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هدنة جديدة في حلب مدتها عشر ساعات
يف الوق��ت ال��ذي يتم�س��ك فيه الط��ران الرو�س��ي وال�س��وري 
بتعليق الطلعات يف �س��ماء املدينة، اعلنت مو�س��كو عن هدنة 
اإن�س��انية جدي��دة يف حلب يوم اجلمعة املقب��ل. وقالت وزارة 
الدف��اع الرو�س��ية يوم اأم�س الأربعاء "اإنه��ا بناء على اأمر من 
الرئي�س فالدمير بوتني �س��تمد وقفًا ل�س��ن ال�رضبات اجلوية 
عل��ى مدينة حل��ب ملدة ع�رض �س��اعات ي��وم اجلمع��ة املقبل. 
واأو�س��ح اجلرنال فالري غرا�س��يموف رئي�س هياأة الأركان 
العام��ة للق��وات امل�س��لحة الرو�س��ية، اأن��ه مت تن�س��يق الهدنة 
ومدتها 10 �ساعات، مع القيادة ال�سورية. وقال غرا�سيموف 
يف ت�رضيح �سحفي اول ام�س، "جتنبا لهدر الأرواح الب�رضية، 
قرر وزير الدفاع الرو�سي بتفوي�س من القائد الأعلى للقوات 
امل�س��لحة فالدمي��ر بوت��ني، اإعالن هدن��ة اإن�س��انية يف حلب 
من ال�س��اعة التا�س��عة �سباحا وحتى ال�س��اعة ال�سابعة م�ساء 
ي��وم 4 نوفمرب". واأكد اجل��رنال اأن كافة املمرات التي �س��بق 
للمرك��ز الرو�س��ي املعني مب�س��احلة الأط��راف املتنازعة يف 
�س��وريا، اأن حدده��ا خل��روج املدنيني وامل�س��لحني من حلب، 
�س��تبقى مفتوحة. واأو�سح غرا�س��يموف اأن مركز امل�ساحلة 
الرو�س��ي والقوات ال�س��ورية احلكومية �سي�س��منان اأمن اأفراد 
الت�س��كيالت امل�س��لحة واملدنيني اأثناء اخلروج م��ن حلب، اإذ 
�ستن�س��حب وحدات اجلي�س ال�س��وري مع معداتها من املمرين 
املخ�س�س��ني للم�سلحني. ودعت هياأة الأركان الرو�سية اأفراد 
الت�س��كيالت امل�س��لحة التي تن�س��ط يف اأحياء حل��ب ال�رضقية، 
اإىل وق��ف القت��ال واخلروج م��ن املدينة حاملني اأ�س��لحتهم. 
وذكر غرا�س��يموف باأن امل�س��لحني يتكبدون خ�سائر كبرة، 
ومل يع��د باإمكانه��م اله��روب م��ن املدين��ة. واأو�س��ح "منيت 
بالف�س��ل،  احل�س��ار  لخ��راق  امل�س��لحني  حم��اولت  كاف��ة 
وتكب��د الإرهابي��ون خ�س��ائر ب�رضية كب��رة، بالإ�س��افة اإىل 
فقدانه��م اأ�س��لحة ومع��دات قتالي��ة كث��رة. ومل يع��د اأمامهم 
اإمكاني��ة للهروب من املدينة". وتاب��ع "نظرا لعجز �رضكائنا 
الأمريكيني عن الف�س��ل بني املعار�سة والإرهابيني، نتوجه 
مبا���رضة اإىل جميع ق��ادة التنظيمات امل�س��لحة بدعوة وقف 
القت��ال واخلروج من حلب مع اأ�س��لحتهم. وقد مت فتح ممرين 
لهم، و�س��يتم �س��حب كاف��ة الق��وات احلكومية واملع��دات من 

حميطهم".

