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كواليس

«النيل لألخبار» :نجوم الثورة يعيدون بريقها؟
محمد عبد الرحمن
ال �ع��ودة إل��ى م�ل��ف ق�ن��اة «ال�ن�ي��ل لألخبار»
التي انطلقت ع��ام  1998تكشف بسهولة
كيف ك��ان ي��دار اإلع�ل�ام امل�ص��ري الرسمي
ط � ��وال ال �س �ن ��وات امل ��اض �ي ��ة .ال �ق �ن��اة التي
خ ��رج ��ت ل �ت �ك��ون ل� �س ��ان م �ص��ر اإلعالمي
وت�ن��ا ًف��س «ال �ج��زي��رة» ال�ق�ط��ري��ة ل��م تصمد
طويال .حققت شعبية كبيرة داخل مصر
في السنوات األول��ى ،وكان جل اهتمامها
م��وج�ه��ًا إل ��ى ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ،لكن
س� ��رع� ��ان م� ��ا خ � ��رج م �ن �ه��ا أب � �ن ��اؤه ��ا إلى
القنوات العربية اإلخبارية ،وتراجعت كما
حدث لكل املؤسسات اإلعالمية الحكومية
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ص �ع��ود ج �م��ال م �ب��ارك إلى
صدارة الصورة السياسية في مصر .هكذا،

ّ
تغير اس��م القناة إل��ى «مصر اإلخبارية»
ّ
وتحولت إلى شاشة تابعة لقطاع األخبار
بعدما كانت درة قطاع «النيل» للقنوات
املتخصصة .وت��وال��ى على إدارت�ه��ا الذين
أسهموا في تجفيف منابع تميزها وطرد
ك��ل أص �ح��اب ال �ك �ف��اءة .ل�ك��ن ب�ع��د الثورة،
يطمح العاملون في القناة إل��ى مستقبل
أفضل .وبعدما شاركت القناة في حملة
ت �ش��وي��ه ش �ب ��اب ال � �ث� ��ورة وس� ��ط مقاطعة
معظم مذيعيها وال�ع��ام�ل�ين فيها ،عادت
األمور إلى نصابها في األسابيع األخيرة،
إذ أجبر ثوار القناة رئيستها منال الدفتار
ع�ل��ى ال��دخ��ول ف��ي إج� ��ازة م�ف�ت��وح��ة حتى
ي �ص��در ق ��رار ب�ت�غ�ي�ي��ره��ا .وط��ال �ب��وا إدارة
ال�ت�ل�ف��زي��ون امل �ص��ري ب ��أن ي �ك��ون الرئيس
املقبل على دراي��ة بأبعاد العمل اإلعالمي

وذا خبرة سابقة في القنوات اإلخبارية،
مما جعل ترشيح اإلع�لام��ي حسني عبد
ال�غ�ن��ي ل��رئ��اس��ة ال �ق �ن��اة ي�ح�ظ��ى بترحيب
كبير من أبنائها ،خصوصًا أنه من نجوم
ال� �ث ��ورة .ل �ك��ن االت� �ف ��اق ال �ن �ه��ائ��ي ب�ي�ن عبد
الغني وإدارة التلفزيون املصري لم يكتمل
ح�ت��ى اآلن .وق��د ت�ف�ت��ح ع ��ودة ع�ب��د الغني

