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تلفزيون

زاهي وهبي ...خليك بــ«بيت العرب»
باسم الحكيم
ّ
اإلخبارية؟
متى تنطلق قناة «امليادين»
وم�ت��ى يكشف ع��ن ب��رام�ج�ه��ا ال�ج��دي��دة
بعدما أعلنت عن توجهها السياسي؟
القناة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها،
ح� � ّ�ددت م��وع��د ان�ط�لاق�ت�ه��ا م�ط�ل��ع آذار
(م��ارس) املقبل ،أي بفارق شهرين عن
امل��وع��د ال ��ذي أع�ل��ن ع�ن��ه خ�ل�ال املؤتمر
ال � �ص � �ح� ��اف� ��ي ،ال� � � ��ذي أق � �ي� ��م ف � ��ي ت �م �ّ�وز
(يوليو) املاضي .وستبدأ املحطة بثها
م��ن دون ف�ت��رة ت�ج��ري�ب� ّ�ي��ة ع�ل��ى ال �ه��واء،
وت �س �ت �ع �ي��ض ع �ن �ه��ا ب �ب��ث داخ� �ل ��ي م��ع
نجومها ومقدمي برامجهاّ :
غسان بن
جدو ،سامي كليب ،زاهي وهبي ولينا
زهر الدين.
وعلى رغم بدء العد العكسي النطالق
امل � �ح � �ط� ��ة ،ال � �ت� ��ي ت� ��أت� ��ي ض� �م ��ن ش �ب �ك��ة
ت �ت �ض �م��ن إذاع� � ��ة وم��وق �ع��ًا إل �ك �ت��رون� ّ�ي��ًا
وشركة إنتاج (شركة االتحاد لإلنتاج)،
ّ
فضائية أخرى
وشركة إعالنات ،وقناة
ووس� ��ائ� ��ط إع�ل�ام � ّ�ي ��ة أخ � � ��رى ،ب�ح�س��ب
م ��ا ص� � � ّ�رح ب ��ن ج � ��دو س ��اب �ق ��ًا ،ي�ص�ع��ب
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات رس �م� ّ�ي��ة،
ويؤجل اإلعالن عن شكل القناة وشبكة
ب��رام �ج �ه��ا إل ��ى وق ��ت الح� ��ق .إذ يطلب
رئيس مجلس إدارتها ّ
غسان بن جدو
«تأجيل التصريح أسبوعًا واحدًا على
األقل ،فمن املبكر اآلن أن نتكلم في هذا
األم ��ر» .وي�ك�ش��ف م��دي��ره��ا ال �ع��ام نايف
ك� ّ
�ري��م ع��ن ق ��راره ب �ـ«ع��دم ال �ت��واص��ل مع
وسائل اإلعالم» ،ويعفي مدير األخبار
س��ام��ي كليب نفسه م��ن ال �ك�لام «ألن�ن��ا
ات �ف �ق �ن��ا ع �ل��ى أن ي �ن �ح �ص��ر ال �ت �ص��ري��ح
ّ
حاليًا برئيس مجلس اإلدارة» ،ويتفق
مدير اإلنتاج مع كليب في حصر الكالم
ع��ن امل�ح�ط��ة ب�ب�ن ج � ّ�دو وح� ��ده .املحطة
التي حصلت على ترخيص بريطاني،

(مروان طحطح)
ّ
رئيسية
تتوزع مكاتبها على عواصم
ك��أن �ق��رة وط � �ه ��ران ول� �ن ��دن وواش �ن �ط��ن
وبكني والقاهرة وتونس.
وف��ي ان�ت�ظ��ار خ��روج ال��دخ��ان األب�ي��ض،
ي� ّ
�ؤج ��ل إعل��ام �ي��و امل �ح �ط��ة ال �ك �ش��ف عن
ب��رام �ج �ه��م .وح� ��ده زاه� ��ي وه �ب��ي ال��ذي
ال ت �ح �م��ل ب ��رام� �ج ��ه م � � ��ادة س �ي��اس� ّ�ي��ة،
وت �ن �ح �ص��ر ب��اس �ت �ض��اف��ة أه� ��ل ال�ث�ق��اف��ة
واألدب والفن ،يسمح لنفسه بالكشف
لـ«األخبار» عن برنامجه «بيت العرب».
ي��وض��ح اإلع�ل�ام��ي وال �ش��اع��ر اللبناني
ّ
أن ال�ب��رن��ام��ج يحمل روح� ّ�ي��ة برنامجه
ال�ش�ه�ي��ر «خ�ل�ي��ك ب��ال ّ�ب�ي��ت» ومضمونه
ّ
«م��ع م��راع��اة واق ��ع أن ��ه ي�ط��ل ع�ب��ر قناة
ّ
ّ
ّ
فضائية منوعة ،كما
إخبارية ،ال عبر

