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ي بعـد وفاة مـصمم األزيـاء العا
كـارل الغرفـيـلـد تسـاءل كـثـيرون
دللة "شوبيت عن مصير قطـته ا
ــا تــمــتــعت بــحــيــاة " الــتـي طــا

البذخ.
 ولــكن ال يــجب عــلـى الــقــطـة أن
تقلق إذ يحق لها احلصول على
حصـة من أمـوال الغـرفيـلـد الذي
أكــد سـابــقـا "أن لــديـهــا حـســابـا
مصـرفـيا خـاصـا بهـا". وبـحسب
تــقـاريـر صــحـفــيـة فــقـد حتـصل
"شــوبــيت " عــلى 3 مالي دوالر
قدرة صمم الشـهير ا من ثروة ا
بـــحـــوالي 200 مـــلـــيـــون دوالر.
شـــوبــيت " هي قــطـــة ســيــامــيــة

{ دبي (أ ف ب) - اســتـقــبـلت
دبي 15,92 مـــلــيـــون زائـــر في
العام 2018 بزيـادة قدرها 0,8

ـئة عن الـعام السـابق بيـنما با
تطمح االمارة اخلليجية الثرية
ألن تستقبل 20 مليون شخص
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ـقـبل مع اسـتـضـافـتـها الـعـام ا
مـعــرض "اكــسـبــو" األكــبـر في

العالم.

والــــزيــــادة فـي أعــــداد الـــزوار
ـاضي هي األقل مقارنة العام ا
باألعوام السابقة. فقد زار دبي
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14,9 مليون شخص في 2016
ـئة عن 2015 قبل بـزيادة 5 با
أن يــــزورهــــا 15,79 في 2017

ئة عن 2016. بزيادة  6 با
ـرتـبة االولى واحـتـلت الـهـنـد ا
في أعــــداد الــــزوار (أكـــثــــر من
مــلـيــوني زائـر) بــيــنـمــا حـلّت
الـسـعوديـة ثـانـية (1,6 مـلـيون
زائـر) وبـريـطـانــيـا ثـالـثـة (1,2

مليون زائر).
وتــعــتــبـــر دبي من الــوجــهــات
الـسيـاحـية الـكـبرى في الـعالم.
وتــضمّ االمــارة مــئــات األبـراج
ونـاطـحات الـسـحاب أشـهـرها
بـرج خـلـيـفـة األعـلى في الـعـالم
والذي يبلغ ارتفاعه  828مترا
إضـــــافـــــة إلـى بـــــرج الـــــعــــرب
عروف بفندق "السبع جنوم". ا
ومــطــار دبـي مــقــر مــجــمــوعــة
"طــيــران االمـارات" أحــد أكــبـر
ــنــطــقــة شـــركــات الــنــقل فـي ا
والعالم وأكبر مشغّل لطائرات
"بــويــنغ 777 و"ايــربــاص ايه-
.380
2018 وواجـــــــــــــــهــت دبـي فـي 
تــراجـعــا في ســوق الــعــقـارات
بــــــســــــبـب زيــــــادة الــــــعـــــرض
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النجف

