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ضجة على األثير
ّ

مع «دريم» ...حتى تخلع وشاح السواد
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
االهتمام اإلعالمي الكبير بما يجري في
غ��زة ل��م يمنع ان�ت�ف��اض اإلع�ل�ام املصري
للدفاع عن قنوات «دري��م» التي تحولت
ع �ص ��ر ال �خ �م �ي��س إل � ��ى ش ��اش ��ة س � ��وداء
ب��أوام��ر م��ن ح�ك��وم��ة ه�ش��ام ق�ن��دي��ل .رغ��م
ّ
أن «امل � �ح� ��ور» ال �ف �ض��ائ �ي��ة ت �ع� ّ�د رس�م�ي��ًا
امل�ح�ط��ة ال �خ��اص��ة األول� ��ى ف��ي م �ص��ر ،إذ
انطلقت قبل أش�ه��ر م��ن «دري ��م» ،تعتبر
األخ� �ي ��رة رائ � ��دة ال �ف �ض��ائ �ي��ات ال �خ��اص��ة
ف � ��ي امل � �ح� ��روس� ��ة م� �ن ��ذ ان� �ط�ل�اق� �ه ��ا ع ��ام
 2001ح�ت��ى ال �ي��وم .ال أح ��د ك ��ان يتوقع
أن ت ��واج ��ه ش �ب �ك��ة «دري� � ��م» امل �ك� ّ�ون��ة من
محطتني (األول� ��ى «ال �ح �م��راء» والثانية
«ال ��زرق ��اء») ج�م�ه��وره��ا ب�ش��اش��ة س��وداء
أول م��ن أم��س ،بعد وص��ول امل�ف��اوض��ات

بني إدارة «دريم» ووزارة االعالم املمثلة
للحكومة املصرية إل��ى ط��ري��ق م�س��دود.
تعود تفاصيل القصة إلى ست سنوات،
ع �ن��دم��ا ح �ص �ل��ت ق� �ن ��وات «دري � � ��م» ع�ل��ى
استثناء من وزي��ر اإلع�لام األسبق أنس
ال�ف�ق��ي ل�ل�ب��ث م��ن خ ��ارج م��دي�ن��ة اإلن �ت��اج
االعالمي عكس ما ّ
ينص عليه القانون
الذي يلزم كل القنوات العاملة على أرض
مصر بالبث من داخل املدينةً .
بناء عليه،
ش � ّ�ي ��دت «دري � � ��م» داخ � ��ل أراض� � ��ي «دري� ��م
الن � ��د» امل �م �ل��وك��ة ل��رج��ل األع� �م ��ال أح�م��د
ً
بهجت استديوات خاصة باملحطة بدال
م��ن اس�ت�ئ�ج��ار اس �ت��دي��وات داخ ��ل مدينة
ّ
اإلن �ت��اج ك�م��ا تفعل ب��اق��ي ال �ق �ن��وات .لكن
وزارة اإلع �ل��ام م�م�ث�ل��ة ف��ي إدارة «ن��اي��ل
س ��ات» ق ��ررت إل �غ��اء االس�ت�ث�ن��اء وإج�ب��ار
«دري��م» على العودة إلى مدينة االنتاج

االع�ل�ام ��ي ل�ي�ص��ل ال �ط��رف��ان إل ��ى ط��ري��ق
م� �س ��دود ،وق ��د ت � ّ�م وق ��ف ال �ب��ث ب��ال�ف�ع��ل.
وإذا أرادت قنوات «دريم» االستمرار في
استديوات «دريم الند» ،فعليها أن تقدم
ّ
ّ
التطور أطلق
مسجلة .هذا
كل برامجها
حملة تضامن كبيرة مع القناة املصرية

