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تشـيـر الـبيـانـات احلـديثـة عن زيـادة نـسـبة الـبـطـالة الى ٥٦
ـوصل  بـ الــشـبـاب  اي انـهــا تـمـثل ـائــة في مـديـنــة ا بـا
ولـعدم وجـود مـشـاريع تـنمـويـة  او حـلول نصف الـسـكـان 
اقـتـصـاديـة نـاجـعـة تـسـتـوعب هـذه الـطـاقـات الـشـابـة  جند
ـقــاهي  حـيث ـأوى لــهـؤالء  الـشــبـاب او ا الـرصـيـف هـو ا
ال…  وقـد استوقـفني قبل يهدر يـوميا الـكثيـر من الوقت وا
شاريع ايام في احدى مـواقع التـواصل االجتـماعي احـد ا
ـنظمات االقتصـادية اجلمـيلة الـتي قامت بتـنفيـذها احدى ا
ـبــتـدئـ االنـسـانــيـة  حــيث قـامت بــتـأهـيل مــجـمــوعـة من ا
تقدم في تـربية النحـل في قضاء احلمدانـية في مدينة وا
ـوصل مـن خالل إشـراكــهم في دورات مــكــثـفــة في آلــيـة ا
تـربــيـة الـنــحل وفي نــهـايــة الـدورة  تـوزيـع مـجـمــوعـة من
ــتـدربـ لـكي تـكــون نـواة في مـشـروعـهم ـنـاحل لـهـوالء ا ا
ستـقبلي  قـد تكون  فـكرة تأهـيل عاملـ في مجال تـربية ا
الـنـحل او مـشـروع اخـر اقـتـصـادي يـدر لـلـبـلـد دخل مـالي
بـسـيط ولــكن وتـائـجه كــبـيـرة السـتــقـطـاب االيـدي الــعـامـلـة
وصل التي والتقلـيل من تزايد مـعدالت البطـالة في مديـنة ا
عانت مـاعـانته مـن االٍرهاب .في حـ كـانت هنـاك مـشاريع
ال  قد اضـمحـلت بسبب صغيـرة يديـرها اصحـاب راس ا
دينة  ..الشباب العاطل عن العمل من الوضع األمني في ا
كال اجلــنــسـ يــحــتــاج الى دعم اجــتــمــاعي واقــتــصـادي
إلنـقـاذهم مـن الـنـتـائج الــوخـيـمــة لـسـوء الـوضـع من الـفـقـر

واالنحراف الى اعمال اجرامية .
ـوصـلي لـهــذه الـشـريـحـة الـدعم ـكن ان يـقـدم اجملـتــمع ا
الكـافي فـأصحـاب رؤوس األموال وذوي االيـادي الـبيـضاء
قادرة ان تـنتـشل الـشبـاب من الـضيـاع من خالل اإلسـهام
وقـد يـكـون في مـشـاريع لـتــشـغـيل الـعـاطـلــ عن الـعـمل  
شـروع صـغـيرا ولـكن مـردوده االجـتمـاعي واالقـتـصادي ا
وحـتـى الـنــفــسي كــبـيــر لــزرع األمل والــتـفــاؤل في نــفـوس

الطليعة من الشباب 
ولكن اي خـطوة شـاريع  قد يـستـسهل الـبعـض مثل هـذه ا
الى االمـام في احلـيـاة إيجـابـيـة بـدال من الـتـفـكـيـر الـسـلبي
وتوجـه الشـبـاب الى سـبل اخـرى تـنـحـيه عن مـسـار حـياته
الـطــبــيــعي  الى ســبل غـيــر صــحــيـحــة في كــسب  قــوتـهم

…وخلق مجاالت عمل مفيدة للمجتمع
خلية الـنحل  تمتاز بـتماسكـها وانتظـام عملهـا وحياتها في
ان واحد اعتقد  ان االنسـان بكل قدراته العـقلية ومهاراته
الفسيولوجية لم يـضع حلياته نظاما مشابـها لنظام وتنظيم

