غير صحيح، فقد مت فرض ضرائب جديدة على 
صافي 100 يورو التي وعدت بها احلكومة كل 
شــهر، مثل ارتفاع ضريبة القيمة املضافة 
على الكهرباء والزيادة في الرسوم املفروضة 

على الكحول أو التبع أو حتى الديزل.

وفي تصريحــات احلكومة، هناك تأكيد آخر. 
"البطالة في أدنى مستوياتها منذ 25 سنة". 
هذا صحيح، إذ بلغ عدد املستفيدين من إعانة 
البطالة الكاملة 570.903 شخصا في نهاية 
سنة 2015. ولكن حذار، فالتصريح لم يعد 
صحيحا متاما، إذا أخذنا بعني االعتبار معدل 
البطالة، مبعنــى العاقة بني عدد العاطلني 
عن العمل وعدد األشــخاص النشــيطني. 
ومع ذلك، ليس ثمة ما يشــير إلى العاطلني 
عن العمل املســتبعدين الذين يتزايدون في 

مقاعد مراكز اخلدمات االجتماعية.

وإذا كان عدد الشركات التي مت إنشاؤها آخذ 
في االرتفاع أيضا، إال ان احلكومة فخورة برؤية 
عدد حاالت اإلفاس في انخفاض كبير. ولكن 
هذا األمر أيضا غير صحيح. نعم عدد حاالت 
اإلفاس يتراجــع، ولكن ليس بقــدر ما تود 
احلكومة أن جتعلنا نعتقد. وفي 2008 مثا، مت 

تسجيل 8.500 حالة إفاس، مقابل 10.600 

في السنة املاضية.

وأخيــرا، فإن ما هــو صحيح ايضــا هو أن 

مكافحــة التهرب الضريبــي جلب أكثر مما 

فعل حتى اآلن. وفي احلقيقة، يبدو أن ســنة 

2016 هي سنة قياسية.

البطالة وانخفا�ض الأجور من العوامل الرئي�سية التي ت�سهم يف الفقر

الفــرق بــني طلــب اللجوء عــن طريق 
الكومساريات في العاصمة وبني التسليم 

وطلب اللجوء في املطار!

النتيجــة واحــدة وال تغيير فيهــا! ألن 
النتيجة تعتمد على "احلالة" او املوضوع 
الذي تقدمه لتثبت ان حياتك في خطر في 

العراق. فهذا هو الذي يحدد النتيجة.

1 - اقامــة دائمة ملدة 5 ســنوات ويطلق 
عليهــا "السياســي" وفــي املنطــوق 
البلجيكــي ال يوجــد عنهم سياســي 
وانساني! ويحق لك بعد مرور سنتان طلب 
اجلنســية البلجيكيــة واملوافقة ال أحد 
يعرف متى تصدر ملنح اجلنسية وتختلف 
من شــخص ألخر ولكن فــي كل حال ال 
تزيد عن 5 سنوات وحتصل على اجلنسية 

البلجيكية.

2 - اقامة مؤقتة "1 عام" يعاد النظر فيها 
سنويا او ما يسميه العراقيني "االنساني" 
وهي تتجدد تلقائيا ملدة 3 سنوات بعدها 
تصبح دائمة وميكنك تقدمي طلب احلصول 
على اجلنســية بعد انتهاء الـ 3 سنوات 

االولى.

االجراءات في النظر بطلب اللجوء املطار 
أسرع بكثير من التسليم في مركز شؤون 
االجانب )الكومســاريات( فاملدة ال تتجاوز 
الشــهر في إجراءات املطار أما االجراءات 
عن طريق )الكومســاريات( فقد تستغرق 

في بعض االحيان 10 أشهر او يزيد قليا.

التحقيق والنتيجة:

ان كان هناك شــيء قلته لم يقتنعوا به 
وبعد املقابلة االخيرة ســوى تكون هناك 
مقابلــة ثانيــة او حتى ثالثــة ويجب ان 
تنتظر اجلواب ملدة تتراوح بني اســبوع الى 

ستة أشــهر او أكثر حسب قناعة احملقق 
بقضيتك وحسب املستمسكات والوثائق 
التي قدمتها لتثبت صحــة اخلطر على 
حياتك مع العلم ان كثرة املستمسكات 
واالوراق املقدمة كأدلة للمحقق تؤدي الى 
زيادة مدة دراســة طلبــك للجوء وانتظر 

وصول النتيجة:

سوف يصلك اجلواب على العنوان املسجل 
لديهــم إذا كنت انت في كامب الجئني او 
في ســكن مســتقل ويصل حملاميك عن 

طريق فاكس واجلواب يكون:

منحك االقامة الدائمة	 

اقامة 	  احتياطيــة  منحك حمايــة 
تتجدد ســنويا مع عدم االعتراف بك 

كاجئ وتكون اقامتك مؤقتة.

أو القرار الســلبي "الرفض لطلبك" 	 
يتم تقدمي اســتئناف ويكــون عادًة 

مبقابلة امام القاضي.

مالحظــة: إذا كنــت ال تعــرف اللغــة 
الهولندية او الفرنســية فالنتيجة تكون 

بعدد االوراق من خالها تعرف النتيجة!

ظرف واحد يحتوي على 2 ورقة فقط 	 
فهذا معناه اقامة دائمية.

ظــرف واحد يحتــوي علــى 4 اوراق 	 
فمعناه اقامة مؤقتة.

أوال: البصمة في مكان آخر:

أود ان اوضــح بعــد املعلومات بخصوص 
طبعات االصابــع او "البصمة" في مكان 

آخر: مهم جدا ان تعرف:

إن البصمــة تســقط قانونيا بعد 	 
مغادرتك االحتــاد االوروبي لفترة ثاث 

أشهر وعندما ترجع مره اخرى سوف 
تظهر بصمتك القدمية.

ويتــم حتويل ملف لقضايــا دبلن فعليك 
وقتها تقدمي ما يثبــت خروجك من االحتاد 
االوروبي وبقاءك فــي بلدك مثا فترة من 
الزمن وعاد اخلطر علــى حياتك، وها انت 

تعود لطلب اللجوء من جديد.

ومن هــذه االثباتات التــي تثبت خروجك 
من اوروبا هو تذاكــر الطائرة للعودة مثا 
ونسخة من اجلواز ان توفرت إذا كانت االدلة 
البلد  الــى مخاطبة  كاملة فا يرجعون 
الذي ســافرت منه للتأكد مــن وان مدة 
الثاث اشــهر ليس بالضرورة ان تقضيها 
في العــراق ولكن يفضل ان تكون بالعراق 
حتــى ترجع لهم بأحــداث جديدة وخطر 

جديد كما أسلفنا.

ثانيا: احلاصلني على الفيزا شنغن!

بالبداية إذا حصلت على الفيزا الشــنغن 
فيجب عليك ان تنــزل في الدولة املانحة 
للفيزا اوال ثم تأخذ القطار او الباص او اي 
طريق للوصول الى الدولة الي تريد التقدمي 
علــى اللجوء فيها وطبعــا تخفي اجلواز 

وتقول إنك اتيت بطريق التهريب.

اجلنســية  علــى  احلصــول  ثالثــا: 
البلجيكية:

باستطاعتهم  الدائمة  اإلقامة  ألصحاب 
بعد ســنتان من اإلقامــة املتواصلة في 
مملكة بلجيــكا التقدمي على اجلنســية 
بعد تقــدمي الوثائق الازمة ويكون املتقدم 
مستوفيا للشــروط. أما أصحاب االقامة 
املؤقتة أو احلماية أالحتياطية فمن حقهم 
البلجيكية بعد  التقدمي على اجلنســية 
ثاث ســنوات من اإلقامــة املتواصلة في 

مملكة بلجيكا كذلــك بعد تقدمي الوثائق 
الازمة ويكون املتقدم مســتوفيا لكافة 

الشروط.

رابعــا: الراغبــني بالعودة الــى وطنهم 
االصلي:

ترحــب بلجيكا وبحرارة بــكل من يرغب 
العودة الى بلده االصلي، واليكم الطريقة!

االجراء املتبع تبليغ موظفي السوســيال 
في الكمب الذي تســكن فيه عن الرغبة 
بينهم  التنسيق  وسيتم  للعراق  بالعودة 

وبني منظمة الهجرة الدولية "آي أو أم"

ومن ثم ارســالك الى ســفارة بلدك في 
بروكســل بعد أخذ موعد مسبق لغرض 
تزويدك بجواز مرور لســفرة واحدة فقط 

لغرض العودة الطوعية.

وســتحصل على االمتيــاز الوحيد الذي 
توفره لك املنظمة وهــو مبلغ )250( يورو 
فقط باإلضافة لتذكرة الرحلة ولك االخيار 

بعد التقدمي على العودة الطوعية.

وهذا عنوان مكتب املنظمة في بروكسل 
ورقم الهاتف

IOM Brussels Office:

Rue Montoyer 40

1000 Brussels, BE

Tel. +32 2 287 70 00

”IOM ”مالحظة: منظمة الهجرة الدولية

إذا قدمت لهم ما يثبت إنك بدأت مبشروع 
عمل او فتح دكان او مهنة ما. IOM سوف 
متنــح 2200 يورو من قبــل منظمة اعادة 

التوطني والهجرة.

�سرح مف�سل لكيفية طلب اللجوء يف بلجيكا
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

World News World News

العاملالعامل

إننــي من خال مجموعة املقاالت الاحقة أســعى 

للتفريق بني املسلم باعتباره غالبية سكان منطقة 

الشــرق األوســط، الذين اختاروا الدين الثالث بعد 

واجتماعية  ذاتيــة  واملســيحية، كهوية  اليهودية 

جوهرها القيم، وبني االسامي أو -االساماوي حسب 

توصيــف كتاب املغرب العربــي- كمصطلح تخلق 

نتيجة تشوه العاقة بني الدين والسياسة، والتجارب 

املتناقضة مع القيم األساسية التي حملها الرسول 

اخلامت كنموذج أخاقي يســعى إلمتام مكارم االخاق 

باملمارسة في كافة االجتاهات االنسانية.

“االســامي” جاء نتيجة محنة حــادة أثناء محاولة 

ولوج السياســة والوصول للسلطة بنوايا حسنة 

يحملهــا “املقهورون” جراء أزمة احلكم االســامي 

خاصة في قرونه األخيرة، ثم أزمة االستعمار وصراع 

الهوية ومحاوالت االســتقرار بعد االســتقال، في 

أغلب الدول املســتعمرة عربية وعجمية التي على 

صلة بالثقافة االسامية، اال أن هذه النوايا احلسنة 

لغالبية اجلمهور والباحثــني وبعض املفكرين الذين 

لم تكتمل رؤيتهم وجتربتهم الفكرية حول صياغة 

مشــروع نهضــوي قوامــه “الثقافة االســامية” 

املستندة على “التراث االســامي” بغثه وسمينه، 

محاوالت اصطدمت بعدم وضــوح الرؤية في عصر 

أطلق عليه “عصر التنوير واحلداثة” بعد طفرة الغرب 

االقتصادية، وجتربته االنســانية الهائلة بعد احلربني 

العامليتني، وسعي مشــروع الدولة الغربية احلديثة 

لتافي أزمة عاقة السلطة مع الكنيسة، والصراع 

الدامي، واالستفادة من وفرة الثورة الصناعية.

في املقابل سيطر الفقر على املُستعمرين ودولهم 

املرتبكة ما بعد الثــورات التحريرية، واعان عدد من 

التيارات أن االســام كمرجعية هو اخمللص دون وضع 

تصــورات واضحة وترجمة فكريــة لذلك، مبقدورها 

مواجهة ســطوة ســحر التجربة الغربية الراقية، 

فكانــت بداية الصراع  بني االســامي كمشــروع 

سياســي والتيارات الوطنية والقومية واليســارية 

املفتونــة بتجارب الغــرب، وتطــورت املواجهة الى 

معســكري الكفر واالميان، أو األصالة واحلداثة، إال أن 

األخطر هو اغفال االســامي السياسي أن التيارات 

األخــرى تتكون مــن مواطنني أصاء فــي املنطقة 

ومسلمني لهم وجهات نظر أخرى.

ارتباك ديني

مراجعات

بقلم: عامر أبو شباب

خاص املدار

أعلنــت القوى الكبرى والــدول اجملاورة 
لليبيا، أنها تؤيد رفع حظر األســلحة 
املفــروض علــى طرابلــس، مؤكــدة 
اســتعدادها لتســليم أســلحة إلى 
حكومــة الوفــاق الوطني مــن أجل 
التهديد  مواجهــة  في  مســاعدتها 

املتنامي لتنظيم داعش.

وعبــرت حكومة الوفــاق الوطني عن 
عزمها علــى تقدمي طلــب إعفاء من 
حظر األســلحة إلى جلنة األمم املتحدة 
ليبيا لشراء األسلحة  للعقوبات حول 
ملواجهة  واملعــدات  الازمة  الفتاكــة 
اجلماعــات اإلرهابية التــي حتددها األمم 
املتحدة ومكافحــة تنظيم داعش في 
جميع انحــاء الباد على يــد القوات 
املوحدة حتت قيادة  الليبية  املســلحة 
مدنية، دون تدخل عسكري أجنبي على 

األرض.

يذكر أن القائم باألعمــال الليبي لدى 
الكرسي الرسولي مصطفى الرجباني، 
أعلن أن تنظيم )داعش( ميتلك أسلحة 
تفــوق ما ميتلكه اجليــش الليبي، وفي 
حال لم يتم توفير الوســائل الكافية 
للتصــدي لإلرهاب، فمــن الواضح أن 

التنظيم سيزداد قوة.

وأوضح الرجباني أن ليبيا تفضل تزويدها 
بالساح وليس اجلنود االجانب مع فرض 

الســيطرة على البحر من قبل اجملتمع 
الدولي، ألن »تنظيم )داعش( يتســلل 
الى ليبيا عن طريق البحر ويحصل عبره 

على إمداداته من األسلحة دائًما.

وتنامت مخــاوف أوروبيــة من قضية 
الهجرة غير الشــرعية وتهريب البشر 
من ليبيــا، وتواجه ايطاليــا على وجه 
التحديــد تدفــق أعــداد كبيــرة من 
املهاجريــن من ليبيا عبــر مياه البحر 

املتوسط للوصول إلى أوروبا.

ودعت فرنسا إلى تولي القوات البحرية 
األوروبيــة املكلفة مبكافحــة مهربي 
املهاجريــن قبالة الســواحل الليبية، 
الســهر على تســليم أي شــحنات 
أســلحة قد يتم إرسالها إلى حكومة 
الوفاق الوطني دون سواها، مع استمرار 
احلظــر على األســلحة، مع توســيع 

تفويض عملية صوفيا للقوة البحرية 

التابعة لاحتاد األوروبي قريبا.

وتعد فرنســا وبريطانيا مشــروع قرار 

لألمم املتحدة يتيح توسيع مهمة االحتاد 

األوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشــمل 

احترام حظر األســلحة املفروض على 

هذا البلد، وبحســب مضمون مشروع 

القرار فان القوة البحرية لاحتاد األوروبي 

السواحل  تدريب حرس  أيضا  ستتولى 

الليبيني.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد اإلطاحة 

بالزعيــم الراحل معمــر القذافي، إثر 

تدخــل عســكري من حلف شــمال 

األطلســي فــي 2011، حيــث تتنارع 

على  السيطرة  املســلحة  املليشيات 

البلد الغني بالنفط.

كنت منقطــع عن العالــم اخلارجي وأنــا أصغي 
متسمراً على الرحلة في الصف السادس االبتدائي 
إلى شرح أســتاذ عطا اهلل الشيخلي معلمي في 
مــادة التاريخ املعاصر وهو يتحدث عن »ســايكس 
بيكو«، كان ال يذكرها إال ويصفها باملعاهدة ســيئة 
الصيت، وكان األلم يعتصره وتنتفخ أوداجه عندما 
يذكر هذه املعاهدة التي مزقت جسد الوطن الواحد 
وفق رؤية استعمارية بغيضة، باستخدام قانون »فّرق 
تسد« من أجل تكريس مشروع التجزئة االستعماري 
وتقسيم األمة بحدود مصطنعة إلى أقطار متفرقة. 

هذه التعابير تعلمتها مــن ذلك املعلم رحمه اهلل، 
وال أنكر أنها وّفزتني إلى البحث املبكر والتقصي عن 
أسرار هذه االتفاقية وبواعثها والظرف الذي عقدت 
فيه والتعديات التي أجريت عليها الحقاً في مؤمتر 
ســان رميو عام 1920م ومن ثم اللمســات األخيرة 
ملعاهدة لوزان عام 1923 م، لكي يســتقر الوضع في 
منطقة الشرق األوسط والهال اخلصيب على وجه 

التحديد على ما هو عليه في القرن العشرين.

واآلن بعــد مرور مائة عام علــى االتفاقية، وانقضاء 
صاحيتها ألنها كانت قد أبرمــت عام 1916 م بني 
الدبلوماســي البريطاني مارك سايكس والفرنسي 
فرنسوا جورج بيكو، في القاهرة أبان احلرب العاملية 
األولــى، وهي ال تعــدو عن كونها اتفاق لتقســيم 
منطقة الشــرق األوسط االســتراتيجية كغنائم 
حرب، بعد أن تتم هزمية اإلمبراطورية العثمانية التي 
كانت حتكم معظم الدول العربية لقرون من الزمن.

