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خالل اسبوع (البرامي)

أغان
أليسا تتألق بتقديم ثالث ٍ
بـيـــروت :ب ـ ـ ــدأت مـحـ ــط ـ ـ ــة ال بــي ســي
األسـبــوع املــاضـي بعــرض الـبــرامي االول
من بـرنـامج Mission Fashionوهـو
بـرنـامج تلفـزيـون الـواقع اجلـديـد الـذي
تبـث علـى مـدار  24سـاعــة علــى محـطـة
نغـم ،ويقدم كل أسـبوع بـرامي يسـتظيف
جنــم غــن ـ ـ ــاء لــي ـ ـ ــؤدي مجــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مــن
األغـنيــات يـطعـم بهــا فق ــرات البــرنــامج
اخملــتلف ــة وجنـم ــة الـب ــرامي االول ك ــانـت
الفنـانــة اليـســا والتـي خطـفت األنفـاس
مــنـ ـ ــذ الـلح ــظـ ـ ــة األولـ ـ ــى أمـ ـ ــام دخـ ـ ــول
املدعـوين على الـسجاد األحمـر .البرامي
األول حـمل املـشـاهـد إلــى حيـث جتتـمع
األن ـ ــاقـ ـ ــة مع ال ـ ــرقــي وال ـ ــذوق ال ـ ــرف ــيع
واإلبداع .
وبح ـض ــور امل ـصـمــم إيلــي صعـب ت ــوالـت
فقـرات الـسهـرة بـني أداء الفنـانــة إليـسـا
والل ـ ــوحـ ـ ــات الف ـن ـي ـ ــة وري ـب ـ ــورت ـ ــاج ـ ــات
التعــريف بـالـلجنـة احلـكم و بـاملـتبــارين
عــن ف ـئ ـتــي تـ ـص ـم ـيــم األزيـ ـ ــاء وعـ ـ ــرض
األزيـاء .وتــولت تقــدمي البـرامي رنــا علم
الدين.
أدت الـنجمـة اليـسـا ثالث أغـنيـات خالل
الـسهــرة هي :أطلـب وامتنـى ،لــو تعـرفـو،
وبستناك.
كـما عرضت خالل احللقة مجموعة من
ال ــريـب ــورت ــاج ــات مـن بـيـنه ــا  :ريـب ــورت ــاج
خلص مـسيرة إيلي صعب " فاملوضة من

دون إيلــي صعــب مــثل ال ـ ــربــيع مــن دون
زهـ ـ ــر وم ــثل الـ ـص ــيف مــن دون ن ـ ـســمـ ـ ــة
هـواء" .الريبورتـاج الثاني خلـص مرحلة
الـكـ ــاسـتـيــنغ حـيـث جـ ــال ف ـ ــريق عــمل
محـت ــرف ك ــاف ــة ارج ــاء ال ــوطـن الع ــربـي
والــتق ـ ــى ش ـب ـ ــاب ـ ــا" وص ـب ـ ــاي ـ ــا إلخ ـت ـي ـ ــار
املـتـبـ ــاريـن مـن بـيــنهــم .تاله ريـبـ ــورتـ ــاج
عـرف بــاملتبـاريـن عن فئـة التـصمـيم .ثم
ريـب ــورت ــاج ع ــرف ب ــاملـتـب ــاري ــات عـن فـئ ــة
ع ـ ــرض األزي ـ ــاء .بع ـ ــده ـ ــا اع ـط ـ ــى إيلـي
صع ــب :امله ـم ـ ــة األول ـ ــى وال ـتــي مت ــثلــت
بتصميـم وتنفيذ فـستان أحمـر .األحمر
بحـسـب إيلي لــون صعـب يتـطـلب مهـارة
وذوق .وش ــاه ــدن ــا تـنفـيـ ــذ العـمل األول،
ومن ثم شـاهدنـا وصول املتبـارين الذين
ارتدوا اللباس التقليدي لكل بلد.