خلية النحل 
وكم نـحن بـحــاجـة الى مـجــتـمع مـتــعـاون ومـتـمــاسك يـنـتج
تـلكـها ويصل الى ويطور كـل القدرات واالمـكانـيات الـتي 
ستويات في التعايش السلمي واالنساني بعيدا عن اعلى ا
كل انـواع الـدمار والـتـخـريب لـلـعـقل الـبـشـري ومـنح فرص
متسـاوية لـلعمل وحتـقيق الـطمـوحات االنسـانيـة في العيش
نح هذه بسالم وامان  وأول حق من حـقوق الشـباب ان 
الـفـرصــة لـيــثـبت انه  قــادر ان يـتـحــمل  لـصــنع مـســتـقـبل
ـتـلك نشـاط الـنـحلـة وحـبـها مشـرق و
لـلـحــيـاة والـهــدف  االكـبـر وهــو بـنـاء

مجتمع قوي وفعال ومؤثر .
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اســتـســهــال  االكـثــار من تــنـاول
ـــســـاعـــدة عـــلى ـــســكـــنـــات  ا ا
تـخــفـيف اآلالم الــبـســيـطـة خالل
احلـــيـــاة الـــيـــومــــيـــة حـــيث أن
الـتسـاهل في تـعاطـيـها ال يـخـلو
من اخملـاطـر.  وقــال رئـيس قـسم
ـركزة الـتـخـديـر وطب الـعـنـايـة ا
ـانية بعـيادة األلم بالـعاصـمة األ
بـرلــ مـايـكل شــيـنك إنه لـيس
كل ألم يـجـب أن يـعـالج مــشـيـراً
إلـى أن الــــعــــامـل احلــــاسم هــــو
الـــشـــعـــور الـــشـــخـــصي بـــاأللم.

وأوضح أنه ال بـأس مـن تـعـاطي
قرص مسـكن إذا كان األلم تعوق
احليـاة الـيومـيـة مع ضرورة أال
تـــــزيـــــد مـــــدة الـــــعـالج الـــــذاتي

سكنات عن أسبوع. با
ريش وبدوره أشـار أولـيـفـر إ
ـانـية نـائب رئـيس اجلـمـعـيـة األ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــب األلـــم إلـــى أن
الــبــاراسـيــتــامـول يــعــد أضـعف
ــــثل ــــســــكــــنـــــات فــــهــــو ال  ا
لألشــخـاص الـبــالـغــ أكـثـر من
كــونه عالجــاً وهـمــيــاً. ومع هـذا
فإنـه ينـطوي عـلى آثـار جـانبـية
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 شهد مسرح سينما اسبانيول
ـغـربـية امس ـديـنـة تطـوان ا
االفـــتـــتـــاح الـــرســـمي لـــلــدورة
ـهـرجـان الـرابـعــة والـعـشـريـن 
تـطـوان الدولي لـسـيـنمـا بـلدان
ـتـوسط الذي الـبـحر األبـيض ا
أعـطى انــطالقـة افـتـتـاح دورته
احلـالـيــة أحـمـد حـســني مـديـر
ـهـرجان مـعـبِّرا عن مـؤسـسة ا
سعادته باحتضان تطوان هذه
ـتوسـطية الـدولية التـظاهرة ا
ــقـتــضــبـة رحب وفي كــلـمــته ا
بــعـــشــاق ريـــاض الــســـيــنـــمــا
ــــتـــوســــطـــيــــة وبـــضــــيـــوف ا