عبد الفتاح جريني MTV :غيّرت حياتي
هناء جالد
ُي� �ح� �س ��ب ل� �ل �م� �غ ��ربّ ��ي ع� �ب ��د ال� �ف� � ّت ��اح
ج��ري �ن��ي ( )1985أن � ��ه ك� � ّ�ان امل ��رش ��ح
ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال��ذي م��ث��ل أفريقيا
والهند والشرق األوسط في مسابقة
ج��وائ��ز  MTV EMA 2011ووص��ل
ّ
إلى التصفيات النهائية .لكن الفرقة
الكورية «بيغ بانغ» فازت بالجائزة.
الحفل العاملي ال��ذي أقيم في مدينة
بلفاست ف��ي إي��رل�ن��دا ،تابعه حوالى
 600م�ل�ي��ون م�ش��اه��د م �ب��اش��رة على
الهواء ،وبحضور أبرز نجوم الغناء
ف��ي ال �ع��ال��م م�م��ن ت � ّ�م ت��رش�ي�ح�ه��م من
قبل إدارة «إم تي في» العاملية التي
ف�ت�ح��ت م �ج��ال ال �ت �ص��وي��ت ل �ه��م عبر
موقعها اإللكتروني.
ف ��ي ح��دي �ث��ه إل� ��ى «األخ� � �ب � ��ار» ،ش � ّ�دد
جريني على تغييرات جذرية طرأت
ع�ل��ى ق�ن��اع��ات��ه وم�ف��اه�ي�م��ه املرتبطة
ّ
بخطه الفني« :ك��ان الفوز هدفي في
ال �ب��داي��ة .ل �ك��ن ح��امل��ا وط �ئ��ت ق��دم��اي
ّ
ال� �س� �ج ��ادة ال � �ح � �م� ��راء ،اك �ت �ش �ف��ت أن
هناك م��ا ه��و أبعد ّبكثير م��ن مجرد
ال�ف��وز .لقد أدرك � ُ�ت أن�ن��ا نحن العرب
م �ت��أخ��رون ك�ث�ي�رًا ف��ي م �ج��ال ال �ف��ن»،
على خشبة
ويتابع« :عندما وقفت ّ
مسرح الجائزة ،شعرت بأننا نحن
ّ
ال �ع��رب ل��م ن�ت�م��ك��ن م��ن م��واك �ب��ة ه��ذا
ال�ت�ق� ّ�دم حتى ال�ي��وم ،وأع�ن��ي هنا في
مجال التقنيات ،واإلضاءة والصوت
وم��ا ال��ى ه�ن��اك م��ن تفاصيل ّ
مكملة
ل�ظ�ه��ور ال�ن�ج��م ال ��ذي ي �ع��رف��ون كيف
يصنعونه وي�ق��دم��ون��ه إل��ى جمهور
يقدرونه بالفعل».
لكن ،كيف يرد جريني على تساؤالت
ال� �ب� �ع ��ض ح� � ��ول ص ��دق� �ي ��ة ال� �ج ��وائ ��ز
العربية بعد انتشار شائعات عن أن
شركات اإلنتاج اشترتها لنجومها
املفضلني؟ يجيب« :أتمنى لو كانت
ّ
ك��ل ال �ج��وائ��ز ال�ت��ي ً ت ��وزع ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي م �ع��روض��ة للبيع وال �ش��راء،

