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أسمع من أحد حكاّم العراق انـهم سيخوضون معركة
ـدن من تـنـظيم االعمـار كـمـا خـاضوا مـعـركـة حتريـر ا

داعش وانتصروا فيها .
يــأمل أيّ مــراقب أن تــكــون هــنــاك شــفــافــيـة تــنــاسب
الــوضع الــعــراقي الـــذي لم يــعــد يــحــتــمل مــزيــداً من

األغطية .
ملف االعمار متصل بشكل وثـيق بالصفحة العسكرية
الــتي أعــلــنــوا طــيّــهــا وهــمــاً  في حــ أكــد مــسـؤول
اجري ان الـتنـظيم االرهابي أمريـكي أعلم من سـواه 
قادر عـلى الضـرب في امـكنـة كـثيـرة وانه يعـيـد تنـظيم
نفـسه . كـمـا انّ حادثـة احلـويـجة في الـكـمـ الشـهـير
ـــســـألــة في عـــمق االراضـي احملــررة يـــدل عـــلـى إنّ ا

طلوب . األمنية ليست محسومة بالشكل ا
بـداللة ـوصل  الشـفـافيـة لم تـتحـقق في مـلف حتـرير ا
ة وسط ديـنة الـقد ـدفونـة وهي باآلالف في ا اجلثث ا
كميات من األلغام لم يجر التحرك لتنظيفها بالرغم من

مضي فترة طويلة على اعالن التحرير.
ـقـصـوفـة هـنـاك عـوائل كـامـلـة مـدفـونـة حتت الـبـيـوت ا
بقـسوة  وال أحد يـسأل عنـها ألنه ال يوجـد ناجون من

تلك العوائل ليأتي ويسأل . 
تعفنة بحد ذاتـها هي استمرارية للحرب ضد اجلثث ا

دني . ا
مـاذا جـنــيـتم من مــؤتـمـر تـعــالـوا وقـولــوا لـلــعـراقـيــ 
دن احملطمة من تلك وما هي حصة ا الكويت باألرقام 

علنة? وعودة عبر القروض ا االستثمارات ا
ــكن أن يــعـود مــتى  ــنــكــوبــة  ـدن ا قــولـوا ألهــالـي ا
االهالي لبـيوتهم أو متى ترفـع االليات الثقـيلة االنقاض
لكي ينـام الناس في وسط بـيوتهم احملطـمة أفضل لهم

من نوم اخليام في البرد واحلر ?.

ـفـتاح ـفتـاح الـذي قـاد العـرب إلى األنـدلس وأيـضا هي ا سـبتـة هي ا
فقود  للوصول إلى الـفردوس ا ـهاجرين السريـ الذي يحلم به كل ا
ـات بالهـروب من عتـبات الفـقر لكن ومفتـاح كذلك لـنساء مـغربـيات حا
ذقعة الـشيء الذي نتـج عنه حصاد أرواح ـر الذل واالهانـات ا عبر 
ـعـيـشي حيث وصل ـتـهـنات الـتـهريب ا بـريئـة أغـلبـهن من الـنـساء 
عدد الوفيات في معبر باب سـبتة احملتلة إلى ثماني حاالت في أقل من
سـنة. وهـذه ظـاهـرة جرت سـريـعا ومـتـشـابهـة في وقـائـعهـا أمـام حتول
مجتمعي حتتـاج فيه إلى دراسة من طرف مختـص في علم االجتماع
لكشف خـبايا هذه الـوضعية وتـأثيراتهـا على بنـية اجملتمع الـذي يتطلع