هرجان. ا
وعـرف حفل االفـتـتاح الـرسمي
لـلـمــهـرجـان حـضــورا إعالمـيـا
بــــــارزا واســــــتـــــــقــــــبل خـالله
ــــنـــظــــمـــون ضــــيـــوفــــهم من ا
الفنـان وصنـاع السينـما عبر
مــــرورهم من فــــوق الـــبــــســـاط
  وكـــــعــــادة دورات االحـــــمــــر
ـهــرجـان حــضـرت مـوســيـقى ا
الــفالمــيــنــكــو الــتي كــانت هي
العـنوان الـبارز حلـفل االفتـتاح
وذلك عــبــر تـــقــد فــقــرات من
وسـيقى الراقـية . فيـما كانت ا
جنمـة هذا االحتـفال االسبـانية
اخملضرمة لويسا غافاسا التي
ـنـاسـبة ـهـا في ذات ا  تـكـر
. وفي وتـسـليـمـها درع الـتـكر
ؤثرة كـشفت سرا أثر كلمـتها ا
في حـيـاتـهـا الـسيـنـمـائـية ولم
تـنــسـاه أبــداً إنـهـا قــصـة حب
ـا قـدمـا إلى عـاشـهـا والـديــهـا 
مدينة تطوان عـند صديق لهما
صـيدلي لـقضـاء شـهر الـعسل
وجـرت هــذه الـقـصـة في بـدايـة
اضي ومن سـتيـنيـات القـرن ا
نــقـطـة بـدايــة هـذا احلب تـقـول
لويـسا غـافاسـا عدت إلـيكم من
جــديـــد إلى تـــطــوان »فـــنـــانــة
مكـرمة ?«وذلك في إطار ثـقافة
ــــكــــان واحلب االعــــتــــراف بــــا
األول الــــذي أعــــتــــز به كــــمـــا
كــشــفت االســـبــانــيـــة لــويــســا
غافـاسا  أنـها مـاتزال حتـتفظ
بــأقـــراط من الـــذهب اخلـــالص
الـتي كانت هـديـة لوالـديـها من
طـرف بـاشــا مـديـنــة شـفـشـاون
ــولـودهــمـا وهي هـديــة كــانت 
ـــقـــبـل; الـــذي لم يـــكن ســـوى ا
لـويــسـا غـافــاسـا الــتي سـتـرى
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حـــيث قـــد تـــتــســـبب اجلـــرعــات
الـــزائــدة فـي أضــرار جـــســيـــمــة
بـالــكـبـد لــذلك ال يـجــوز تـعـاطي
جـرعـة تزيـد عن 4 غـرامات عـلى
ـريش مـدار الـيــوم.  ويـنـصح إ
بــــتـــعـــاطي اإليـــبـــوبـــروفـــ مع
ــــفــــاصل أو الــــصــــداع أو آالم ا
صـحـوبة الـعدوى الـفـيروسـيـة ا
ــكن بــآالم في األطــراف حــيث 
تـعــاطي جـرعـة 800 مـلـلــيـغـرام
ـــعــدل ثـالث مــرات في الـــيــوم

على األكثر. 
 ويتـع تـوخي احلـذر بالـنسـبة

لـــهـــا أي شـيء) وتـــضـــيف في
تصـريحـها لـ (الـزمان) (..وأهم
شيء هـو جمـال الروح وجـمال

األفعال) .
وجتــدر االشــارة أن مــنـى فــتـو
سـطع جنــمـهــا في الـعــديـد من
األفالم السيـنمائـية  منذ (حب
في الـدار الـبـيـضــاء) لـلـمـخـرج
غربي عبد الـقادر لقطع سنة ا
1991 وأوضحت منى فتو
أنـها جـد سعـيدة بـهذا الـتكر
من قـبل مـهرجـان تـطـوان الذي
يـــتـــمــتـع بــصـــيت دولي كـــمــا

لــلــمــرضـى الــذين يــعــانــون من
أمراض القـلب أو الفشل الـكلوي
أو ارتفـاع ضغط الـدم أو مشاكل
عدة.  أما حـمض األسيتيل في ا
قام ساليسيـليك فيُسـتخدم في ا

األول لعالج الصداع النصفي.
ـانية آنـيتا وأشارت الـطبيـبة األ
بيكـر إلى أن اآلالم قصيرة األجل
ـــكن عالجــهــا هي فـــقط الــتي 
سكـنات. أما إذا صارت ذاتيا بـا
اآلالم مــزمــنـة فــإنــهــا تـســتــلـزم

استشارة الطبيب.
ـرء وأوضـحت أنه كــلـمـا عـالج ا

كـشفت لـ (الـزمان) أن الـقفـطان
غـربي الذي كـانت ترتديه في ا
ـهـا أعـطـته لـها منـاسـبـة تـكـر
صديقتها اسمها نورة لتحضر
ـناسبـة. فيـما حتدثت به هذه ا
مـنى فـتو عن جتـربـتهـا الـفنـية
من خالل عـــمــلــهــا في الــفــيــلم
الــفــرنـــسي (اإلبــحــار بــعــيــدا)

للمخرج غايل موريل. 
على صعـيد آخر وعـلى خشبة

مـسـرح سـيـنـمـا اسـبـانـيـول 
  جلـنـة حتــكـيم الـفـيـلم تـقـد
الطويل الـتي تتكون من كل من
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اذا لم يـعــد هـنــاك لــدى الـعــراقـيــ قـنــاعـة بــأي حـزب في
امكانية أن يغيّر من حالهم شيئاً.