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

في الـبـدأ أود أن أقـدم شـكري وتـقـديـري وانحـني لـكل أبـناء
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة الـتي ضـحت وتـضحـي وحررت الـقـوات ا
ومـازالت حترر رفدت وترفد بدمائـها الزاكيات أرض العراق
الـعـظيم فـيهم فـكل كـلمـات الـشكـر والثـنـاء ال تسـاوي شيـئاً
أمــام مـاقـدمـت أرواحـهم  ألجل الــعـراق وأهـله فــأنـتم سـور
الــوطن وحــصــنه احلــصـ وانــتم رجــال الــعـزة والــكــرامـة
سالمـاً عليكم أيـنما كنـتم مرابط  سالمـاً عليكم وانتم في
اجلـبـال وانتم بـ الـهضـاب والـوديان والـصـحراء تالحـقون
فــلـول الـشـر واإلرهـاب سالمـاً لــكم وانت بـ عـامـة الـنـاس
تــسـيـرون لـتـمـوت اجـسـادكـم دون أجـسـادهم  سالمـاً عـلى
جـراحـاتـكم وجـبـاهـكم الـتي حـمـلت الـعـراق عـالـيـاً فـكل من
اراد ان يـقلل من شـأنكم فهـوا قلـيل وال يرى بالـع سالماً
ـتـعـلم الـسـبل جلأ إلـيـكم شـاكـياً عـلـيـكم يـامن إذا ضـاقت با
الـظلم الذي وقع عليه لتكونوا انتم من يسترجع له حقه وأن
احلـرب على داعش وفلـوله من البعث وانـتصاركم فيـها خير
دلـيل عـلى حبـكم لـوطنـكم دمـائكم سـالت عـلى أرضكم حـباً
فــيــهـا وكــرامــة لــهـا دافــعــتم عن دار ودور وقــدري ورمـزي
ونـور و عن الـبزاز والـسمـاك وعن ر ومر وكل مـا قرأته
في الـقراءة اخلـلدونـية الـتي إعاد طـبعـها مـرات حلذف كـلمة
وإضــافـــة كــلــمــة لــكن انـــتم  لم حتــذف كالمـــاتــكم الــوفــيه
وجــرحـاتـكم وبـسـمـتــكم وانـتم نـتـزفــون دمـاء فـأنـتم احلـيـاة
لـعراق وشريانه الذي لـواله مابقى عراق وال خلـدونية وتعلم

وعلم.
ـكن نكرانه أو ـعلم اب ال  ـعلم رسـول اإلنسـانية والـنور ا ا
ـعلم نـور يـنـير لـنـا الـطريق سـنـ  ا الـتـخـلي عنـه في دار ا

علم قدوة حسنة نقتدي بها. لنسير فيه مطمئنون ا
ـعلم كل شيء قديـر هو ومحـترم لكن عـندما يـتحدث أحداً ا
يـحـسب من الـذين هم أهـم الرمـوز الـعـلـمـيـة ويـحـمل عـنـوانا
ستـوى ذو مسؤولية ويعـتبر مدافع عن حقوق سـاميا رفيع ا
شـريـحـة واسـعة من زمالئـه عن  احلارس األمـني والـتـقـليل
من قـدرة وعدم حفظ كرامته ومشـاعره وخدشها أمام العالم
كـله عبـر الفـضائـية  ويقـولهـا وبحـرقة وحـسرة انه احلارس
األمـني الـذي ال يـعرف الـدار من الـدور  يسـتـلم مرتـبـا أعلى
ــعـلـم.  هـنــا يـجب أن تــكـون وقــفـة حــازمـة وجـادة وان من ا
ـعلـم أنـفسهم يـشجب ويـستـنكـر هذا الـكالم اجلارح من ا
قـبل غيـرهم. أن الذي يعـتصم االن لـبعض حقـوقه التي حرم
مـنهـا واحلـارس األمني يـحمـيه ألجل حفظ اعـتصـامه وعدم
ـفــتـوحـة  فــهل يـعـلم ــسـاس بـأمـنــهم في االعـتــصـامـات ا ا
ـربي أن احلـارس األمـني الـذي ضـحى ألجـله هو األسـتـاذ ا
قـبل غـيرة كـونه مـسؤوالً حـتى يـبقى يـرتـدي مالبسـه األنيـقة
لك اي شيء وسـيارته الفارهة وبيته األمن. ان احلارس ال 
تلكه هـو حيث يبقى بعـيداً عن أهله أليام طوال وال من مـا 
يـتـمـتع بـعـطل غـيـر اإلجازات الـرسـمـيـة ومـحرومـا عن األكل
والـشرب إال بأوقات مـحددة له. هل يعلـم الذي كاد أن يكون
رسـوالً أن احلـارس لـيس له احلـق أن يـتصـل بـالهـاتـف وهو
فـي الــواجب هل يـــعــلم أن رجل األمـن لــيس له كـــفــاله  في
دوائــر الـدولـة وال يـسـتــلف من مـصـارفــهـا هل يـعـلم أنه ال
ـلك قـطـعـة أرض  من األرض التـي قاتل ألجـلـهـا هل يـعلم
ــنـاســبـات بــأن احلــارس األمـني ال يــتــواصل مع أهــله في ا
واألعـيـاد هل يـعـلم بـأنه إذا مـطـرت الـدنـيـا يـعـمل وال يـعطل
دوامـه ويوم اخلـمـيس دوام كـامل واجلمـعـة والـسبت دوام ال
يـــوجـــد عــطـــلـــة لـــهم وال نص دوام في أيـــام األســـبــوع وال