ستدامة. للتنمية البشرية ا
اركـات الرفيـعة التي تـباع بنصف ـهربة وعن ا قد نسـمع عن السلع ا
ثمـنهـا األصلي وقد نـعرف أو نـسمع أن بـاب سبـتة يطـلق علـيهـا اليوم
ا من سـبتـة وضع أول خارطة في وت لـكنـنا قد نـتنـاسى أن عا باب ا
العالم في تاريخ اجلغرافية. هذه اخلارطة التي ستضيء لسكان الكرة
هـاجـرين الـسـري األرضـيـة مواقع وأراض كـمـا سـتـقـود فيـمـا بـعـد ا
الكتـشـاف قارات جـديـدة هروبـا من اجملـاعات واحلـروب األهـليـة. هذا
الـعـالم اجلــلـيل هـو الـشـريـف اإلدريـسي الـسـبـتـي الـذي ارتـبط بـاسـمه
ـغـرب وبفـضله أسـدى لـلبـشريـة معـروفـا اليعـوض بثـمن ح تاريخ ا
بيَّن اجلـبال والبـحار واألنهـار أهدى لإلنـسانيـة كتـابا ألفه مـوسوما بـ
شتاق «الذي قسم فيه األرض إلى سبع مناطق وكل منطقة »نزهة ا
قــســمــهـا إلى عــشــرة أقــطـار مــتــســاويـة ويــجب أن ال نــنــسى أيــضـا

دينة سبتة . شخصية القاضي عياض الذي ارتبط اسمه 
ـدن العربيـة تعرف من خالل نـسائها ورجـالها العـلماء الذين وبهذا فا
يـخـلـدون اسـمـهم في الـتـاريخ وبـهـذا فـمـديـنـة سـبـتـة لهـا تـاريخ حـافل
ومجيد إال أنه بعدما كـانت مصدرة للعلم والفـكر للعالم العربي إال أن
واقع احلـال لـألسف ال يـدوم فـهــا هي الـيــوم اسـمـهــا صـار في ذاكـرة
ـغاربـة مـرتـبطـا بـصحـون الـطـاووس والبـطـانـيات الـفـاخرة واألواني ا
البـس الـنـسـائـيـة ـرتـديال وا واألجـهـزة االلــكـتـرونـيـة والــشـكالط وا
سـتعملة وسبب هذا البس ا واألحذية الرياضية والـهواتف النقالة وا
اإلقبال على هذه السلع هو االثمنة اخملفضة فمدينة سبتة سوق حرة

كن شراء أي بضاعة من غير أن تدفع الضرائب عنها.
وما من منزل مـغربي إال ووجدت كل جتـهيزاته من مديـنة سبتـة احملتلة
لـــدرجــة أن مــنـــازل صــارت لــهــا رفـــوف وخــزانــات خـــاصــة بــاألواني
كتبات العامة . وسبتة أو باب هربة التي تنافس كبريات ا والصحون ا
ـا ـوت هي طـريق جـهـنم لـلـبـاحـثـ عن الـثـروة غـيـر الـشـرعـيـة ولـطـا ا
ـمـنوعـات وفي االجتـار في البـشر هـربـ الكـبار في ا أسالت لـعـاب ا
غرب مدينة تخضع لتقلبات مزاج الدرهم وهي تعرف في كل مناطق ا
في زواجه مع األورور فـي مـغــامـرات الــصـعــود والـهــبـوط إال أن بـاب
ــرور مـنه إلى جـحــيم لـلـعــابـرين قـد ســبـتـة أو (الـديــوانـة) سـيــتـحـول ا

يستغرق ألزيد من عشر ساعات.
وتـسـتــقـبل مـديــنـة سـبــتـة أكـثـر من  10آالف سـيـارة يــومـيـا إال أنه ال
ائة كـنهـا استـقبال أكـثر من  1500 سيـارة يوميـا حيث أن 80 با
دينة احملتـلة مخصصة لنقل البضائع من السيارات التي تدخل إلى ا