ترشيح اإلعالمي حسين
عبد الغني لرئاسة القناة
يحظى بترحيب كبير

لـ«ماسبيرو» األبواب أمام مجموعة كبيرة
م��ن اإلع�لام �ي�ين ال �ب��ارزي��ن ال��ذي��ن غادروا
�وات طويلة.
امل �ب �ن��ى ال �ح �ك��وم��ي ق �ب��ل س �ن � ً
عبد الغني وحافظ امليرازي مثال ،انطلق
مشوارهما اإلعالمي من اإلذاعة املصرية،
وكالهما كان مرشحًا للعودة بعد الثورة.
ل�ك��ن األم ��ر ب ��ات م��رت�ب�ط��ًا ب�ت�ع�ه��دات طلب
عبد الغني الحصول عليها قبل املوافقة
على املهمة ،منها التعامل بمهنية كاملة
ف��ي م��ا تبثه القناة على الشاشة وتذليل
ال �ع �ق �ب��ات اإلن �ت��اج �ي��ة أم � ��ام ت �ق��دي��م اعالم
إخباري يليق بمصر .ويحظى عبد الغني
ال� ��ذي ن ��ال ش �ه��رت��ه ف ��ي ال� �ش ��ارع املصري
م��ن ظ�ه��وره ف��ي «ال �ج��زي��رة» ،ب��دع��م رئيس
الوزراء املصري عصام شرف الذي تربطه
ب��ه ص��داق��ة قديمة .لكن اإلع�لام��ي الشهير

يدرك أن الدعم املعنوي وحده ليس كافيًا،
الدبابير
فـ«ماسبيرو» ال يزال أشبه بعش ً
ال� � ��ذي ي �ح �ت��اج إل � ��ى ال �ت �ط �ه �ي��ر أوال قبل
التعمير .ويكفي أن قناة «النيل لألخبار»
م��ن ض�م��ن امل�ل�ف��ات امل�ط��روح��ة ح��ال�ي��ًا على
مكتب ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ،إذ ت�ق��دم العاملون
فيها ببالغات ضد رئيس قطاع األخبار
السابق عبد اللطيف املناوي بسبب هدم
االس �ت��دي��و ال �خ��اص ب��ال�ق�ن��اة رغ ��م حداثة
إن�ش��ائ��ه وال �ش��روع ب�ب�ن��اء اس�ت��دي��و جديد
لم يكتمل بعد ،وعدم تدريب كل العاملني
ف��ي القناة على املحتوى اإلخ �ب��اري الذي
ك��ان مزمعًا إط�لاق��ه تزامنًا م��ع انتخابات
ال��رئ��اس��ة ال�ت��ي ك��ان��ت س�ت�ج��رى ف��ي أيلول
(سبتمبر) املقبل لو استمر نظام مبارك
في الحكم.

zoom

«اندس» بين الجموع
سوريا :الخطاب اإلعالني
ّ
وسام كنعان
لم يعد ليل دمشق صاخبًا كما كان .هدوء
حذر يشوب ش��وارع العاصمة السورية
م��ع ح �ل��ول امل �س ��اء .ك��ذل��ك ،غ��اب��ت معظم
الخاصة باألحداث
اللوحات اإلعالنية
ُ
الفنية على ال�ط��رق��ات لتستبدل بشيء
واح ��د :التحذير م��ن «امل��ؤام��رة» والحث
ع �ل��ى ال �ت �م �س��ك ب ��ال ��وط ��ن .ه� �ك ��ذا ،خالل
ت�ج��وال��ك ف��ي أي ش ��ارع دم�ش�ق��ي شهير،

ستقع على ع�ش��رات اإلع�لان��ات املحذرة
م ��ن ال �ف �ت �ن��ة ع �ل��ى ط��ري �ق �ت �ه��ا« :احذروا
رم � ��وز ال �ف �ت �ن��ة وح ��اص ��روه ��م» .وبينما
ذهبت إعالنات أخ��رى إل��ى التحذير من
«امل�خ��رب�ين وامل�ن��دس�ين» ،سيلفتك حتمًا
إعالن لفتاة جميلة تضع أصابع يديها
على شكل قلب ،وتقول« :إلى كل من يريد
أن يعرف َمن أحب؟ أحب سوريا».
وردًا على ه��ذه اإلع�لان��ات ،راح بعضهم
يفبرك النكات انطالقًا منها« :املخربون

خ �ت �ب �ئ��ون ف� ��ي ع� �ل ��ب البيبسي...
ق� ��د ي � ً
وخاصة تلك التي قد يكون ترخيصها
إس��رائ�ي�ل�ي��ًا» ،ق��د تسمع أح��ده��م يهمس
بتلك النكتة في أح��د املقاهي .أم��ا على
الشبكة العنكبوتية ،فقد صنع الشباب
خ�ط��اب�ه��م .ان �ت �ش��رت ص�ف�ح��ات ودعوات
عديدة على «فايسبوك» تناقش الوضع
الحالي .ومقابل قائمة العار التي ضمت
أسماء مجموعة من الفنانني السوريني،
ّ
مندس،
ان�ط�ل�ق��ت ص�ف�ح��ة ب �ع �ن��وان «أن ��ا