. إجازات زمنية وال عطل ربيعية وال عطلة صيفية
احلــديث يـطـول عن مـظـلـومــيـة احلـارس األمـني وعن حـقـوق
ـتلـكـها احلـارس اآلمـني سوى تـلـكهـا مـا ال  ـعـلم الـذي  ا
الـراتب الذي اليكفيه إيجار بـيت صغير أو نقل وطعام  فإن

احلارس األمني الذي اليعرف الدور من الدار!!!
تـعـلم لكن هـذا احلارس األمـني لدى حـسب  قـول العـالم  ا
اهــله وطـنه الـكــبـيـر مــحـتـرم  وتـعــلم ومـثـقـف وواعي بـعـيـون

 . تعلم نصف ا الناس اجمع من ا
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مثـلة جـل كـلوز على حصـلت ا
ـثـلـة وفـيلـم "لو جـائـزة أفـضل 
كان بوسع بيل ستريت احلديث"
(إف بيل سـتريت كـود توك)الذى
يـتـنـاول الــظـلم الـعـنـصـرى عـلى
جـــائـــزة أفــضـل فــيـــلم فـى حــفل
توزيع جـواز سبـيريت لـلسـينـما
سـتـقلـة يوم الـسـبت وذلك قبل ا
يـــــوم واحـــــد مـن حـــــفل تـــــوزيع

جوائز أوسكار. 
وفــاز فــيــلم الــدرامــا الــعــائــلــيـة
ــكـــســـيـــكى (رومـــا) بـــجـــائــزة ا
ســبــيــريت ألفــضل فــيــلم دولى .
و(رومـــا) مـن بـــ أقـــوى األفالم
رشـحة للـفوز بـجائـزة أوسكار ا
أفضل فـيلم الـليـلة. وتـمنح عادة
جـوائـز سـبـيـريت بـشـكل سـنوى
لألفالم الـتى تـنـتجـهـا هـولـيوود
ـيـزانـيــة مـحـدودة تـقل عن 20
مليون دوالر. وحـصلت كلوز(71

ثلة عن سنة) على لـقب أفضل 
دورها كـزوجة خـنوع تتـمكن فى
نــهــايــة األمــر من الــتــعــبـيــر عن
نــفــســهــا فى فــيــلم "الــزوجـة"(ذا

وايف). 
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وظــهـر اسم كــلــوز أيـضــا ضـمن
رشـحة للفوز فى وقت األسماء ا
الحق الـــيـــوم األحــد بـــأوســـكــار
ثلة عن دورها فى نفس أفضل 
الفيلم. وقال كلوز على السجادة
احلـــمــراء فى يـــوم مــشـــمس فى
مديـنة سانـتا مونـيكـا الساحـلية
"إنه شـيء لـــطــيـف يـــحــدث قـــبل
األوسـكــار." وكـان فـيــلم "لـو كـان
بـــوسع بــيـل ســتـــريت احلــديث"
(إف بيل ستريت كـود توك) أكبر
الفائزين فى حفل سبيريت حيث
حـصل عـلى جـوائـز أفـضل فـيـلم
ثلـة مساعدة لـريجينا وأفضل 
كـــيــنج وأفـــضل مــخـــرج لــبــارى

بالبـريد اإللـكتروني (نـنجذب في
العادة إلى قصص أناس عادي
يــقــومــون بــأمــور اســتــثــنــائــيـة
ويـصـبـحـون روادا لـلـتـغـييـر في

حياتهم وحياة اآلخرين).
وأضاف أن (رومـا) مثال واضح.
ويـــدور الــفـــيـــلم الـــدرامي حــول
قـصـة سـيــلـو وهي مـديـرة مـنـزل
مكـسيكـية من الـسكان األصـلي
تـواجه حتـديـات خـطـيـرة لـكـنـها