اأق��ال الأم��ني الع��ام لالأمم املتح��دة بان كي م��ون قائد 
ق��وة حف��ظ ال�س��الم التابع��ة ل��الأمم املتح��دة يف جنوب 
ال�س��ودان، بعد ن�رض نتائج حتقيق ك�سف عجز تلك القوات 
عن حماية املدنيني اإب��ان اأعمال عنف وقعت يف يوليو، 
بعا�س��مة جنوب ال�س��ودان جوبا بني الق��وات احلكومية 
وقوات رياك م�س��ار النائب ال�س��ابق لرئي�س البالد. وقال 
املتحدث با�سم الأمني العام �ستيفان دوجاريك اإنه طلب 
تغي��را فوريا لقائد قوة حفظ ال�س��الم الأممية يف جنوب 
ال�س��ودان املعروفة اخت�سارا با�سم "يونيمي�س"، ويتوىل 
قي��ادة هذه الق��وة منذ مايو اجل��رنال الكيني جون�س��ون 
موغوا كيم��اين اأوديكي. واأ�س��اف دوجاري��ك اأن الأمني 
العام ي�س��عر با�س��تياء عميق من نتائج التحقيق، وبقلق 
بالغ من الإخفاقات اخلطرة التي ك�س��ف عنها. وخل�س 
حتقي��ق ل��الأمم املتح��دة اإىل اأن ا�س��تجابة جن��ود حف��ظ 
ال�سالم التابعني لها يف جنوب ال�سودان كانت "فو�سوية 
وغ��ر فعالة" يف مواجهة اأعم��ال العنف التي وقعت يف 
يوليو، ومل يوؤمنوا حماية للمدنيني. واأفاد التحقيق باأنه 
وجهت عدة طلبات اإىل قوة حفظ ال�س��الم لإر�س��ال قوات 
مل�س��اعدة مدنيني تعر�س��وا لنتهاكات ج�س��يمة حلقوق 
الإن�س��ان، ولك��ن كتائ��ب "يونيمي���س" رف�س��ت الطل��ب 
وقالت اإن عنا�رضها م�س��غولون متاما. واأو�س��ح التقرير 
اأن اأفراد البعثة الأممية بجنوب ال�س��ودان اأخلوا مواقعهم 
واأخفق��وا يف تلبي��ة نداءات ا�س��تغاثة من عم��ال الإغاثة 
الذي تعر�س��وا لهجوم من ق��وات حكومية بفندق جماور 

يف 11 يوليو.

اإلعدام لقاتل رجال الشرطة في كازاخستان

فرنسا تنقل األطفال المهاجرين من كاليه 
إلى مراكز استقبال

بان يقيل قائد قوة حفظ 
السالم بجنوب السودان

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا في الضفة والقدس

اأملات��ا/ متابع��ة: حكمت حمكمة مبدينة اأملاتا يف كازاخ�س��تان يوم ام�س الربعاء، 
بالإع��دام على ر�س��الن كوليبكبايفا املتهم بقتل 10 اأ�س��خا�س، بينه��م 8 من اأفراد 
ال�رضطة. وبح�س��ب م�س��ادر كازاخ�س��تانية، فقد اعرف ر�س��الن بذنبه، وبرر �س��بب 
ارتكاب��ه اجلرمية باأن ال�س��حايا كانوا على "الطريق اخلط��اأ"، منوها باأنه انتقم من 
العنا�رض الأمنية لأنهم "كانوا ي�س��طهدون ويالحقون امل�س��لمني اأخوته يف الدين". 
كما حكمت املحكمة على خم�سة اأ�سخا�س اآخرين بال�سجن لفرات تراوح بني ثالثة 
اإىل ع���رضة اأعوام، بتهم حيازة غر م�رضوعة لالأ�س��لحة وت�س��نيع الأ�س��لحة النارية، 
واأثبت ال�س��لطات اأنهم تورطوا مع ر�سالن يف بع�س الأن�سطة العدائية دون �سلوعهم 
يف اأحداث اأملاتا. وكان ر�سالن )26 عاما( قد هاجم مركزا لل�رضطة يف 18 يوليو/
متوز املا�سي وقتل 10 اأ�سخا�س ومت القب�س عليه من قبل القوات الأمنية يف نف�س 
اليوم.  وذكرت جلنة الأمن القومي يف كازاخ�س��تان اأن املعتقل ق�سى عقوبة �سابقة 
يف ال�س��جن وله ات�س��الت مع ال�س��لفيني. ي�س��ار اإىل اأن هجمات اإرهابية ا�س��تهدفت 
مراكز لل�رضطة والأجهزة اخلا�س��ة مبدينة اأملاتا يف ال�18 من يوليو/متوز املا�سي 

اأ�سفرت عن مقتل عدد من الأ�سخا�س من بينهم عنا�رض من ال�رضطة.

