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على الشاشة

 mbcتواصل رحلة البحث عن «محبوب العرب»
باسم الحكيم
ب� ��دأت م��رح �ل��ة ال�ت�ص�ف�ي��ات م��ن ب��رن��ام��ج
 ،Arab Idolوه��و ال�ن�س�خ��ة ال�ع��رب�ي��ة من
ال �ب��رن��ام��ج ال �ع ��امل ��ي  .Pop Idolب�ع��دم��ا
ن��ال العالم العربي حصته م��ن املواهب
املميزة في املواسم الخمسة التي ّ
ّ
قدمها
تلفزيون «املستقبل» في برنامج «سوبر
ستار» ،عاد البرنامج باسم جديد على
ش��اش��ة  .mbcوب�ي�ن أص � ��وات ال�ج�م�ه��ور
واخ �ت �ي��ارات لجنة التحكيم امل��ؤل�ف��ة من
ّ
راغب عالمة ،وأحالم ،واملوزع املوسيقي
املصري حسن الشافعي ،بقي في ساحة
املنافسة عشرة مشتركني هم :السورية
ن� ��ادي � ��ا امل � �ن � �ف� ��وخ ،وامل � �ص � ��ري� ��ان ي�ح�ي��ى
يعقوب ،وكارمن سليمان ،والتونسيان
غ �ف��ران ف �ت��وح��ي ،وح �س��ان خ��رب��ش .إل��ى

ج��ان��ب امل�غ��رب�ي��ة دن �ي��ا ب�ط�م��ا ،واألردن� ��ي
ي ��وس ��ف ع� ��رف� ��ات ،وال � �س � �ع� ��ودي م�ح�م��د
ط��اه��ر .ك��ذل��ك ح�ص��ل ك��ل م��ن التونسية
شيرين الجمي والعراقي محمد العلوان
على فرصة ثانية لينضما إلى زمالئهما
في املرحلة النهائية .وبذلك يكون لبنان
قد خ��رج من املنافسة رغ��م توافر بعض
امل��واه��ب التي كانت تستحق البقاء في
املنافسة.
ّ
يتميز البرنامج في نسخته األولى على
 mbcباهتمامه أكثر بالشكل وبمشهدية
جميلة من البلدان التي زاره��ا الختيار
املشتركني .وه��ذا األم��ر يحسب للقيمني
على البرنامج ،وهو ما لم يكن متوافرًا
ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج «س� ��وب� ��ر س� � �ت � ��ار» .ك��ذل��ك
يستفيد «آراب آي� ��دول» ج�م��اه�ي� ّ
�ري��ًا من
ن�ج��وم� ّ�ي��ة راغ ��ب ع�لام��ة وأح�ل��ام ال�ل��ذي��ن

ي�ت�م�ت�ع��ان ب�ش�ع�ب� ّ�ي��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،استطاعا تأكيدها حلقة بعد
حلقة ،حالهما ك�ح��ال ن�ج��وى ك��رم التي
كانت عضوة لجنة تحكيم في برنامج
 arabs got talentالعائد ف��ي موسم ثان
قريبًا ّ
جدًا.

هاجم الموسيقي
المصري حلمي
بكر البرنامج ولجنة
التحكيم

لكن ما هي معايير اختيار أعضاء لجنة
التحكيم؟ هل ّ
ّ
النجومية أي فنان
تخول
إبداء رأيه بل فرض أسماء سيصبحون
نجومًا في املستقبل القريب؟ لعل املوزع
املوسيقي حسن الشافعي ه��و صاحب
ال ��دراس ��ة ال��وح �ي��د ب�ي�ن أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة،
وإذا ك��ان قد نجح حينًا في اختيار من
يستحق االن �ت �ق��ال إل��ى امل��رح�ل��ة التالية
وأخ �ف��ق أح �ي��ان��ًا ،ف ��إن ع�م�ل��ه ف��ي ال�ح�ق��ل
املوسيقي يجعله األص�ل��ح للحكم على
امل�ش�ت��رك�ين .ول�ي��س مستغربًا أن يرتفع
ص��وت امل��وس�ي�ق��ي امل �ص��ري حلمي بكر،
ليصف البرنامج بالفاشل «الذي تتحكم
ّ
ّ
العلمية أو
الشخصية وليس
به األهواء
ّ
الفنية» .على أي حال ،بدأ العد التنازلي،
وس� � �ت� � �ع � ��رض  mbcو lbcاألرض � � �ي� � ��ة،
حلقتني أس�ب��وع� ّ�ي��ًا (ال�ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت)