امللفــت للنظر أن مســرح احلرب في القــرن احلادي 
والعشــرين وســاحة صراع القوى العاملية هو ذاته 
منطقة الشــرق األوســط، وفي خضــم االحتدام 
وتشــابك األسنة، مت دس أحاديث عن خطوط جديدة 
للحدود، كنواة لتأســيس كيانات سياسية جديدة، 
أكثر تشــرذماً رمبا يجري رســمها في هــذه الدورة 
التاريخيــة من قبــل القوتني العظميــني الواليات 
املتحدة وروسيا االحتادية اللتني تخوضان معركة غير 
مباشرة لبســط النفوذ في خريطة مساحتها من 

القرم إلى الشرق األوسط.

وبعد انخداع العرب بنســيم »الربيع« احلارق جتددت 
املطامــح واملطامع لقــوى أقلميه وأخــرى دولية 
إلعادة ترســيم اخلطوط احلدودية من جديد بشكل 
مختلف عن التي رسمها الدبلوماسيان البريطاني 
والفرنســي. وقد أذكى هذه الشــرارة في املنظفة 
القابلة لاشــتعال هو نائــب الرئيس األميركي جو 
بايدن، عندما حتدث قبل عدة ســنوات عن تقسيم 
العراق إلى ثاث دويات على أسس عرقية وطائفية، 
وتســربت الشرارة إلى ســوريا التي باتت اآلن شبه 
مقســمة، واملضحــك املبكي أن من يقــوم بإعادة 
ترسيم احلدود بشكل تطبيقي هو التنظيم اإلرهابي 
ما يعرف بالدولة االســامية )داعش(، وكأمنا أوكلت 
إليه مهمة القضاء على معاهدة »سايكس بيكو« 
عملياً، وال يخفى جهد الذين يقومون بأدوار ثانوية أو 

الذين ينجزون مهامهم خلف الكواليس.

وفي ظل هذا الوضع املأســاوي الذي متر به املنطقة، 
واملســتقبل الغامض املريب الذي ينتظرها متنيت - 
وأعرف أن الكثير من املدعني واخمللصني على حد سواء 
ســوف يؤاخذونني على هذه األمنية - أن يتم متديد 
العمل باتفاقية »سايكس بيكو« ملائة عام جديدة أو 
أكثر لكي تنعم املنظفة باالستقرار من جديد ويتم 
بناء الدول والشعوب بروح عصرية إيجابية كما هو 

احلال في زمن القرن العشرين الزمن اجلميل.

»سايكس بيكو«..
اتفاقية الزمن الجميل

بقلم: ضياء الجنابي

كالم في الزحام

داعش تمتلك سالح أقوى من الجيش الليبي

ليبيا للمجتمع الدويل: نريد �سالح ولي�ض جنود اأجانب

إيطاليا تعيش »كارثة مواليد«
كشــفت وزيرة الصحة اإليطالية بياتريس لورنزين عن وجود خطط 
ملضاعفة إعانــات األطفال ملكافحة ما وصفته بتراجع »كارثي« في 

معدالت املواليد في الباد.

وقالت لورنزين إن العاوة الشــهرية للعائات محدودة الدخل يجب 
أن تصبح ضعف العاوة احلالية والتي تقدر بـ80 يورو، مطالبة بزيادة 

اإلعانات عن الطفل الثاني وما يليه للتشجيع على زيادة املواليد.

وولــد في إيطاليا 488 ألــف طفل في عــام 2015، وهو أقل معدل 
تسجله الباد منذ تأسيس الدولة احلديثة عام 1861، وفق مقابلة مع 
صحيفة »ال ريبابليكا« اإليطالية أوضحت: »في خمس سنوات فقدنا 
أكثر من 66 ألف مولود )سنويا( إذا ربطنا هذا بتزايد عدد كبار السن 

ومن يعانون أمراضا مزمنة، فستكون لدينا صورة لبلد يحتضر«.

ضم الجبل األسود 
للناتو

أعلن »الناتو« أن وزراء خارجية الدول األعضاء في 
احللف يعتزمون التوقيع على بروتوكول انضمام 
جمهورية اجلبل األسود إلى الناتو، لتحصل على 
وضع »مدعــوة« بعد التوقيع علــى بروتوكول، 
ما يســمح ملمثليها باملشاركة في اجتماعات 

احللف بصفة مراقب.
وأعلــن رئيــس وزراء اجلبــل األســود ميلــو 
جوكانوفيتش، أن بــاده ميكن أن تصبح عضوا 
كامــل العضوية في احللف في منتصف العام 

القادم 2017.

قــال الكاتب الصحفي أحمد املســلماني، إن أمريكا نقلت 
صواريخها من غرب أوروبا إلى شــرقها، وأصبحت الصواريخ 
املوجودة في رومانيا قادرة على ضرب موســكو والوصول لها 
خال دقيقة واحدة، موضًحا أن بعض املراكز البحثية أصبحت 

تتحدث عن احتمالية نشوب حرب نووية بني روسيا وأمريكا.

وأضاف املســلماني، خال برنامجه »الطبعة األولى«، على 
قناة »درمي«، أن »أمريكا بنت درًعا صاروخًيا في رومانيا، وأصبح 
هناك 24 صاروًخــا لاعتراض علــى أرض رومانيا، كما أنها 

وضعت حجر أســاس في بولندا لوضع درع صاروخي آخر، ما 
جعل بوتني يستخدم أسلوب غير مسبوق لتهديد شرق أوروبا 

لسماحهم بتواجد صواريخ أمريكية على أرضهم«.

وأكــد الكاتب الصحفي، أن »هناك صراًعــا عاملًيا كبيرًا بني 
روسيا وأمريكا في التسلح، وأمريكا تفكر في أنها قد حركت 
ترســانتها النووية من أمريكا حتى وصلت إلى حدود روسيا، 
ولكن روسيا أيًضا متلك 300 صاروخ نووي عابر للقارات ميكن 

أن تضرب به املدن األمريكية«.

أصــدرت وزارة اخلزانة األمريكية، بيانات 
ظلت سرية ألكثر من 40 عاما، كشفت 
املتحدة  للواليات  اخلارجي  الدين  حجم 

لدى اململكة العربية السعودية.

الديــون األمريكية من اململكة  وتقدر 
نحو 116،8 مليار دوالر، وبالتالي دخلت 
الرياض ضمن قائمة أكبر عشرة دائنني 

لدى الواليات املتحدة.

ووفقا لصحيفة » بلومبرغ«، كشــف 
املسؤولون األمريكيون عن حجم الدين 
بعد أن هددت اململكة، في أبريل/ نيسان 
باراك  األمريكي  الرئيــس  إدارة  املاضي، 
أوباما ببيع أصول اململكة في الواليات 
املتحدة والتي تبلــغ حوالي 750 مليار 
دوالر، إذا تبنى الكونغرس مشــروع قرار 

يسمح مبقاضاة السلطات السعودية 
على تورطها في هجمات »11 سبتمبر«.

اعتمد مجلس الشيوخ األمريكي، في 
17 أيار/ مايو، تشــريعا يسمح للناجني 
من هجمات 11 أيلول/ ســبتمبر وذوي 
قضائية  دعــاوى  بإقامــة  الضحايــا 
ضد حكومــة الســعودية للمطالبة 
بتعويضات، وحاز التشريع على موافقة 
جماعية مــن أعضاء اجمللــس. ويعرف 

باسم قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب.

وفي حال نال التشريع موافقة مجلس 
أوباما،  بــاراك  الرئيس  النواب ووقعــه 
فســوف يتم النظر في دعاوى تسعى 
إلثبات تورط السعوديني في الهجمات 
على مركز التجارة العاملي ومبنى وزارة 

الدفاع في عام 2001، وتنفي السعودية 
عاقتها بتلك الهجمات.

مؤشرات توتر

وخال وصول الرئيــس األمريكي باراك 
أوبامــا الــى الرياض كان مــن الافت 
استقباله من قبل أمير الرياض فيصل 
بن بنــدر بــن عبدالعزيــز، بينما كان 
القادة  السعودي في اســتقبال  امللك 

اخلليجيني املتوافدين حلضور القمة.

واعتبر مغردون سعوديون أن امللك عامل 
أوباما بازدراء، في ظل بــرودة العاقات 
بني احلليفني بسبب التوتر في املنطقة، 
خاصة موقف الواليات املتحدة من إيران، 
باإلضافة إلى أسعار النفط املنخفضة.

أكــد الدكتور ناصر القحطاني مدير عــام املنظمة العربية 
للتنميــة اإلدارية، على ضــرورة مواجهة تداعيــات األزمة 
النفطية التي مير بها العالم اآلن، وانعكاســاتها على إدارة 
االقتصادات العربيــة، ولفت إلى أن االقتصاد العاملي مير منذ 
فترة ليســت بالقصيرة بإحــدى أكبر األزمات فــي التاريخ 
احلديث؛ وذلك بســبب االنخفاض احلاد واملتسارع في أسعار 
النفط العاملية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول 
قاطبة، مبا فــي ذلك الدول العربية ســواء كانت منتجة أم 
مصدرة أو مستهلكة، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو 

وموازين املدفوعات وأسعار السلع واخلدمات.

وأضاف، املتابع ألسعار النفط يرى انخفاًضا حادًا لسعر برميل 

النفط؛ فمنذ حوالي أواسط عام 2014 وأسعار النفط، التي 

كانــت آنذاك بحــدود 120 دوالرًا للبرميل الواحد، تتجه نحو 

اإلنحدار، وأصبحت أســعار النفوط أقل مــن 30 25- دوالرًا 

للبرميــل، ، وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن %70 من 

سعره، وأصبح الســعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في 

الثمانينات.

تهديد مايل متبادل بني ال�سعودية واأمريكا 

القحطاين: العامل يتعر�س لأكرب اأزمة نفط 

امل�ضلماين: احلرب النووية بني اأمريكا ورو�ضيا »و�ضيكة«

قال رئيس بلدية لندن الســابق بوريس 

جونسون، أن االحتاد يسعى للعمل على 

طريقة الديكتاتــور النازي أدولف هتلر 

في محاولته بناء دولة عظمى.

وأضاف جونسون املؤيد خلروج بريطانيا 

مــن االحتــاد األوروبي، فــي مقابلة مع 
صحيفة صنداي تلجراف، أن تاريخ أوروبا 
حافل منذ ألفي عــام مبحاوالت توحيد 
القارة حتت سلطة واحدة على غرار ما 

كانت عليه اإلمبراطورية الرومانية.

وقــال إن »نابوليون وهتلر وأشــخاصا 
عديدين حاولوا فعل ذلك، وانتهى األمر 
األوروبي هو  االحتاد  بطريقة مأســوية. 
محاولة أخرى بطرق مختلفة، ولكن ما 
ينقص جوهريا هو املشكلة األبدية، أي 
عدم وجود والء حقيقــي لفكرة أوروبا. 
واحدة ميكن  هناك ســلطة  ليســت 
احترامها أو فهمها. هذا هو سبب هذا 

الفراغ الدميقراطي الهائل«.

وأكــد جونســون القيادي فــي حزب 
احملافظني أن بريطانيا ستصبح »مزدهرة 
أكثر مــن أي وقت مضى« إذا ما خرجت 
مــن االحتاد، فــي موقف يتعــارض مع 
حتذير زعيم احلزب رئيــس الوزراء ديفيد 
كاميرون، من أن بريطانيا ميكن أن تدخل 
في مرحلة انكماش اقتصادي في حال 
االحتاد،  مــن  اخلروج  صوتت ملصلحــة 

بالتوازي مع 

حملــة إلقنــاع الناخبــني بالتصويت 
لصالــح بقــاء لبادهم فــي الكتلة 

األوروبية املوحدة 

هل نشهد قبرص موحدة عام 2016؟
أعلن الزعيمان القبرصيان اليوناني والقبرصي، بعد عام على استئنافهما مفاوضات السام، أنهما »ملتزمان أكثر من 

أي وقت مضى« بالتوصل خال العام 2016 إلى اتفاق لتوحيد اجلزيرة املتوسطية املقسمة منذ أكثر من أربعة عقود.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاســيادس وزعيم القبارصة األتراك مصطفى أكينجي، في بيان مشــترك، إن 
االتفاق الذي يطمحان للتوصل إليه هو »حل يكون الطرفان فيه رابحني«، من هال عزمهما على »تكثيف جهود)هما( 

في األشهر املقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في 2016«.

وبعد عدة محاوالت فاشلة ازدادت آمال التوصل إلى اتفاق، منذ أن استأنف أناستاسيادس وأكينجي مفاوضات السام 
في مايو 2015 بإشراف األمم املتحدة. 

عمدة لندن ال�سابق: الحتاد الأوروبي يقلد هتلر
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العدد   االثنین ـ 11 إبريل/ نیسان 2016 

جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

Madarat Almdar Almagarby

مداراتاملدار املغاربي

وجه البرملان األوروبي انتقادات قاســية إلى 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خال أول 
نقاش حول االتفاق الذي مت التوقيع عليه بني 
تركيا واملفوضية األوروبية، في ماي املاضي، 

يتعلق بأزمة الاجئني.

ووصف عدد من النــواب الرئيس التركي بـ 
”الدكتاتور” وتســاءلوا ملاذا تسمح أوروبا بأن 
يتم ابتزازهــا، وملا يتم عقــد اتفاقيات مع 
“طاغية مثل أردوغان الذي يســتخدم كافة 
األوراق البتــزاز أوروبــا؟” فيما أعــرب احلزبان 
الرئيسيان في البرملان، حزب الشعب األوروبي، 
واحلزب االشتراكي الدميقراطي، عن حتفظات 
على مشــروع إعفاء األتراك من تأشــيرات 
الدخــول لبلدان “شــينغن”، وأنــه ال ميكن 
التأشــيرات  من  اإلعفاء  لصالح  التصويت 
قبل احترام كل املعايير قبل تصويت اجمللس.

وكانت املفوضية األوروبية قد طالبت أنقرة 
مبراجعة قوانينها املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، 
وعبرت عن القلق من حرية التعبير في تركيا، 
حتى جاء قرار تنحي رئيس الوزراء الســابق 
داود أوغلو، مثيرا لقلق أوروبا ومخاوف بتوجه 
تركيا نحو مزيد من االستبداد والدكتاتورية.

السياســية  العلــوم  أســتاذ  أوضحــت 

بجامعــة القاهرة، نور الشــيخ، في حديث 

لـ “ســبوتنيك” أن مشــكلة الاجئني هي 

مشكلة حادة بالنســبة ألوروبا، وهي تدرك 

أن تركيا هي التي ضخت كل هؤالء الاجئني 

إلى أوروبا عبر سماسرة أتراك تربحوا بثروات 

هائلة من خال تصدير الاجئني، مشيرةً إلى 

أن األعداد الهائلة من الاجئني تضم عراقيني 
وســودانيني وأفغــان وأفارقة، وجنســيات 
مختلفــة، وهي ال تقتصر على الســوريني 

فقط، كما يروج له اإلعام الغربي والتركي.

واعتبرت أن التحدي األكبر أمام أوروبا حاليا 
هو رحيل رئيس احلكومة السابق أحمد داود 
أوغلو، والذي يعتبر مهندس االتفاق مع االحتاد 

األوروبي، كذلك فإن البرملان األوروبي منزعج 

من خطــوة أردوغان لإلطاحــة برئيس وزراء 

منتخب مثله مثل الرئيس، وهو ما يعكس 

تلك الدكتاتورية التي ميارسها الرئيس الذي 

يريد االنفراد بالســلطة والتخلص من كل 

اخلصوم واملنافســني داخل أو خــارج احلزب 

احلاكم.

وأضافــت أنه يتجه إلى إقرار نظام رئاســي 

دكتاتــوري ويصبــغ هذا النظــام بصبغة 

إســامية، حيث بــدأ احلديث عن دســتور 

إســامي، موضحة أن كل هذه األمور تزعج 

أوروبا وتنقل إشارات سلبية توحي بأن االتفاق 

الــذي مت توقيعه بني اجلانبني لــن يرى النور 

في ظــل إدراك أوروبي لابتزاز الذي ميارســه 

أردوغان، موضحًة أنه يسعى للحصول على 

تســهيات في تأشــيرات الدخول، والدعم 

املالــي، من دون حتقيق أي حتســن في ملف 

الاجئني وهذا ما يثير قلق أوروبا.

RT نقاً عن

اأوروبا تنتف�ض يف وجه ابتزاز الرئي�ض الرتكي اوردغان

خاص املدار

"TTIP" تعني هذه احلروف االربعة:" الشــراكة العابرة 
لألطلسي في التجارة واالستثمار"، وهي العهد الكبير 
الذي ينبغي الوفاء به بني أوروبا والواليات املتحدة لتفعيل 
القوانني التجارية اجلديدة بني هذين الكيانني. ويهم االمر 
ش أو  ثمامنائة مليــون مواطن ومنهم من قــرر أالَّ يُهمَّ

يُستبَعد. 

إذا كان التفــاوض سياســيا بــني اللجنــة االوروبية 
والسلطات االمريكية، فإن النقاش عمومي ومكثف. وقد 
ظهر هذا في املدن التالية: تورني، إسنو، لييج، أندرليكت، 
و أورب جوش . ففي اجملالس اجلماعية لهذه املدن و القرى 
البلجيكية يــدور النقاش حول " TTIP"، وتُرفع الافتات 
واألدلــة، و يُصوَّت على االقتراحــات. الى درجة أن بعض 
املنتَخبني اُْجِبروا على استدعاء السلطات االوروبية لعني 
املكان اللتقاء العموم قصد توضيح منطلقات و مرامي 

هذا االتفاق الذي قد يكتمل سياسيا في 2016.

