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بصوت ماجدة الرومي

مبشاركة مثقفني وشخصيات سياسية

تكريم الصحايف اللبناين الراحل سمري قصري
بيروت /اف ب

شــارك حــوالـي الف شخـص ،بـيـنهـم
مثقفون وشخصيـات سياسية ،أمس
االول االحـ ـ ـ ـ ـ ــد يف حـفـل
ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي الـ ـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ـ ـ ــايف
الل ـبــنـ ـ ــان ــي الفـ ـ ــرن ـ ـســي
س ـمــي ـ ــر قـ ـصــي ـ ــر ال ـ ــذي
اغــت ــيل يف الــثـ ـ ــانــي مــن
حـزيـران  2005يف بيـروت
وشــارك اصــدقــاء سـميــر
قـ ـ ــصـ ــيـ ـ ـ ـ ــر يف مـعـ ـ ـ ـ ــرض
للـوحـات فـنيــة ،وتضـمن
بــرنــامج الـتكــرمي ايـض ـاً
حفال موسيقيا.
وحــضـ ــرت الــصحـ ــافـيـ ــة
جــيـ ـ ــزيل خـ ـ ــوري ارمل ـ ــة
س ـمــيـ ـ ــر قـ ـصــيـ ـ ــر ونـ ـ ــورا
جـنـبالط زوجــة الـنــائـب
ال ــدرزي ولـي ــد جـنـبالط
والن ــائب ــان اليــاس عـطــا
اهلل (ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الــي ـ ــس ـ ـ ــار
ال ــدميق ــراطـي) وسـمـي ــر
فرجنية والنائب السابق

غ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــوري واجل ــمـ ـيـع م ــن
االغلبية النيابية.
وقتـل هذا الصحايف والـناشط الذي

شـارك يف اقامـة (مخيم احلـرية) يف
عـمليـة تـفجيــر يف بيــروت يف الثــاني
من حزيران 2005.
واسـهم هــذا اخملـيم الــذي
ضم مـجمــوعــات شبــابيــة
م ـ ــن كـل االجت ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـسيــاسيــة والطـوائف يف
(ثورة االرز).
وان ــش ــأ االحت ــاد االوروبـي
يف العـ ــاشـ ــر مـن ت ــشـ ــريـن
االول (ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة س ـمــي ـ ـ ــر
قصيـر حلريـة الصحـافة)
التي ستمنحهـا املفوضية
االوروبية ومؤسـسة سمير
قــصي ــر يف بي ــروت سنــويــا
يف الـثـ ــانـي مـن حـ ــزيـ ــران
تاريخ اغتياله.
والـصحـايف سـميـر قـصيـر
الــذي شــارك يف تــاسـيــس
(ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــيـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراط ــي) كـ ـ ـ ـ ــان
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أعـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الشعبية.

سوق االوراق املالية يف العراق
بغداد  /املدى
ب ــالنـظــر ملــا تــشهــده تــداوالت ســوق االوراق امل ــالي ــة من تــدهــور خـطــر بـني دول املنـطقــة .ومــا لــذلـك من
انعكـاسات علـى مجمل السـاحة االقـتصاديـة يف العراق ،تقـيم مؤسـسة (املـدى) للثقـافة واالعـالم والفنون
ضمن طاولتها املستديـرة حلقة خاصة عن واقع سوق االوراق املاليـة يف العراق ،وذلك يف الساعة احلادية
عشرة من صباح هذا اليوم.