كاليه/ متابعة: بداأت ال�س��لطات الفرن�س��ية نقل نح��و 1500 طفل مهاجر دون 
رفق��ة الأهل من موقع خميم متت اإزالته اإىل مراكز ا�س��تقبال يف خمتلف اأرجاء 
الب��الد يوم ام���س الأربعاء، يف حني مازال اخلالف م�س��تمراً مع بريطانيا على 
من الذي يتعني عليه تويل رعاية الق�رض. وكان مت ت�سكني الق�رض ب�سكل موؤقت 
يف حاويات �سفن مت حتويلها اإىل �سكن على اجلانب ال�سمايل املطل على البحر 
يف كالي��ه، بعد اأن هدم املخيم الذي يطلق عليه "الغابة". وجرى اإعادة توطني 
األوف املهاجرين يف خمتلف اأرجاء فرن�س��ا. وت�ساعدت التوترات الدبلوما�سية 
بني لندن وباري�س خالل الأيام القليلة املا�سية، بعد اأن حث الرئي�س الفرن�سي 
فرن�س��وا هولن��د رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة تري��زا ماي على حتمل ن�س��يب 
بريطانيا من امل�سوؤولية عن الق�رض، فيما دعا م�سوؤولون بريطانيون فرن�سا اإىل 
رعايتهم ب�س��كل اأف�س��ل.  وقال م�سوؤول من كاليه اإن نحو 70 حافلة �ست�ستخدم 
يف نق��ل الأطفال، وكان هناك م�س��وؤولون م��ن وزارة الداخلية الربيطانية على 

منت احلافلة الأوىل.

القد���س/ متابع��ة: اعتقلت قوات الحتالل الإ�رضائيلي ي��وم ام�س الأربعاء، 21 
مواطن��ًا فل�س��طينيًا من خمتلف مدن ال�س��فة الغربية والقد�س. وقالت م�س��ادر 
حملية اإن قوات الحتالل الإ�رضائيلي اعتقلت اأحد ال�س��بان بعد اإ�س��ابته بعيار 
ن��اري اأطلقه اجلنود على قدمه يف خميم الدهي�س��ة، فيما اعتقلت اأربعة �س��بان 
اآخري��ن خ��الل عملي��ة القتح��ام. ويف خميم عاي��دة اعتقل��ت القوات اأ�س��رين 
حمرري��ن، فيم��ا اعتقل��ت اآخ��ر من منطق��ة بئر عونة غ��رب بيت ج��ال. وطالت 
العتقالت ع��دة بلدات وحمافظات، كنابل�س وطولك��رم وخميم العروب وبلدة 
�س��ور باه��ر بال�س��فة الغربية، والعي�س��وية يف القد���س املحتلة.  ي�س��ار اإىل اأن 
قوات الحتالل الإ�رضائيلي تقوم باعتقالت �س��به يومية بحق الفل�سطينيني يف 
ال�س��فة والقد�س، وكثفت حملة اعتقالتها بعد الهبة ال�س��عبية التي انطلقت منذ 

اأكرث من عام.

 

بغداد ــ خاص

جوبا  ــ متابعة 

واشنطن ــ متابعة

يكث��ف الرئي�س المرك��ي باراك اوباما جهوده ل�س��مان 
انتخ��اب هي��الري كلينت��ون خليفة ل��ه، ويرك��ز من اجل 
نق��ل احلما�س��ة التي يثره��ا ب��ني موؤيديه اىل املر�س��حة 
الدميوقراطية على عبارة ميكن ان تخت�رض هذه الر�س��الة 
ه��ي "افعلوا ذلك من اأجلى". يتمتع اوباما الذي �س��ارفت 
وليته على النتهاء بن�سبة �سعبية ميكن ان يح�سده عليها 
العدي��د من الروؤ�س��اء املنتهي��ة ولياتهم )%54 بح�س��ب 
ال�س��تطالع الخر ملعه��د غالوب(. ويف الي��ام الخرة 
املتبقي��ة له، يذرع اوباما الوليات التي يتوقع ان ت�س��هد 
املناف�س��ة الكرب يف ال�س��تحقاق الرئا�سي يف الثامن من 
ت�رضي��ن الثاين/نوفم��رب احلايل. يف كل حمط��ة، لن يوفر 
اوباما املديح ل"هيالري" التي "مل يكن اي رجل او امراأة 
يوما موؤهال مثلها لهذا املن�س��ب" والنتقادات ملناف�سها 