حُترِّك االحزاب السياســية أو املتسيســة اليسارية أو 
اليسارية املتطرفة جزءا من املواطنني الذين مت حشدهم 
لهذا النقاش . وقد استفردت بهذا املوضوع منذ بضعة 
د على من  تعتبرهــم ُمبايِعي  شــهور، وتنــوي أن تَُنكِّ
الليبرالية التي أُْطلِق لها العنان، وعلى وضع اليد لَِنَمِط 
االنتــاج االمريكي على املمتلــكات واملصالح واملعايير 
البيئية واالجتماعية. ولكن اعتبار تســاؤالت املواطنني 
مجرد أداة بَِيِد اليسار انتقاٌص من قيمتها. في احلقيقة، 

مة، كان الشبان  منذ شهور وخال كل النقاشات املنظَّ
." TTIP" يقفون في القاعة ويستوقفون احملاضر حول

في الوقت الذي يتخلى فيــه العديد من املواطنني عن 
االحزاب الكاســيكية، ال يســعنا إال أن نثني على هذا 
االحتشــاد حول رهانــات العمق، ونُكثر مــن الثناء إذا 
علمنا أن هذا احلشــد نابع من الدميقراطية احمللية. هذه 
احلركية التي التهم بلجيكا وحدها حتيلنا على منهجية 
التعامل مع ميثاق متفاوٍَض حوله في غياب الشفافية 

والتوضيحات التي تبرئ الذمة.

من شأن هذا االتفاق الكبير أن يعزز النمو والتشغيل رائع 
، ولكن االزمة املالية لسنة 2008 بيَّنْت الى أي حد  يغدو 
التســاؤل ونقاش مكونات - هذه الوصفات السحرية 

اخمللوطة في دوائر مغلقة- ُمِهّماً وَمشروعاً. 

أشاد رئيس وزراء اسرائيل بنيامني نتنياهو بأهمية انضمام 
اسرائيل مع كل من موريتانيا ومصر وتونس واملغرب واجلزائر 

الي برنامج »احلوار املتوسطي » .

وأعلن نتنياهو أن تل أبيب ســتعزز التعاون مع حلف الناتو 
في مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط ومواجهة األخطار 

املشتركة.

وجاء فــي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
)18 مايو(، أن نتنياهو أجرى مكاملة هاتفية مع األمني العام 
حللف الناتو ينس ســتولتنبرغ وأكد له أن إســرائيل تقبل 
دعوة لفتح ممثلية دائمة لها لدى مقر احللف في بروكسل.

كما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي دعا األمني 
العام للناتو إلى زيارة إسرائيل.

ردد رومن بوتكيف نائب رئيــس حزب “أ.ب.و” البلغاري 

على حسابه الشــخصي في تويتر نقا عن مصادر 

مطلعة في جهاز اإلســتخبارات التركي “ميت”: بعد 

اللقاء األخير الذي جمع رئيس املوساد )يوسي کوهن( 

ونائب وزير اخلارجية التركي )سينيرلي اوغلو( بصورة 

سرية في الســويد، إزداد توافد الضباط اإلسرائيليني 

نحو املطارات التركية واســرائيل مشغولة بتأهيل 

تركيا امنياً.

تطور جهاز االستخبارات التركية بنسبة %7 في سنة 

2016 مــن الناحيتني البنيوية وطاقــم العمل وهذا 

التطور يندرج ضمن التوصيات نفذت مبشورة املوساد.

وأضاف بوتكيــف: نتيجة لهذه العمليات ســتزداد 

اراقة الدماء واالنفجارات وستقوى تركيا من الناحية 

األمنية.

 إن االهتمام املتزايد للمغرب بدول آسيا يعكس وجود 
إرادة داخل دوائر صنع القرار السياســي واالقتصادي 
باملغرب بتنويع شــراكات املغرب اخلارجية، وهي إرادة 
متليهــا من جهة اكتمــال جاهزية املغــرب في بناء 
شراكات مع دول آسيا على أساس أكثر عقانية، ألنها 
شراكات ال تنبني على ثنائية الوارد-الصادر التقليدية، 
بل هي شــراكات شــاملة تتطلع إلى مزاوجة آفاق 
التعاون في قطاعــات اجليل األول والثاني من التعاون 

الصناعي التقليدي وغير التقليدي.

وتشمل هذه الشــراكات في حالة الصني قطاعات 
البنية التحتية )الطرق والقناطر والسكك احلديدية(، 
وقطاعــات التصنيع التكميلي كما هو حال صناعة 
الســيارات والطيــران والطاقة املتجــددة وصناعة 

السفن.

بــل إن االجتاه الذي تســير نحوه الشــراكة املغربية 
الصينية ميتد نحــو تغطية قطاعــات حيوية مثل 
التعــاون الدفاعــي، عاوة علــى قطاعــات ذات أثر 
اجتماعي مثل اخلدمات والسياحة والتبادل اإلنساني 

والثقافي والعلمي.

بهذا املعنى، تكون العاقات املغربية الصينية بصدد 
جتاوز كل املطبات التقليدية كمســألة عجز امليزان 
التجاري، مادامت هي عاقات تستهدف تغطية فارق 
العجز عبر اســتجاب واستقطاب االستثمارات، ثم 
متيل نحو تكافؤ االداء مادامــت خارطة الطريق التي 
أسست لها الشراكة التي وقعها قائدا البلدان خال 
الزيارة التي قام بها امللك محمد السادس هي تشمل 
اتفاقيات مشاريع مشترك Joint Venture ، وتتأسس 
في مجموعها على مبدأ الربح املشترك، مما يجعلها 
تســير في خط تتوازى فيه النظــرة البرغماتية مع 
التصور االستراتيجي الشامل الذي يضمن للمغرب 
إعــادة هيكلة عاقاته اخلارجية على أســس جديدة 

تتناسب مع التحوالت التي يعرفها العالم اليوم.

عاقات ثنائية استثنائية

هنــاك بكل تأكيــد إجنــازات كثيــرة حتققت خال 
السنوات اخلمس األخيرة، حتتاج اليوم إلى تأطير جديد. 
فقد اســتقر باملغرب بنك الصني املركــزي باملدينة 
املالية بالدار البيضاء، و رمبا ســتكون الزيارة امللكية 
فرصة لترســيم عقود املقايضة املالية )Swap( التي 
ستســمح للشــركات الصينية واملغربيــة بالدفع 
بالعمات احمللية مــن خال تنازل كل طرف لآلخر عن 
سلسلة من التدفقات النقدية في مقابل سلسلة 
تدفقات نقدية أخرى، سواء كانت على شكل سندات 
مالية مملوكة من قبل األطراف املتعاقدة أو مشتقات 
ماليــة أخرى، وهي جــد مفيدة فــي تعزيز مجموع 
الشــركات التي وقعتها البنوك املغربية مع البنوك 
الصينية لتســهيل التعامات املالية داخل السوق 

اإلفريقية ككل.

قررت حركــة النهضة التونســية التحــول إلى حزب 
سياسي، من خال تخليها الكامل عن النشاط الدعوي 

الديني، والتفرغ للنشاط السياسي فقط.

على هامــش انطاق فعاليات الــدورة الـ 46 لـ مجلس 
شــورى حركة النهضة بتونس قال راشــد الغنوشي: 
»نحن بصدد التحول إلى حزب يتفرغ للعمل السياسي، 
ويتخصص في اإلصاح انطاقا من الدولة، ويترك بقية 
اجملاالت للمجتمع املدنــي ليعاجلها، ويتعامل معها من 
خــال جمعياتــه ومنظومة اجلمعيات املســتقلة عن 

األحزاب مبا في ذلك النهضة«.

ويرى مراقبون في تونــس أن املؤمتر العام حلركة النهضة 
سيكون حاسما في مسألة الفصل بني نشاطات احلركة 

الدعوية والسياسية.

واعتبر مراقبون ومتابعون للشــأن التونسي قرار احلركة 
خطوة إيجابية، مشيرين إلى أن خلط األحزاب اإلسامية 

بني السياسة والنشاط الدعوي، يسيئ  ألدائها السياسي 

والديني في الوقت نفسه، خاصة وأن تونس تخلصت من 

النظام الشمولي، إضافة إلى أن الدستور مينع اجلمع بني 

العمل السياسي وعمل  مؤسسات اجملتمع املدني.

مستغامن - املدار

أعلن عن تأســيس االحتــاد العاملي للتصوف مبســتغامن 
واختيرت اجلزائر رئيســة له وذلك من قبل املشاركني في 

املؤمتر العاملي األول في التصوف في 20 مايو.

وقام بتأســيس هــذا االحتاد العاملي ممثلــو طرق صوفية 
باجلزائر و من 40 بلدا إســاميا إضافــة إلى ممثلي اجلالية 
اإلســامية من عشــرة بلدان الذين اتفقوا على اختيار 
الدكتور عمر محمود شعال رئيس االحتاد الوطني للزوايا 
اجلزائرية رئيســا لهذا الصرح الديني العاملي حيث كلف 
بتنظيم الهياكل اإلدارية واستكمال إجراءات التأسيس 

وفقا للقانون اجلزائري.

وســيتخذ االحتاد العاملي للتصوف مقرا إداريا له مبسجد 
اجلزائر الكبير اجلاري إجنازه بالعاصمة  فيما تكون مستغامن 
املقر الروحي والديني والثقافي والسياحي حسبما أعلن 

عنه.  

ويهــدف االحتــاد العاملي للتصــوف املبني علــى مبادئ 
املرجعية احملمدية إلى خدمة األمة اإلســامية حتت لواء 
علم التصوف ويضم جهودها لتحافظ على كيانها كقوة 

روحية اجتماعية .

لإلشارة فإن الدكتور عمر محمود شعال الذي اختير على 
رأس هذا الصرح الديني العاملي من ويتبع لزاوية الشيخ بن 
عودة الشعالي الكائن مقرها بنفس املدينة. وزاول السيد 
شعال ابن عائلة مناضلة ويشتغل حاليا دكتور مختص 

في أمراض القلب.

وقد شــارك في املؤمتر العاملي األول للتصوف الذي تناول 
موضوع »املرجعية احملمدية فــي معاجلة قضايا وحتديات 
العصر«  واملنظم ملدة ثاثة أيام مببادرة من االحتاد الوطني 
للزوايا اجلزائرية حتت شــعار »مســتغامن إحدى عوال أهل 
علم التصوف«  زهاء 120 عاملا من 40 بلدا إساميا وممثلي 

اجلالية اإلسامية من عشرة بلدان أخرى.

خاص املدار

تخطط وزارة األمن والعدل الهولندية قريبا إعطاء 
اآلالف من السجناء أجهزة حواسيب لوحية، وتقول 
الوزارة أن الســجون أصبحت أكثر حداثة وأنه من 
املهــم مواكبة هــذا األمر حيث ستســاعد هذه 

األجهزة على خفض التكاليف.

ويقتضي اخملطط متكني الســجناء القادرين على 
استخدام احلواســيب اللوحية من ترتيب زياراتهم 
اخلاصة، وأعمالهم التجارية، وشراء البقالة، وقراءة 
الكتب، ومشــاهدة التلفزيون ومتابعــة الدورات 
التعليمية علــى االنترنت. وبعدها ســيتم إزالة 
أجهزة التلفاز مــن الغرف إضافــة إلغاق متجر 

السجن واملكتبة مما سيخفض التكاليف.

انترنت  زيارة مواقع  وســيكون مبقدور الســجناء 
معتمدة مســبقا فقط، ويتم تثبيــت برمجيات 
أمنية صارمة على احلواســب ملنع الســجناء من 

القيام بأنشطة إجرامية من داخل زنازينهم.

تاأمالت بتحول حركة النه�سة التون�سية اىل حزب �سيا�سي

تأسيس االتحاد العالمي 
للتصوف واختيار الجزائر 

رئيسة له

الموساد مشغول بتأهيل 
االستخبارات التركية

 نتانياهو يشيد بانضمام تل 
أبيب لبرنامج حوار أطلس

800 مليون اأوروبي ُم�ستهِلك
اجراءات للحداثة وخف�س التكاليف

�سجون هولندا الكرث 
رفاهية يف العامل

بقلم: د. املصطفى الرزرازي

أستاذ الدراسات االستراتيجية، 
وخبير في الشئون األسيوية

المغرب 
يتجه شرقًا

كالم في السياسة
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

Business and Finance The Fourth Authority

املال والأعمال ال�سلطة الرابعة

يعد اعان اململكة السعودية خطتها االقتصادية 2030 من 
اجل اخراج جديد لنظام يحكم بأدوات سياسية واقتصادية 
قدمية تعمل على متكني قبضة امللوك اجلدد وأبرزهم ولي ولي 
العهد محمد بن ســلمان، األمير الشاب والسمني مقارنة 
بأقرانه من الشباب الباحثني عن العمل في صحراء اململكة 
القاحلة بعيدا عن القصور امللكية التي تتسم بالبذخ، فيما 
يقترب عدد العاطلني عن العمل من املليون وفق احصائيات 

سعودية.

وبعد متابعة اخلروج االعامي احملسوب للغرب والعرب لألمير 
اجلديــد الذي اختار محطــة باده العاملية "قنــاة العربية" 
خملاطبة السعوديني والعرب بلغة واعدة تعتمد على تصورات 
بسيطة ال حتمل العمق بقدر ما تعبر عن أحام األمير الشاب، 
لكن الافت للنظر خال تفاصيل احلوار مع الصحفي تركي 
الدخيل هي األلقاب الكبيرة واملهمات الثقيلة لألمير املركزي 
جدا، قبضته الواضحــة على مفاصل اجليش واالقتصاد في 

اململكة.

واتضح أن الشاب ذو الـ 21 عاما يقود وزارة الدفاع ألكبر ثالث 
دولة من حيث شراء الســاح عامليا، وهو املسؤول األول عن 
االقتصاد واالســتثمار بصفته رئيس مجلــس إدارة صندوق 
االســتثمارات العامة الذي يســيطر على %10 من القدرة 

االســتثمارية في العالــم، وميتلك األراضــي احلكومية في 

الســعودية، فضا عن رئاسته جمللس الشــؤون االقتصادية 

والتنمية السعودي، ومهام رئيس الديوان امللكي لوالده امللك 

سلمان بن عبد العزيز.

ان احلقائب التي يديرها او ميلكها االبن الســادس للملك من 

مواليــد صيف 1985 هي األهم فــي اململكة النفطية، وال 

يعني تكــرار احلاكم اجلديد كلمة شــفافية عدة مرات في 

حواراته الصحفية أن أليات الرقابة ســتكون واضحة على 

اموال اململكة ووجهة الســاح والقــرار، ألن أهم أبجديات 

الشفافية هي الفصل بني السلطات، وتوزيع الصاحيات ال 

تكدسها في يد أمير ال تتجاوز خبراته بضع سنوات.

يذكر أن شركة االستشــارات "ماكينزي" قالت في تقريرها 
إن معدل البطالة في السعودية ميكن أن يتجاوز %20 بحلول 

عام 2030، ويتراجع دخل األسرة احلقيقي بـ %20 أخرى.

وذكرت شركة االستشارات "ماكينزي"، التي استعانت بها 
السعودية لتقدمي النصائح بشــأن اإلصاحات االقتصادية 
املطلوبة للتعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط، في تقريرها 
أن البطالة واحــدة من التحديات اخلطيرة التي ميكن أن تؤثر 

على املوارد املالية والنفطية للسعودية.

ومن املتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل في غضون الـ 15 عاما 
القادمة على أقل تقدير نحو 4.5 مليون مواطن سعودي في 
ســن العمل، ما يضطر الرياض إلى خلق شواغر أكثر بثاثة 
أضعاف من عدد الوظائــف التي قدمتها خال حقبة ازدهار 

النفط ما بني عامي 2003 و2013.

وأشــارت "ماكينزي" إلى أن أكثر من نصف سكان اململكة 
تقل أعمارهم عن 25 عاما، وبحلول عام 2030 ســيزيد عدد 
السعوديني الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنحو 6 مايني 

شاب.

يشــار الى قوانني اململكة العربية متنع النســاء من قيادة 
السيارة حتى اآلن، وسمحت للمرآة مؤخرا بامتاك صورة عن 

عقد زوجها.

2030 خطة اقت�ضادية بال نفط لـ 6 مليون باحث عن العمل 

الأمري بن �سلمان ميلك مال و�سالح ال�سعودية فعال وينادي بال�سفافية قول 
Alex Tavernier - خاص – املدار

أكدت احملكمة الدســتورية في أملانيا أنها تلقت دعوى ضد 

السياســة النقدية للبنك املركــزي األوروبي، كما جاء في 

تقرير صحيفة "فيلت أم سونتاج".

وأشــارت الصحيفة األملانية إلى أن مجموعة من األساتذة 

ورواد األعمــال في أملانيا رفعوا دعــوى أمام أعلى محكمة 

في الباد ينتقدون فيها السياسة النقدية للبنك املركزي 

األوروبي وخاصة قضية شــراء الســندات احلكومية على 

نطاق واسع واخلطة اجلديدة لشراء سندات الشركات.

ويواجــه املركزي األوروبي مؤخراً الكثيــر من االنتقادات في 

املانيا وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة املنخفضة، التي 

تضر مبخصصات معاشات التقاعد والتي تعزز ايضاً مواقف 

األحزاب اليمينية.

وكان قد وبخ رئيــس البنك املركزي األملانــي ينس ويدمان 

السياســيني األملان حملاولتهم الضغط على رئيس املركزي 

األوروبــي ماريو دراجــي مبا يخص برامج التيســير الكمي 

مؤكداً أن انتقاداتهم تتناقض مع استقالية البنك.