أن� � ��ا م � �ن � � ّ
�دس � ��ة» ،ض� �م ��ت ّم �ج �م ��وع ��ة من
الشباب الذين اعترفوا بأنهم «مندسون
ف ��ي ح� � ّ�ب وط �ن �ه��م وال �ت �م �س��ك بوحدته
ال��وط �ن �ي��ة م ��ع وق��وف �ه��م ع �ن��د مطالبهم
بالحرية».
إل ��ى ج��ان��ب ذل ��ك ،ذه �ب��ت ت�ع�ل�ي�ق��ات عدة
إل� � ��ى ال� �س� �خ ��ري ��ة م � ��ن األداء اإلعالمي
وخصوصًا
ملذيعي التلفزيون السوريّ ،
ع�ل�اء ال��دي� ّ�ن األي��وب��ي ،ال ��ذي ذك ��ر بعض
السوري األول الذي
املعلقني بأنه املذيع
ً
أع�ط��ى امل�ي�ك��رف��ون س �ط��وة ت�ف��وق سطوة
ال � �ه� ��راوة ،وح� ��از ل �ق��ب «س� �ي ��دي املذيع»
من خ�لال برنامجه «الشرطة في خدمة
الشعب» .أما نجم التعليقات الساخرة،
فقد كان النائب السوري خالد العبود،
اب��ن محافظة درع ��ا ،ال ��ذي ل�ف��ت األنظار
ب�م��داخ�لات��ه ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون «الجزيرة».
ال �ن��ائ��ب ال �س��ري��ع ال �غ �ض��ب ات �ه��م القناة
القطرية م��رارًا وعلى شاشتها بالفتنة
وال �ت �ح��ري��ض وال ��دع ��وة إل ��ى التخريب.
وأوح� ��ى ل�ل�م�ح�ط��ة ال�ق�ط��ري��ة ب ��أن يتعلم
فريقها الصدقية من التلفزيون السوري.
وفي إحدى املداخالت ،استطرد العبود
ش� ��ارح� ��ًا ع� ��ن م ��رب� �ع ��ات ي� �ت� �ح ��رك فيها
ليست ذات �ه��ا مربعات
ال �س��وري��ون ،ه��ي ّ
«الجزيرة» .حتى إن املذيعة طلبت منه
االبتعاد عن منطق املربعات .وهنا ،ما
كان من رواد الـ «فايسبوك» إال أن ّ
حملوا
لتنهال التعليقات الساخرة.
هذا املقطع ّ
ّ
ّ
بعضهم ع��ل��ق ب��أن النائب ق��دم مشروع
ق ��ان ��ون ل �ل �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف ��ي مجلس
ال�ش�ع��ب يقضي بتحويل دوائ ��ر الدولة
إلى مربعات!

البيان الرقم
واحد
بعدد أغنية الفنان سميح شقير
(ال��ص��ورة) «ي��ا حيف» التي حظيت
ب��إق��ب��ال ش��دي��د رغ��م ع��دم بثها إال
على محطات قليلة ،أطلقت فرقة
موسيقية مقطع فيديو ألغنية راب
سمتها «بيان رقم واحد» ،تحكي فيه
عن ثورة سورية حتى الحرية .والبيان
ال��رق��م واح��د حمل ع��ن��وان «الشعب
السوري ما بينذل» في إشارة إلى أول
أشكال االحتجاجات عندما خرج آالف
وهتفوا بصوت
السوريني في الحريقة ّ
واحد بهذا الشعار .ثم تذكر األغنية
ب��أح��داث درع���ا وت��م��ر على الفساد
املستشري في سوريا ،وتصف معظم
املسؤولني باللصوص.

