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للمشاريع  المخصصة  األراضي  بعض  تذهب  لماذا   [
إلى  مسبقًا،  الرسمية  الجهات  عنها  ُتعلن  والتي  اإلسكانية 
مشاريع ال تمت لإلسكان بصلة، أو يتم تقليص مساحتها 
من  الرغم  على  عليها،  المناقصات  رسو  بعد  كبير  بشكل 

تخصيصها للخدمات اإلسكانية؟

الرئيس  )كلمة  الخطاب  كان  إذا  ما  بعناية  سنبحث   [
متمسكون  لكننا  جديد،  أي  يحمل  األسد(  بشار  السوري 
بانتقال  ويسمح  يتنحى  أن  األسد  على  أن  وهو  بموقفنا، 

سياسي )في بالده(.
كاثرين أشتون
مسئولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي

اآلالف يصطادون السمك من خالل ثقوب بنهر متجمد في كوريا الجنوبية بالمهرجان السنوي للصيد في الجليد

جيرار دوبارديو
جيرار  الفرنسي  الممثل  التقى   [
 )2013 يناير   5( السبت  مساء  دوبارديو 
وتسلم  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
الناطق  أفاد  ما  على  الروسي،  سفره  جواز 

باسم بوتين.
  وكان الرئيس الروسي منح يوم الخميس 
دوبارديو  إلى  الروسية  الجنسية  يناير(   3(
فرنسا  مغادرة  نيته  أعلن  الذي  عامًا(   63(
وإعادة جواز سفره الفرنسي هربًا من دفع 
الضرائب التي يعتبرها عالية جداً في بالده.

الفرنسي فرانسوا هوالند  الرئيس   وكان 
لمنصب  االنتخابية  حملته  أثناء  أعلن 
في  عن خططه   ،2012 فبراير  في  الرئاسة، 
 75 لـ  تصل  ضريبة  بفرض  فــوزه  حال 
عائداتهم  تزيد  التي  األثرياء  على  المئة  في 
على مليون يورو في العام، كجزء من خطة 
جعل  ما  فرنسا،  في  العام  العجز  خفض 

لرجال  جماعيًا  هروبًا  يتوقعون  المراقبين 
األعمال وكبار الرياضيين والكتاب والفنانين 

وأصحاب الماليين.
في   ،1948 العام  ديسمبر  مواليد  من   -

إقليم أندر )وسط فرنسا(.

نجم  وُيعتبر  ــالم،  أف ومخرج  ممثل   -
السينما الفرنسية.

- في سن الـ 16، ترك دوبارديو منطقته، 
وتوجه إلى العاصمة )باريس(، وبدأ التمثيل 

على خشبة المسرح الكوميدي.
حقق  كوميدي  فيلم  في  شارك  بعدها   -
السينما  في  طريقه  ليشق  كبيراً،  نجاحًا 
على  فرنسا  ممثلي  أشهر  ليصبح  الفرنسية 

اإلطالق.
بعد  عالميًا  اشتهر   ،1986 العام  في   -
»جين  فيلم  في  األحدب  المزارع  دور  أدائه 

دو فلوريت«.
1990، دخل دوبارديو ألول  العام  - في 
مرة عالم السينما األميركية  عبر مشاركته 

في فيلم »البطاقة الخضراء«.
من  بالكثير  التمثيل  في  شارك  بعدها   -

األفالم الناطقة باللغة اإلنجليزية.
األم  لوطنه  انتقاده  كثرة  عنه  ُيعرف   -
في  تحدث  عندما  أبرزها  ومن  )فرنسا( 

يلعب  الذي  فيلمه  عن  السويدي  التلفزيون 
فيه دور رئيس صندوق النقد الدولي السابق 
)المتهم  كان  ستروس  دومينيك  الفرنسي 
أنه  »أعتقد  قال:  جنسي(،  اعتداء  بقضية 
يشبه الشعب الفرنسي قلياًل، فهو متعجرف 
كثيراً  الفرنسية  أحب  ال  »وأنا  ما«.  حدٍ  إلى 

بالمناسبة«.
سينمائية،  جوائز  بعدة  دوبارديو  فاز   -
منها: جائزة »سيزار« فاز بها مرتين )العام 
فينيسيا  مهرجان  جائزة  و1991(،   1981
أحسن   ،)1981( ممثل  ألحسن  السينمائي 
ممثل في مهرجان كان السينمائي )1990(، 
جائزة غولدن جلوب ألحسن ممثل )1991(، 
لجائزة  ترشيحه  تم   1990 العام  في 