من جهتها تــرى املستشــارة األملانية أجنيا ميــركل، أن 

االنتقادات األملانية لسياســة املركزي االوروبي مشروعة وال 

تعتبر ابداً تدخاً في استقالية املركزي االملاني.

كشــف وزير الداخليــة األملاني 
تومــاس دي ميزيــر عــن ارتفاع 
اليمني  جرائــم  فــي  ملحــوظ 
املتطرف ذات الدوافع السياسية. 
لوزارته  السنوي  التقرير  وحسب 
فإن الهجمات علــى مراكز إيواء 
الاجئني ارتفعت بشكل ملحوظ. 

وقال وزير الداخلية األملاني توماس 
دي ميزير االثنــني )23 مايو 2016( 
إن أملانيا سجلت ارتفاعا قياسيا 
في جرائم اليمني املتطرف العام 
املاضي مع ارتفاع الهجمات على 

مراكز إيواء الاجئني إلى أكثر من 
خمسة أمثالها.

وقال دي ميزير لدى عرضه للتقرير 
السنوي عن اجلرمية إن اجلرائم ذات 
الدوافــع السياســية من جانب 
ارتفعت  املتطرف  اليميني  التيار 
بنســبة 35 باملائة في عام 2015 
إلى نحو 23 ألف جرمية وهو أعلى 
مســتوى منذ أن بدأت احلكومة 
في تسجيل مثل هذه اإلحصاءات 

عام 2001.

وأضــاف للصحفيني فــي مؤمتر 

صحفي “الزيادة احلادة في اجلرائم 
ذات الدوافع السياسية تشير إلى 
تطور خطير في اجملتمع.” وأضاف 
“نحن نشــهد استعدادا متناميا 
الســتخدام العنف مــن جانب 
املتطرفني ســواء مــن اليمني أو 

اليسار”.

وبشــأن ما أشــيع أخيــرا حول 
التــي تعــرض لها  الهجمــات 
الجئون مســيحيون فــي مراكز 
إيــواء الاجئني فــي أملانيا، أعلن 
وزيــر الداخلية دي ميزيــر أنه ال 

توجد إحصاءات محددة حول هذه 
االعتداءات حتى اآلن.

اجلرائم  عــدد  زاد  عام  وبشــكل 
ذات الدوافع السياســية بنسبة 
19باملئة إلى نحو 39 ألف جرمية. 
وداخل هذه الفئة ارتفعت اجلرائم 
العنيفة مثل االعتداء والشــروع 
فــي القتــل بنســبة 31 باملائة 
قادتهــا زيادة بنســبة 44 باملائة 
في هجمــات اليمــني املتطرف. 
وارتفعت جرائم العنف من جانب 
اليسار املتطرف بنسبة 35 باملائة.

وارتفعت الهجمــات على مراكز 
إيــواء الاجئني إلى 1031 هجوما 
باملقارنــة مــع 199 فــي العام 
السابق ونفذ اليمني املتطرف 923 
جرمية منها. وقال دي ميزير إن هذه 
األرقام ســتزيد على األرجح هذا 
العام إذ نفذ بالفعل 347 هجوما 

في الربع األول من عام 2016.

واستقبلت أملانيا أكثر من مليون 
مــن املهاجريــن والاجئني العام 
املاضي أغلبهم من سوريا والعراق 
وأفغانستان ومناطق حروب أخرى.

وفق موؤهالتهم العلمية
500 مليون يورو لدمج 
طالبي اللجوء يف �سوق 

العمل الهولندي
أقرت احلكومة الهولنديــة تخصيص مبلغ 500 مليون 
يورو إضافي من أجل دمج طالبي اللجوء الذين يحصلون 
علــى إقامة الاجئ في هولندا، بعد اجتماع وزير الدولة 
للشــؤون االجتماعيــة Lodewijk Asscher مع رئيس 
.NU مجلس إدارة البلديات الهولندية حسبما نقل موقع

ونشــرت تقارير ســابقة معلومات تفيد بأن احلكومة 
ســتوفر 700 مليون يورو رغم ارتفاع قيمة الرقم جدا، 
وحاليا ســتقدم وزارة التنمية اخلارجية 350 مليون يورو 

في حني ستقدم الوزارات األخرى مبلغ 150 مليون. 

 ودعــا Asscher، هولندا إلى التعلم من أخطاء املاضي، 
فاالندماج مســؤولية مشــتركة، قائــا: "لدينا هدف 

مشترك وهو أن ينجح االندماج".

هذه االموال االضافية ســتكون متاحة فقط للبلديات 
التــي تقدم منازل لاجئني. فهنــاك حاليا نحو 16 ألف 
شــخص يحملون تصاريح إقامة يعيشــون في مراكز 

اللجوء وهم في انتظار منزل لانتقال والعيش فيه.

املبالغ ســتوفر للاجئني فرصة االندمــاج في اجملتمع 
الهولندي بسرعة، بعد حتديد اخلبرات واملهارات واملؤهات 
التــي ميلكونها أثنــاء وجودهــم في مراكــز اللجوء. 
واستخدام هذه املعلومات في حتديد البلدية التي سيتم 

ارسالهم اليها.

تســببت الصراعات الدموية حســب 
تقرير دولي في مقتل 167 ألف شخص 
في العالم خــال 2015، أغلبهم لقوا 
مصرعهــم في نزاعات مســلحة في 
دول عربيــة. التقرير حــذر من عواقب 
استمرار احلرب في ســوريا ومن تنامي 
نفوذ تنظيم "داعش" اإلرهابي في ليبيا 
وفق أنستاســيا فورونكوفــا، الباحثة 
في مجال احلــروب ومحررة لدى املعهد 
في  االستراتيجية  للدراســات  الدولي 

لندن.

هذا ثاني تقرير من نوعه تصدرونه 
حول ضحايا النزاعات املسلحة في 

العالم. ما هي أهم التطورات في 
التقرير اجلديد مقارنة بالتقرير األول؟

السابق  التقرير  فورونكوفا:  أنستاسيا 
الصــادر في 2014 أشــار إلــى تراجع 
الصراعات في العالم وفي نفس الوقت 
ارتفاع عدد الضحايا. لكن الحظنا في 
التقرير اجلديد أن عــدد الضحايا خال 
2015 انخفض مــن 180 ألف إلى 167 
ألف. جتدر اإلشارة أن نصفهم سقطوا 
فــي النزاعات املســلحة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. احلرب 
فــي ســوريا أوقعت لوحدهــا حوالي 
ثلث جميع الضحايــا. من جهة أخرى 
وثقنا ارتفاعا لعــدد الضحايا في كل 
من تركيــا واليمن ومصر. لقد تعقدت 
أوضاع بعض الدول، وما يثير قلقنا أكثر 
في الوقت الراهن هو غياب آفاق حلول 
ســلمية للصراعات املندلعة في دول 

الشرق األوسط.

اإلرهابي،  داعش  بتنظيم  يتعلق  وفيما 
ميكن القول أن هنــاك نقلة نوعية في 
نشاطه. إذ فقد التنظيم سيطرته على 
بعض املناطق في العراق وسوريا. لكنه 
عزز نفوذه في ليبيا وأحكم ســيطرته 
على بعض املناطق هناك. رغم أن ليبيا 

ال تعانــي من انقســام طائفي وديني 
ومقاتليه غير مرحــب بهم مثلما هو 
احلال في سوريا والعراق. هذا التنظيم 
جنح في تدعيم وجوده خاصة في مدينة 
ســرت. ما يعني أنه تنظيم متماسك 

ومستقر.

سجل التقرير السابق 42 نزاعا 
مسلحا في العالم. لكنها 

انخفضت إلى37 نزاعا حسب 
التقرير اجلديد. هل تعني اإلحصاءات 

اجلديدة أن العالم شهد في عام 
2015 تقدما في عمليات السالم؟

أنستاسيا فورونكوفا: ال ليس بالضرورة 
ألن حل الصراعات املندلعة في الشرق 
األوســط وشــمال افريقيــا بطريقة 
سلمية أمر بعيد املنال حسب اعتقادنا. 
من جهــة أخرى تــأزم الوضع أكثر في 
دول أمريــكا الوســطى واملكســيك. 
الدليل في ذلك هو ارتفاع عدد الضحايا 
هنــاك مقارنة بعام 2014. لكن الوضع 

في كولومبيا حتســن بشــكل واضح. 
ذلك يتجلــى خاصة في انخفاض حدة 
الصــراع بــني احلكومــة الكولومبية 
الثورية الكولومبية  والقوات املسلحة 
وميليشيات  "فارك"  باســم  املعروفة 
جيش التحرير الوطني. شهدنا خطوات 
كبيــرة في اجتاه حل الصراع املســلح 
هناك. بيد أن هناك عقبات يجب جتاوزها 

إلحال سام بعيد املدى.

لقد دفع التغير املناخي اآلالف من 
الناس إلى مغادرة بلدانهم. نتوقع 
ارتفاع النازحني بشكل كبير في 

العشر إلى خمس عشر سنة 
القادمة. هذا ما يقودنا إلى سؤال 

محوري هنا: كيف ستنعكس 
موجات هذا النزوح على األمن 

العاملي؟

من جهة أخــرى تســببت الصراعات 
والكوارث الطبيعية في نزوح 60 مليون 
الجئ فــي عام 2015. أعــداد الاجئني 
ارتفعت بشــكل مهول وهذا هو أحد 
أكبر التحديــات التي تواجــه العالم 

اليوم.

بناءا عليه نحذر من مغبة عدم التوصل 
إذ  حللول سلمية للصراعات املسلحة، 
أن عواقب ذلك ســتكون وخيمة على 
شــعوب العالم. ســنواصل مراقبتنا 
لتطورات األوضاع في العالم عن كثب.

ذكرمت في التقرير اجلديد أن النزاعات 
املسلحة تركزت باألساس في املدن. 

ماهو سبب ذلك برأيكم؟

صحيح. التقرير اجلديد ســلط الضوء 
أيضا على مدى تركز النزاعات املسلحة 
خاصة في املدن الكبرى التي صارت بؤرا 
لإلرهاب. املثير للقلــق هو أيضا ارتفاع 
عدد الاجئني النازحني من املدن خافا ملا 
هو عليه األمر في األرياف. تزايدت حدة 
أعمــال العنف في مــدن متفرقة في 

العالم خاصة في تركيا وأوكرانيا.

ما هي أكثر املدن التي تأثرت بشكل 
كبير من تنامي أعمال العنف؟

مدن أمريكا الاتينية هي أكثر املناطق 
التي تعرضت لعمليــات العنف. هذه 
املدن تعاني بصفة خاصة من مشاكل 

اجلرمية املنظمة والصراعات املستمرة.

املصدر  موقع قنطرة

ماذا بعد قمة باريس 
المناخية

بقلم، د: وائل زراعي

متثل ظاهرة الهجرة جزء ال يتجزأ من تاريخ البشرية 
، و لوال موجات الهجرة التي عبرت من إفريقيا إلى 
باقي العالم، ملا انتشر اإلنسان على هذا الكوكب، 
و شكل هذه احلضارة اإلنسانية مبلياراتها السبعة، 
ظاهرة الهجرة، هي رحلة اإلنســان بحثا عن املاء و 
الكأل و ظروف حياتية أفضل. آما التغيرات املناخية 
و ارتفاع درجة حرارة الكوكب، أو ما يسمى بظاهرة 
الصيف الطويل، فهــي صاحبة الفضل في خلق 
ظروف مناسبة حلياة اإلنسان ، على كوكب األرض. 
هذا هو احلال في املاضي أما اآلن، فظاهرة التغيرات 
املناخية و ارتفاع درجة حرارة الكوكب، متثل تهديد 
لوجود اإلنســان على سطح األرض، هذا التهديد ، 
ليس فقط تهديد حلياة اإلنسان على املدى البعيد ، 
لكنه تهديد على املدى القريب و املتوسط للسلم 
العاملي و أمــن الدول، و ظاهرة الهجرة احلالية، من 
دول الشــرق األوسط و شــمال إفريقيا و منطقة 
الساحل، ليســت فقط مرتبطة باحلروب، لكنها 
أيضا انعكاس لتأثير التغيــرات املناخية و ارتفاع 
درجة حرارة األرض على توفر املوارد الطبيعية الازمة 
حلياة اإلنسان في هذه املناطق، بل إن بعض احلروب 
في منطقة الساحل هي حروب في باطنها صراع، 
على املراعي ومناطق املياه في الساحل اإلفريقي مما 
يدفع بسكان هذه املناطق للهجرة إلى دول شمال 
إفريقيا و منها إلى أوروبا. ما شــهدنه قمة باريس 
األخيرة يعكس الوعي اإلنساني بخطورة التغيرات 
املناخية وعاقتهــا بأمن الــدول ليس فقط في 
اجلنوب، ولكن أيضا في أوروبا. مما يستدعي ضرورة 
اتخاذ قرارات حاسمة و شجاعة  في مواجهة هذا 
االختبار و التحدي لعاقة الشــمال باجلنوب لبناء 

مستقبل أفضل لإلنسان على هذا الكوكب.

توصــل وزراء مالية منطقة اليورو األربعاء 25 مايو/أيار، إلى 
اتفاق على صرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 
10.3 مليار يورو، وسلسلة »تدابير تدريجية« لتخفيف عبء 

ديون أثينا.

وأكد وزير املالية الفرنسي ميشال سابان بختام اجتماع في 
بروكسل استمر نحو 11 ساعة، أنه »مت التوصل إلى اتفاق«.

من جهة أخرى، قــال رئيس مجموعة اليــورو، وزير املالية 
الهولنــدي يورين ديســلبلوم: »إن اجملموعــة توصلت إلى 
اتفاق اليوم على مجموعة من التدابير حول الديون سيتم 

تنفيذها تدريجيا«.

واليونــان بحاجــة إلى هذه القــروض اجلديــدة ملواجهة 
استحقاقات لتسديد حوالي 2.2 مليار يورو للبنك املركزي 

األوروبي في 20 يوليو/متوز القادم.

وجاء اجتمــاع وزراء مالية 19 دولة في منطقة اليورو، بعد 
يومني من إقرار البرملان اليوناني مشــروع قانون ينص على 
آلية تصحيــح تلقائي للميزانية في حــال حصول خلل، 
وإجــراءات إضافية لتســريع عمليــات اخلصخصة وزيادة 

الضرائب غير املباشرة.

وبعيد التوصــل إلى هذين القرارين، أعلــن صندوق النقد 
الدولي أنه سيساهم ماليا في خطة اإلنقاذ الثالثة لليونان.

وكان الصندوق شــدد الضغط على األوروبيني عشية هذا 
االجتماع، فأصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بتخفيض 
غير مشــروط لعبء الدين اليوناني الذي يعتبر االعلى بني 
جميع دول منطقة اليــورو، وهو يقارب 180 % من أجمالي 

الناجت الداخلي اليوناني.

اأملانيا ارتفاع معدلت اجلرائم ذات الدوافع ال�سيا�سية

الباحثة أنستاسيا فورونكوفا

العامل العربي اأكرث املناطق دموية يف عام 2015

الصراعات الدموية تقتل 
167 ألف شخص في العالم 

خالل 2015 في نزاعات 
مسلحة

دعوى ضد السياسة 
النقدية للبنك المركزي 

األوروبي

أكثر من 10 مليار يورو 
قرض جديد ألثينا
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

The CultureArt News

الفنالثقافة

أنهيت قراءة رواية “املوت عمل شــاق” خلالد خليفة 
بانطباع جارف أنها ُكتبت دفعــة واحدة، وأنها متّثل 
احلجم املثالي لكل رواية. مجرد انطباع لصق ببالي، 
وإْن كنت قادرا على دعم شــّقه الثاني نظريا. رواية 
دقيقة في لغتها، ومثيرة في عواملها الواقعية جدا. 
تُقرأ كمرثية جميلة لبلد مســخته بشاعة احلرب، 
ليتحول إلى خراب مطلق. لم أصادف - كقارئ طبعا 
- جثــة بهذه الســطوة، وبهذا احلضــور الذي يكاد 
يهّمش الشخصيات الثاث: بلبل وحسني وفاطمة، 
ولم أعرف سفرا مياثل في غرائبيته، رحلة مستقّلي 
هذا امليكروباص الذاهــب إلى العنابّية، وكأنه ذاهب 
إلــى نهاية العالم. بعد غلق الروايــة نهائيا، يتوالنا 
اإلحساس املترف أننا بعيدون عن اجلحيم، متاما مثل 
ذلك الشعور الذي يتولد بعد استيقاظنا من كابوس 
ثقيل. وتبقى أسئلة من الرواية فينا، مثل كيف نصير 
في احلرب، وملــاذا نضيع، ونبتعد عن أنفســنا، وعن 
حتى املقّربني منا، وكيف نكتشــف ذواتنا املنسية 
فقط وســط خراب احلرب. وتبقى صور الشخصيات 
األخيرة عالقة في املكان األكثر وضاءة من تفكيرنا: 
حسني الذي أقبر ماضيه بدفن أبيه، وبلبل املستعيد 
السمه احلقيقي نبيل، وفاطمة التي أصابها اخلرس 
من مشــهد الديدان الزاحفة من اجلثة إلى عباءتها، 
ونحو زجاج السيارة. وأخيرا، للرواية مشهدية عالية 

جتعلها جديرة مبعاجلتها سينمائيا.