تتعامل معها بشجاعة.
وســيــتــنــافس الــفــيــلم في حــفل
األوسكار يـوم األحد عـلى جائزة
أفـــضل فـــيـــلم مـع (جــريـن بــوك)
وهـــــــو أيـــــــضـــــــا مـن إنـــــــتــــــاج
بــارتـيـســيـبـنـت ويـتـنــاول قـصـة
عــازف بـيــانــو أسـمــر في جــولـة
مـوسـيـقــيـة بـاجلـنـوب األمـريـكي
عام 1962 خالل فـتـرة الـتـمـيـيز
العنصـري. ويسعى (آر.بي.جي)
الــــذي يـــدور حـــول الـــقـــاضـــيـــة

ريـــفــورمــد). وكــان فـــيــلم كــتــاب
أخـضــر (جـرين بـوك) قــد تـنـاول
التمييـز العنصري بـينما يكشف
فيلم (روما) عن التأثير العاطفي
ـنـازل ويـسـرد فـيلم عـلى عـمال ا
(آر.بي.جـي) الـــنـــضــــال من أجل
ــــرأة.  الـــرســــائل في حــــقـــوق ا
ــنــافــســة عــلى األفالم الــثالثــة ا
جوائـز األوسـكـار ليـست صـدفة.
فــجـمـيــعـهــا من إنـتــاج وتـمـويل
بارتـيسيـبنت مـيديـا وهي شركة
رائـــــدة بـــــ مــــجـــــمـــــوعـــــة من
ـؤسـسـات الـتي تـهـدف لـتـقد ا

رسائل اجتماعية في األفالم.
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ـــلـــيــارديـــر والـــرئــيس وأسس ا
الــســابق لــشــركــة إيــبــاي جــيف
سكـرول شركـة بـارتيـسيـبنت في

عام 2004.
وقـال ديـفـيـد لـيـنـد رئـيس وحـدة
اإلعـالم بـــالـــشـــركـــة في رســـالـــة

جــيـنــكـيـنــز الـذى حــصل فـيــلـمه
السابق "ضوء القمر"(مون اليت)
عــلى أوسـكــار أفـضـل فـيــلم قـبل
ـقتبس . ويـتناول الـفيلم ا عام
من رواية الكاتب الراحل جيمس
بــــالـــدوين لــــعـــام  1974قـــصـــة
زوج شابـ بنـيويورك تـنقلب
حياتـهما رأسـا على عقب عـندما
ـة يــســجن الــزوج بــســبب جــر
اغـتـصـاب لم يـرتـكـبـهـا. وحـصل
ريتشـارد إي.جرانت عـلى جائزة
ــثل مـسـاعـد سـبــيـريت أفـضل 
عن دوره فى الفيلم الدرامى "هل
ـكـنك مـسـامـحـتى يـومـا?" (كان
ــا يـــو إيــفـــر فـــورجــيـف مي?) 
يـــعــزز فــرصـــته لــلــفـــوز بــنــفس
اجلائـزة فى حـفل تـوزيع جـوائز

أوسكار.
وحـصل ايثـان هـوك عـلى جـائزة
ـثـل عن دوره في فــيـلم افــضل 
الــــدرامـــا اول اصالح (فــــيـــرسن
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ثلة جل كلوز حلطة تسلمها جائزة سبيريت آلفضل  طاقم فيلم كرين بوك

أصـدر سمـاحـة العـالّمة الـسـيد
حـسـ الــصـدر اجلـزء الـسـابع
واألربـــــعــــ مـن (مــــوســــوعــــة
ــوســوم بـ الــعـــراق اجلــديــد) ا
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باحملـكمـة العـليـا األمريـكية روث
بادر جـيـنسـبـرج للـفـوز بجـائزة
أفــضل فــيــلم وثــائــقـي. ويــهـدف
سـكـوت بـادنـيك الـذي تـرك عمـله
في إنــتـاج األعــمـال الــكـومــيـديـة
لـــلــــدفــــاع عـن قـــضــــيــــة إصالح
السـجـون إلى إحـداث تغـيـير من
خالل أعــمــال تـرفــيــهـيــة مــؤثـرة
ونــــاجـــحـــة جتـــاريـــا.  وقـــال إن
شركته اجلديدة (ون كوميونيتي
جتـــمع بـــ الـــعـــمل اإلنـــســـاني