إدارة «نايل سات»
قررت إجبار المحطة
على العودة إلى
مدينة اإلنتاج

ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ع ��ان ��ت م ��ن م �ض��اي �ق��ات
حكومية شتى في عهد مبارك ّأدت إلى
م �ن��ع وج � ��وه ف ��ي ح �ج��م م �ح �م��د حسنني
هيكل وحمدي قنديل من الظهور على
شاشاتها قبل أن يتعرض مالكها أحمد
ب�ه�ج��ت إلج� � ��راءات م��ال �ي��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة
ّ
للضغط عليه ّ ك��ي ال يتخطى الخطوط
الحمر .حتى إنه بعد الثورة ،جرى إبعاد
اإلعالمية دينا عبد الرحمن من «دريم»
ّ
ألن�ه��ا ّ
ردت بسخرية على أح��د الخبراء
العسكريني الذي رفض توجيه انتقادات
إلى إدارة املجلس العسكري خالل الفترة
ّ
االنتقالية .وأشار البعض إلى أن النزاع
القضائي بني القيادي اإلخواني عصام
العريان واالعالمية في «دري��م» جيهان
م �ن �ص��ور ق ��د ي �ك��ون س�ب�ب��ًا غ �ي��ر م�ب��اش��ر
مل ��ا ي �ح��دث ل �ل �ق �ن��اة ،إذ رف �ع��ت م�ن�ص��ور

دع��وى س��ب وق��ذف ض��د العريان بعدما
اتهمها بتقاضي أم��وال للهجوم عليه.
ّ
وفيما ت�ب��ث ق�ن��اة «ال�ت�ح��ري��ر» أي�ض��ًا من
ّ ّ
خارج املدينة ،ت��ردد أن مالكها سليمان
ع��ام��ر ب ��دأ ب��ات �خ��اذ إج� � ��راءات ل�لان�ت�ق��ال
إلى مدينة االنتاج ،وسط تساؤالت عن
مواقف القنوات اإلخبارية العربية مثل
«ال �ج��زي��رة» و«ال �ج��زي��رة م�ب��اش��ر مصر»
و«ال �ع��رب �ي��ة» و«ب ��ي .ب��ي .س��ي ال�ع��رب�ي��ة»
ّ
التي تبث كلها من منطقة وس��ط البلد.
املحطات على مهلة
هل ستحصل ه��ذه
ّ
ل �ت �س��وي��ة أوض ��اع� �ه ��ا أم أن� � ��ه س �ت �ج��ري
م �ع��ام �ل �ت �ه��ا ك �م��ا ح� ��دث ل � �ـ«دري � ��م» ال �ت��ي
تحولت ش��اش��ة س ��وداء ان�ت�ظ��ارًا لجولة
ج��دي��دة م��ن امل �ف��اوض��ات ومل ��ا سيكشفه
مالكها أحمد بهجت في مؤتمر صحافي
سيعقده ظهر اليوم السبت؟

حديث الساعة

دكتور
جيفاغو
أضاع
ذاكرته؟
ً
ل��م ُي �ح��دث ال �خ �ب��ر ب �ح��د ذات� ��ه ص��دم��ة في
ّ
ال �ش��ارع امل�ص��ري ألن ح��ال��ة عمر الشريف
ّ
الصحية معروفة منذ س�ن��وات ع��دة .لكن
ً
التفاصيل الجديدة أثارت جدال كبيرًا .هل
أصيب املمثل املصري القدير بالزهايمر
أم ّأنه ّ
مجرد إجهاد في الذاكرة؟
م�ن��ذ وف ��اة امل�م�ث��ل امل �ص��ري ال�ك�ب�ي��ر أح�م��د
رمزي في نهاية أيلول (سبتمبر) املاضي
ّ
(األخ� �ب ��ار  ،)2012/9/29ت �ت� ُ�رك��ز األن �ظ��ار
صديق عمره الوسيم .شغل الجميع
على
ّ
بكيفية ت�ل��ق��ي ع�م��ر ال �ش��ري��ف ال �خ �ب��ر :هل
أخفوه عنه؟ هل فكر في العودة لحضور
العزاء بعد طول إقامة في باريس؟ لكن ال
ّ
أح��د م��ن امل�ق��رب�ين م��ن ال�ش��ري��ف ع��ل��ق على
ت�ل��ك ال �ت �س��اؤالت ،إل��ى أن ان�ت�ش��رت أخ�ي�رًا
ّ ّ
تسريبات تؤكد أن الشريف قرر االعتزال
ّ
ألن حالته الصحية لم تعد تساعده على
ال��وق��وف أم ��ام ال�ك��ام�ي��را ل�س��اع��ات طويلة،
وح�ف��ظ ن�ص��وص ط��وي�ل��ة .ه �ك��ذا ،سيكون
ف �ي �ل��م «امل� �س ��اف ��ر» ( )2010آخ � ��ر األع� �م ��ال
ّ
التي ّ
قدمها في «هوليوود ال�ش��رق» .لكن
ّ
جريدة «الوطن» فاجأت محبي «لورنس