من يوميات قارئ

بقلم الروائي المغربي: عّلال بورقّية

د. جون نعوا�ض..
فل�سطيني عا�سق لتاريخ ال�سالم

هو الدكتور جوان نعوا�س 
الفل�ضطيني الأ�ضل والهوية 
بروفي�ضور اللغة العربية يف 

جامعة لوفن الذي جعل بيته 
مرجعا لطلبة الدرا�ضات العليا 

وكان لنا معه هذا احلوار

بحكم اغترابك عن العالم 
العربي، يبقى اسم الدكتور جون 
نعواس غير مطروق لالذن العربية 

فكيف تقدم نفسك ؟

أنا من أسرة فلســطينية هاجرت إلى 
أميركا بعد احتال فلسطني، كالكثير 
وولدت  وقتها  الفلسطينية  األسر  من 
في والية شــيكاغو االمريكية إال أننا 
اضطررنا لهجــرة أخرى وانا في الثانية 
عشــرة من عمري عندما توجهنا إلى 
هولندا لإلقامة فيهــا، وفيها اكملت 
الثانوي واجلامعي ودرســت  تعليمــي 

لغات قدمية وحديثة. 

ما الذي يدفع ابن لعائلة 
مسيحية لدراسة التاريخ 

االسالمي؟

الســبب هو أنني كنــت ذلك الطالب 

املنكفئ على الدراسة حيث كنت أريد 
أن أصبح كاتبا وفيلسوفا، إال أن والدي 
رفض ذلك، وحينمــا اقترحت أن ادرس 
التاريخ، وافق على اعتبار انه علي األقل 
أن لي فرصة للعمل في التعليم، ومن 
دراسة التاريخ الغربي، وبحكم اهتمامي 
الذي  الكبير  واالحتــرام  كثيرا  بالعرب 
واالسامية،  العربية  للحضارة  احمله 
التاريخ االسامي وحتديدا  قررت دراسة 

القرون الوسطى منه

بعد اغترابك بني عدة بلدان أين 
تصنف هويتك؟

أنا فلسطيني أنتمي للثقافة العربية 
حتى لو لم اعــش هناك، واظن ان اهم 
شيء كان االختيار ان اكون فلسطينيا 
ام ال، ولــذا تنازلــت فــي هولندا عن 
اجلنســية االمريكية خوفا من طلبي 
للخدمة في اجليش، وهذا كان انطاقا 

من احساسي بقوميتي كفلسطيني 

يرفض أن يخدم في صفوف االمريكان.، 

بناًء على دراستك للتاريخ 

االسالمي هل ترى أن ما تنادي 

به اجلماعات املتطرفة ميثل وجه 

االسالم احلقيقي؟

االن  اراه  الــذي  فالشــكل  مطلقــا، 

لاسام ليس هو الشــكل الذي قرات 

عنه، العلمــاء في القرون الوســطى 

ناقشوا قضايا خطيرة مثل خلق القران 

وغيرها وقد قمت مــع طابي بكتابة 

بحث نشــرته في كتاب حــول الدولة 

اإلســامية" داعش" وهل متثل الوجه 

احلقيقي لاســام وكانت اخلاصة أن 

اإلسام دين ال ميثل اإلرهاب وال العنف.

خاص املدار

قريبا ســيعزف األطفال علــى »القانون« 
في بلجيكا.

اللقاء مــع الفنان المبدع وعــازف القانون 
أمــام مبــدع  أنــك  نجــم مختلــف،  ســهاد 
حقيقــي وانســان بأفــق عالمــي يتجــاوز 
الحــدود واللغات ويجيد الموســيقى كلغة 

مشتركة للبشرية.

املدار: من هو سهاد جنم؟ 

سعيد جداً باستضافتكم وان شاء اهلل اكون جديراً بثقتكم 
وبهذه املسؤولية لتبليغ موسيقانا العربية االصيلة عبر آلة 
القانون بكل جمالية وأمانــة لألجيال القادمة وللمجتمع 

االوربي.

انا مــن مواليد بغداد 26/06/1971، مــن عائلة فنية والدي 
من رواد احلركة املوسيقية العراقية، نهلت من خبرته تبليغ 
املفردة املوسيقية بكل ساسة للطفل على وجه اخلصوص.

التحصيل العلمي

دبلوم معهد الدراسات املوســيقية اختصاص العزف على 
آلة القانون بغداد 1993،  بكالوريوس فنون موسيقية، كلية 

الفنون اجلميلة، جامعة بغداد 2000، 

عملت في العديد من املؤسسات املوسيقية في العراق في 
تدريس آلة القانون للفترة 1991-2002

اول استاذ يفتح فرع آللة القانون في قسم الفنون املوسيقية 
كلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد 2001-2002.

عملت كعازف آللة القانون متعاون مع الفرقة املوســيقية 
لإلذاعة وتلفزيون العراق للفترة 1990-2002

شــاركت في العديد من املهرجانات املوسيقية في العراق 
ومثلت العراق في العديد من املهرجانات واحملافل الدولية.

أول اســتاذ موســيقى عراقي توجه له دعوة الى العراق من 
قبــل جامعة صفاقس للجنوب في اجلمهورية التونســية  
للعمل استاذ جامعي في املعهد العالي للموسيقى جامعة 
صفاقس للجنوب، وعملت في هذا املعهد وعدة مؤسسات 

تعليمية في تونس للفترة 2002-2011.

املدار: ماذا اضافة لكم اإلقامة في بلجيكا 

االقامة في بلجيكا وفرت لي االمن واالستقرار لي ولعائلتي 
من خال اقامة دائمة معزز مكرم اقدم موسيقاي بكل حرية 
جلمهور اوربي يقيم ما أقدمه محترماً ملوســيقانا العربية 

واصالتها بإرثها الفني الكبير.

مشــروعي انســاني بحت من خال أهم العلوم االنسانية 
)املوسيقى( وسعيت بكل جهدي إلكمال مسيرتي لسنيني 
مــن العراق الى تونس الى بلجيكا والتــي تهدف الى تبليغ 
آلة القانون لألجيال القادمة مبدرســتها الشرقية العربية 
الهوية، والتي لألسف باتت على شفى حفرة من االنقراض 
وسط التهجني الكبير الذي فرض عليها من بعض االساتذة 
والعازفني العرب بتقدميهم آلة القانون مبدارس اخرى أفقدت 

آلة القانون اسلوبها وهويتها الشرقية العربية االصيلة.

وهدفي الــذي اصبو اليه هو فتح اختصاص العزف على آلة 
القانون واالعتراف بها ضمن اآلالت املوسيقية أسوةً باآلالت 
املوســيقية االوربية التي تدرس فــي االكادمييات واملعاهد 

البلجيكية.

كل انسان مغترب يحمل بني طيات قلبه حب الوطن وحلم 
العودة لربوع بلده واالســتقرار به لكن لألسف احللم مؤجل 
للوضع الســيئ الذي تعيشه بعض بلداننا العربية بشكل 

عام والعراق على وجه اخلصوص من قتل ودمار.

نأمــل من اهلل عز وجــل ان يعم االمن والســام على بلدي 
العراق وجميع بلدان العالم.

شاركت في العزف مع العديد من الفنانني العرب والعراقيني 
فــي عده محافل دولية مــن رواد االغنيــة العربية الفنانة 
هيام يونس والفنان الكبير لطفي بوشناق ومن رواد االغنية 
العراقيــة الفنان الراحل رياض أحمــد، والفنان الكبير ياس 
خضر وفنانيني كبار ويســعدني اني ما زلت اشارك كعازف 
اساســي مع فرقة الفنان العراقي الكبير االســتاذ الهام 

املدفعي.  

املدار: أنت كالجئ هل تشعر بحرية عملك في اجنار 
مشروعك الفني وحبذا لو تعطي القراء عن طبيعة 

مشروعك؟ 

أهم مشــاريعي وما اهدف اليه هو متام ما بدأته في تونس 
من أجل تكوين اوركسترا للعزف على آلة القانون باألسلوب 
الشــرقي العربي الهويــة بأنامل اطفال صغــار ال تتجاوز 
اعمارهم 15سنة، ولدي االن في بلجيكا 20 تلميذ وتلميذه 
تتراوح اعمارهم من 15-7 سنة من تاميذي فاملركز الثقافي 
العربــي ملدينة ليــج، وتلميذان في بروكســل ألني حديث 

االقامة في بروكسل

املدار: ما هي مشاريعك املستقبلية وهمك 
املوسيقي؟ 

هو ادخال اختصاص العزف على آلة القانون في االكادمييات 
املوسيقية في بلجيكا أسوةً باآلالت املوسيقية االوربية.

وعتبي كبير جداً على اجلالية العراقية املقيمة في بلجيكا 
والذين لهم وضعهم االجتماعي الثقافي املرموق في بلجيكا 
لعدم تشجيع اوالدهم في التعرف على موسيقاهم العربية 

العراقية من خال الة القانون.

وشــكري كل الشــكر الى مدير املركز الثقافي العربي في 
مدينة ليج البلجيكية االســتاذ ناجي الصباغ، كما واشكر 
أوليــاء تاميذي وتاميذي من اجلاليــة املغربية ومن اجلالية 
التونسية وتلميذي البلجيكي الطفل آرتور وذلك ملساندتهم 
لهذا املشروع االنساني لارتقاء باملهاجر الذي هو من اصول 
عربية وعكس الصورة الثقافية االنسانية للمهاجر العربي 

من خال اهم العلوم االنسانية )املوسيقى (.

الفنان �ضهاد جنم لـ »املدار« ي�ضكر بلجيكا ويلوم العراقيني: 

اأحمل اآلة القانون اأمانة لالأجيال ور�سالة ح�سارية لالأوربيني

عرض فيلم الرسوم املتحركة السعودي 
ثاثــي األبعاد بــال في صالــة األوملبياد 
مبهرجان كان الســينمائي الدولي، والذي 
انطلقــت أعمالــه في 11 مايــو اجلاري 
واســتمرت حتى 22 مايو، وشهد عرض 
الفيلم حضور إعامي وجماهيري كثيف، 
السيما لكونه أول فيلم سعودي للرسوم 
املتحّركــة ثاثيــة األبعاد يشــارك في 

املهرجان.

أبــدى النقــاد واجلماهيــر املشــاركون 
إعجابهم بفيلم “بال”، الذي يروي قصة 
حيــاة الصحابــي اجلليل بال بــن رباح، 

ورســالته التي ناضل مــن أجلها، حيث 
تدور أحداث الفيلــم قبل 1400 عاًما عن 
فتى في ربيعه الســابع يجد نفسه مع 
أخته حتــت طغيان العبوديــة، فيتحمل 
العديد مــن مصاعب احلياة في طفولته 
ليكتشف من خالها قوة داخلية لم يكن 
يعرف أنه ميتلكها من قبل، وعرف بال أن 
عليه اإلميان بقدراته وأن يكون شجاعا مبا 
يكفي ليرفع صوته ويختار طريقه، ويفك 

أغاله وينال حريته.

وأشار النقاد إلى أن الفيلم يتميز بتقنياته 
العالية ومبوسيقاه التي ألفها األيرلندي 

أتلي أورفاســون، وقام بتســجيلها في 
استوديوهات أبيروود في لندن.

وقد كتب أحداث الفيلم املنتج السعودي 
أمين جمال، باالشتراك مع املمثل األمريكي 
الشــهير ويل ســميث، فــي عمل على 
السيناريو استغرق نحو سبع سنوات، ومت 

تنفيذه في غضون 3 سنوات.

يشار إلى أن الشركة املنتجة لفيلم “بال” 
تســتعد إلنتاج فيلم جديــد قريبا، تدور 
وإحدى شخصياتها  األندلس  قصته عن 
التي أســهمت في خدمة  اإلســامية 

اإلنسانية.

في أول مشاركة »للسعودية«
فيلم بالل.. يبهر جمهور مهرجان كان السينمائي

املدار - وكاالت 

ســجلت مجموعة من الفنانني في 

مدينة ليون الفرنسية رقما قياسيا 

جديدا من خال رسم أطول سلسلة 

من الرسومات الفكاهية في العالم، 

إذ وصل طولها إلى 1.6 كيلومتر.

ويعيد هــذا اإلجناز ليون إلى الصدارة 
من جديد، بعــد أن قامت مجموعة 
من الفنانني في نيويورك عام 2014، 
بكسر الرقم القياسي الذي حققته 
هــذه املدينة الفرنســية من خال 
أطول لوحة رسومات كرتونية بطول 

1.2 كيلو متر.

والرسومات تروي قصة فتاة تبلغ من 
العمر 16 عاما وتدعى ليا، وتســافر 

عبر الزمن على ريشات الفنانني.

ويأمــل منظمو املهرجــان موافقة 
جلنة غينيس لألرقام القياسية على 
اجلديد في غضون  الرقم  تســجيل 

األشهر القليلة املقبلة.

أطول لوحة فكاهية في العالم )فرنسية(
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Science And TechnologyFamily

الأ�سرةعلوم وتكنولوجيا

ما هي املراهقة، وكيف نتعامل مع املراهقني؟

سؤال 
وجواب

معلومة مهمة

السؤال:

أشعر بالتوتر المستمر وقد بدأ 
يؤثــر على حياتــي الخاصة. ما 
الحل ألتخلص من هذا التوتر؟

الجواب:

مــا تشــعرين به نــوع مــن القلق 
االســتعانه  الــى  تحتاجيــن 
اإليمانيات كما يفيد التدرب على 
التفكر االرتقائي واالسترخاء وان 
تكوني بالقرب من اصدقاء او اهل 
ثقات تتحدثيــن معهم وتثقين 
بهــم فــان لــم تتحســني عليك 
مراجعة اقرب معالج اليك ويفيد 

معك العالج السلوكي المعرفي.

الفرق بين المراهقة والبلوغ

ذكرنــا أن املراهقة هي تغيرات جســدية وعقلية وعاطفية 
واجتماعية، اما البلوغ فهو تغير جســدي يدل على أن الفرد 
أصبح قادرًا على النسل، مبعنى آخر البلوغ هو مرحلة فرعية 
ضمن مراحل املراهقة، وعادة يكون أولى العامات الدالة على 
بداية فترة املراهقة. هناك من يعتبر أنهما مترادفان؛ فالبلوغ 
يعني املراهقة، وهناك من يعتبر أن البلوغ هو العامة املتميزة 
كبداية مرحلة املراهقة، ومنهم من يعتبر أن املراهقة أعم، 
فالبلوغ يختص بالنمو اجلنسي أو النمو العضوي واجلنسي، 

واملراهقة تشمل ما سوى ذلك.

مراحل المراهقة

قام علماء علم النفس بتقسيم مرحلة املراهقة إلى ثاثة 
أقســام، وذلك بســبب اختاف فترة مرحلــة املراهقة بني 

مجتمع وآخر. وهي:

1. مرحلة املراهقة األولى مــن الفترة 14-11 عاماً، وتتصف 
بتغيرات بيولوجية سريعة.

2. مرحلة املراهقة الوســطى من الفترة 18-14 عاماً، وهنا 
تكتمل التغيرات البيولوجية.

3. مرحلة املراهقة املتأخرة من الفترة 21-18 عاماً، وفي تلك 
املرحلة يتحول الفرد إلى إنسان راشد مظهراً وتصرفاً.

عالمة دخول مرحلة المراهقة

1. النمو اجلسدي:

ظهــور العضات وتوســع املنكبني عند الذكــور، والطول 

وتوسع الوركان عند اإلناث.

2. النضوج اجلنسي:

في اإلناث، بدء احليض -وال يشــترط هنــا ظهور اخلصائص 

اجلنسية الثانية مثل كبر حجم الثدي وغيرها. أما في الذكور 

فتبدأ بزيادة حجم اخلصية وبدء منو شعر العانة.

3. التغير النفسي:

تســبب التغيرات الهرمونية واجلسدية للفرد املراهق بعض 

االضطرابات، حيث أن أول قــذف منوي للذكر يرافقه بعض 

املشاعر السلبية وااليجابية. وفي اإلناث أيضاً حيث يسبب 

احليض لهم بعض االنزعاج واخلوف.

أهم التحديات والمشاكل التي يمر بها المراهق

•  العصبيــة وحدة التعامــل: يتوتر املراهق، ويــزداد عناده 
وعصبيتــه أماً منه فــي أن يحقق مطالبــه، غير مكترث 

مبشاعر اآلخرين أو طريقة حتقيق مطالبه.

1. التمرد وفردية الرأي: حيث يشكو أغلب املراهقني من عدم 
فهم األهل لهم، وعدم إميانه بحق في احلياة املستقلة. لذا، 
يلجأ املراهق إلى التحرر من مواقف ورغبات والديه في عمليه 
لتأكيد نفســه وآرائه وفكره للنــاس. وألن أغلب املراهقني 
يؤمنون بتخلف أي سلطة فوقية أو أعلى منه، فيلجاً املراهق 
لكســر تلك القوانني والسلطات، وبذلك تتكون لديه حالة 

من التمرد على كل ماهو أعلى أو أكبر.

2. الصــراع الداخلي: يتزايد الصراع الداخلي لدى املراهق مع 
دخوله وتوغله في تلك املرحلة. وحتدث تلك الصراعات بسبب 

االختاف بني حقيقة األمور والتفكير احلالي له.

3. املشاكل اجلنســية والعادة السرية : حيث يعاني املراهق 
ازدياد شــهوته اجلنسية ومشاهدة األفام اإلباحية وممارسة 
العادة السرية في بعض األحيان، األمر الذي قد يتعارض مع 
العديد من التقاليــد االجتماعية والقيم الدينية للمراهق، 
والتي في األغلب تنظر إلى األمور اجلنســية بتحفظ شديد 

لدى املراهقني.

املراهقة يف اللغة العربية هي من كلمة راهق، وتعني القرتاب من �ضيء. اأما يف علم النف�س فهي ت�ضري اإىل اقرتاب الفرد من الن�ضوج اجل�ضماين والعقلي 
والجتماعي والنف�ضي. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن مرحلة املراهقة ل تعد مرحلة ن�ضوج تام، بل هي جمرد مرحلة توؤدي تبعاتها واأحداثها اإىل الن�ضوج.