والسياسة في عالم الترفيه). 
وقــال إنـه رغم رغــبــة كـــثــيــر من
ــهــتــمــ بــاألعــمــال اخلــيــريـة ا
والـساسـة في مـعـاجلـة مـشكالت
مثل الفـقر والتـشرد (إال أنهم لم
يــتـــعــاونــوا من قـــبل مع شــركــة
إنتاج كـبيـرة تنفق 20 أو  30أو
60 مليون دوالر لعرض قضية
على اجلمهور ونحن هنا لنكون

ذلك الشريك).

وانــخــفـاض الــطــلب. ويــشــهـد
الــقـطـاع الـذي يـشـكل نـحـو 13
ـــئــة مـن إجــمـــالي الـــنــاجت بـــا
احملــلي لـدبي انـخــفـاضـا مـنـذ
 ?2014إال أن هذا التراجع

اضي. تسارع العام ا
ـــــركـــــزي ــــــصـــــرف ا وكـــــان ا
االمـــاراتي تــوقّـع أن يــتـــبــاطــأ
الـــنــمـــو االقــتـــصــادي في دبي
الـتي ال تـعــتـمـد مــبـاشـرة عـلى
الــنـــفط. وحــسـب هــذه األرقــام
تصل نـسبة الـنمو الى 2,3 في
ئة في 2018 مقـارنة مع 2,8 ا

ئة في 2017. با
واخـتـتـمت بـورصـة دبي الـعـام
2018 بخسارة سنوية وصلت
ــئــة في أســوأ عـام إلى 25 بــا
الية قبل عقد. لها منذ األزمة ا
وتــراهن االمــارة عـلى مــعـرض
"اكـسـبو 2020 العـادة الـتوازن
إلى سـوق الـعـقـارات والنـعاش
اقـــتــــصـــادهــــا حـــيث تــــتـــوقع
اسـتقـبـال مالي الـزوار. وكان
مـسؤولـون في دبي أعـلـنوا في
ـاضـيـة ان االمـارة الـســنـوات ا
تـطـمح ألن يـزورهـا  20مـلـيـون

شخص في 2020.

تلقاها الغرفيلد كهدية من إحدى
عـــارضــــات األزيـــاء. ومـــنـــذ ذلك
ـــصــــمم عـــلى احلــــ حـــرص ا
ـفضلة مع مشاركة صـور قطته ا

متابعيه. 
وظــهــرت "شــوبــيت " في أغــلــفـة
ـيــة و شـاركت في اجملالت الـعــا
ـنــتـجـات عـدة حــمالت إعالنـيــة 
جتــــــمــــــيل وســــــيــــــارات. وقــــــد
اسـتـطاعـت بفـضـلـهـا جـني أكـثر
مـن مـــلــــيـــونـي دوالر خالل عـــام
واحــد فــقـط. وال يــنــتــهي الــدالل
عـــنـــد هــــذا احلـــد فـــالــــقـــطـــة "
شـوبــيت" ال تـبــقى وحـيــدة عـلى
اإلطالق إذ يـسهـر خـادمـان على

راحتها على مدى  24ساعة. 

كمـا أنها ال تـأكل على األرض بل
في أطــبــاق من عالمــة "غــويـارد"
ية وعلى مائدة يعدها طاه العا

خاص. 
ولــديـهــا مـصــفف شـعــر يـعــتـني
بجـمالـها بـاإلضافـة جملمـوعتـها
اخلاصة من القالئد. كذلك تتملك
القـطة حسـابا عـلى انسـتغرام و
تـويتـر ويـتـابعـهـا أكـثر من 270
ألف مـتـابع. وقـد نـشـر احلـسـاب
اخلاص بـالقـطـة على انـستـغرام
صــورة لـهــا وهى تـرتــدي قـبــعـة
ســـوداء. وكـــتب عـــلى الـــصــورة
"شـكـرا لـلــجـمـيع عـلى الـتـعـازي
ولــكن قــلــبي اآلن مـنــفــطــر وأمـر

بفترة حداد.