ش � � ��رط أن ي � �ك� ��ون ح� �ف ��ل ت ��وزي �ع �ه ��ا
ب ��ال� �ض� �خ ��ام ��ة وال � ��رق � ��ي وال �ت �ن �ظ �ي��م
ال��ذي قدمته  mtvالتي ال غبار على
صدقية جوائزها ،بما أنني لم أفز إال
باملرتبة الخامسة بفضل تصويت
الجمهور عبر اإلنترنت».
وب��ال �ع��ودة ال��ى واق ��ع س��اح��ة الغناء
في العالم العربي ،يكشف جريني:
«ب �ع��د ه� ��ذه ال ��رح �ل ��ة ،ق� � � ّ�ررت ت��دم�ي��ر
أس� �ط ��وان� �ت ��ي ال �غ �ن ��ائ �ي ��ة ا ّل� �ج ��اه ��زة
للطبع ،والبدء من جديد ألني عرفت
اليوم كيف يكون احترام الجمهور،
ّ
وأنجزته
وال يعني هذا أن ما سبق
ّ
باملستوى املطلوب .إال أني
لم يكن
ّ
ب� ّ�ت أك�ي�دًا م��ن أن�ن��ا إن ل��م نعمل على
تغيير طريقتنا في إنتاج املوسيقى
ال �ع ��رب �ي ��ة ذات ال � �ج� ��ذور األص �ي �ل ��ة،
فسنبقى خ�ل��ف ك��ل ه ��ؤالء .نتشدق
ّ
دوم��ًا بالقول ب��أن موسيقانا جيدة،
فيما هي غارقة في محلية تمنعها
من بلوغ العاملية».
ث�ل�اث س �ن��وات وأل �ب ��وم ��ان غ�ن��ائ�ي��ان
(«ث� �ل ��اث ك� �ل� �م ��ات» ،و«ي� � ��ا خ �س��ارت��ك
ف��ي ال�ل�ي��ال��ي» م��ن إن �ت��اج «ب�لات�ي�ن��وم
ّ
ري � �ك� ��وردز») ت�ش��ك��ل ال��رص �ي��د ال�ف�ن��ي
ل�ه��ذا امل�غ��رب��ي ال �ش��اب .ن�ج��م برنامج
«ألبوم» الذي عرضته قناة  mbcمنذ
سنواتّ ،
يميزه صوت أشاد به عدد
من النقاد وشكل غريب قد ال يتناسب
مع املغنى الطربي ال��ذي يجيده .مع
ّ
ذل��ك ،ف��إن املغنية األميركية بريتني
سبيرز ال�ت��ي تنافس معها جريني
على جائزة أفضل مطرب عاملي عبر
ج��ائ��زة  ،MTVأث �ن��ت م�ن��ذ أي ��ام على
أعمال جريني الذي شاهدت كليباته
واس�ت�م�ع��ت إل��ى أغ�ن�ي��ات� ّ�ه .ووص�ف�ت��ه
ّ
الحساس» ،لكنها أشارت
ـ«املطرب
ب ّ
ّ
إلى أنها الحظت أن الفنانني العرب
يهملون عنصر االستعراض ،سواء
ّ
في حفالتهم أو في كليباتهم .لعلها
نصيحة لجريني ّ
تقدمها نجمة من
نجوم االستعراض!

ك��ان��ت ال�ح��ال م��ع تلفزيون املستقبل».
ّ
ويلفت إل��ى أن «امل�ن�س��وب الثقافي في
ال �ب��رن��ام��ج س �ي �ك��ون أع� �ل ��ى ،وس�ي�ع�م��د
إلى استضافة فنانني يتمتعون ببعد

تنطلق قناة «الميادين»
مطلع آذار (مارس) من
دون ّبث تجريبي

ث �ق ��اف � ّ�ي أو م� �ش ��روع ث �ق ��اف � ّ�ي ب��امل�ع�ن��ى
الواسع ،أمثال الفنان مارسيل خليفة،
وامل �م �ث��ل رف �ي��ق ع �ل��ي أح �م��د ،وال�ف�ن��ان��ة
م � ��اج � ��دة ال� � � ��روم� � � ��ي» .وي � �ض � �ي� ��ف« :ل ��ن
ت�خ��رج ال�ح�ل�ق��ات ع��ن األس �ل��وب السهل
املمتنع الذي عرفني به الجمهور منذ
ان �ط�ل�اق �ت��ي ف ��ي ت �ق��دي��م ال� �ب ��رام ��ج ع�ل��ى
ام� �ت ��داد خ�م�س��ة ع �ش��ر ع ��ام ��ًا» .وي �ش� ّ�دد
على أن��ه سيعتمد «البساطة م��ن دون
تبسيط ،والسهولة من دون استسهال،
م��ع إي �ق��اع س��ري��ع ف��ي ال��ري �ب��ورت��اج��ات
وال �ح��وارات ،مع الحرص على توسيع
دائ� � ��رة ال �ض �ي��وف ل�ت�م�ت��د م ��ن ال�خ�ل�ي��ج
العربي إل��ى مصر وس��وري��ا ومختلف
ال � ��دول ال �ع ��رب � ّ�ي ��ة» ،وت �ش ��ارك ��ه اإلع � ��داد
غ ��ادة ص��ال��ح ،وس�ي�س�ن��د اإلخ � ��راج إل��ى
ف��داء الخطيب ،ويتولى اإلن�ت��اج مدير
اإلنتاج في املحطة رشيد كنج.
ل � �ع� ��ل «ب � �ي � ��ت ال � � �ع � � ��رب» ه � ��و ال �ن �س �خ��ة
ّ
ّ
النخبوية لبرنامج «خ��ل�ي��ك بالبيت»،
ّ
س�ي�ت�م�ك��ن م ��ن اس �ت �ق �ط��اب ش�خ�ص��ي��ات
فنية وثقافية لها بصمتها في املشهد
ّ
ّ
ّ
العربي .ويشير وهبي إلى أن
الثقافي
ّ
«برنامجي السابق حافظ على نوعية
ضيوفه املطلوبة حتى حلقاته األخيرة،
واستقبل فيها املخرج التونسي شوقي
امل��اج��ري ،وال�ن��اق��د واإلع�ل�ام��ي امل�ص��ري
طارق الشناوي ،والكاتب إبراهيم نصر
ّ
الفلسطينية ري��م البنا،
ال�ل��ه ،والفنانة
والشاعر أدونيس».
وب�ع�ي�دًا ع��ن األج� ��واء اإلع�ل�ام� ّ�ي��ة ،أحيا
وه � �ب� ��ي أم� �س� �ي ��ة ش� �ع � ّ
�ري ��ة م��وس �ي �ق� ّ�ي��ة
غ �ن��ائ� ّ�ي��ة ب �ع �ن��وان «مل� ��ن ي �ه� ّ�م��ه ال �ح� ّ�ب»
م��ع ال�ف�ن��ان��ة األردن �ي��ة م �ك��ادي ن� ّ�ح��اس،
أم ��س ،ف��ي م��رك��ز ال�ح�س�ين ال�ث�ق��اف��ي في
رأس العني ،في ّ
عمان .وحوت األمسية
مزيجًا من الغناء والشعر على خلفية
أعمال للتشكيلي العراقي سينا عطا.