األوسكار ألفضل ممثل.
الوطني  االستحقاق  على وسام  - حصل 
 ،1985 العام  فارس  رتبة  من  الفرنسي 
العام  فارس  برتبة  الشرف  جوقة  وسام 

.1996
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تبديد الفرص والطاقات واإلمكانات
] في نهاية العام 2011 تم الترحيب بقبول نتائج وتوصيات 

لجنة تقّصي الحقائق التي قادها محمود شريف بسيوني، وكان 
البالغ  التوصيات  بتنفيذ  المعنية  الجهات  تبادر  أن  المؤمل 
)بشكل  التوصيات  تنفيذ  يفتح  وأن  توصية،   26 عددها 
الباب  الصديقة(  الموضوعيين والجهات  للمراقبين  مقبول 

أمام مصالحة وطنية تلملم الجراح وتأخذ بيد الجميع نحو 
مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض البحرين. 

غير أن تلك الفرصة التي توافرت في نهاية العام 2011 تم التفريط فيها، وذلك 
الوضع  على  اإلبقاء  وتحبيذ  المستقبل  من  بالخشية  يتعلق  بعضها  أسباب،  لعدة 
جماعات  نفوذ  بانتشار  يرتبط  وبعضها  محافظة،  سياسة  من  كجزء  الراهن 
تحت  وقعت  التي  المغانم  على  االستحواذ  أجل  من  اآلخر  الكراهية ضد  امتهنت 

يدها.
 - األقل  على   - محاوالت  ثالث  فشل  شهد   )2012( الماضي  العام  فإن  ولذا 
إلجراء حوار جاد بين األطراف القادرة على تحريك األمور نحو التهدئة والخروج 
والمعارضة  السلطة  بين  متبادلة  تنازالت  على  قائمة  عملية  بحلول  األزمة  من 
والمكونات الفاعلة في المجتمع. والغريب في األمر أنه وفي كل مرة كانت األمور 
تقريبًا  شيء  كل  تقلب  معاكسة  بصورة  تتطور  ما  سرعان  االنفراج  من  تقترب 

رأسًا على عقب. 
)أو  التصحيحية  التوصيات  تنفيذ  تأخير  أن  هو  البعض  يدركه  ال  ما  أن  على 
الحل  نحو  التوجه  وتأخير  معاند(،  بشكل  للتوصيات  مضادة  خطوات  تنفيذ 
فعلى  الزمنية.  الفترة  طالت  كلّما  ويتعقد  يتصاعد  ثمن  وهو  ثمن،  له  السياسي 
الرغم من احتمال وقوع أخطاء في أي حل سياسي، إال أنه أفضل من التردد تحت 

غطاء الخشية على األمن أو الخشية من تدخل خارجي مفترض. 
فهو  كثيراً،  بالدنا  يكلف  الحالي  الوضع  استمرار  إن 
والطاقات  الفرص  يبدد  وإنما  فحسب،  الوقت  يضيع  ال 
من  تأتي  التي  المساعدات  حتى  ويبدد  واإلمكانات، 
الخاطئ  االتجاه  قد ُتصَرف في  والتي  الخليج  في  األشقاء 
الذي قد يتسبب في إعادة إنتاج األزمة بداًل من المساعدة 

حلها.   في 

الـ »فيسبوك« يجمع شقيقتين 
بعد فراق 72 عامًا

فقدتا  كانتا  بوسنيتان  التقت شقيقتان   [
منذ  األولى  للمرة  عاماً   72 قبل  االتصال 
»فيسبوك«  بفضل  الثانية  العالمية  الحرب 
مع أنهما عاشتا كل تلك الفترة على بعد 200 
كيلومتر عن بعضهما البعض، على ما ذكرت 

وسائل اإلعالم المحلية.
عاماً(   82( تاليتش  خديجة  وكانت 
عاماً(   88( ديليتش  تانيا  الكبرى  وشقيقتها 
منذ  األولى  للمرة  قليلة  أيام  قبل  التقيتا 
»نيزافيوني  صحيفة  ذكرت  ما  على   ،1941
اإللكتروني.  موقعها  على  البوسنية  نوفين« 
الحادية  في  يومها  كانت  التي  وتاليتش 
وهو  الــزواج  قبل  اسمها  وتحمل  عشرة، 

تفر  العائلة  كانت  فقدت عندما  بوديمليتش، 
من بلدتها في شمال غرب البوسنة في مطلع 
مْيتٌم  بها  اهتم  وقد  الثانية.  العالمية  الحرب 
وهاجر  الحرب  في  والداها  قتل  فيما  محلي 
ذلك  وبعد  المتحدة.  الواليات  إلى  شقيقها 
في  شرق(  )شمال  توزال  منطقة  في  أقامت 
حين كانت شقيقتها تقيم في بلدة في شمال 
غرب البوسنة على بعد 200 كيلومتر منها.