قريبا أمازون 
تكشف عن 

الجيل الجديد 
Kindle  من

شركة MSI تكشف 
عن أول حاسب 
احترافي للواقع 
WT72 االفتراضي

شركة HP تكشف 
عن أنحف حاسب 

في االسواق 
SPECTRE 13.3

امللفات  ومشــاركة  نقل  تطبيقات 
كثيرة ســواء أكان هذا على أندرويد 
أو iOS، ولكــن ما يحــدد األفضلية 
هــي املميــزات التي حتملهــا هذه 
التطبيقــات، معنــا اليــوم أحــد 
التطبيقات الذي يحمل في جعبته 
الكثيــر من املميــزات والتي جتعله 
تطبيــق ُمفضل وجديــر بالتجربة، 
تطبيــق Xender والذي يّدعي فريق 
عمله وتطويره بأنه أفضل من خدمة 
نقل ومشاركة امللفات AirDrop من 
أبل، حيث يدعــم التطبيق نقل أي 
شيء إلى أي شيء، وهذا يعني يدعم 
نقل امللفات بني أنظمة التشــغيل 
اخملتلفــة ســواء وينــدوز أو ماك أو 

أندرويد أو iOS أو حتى ويندوز فون.

ما ميّيز التطبيق حًقــا أّنه ال حاجة 
لإلنترنــت لنقل امللفــات كذلك ال 
حاجــة لتنقية البلوتــوث في هذا 

النقــل، وال حتى خلاصيــة NFC وال 

لتثبيت أي شيء على أجهزة سطح 

املكتب، حيــث يعتمد التطبيق في 

نقــل امللفــات أي كان نوعها” صور، 

مســتندات،  تطبيقات،  فيديوهات، 

 Wi-Fi إلــخ” باالعتمــاد علــى أداة

وتكوين نقطة اتصال “هوت سبوت”.

كما ويدعــم التطبيق نقل امللفات 
إلى 4 هواتف دفعة واحدة، لعل اآلن 
يجــول في خاطرك ســؤال متمثل 
بكيف تكون ســرعة نقل امللفات؟، 
السرعة  هذه  ســتفاجئك  اإلجابة 
حيث سترى ســرعة فائقة في نقل 
ومشاركة أي ملف بغض النظر عن 

حجمه.

تطبيق Xender لنقل الملفات دون اتصال باإلنترنت وال بخاصية البلوتوث

الشعار اجلديد وراءه حكاية ولم يأتي من فراغ بكل 
تأكيد، ومن أجل ذلك حرص رئيس قسم التصميم 
في الشــركة على تناول القّصة بشــكل كامل، 

لُيبرر للبعض السبب وراء هذا التغيير الكبير.

منذ اليوم األول إلطاق انســتغرام اســتخدمت 
الشركة شعار واحد مع تعديات بسيطة عليه 
بني الفترة واألُخرى، لكن الشركة وجدت أن الوقت 
حان للتغيير خصوًصا مع تغيير اجتاهات التطبيق 
واجتاهات التقنية بشكل عام خال اخلمس سنوات 

املاضية.

فريق التصميم في الشــركة قــرر التغيير منذ 
عام تقريًبا، وحمل على عاتقه مســؤولية تغيير 
التصميم دون املســاس بهوية التطبيق أبًدا، فلو 
تأملنا التصميم السابق لوجدنا أيقونة بكاميرا 
وقوس ُقزح، وهي تشــرح فكرة التطبيق؛ التقط 
صورة وطّبق بعــض التأثيرات اللونية عليها وُقم 
مبشاركتها على الفور مع األصدقاء، لكن ومع مرور 
الوقت ازدادت التأثيرات اللونية، وخيارات التعديل 
على الصــورة، دون نســيان إمكانية ُمشــاركة 

مقاطع الفيديو أيًضا.

وبعد فترة من الضيــاع وعدم وجود أفكار جديدة 
لتطويــر أيقونة التطبيق رأى فريق العمل أن احلل 
األمثل هو االطاع على ما مُيّثله الشــعار القدمي 
بالنسبة للُمستخدمني، وتوجهوا ألجل ذلك إلى 
بعض املوظفني في الشركة طالبني منهم رسم 
أيقونة انستغرام خال خمس ثواني فقط، وكانت 
النتيجة هي رســم الكاميرا داخل إطار باإلضافة 

إلى قوس ُقزح، وال توجد تفاصيل أكثر من ذلك.

انطلق فريق التصميم من هذه املُفارقات فقاموا 
باعتمــاد مبدأ التصميم املُســّطح Flat وحّولوا 
الكاميرا القدمية إلى رســم بســيط ُمســّطح 
للحفاظ على هوية الشــعار القدمي وتطويرها مبا 
يتاءم مع صيحات التصميم احلديثة. ومبا أن قوس 
الُقزح كان موجودًا في رســومات املُستخدمني، 
بدأت الشــركة فــي تطوير الفكــرة أكثر وأكثر 
لتوظيف قــوس القزح وألوانــه بأفضل طريقة 

مُمكنة.

نشــرت الشــركة من أجل ذلك مقطــع يتناول 
التصاميــم واألفكار التي جالت في أفكار الفريق 
قبل الوصــول إلى الشــكل األخير الــذي يبدو 
ُمختلًفا في بداية األمر، لكنه في احلقيقة يحتوي 
على جميع العناصر األساسية املتواجدة ُمنذ أول 

أيقونة للتطبيق.

القصة وراء 
الشعار الجديد 

لتطبيق 
انستغرام

Google شراكة بين
وFiat للعمل على السيارات 

ذاتية القيادة

 أكدت شركة جوجل أنها 
في األسبوع املاضي وقعت 
شــراكة  اتفاقية  بالفعل 
Fiat Chrys-  مــع شــركة
السيارات  على  للعمل   ler
للدفع  القيــادة  الذاتيــة 
بتكنولوجيا القيادة الذاتية 
بشــكل أكبر، وقالت بأنه 
ســيتم اختبار تكنولوجيا 
القيادة الذاتية في سيارات 

.Pacifica

مــن  الكثيــر  وهنــاك 
األشــخاص الذيــن يودون 
مــن  الكثيــر  معرفــة 
املعلومات ولكنها لم تكن 
ســابق.  وقت  قبل  متاحة 
ومن املثير لاهتمام معرفة 
Pa-  ما إذا كانت ســيارات

بتكنولوجيا  املزودة   cifica
القيــادة الذاتيــة التابعة 

قــد  جوجــل  لشــركة 
اإلنتاج،  دخلــت خطــوط 
ويــرى الرئيــس التنفيذي 
مستقبل  فيات  لشــركة 
اجلديدة مع  باهر للشراكة 
أنه  وقال  جوجل،  شــركة 
بالبداية سيكون كل شيء 
مركز مبــا معناه أن املرحلة 
على  العمل  سيتم  االولى 
القيادة  تكنولوجيــا  دمج 
مع  مــن جوجل  الذاتيــة 
ســيارات Pacifica، وقــال 
بــان هــذا االمر ميكــن ان 
يأخــذ وقــت كبيــر جدا 
أن شركته بحاجة  واوضح 
للوصول إلــى هذه املرحلة 
قابلة  السيارة  تكون  حتى 
للتطبيــق وحتى يتمكنوا 
من مناقشــة الغنائم من 

هذا العمل.

واتساب تدعم المكالمات 
المرئية في نسخة تجريبية 
على أندرويد بشكل رسمي

فيسبوك  شــركة  أطلقت 
التراســل  لتطبيق  املالكة 
الفوري واتساب اليوم السبت 
نسخة جتريبية من تطبيقها 
واتساب على أجهزة أندرويد، 
لتجربة دعم املكاملات املرئية 
ألول مــرة، والواضح أن ميزة 
تزال  ال  املرئية  املكاملات  دعم 
التجربة حيث  مرحلــة  في 
املرئية  املكاملات  خيار  يظهر 
إلى جانب املكاملات الصوتية 

ولكنه ال يعمل بعد.

وكانت واتساب قبل ذلك قد 
طرحت املكاملــات الصوتية 
بشكل تدريجي، حيث بدأت 
الدعوة  أساس  على  جتربتها 
ثــم طرحتها جلميع  فقط، 

املســتخدمني. وقــد تفعل 

نفس الشــيء مع املكاملات 

الــى  وللوصــول  املرئيــة، 

النقر  يجب  املرئية  املكاملات 

علــى زر االتصال في احملادثة، 

من ثم يظهــر خيارين األول 

واآلخر  الصوتية،  للمكاملات 

للمكاملات املرئية.

 وعند النقــر على املكاملات 

املرئية تظهر رسالة تقول إنه 

يتعذر إجراء املكاملة، املكاملات 

املرئيــة غير متاحــة حاليا، 

وهذه الرســالة تظهر حتى 

الطرفان يستعمان  لو كان 

تطبيق  مــن  االصدار  نفس 

واتساب.

أشــارت ماجــي دو بلوك وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والصحة العامة في بيان لها 
أنها تــدرس إمكانية وضع حد حلظر تبرع 
مثليي اجلنــس بالدم مدى احليــاة، وذلك 

اســتنادا إلى مفاهيم علمية 
جديدة.

وقــد عرضت الوزيــرة دو بلوك 
ومؤسســات  العلماء  وكذلك 
نقل الدم وأساتذة األخاق وعلم 
االجتماع وممثلو حركات مثليي 
اجلنــس ماحظاتهم ووجهات 
نظرهم بشــأن املوضوع خال 
الوزيرة  وتأمل  مائدة مستديرة. 
أن تتمكن من اتخاذ قرار في هذا 

امللف بنهاية فصل الصيف.

التقدم  الوزيــرة: "كان  تقــول 
املطولة  واملشــاورات  العلمي 

على املستوى احلضاري اجملتمعي واألخاقي 
سببا كافيا لتطوير التشريعات املوجودة، 

ولدراسة إمكانية تكييفها". 

وإضافة إلى ذلك، أصدرت احملكمة األوروبية 
رأيا في ربيع 2015، صرحت من خاله بأنه 
قد يتم الســماح للمثليني بالتبرع بالدم، 
ولكــن يحــب أن يكون ذلــك مبينا على 

أساس علمي.

وحاليا، يتم استبعاد الرجال الذين يقيمون 

عاقات جنسية مع رجال آخرين من التبرع 
بالدم.

ويقــول مكتب الوزيــرة: “يتمثل التحدي 
في العثور على توازن، من جهة بني عامل 

خطــر أعلى النتقــال األمــراض املعدية 
الضئيلة ولكن ال ميكن التنبؤ بآثارها، ومن 
جهة أخرى، بــني إرادة الوزيرة باألخذ بعني 
االعتبار املواطنني الراغبني في التبرع بالدم 
وذلك جللب مساهمة  بطريقة مسؤولة، 

قيمة للمجتمع”

ويطالــب املثليون بكل بســاطة بوقف 
توجيه أصابع االتهام إلى مجموعة على 
هذا النحو، وهنا هم املثليون. ويشيرون إلى 
أنها ليست مسألة ميول جنسي، ولكنها 

ممارسات وســلوكات جنســية خطيرة. 
ويوضــح Thierry Delaval مــن جمعية 
Arc-en-Ciel وهي احتاد جمعيات املثليني 
واملتحولني جنســيا بوالونيــا )LGBT( أن 
االختاف مهم. يقول: "هنا يتم 
استبعاد مجموعة كاملة على 
أساس أن نشــاط اجملموعة قد 
يشــكل خطرا أكبر. وما نرغب 

به هو كسر هذا األمر".

وبالنســبة له، فبواسطة هذا 
احلظر، تســتمر السلطات في 
املثليني. ورغم ذلك، فهو  وصم 
يقولها ويرددهــا: ال مجال هنا 
لزيادة مخاطر تلوث الدم.  وبكل 
بســاطة، يجب أن تكون هناك 
يجــب حتديد  أكثــر حني  دقة 

مامح اخلطر.

وقبــل عام، أصدرت محكمــة العدل في 
االحتــاد األوروبــي مرســوما توصي فيه 
الدول بالتحقق من عدم وجود أســاليب 
أقل تقييدا غيــر اإلقصاء التام للمثليني. 
وعلى سبيل املثال، قامت فرنسا وهولندا 
وبريطانيا بتعديل تشــريعاتها. وفي هذه 
البلدان، يستطيع الرجال التبرع بالدم إذا 
لم يكن لديهم عاقة جنســية مع رجال 
آخريــن ملدة عام. وهو ما يظــل دائما أمرا 

متييزيا.

قريبا ميكن و�سع حد حلظر تربع مثليي اجلن�ض 
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

Interaction Fusion

تفاعلاندماج

الأبواب املفتوحة حملة جوامع بروك�سل لك�سر الحكام امل�سبقة 
تطلق مساجد سكاربيك مبنطقة بروكسل 
ويقام  الســبت.  املفتوحة”  “األبواب  عملية 
احلدث في ســياق خاص، بعد مرور شهرين 
على هجمات بروكسل. وكان من بني أهداف 

هذا اليوم هو كسر األحكام املسبقة.

وفتح مســجد قباء أبوابه أمام الزوار، الذين 
يشــعرون بالفضــول الكتشــاف األماكن 
واملمارسات اإلسامية. وكان يرافقهم ممثلو 
املســجد. يقول محمد خيار وهو واحد من 
مرتادي املسجد القدامى: “هذه هي سجادة 
الصــاة التي يســتخدمها اإلمام للصاة. 
ونحن املؤمنون نقف في صف متجهني إلى 
مكة”. ويضيف: “إنه أمر ممتع أن نرى أشخاصا 

آخرين، يجب أن نقوم بهذا األمر كثيرا”.

ويبــدو أن معظــم الزوار وهم من ســكان 
احلي مســرورون بعبور أبواب املسجد. تقول 
فلورانس التي جاءت مع أسرتها: “منر بانتظام 
أمام املسجد ونلقي التحية دائما، ولكن لم 

تتــأت لنا الفرصة لزيارتــه، ولذلك نرى أنها 
خطوة لطيفة”. وتقول ســاكنة أخرى: “إنه 
أمــر مؤلم أن نرى أصابــع االتهام توجه إلى 
املسلمني. وأشعر أني قريبة من معاناتهم. 
وأرغــب في أن أكــون قريبة منهــم، وهذا 

مينحني الرغبة في الذهاب إليهم”.  

وفي شــارع ماكــس رووس الذي كان محط 
أنظار وســائل اإلعام في األشــهر األخيرة، 
وحول مســجد “هــل اهلل”، تقوم النســاء 
مبراقبة احلــي. وتقــول نورا بنهــادي، وهي 
متطوعة مبسجد “أهل اهلل”: “إنه برهان آخر 
على أن النساء ال يخضعن بتاتا، كما تظهره 

أحيانا التقارير التلفزيونية في الوقت احلالي، 

وأن النســاء لهن مكانة كبيرة في اإلسام. 

ســواء كن محجبــات أم ال، نحــن جميعا 

مسلمات، ونحن أخوات، حتى غير املسلمات، 

نحن جميعا معا”.

واليوم، يشمل حدث األبواب املفتوحة عشرة 

مســاجد بســكاربيك، ولكن املشروع قد 

يتوســع. يقول Resat Yrtik رئيس جمعية 

مساجد ســكاربيك: “أعتقد أن هناك ترددا 

من جانب غير املســلمني، فــي الدخول إلى 

مسجد ما. وهنا أعتقد أن هذا الباب املفتوح 

سيكون خطوة أولى حتى يستطيع الناس 

احلضور وشــرب الشــاي أو القهــوة بدافع 

الصداقة”.

ويشــير ممثلو هذه املســاجد إلى أن كافة 

املواطنني مرحب بهم ســواء اليوم أو أي يوم 

آخر من السنة.

الكثير من النشــاطات الفنيــة والثقافيــة: كالعروض 
م ضمن  املســرحية، احلفات موســيقية، واملعارض، تُنظَّ
العديد من البلديات مبا في ذلك ضمن الـ 115 مركز ثقافي 
املوزعني في فيدرالية والونيا – بروكسل. عموماً تنشر دائرة 

الثقافة في بلديتك تقومياً لبرنامج نشاطات البلدية. 

 توفر لك اجملات اجملانيــة واملذكرات الثقافية في الصحف 
الكبرى أيضاً الكثير مــن املعلومات. كما قد تزودك املراكز 

الثقافية مبعلوماٍت عن النشاطات التي تقترحها. 

هناك أيضاً الكثير من املتاحف. 

هناك يوم مجاني كل شــهر لزيــارة املتاحف في فيدرالية 
والونيا – بروكسل. بعض املتاحف مجاني على مدار السنة. 

إن كنت تأخذ مســاعدة من الـــ CPAS أوOCMW  أو من 
منظمــات أخرى، ميكنك االســتمتاع )وفق مــادة 27( من 
ســعر مخفض لبطاقات الدخول للمشاركة في األحداث 

الثقافية. 

ميكنك أيضاً اســتعارة أو اســتئجار الكتب من املكتبات 
كما ميكن استعارة االســطوانات املوسيقية أو األفام من 

املكتبات اإلعامية. 

www.bibliotheques.be

www.lamediatheque.be 

 إليجاد نشاط أو حدث ثقافي بالقرب من منزلك:

www.culture.be

ملعرفة املزيد، استشــر رابط »citoyens« )ســتوايان( على 

املوقع اإللكتروني للفيدرالية والونيا – بروكسل:

www.cfwb.be 

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

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

طريقة احل�ضول علي خدمة )امل�ضت�ضار 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 48 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 ال24 ساعة.