�س��يكون  ان��ه  "ق��ال  ال��ذي  ترام��ب  دونال��د  اجلمه��وري 
م�ست�س��ارا لنف�س��ه لأنه يتمت��ع بالقدرات العقلي��ة الكافية 
لذل��ك. لكن من يتكلم بهذا ال�س��كل فعال؟". لك��ن اوباما ل 
ين�س��ى اللجوء غالبا اىل الدعاب��ة او الركيز على اجلانب 
ال�سخ�سي. وقال امام املوؤمتر العام للحزب الدميوقراطي 
يف فيالدلفي��ا يف اواخ��ر متوز/يوليو "ا�س��الكم ان تبذلوا 
لهي��الري كلينت��ون ما بذلتم��وه لأجلي". بعدها بب�س��عة 
ا�س��ابيع، م�س��ى ابعد من ذلك، وحث ال�س��كان ال�سود على 
التعبئة لأجل كلينتون. وحذر اوباما خالل ع�س��اء �س��ارك 
فيه نواب �س��ود يف الكونغر�س "بعد م�ساركة تاريخية يف 
2008 ويف 2012، خ�سو�س��ا من قبل ال�سود، �ساأعترب 
المر مبثابة اهانة �سخ�س��ية واهانة لإرثي اذا مل حت�سل 
مث��ل ه��ذه التعبئ��ة يف النتخابات احلالي��ة". وقال "هل 
تري��دون توديع��ي ب�س��كل لئ��ق؟ اذهب��وا و�س��وتوا". - 
"كما ح�س��ل قبل ثماين �س��نوات" - يقول ا�س��تاذ العلوم 

ال�سيا�س��ية يف جامع��ة برين�س��تاون جولي��ان زيلي��زر ان 
اوباما "يدرك على غ��رار فريق حملة )هيالري كلينتون( 
ان املر�س��حة الدميوقراطية ل تثر حما�س��ة كبرة"، وهو 
يح��اول تعبئة التحالف الذي او�س��له اىل �س��دة احلكم يف 
الع��ام 2008". ال�س��يدة المركي��ة الوىل ال�س��ابقة التي 
تطم��ح لن ت�س��بح اأول ام��راأة يف البي��ت الأبي���س تدرك 
ذل��ك اي�س��ا: للف��وز م�س��اء الثام��ن م��ن ت�رضي��ن الثاين/
نوفم��رب ل بد له��ا من تعبئة قوية بني الن�س��اء وال�س��باب 
وال�س��ود واملتحدرين من اأ�س��ل لتيني. مع ان العديد من 
الروؤ�س��اء املنتهية ولياته��م ايدوا حملة مر�س��ح حزبهم، 
لكن من ال�س��عب العثور على مقابل يف التاريخ ال�سيا�سي 
المرك��ي احلدي��ث لرئي���س م�س��ى بعي��دا اىل ه��ذا احلد. 
ي�سدد لري �س��اباتو من جامعة فرجينيا على ان "دوايت 
اآيزنهاور �سدد على ال�س��تمرارية التي �سي�سكلها ريت�سارد 
نيك�س��ون يف انتخابات الع��ام 1980 ورونالد ريغن قام 