ض�م��ن م�ن��اف�س��ات امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة التي
ت�م�ت��د ت�س�ع��ة أس��اب �ي��ع .ه �ك��ذا ف��ي ب��راي��م
الجمعة ،ت�ق� ّ�دم امل��واه��ب امتحانها أم��ام
ال�ج�م�ه��ور ف��ي ح�ض��ور أح��د ن�ج��وم الفن
ّ
وتتضمن
وال�غ�ن��اء ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي.
حلقة السبت ع��رض نتائج التصويت،
ّ
فيودع الجمهور في كل حلقة واحدًا من
املشتركني.
يبقى أن اسم البرنامج ،نال نصيبه من
االن �ت �ق��ادات خ�ص��وص��ًا ف��ي ال �س �ع� ّ
�ودي��ة،
واع �ت �ب��ر ب �ع��ض «ال �ن �ق��اد» أن اس �ت �خ��دام
كلمة «آي��دول» يحيل إلى الله واألنبياء.
وق� � ��د ّأدى ذل� � ��ك إل� � ��ى إص � � � ��دار ال �ش �ب �ك��ة
ال �س �ع��ودي��ة ب�ي��ان��ًا ت��وض�ي�ح�ي��ًا ج ��اء فيه
أن ترجمة عنوان البرنامج إلى العربية
يعني «م�ح�ب��وب ال �ع��رب» وال ي�م��ت ب��أي
صلة ألمور دينية.

برنامج
أصغر
من هالته
هناء جالد
اخ �ت �ت��م ب��رن��ام��ج «آراب أي � � ��دول» ج��ول�ت��ه
ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ب � �ع� ��د إع � �ل� ��ان وص � � � ��ول ع� �ش ��رة
مشتركني إل��ى املرحلة األخ�ي��رة .ومصير
ّ
ه��ؤالء معلق على التصويت املباشر من
ق�ب��ل ال �ج �م �ه��ور ،ع�ل��ى أن ت�ظ�ه��ر ال�ن�ت��ائ��ج
ال �ل �ي �ل��ة .وك ��ان ��ت ش �ب �ك��ة  mbcق ��د وج ��دت
ش��ري�ك��ة ل�ع�ب��د ال �ل��ه ال�ط�ل�ي�ح��ي ف��ي تقديم
ال�ج��ول��ة األخ�ي��رة م��ن البرنامج (مباشرة
على الهواء) هي اللبنانية أنابيال هالل.
ّ
وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه األخ � �ي � ��رة ق� ��د أط� ��ل� ��ت ع�ل��ى
الجمهور للمرة األولى في مسابقة ملكة
ج �م��ال ل �ب �ن��ان ع ��ام  ،2005ل�ت�ن�ط�ل��ق بعد
فوزها بلقب الوصيفة األول��ى في مجال
اإلع �ل�ام امل��رئ��ي وت �ق��دم ب��رن��ام��ج Mission
 .fashionت��اب�ع��ت ب�ع��ده��ا مسيرتها على
شاشة «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» من
خالل املشاركة في تقديم برنامج «حلوة
بيروت».
وح��امل��ا أع �ل �ن��ت  mbcأن �ه��ا ستستضيف
نجومًا للمشاركة في برايمات البرنامج
(أول ال �ض �ي��وف ص��اب��ر ال��رب��اع��ي) س� ّ�رب
موقع «أنا زه��رة» خبرًا مفاده أن النجمة
ج�ي�ن�ي�ف��ر ل��وب �ي��ز (ع �ض��و ل�ج�ن��ة ح �ك��م في
 )American Idolق ��د ت �ك��ون واح � ��دة من
ضيوف البرنامج .لكن املتحدث الرسمي
باسم املجموعة السعودية مازن حايك لم

اختالط وعبادة أصنام!