وإذاالتوجد قـناعة بـشخص معـ حول مواصفـاته القادرة
على ايقاف التدهور.

ـقاونة ال وإذا  كانت حالـة اليأس تـطبق عـلى الصدور  وا
تزال معقودة ب سيء ماض وسيء الحق.

فـمن أين يـأتي اخلالص?. هل يـتـعـلق الـنـاس بـأمل مـعـقود
ا تكون خارجية أيضاً في إحداث تغيير بالصدف التي ر
ما في بلد لم يحدث فيه أي فعل حقيقي منذ سنوات طويلة

إالّ بفعل التأثير اخلارجي.
لـكن هل بـات هـنـاك عـامل خـارجي حـقـاً  في الـبـلـد الـذي
اشتـركت كل قوى االرض في الـدفـاع عنه  وحتـرير ارضه
من االرهـاب . وحتــالـفـت مـعــظم دول الـعــالم من أجل دعم

اقتصاده وسد ديونه واعادة اعمار مدنه ومؤسساته?
أليس الـعـامل اخلارجي بـات مـقيـمـاً بيـنـنا  يـأكل ويـشرب

ويلهو معنا.?
 أال تبدو بـعض القـيادات احمللـية ذات مـواصفات خـارجية
أكثر منها محلية  وتبدو عوامل وشخصيات خارجية ذات

مظهر عراقي أكثر من سواها في البلد?
ماذا سيفعل العراقي اذا لم تتحقق أمنياته في االنتخابات
ـواطن الـتي تـدق عــلى األبـواب? وقــبل ذلك  مـا أمـنــيـات ا
ـتعاقبة عن تـنفيذها ? اذا تعـجز احلكومات ا العراقي? و
وهل تـرى الـطـبــقـات احلـاكـمـة في الــبـلـد  حتت أي عـنـوان

مشروعية في تلك األمنيات لكي تلبيها?. 
انهـا أسئلـة غيـر محـسومـة  في بلـد معـلق أمره دائـماً ب

االرض والسماء.
أيـة أمـنـيـة هي األقـرب الـى نـفس الـعـراقي ? أهي األمن أم
مـكــافــحـة الــفــاسـديـن مـصــاصي دمــاء الـشــعب أم إقــامـة
احملـاكم حملـاسـبـة من نــهب وسـلب وأثـرى وهـو ال يـسـاوي
جـنـاح بـعــوضـة لـوال الـعـامـل اخلـارجي الـذي حتـول الى
داخلي  ويرى كل شـيء ويعرف كل تـدهور  لـكن التغـيير

يحدث.?.
ــدنــيــة والــتــطـور يــبــدو إنّ االمــنــيــات األعــمق اتــصــاالً بــا
احلضـاري لـيست عـلى جـدول أحـد من القـوى الـسيـاسـية

ستقبل ...واجليل اآلتي. ربّما ألنّها تخص ا أصالً
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ـــثــال الـــصـــداع عـــلى ســـبـــيـل ا
ـســكـنـات فـإنه يــصـبح أكـثـر بـا
حسـاسـية لأللم. فـمَن يـعاني من
الـصداع بـشـكل مـنتـظم يـخـاطر
ا يسمى سكنات  باإلكثار من ا
بــالــصــداع الـنــاجم عـن األدويـة
حـيث يـزداد الـصـداع سـوءاً بدل
الــتـــحــسن بــســبب الــتــغــيــرات
الـــطـــارئــة عـــلى مـــركـــز األلم في

الدماغ.
ولــتـجــنب ذلـك ال يـجــوز بــشـكل
ـسـكـنـات أكـثر من عـام تـعاطي ا

 10أيام على مدار الشهر.
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الــنــور إلـى احلــيــاة بــعــد تــلك
الـــزيــارة إلى مـــديــنـــة تــطــوان