تهني التهريب. التي هي في ملكية 
مــا أصـبـح يـجــري اآلن في بــاب سـبــتــة من حــصـاد أرواح بــرئــيـة من
النساء يضع عددا من عالمات االستفهام والتعجب إال أن الفقر ليس
وحـده هـو الـسبـب فاالجـراءات األمـنـيـة والـتـدبيـريـة مـنـهـا خـاصـة تلك
ـغربي تـاريس واحلـواجز الـتي وضـعت بطـرخال سواء من اجلـانب ا ا
سـؤولة عـما يقع من مـآس  وشهـود عيان أو اجلانب اإلسـباني هي ا
ـعـبـر احلـدودي ـا يـروون حـكــايـات عن احلـوادث الـتي تـقـع في هـذا ا
ـبـالغ فـيـهـا شـكلت يـوضـحـون أن تدخالت بـعض الـعـنـاصـر األمـنـية ا
سؤولـية إلى جهـات تقوم الشرارة األولى لـلفوضـى. وهناك من حـمل ا
بــاســتـغالل الــطــوابـيــر الــتي تـتــجــمع ألجل الــفـوز بـــجـواز الــتــهـريب)

أو(الليسي باصي).
هل من حـلـول جـذريـة توفـق ب مـا هـو اجـتـمـاعي واقـتـصادي
ـشكل االحـتقـان ببـاب سبـتة الذي وأمني وسـيادي 
حصـد شهـيدات الـبحث عن لـقمـة العـيش الكر أم
ـوت سـيـبـقـى مـفـتـوحـا يـحـصـد مـزيـدا من أن بـاب ا

الضحايا.
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مثلة األمريكية جنيفر لورنس انتقدت ا
يوم أمس االول اجلدل الذي انتشر على
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي وفي
بـعض وسائـل اإلعالم بشـأن صورة لـها
وهي تــرتـــدي فــســتــانـــا أســود كــاشف
الـصدر في مـناسـبة خـارجيـة خالل يوم
شـــديـــد الـــبـــرودة في لـــنــدن ووصـــفت
الــضــجـة بــأنــهــا أمــر سـخــيف يــنم عن

تمييز على أساس اجلنس.
وقـالت الـنـجـمـة الـبـالـغـة من الـعـمر 27
عـامـا واحلـاصـلـة عـلى جـائـزة أوسـكـار
على فيـسبوك  إنها ”مستـاءة للغاية“
ــا وصــفـتـه بــرد الـفــعل »الــسـخــيف
للغاية «جتاه الصورة التي التقطت في
إطـار الــتـرويج لــفـيــلـمــهـا اجلــديـد »رد

سبارو.«
وظــهـــرت لــورنس في الــصــورة عــاريــة
ــمـثل جــيـرمي الـكــتـفــ بـيـنــمـا وقف ا
أيـرونـز وثالثـة آخرون مـن طاقـم العـمل
مرتدين معاطف سميكة من الصوف في
مـكـان خـارجي في طـقس شـتـوي قـارس
الــبـرودة في لــنـدن في وقت ســابق هـذا

األسبوع.
ـعــلــقـ الــصـورة واعــتـبــر كــثـيــر من ا
انــعـكــاســا لـضــغــوط عـلى الــنــسـاء في
هـولـيوود لـلـظهـور بـشـكل جيـد خـاصة
في ظل انـــتـــقــادات لـــورنس الــشـــديــدة
لـلــفـجـوة في األجـور بـ اجلـنـسـ في

صناعة السينما.
وقـالت لـورنس عـلى فيـسـبوك »فـسـتان
فـــرســــاتـــشي «هــــذا كـــان رائــــعـــا هل
تـعــتــقــدون أنــني ســأغــطي هــذا الـرداء
ـــعـــطـف ووشـــاح? كـــنت في ـــدهش  ا
اخلارج خلـمس دقائق.. كـنت سأقف في
الـثـلج ألجل هــذا الـفـســتـان ألنـني أحب

وضة وكان ذلك اختياري .“ ا
وتــبـدأ دور الــعـرض الــسـيــنـمـائــيـة في
أنــحــاء الــعــالم اعــتــبــارا من األســبــوع
ـقـبل عـرض فـيـلم »رد سـبـارو «الذي ا
تـــلـــعب فـــيه لـــورنس دور جـــاســـوســـة

روسية.

ديـنة وإسـهامـاتهـا في تطور للمـعرض بـبرنـامج ثقـافي يعكـس تاريخ ا
حركة الفكر والثقافة بسلطنة عمان.

