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ويك أند

Zapping
أوكرانيا  vsروسيا

«المتهمة» ورد الخال

في الصاالت
من هو «محبوب العرب»؟

الليلة ـ «الميادين» < 20:30

غدًا ـ lbci

مـلـفــات عــديــدة وســاخ ـنــة ستحضر
عـلــى ط ــاول ــة «ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي» الـيــوم
على شاشة «املـيــاديــن» ،إذ ستسأل
اإلعالمية لينا زهر الدين عمن يعيق
امل ـف ــاوض ــات ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار شـ ّـد
الـحـبــال بــن موسكو والـغــرب بشأن
ّ
ستعرج الحلقة على
أوكــرانـيــا؟ كما
الـضــربــة اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة على
سوريا ومدى نجاح التحالف الدولي
هناك.

ّ
تـ ـط ــل ورد ال ـ ـخـ ــال (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) فــي
ّ
بــرنــامــج «امل ـت ـهــم» ال ــذي ي ـقــدمــه رجــا
ن ــاص ــر ال ــدي ــن ورودول ـ ـ ــف ه ــال في
حـلـقــة مليئة بــالـتـصــريـحــات الـقـ ّ
ـويــة.
تـتـحـ ّـدث املمثلة اللبنانية بـجــرأة عن
عــاق ـت ـهــا ب ــال ــرج ــل الـ ـش ــرق ــي ،وع ــن
املــواص ـفــات الـتــي تــرديــدهــا فــي فتى
أح ــام ـه ــا؟ ك ـمــا ت ـك ـشــف ع ــن رأي ـهــا
بــزمــائ ـهــا وبــامل ـس ـل ـســات ال ـعــرب ـيــة
املشتركة.

ُيـخـتـتــم امل ــوس ــم ال ـثــالــث م ــن بــرنــامــج
«أراب آيدول» (محبوب العرب) بعدما
انـحـصــرت املـنــافـســة بــن املشتركني
الـثــاثــة :هيثم خــايـلــه مــن فلسطني،
والسوري حازم شريف ،والسعودي
ماجد املدني.
ّ
وي ـ ـحـ ــل املـ ـغـ ـن ــي اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي حـســن
الجسمي (الـصــورة) ضيفًا في آخر
ح ـل ـقــات ال ـبــرنــامــج الـ ــذي يـبـحــث عن
املواهب الغنائية لهذا املوسم.

«ليالي األنس» تابع

كوميديا كمان وكمان

ّأمن حالك

الثالثاء ـ «الجديد» < 21:30

االثنين ـ «تلفزيون لبنان» < 17:30

يفتتح برنامج «شادي وغابي كوميدي
شـ ــو» (إخـ ـ ـ ــراج ن ـج ـيــب ط ــوي ــل) أول ــى
حـلـقــاتــه بـجــرعــة كــومـيــديــة سينقلها
شـ ـ ـ ـ ــادي م ـ ـ ـ ـ ــارون وغـ ـ ــابـ ـ ــي الـ ـح ــوي ــك
(ال ـص ــورة) ،وأل ــن أح ـمــر ،وستيفاني
سالم .مواقف ّ
ّ
سيجسدها هؤالء
عدة
بطريقة هزلية ،تعكس الحياة اليومية
ف ــي ل ـب ـن ــان .وه ـ ــذا ه ــو ث ــال ــث بــرنــامــج
ساخر ّ
تقدمه املحطة إلى جانب «شي.
أن.أن» و«إربت تنحل».

ّ
«أمـ ــن حــالــك» هــو بــرنــامــج فــريــد من
ّ
نوعه على الشاشة الرسمية .يشكل
م ـح ـط ــة أس ـب ــوع ـي ــة ي ـق ـ ّـدم ـه ــا خـبـيــر
ال ـت ــأم ــن نـ ـ ــادر ش ــاه ــن وكــري ـس ـتــن
ح ـ ـ ـ ـ ّـداد .فـ ــي كـ ــل ح ـل ـق ــة ،س ـي ـت ـعـ ّـرف
امل ـ ـشـ ــاهـ ــدون ع ـل ــى ن ـ ــوع ج ــدي ــد مــن
التأمني الصحي واالجتماعي ،وأبرز
مشاكل هــذا القطاع .وستحاول كل
حلقة عــرض الحلول التي تقترحها
الجهات املعنية.

الليلة ـ otv

< 21:30

يـنـطـلــق امل ــوس ــم ال ـثــانــي م ــن بــرنــامــج
«ليالي األنــس مــع روال» الــذي ّ
تقدمه
ال ـف ـنــانــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة روال س ـعــد عـلــى
ّ
وتخصص الحلقة األولــى
قناة .otv
لـتـكــريــم الــراح ـلــة صـبــاح (ال ـص ــورة)،
وتستضيف الفنان اللبناني روميو
ل ـ ـحـ ــود ،والـ ـش ــاع ــر روج ـ ـيـ ــه ف ـغ ــال ــي،
ومـ ـ ـ ّ
ـزيـ ـ ــن الـ ـشـ ـع ــر جـ ـ ـ ــوزف غ ــري ــب.
ٌ
وسـ ــت ـ ـقـ ـ ّـدم خ ـ ــال ال ـح ـل ـق ــة أغ ـن ـي ــات
خاصة بـ «الصبوحة».

