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فـي الوقـت الـذي يسـتقبل فيـه آالف السـوريين العيـد جثثـا علـى الشـواطئ ،ووراء قضبـان السـجون فـي أوروبـا وفـي مخيمـات اللجـوء،
تحتفـل دمشـق اليـوم بعيـد األضحـى .قبـل أيـام ،فتحـت العاصمة السـورية أسـواق الخضـر والثيـاب والحلويات اسـتعدادًا السـتقبال العيد
بمـن تبقـى فيهـا ،كمحـاوالت هشـة للحفـاظ علـى قليـل مـن األمـل فـي بلاد أنهكتهـا الحـرب منذ أربـع سـنوات( .جـوزف عيد ـــ أ ف ب)

للمرة األولى في تاريخها
نيويورك تعترف بعيد األضحى

رحيل المسرحي
علي سالم

«سوق أبو رخوصة»
مستمر بنجاح كبير!

للمرة األولى في تاريخها ،تغلق
املدارس الرسمية اليوم في نيويورك
ملناسبة عيد األضحى .قرار أعلنه
رئيس بلدية املدينة الديموقراطي
بيل دي بالزيو في آذار (مارس)
املاضي لـ «نعكس بذلك قوة
مدينتنا وتنوعها» ،كما قال .وبهذه
الخطوة ،تلتحق نيويورك بمدارس
واليات فيرمونت وماساشوسيتس
ونيوجيرزي التي تقفل أبوابها
في األعياد املسلمة .ويندرج هذا
القرار في نضال نيويورك من أجل
املساواة .وعليه ،سيأخذ  1,1مليون
تلميذ في حوالى  1800مدرسة في
املدينة اليوم عطلة ،بعد يوم عطلة
أمس ملناسبة عيد الغفران اليهودي.
وضمن الخطوات التي أعلنها دي
بالزيو أيضًا ،إقفال املدارس في عيد
الفطر أيضًا ابتداء من صيف ،2016
ّ
مضيفًا« :أعتقد أن هذا النوع من
السياسة سيسهم في تعزيز شعور
االنتماء لدى املسلمني في املدينة».

حتى آخر أيامه ،واصل علي سالم
آراءه املناصرة للتطبيع مع العدو
اإلسرائيلي« .إسرائيل ّ
تهدد األمن
القومي املصري» ،كان هذا التصريح
األخير قبل وفاته ّأول من أمس بنوبة
قلبية عن  79سنة في القاهرة .الكاتب
املسرحي املصري ،نال اعتراف الجميع
ّ
بإبداعه الكتابي .إال أنه واجه عزلة
كبيرة في األوساط الثقافية املصرية
بسبب آرائه السياسية املشجعة على
السالم مع العدو .بدأ سالم نشاطه
بالتمثيل في عروض ارتجالية في
الخمسينيات ،لتصل أعماله األدبية
إلى  15كتابًا و 27مسرحية أشهرها
«مدرسة املشاغبني» ،و»وال العفاريت
الزرق» ،و»أنت اللي قتلت الوحش».
وقبل زيارته فلسطني املحتلة عام
 ،1994أعلن دعمه ملبادرة السالم التي
قام بها الرئيس املصري الراحل أنور
السادات مع إسرائيل عام  ،1977كما
دعم التطبيع معتبرًا أن االحتالل
الصهيوني ليس عدوًا!

يبدو أن مفعول سوق «أبو
رخوصة» في «وسط بيروت» لم
ينته بعد ،رغم أنه جاء كردة فعل
على الكالم الطبقي والعنصري
لـ«رئيس تجار بيروت» نقوال
شماس .اليوم أيضًا وفي املكان
(ساحة رياض الصلح) نفسه،
يقام هذا السوق الشعبي تزامنًا
مع عيد األضحى بعنوان «سوق
أبو رخوصة ّ
لنعيد سوا» .السوق
الذي تنظمه حملة «بدنا نحاسب»
تحاول من خالله التأكيد على أن
الوسط التجاري يشكل مساحة
لجميع الطبقات االجتماعية ،وال
يجب أن يكون محتكرًا من قبل فئة
واحدة .وقد جذب السوق األسبوع
املاضي مواطنني افترشوا الساحة
بالبضائع واملأكوالت ،معيدين هذه
البقعة إلى فسحة للفرح والتفاعل.
«سوق أبو رخوصة ّ
لنعيد سوا»18:00 :
مساء اليوم ـ ساحة رياض الصلح