ريموت كونترول

إرادة الحياة ...أقوى

املوارنة عند سعيد

ّ
بوال تتذكر أجدادها

البالغة تحت مجهر محمد العمري

هل ينجو مبارك من املحكمة؟

ويكيليكس «بني السطور»

«21:30 < »lbc

«20:30 < »nbn

«22:00 < »mtv

«املغربية األولى» < 01:00

«املنار» < 21:30

«20:30 < »Otv

ي �ن��اق��ش م��ال��ك م�ك�ت�ب��ي ف ��ي برنامج
«أح �م��ر ب��ال�خ��ط ال �ع��ري��ض» موضوع
«بعد
ال �س��رط��ان ف��ي ح�ل�ق��ة ب �ع �ن��وان َ
السرطان ،الحياة» .ويسأل أشخاصًا
ع��ان��وا امل ��رض ال�خ�ب�ي��ث وامل��دم��ر عن
ت �ج��ر ّب �ت �ه��م ،وك �ي��ف ل ��م يستسلموا،
وت �م��ك �ن��وا م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى املرض
والشفاء منه.

ي� �ط ��رح س �ع �ي��د غ ��ري ��ب ف� ��ي برنامج
«م �خ �ت �ص ��ر م� �ف� �ي ��د» ،أب � �ع� ��اد اللقاء
املسيحي املاروني في بكركي ،أهدافه
ونتائجه ،برعاية البطريرك املاروني
ب�ش��ارة ال��راع��ي .وتتركز الحلقة على
ب �ي��ع األراض � � ��ي وال �ت �ج �ن �ي��س والهدر
والسالح مع الضيف الوزير السابق
ميشال إده (الصورة).

يستضيف بيار رباط في «من اآلخر»،
اإلعالمية بوال يعقوبيان (الصورة) ،التي
تتحدث ع��ن اإلب ��ادة الجماعية لألرمن،
وأحمد قعبور الذي سيحكي عن أعماله
ّ
ّ
والغنائية ،ودوره ف��ي فيلم
املوسيقية
«ك��ارل��وس» للمخرج أوليفيه أسايس،
واملوسيقي ف��ادي ك��ود ،ال��ذي سيتناول
ّ
الغربية.
انطالقته في املوسيقى

ي �س �ت �ق �ب��ل ال ��زم� �ي ��ل ي ��اس �ي�ن عدنان
ف��ي ب��رن��ام��ج «م � �ش� ��ارف» ،أح ��د رواد
ال ��دراس ��ات ال�ب�لاغ� ّ�ي��ة م�ح�م��د العمري
(ال � � �ص� � ��ورة) .وي� �س ��أل ��ه ع� ��ن البالغة
وال�خ�ط��اب��ة عند ال �ع��رب ،وك�ي��ف يمكن
البالغة أن تكون أداة تفاعل نقدي في
ّ
بجدية في خلق
املجتمع ،وأن تسهم
خطابنا الصحافي والسياسي.

يواكب عمرو ناصف في «ماذا بعد؟»
حسني م �ب��ارك (الصورة)
م�ح��اك�م��ة
ً
�لا ع��ن ج� ّ
�دي��ة املحاكمة،
ونظامه ،س��ائ
واألط ��راف ال��داخ�ل� ّ�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة التي
ت ��ري ��د ت �ع �ط �ي �ل �ه��ا ،م� ��ع ال� �ن ��اش ��ط في
مجال حقوق اإلنسان نجاد البرعي،
والقيادي في ح��زب التجمع التقدمي
الوحدوي عبد الغفار شكر.

يستضيف ج ��ان ع��زي��ز ف��ي برنامج
«نقطة على السطر» هذا املساء ،ناشر
جريدة األخبار حسن خليل (الصورة)
ح��ول وث��ائ��ق ويكيليكس ،التي تنفرد
الصحيفة بنشرها ،وردود األفعال في
شأنها ،كما ي��واك��ب ف��ي ال�ش��ق الثاني
من الحلقة حدث بكركي مع الوزيرين
سليم الصايغ ويوسف سعادة.