وتمّكنت الشقيقتان من االلتقاء بفضل نجل 
خديجة، الذي كان يقوم بأبحاث حول شجرة 
العائلة، واتصل عبر »فيسبوك« بابنة خالته 
من دون أن يعرف أنهما ينتميان إلى العائلة 

نفسها.

القبض على قط يساعد 
السجناء على الفرار بالبرازيل

دّربه  قط  على  القبض  برازيلي  سجن  حراس  ألقى   [
من  مجموعة  لهم  ليوفر  واسعة  بمخيلة  يتمتعون  سجناء 
»أو  صحيفة  ذكرت  ما  على  لفرارهم،  الضرورية  المعدات 

غلوبو« البرازيلية.
لفته  بعدما  العملية  السجن  حراس  أحد  اكتشف  وقد    
أن  قرب  تفحصه عن  بعد  له  فتبّين  للقط،  الغريب  التصرف 
كيساً ربط إلى جسمه وهو يحوي معدات تساعد في الفرار، 
عن  فضاًل  األسمنت،  وثقب  لحفر  وأدوات  نشر  شفرات  مثل 
هاتف نقال مع جهاز الشحن، على ما روى مارسيلو أفيلينو، 
البالد  في شمال شرق  األغواس  المسئول عن حراس سجن 
للصحيفة.  وشوهد القط يدخل كثيراً إلى السجن ويخرج منه 
من دون أن يشك بأمره. وأوضح المسئول في السجن، لويس 
دي أوليفيرا سوزا، على موقع »جي 1 نيوز« اإللكتروني أن 

السجناء قاموا بتربية القط.

24.6 مليون متابع لـ »تويتر« أوباما
رئيس   123 هناك  أن  دولية  بحثية  مؤسسة  أعلنت   [
اإلنترنت  على  »تويتر«  موقع  يستخدمون  حكومة  أو  دولة 
للتواصل مع مواطنيهم وباقي دول العالم، تصدرهم الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، بـ 24.6 مليون متابع.
)مجلس  كاونسل«  بوليسي  »ديجيتال  مؤسسة  وذكرت   
على  الدول  أنشطة حكومات  تراقب  التي  الرقمية(  السياسة 
أن   ،2009 العام  منذ  االجتماعي  للتواصل  »تويتر«  موقع 
فقط،  دولة   164 في  »تويتر«  استخدامات  المؤسسة درست 
وهي الدول التي يزيد تعداد سكانها عن نصف مليون نسمة. 
الدراسة أن الرئيس األميركي يتصدر قائمة زعماء  وكشفت 
يتابعون  الذين  »تويتر«  أعضاء  عدد  حيث  من  العالم  دول 

أنشطته على الموقع، بواقع 24.6 مليون متابع.
 وجاء الرئيس الفنزويلي في المركز الثاني من حيث عدد 
وبعده  شخص،  ماليين   3.8 بواقع  »تويتر«  على  متابعيه 
الرئيس التركي عبداهلل غول؛ إذ بلغ عدد متابعيه العام 2012 

أكثر من مليوني شخص.

وفاة أكبر معّمرة أميركية عن 114 عامًا
التي  ريردن،  مامي  األميركية،  توفيت   [
أكبر مسنة على  سجلت منذ نحو أسبوعين 

قيد الحياة عن عمر ناهز 114 عاماً. 
 وقالت، سارة ريردن، ابنة مامي الصغرى 
لـ »رويترز« أمس األول )السبت( إن والدتها، 
يوم  توفيت  كاروالينا،  ساوث  من  وهي 

األربعاء في مستشفى في أوجوستا بجورجيا 
على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوبي منزلها في 
في  ريردن  مامي  وولدت  كاروالينا.  ساوث 
السابع من سبتمبر/ أيلول العام 1898 عندما 
المتحدة  للواليات  كان وليام مكينلي رئيساً 

في إدجفيلد في ساوث كاروالينا.


