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ثقافة وناس

تلفزيون

انتخابات 2018

زكية
الديراني

االستعدادات تجري على قدم وساق في كواليس
المحطات التي وضعت جانبًا البرامج الفنية
ّ
وتفرغت لالستحقاق السياسي الذي
واالجتماعية،
بين توعية المواطن
يجري في  6أيار (مايو) المقبلّ .
إلى القانون الجديد ،والترويج للمرشحين ،تتنوع

ّ
مشاريع القنوات .صحيح أنها لن تتحدث علنًا عن
المردود المادي الذي ستجنيه من الترويج لبعض
المرشحين ،لكنها في المقابل ستضع كل ثقلها
للمنافسة على جذب أكبر عدد من المرشحين ،مع
تفاوت في أسعار المقابالت من قناة إلى أخرى

(زيرو ــ ميانمار)

المعركة النيابية على الشاشات:
بين البزنس والمواطنة
«الجديد» زحمة يا دنيا

ّ
● تشهد قناة «الجديد» ورشة لم تعرفها منذ سنواتّ .أول البرامج التي تحضرها يحمل
«سيد نفسه» ستقدمه سمر أبو خليل .يندرج البرنامج ضمن سلسلة ّ
عنوان ّ
«سيد القصر»
ّ
الرئاسية .العمل التلفزيوني يشبه إلى حد ما
التي عرضت عام  2014عشية االنتخابات
ّ
ّ
تنطلق
يومياته.
وتفاصيل
للنيابة
ح
املرش
حياة
يصور بعض مراحل
تلفزيون الواقع ،إذ
ّ
ّ
«سيد نفسه» في أوائــل نيسان (أبريل) املقبل .بدأ تصوير العمل أخيرًا ،وسيحل
حلقات
ّ
شامل روكز الضيف األول عليه .كما تبث «الجديد» حلقات خاصة من برنامج «األسبوع
فــي ســاعــة» (ك ــل أح ــد) ال ــذي يـقــدمــه ج ــورج صـلـيـبــي .وتـخـصــص مـجـمــوعــة ف ـقــرات ضمن
نشرات األخبار ،لتوعية املشاهد وتثقيفه حول قانون االنتخاب الجديد ،إذ ّ
تقدم نصائح
ومعلومات حول آلية التصويت .وبما أن االنتخابات النيابية ستدور رحاها أيضًا على
املواقع اإللكترونية ،ستترافق تلك البرامج مع فقرات تنشر على موقع «الجديد» اإللكتروني
وصفحات القناة على مواقع التواصل االجتماعي .وسيتم التركيز على املغتربني الذين
سيدلون بصوتهم للمرة األولى .طبعًا ،ستدخل االنتخابات أيضًا إلى البرامج االجتماعية
والكوميدية الساخرة التي تعرضها الشاشة.

« mtvعلى نار»

ّ
شقني أساسينيّ :
ّ
األول توعوي
املخصصة لالنتخابات على
● تعتمد  mtvفي برامجها
ّ
ّ
تتوجه بها إلى الناخبني .أما الشق الثاني ،فهو عبارة عن برامج تواكب
خصصت له فقرات
املــرشـحــن .فــي هــذا الـسـيــاق ،ب ــدأت املحطة قبل شهرين بــدعــوة الناخبني إلــى التصويت
وممارسة حقهم باالقتراع عبر بروموهات تبث على شاشتها ،إضافة إلى تقارير يومية في
نشرات األخبار ،تشرح آلية االنتخابات والقانون النسبي مع الصوت التفضيلي لتوضيح
يتضمن برنامج «بموضوعية» (كــل أربـعــاء  )21:45الــذي ّ
ّ
يقدمه وليد
تلك املسألة .كذلك،
النسبي .أما بالنسبة
عبود ،مجموعة تقارير أسبوعية تشرح آلية االنتخابات والقانون
ّ
ّ
املخصصة لالنتخابات ،فجميع األعمال التلفزيونية التي تبثها  mtvستكون
إلى البرامج
تركيبتها من وحي االنتخابات ،أهمها البرنامج السياسي اليومي «بيروت اليوم» ،إضافة
إلى نشرات أخبار من وحي الحدث .وسينطلق قريبًا برنامجان أسبوعيان جديدان :األول
بعنوان «سعادة النائب» (تتولى تقديمه مجموعة إعالميني) هو عبارة عن حوار سياسي،
وبرنامج «يــوم مع مرشح» وهو توثيقي أكثر منه مقابلة في االستديو ،تقدمه كلود أبو
ّ
مخصصة ملرشح معني.
ناضر هندي ،وكل حلقة منه