أحالم وراغب عالمة خالل تصوير إحدى الحلقات
ّ
يؤكد صحة هذا الخبر .وقال إن البرنامج
يتمتع بأصداء عالية على مستوى الوطن
ال �ع��رب��ي ،ون�س�ب��ة م�ش��اه��دت��ه ف��ي ازدي� ��اد.
لكن في مقابل ك�لام حايك ،ي��رى ع��دد من
ّ
النقاد أن البرنامج ف��ي نسخته الحالية
لم يلق الترحيب الالزم من الجمهور كما
ّ
ك��ان م�ت��وق�ع��ًا .وي ��رى امل�ن�ت�ق��دون أن نقطة
ض �ع��ف ه � ��ذا امل ��وس ��م ب � ��دأت م ��ن ت�ش�ك�ي��ل
ال �ل �ج �ن��ة ال �ح �ك��م ،إذ ط ��اول ��ت االن �ت �ق��ادات
أح �ل��ام ب �ش �ك��ل ص � ��ارخ .وق� ��د ّ
وج � ��ه إل�ي�ه��ا

بعض الصحافيني اللبنانيني انتقادات
ّ
مؤكدين أنها كانت السبب في استبعاد
ك��ل امل��واه��ب اللبنانية .وب ��دا واض �ح��ًا أن
ّ
شخصية املوزع املوسيقي املصري حسن
الشافعي ذائ�ب��ة ف��ي ظ��ل نجومية ك��ل من
الـ«سوبر ستار» راغب عالمة ،وأحالم.
ومع انطالق هذه املرحلة النهائية ،تبدأ
 mbcب �ع��رض ح �ل �ق��ات «أي� � ��دول إك �س �ت��را»
ّ
ال � �ت� ��ي ت� �س ��ل ��ط ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى ن �ش ��اط ��ات
امل�ش�ت��رك�ين ال �ث��ان��وي��ة ف��ي إط ��ار إع��داده��م

ّ
ل �ح �ل �ق��ات ال �ب��ث ال �ح ��ي ،وه ��و م ��ا ي��ذك��رن��ا
ب �ي��وم �ي��ات «س �ت��ار أك��ادي �م��ي» ال �ت��ي ك��ان
يتابعها الجمهور طيلة فترة البرنامج
الشهير على شاشة  .lbcفي انتظار الحكم
األخير على البرنامج ،ينتظر ّالجمهور
ً
فرصة للتصويت ملشتركه املفضل ،على
أم��ل إي�ص��ال��ه إل��ى الحلقة النهائية التي
سيتنافس فيها مشتركان.

منذ انطالقهّ ،
تعرض برنامج Arab
 Idolلهجوم «ديني» ،ت��ارة بسبب
االخ��ت�لاط ب�ين الشباب والفتيات
املشتركني في البرنامج ،وط��ورًا
بسبب اسمه .قال بعض املنتقدين
إن اسمه يحيل إلى الله واألنبياء،
فيما ق��ال غ��اض��ب��ون آخ���رون إنه
ّ
يشجع على ...عبادة األصنام! وفي
ّ
ب��ي��ان أص��درت��ه  mbcف��ن��دت فيه
لكلمة  idolباللغة
املعنى اللغوي ً
اإلنكليزية ،عارضة كل مفرداتها.
وانتقد البيان بعض األشرطة التي
انتشرت على يوتيوب و«أخذت األمور
ُ
ّ
تخدم أه��داف
معينة
باتجاهات
ِّ
امل��روج�ين ل��ه��ا ،ب��ه��دف اإلس���اءة
إلى ص��ورة  ،MBC1وإلحاق الضرر
ببرنامج  Arab Idolوجمهوره».

الجمعة  20:30والسبت  21:30على  mbcوlbc

ريموت كونترول

ّ
هيا فتى الكتائب (إلى الثورة)

«الجديد»

< 10:30

يستقبل برنامج «الحدث» صباح اليوم
على شاشة «ال�ج��دي��د» وزي��ر الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ال �س��اب��ق ،س�ل�ي��م ال�ص��اي��غ
ّ
ويتحدث القيادي الكتائبي
(الصورة).
ع��ن م��وق��ف ح��زب��ه م��ن ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ،وغيرها من امللفات الداخلية
م �ث��ل أزم � ��ة ال �ك �ه��رب��اء واألج� � � ��ور .ك�م��ا
تتطرق الحلقة إلى التطورات السورية.

