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الماريجوانا حالل في األوروغواي
ف� ��ي ت� �ج ��رب ��ة غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ��ة ،واف� ��ق
م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ف ��ي األوروغ� � � ��واي
ال �ث�ل�اث��اء امل��اض��ي ع �ل��ى ن��ص ق��ان��ون
ي �ش ��رع إن� �ت ��اج امل ��اري� �ج ��وان ��ا وب�ي�ع��ه
تحت إدارة الدولة.
وب� �ع ��د  12س ��اع ��ة م� ��ن امل� �ن ��اق� �ش ��ات،
ُ
أق � ّ�ر ال�ق��ان��ون بأكثرية  16ص��وت��ًا من
أص��ل  ،29بفضل تصويت األع�ض��اء
ف� ��ي «ف ��ري� �ن� �ت ��ي أم� �ب� �ل� �ي ��و» (ال �ج �ب �ه��ة
العريضة) اليسارية ،بعد تصويت
ال� �ن ��واب مل�ص�ل�ح��ة ال �ن��ص ن �ف �س��ه في
تموز (يوليو) املاضي.
إال أن ال� �ق ��ان ��ون ل ��ن ي �ص �ب��ح س ��اري
امل�ف�ع��ول قبل نيسان (أب��ري��ل) ،2014
على اقرب تقدير ،وهو يمنح الدولة
حق السيطرة على زراعة املاريجوانا
وب �ي �ع��ه ل �غ��اي��ات ال �ك �ي��ف ،ف��ي ت��دب�ي��ر
يتخطى ح��دود القوانني املتسامحة

مع هذه الزراعة في واليتي كولورادو
وواش � � �ن � � �ط� � ��ن األم � �ي� ��رك � �ي � �ت�ي��ن وف� ��ي
هولندا وإسبانيا التي تجيز إنتاج
امل��اري�ج��وان��ا ف��ي إط��ار م�ح��دد .والق��ى
اإلع�لان عن التصويت على القانون
م��وج��ات ت�ص�ف�ي��ق ح ��ار ف��ي ص�ف��وف
الجمهور ،فيما تجمع مئات املؤيدين
له في محيط القصر التشريعي في
م��ون �ت �ي �ف �ي��دي��و ل�ل�اح �ت �ف��ال ب �ـ«ال �ي��وم
العظيم» ف��ي ج��و ف��اح��ت فيه روائ��ح
ُ
طلقت فيه املفرقعات.
املاريجوانا ،وأ
ُ
ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � � ��ذي ق� � � � � ّ�دم ك� �ب ��دي ��ل ع��ن
سياسات القمع في مكافحة اإلتجار
ب��امل�خ��درات واإلدم ��ان عليها ،يهدف
إل ��ى إن �ه��اء «ع �ي��ب ق��ان��ون��ي ف��اض��ح»
ي �ت �م �ث��ل ـ ب �ح �س��ب م �ع��ارض �ي��ه ـ � �ـ ف��ي
معاقبة استخدام املاريجوانا خالفًا
لزراعته أو بيعه.

شخصية الـ«تايم»
البابا فرنسيس
ّ

كغيرها من الدول ،بدأت اليابان استعداداتها لعيد امليالد .ارتدى ّ
غطاس ياباني زي «سانتا كلوز» وسبح إلى جانب عدد
ّ
ّ
املتنوعة في حوض  Sunshineلألسماك في طوكيو ،في إطار عرض لجذب الزوار ،يستمر حتى  25كانون
من األسماء
األول (ديسمبر) الحالي( .كوزوهيرو نوغي ــ أ ف ب)

البابا فرنسيس ّ
األول هو «شخصية
ال � � �ع� � ��ام» ل� � �ـ  .2013ات� � �خ � ��ذت م �ج �ل��ة
ال�ـ«ت��اي��م» البريطانية ق��راره��ا أم��س،
ب� �ع ��دم ��ا ك� ��ان� ��ت رئ� �ي� �س ��ة ت �ح��ري��ره��ا
نانسي غيبز ق��د أعلنت قبل يومني
الالئحة القصيرة النهائية ألسماء
املرشحني خ�لال مقابلة تلفزيونية.
كان البابا األوفر حظًا بني املجموعة
ال� �ت ��ي ض �م ��ت أس � �م� ��اء رؤس� � � ��اء دول
وس� �ي ��اس� �ي�ي�ن م � ��ن م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء

ال�ع��ال��م ،أب��رزه��م ال��رؤس��اء :األميركي
ب � � � � ��اراك أوب � � ��ام � � ��ا ،اإلي � � ��ران � � ��ي ح �س��ن
روح ��ان ��ي وال � �س� ��وري ب �ش ��ار األس� ��د.
ال � �ـ«ت� ��اي� ��م» وص� �ف ��ت رأس ال�ك�ن�ي�س��ة
ب� � �ـ«ال� � �ص � ��وت ال � �ج� ��دي� ��د ل �ل �ض �م �ي��ر»،
ّ
ف�ي�م��ا اع �ت �ب��رت غ�ي�ب��ز أن م��ن ال �ن��ادر
أن «ت �ج��ذب ش�خ�ص�ي��ة ج��دي��دة على
الساحة العاملية مثل ّ ه��ذا االهتمام
من قبل الشبان واملسنني ،واملؤمنني
وغير املؤمنني».