أغنية (أعز احلبايب) للعندليب األسمر
القاهرة :نفى مصـدر مسؤول بشركة جـود نيوز لالنتاج السينمـائي ما نشرته احدى
الصحـف حول عـرض فيلم" حـليم " للـراحل أحـمد زكـي الشهـر املقبـل مؤكـداً أن هذا
األمر لـم يحسـم بعد خـصوصـا وأن الفيلـم مازال يف مـراحله األخـيرة ويحـتاج لفـترة
الطالق حملة دعـاية تناسب طبيعته .من جهة أخرى يتم حالياً نقاش حول تسجيل
أغـنيــة الفيلـم بصــوت الفنـانـة مـاجـدة الـرومي مـن كلمــات أمين بهجـت قمـر ،وأحلـان
عـمار الـشريعـي ،حيث لم يـتحدد بعـد ما إذا كـانت ستـسجل ماجـدة األغنيـة بصـوتها
يف القــاه ــرة أو يف بي ــروت ،أم يتـيح لهــا ج ــدول أعمــالهــا الفــرصــة للــسفــر إل ــى لنــدن
لـتسجيل األغـنية بـوجود الـشريعـي املتواجـد هناك بـاستمـرار ملتابعـة تسجـيل شريط
الصـوت لـلفيـلم .واملعـروف أن األغـنيـة حتـمل أسم "أع ـزّ احلبــايب" وسـتكـون مقـدمـة
وخـامتـة الفـيلم الـذي يـدور حـول حيـاة أحـد أهـم املطـربني العـرب العنـدلـيب األسمـر
عبد احلليم حافـظ ،وكان مقرراً من البداية أن تقدم ماجدة الرومي األغنية ،وال تتم
االسـتعــانــة بــأغـنيــات حلـيم لـتقــدمي رؤيــة فـنيــة جــديــدة لألحــداث وستــذاع األغـنيــة
بالـطبع ضـمن احلملـة اإلعالنيـة للـفيلم الـذي لم يتـحدد مـوعد عـرضه النـهائـي ما
بني ذكـرى العنـدليب وأحمـد زكي نهـاية هـذا الشهـر أو موسـم الصيف وهـو االحتـمال
األقرب حتى اآلن.

أمجـد حـميــد اعالمي عــراقي آخـر وزمـيله انـور تــركي،
إنـضما الـى قافلـة شهداء االعالم يف العـراق ،ولن يكون
األخيــر حـتم ـاً ،وقـبله كــان عــدد آخ ــر من الــصحفـيني
واإلعـالميـني الع ــراقيـني ،اغت ــالتـهم رصــاصــات الغــدر،
الـرصـاصــات التـي تبغـي اسكـات صــوت احلق ،وتــزييف
الواقع.
ان االعالم العــراقي ،وخالل الـسنــوات الثالث املــاضيـة،
استطـاع بكـوادره ،اخلروج مـن شرنقـة التـأقلم مع واقع
كان يـراد له ان يكـون صوتـاً واحداً ،يـؤدي نغمـة واحدة،
وي ـطـبـل لغـيـ ــر احلقــيقـ ــة ،ويجـمـل الك ــذب واإلفـت ــراء،
ويـدعو الـى اإلبتعـاد عن احلقيقـة ،تلك احلقيقـة التي
تخيف اصحاب الغـرض السيء ،والنيـات غير احلـسنة،
وحـقق اإلعـالم العـ ــراقـي ،بـ ــرغـم كـل املالح ـظـ ــات الـتـي
تقـ ــال عــنه ،اجنـ ــازاً كـبـيـ ــراً ،حـيـنـمـ ــا اخـتـ ــار ال ـط ـ ــريق
ال ــصح ــيح ،طـ ـ ــريق اإلب ــتع ـ ــاد عــن اخل ـ ــوف ،واإلت ـي ـ ــان
بــأشكــال ومـض ــامني جــديــدة ،حتــرج اصح ــاب العقــول
الستاتيكية املتجمدة ،الـتي اليرى اصحابها غير اللون
األســود ،وعنـدمــا يكـون احلــال هكــذا ،فليـس غــريبـاً ان
يتعــرض اإلعالم الــى محــاوالت من هــذا النــوع الغـايـة
مــنهـ ــا معـ ــروفـ ــة ،اذا كـ ــان هـ ــؤالء غـ ــايــتهــم (مقـ ــاومـ ــة)
اإلحـتالل ،فـليــس امجــد حـميــد أو أي اعـالمي ع ــراقي
آخر ،مـسؤوالً عـن اإلحتالل ،أو دعا الـى تكريـسه ،وهذه
حقــيق ــة يـنــبغـي الـت ــأكـيـ ــد علــيه ــا ،وهــي ان االعالمـي
والـشاعر والقـاص والرسام والـناقد واملفـكر ،ومن يعمل
ضـمن هــذه الـعنــاويـن الفكــريــة ،اليـطـبلــون لإلحـتالل
واليدعون لتكريسه ،أو الغاء الهوية الوطنية العراقية،
او تغيير مجرى نهر دجلة ،وامنا هم رسل سالم ،والذي
جـاء بـاإلحـتالل ومهـد له بـسيـاسـته الهـوجـاء معـروف
للجـمــيع ،يقـبـع خلف قـضـب ــان خ ــزيه وع ــاره ،تـط ــارده
لعنـات اهـالي الـشهـداء عبـر خـمسـة وثالثني عـامـاً من
حكمه املشؤوم.
لـ ــذا فـ ــإن مـنــصف اخلـ ــالـ ــدي ،وامجـ ــد حـمـيـ ــد ،وعلـي
اخل ـطـيـب ،واط ـ ــوار بـهجـت ،واحـم ـ ــد آدم ،وجنـم عـب ـ ــد
خـضيـر ،ومـؤيـد ســامي ،وسـواهـم من الـشهــداء ،شمـوع
تـط ــرز درب االعالم الع ــراقي بــالـضــوء الـســاطع ،ضــوء
احلقــيقـ ــة الـتـي كـ ــان هـ ــؤالء حـ ــري ـصــني علــيهـ ــا ،امـ ــا
اإلره ــابـي ــون والقـتل ــة فهـم دائـمـ ـاً يف جحـيـم أفع ــالهـم
الدنـيئة ،تـؤرقهم احلقيقـة التي تكـشف زيفهم وبطالن
دعواهم!