بالأمر نف�س��ه مع جورج بو�س الب يف العام 1988 لكن 
اي رئي�س مل يركز اىل هذا احلد على اجلانب ال�سخ�سي يف 
حججه". امام ح�سد من ال�سباب م�ساء الثالثاء يف جامعة 
كابيت��ال يونيفر�س��يتي يف كولومبو�س، دع��ا اوباما اىل 
ال�سمود يف اليام الخرة، متحدثا عن "ا�سبوع لن يكون 
باإمكانكم فيه الراخي". وم�س��ى اوباما الذي رفع اكمام 
قمي�س��ه البي���س وبدا علي��ه ال�س��تمتاع فعلي��ا باأجواء 
احلمل��ة النتخابي��ة "اعمل��وا بجد م��ن اجلها كم��ا فعلتم 
م��ن اجل��ي". وا�س��اف ان كلينت��ون "جعلت مني رئي�س��ا 
اأف�س��ل"، يف ا�س��ارة اىل ال�س��نوات الرب��ع التي ام�س��تها 
عل��ى را���س وزارة اخلارجي��ة. وختم اوبام��ا بالقول امام 
ح�س��د متحم�س "اطلب منكم بب�ساطة ما طلبته قبل ثماين 
�س��نوات. ان توؤمن��وا بقدرتكم على اح��داث تغير"، مرددا 
"اخت��اروا المل! اختاروا الم��ل!"، يف تلميح اىل حملته 

التاريخية يف العام 2008.

 اكدت الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�س��ية مبحافظة 
م��اأرب يف اجتم��اع م�س��رك له��ا رف�س��ها خلطة 
الت�س��وية التي قدمه��ا مبع��وث الأمم املتحدة اإىل 
اليم��ن ا�س��ماعيل ولد ال�س��يخ باعتباره��ا جاءت 
على ال�س��د م��ن تطلعات وام��ال ال�س��عب اليمني. 
وفقًا ملا ذكره موقع "مين بر�س"، ام�س الربعاء، 
اعت��ربت الأحزاب وه��ي )املوؤمتر ال�س��عبي العام، 

حزب الر�ساد ال�س��لفي، احلزب ال�سراكي اليمني، 
اأن  النا���رضي(،  ال�س��عبي  الوح��دوي  والتنظي��م 
اأي ت�س��وية �سيا�س��ية ل ت�س��تند عل��ى املرجعيات 
الث��الث املتمثل��ة يف املبادرة اخلليجي��ة واآليتها 
التنفيذي��ة، وخمرجات احلوار الوطن��ي، وقرارات 
جمل���س الأم��ن ذات ال�س��لة، فهي ت�س��وية تكر�س 
النق��الب عل��ى التوافق��ات الوطني��ة وال�رضعي��ة 
املتمثل��ة بالرئي���س املنتخ��ب عبدرب��ه من�س��ور 
ه��ادي رئي���س اجلمهورية كم��ا تهدر ت�س��حيات 

ال�س��عب اليمني ال��ذي قاوم النق��الب منذ حلظته 
الأوىل ول زال يوا�س��ل الكفاح ويقدم الت�سحيات 
حتى اللحظة الأخرة". اأ�سادت الأحزاب يف بيان 
له��ا بالنت�س��ارات الكبرة الت��ي يحققها اجلي�س 
واملقاوم��ة ال�س��عبية يف خمتل��ف اجلبه��ات على 
امللي�سيات النقالبية، وجددت دعمها الال حمدود 
للجي���س واملقاوم��ة وطالبت ب�رضورة م�س��اعفة 
دعمها نوعيًا والهتمام والرعاية با�رض ال�س��هداء 

وعالج اجلرحى. 