سيمون يدافع عن جبران

otv

< 11:30

ضيف برنامج «حوار اليوم» هو النائب
ف��ي «كتلة التغيير واإلص�ل�اح» النائب
سيمون أبي رميا (الصورة) .وتتناول
ال �ح �ل �ق��ة أب � ��رز ال� �ت� �ط ��ورات ف ��ي ل �ب �ن��ان،
وخصوصًا الهجوم على وزير الطاقة
ج�ب��ران باسيل بسبب ان�ق�ط��اع التيار
الكهربائي ،والخالف بني وزراء التكتل
ّ
على أكثر من ملف.

ّ
سلفيو «الشارع العربي»

«دبي»

< 19:30

ن �ت��اب��ع األح� � ��د امل �ق��اب �ل��ة ال� �ت ��ي أج��رت �ه��ا
زي �ن��ة ي ��ازج ��ي ف ��ي «ال � �ش� ��ارع ال �ع��رب��ي»
م��ع امل �ت �ح��دث اإلع�ل�ام ��ي ب��اس��م «ح��زب
ال �ن��ور» ال�س�ل�ف��ي ن ��ادر ب �ك��ار ،وت�ط� ّ�رق��ت
إلى التطورات الالحقة للثورة املصرية.
ورغم هذه املقابلة ،كانت بعض املصادر
قد أكدت أن هناك قرارًا في الحزب بعدم
الظهور الحقًا في برامج ّ
تقدمها نساء.

«الليلة السهرة» مع زهرا

«املستقبل»

< 20:45

ف��ي ح�ل�ق��ة األح� ��د م��ن ب��رن��ام��ج «ال�ل�ي�ل��ة
ّ
السهرة عنا» ،يطل «الفرسان األربعة»،
واإلع�ل�ام �ي ��ة ن�ع�م��ت ع � � ��ازوري ،وم�ل�ك��ة
ج� �م ��ال ل �ب �ن��ان ال �س��اب �ق��ة ك��ري�س�ت�ي�ن��ا
ص ��واي ��ا ،وال �ن��ائ��ب ع ��ن ك �ت �ل��ة «ال �ق ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» أن� �ط ��وان زه� ��را (ال� �ص ��ورة)
ل �ل �ح��دي��ث ف� ��ي م ��واض� �ي ��ع اج �ت �م��اع �ي��ة
وشخصية وفنية ...

نتائج االنتخابات «مثيرة للجدل»

«أبو ظبي»

< 20:00

تستضيف ح�ل�ق��ة األح ��د م��ن ب��رن��ام��ج
«م�ث�ي��ر ل �ل �ج��دل» ع�ل��ى ق �ن��اة «أب ��و ظبي
األولى» املستشارة والقاضية املصرية
تهاني الجبالي للحديث عن رأيها في
الثورة املصرية ونتائجها .كما تسأل
فضيلة سويسي ضيفتها عن رضاها
عن نتائج االنتخابات ،والعقبات التي
تواجه صياغة الدستور الجديد.

ّ
اإلباحية  ...للجميع
الشرائط

arte

< 23:30

الليلة ،نتابع على  arteفيلمًا وثائقيًا
ي� ��رص� ��د ت� � �ط � � ّ
�ور ص� �ن ��اع ��ة ال� �ش ��رائ ��ط
ّ
امل � �ص� � ّ�ورة اإلب ��اح� �ي ��ة ،وك �ي��ف ت �ح��ول��ت
م��ن ف � ّ�ن م�م�ن��وع إل ��ى ص�ن��اع��ة م��ن ن��وع
ّ
جمهورها وكتابها  ...كما
خاص ،لها
ّ
يرصد العالقة املعقدة بني املجتمعات
التقليدية والجنس .تابعوا إذًا Sex in
.the comics