◄ خ �ل�ال وج ��وده �م ��ا ف ��ي «م �ه ��رج ��ان دب��ي
ّ
السينمائي» ال��ذي ُيختتم اليوم ،أك��د يوسف
ال�خ��ال ون�ي�ك��ول س��اب��ا خبر زواج�ه�م��ا ي��وم 24
ك��ان��ون األول (دي�س�م�ب��ر) ال �ح��ال��ي ،ت��زام�ن��ًا مع
ّ
عشية عيد امليالد ،لكنهما لم يعلنا ما إذا كان
الحفل سيكون عائليًا أم زفافًا كبيرًا .كذلك،
شهدت أروق��ة املهرجان احتفال مجموعة من
أصدقاء املمثلة الفلسطينية ياسمني املصري
ب��زف��اف�ه��ا ع�ل��ى امل�م�ث��ل األم �ي��رك��ي الفلسطيني
هاني النعيمي ،الذي جرى قبل ثالثة أسابيع.
◄ قال الشيخ الوليد البراهيم ّإن مجموعة
«تلفزيون الشرق األوسط» التي يرأسها تنوي
إطالق قناة إخبارية ثانية.
وأض ��اف ف��ي ح��دي��ث م��ع صحيفة «ال �ج��زي��رة»
السعودية ّإن قناة «العربية ال�ح��دث» ستكون
مكملة في التوجه والسياسة لقناة «العربية»
اإلخ �ب��اري��ة .وك�ش��ف ال��ول �ي��د ،خ��ال األم �ي��ر عبد
العزيز بن فهد ،عن نية مجموعته إطالق قناة
اق �ت �ص��ادي��ة .وق ��ال إن ف �ك��رة إط �ل�اق «ال�ع��رب�ي��ة
ال �ح ��دث» أت ��ت ل�ت�غ�ط�ي��ة ال �ت �س��ارع ف��ي األح� ��داث
منذ «الربيع العربي» ،بحيث باتت قناة واحدة
ع��اج��زة ع��ن تغطية األح � ��داث ،وخ�ص��وص��ًا أن
البث املباشر املستمر لبعض األح ��داث ي��ؤدي
إلى عدم بث برامج أخرى لها من يتابعها.
ّ
ّ
◄ أعلنت هند صبري أنها ال تخشى تولي
ً
اإلسالميني الحكم في تونس أو مصر ،مضيفة
ّ
إنها لن تغادر املحروسة إذا حكم اإلسالميون،
«ف��أن��ا ت��ون�س�ي��ة م�ص��ري��ة واب�ن�ت��ي ك��ذل��ك ،وك�لا
البلدين أص�ب��ح للتيار اإلس�لام��ي فيه صعود
كبير ،فأين سأذهب؟» .وأكدت املمثلة التونسية
خالل ندوة فيلمها األخير «أسماء» ،أقيمت في
نقابة الصحافيني امل�ص��ري��ة منذ ي��وم�ين ،أنها
تؤمن بأن ال مشكلة للفن مع النظم التي تحكم،
بل ّإن مشكلة ّ
«أي نظام سياسي ،س��واء أكان
إسالميًا أم ليبراليًا أم يساريًا ،هي عدم قبول
فكر اآلخر ،أو مصادرة رأيه».