أوباما يدعو مؤيديه للتصويت من أجل كلينتون

اليمن: األحزاب السياسية في مأرب ترفض مبادرة ولد الشيخ

مأرب ــ متابعة

اأم��ا الآن، فتع��اين الدمن��ارك وعا�س��متها كوبنهاغن 
من ا�س��تعال اأ�س��عار �سوق ا�ستئجار ال�س��كن. لكل �سيء 
رائ��ج �رضيبت��ه، يف نهاي��ة املط��اف. ونظ��راً للزيادة 
القادم��ني  تدف��ق  اأدى  كوبنهاغ��ن،  يف  ال�س��كانية 
اجل��دد اإىل نق�س يف ال�س��كن، خ�سو�س��ًا عندما يتعلق 
الأم��ر بامل�س��اكن املوؤج��رة، حيث يتف��وق الطلب على 
العر�س. وتتوق��ع بلدية كوبنهاغ��ن اأن حتقق املدينة 
منوا �س��كانيا ي�س��ل جمموعه اإىل 11 األف �سخ�س يف 
نهاي��ة عامنا ه��ذا، ومبا يقرب م��ن 100 األف بحلول 
عام 2027. "�سن�س��ل اإىل نقط��ة حتول نوعية يف هذا 
الع��ام عندم��ا نتج��اوز رق��م 600 األ��ف كوبنهاغني. 
ويعني هذا اأننا �س��نظل بحاجة ما�ّسة اإىل بناء م�ساكن 
يقدر على �رضائها �س��كان كوبنهاغن من ذوي الدخول 
العتيادية"، ح�سبما يقول رئي�س بلدية املدينة فرانك 
ين�سن. تاأمل املدينة يف حتديد 9 اآلف مقيم جديد من 
موظفي الطبق��ات الدنيا واملتو�س��طة، وعملت البلدية 
ما بو�س��عها لتتجن��ب حت��ول املدين��ة اإىل مدينة ذات 

�سقق فاخرة فقط.
تغير كبر

يوجد �سببان رئي�سيان لرتفاع املناف�سة على ال�سكن، 
وهما زي��ادة عدد املتزوجني اجلدد م��ن الدمناركيني 
ممن يبق��ون يف املدينة حامل��ا يوؤ�س�س��ون عائلة بدل 
النتقال اإىل �س��واحيها املجاورة، اإ�س��افة اإىل زيادة 
ع��دد املنتقلني لالإقام��ة يف املدينة. ويقول م�س��وؤولو 
املدين��ة اإن هناك حاجة لبناء 45 األف وحدة �س��كنية 

جديدة خالل ال�س��نني الع�رض القادمة لتلبية متطلبات 
الزيادة ال�سكانية.

وتوجد الكثر من م�ساريع البناء اجلديدة يف املدينة، 
وكارلزب��رغ  نوردهاف��ن  اأحي��اء  يف  وبالأخ���س 
باي��ن، و�سلو�س��هوملن، وجميعها كانت �س��ابقًا اأحياًء 
�رضك��ة  مدي��رة  لر�س��ن،  ت�س��ارلوت  لك��ن  �س��ناعية. 
"م�س��اكن كوبنهاغن" والتي ت�س��اعد املغربني على 
اإيجاد اأماكن �سكن يف املدينة، تراودها خماوف؛ فقد 
ل تكون هذه الأحياء، بال�رضورة، مفيدة ملن يبحثون 

عن �سكن لتاأجره.
"مما يوؤ�س��ف له اإن معظم ال�س��قق الت��ي ُتبنى حديثًا 
يف كوبنهاغ��ن هي كب��رة وغالية. نحتاج اإىل �س��قق 
اأ�س��غر باأقل م��ن 10 اآلف كرون��ا دامناركية )حوايل 
1،500 دولر اأمريكي( يف ال�سهر، لكي تلبي الطلب." 
و�س��يكلفك �رضاء �سقة مب�ساحة 97 مرا مربعا يف حي 
كارلزبرغ باين، اأو مب�س��احة 70 مرا مربعا يف حي 
نوردهاف��ن، قراب��ة 3.4 ملي��ون كرون��ا )501،422 
�س��قة  تاأج��ر  يكل��ف  وللمقارن��ة،  اأمريك��ي(،  دولر 
مب�س��احة 100 م��ر مرب��ع مطلة عل��ى البحر يف حي 
نوردهاف��ن حالي��ًا ح��وايل 18 األف كرون��ا )2،655 

دولر اأمريكي( �سهريًا.
م�ستويات خمتلفة

اأ�س��بح �س��وق الإيج��ارات يف املدينة معقداً ب�س��كل ل 
ي�س��دق، وت�س��وده املناف�س��ة امل�س��تعرة، ح�س��ب ق��ول 
لر�سن. وت�س��يف: "اإن اأكرب التحديات التي تواجه من 
ياأم��ل يف النتق��ال للعي�س يف املدينة هي اأن ال�س��قق 
املتوف��رة لالإيج��ار قليلة ج��داً بينما يزي��د الطلب عن 

املعرو�س". لي�س غريبًا اأن البع�س يق�سي ثالثة اأ�سهر 
يف حماول��ة اإيج��اد �س��قة ذات قيم��ة اإيجار منا�س��بة. 
تتف��ق م��ع ذلك تري��ن لوهمان بيدر�س��ن، الت��ي قررت 
الع��ودة اإىل الدمنارك م��ن الربتغال يف ع��ام 2015.