وشفشاون.
ـهرجان من جهـته أكد مـدير ا
في كلمة افتتاح الدورة الرابعة
ــهـرجــان تــطـوان والــعـشــرين 
الـدولي لـسـيـنـما بـلـدان الـبـحر
  أن ـــــــتــــــــوسط األبـــــــيـض ا
ــــهـــــرجــــان الــــيـــــوم أصــــبح ا
ـــطـــلـــقـــة جتـــســـيـــدا لإلرادة ا
لـلــمــثــقـفــ والــســيـنــمــائــيـ
ـغـاربـة خلـلق تــظـاهـرة لـلـفن ا
لـلسـابع حتتـفي بـزخم وعظـمة

توسطية.  الهوية ا
ويـضــيف نــورالــدين بــنـدريس
ـــهـــرجـــان أن الـــدورة مـــديـــر ا
احلالية تـتميز بـفقرات برنامج
غــنـي ومــتــنـــوع وشــدد أنــهــا
تـمــثل حتـوال كـبـيـرا في تـاريخ
تـوسـطي على هـرجـان ا هـذا ا
مستوى تنظيمه وإدارته. وقال
إن الــدورة حتــتــفي بــالــنــســاء
ويتـشرف بـتكـر أربع فنـانات
عــلى اعـتـبــار أن مـعـظم األفالم
ـهـرجـان تـعـالج ـشـاركـة في ا ا
ـــنـــطـــقـــة ــــرأة في ا مـــشـــكل ا

توسطية. ا
ــهــرجـان كــمـا عــرفت فــقـرات ا
ــنــظم بـ  24و) 31مــارس) ا
اجلـاري تــكـر الــفــنـانــة مـنى
فـتـو وفي جوابـهـا عـلى سؤال
(الـــزمــان) : مـــاذا يـــعــني لـــهــا
اجلـمــال والـشـهـرة? قـالت مـنى
فـتو: (الـشهـرة ال تـعني لـها أي
شيء.. وأيضا اجلمال ال يعني

بـرئاسـة اخملرج الـعـراقي قيس
الزبيـدي وتضم أيضا الـكاتبة
ــغـــربــيــة نــاديــة والـــنــاشــرة ا
ي والكاتب والسينمائي السا
الفرنسي آدم بيانكو والباحث
والـسـينـمـائي اإلسـبـاني خوان
كـارلـوس بـادرون. وشـهـد حفل
االفتـتـاح عرض فـيلم »اإلبحار
بـعــيـدا «لـلــمــخـرج الــفــرنـسي
غــايل مــوريـل والــذي تــشــارك
فـيه الـفـنـانـة مـنـى فـتـو والذي
تـــدور أحـــداثه حـــول تـــعـــرض
حـيـاة إديث لـرجـة عـنـيـفـة على

اخملـــرج والــفـــنــان الــتـــونــسي
الـــنـــاصــر خـــمـــيــر إلـى جــانب
الـسـينـمـائيـة األمـريكـيـة أليـسا
سيـمون اخلبـيرة السـينمـائية
ـــتــخــصــصــة فـي الــبــرمــجــة ا
والـــــتــــوثـــــيق وحـــــفظ األفالم
ــغـــربي اخملـــضــرم واخملـــرج ا
حـــسن بــنــجــلـــون والــكــاتــبــة
واخملـرجة الـفرنـسيـة دوميـنيك
مثلة اإلسبانية آنا باروش وا

توربان.
كــمـا  تــقــد أعـضــاء جلــنـة
حتـــكـــيم الـــفـــيــلـم الـــوثــائـــقي

سـتوى اإلجـتمـاعي حيث أن ا
ـعـمل الـذي تـعـمل به يـتـحول ا
إلى طــنـجــة ولــيس عــلـيــهـا إال
ـغرب بـأجر الـقـبول بـالعـمل بـا
أقل وظــروف عــمل مــخــتــلــفــة.
وبــاعــتــبــاره واحــدا من أعــرق
التظاهـرات السينمـائية وطنيا
ـهـرجان ودولـيـا يعـكس هـذا ا
مـلكـة بـتنـمـية الـقارة الـتـزام ا
ــســـتــويــ لـــيس فــقط عـــلى ا
االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي بل
على مـستـوى اإلنتـاج واإلبداع

الفني والسينمائي أيضا.