عـ ـ ـرّفــت رنـ ـ ــا علــم ال ـ ــديــن عــن دور إيلــي
صعب يف هـذا البـرنـامج  .والـذي يـرتكـز
عل ـ ــى اإلش ـ ــراف وم ـ ــواك ـب ـ ــة امل ـت ـب ـ ــاريــن
وتـوجيههم .هو ليس عـضوا" يف اللجنة،
بل هو مرشد للمصممني.
وعن النصـيحة التي يقدمها ،قال ":أهم
الصعـوبـات تكـمن يف كـون البـرنــامج من
نوع تلفـزيون الـواقع وهذا األمـر يضيف
صع ــوب ــة عل ــى اإلســتحق ــاق األسـب ــوعـي
والـتـن ــافــس وتــسلـيـم العـمل يف ال ــوقـت.
آمل أن يكـون بــالهم طـويال" وأن يكـونـوا
على طبيعتهم وأن يحبوا بعضهم".

معرض وثائقي عن شهداء احلركة
الوطنية يف النارصية
الناصرية /حسني كرمي العامل
جالد يحضن ضحـيته ليعلقها بحبل املشنقة ..صرر من
العظـام  ..وأمهـات تـبحث يف حفـر القبـور اجلمـاعيـة عن
رفات ابنـائها ،لقطـات من املعرض الوثـائقي الذي اقامه
احتاد الـسجنـاء السيـاسيـني فرع ذي قـار من الـثامـن الى
الع ــاش ــر مـن نـي ـس ــان عل ــى ق ــاعـته املــطل ــة عل ــى س ــاح ــة
احلبــوبـي يف النــاصــريــة حـيث شــاركـت يف املعــرض الــذي
اشتـمل علــى صــور شخــصيــة لـضحــاي ــا النـظــام واخــرى
للمقـابـر اجلمـاعيـة ومعـرض للكتـاب وتخـطيطـات فنيـة
ورس ــوم كـ ــاريك ــات ــوري ــة ت ــسخ ــر مـن الــنه ــاي ــة احلـتـمـي ــة
للدكتاتور كل مـن مركز شهداء ذي قار واحلزب الشيوعي
العـراقي ومـؤسسـة شهيـد احملراب ورابـطة ابـناء اجلـنوب
االنـســانيـة وحــزب الفـضيلــة االسالمـي والفنـان خـضيـر
جابر فضالً عن اجلهة املنظمة .
وعـن املعــرض الــذي افـتــتحه احــد ابـنــاء الــشهــداء قــال
قاسم عدنان امني عام احتاد سجناء ذي قار للمدى:
الهــدف من إقـامــة املعـرض هـو الشـاعــة ثقـافـة الـشهـادة
واالستـشهـاد وإبـراز دور الـشهيـد يف حيـاة االمـة وصنـاعـة
تـاريخهـا فقـد عملنـا علـى ان يكـون املعـرض شامـالً يضم
جـميع الوثـائق اخلاصـة بشهـداء احملافظـة بغض الـنظر
عن اجتـاهاتهم السـياسية كمـا كنا نهدف الـى لفت انظار
امل ـســؤولـني ملـظلــومـيــة ع ــوائل الــشهــداء الــذيـن مــازالــوا
مهـمشني ولـم يستعـيدوا ولـو جزءاً بـسيطـاً من حقـوقهم
على الرغم من مرور أكثر من ثالث سنوات على التغيير.
يف حـني ن ــاش ــد ع ــدد مـن ابـن ــاء الــضح ــاي ــا ال ــذيـن زاروا
املعــرض امل ـســؤولـني لاليفــاء بــوعــودهـم الـتـي قـطعــوهــا
لعوائل الشهداء اثناء حمالتهم االنتخابية.
ويـبلغ عـدد الـشهـداء املـسـجلني يف مـركـز شهـداء ذي قـار
أكثـر من ( )5000شهيد الفـان منهم من شهـداء احلركات
السياسية.