جربت نار الغيرة في تأبين «ماديبا»
ميشال ّ
زينب حاوي
ُ
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت أم �ط��ار ج��وه��ان �س �ب��ورغ ت �غ��رق
اس �ت��اد «س��وك��ر س�ي�ت��ي» خ�ل�ال م��راس��م تأبني
ن�ي�ل�س��ون م��ان��دي�لا ( 1918ـ �ـ  )2013ال �ث�لاث��اء
امل ��اض ��ي ،ك��ان��ت ن ��ار ال �غ �ي��رة ت�ل�ت�ه��م ميشيل،
زوج��ة ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا .نار
اش�ت�ع�ل��ت ف��ي ق�ل��ب س� ّ�ي��دة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األول ��ى ج��راء م�غ��ازل��ة زوج�ه��ا لرئيسة وزراء
ال ��دان �م ��ارك ه�ي�ل��ة ث��ورن �ي �ن��غ ش �م �ي��ت .ل�ق�ط��ات
متتالية نشرتها وك��االت الصحافة العاملية
تظهر بوضوح الغضب الذي اعترى الزوجة
(ال �ص��ورة) ،فيما ب��دا كل من أوب��ام��ا وشميت
ف��ي ح��ال��ة ان�س�ج��ام ك�ب�ي��ر .ب�ع��ده��ا ،ت��م تبديل
املقاعد بني الزوجني لتتمكن ميشيل أوباما
م� ��ن ف� �ص ��ل زوج � �ه� ��ا ع� ��ن رئ� �ي� �س ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ّ
السيدة األولى صاحبته
الدانماركية .غضب
م ��وج ��ة ع� ��ارم� ��ة م� ��ن ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال� �س ��اخ ��رة
واالستنكارات من قبل رواد مواقع التواصل
االجتماعي .س��رع��ان م��ا انتشرت ال�ص��ور في
أوس � ��اط ه� ��ؤالء ك��ال �ن��ار ف��ي ال �ه �ش �ي��م ،م��رف�ق��ة
بتعليقات حول «عدم احترامه (باراك أوباما)
للمناسبة وللغيرة التي أظهرتها الزوجة».
البعض ذه��ب نحو تحليل لغة الجسد بني
الزوجني ،مفسرين إيماءات الزوجة الرافضة
ل �ـ«ال �ص �ل��ح» ،ول �ح��رك��ة ش�ف�ت�ي�ه��ا ال ��دال ��ة على
ك�ت��م ال�غ�ي��ظ وال �ت��وت��ر ال��داخ �ل��ي ق�ب��ل «لحظة
االنفجار».
أوباما ال��ذي لم يحترم قدسية املناسبة راح

أيضًا يلتقط صورًا مع الحسناء الدانماركية
عبر هاتفها الخلوي ،قبل أن ينضم إليهما
رئيس ال��وزراء البريطاني دايفيد كاميرون.
وب� � ��دوا ج�م�ي�ع��ًا ف ��ي ح��ال��ة م ��ن ال �غ �ب �ط��ة غ�ي��ر
مبالني بعشرات آالف املشاركني في املناسبة
الحزينة من زعماء دول وأشخاص عاديني.
ّ
صحيفة الـ«تيلغراف» البريطانية قالت إن
زوجها
ميشيل ب��دت «ف��ي غاية االستياء من
ً
أث�ن��اء ضحكه م��ع ال�ق��ادة األوروب �ي�ي�ن» ،الفتة
إل ��ى أن ث�لاث��ة م��ن أق ��رب امل�س��اع��دي��ن ألوب��ام��ا
ت��اب �ع��وا امل� ��زاح ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ش�م�ي��ت ع��ن ق��رب،
إذ ك��ان��وا يجلسون ف��ي الخلف .وامل�س��اع��دون
ه��م :س��وزان راي��س ،مستشارة األم��ن القومي
األم �ي��رك��ي ،وأح ��د ك�ب��ار امل�س�ت�ش��اري��ن فاليري
ً
ج��اري��ت ،ف�ض�لا ع��ن ممثل االدع� ��اء ال �ع��ام في
أميركا إيريك هولدر.
ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ال ��ذي ك��ان نجمًا أول من
أم� ��سُ ،س �ج��ل ل��ه ك��ذل��ك م�ص��اف�ح�ت��ه ال��رئ�ي��س
الكوبي راوول كاسترو على هامش احتفال
التأبني في لقطة نادرة ،بعد أكثر من  50عامًا
على العداء بني الدولتني ،ما أث��ار املحافظني
األميركيني الذين رأوا فيها نوعًا من «الدعاية
السياسية من جانب الرئيس الكوبي».
وكان حوالى  60رئيس دولة من جميع أنحاء
ال �ك��رة األرض �ي��ة ق��د ش��ارك��وا ف��ي ح�ف��ل تأبني
ً
«م ��ادي� �ب ��ا» ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ش �خ �ص �ي��ات ش�ه�ي��رة
ت� �ت� �ن � ّ�وع ب �ي�ن ال� �س� �ي ��اس ��ة ،وال � �ف� ��ن ،واإلع� �ل ��ام،
والثقافة في مستهل مراسم التأبني الرسمية
التي تستمر أسبوعًا.

تقـدم

ليـالي

خالد الهبر

بالحمرا
26

DRM

+961 70 030 032
كانون األول
 8:30مساءً

سعر البطاقة

$20

برعاية