عـرض أكثر من  150 فعـاليـة ثقـافية مـنهـا الندوات ويشـمل برنـامج ا
واألمسيات الشعرية وحفالت تـوقيع الكتب إضافة إلى أنشطة الطفل.
ـعرض في دورته الـثـالـثـة والـعشـرين حلمـوسـوعـة عـمان في ويـدشن ا
التراث الـعربيخل تألـيف هالل احلجري األستـاذ في جامعة الـسلطان
مـثل الكـويتي ـعرض نـدوة فنـية لـلحـديث عن ا قـابوس.  ويـخصص ا
عـبد احلـس عـبد الـرضا الـذي رحل في احلادي عـشر من أغـسطس

اضي ا
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ازداد امس االقبال على حضور فعالـيات الدورة الثالثة والعشرين من
ـشـاركة  783 دار نـشر من 28 معـرض مـسـقط الـدولي لـلكـتـاب  
دولة تعرض نحو نصف مليون عنوان كتاب على مدى  10 أيام. وبدأ
االقبال يوم االربعاء حيث االفتتاح متواضعا وازداد اجلمعة. ومن ب
ـشاركة مصـر واإلمارات ولبنـان واألردن والكويت والـسعودية الدول ا
ـغـرب وتركـيـا وإيـران والـيـابان والـبـحـرين وقطـر وتـونس واجلـزائـر وا

تحدة. انيا وإيطاليا وكندا والواليات ا وباكستان وأ
وحتل مديـنة صاللـة العـمانـية ضـيف شرف الـدورة الثـالثـة والعـشرين
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شــهــدت احلِــمــيــة الــقــاســيــة
 «Crash Diet» انــــتــــشـــاراً
واســعــاً في اآلونــة األخــيــرة
حـيث إنـها تَـعـد مـثالً بـفـقدان
 15كـيـلـوغرامـاً في غـضون 4
أسـابـيع فــقط. غـيـر أن مـجـلـة
ـانيـة حذرت »إن سـتايل «األ
مـن اتـــبــــاع هــــذه احلــــمــــيـــة
الــغـذائـيـة بـســبب مـخـاطـرهـا
الـشـديدة عـلى الـصحـة حيث
دة  6شهور يتسبّب اتباعها 
ــــكن فـي حــــدوث أضـــرار ال 
إصالحـــــهــــــا بـــــالـــــصـــــحـــــة
واأليـض.وأوضـــحت اجملــــلـــة

عـنية بـالصحـة واجلمال أن ا
احلِـمـيـة الــغـذائـيـة الــقـاسـيـة
تـــقــــوم عــــلى خــــفـض إمـــداد
اجلــسم بــالــطــاقــة إلى نــحــو
 500 إلى  800 سعـر حراري
يـومــيـاً في حــ أن مـتـوسط
احـتيـاج الـشـخص الـبـالغ من
الـــطــاقـــة يــبــلغ  2000ســـعــر

حراري.
وبــسـبـب اسـتــنـزاف مــخـزون
الـطاقـة بالـكامل يـقوم اجلسم
بـإبطاء عـملـية األيض لتـوفير
الطـاقة. وبالتـالي ال يتم حرق
. كـما سـعـرات حراريـة تقـريـباً
يـفـقد اجلـسم عـناصـر غذائـية
مهمة مثل الـبروت وفيتام

ـــا يـــؤثــر  B12واحلــديـــد 
ــنــاعــة ســلــبــاً عــلى جــهــاز ا
والـقـدرات الــذهـنـيـة واحلـالـة
الـصحـيـة والنـفـسـية الـعـامة.
وبـاإلضـافـة إلى ذلك تـتـدهور
الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة بــشـدة
ويــــتـــحـــول اجلــــسم إلى آلـــة
المــتـصـاص الـدهـون من أجل
إعـادة شـحن مـخـزون الـطـاقة
مــــــجــــــدداً حـــــيـث تــــــخـــــرج
هــــرمــــونـــات الــــشـــهــــيـــة عن
ــرء الـــســـيـــطــرة وتـــهـــاجـم ا
نــوبـات جــوع شـديـدة تــدفـعه
لــتــنــاول األطـــعــمــة الــغــنــيــة
بــــالـــدهــــون والــــســــكــــريـــات
بشراهة ومن ثم يحدث تأثير