كـيفما س يـتم تشكيل احل كـومة العرا قـية وعلى
أي األ سـس ت قــوم فــان هــا يف احل قـي قــة سـتحقق
بـن ــاء م ــر ك ــز يـتـني م هـمـتـني ،أوال هـم ــا خـط ــوات
ب ــا جت ــاه ان ه ــاء ا ل ــو ج ــود اال جـنـبـي وا ســت كـم ــال
ا ل ـسـي ــادة ا ل ــو طـنـي ــة و ه ــذا ه ــو ال ه ــدف ا ل ــذي
يوحد كل العراقيني ،واولويته تدعو الى وضع
كل اخلال فـات يف بــراد االج مـاع ا لــوط نـي مه مـا
كــانت مـشـرو عـيت هـا وا سـتح قـاق هــا ،فل يـس ث مـة
ا سـبق يـة ع لـى مـشـروع يــة االستقالل وا لـس يـادة
ا لـوط نـية ،و ثـانيه مـا ان ال عـراق ولل مـرة االولى
يف ت ــاريخه تــد يــره س لـطــة يـح كـم هــا قــا نــون ال
ينتقص منه يف قليل أو كثير.
و بـتح قـيق هــذين اال مــرين ميــارس ال عــراق يـون
كينون تـهم اجلديدة شاء من شاء وابى من ابى
و هـي تـ ـسـتـحق ا لـت ــض حـيـ ــات ا لـتـي قـ ــد مـ ــو هـ ــا
ـله ـ ـ ــا ج هـ ـ ــود
و ت ـ ـس ـتـحق ان ت ـتـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــر مــن ا ج ـ
ا جلـم يـع ،بقي ا مــر مهم جـد يـر بـا حلـد يـث عنه
لـتح قـيق ه ــذه ال كـيـنــو ن ــة ذلك ه ــو ان ال هــدف
ي حــمل مـن ا ل ـضـ ــرورة مـ ــا يـ ــر فـعه ا لـ ــى در جـ ــة
ال قــدا س ــة أو يف االقل مــا يـجعل مـنه م ــرج ع ـا ً
يت قـدم بق يـة املراجع م هـما بل غـت اهميت هـا من
دون ان يـنـت قـص ه ــذا مـن ا ح ــد وا من ــا يـضـيف
ا لــى ا جلـمـيع ب قــدر مــا يـح كـم هـم ب ـشــر عـيــة ال
ت قـبل ا لـن قــض أو اخلالف و ي ــزيل مـن ا م ــام هـم
كل ا لـع قـبـ ــات ا لـتـي ميـكـن ان تـبـ ــرز أو تـ ــوضع،
ه كــذا تـصـبح مــر جـع يــة ال ه ــدف س بـي ال ً ي جـمع
يف ـ ـ ــرق وال ي عـ ـطــي فـ ـ ــر صـ ـ ــة خلـالف الحل
وال ـ
ا لـع قـ ــدة م ـ ــرج عـي ـ ــة ال هـ ــدف عـ ــر فــت هـ ــا جـمــيع
ا ل ــش عـ ــوب ا لـتـي مـ ــز قــت هـ ــا اخلال فـ ــات مـن قــبل
فـاست عـادت وحدت هـا وك يـنو نـتها عـبر هـا واذا لم
يـ ــدرج مـثـق فـ ــو هـ ــا يف اد بـي ـ ــات هـم ا لـ ـسـيـ ــا سـيـ ــة
مـصـطل ح ـا ً ك هــذا ف لـي كـن ل نـا شـرف تـشـخ يـصه
واال شـارة ا لـى ا لـع مـل حتت ا نــواره .أل يـس ذلك
ن قـي ـض ـ ـا ً م ـطـل ق ـ ـا ً ل ـصـ ــر خـ ــة ذ لـك ا لـ ـسـيـ ــا سـي
ال عـرا قـي ال بـا ئـس ول كـنه هـتف بـصـدق يـح تـرم
ع لــيه يــن ق ــذ ا جلـمــيع مــثل مـ ــرج عـيـ ــة ال ه ــدف
(الوطن وثوابته).