بإدارة اخملرج هادي الباجوري

هيفاء وهبي تص ّور (رجب حوش صاحبك عني)

بيـروت :ص ـوّرت الـنجـم ــة اللـبـنــانـيّــة هـيفــاء وهـبـي أغـنـيـتهــا
الــشهيــرة رجب علـى طـريقــة الفيـديــو كليـب حتت إدارة اخملـرج
املـصــريّ ه ــادي البــاج ــوري .متّ التـصــويــر يف مـص ــر يف منـطقــة
املالّحات التي تبعد حـوالي الساعتني عن القـاهرة ،وكانت فكرة
الكلـيب طـريفـة ،تـتمحـور حـول مـوضـوع األغـنيـة ،حـيث تـلعب
هيفـاء يف الكلـيب دور غجـريـة جـميلـة تـأتي مبـركب مـن البحـر
لتـدخل إلى قهـوة الصيّـادين ،فتـقابل يف القهـوة "رجب" ،وتغنّي
له :رجـب حــوش صــاحـبك عـنّـي ،ويلعـب دور رجـب شــاب بــديـن
تكلّمه هيفاء على طريقة ":أكلّمك يا كنّة كي تسمعي يا جارة"،
مبعــن ـ ـ ــى أنّهـ ـ ــا تـ ــطلــب مــن رج ــب أن "يحـ ـ ــوش" صـ ـ ــاح ــبه عــن
معـاكـستهـا ،وهي يف الــوقت نفـسه تهـوى رجب الـشـاب الـوسـيم،
وتغويه بنظراتها الشقيّة.

إستغرق التصويـر حوالي اليومني ،وكـان لوك هيفاء يف الكليب
جميالً وبسيطاً ،وطغى عليه الطابع الغجريّ.
وتسافر هيفـاء إلى لندن بدعوة من مؤسّسة Roche Haufm
mannالتي إختارتهـا من لبنان للمشاركـة يف فعالية تنظّمها
املــؤسّـســة يع ــود ريعهــا ملــرضــى ســرط ــان الث ــدي ،حيـث تتـص ـوّر
هيفـاء مع لبـنانـية مـصابـة بسـرطان الـثدي تـرافقهـا إلى لـندن
بعـدسـة رانكن وهـو واحـد من أشهـر مصـوّري النجـوم العـامليني،
وكذلك يـفعل عدد من املـشاهـير من كلّ أنحـاء العالم ،وتـشارك
كايلـي مينوغ من لندن يف هـذه الفعالية ،وجتمع صـور املشاهير
مع املرضـى لتنشـر جميعهـا يف كتاب تعـود فوائـده ملكافحـة هذا
املرض.