عـــــكـــــسي. عـالوة عـــــلى ذلك
تــرتـفـع احـتــمــالـيــة اإلصــابـة
بـأمـراض سـكـر الـدم مثل داء

السكري.
 ولـــتـــجـــنب هـــذه اخملـــاطـــر
تنصح »إن ستايل «بإنقاص
الـــوزن بــشـــكل تـــدريـــجي من
خالل اتــــبـــاع نـــظـــام غـــذائي
صــحي ومـتــوازن يـقــوم عـلى
اإلكـــــثـــــار من اخلـــــضـــــروات
والـفواكه ومـنتـجات احلـبوب
الـكـامـلـة واإلقالل مـن الـدهون
والــــســــكــــر واالبــــتــــعــــاد عن
الوجـبات السـريعة واألطـعمة
واظبة اجلاهزة إلى جـانب ا

ارسة الرياضة. على 
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شـارت هـيــئـة اخـتـبـار الـسـلع
ـانــيـة إلى أن ــنـتــجــات األ وا
تطـبيقـات التعـارف والدردشة
ـعـلـومات تعـرف الـكـثـير من ا
ــــســــتــــخــــدم أكـــثــــر من عن ا
قربـ له إال أنها األصدقـاء ا
ال حتــــــــمـي هــــــــذه األســـــــرار
والــــــبـــــيـــــانــــــات اخلـــــاصـــــة
لــلـمــسـتــخـدم بـاإلضــافـة إلى
إمكانيـة كشفها هـذه البيانات
لشبكـات اإلعالنات والشركات
األخــرى. وأوضــحت الـهــيــئـة
ـعــلـومـات ــانـيـة أن هــذه ا األ
تــــتــــضـــمـن االسم والــــعــــمـــر
ــيــول اجلــنــســيــة ومــكــان وا
اإلقـامـة وشـمل االخـتـبـار 44
تـــطـــبــيـــقـــاً من تـــطـــبـــيـــقــات
الـتـعـارف ولم تـظـهـر وسـائل
حــمــايــة مــقــبــولــة لــبــيــانـات

تطبيقات ستخدم إال في  5  ا
فــقـط في حــ كـــانت هـــنــاك
أوجـه قــــــــصــــــــور في  39من
تطـبـيـقـات التـعـارف اخلـاصة
ــزودة بـــاألجــهــزة اجلــوالــة ا
نــــــــــظـــــــــام أبل »آي أو إس«
وغــــوغل أنـــدرويـــد ومـــنـــهـــا
تـطـبيـقات من شـركـات كبـيرة.
ـــان وانــــتــــقــــد اخلــــبــــراء األ
سـيــاسـة اخلــصـوصــيـة غــيـر

الـــواضــحــة فـي الــكــثـــيــر من
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات وإذا رغب
ـسـتـخــدم في الـتـعـرف عـلى ا
نـوعــيــة الـبــيـانــات الــتي يـتم
جــمـعــهـا وكــيــفـيــة الـتــعـامل
مـعهـا فإنه غـالبـاً ما يـصطدم
بــصـيــاغــات فـضــفــاضـة بــهـا
الــعــديــد مـن أوجه الــقــصــور
الـــواضــــحـــة من الــــنـــاحـــيـــة

القانونية.