وتق��ول بيدر�س��ن: "حتتاج اإىل زي��ارة مواقع الإنرنت 
منذ ال�س��باح الباكر، واأن توا�سل حتديث ال�سفحة )اأو 
ال�س��فحات(، واإل �سُتعر�س �س��قة على موقع ما لتطر 
من يديك خالل �س��اعات".ومل جتد بيدر�س��ن اأية م�سقة 

لغوية لتبحث عن غايتها، لكونها ناطقة بالدمناركية، 
ولكن رغم ذلك "كانت عملية البحث عن �سكٍن كوظيفة 
بدوام كامل". وقد ا�س��تغرق اأمر اإيجاد �س��قة، بالن�سبة 
لبيدر�س��ن، �سهرين.اإن الأنظمة واللوائح املعّدة لتثبيت 
قيم��ة الإيجارات تعقد الأمور اأكرث. ومتامًا مثل مدينة 
نيوي��ورك، ت�س��اهم ه��ذه الأنظم��ة يف املحافظة على 
عدد كبر من ال�س��قق ال�سكنية املخ�س�سة لالإيجار يف 
املب��اين القدمية مبرك��ز املدينة باإيجارات منخف�س��ة 
ب�سكل م�سطنع، لذا فاإنها نادراً ما تفرغ من �ساكنيها. 
ويعني هذا اأن ال�سقق غر امل�سمولة بالأنظمة واللوائح 
)عل��ى �س��بيل املثال، ال�س��قق التي يج��ري تعمرها اأو 
الت��ي ُبني��ت بعد ع��ام 1991(، ت�س��بح غالي��ة الثمن 
عند حماولة ا�س��تئجارها، ح�س��بما تو�سح لنا لر�سن. 
ويكلف اإيجار �س��قة مب�ساحة 70 مرا مربعا، وتخ�سع 
للوائح �س��بط الإيج��ارات، مبلغًا زهي��داً يقدر بحوايل 
6،400 كرونا )943 دولر اأمريكي( �س��هريًا، بينما 
ي�س��ل معدل اإيجار �س��قة بغرفة نوم واحدة يف �س��وق 
الإيج��ارات غ��ر اخلا�س��عة للوائ��ح والأنظم��ة، ويف 
مرك��ز املدينة قراب��ة 8،634 كرون��ا )1،272 دولر 
اأمريك��ي(. كما اأن ما ن�س��بته واحد اإىل �س��تة يف املئة 
م��ن امل�س��اكن املوؤج��رة ق��د ُبني��ت بعد ع��ام 1991، 
ح�س��ب تقارير تعود اإىل عام��ي 2015 و 2016. كما 
يزيد اأ�س��حاب العق��ارات من الطني بلة لكي ي�س��منوا 
ح�س��ولهم على عقد طويل. فلي�س من امل�س��تغرب على 
�س��بيل املث��ال اأن ُيطلب منك دفع اإيجار �س��بعة اأ�س��هر 
مقدما لت�س��من �س��كنًا م��ا. ويتق��دم الكث��رون بطلب 

قر�س لكي ي�ستطيعوا تغطية هذه النفقات. 

الجورنال  ــ متابعة

كوبنهاغن.. معاناة المغتربين إليجاد سكن في العاصمة الدنماركية

تبّواأت الدمنارك، ول�سنوات 
متتالية، مركز ال�سدارة 

يف عدة ا�ستطالعات للراأي 
عن اأكرث الأماكن �سعادة 

على وجه الأر�ض، وذلك ملا 
تت�سف به من م�ستويات 

املعي�سة اجليدة، واأجوائها 
املف�سلة لدى ال�سركات 

النا�سئة، ووجود توازن 
�سحي بني احلياة والعمل.