هام جدا عند تسجيلك التعليق ان تكتب امييلك الصحيح..حيث يتم جتاهل الرد 	 
علي اصحاب االمييات 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 الـ24 ســاعة لتقدمي أفضل 	 
اخلدمات لكم.

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

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

والتحديث بصورة مستمرة.

قيمة اخلدمة 5 دوالر  فقط أو ما يساويه بعملة بلدك.

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

واحملات التجارية ابتداء من االول من شهر مايو 2016.

املدار.. هي اجلريدة األولى الشــاملة التي تصدر في بلجيكا باللغة الهولندية، الفرنسية 
والعربية، يعمل بجريدة املدار خليط من ثقافات عاملية هذا يجعل االمر علينا ســها بتقدمي 
اعانكم بطريقة بســيطة وبلغة جميلة يفهمها الزبون بلمسة احترافية من حيث الفكرة 

والتصور وطبيعة االجناز.

املدار.. ال تبيع الفن وال تبيع املطبوع، بل تقدم حلوال تسويقية واعانات فعالة، وهذا يعني 
الدعم املتكامل جلميع احتياجاتك فكرة وتصورا، فتصميما ثم طباعة. كما حترص املدار على 
أن تكــون اإلعانات بأعلى درجات اجلودة واإلتقان وبأقل تكلفة، وعلى إيجاد تســهيات خاصة 

لإلعان على صفحاتها.

ماذا تستفيد بإعالنك بجريدة املدار:
اعانكم سوف يصل باحلد االدنى الى 450.000 زائر عن موقع جريدة املدار. 1
سوف يقرأ اعانك باحلد االدنى 100.000 قارئ.. 2
نضع اعانكم عبر صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة جلريدة. املدار. 3
ننشر اعانكم عبر خدمة غوغل بلس اخلاصة بجريدة املدار.. 4
نحن من يقوم بترجمة اعانكم 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 اإلعانات التجارية جلذب معلنني للموقع. 9

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

تعلن أدارة شــبكة املدار اإلعامية األوروبية عن حاجاتها لتعينني 
وانتداب مجموعة من املراسلني الصحفيني واملتعاونني من أجل تقوية 

شبكة مراسليه.

أواًل: مراسلني صحفيني:
 من ذوي اخلبرة، والذين يجدون في أنفسهم القدرة والقابلية على 

تغطية األخبار احمللية والدولية باللغة العربية والى.
اللغة اإلجنليزية  والغة الفرنسية واللغة الهولندية واللغة األملانية.

ثانًيا: مترجمون:
مطلوب إجادة تامة للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات التالية :
اللغة اإلجنليزية  والغة الفرنسية واللغة الهولندية واللغة األملانية.

ثالًثا: محرر مراجع ومدقق لغوي:
مطلوب إجــادة تامة للغة العربية وقواعدهــا، وخبرة ال تقل عن 
خمس سنوات في مجال العمل اإلعامي ويشترط قدرات متميزة في 

التعامل مع الكمبيوتر 

رابعا ً: مترجم صحفي:
إجادة تامة للترجمة الصحفية من اإلجنليزية إلى العربية والعكس 
، وقدرة مميــزة على الصياغة والتحرير الصحفي ويشــترط خبرة في 

مجال العمل اإلعامي.

خامسًا: الفنيني:
فني تصوير  فونوغراف وكاميرا 	 
مخرج برامج تليفزيونية إذاعية 	 
مسئول عاقات عامة  وإعان 	 

يرجى من الراغبني واملهتمني باألمر االتصال بنا 

almadarbe@gmail.com على العنوان التالي

فرص عمل للصحفيين والمترجمين والفنيين 

كيف يمكنني المشاركة في الحياة الثقافية؟

التكيُّف فــي مجتمٍع جديــد وإيجاد  إن 
مكانٍة فيه يشكل الكثير من التحديات. 
فمنذ حلظة وصولك ستواجه العديد من 
التغيرات وســتمر، دون أدنى شك، بتجارب 

لم تختبرها من قبل.

قد تستغرق بعض الوقت إليجاد مكانًة لك 
في بلجيكا، وخاصة إن لم تكن قد حصلت 
على املعلومات الكافية، أو لم تكن تعرف 
بدقة حقوقــك وواجباتك واإلجراءات التي 

يجب أن تتبعها.

نود عبــر ركــن "احليــاة فــي بلجيكا" 
بصفحة االندماج بجريــدة املدار أن نقدم 
لك سلســلة من املعلومات األساســية 
حول أداء مجتمعنا، لتســهيل خطواتك 
األولى. ســيقوم هذا ركن االندماج أيضاً 
بتوجيهك إلى حيث ميكنك احلصول على 

معلومات مفيدة أو إرشــاد. ومبا أننا نعلم 
أن هذا الدليل ال يشكل إجابة على كافة 
أســئلتك، إال أننا واثقون أنه سيســلط 
الضوء حول أداء اجملتمــع البلجيكي، وأنه 

سيفيدك في خطواتك األولى فيه.  

نتحــدث كثيرا عن اندمــاج املهاجرين ما 

الذي نعنيه من ذلك؟

قبل كل شــيء هــذا يعنــي عملية من 

طرفني׃

للمهاجريــن االندماج بحاجــة الى جهد 

للتفهــم والتكيف مع البلد املســتقبل 

ومتابعة حياته بشــكل مســتقل وهذا 

يعني على وجه اخلصوص تعلم الهولندية 

والفرنســية املانية للمجتمع املستقبل 

ضمان احترام حقوق املهاجر والتعامل معه 

مثل التعامل مع البلجيكيني وعلى وجه 

االدارية  الشــؤون  مع  العاقات  اخلصوص 

واعطــاء فــرص العمل ووضع سياســة 

لتشــجيع اجلهــود لاندماج عــن طريق 

والتعليم  منظمــات للتدريب واالرشــاد 

املستمر بشكل خاص.

إذا االندماج يعني املشــاركة الكاملة في 

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  احلياة 

في بلجيكا.

الندماج يعني امل�ساركة الكاملة
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جريدة أسبوعية - دولية - شاملة

Fashion News News Sports

املو�سة الريا�سة

تســعي كل عروس أن تظهر بأجمــل صورة لديها في حفــل الزفاف، فيبدأ 
اهتمامها بفســتان الزفاف واملكياج وطرحة الزفاف أو اإليشــارب. خاصة إذا 
كانت عروس محجبة. تســعى كل عروس محجبة دائما الختيار طرحة زفاف 

مميزة تظهرها بشكل جذاب في ليلة الزفاف.

املدار –وكاالت

القبض  إيــران  ســلطات  ألقت 
املوضة  على عاملني في مجــال 
بعد نشــر صور لعارضــات أزياء 
العملية  غير محجبــات. هــذه 
التي حتمل اســم "عنكبوت 2"، 
يعتبرهــا البعض اســتراتيجية 
قدمية ومحاولة من قبل احملافظني 

للتصدي لإلصاحيني.

املاضية  الثاثــة  العقــود  خال 
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 2".

 "2 "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 " بإغاق العديد 

من املواقع اإللكترونية".

شرطة إيران في مواجهة الموضة

أفكار لفات طرح عروس 2016

تبحث األمهات دائما عن أحدث الســتايات ألطفالها لذا جتدها تبحث عن مابس أطفال أنيقة في احملال 
التجارية، وألننا على مشــارف فصل الصيف، فأنت ســتحتاجني إلى شراء مابس أطفال صيفية متألها 

احليوية. لذا جمعت لك العديد من األفكار اخملتلفة لتنسيق مابس أطفالك بأحدث صيحات املوضة.

مالبس أطفال صيفية روعة

تألقي بأناقة في رمضان
يعد القفطان من املابس الفضفاضة ذات الذوق الرفيع التي متيز شهر 
رمضان الكرمي. فمع االزدياد امللحوظ في درجات احلرارة وساعات الصيام 
الطويلة تبدأ رحلة البحث عن مابس تقينا من الشــعور باحلر. وهنا 

يتربع القفطان على عرش أزياء احملجبات املريحة واملميزة. 

األبيض  باللــون  قفطان 
ذو كــم طويل ومطرز من 
باللون  والياقــة  األكمام 

الذهبي من ماركيزا

 قفطان ماكســي باللون 
السيمون ومرصع بوحدات 
من  الصدر  علــى  فضية 

مودا أوبيراندي

قفطان بكم طويل مزين 
برســومات رمضانية من 

إميليو بوتشي

ما زال البرازيلي نيمار دا سيلفا مصراً على 
رأيه بعدم االنتقال إلى باريس سان جيرمان 
الصيف املقبل رغم تهافت العروض عليه 

من إدارة النادي الفرنسي.

واجتمعت إدارة ســان جيرمــان مع وكيل 
أعمال النجم البرازيلي في عدة مناسبات 
وعرضت عليه حصــول موكله على أعلى 
أجر لاعــب في العالم، لكن هذه العروض 
لم تكن كفيلــة بإقناع نيمار بالرحيل عن 

برشلونة.

صحيفة ماركا االسبانية وضحت األسباب 
التي تدفع نيمــار لرفض فكرة الرحيل عن 
برشلونة وأهمها يتعلق برغبته باللعب إلى 
جوار ليونيل ميسي خال املواسم املقبلة.

نيمار ميلك عاقة طيبة مع ميسي ويشعر 
أنه بحاجــة للتعلم أكثــر بجانب زميله 
األرجنتيني قبل أن يشق طريقه نحو حصد 

جائزة الكرة الذهبية.

وال تتوقف أســباب رفض نيمار االنضمام 
إلى ســان جيرمان عند ميسي، حيث متتد 
لتشــمل عدم إعجابه بالدوري الفرنسي 
الــذي يفتقر للحافز والطمــوح اجلماعي 
والفردي من وجهة نظره على عكس الدوري 

االسباني.

أسباب رفض نيمار 
لعروض سان جيرمان 

المغرية ماليًا

موجوروزا تتأهل 
إلى دور الثمانية في 

روالن جاروس

رسميا الكويت تعتذر 
عن عدم استضافة 
بطولة خليجي 23

سقوط 8 رياضيين 
روس في اختبارات 
كشف المنشطات

تأهلت اإلســبانية جاربني موجــوروزا بانكو 

املصنفــة الرابعــة إلــى دور الثمانيــة في 

منافســات فردي السيدات في بطولة فرنسا 

املفتوحة للتنس للعــام الثالث على التوالي 

اليوم األحد، بعــد أن قدمــت أداء قويا فازت 

من خاله 3-6 و4-6 على البطلة الســابقة 

الروسية سفيتانا كوزنتسوفا.

وقدمت موجوروزا بانكو التي لم يســبق لها 

الظهور في قبل نهائي فرنســا املفتوحة أداء 

هجوميا طــوال املباراة ولم تترك بذلك مجاال 

أمام الاعبة الروسية املصنفة 13 في البطولة 

والتي سبق لها الفوز باللقب في 2009

أعلن حمود فليطح نائب املدير العام لشؤون 
الرياضة في الهيئة العامة للرياضة الكويتية، 
ان قرار مجلس الوزراء اخلاص باالعتذار عن عدم 
اســتضافة دورة كأس اخلليج 23 لكرة القدم 
الذي اتخذه في وقت ســابق، يعد قراراً نهائياً 

وال رجعة فيه.

وكان مجلــس الوزراء الكويتــي قد وافق في 
اجتماعه في 19 أكتوبر/تشــرين اول املنصرم 
على االعتذار عن عدم استضافة بطولة كأس 
اخلليج 23 بناء على اقتراح من وزير اإلعام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
بسبب تعليق نشاط كرة القدم من قبل االحتاد 

الدولي لكرة القدم

كــرت اللجنــة األوملبية الروســية اليوم 

الســبت، أن نتائج إعــادة فحص العينات 

األولى لثمانية رياضيني روس شــاركوا في 

أوملبياد 2012 بلندن جاءت إيجابية.

وأضافــت اللجنة الروســية، في بيان عبر 

موقعها على االنترنت، أن اللجنة األوملبية 

الدوليــة أخطرتهــا بالنتائــج اإليجابية 

للعينات.

ولم يتم الكشف عن أســماء الرياضيني 

الثمانيــة، ولكن اللجنة الروســية ذكرت 

أنهم نافسوا في ثاث رياضات مختلفة.

أبطال أوروبا، هل أثبت زيدان 
نجاحه مع ريال مدريد؟

أتلتيكو مدريد يخسر لقب دوري أبطال 

أوروبــا أمام جاره ريــال مدريد بضربات 

الترجيــح وبذلك يضيــع فرصة إغناء 

خزانته بـ أغلى األلقاب و إنقاذ موسمه.

وبهذه اخلســارة فــإن أتلتيكو مدريد 

يخرج من موســم 2015/16 دون ألقاب 

وهو املوسم األبيض األول الذي يعيشه 
نادي الروخيبانكوس في عهدة املدرب 
األرجنتيني دييجو سيميوني. حيث أنه 
ومنذ توليه زمام األمور في نادي أتلتيكو 
مدريد خال ديســمبر 2011 لم يخرج 
أبدا الفريق بدون ألقاب خال 4 مواسم 

متتالية.

االحتاد العربي للصحافة الرياضية مينح موسم أتلتيكو بدون ألقاب ألول مرة مع سيميوني
الرجوب جائزة أفضل شخصية عربية

استطاع الفرنسي زيدان بعد 
أقل من ســتة أشــهر تغيير 
اإلســباني  مدريد  ريال  شــكل 
بطريقــة ملفتة، حيــث حّوله من 
فريق غير واضح األسلوب ومنهك 
باخلافــات الداخليــة فــي عهد 
رافاييــل بينيتيز إلى نــادٍ منظم 
ميكنه الفوز على أّي فريق بالعالم.

وعّوض ريال مدريد بقيادة زيزو خيبة 
البداية السيئة مع مدرب نيوكاسل 
وصافة  باحتاله  احلالي  اإلنكليزي 
الليغــا والتتويج بلقــب األبطال 
أمس السبت على حساب أتلتيكو 
مدريد بــركات الترجيــح 3-5 بعد 

انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي 1-1.

ملسات واضحة في األبطال

ظهرت ملســات زيــدان )43 عاماً( واضحة 
في نهائي أبطال أوروبا، فبالرغم من عدم 
وجود مفاجآت في تشــكيلته األساسية 
إال أّن األدوار التكتيكية التي قام بها بايل 
ورونالدو مبســاندة الدفاع وكروس بالتحرر 
في الوســط كانت مؤثرة علــى نتيجة 
اللقــاء ككل، باإلضافة إلــى العديد من 
التفاصيل األخرى من اعتماد على الكرات 
الثابتة وعدم الســماح ألتلتيكو باللعب 

كما يريد )املرتدات(.

جتربة دي ماتيو اخلطر األكبر

كان الفتــاً يوم أمــس مــا متّ تداوله في 
االســتديو التحليلــي علــى قنواتنا عن 

اإليطالي دي ماتيو الفائز مع تشيلســي 

بلقب األبطال 2012 واختفاؤه من الواجهة 

تبقى هذه  ومنطقياً  التدريبية ســريعاً، 

النظرية واردة ألّن فشل زيدان في املوسم 

املقبل قد يســهم في خروجه من الباب 

الضيق لريال مدريد.

زيــدان ميلك فرصة مثاليــة لدخول عالم 

املدربني العامليني من أوســع أبوابه، وذلك 

ألّنه سيعّد فريقه من بداية املوسم ويختار 

الاعبني القادرين على جلب البطوالت إلى 

قلعة ريال مدريد في املســتقبل، والوقت 

وحده فقــط القــادر علــى اإلجابة عن 

التساؤل املطروح
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المقر الرئيس:

بلجيكا - بروكسيل

االشتراكات: 

سعر النسخة داخل أروربا 1.50 أورو.

سعر النسخة خارج أوروبا 1.50 دوالر أمريكي 

أو ما يعادلها من العمالت المحلية األخرى.

Rwafed Pastime

تعلمُت أنَّ
الصمت ساعة الغضب كي ألخسر املوقف

أن اخلسارة تعلم املكسب..!

أن العمل اجليد أفضل بكثير من الكام اجليد

أال تلم نفســك على ما مضى فاللــوم آفة كبير بل 
ً اتعظ من أخطائك وليكن لك هدًفا جديدا

أن أخرس في بعض االوقات

ان احب واتسامح.

أننا نتعلم الدروس ثم نواجه االمتحانات اما فى احلياة 
فاننا نواجه االمتحانات وبعدها نتعلم الدروس.

ان احلرية محاولة ليكون االنسان مسؤوالً عن نفسه .