أعـلنت { الـرياض- (أ ف ب) 
الــســعــوديــة اخلــمـيـس انــهـا
سـتـستـثـمر  240 مـليـار ريال
نـــحــو  64 مــلـــيــار دوالر  في
قـطـاع الـتــرفـيه في الـسـنـوات
ـقـبــلـة عـلى ان يـتم الـعــشـر ا
جــــــــمـع هــــــــذه االمــــــــوال من
احلـكـومـة والـقـطـاع اخلـاص.
وقال أحمد بـن عقيل اخلطيب
رئـيس الهيـئة العـامة للـترفيه
احلكومية في مؤتمر صحافي
فـي الــــــريـــــــاض ان مـن بــــــ
ــرتــبــطـة بــقــطـاع ــشـاريع ا ا
الــــــــتــــــــرفــــــــيـه بــــــــنـــــــاء دار
لـالوبـــرا.  وأضــاف »بـــدأنــا
فـعال في بناء الـبنيـة التحـتية
هـــــذه وان شــــاء الـــــله تــــرون
الـــتــغــيــيــر بــدءا من .«2020
واوضــحت الــهــيــئــة الــعــامـة
ملكـة عبر تويتر للثقـافة في ا
ان دار االوبرا سيتم تشييدها
في مدينة جدة حلغربخل على
الــبــحــر االحــمــر.  وشــهـدت
الـسـعـوديـة مـنـذ تولـي االمـير

الــشــاب مـــحــمــد بن ســلــمــان
مــنـــصــبـه ولــيــا لـــلــعـــهــد في
ـــاضي مـــنـــتـــصـف الـــعـــام ا
ســـلـــســـلــة مـن الــفـــاعـــلـــيــات
ـوسـيقـيـة والـتـرفيـهـيـة غـير ا
ــســبــوقــة وبــيــنــهــا اقــامـة ا
. حفالت لفرق ومغن غربي
وفي  2017نــــظـــمت هــــيـــئـــة
الـــتـــرفـــيه »أكـــثـــر من 2000
فـعـالـيـة شـارك فـيـهـا أكثـر من
 100ألف متطوع «بحسب ما
ـؤتــمـر الـصـحـافي اعـلن في ا
ــسـؤول في فــيـصل بــافـرط ا

الهيئة.

وتـزامـنت هـذه الفـاعـلـيات مع
خــطـوات تــعــبــر عن انــفــتـاح
ملكة اجتماعي متـسارع في ا
احملــافـظـة وبـيـنــهـا الـسـمـاح
للـمـرأة بـقـيادة الـسـيـارة بدءا
ــقـبل من حــزيــران/يـونــيـو ا

واعادة فتح دور السينما.
وتـــســتـــضـــيف الـــريــاض في
ـــقـــبل لـــلـــمــرة آذار/مـــارس ا
ــــوضــــة االولى »اســــبـــــوع ا
الـعـربي «بـعـد ان كــان يـنـظم
عـادة في دبي. وتقـرر ان يـقام
االســــبــــوع في الــــعــــاصــــمـــة
السعـودية بعد نـحو شهر من

افـــتـــتـــاح مــــكـــتب اقــــلـــيـــمي
ل«مــجــلس االزيــاء الـعــربي«
في الـرياض وتـعـي األمـيرة
نــورة بـنت فــيـصل آل ســعـود
فـي منـصـب الرئـيـس الشـرفي

للمجلس.
وضة واضافة الى »اسبوع ا
العربي «أكد موظف في فندق
ريـتـز كـارلـتـون حـيث احـتـجز
مـسـؤولـون وامـراء عـلـى مدى
أشـهـر بـتـهم قـالت الـسـلـطـات
انـهـا مــرتـبــطـة بـالــفـسـاد ان
الفـندق سيـستضـيف اسبوعا
ــيــا لـلــمــوضــة يـرجح ان عـا
يـنـظم في ايـار/مايـو. ويـشكل
قـطــاعـا الــتـرفــيه والـســيـاحـة
حــــجــــر االســـاس في »رؤيـــة
 «2030اخلـطـة االقــتـصـاديـة
الـتي طـرحـها ولـي الـعهـد في
 2016والــــــتي تــــــهـــــدف الى
تـنـويع االقـتصـاد بـهدف وقف
االرتــهـان الــتــاريــخي لــلــنـفط
خصـوصا مع انـخفـاض سعر

اخلام.
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