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صورة
وخبر

انطلقـت فـي جنـوب فرنسـا أخيـرًا فعاليـات مهرجـان  Aix en Provenceالـذي ّ
يقـدم هـذا العـام أيضًا مروحـة ّ
منوعة من العـروض الغنائية السـاحرة.
ّ
المهمـة التـي سيسـتمتع بهـا الجمهور حتـى  22تموز (يوليـو) الحالـي ،أوبـرا  Erismenaلإليطالي فرانشيسـكو كافالـي ( 1602ــ
ومـن بيـن األعمـال
 )1676مـن تأليـف ليونـاردو غارسـيا أالركـون وإخـراج جـان بيلورينـي .هـذا المشـروع مـن بطولـة عدد مـن األصوات البـارزة ،على رأسـها الميزو سـوبرانو
الفرنسـية ـــ اإليطاليـة ليـا ديسـاندر (الصـورة) التي ّ
تجسـد شـخصية ( .Fiedridaبرتران النغـوا ــ أ ف ب)

نقابة لـ(كل) المحررين

ّ
«دار النمر» تتذكر
ّ
غسان كنفاني
إحياء للذكرى الـ  45الستشهاد
الكاتب واملناضل الفلسطيني
غسان كنفاني ( 1936ـ /1972
الصورة) وابنة شقيقته مليس
نجم ،تدعو «مؤسسة غسان
كنفاني الثقافية» و«دار النمر
للفن والثقافة» للقاء يوم االثنني
ّ
املقبل .يتخلل املوعد عرض
مقتطقات من مقابلة ّ
مهمة
أجراها الصحافي األسترالي
ريتشارد كارلتون مع كنفاني
في عام  ،1970والفيلم القصير
«الكلمة بندقية» ( 15د ـ إخراج
ْ
قاسم َح َول) ،وتقرأ املمثلة
ً
رائدة طه مقاال كتبه غسان عن
«عملية مطار اللد» ( )1972التي
شارك فيها والدها علي طه.
االثنني  10تموز (يوليو) الحالي
ـ  19:00ـ مسرح «دار النمر للفن
والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو
ـ بيروت /ط .)2الدعوة عامة.
لالستعالم01/367013 :

بعد شهرين فقط على إعالن وزير
اإلعالم اللبناني ملحم رياشي
(الصورة) عن مشروع تعديل
قانون «نقابة املحررين» وفتح باب
االنتساب لكل الجسم الصحافي
خصوصًا الشباب الذين ُحرموا
لسنوات من الدخول إلى النقابة،
ّ
أقر مجلس الوزراء أمس األربعاء
البند رقم  60على جدول أعماله
ّ
املتعلق بالنقابة ،ووضعه قيد
التنفيذ .يتيح هذا البند لكل
الصحافيني واإلعالميني االنضمام
إلى النقابة ،فيما يتضمن املشروع
ثالث نقاط أساسية.
إلى جانب فتح باب االنتساب
لجميع العاملني في قطاع اإلعالم،
سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو
مطبوعًا أو إلكترونيًا ،يندرج

ضمن املشروع تأمني الحصانة
النقابية لهؤالء ،بمعنى منع أي
جهة قضائية أو أمنية من استدعاء
أي صحافي من دون العودة إلى
ً
النقابة ،فضال عن إنشاء صندوق
للتعاضد املهني وآخر للتقاعد،
إذ بات للمتعاقدين في املؤسسات
اإلعالمية حقوق ،وصاروا يحظون
بالحماية الالزمة من أي استغالل
وظيفي.
هكذا ،يكون رياشي قد حقق أهم
ّ
طرح في مشاريعه الوزارية ،وحطم
هيكل «نقابة املحررين» الذي أقفل
لسنوات بوجه آالف العاملني في
الحقل الصحافي ،في ظل الظروف
العصيبة التي كان ّ
يمر بها،
وخصوصًا حمالت الطرد التعسفي
التي راجت في اآلونة األخيرة.

(هيثم
الموسوي)