الليلة ـ 20:00 < mbc

<21:30

أجندة

Kill the Messenger
 Kill the Messengerهو فيلم إثارة أميركي من إخراج مايكل كويستا ،ومن بطولة جيرمي
رينر ،وراي ليوتا ،وباري بيبر ،وآندي غارسيا ،وماري إليزابيث وينستد ،إضافة إلى مايكل
شني ،وأوليفر بالت ،وتيم بليك نيلسون ،وروبرت باتريك ،مايكل وليامز كينيث ،وباز فيغا.
يستند العمل إلى قصة حقيقية للمراسل الصحافي غاري ويب ،الذي ُدمرت حياته بعدما كشف
تورط «وكالة االستخبارات املركزية األميركية» في تسليح متمردي الكونترا في نيكاراغوا،
واستيراد الكوكايني إلى كاليفورنيا .تلك الوقائع التي نشرها ويب في سلسلته Dark Alliance
عام  ،1996أصبح بسببها هدفا لحملة تشويه كبيرة ،من قادة الوكالة ،وكان لها تداعيات خطيرة
على حياته.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» ()01/995195

Dying of the Light
عندما يهدد وضعه الصحي بإنهاء حياته العملية في «وكالة االستخبارات املركزية األميركية»
ّ
(ّ ،)CIA
يقرر إيفان اليكس مطاردة إرهابي سبق أن عنفه خالل عملية فاشلة قبل سنوات
مضت .هذه قصة فيلم اإلثارة والتشويق  Dying of the Lightالذي وصل إلى الصاالت
اللبنانية أخيرًا .الشريط يحمل توقيع بول شرادر لجهة اإلخراج والتأليف ،فيما يؤدي بطولته
نيكوالس كايدج ،وأنتون يلشني ،وألكساندر كريم ،وإيرين جايكوب .صحيح ّأن الفيلم (94
ّ
دقيقة) يحمل اسم رواية لألميركي جورج آر .آر .مارتني صادرة عام  ،1977إال أنه ال عالقة
ّ
لقصته بها.

مع اقتراب موسم األعياد ،ها هو  The STATION Marketيعود
من جديد ،ليمنح العارضني مساحة جديدة إلدخال الناس األجواء
ّ
املميزة .فإذا كنتم تبحثون عن هدية فريدة من نوعها لتقديمها
إلــى من تحبون هــذه هي فرصتكم .كذلك ،إذا كنتم ترغبون في
مشاركة أكالت ومشروبات لذيذة مع األصحاب.

صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» ()01/995195

 :Station Xmas Marketمستمر حتى يــوم غد من الساعة
ً
مساء في منطقة جسر الواطي
الثانية عشرة ظهرًا حتى العاشرة
(بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم71/684218 :

للعام الثالث على التوالي ،تجتمع مجموعة من فرق الروك اللبنانية
الـشــابــة فــي مـهـ ّـمــة إنـســانـيــة قبيل حـلــول عـيــد امل ـيــاد .ري ــع The
 Christmas Missionهــذا العام سيذهب إلــى «قــرى  »SOSفي
لبنان ،لتزيود األطفال فيها بمالبس وأطعمة ومعدات منزلية.
الحدث سيجم ع  28فرقة بينها ( BandAgeالصورة) ،و�Blaaky
 ،umو ّ ،Deathtoneو ،Violent PeaceوSunday Arcade
وغيرها ،فيما سيتولى راندي إسطفان تقديمه.
الجمعة المقبل الساعة الثامنة مـسـ ًـاء والسبت الساعة السابعة
ً
مساء في ( The Quadrangleالحازمية ـ جبل لبنان) .لالستعالم:
76/10759

تنتقل الفرقة اللبنانية الشابة «فرقة ع نوطة» الليلة
إلــى الجنوب ،وتحديدًا إلــى منطقة الصالحية (شرق
صيدا) ّ
فنية ّ
لتقدم سهرة ّ
مميزة في حانة «سهرية».
ّ
حانة باتت تشكل فسحة أمل بالنسبة إلى القاطنني
في عاصمة الجنوب وحولها ،وخصوصًا الشباب،
الــذيــن يـفـتـقــرون إل ــى مـثــل ه ــذه األم ــاك ــن املخصصة
للسهر .الفرقة صاحبة ألبوم «حيجاز» مؤلفة من
بترا حــاوي (غناء ـ الـصــورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجــدي أبو ديــاب (بيانو) ،وزاهر
ح ـمــادة (بـ ــاص) ،وعـلــي صـبــاح (غـيـتــار) وجـهــاد
زغيب (درامز).
ّ
«سهرية» في الصالحية (شرق
الليلة  22:00في حانة
صيدا ـ طريق جزين العام) .لالستعالم03/028537 :

Ribbit
ّ
إنه فيلم أنيمايشن كوميدي بتقنية ثالثي األبعاد ،يروي قصة الضفدع «ريبيت» الذي يشعر
ّ
باالختالف عن باقي الضفادع .إليجاد هدف في حياته ،يذهب «ريبيت» في مغامرة مميزة
في غابة األمازون االستوائية .خاللهاّ ،
يتعرض للتنويم املغنطيسي عن طريق الخطأ ،فيعتقد
ّ
ّ
أنه أمير بشري محبوس في جسد ضفدع .هكذا ،يظن «ريبيت» أنه اكتشف سبب شعوره
باالختالف ،ويبدأ البحث عن األميرة التي ستحل قبلة منها كل مشاكله .شارك في أداء أصوات
الشخصيات شون أستني ،وراسل بيترز ،وتيم كوري ،وشيماري لي .الشريط من كتابة أمير
حفيظي ،وتشاك باورز ،وإخراج األخير أيضًا.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» ()1269