 نصائح
سهل طريقة للسعادة هي ان تشرك بيها غيرك

ال حتــزن اذا بارت بك احليل وضاقت عليك الّســبل 

وانتهــت اآلمال وتقطعت بك احلبال فنادي وقل : يا 

اهلل

ان افضــل طريقة لعــاج الكثير مــن األمراض 

النفســية وبخاصــة االكتئاب أن تكــون ثقتك 

ً بالشفاء عالية جدا

ال تضيع وقتك : فالسعاده حلظة والتعاسة ساعات

الســعادة ان يكون لديك ثاثة اشياء شئ تعمله 

وشئ حتبه وشئ تطمح اليه 

يوم ال تضحك فيه : يوم ضاع من عمرك 

كن وسطا في كل امورك تكن سعيدا

ارسم على وجهك ابتسامة من قهر واسكب من 

عينيك دمعة من فرح 

ال حتزن فإن املرض يزول واملصاب يحول والذنب يُغفر 

والدين يُقضى واحملبوس يفك والفقير يغتني 
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الآراء والأفكار الواردة يف ال�سحيفة ل تعرب بال�سرورة عن راأي 
»�سحيفة املدار«، واإمنا تعرب عن راأي كتابها

عمودي
أول غزوة غزاها الرسول عليه الصاة . 1

والسام

كلمة ليالي مبعثرة + طعام معكوسة. 2

أحد االبوين + متشابهات . 3

اهتز ملوته عرش الرحمن. 4

نوع من الغناء. 5

اجلاذبيــة االرضية . 6 مكتشــف قانون 

معكوسة

شيء يسيل من الرطب + بحر . 7

نصف كلمة رامي + مهرج. 8

قلم من قصب + مغلق معكوسة. 9

عصا تســتخدم في لعبــة البلياردو . 10

معكوسة

اأفقي
أقدم متحف بالعالم. 1
براق + سورة في القران. 2
 للتعريــف + ما تعطيــه التجارب + . 3

للنداء معكوسة
 نصف بيان + للوداع بالعامية + ارهاق . 4

معكوسة
نحن باال جنبي + نعمره. 5
 حرف جزم + حشرة قد توجد بالراس. 6
 متشابهان + اســم مؤنث + للتمني . 7

معكوسة
 متشابهات + مكافآت. 8
 املطر اخلفيف اللطيف + بيت الدجاج . 9

معكوسة
 نصــف كلمة غالي + شــقيق االم + . 10

طعم الصبر

كلمات متقاطعة

لغز اليوملعبة املتاهة

هل تعلم

�سودوكو
 SU-DO-KU

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؟

أنه وأثناء هطول المطر في المستنقعات فإن الضفادع تستخدم أوراق األشجار كمظالت 

واقية تحميها من القطرات المتساقطة من السماء، فالضفادع وبالرغم من كونها حيوانات 

برمائية فهي تكره وقوع المطر على جسدها وقد ابتكرت هذا األسلوب الذكي الضي 

يحميها من المطر بشكل فعال.

 مقوالت النجاح
عبر رؤية بذور الفشــل فى كل جنــاح , فاننا نبقى 
متواضعني .. عبر رؤية بذور النجاح فى كل فشل , 

فاننا نبقى متفائلني .

لقد وجدت من مشــاهدتى للحياه ان احلظ ميكن 
التنبؤ به , اذا اردت املزيد منه , فكل ما عليك فعله 
هــو ان تتخذ املزيد من اخملاطــرات , وان تكون اكثر 
نشاطاً , وان تظهر على الساحة مبعدل اكبر . براين 

تريسى

ال تذهب حيث سيقودك الطريق , بل اذهب حيث ال 
يوجد طريق , واترك اثرك هناك .

النجــاح يكون مــن نصيب من حتلو بالشــجاعة 
ليفعلو شــيئاً , لكنه نادراً مــا يكون من نصيب 

اخلائفني من العواقب .

احللم يبقى حلم , الهدف هو حلم له خطة عمل 
وموعد تنفيذ .

اذا لم تشــعر ابداً باخلوف او باالحــراج , او باجلرح , 
فأنت ابداً لم جتازف .

ال تفر من الفشل ابداً , على العكس , ادرسه بعنايه 
حتى تكتشف دروسه اخملفيه ..

اإلخراج والتصميم الفني

سائد حسونه
Saed Hassunah

املمّر  ُمـَعـّد
البئر حيُث يجب أن أكون

لها جدران شديدة االنِحدار.
وأنا اخترتك 

لتدفعني إليها.
البئر تقبع خلف احلديقة

وراء األضاليا
مرحباً بك

صديقي العزيز.

مرحباً بك 
مُيكنك اجمليء هنا دائما

بعد ذلك أيضاً.

ُخْذ مائي
ُخْذ نَومي

ال أحتاجهما
لي أنت اآلن.

صوتك ينثر في حديقتي
رائحَة القنابل والُعـّليق

ستائر غريبة األطوار 
مُتّسدني دائما ً.

أنت تغّني املقام تِلَو املقام
كما املِْبخرة

في شمس ِسبتمبر 

وانَت تَُدنِدن لي

عند إعدادك ِفخاخ 
اصطيادي

أِلقع فيها عمياء خوفاً من 
أن أخسرك.

وأنت تضع أقماعاً من 
الغيرة

قوارير من الوحدة

بني أزهار السيلوزيا 
والقرنفل 

وتُغني إلْغوائي.

خلف أحواض الزهر

رائحة الغضب من 
مخّلفاتِك

ما تبّقى من سحايا دِماِغك

ما تبّقى من الّرئتني.

الفراشات البيضاء حُتَوِّم

عبر انِبعاثات كربونك.

وعندما أتنصُت بِِحرص

أسمع لوَن رئتيك.

يا صديقي العزيز،

ادفْع اآلَن،

اآلَن.

شعر

حديقة دويندا 
والمقام

آن ماري استور
شاعرة هولندية مقيمة في بلجيكا

ترجمة: فاتنة الغرة

Het pad is voorbereid. 

De put waar ik in 

moet 

heeft steile wanden.

En ik heb jou uitge-

kozen 

om mij erin te duwen. 

Hij ligt achterin de 

tuin, 

achter de azalea’s.

Welkom,

lieve vriend. 

Welkom, 

je mag hier altijd 

komen, 

ook daarna.

Neem mijn water.  

Neem mijn slaap. 

Ik heb het niet meer 

nodig

nu ik jou heb. 

Je stem verspreidt in 

mijn tuin

aroma’s van bommen 

en bramen,

grillige gordijnen die 

mij altijd aaien.

Je zingt maqaam na 

maqaam

als een wierookvat

in de zon van sep-

tember.  

En neuriet nevelig 

voor me

wanneer je de vallen 

uitzet

waar ik in zal tuinen, 

blind van angst

je te verliezen. 

Je zet de trechters 

van de jaloezie

en de erlenmeyers 

van ‘t alleen

tussen de hanenkam-

men 

en het duizend-

schoon

en zingt om mij te 

lokken. 

Achter de bloembed-

den 

geurt driftig de stort-

hoop: 

resten van hersen-

vliezen 

en afgedankte hart-

kamers.

Koolwitjes dwarrelen

dwars door je 

koolstofemissies.

En als ik goed luister 

hoor ik de kleur van 

je longen.

O liefste vriend,

duw nu,

nu.

DE TUIN VAN DUENDE 
EN MAQAAM

Tussen hamer en aanbeeld

بني املطرقة والسندان

Na regen komt zonneschijn

اشتدي أزمة تنفرجي

أمثال هولندية ومقابالتها العربية

هل اخترقت السجون 
األوروبية من طرف 

التكفيريين؟

االحداث اإلرهابية األخيرة التي تعرضت كل من فرنسا 
وبلجيكا وذهب ضحيتها أبرياء ال ذنب لهم، طرحت عدة 
أســئلة عند الرأي العام األوروبي والعربي املسلم من 
بينها من املسؤول عن هذا التجذر والتطرف الذي أصاب 
بعض الشباب من اجليل الثالث من أبناء املهاجرين، وما 
قيل عن دور شبكات التواصل االجتماعي ال يقدم شرحا 

وافيا خلبايا هذه الظاهرة و جذورها.

تفجيرات بروكسل كشفت للعالم أن الشباب املتورط 
في التفجيرات مر على الســجون في بلدانهم ولهم 
سوابق قضائية، اكتشاف هذا االمر أدى إلى طرح اخلبراء 
األمنيني واملراقبني ســؤال مفاده كيف حدث في داخل 

السجون االوروبية ومن املسؤول؟؟

اإلجابات ســتكون بالتأكيد عنــد البحث عن الوعاظ 
الذيــن يقدمون النصائح والــدروس الدينية والتي من 
املفــروض ان يكون هدفها املســاهمة في إعادة إدماج 
الشــاب في اجملتمع عبر إقناعه بان ســبب سجنه هو 
خروجــه على القيم، الن الســرقة والقتل من االفعال 
احملرمة واجملرمة في كل اجملمعات املتدينة وغير متدينة 

ألنها وببساطة قيم إنسانيه نتقاسمها جميعا.

فهل مــن كان لهم واجب املســاعدة والتخفيف من 
معاناة الشــباب وإرجاعهم إلى الطريق السوي أخلوا 
بهذه املهمة النبيلة؟ واشتغلوا “كمكفراتية” خاصة ان 
الشباب الذي ولد في املهجر الكثير منهم غير محصن 
وال ميلك املعرفة اجليدة للدين االسامي وال يعرف حتى 
اللغة العربية ومقاصدها وينبهر بسرعة امام خطيب 
بارع  قد يســتغل هذه الفرصة لنشــر فكره املتطرف 
والتكفيري. لقد اســتطاع مروجي التكفير ان يجندوا 
2500 شــاب من اوروبا إلحلاقهم بداعش في ســورية، 
وحتولت عودتهم  إلى بلدانهم وعائاتهم في اوروبا إلى 
كابوس حقيقي لعائاتهم والسلطات االمنية التي ال 

تعرف كيف تواجه االزمة واملعضلة. 

إعادة تأهيل هؤالء الشــباب املغرر بهم عملية صعبة 
ومعقدة ولكنها الطريــق األوحد إلعادة ادماجهم في 

اجملتمع.

خلضر فراط
اعامي جزائري مقيم ببروكسل
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الأخرية

االرتباك احلاصل في املوقف الفرنسي بعد عقد املؤمتر 
الدولي للســام بني الفلسطينيني واالسرائيليني بني 
حتديد املوعد ثم التراجع عنــه والعودة الختيار موعد 
جديد أظهر بشــكل واضح أن فرنســا ومن خلفها 
أوروبا عاجزة عن الضغط على اسرائيل لصالح القيم 
التي تبنتهــا وأنفقت عليها املــال الكثير لتكريس 
حل الدولتني فلســطني الى جوار اســرائيل بســام 
واستقرار وفق رؤية عاملية إلنهاء الصراع التاريخي لم 
مينع التوصل لها سوى التطرف االسرائيلي واالنحياز 

األمريكي.

فرنسا كانت تتمنى أن تشارك ادارة الرئيس األمريكي 
بــارك أوباما في اواخر عهدها في مؤمتر الســام بعد 
أن وجــه نتنياهو وفريقه كثير مــن الصفعات لإلدارة 
االمريكية، لكــن أمريكا في زمن االنتخابات خضعت 
لضغط اللوبي اليهودي وأمواله التي ستحدد بدرجة 
كبيــرة احلزب الفائز نهاية العام اجلاري هل ســيكون 

جمهوريا أم دميقراطيا.

الرأي العــام األوروبي وبرملاناته اختار بشــكل واضح 
تصنيف حكومــة االحتال في دائــرة “معاداة فرص 
الســام” وأقر نواب الشــعوب األوربية حق الشعب 
الفلسطيني في التخلص من أخر احتال في العالم 
مبا يضمن اســرائيل ولو مبشــاركة قوات حلف الناتو 
على حدود الدولة املنتظرة، كما أن اخلطاب السياسي 
الفلســطيني االيجابي جتاه الســام وضرورة وقف 
االستيطان على االراضي احملتلة عام 67 وفق الشرعية 
الدولية، موقف فلسطيني شكل نقطة ارتكاز أوروبية 

واحراج كبير لانحياز االمريكي.

الرســائل التي أرسلها الرئيس املصري الوصي بدرجة 
كبيرة على القضية الفلسطينية، برغبته في تسوية 
إقليمية بديلة عن التســوية الدولية التي تطرحها 
باريس شكل ضغط اضافي على اجلمهورية الفرنسية 
التي ال تريد فشــل جهودها لذلك حترك رئيس الوزراء 
الفرنسي نحو تل أبيب حملاولة اقناع التحالف اليمني 
بالتعاطي مــع اعان باريــس وعدم “تقــزمي” اجلهود 
الفرنســية لوضع “مبادئ تنفيذية” حلــل الصراع مبا 

يخدم االستقرار في عموم املنطقة امللتهبة.

املؤمتر الدولي بباريس شــكل اختبــار حقيقي ملوقف 
أوروبا عموما وقوة حضورها الدولي، لكن قدرة عاصمة 
احلرية على اطاق عملية سام جادة يبدو أنها ضعيفة 

ومحرجة أمام مخططات حكومة نتيناهو – ليبرمان

أوربا تخشى إسرائيل

أسرة التحرير

لطاملا كثر اللغط بــني األوروبيني منذ 
بداية األزمة السورية والعراقية، فعبروا 
عــن انزعاجهــم من توافــد الاجئني 
متناسني كيف استقبلتهم مخيمات 
الشــرق األوســط أثناء احلرب العاملية 

الثانية.

فمنــذ اندالع احلرب في ســوريا قبل 5 
ســنوات، ســعى املايني من الاجئني 
الســوريني إلى الوصول ملوانــئ أوروبا 
برا أو بحرا مــن خال تركيا وعبر البحر 
العجوز  بالقارة  مستنجدين  املتوسط 
عســاها "ترد اجلميــل"، لكن رجاءهم 

قوبل باالستنكار والرفض واخلوف.

نفس هــذا الطريق عبره الاجئون منذ 
أكثــر مــن 70 عاما، لكــن حينها لم 
يكونوا سوريني، إمنا أوروبيون عبروا نفس 

الطرق في االجتاه املعاكس.

حيــث نشــر موقــع "بوبلــك راديو 
حيث  تقريــرا   ،)PRI( إنترناشــيونال" 
قامــت منظمــة اإلغاثــة والاجئني 
بالشرق األوســط أثناء احلرب العاملية 
الثانيــة، مخيمــات جلوء في ســوريا 
ومصر وفلســطني، لتكون ماذا آلالف 

الاجئني األوروبيني.

ووفقــا للتقرير، كانــت املنظمة جزءا 
حول  الاجئني  مخيمات  شــبكة  من 
العالــم، وكانت احلكومــات الوطنية 
هي املســؤولة عــن إدارتها بشــكل 
شامل. كما ساهمت في إدارة اخمليمات 
مجموعات تابعة ملنظمات دولية مثل 
والصليب  الدوليــة  الهجــرة  خدمة 
األحمــر ومنظمــة الشــرق األدنــى 

ومنظمة أنقذوا األطفال.

وفي مــارس 1944، أصدر املســؤولون 
الذيــن عملوا فــي منظمــة اإلغاثة 

الدولية  الهجــرة  وخدمات  والاجئني 
تقارير عن مخيمات الاجئني كجزء من 

جهود تطوير الظروف املعيشية بها.

تفاصيل  على  التقاريــر  تلك  واحتوت 
دقيقــة عــن حالة اخمليمات مشــيرة 
إلــى وجود الجئــني فروا مــن بادهم 
مثل بلغاريا وكرواتيــا واليونان وتركيا 
ويوغســافيا وغيرهــا، وجميعهــم 
اضطــروا للتأقلــم مع احليــاة داخل 

اخمليمات في الشرق األوسط.

الاجئــني  مــن  أي  وصــول  ولــدى 
للمخيمات، كان عليهم أوال التسجيل 
في اخمليم واحلصول على بطاقة تعريف 
خاصة حتتوي مجموعة من املعلومات 
التعريفي  والرقم  الاجئ  اســم  مثل 

اخلاص وتعليمه وعمله ومهاراته.

الاجئــني كانوا  أن  التقريــر  ويذكــر 
يتمتعون ببعض املميزات منها التجول 
للمدن،  برحات  والقيــام  اخمليم  خارج 
إليها  الطريق  جتاوزت مسافة  بعضها 

العديد من األميال.

ويشــترون  احملال  يدخلون  كانــوا  كما 
اإلمدادات األساسية ويشاهدون األفام 

أو ببســاطة  في الســينمات احمللية، 
ينعمــون بالقليــل مــن الترفيه غير 

املوجود في حياة اخمليم.

وكانوا يحصلــون على نصف حصص 
مؤنة اجليش يوميا كما اهتم املسؤولون 
عن اخمليمات باألطعمة املقدمة بحيث 
تتناسب مع العادات والتقاليد الدينية 
واالجتماعية اخلاصــة بكل مجموعة 

عرقية في اخمليم.

ويختتم التقرير بالتذكير بالتشابه بني 
األمس واليوم، فحال الاجئني اليوم هو 
نفسه حال من سبقوهم من الاجئني 
األوروبيني في مخيمات الشرق األوسط، 
كاهما ســعى للحصــول على حياة 

طبيعية قدر اإلمكان.

وحســب الوكالــة الدوليــة لاجئني 
التابعة لــألمم املتحدة، يوجــد حوالي 
500 ألف الجئ ســوري مسجلني في 
مخيمات الاجئني اليوم، ويوجد حوالي 
5 مايني سوري اضطروا ملغادرة بادهم 

منذ بدء الصراع في سوريا.

املصدر: ساسة بوست

قبل 70 عاما..
الأوربيون لجئون يف �سوريا وم�سر وفل�سطني

مت تعيني جنمة هوليوود أجنيلينا جولي أستاذا في مدرسة 
االقتصاد والسياســة بلنــدن. جاء ذلك علــى املوقع 
الرسمي للمدرسة. وقال املوقع إن املدرسة ستقوم قريبا 
بتأســيس مركز لقضايا املرأة والسام واألمن سترعاه 
جولي كمبعوثة خاصة إلدارة املفوض األممي الســامي 
لشؤون الاجئني. وأوضح املوقع إن أجنيلينا جولي ستلقي 
احملاضرات وستشارك في الدراسات واألنشطة العلنية. 
كما إنها ستمارس نشاطا يرمي إلى ضمان املساواة بني 

اجلنسني ورفع دور املرأة في االقتصاد والسياسية.

أنجيلينا جولي أستاذة 
اقتصاد وسياسة
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