مشروع مع ديزني؟

مع ليلى علوي
ّ ً
مقدمة
بالزهايمر،
العرب» بخبر إصابته
ّ
تفاصيل كثيرة ،من بينها أنه نسي مكان
القاهرة
تذكرة الطائرة التي ستعيده إلى ّ
ث�ل�اث م ��رات ،ك�م��ا ن�س��ي ت �ع��اق��دات وق�ع�ه��ا
مع جهات فنية عربية وعاملية ،ما دفعه
إل ��ى االع� �ت ��زال ودف ��ع ال �ج �ه��ات اإلن�ت��اج�ي��ة
ّ
إل��ى وق��ف ال�ت�ع��ام��ل م �ع��ه .غ�ي��ر أن إي�ن��اس
ب�ك��ر ،املتحدثة اإلع�لام�ي��ة ب��اس��م الشريف
منذ ثالثة عقود ،أبدت استياءها من هذه
ّ
التفاصيل ووصفتها باملبالغ فيها .وأكدت
ّ
أن ن�ج��م ف�ي�ل��م «دك �ت��ور ج�ي�ف��اغ��و» أصيب
ف �ق��ط ب��إج �ه��اد ف��ي ال ��ذاك ��رة ج�ع�ل��ه يعجز

ع��ن ح�ف��ظ ن�ص��وص األع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ،فهو
في النهاية بلغ عامه الحادي والثمانني،
وشهد تجارب وخبرات تجعله في حاجة
إل��ى ال��راح��ة من دون أن يكون ذل��ك مدعاة
لشائعة إصابته بالزهايمرّ .
وشددت على
ّ
أنه يتذكرّ كل أصدقائه وأوالده وأحفاده،
مضيفة أنه يعلم بخبر وفاة أحمد رمزي
ّ
ل�ك��ن�ه��ا رف �ض��ت ال �خ ��وض ف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل
وف ��ي م ��دى ت��أث��ره ب��وف��اة ص��دي�ق��ه امل �ق��رب.
ّ
وق��د أك ��دت ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ� �ب ��ار» أن
الشريف سيعود إل��ى القاهرة في كانون
األول (ديسمبر) املقبل ،وسيحدد م��ا إذا

ّ
كان سيعلن اعتزاله النهائي أو ال .لكنها
لم تكشف ما إذا كان سيشارك في الدورة
«مهرجان القاهرة السينمائي
املقبلة من ّ
ال ��دول ��ي» أو أن ��ه سيكتفي ل�ل�م� ّ�رة األول ��ى
بمتابعته عبر الشاشات ،رغم أنها الدورة
ّ
األول��ى بعد «ث��ورة ي�ن��اي��ر» .وامل �ع��روف أن
الشريف هو الرئيس الفخري للمهرجان،
وك � ��ان ح��ري �ص��ًا خ �ل�ال ال � � ��دورات ال�خ�م��س
األخ � �ي ��رة ع �ل��ى دع� ��م ال� �ح ��دث وال �ح �ض��ور
ف��ي االفتتاح واستقبال نجوم هوليوود
وأوروبا بنفسه.
محمد...

على الرغم من تردد أنباء حول إصابته
ّ
بالزهايمر ،إال أن مصادر إعالمية ذكرت
ّ
أن الفنان عمر الشريف (الصورة) اتفق مع
شركة «ديزني» العاملية إلنتاج مسلسل
تلفزيوني يتم عرضه في رمضان 2013
على التلفزيونات والفضائيات العربية.
وستقوم الشركة األميركية بإنتاج
الفيلم في مصر وسيتواله مخرج أميركي
سيختار ممثلني مصريني ملشاركة
النجم املخضرم البطولة ،على أن يتم
دبلجة املسلسل إلى لغات عدة من بينها
اإلنكليزية والفرنسية واألملانية إلى
ّ
جانب العربية .يذكر أن الشريف كان قد
قرر سابقًا العودة إلى القاهرة ،إال أن وفاة
صديقة املمثل أحمد رمزي ّأجل املسألة
إلى وقت الحق لم يحدد حتى اآلن.

ريموت كونترول

ّ
ربيب عمر سليمان يبشر بالثورة

«دبي»

< 20:30

ت �ن �ت �ق��ل زي �ن ��ة ال� �ي ��ازج ��ي ف ��ي رح�ل�ت�ه��ا
ب �ي�ن ال� � �ش � ��وارع ال �ع ��رب �ي ��ة إل � ��ى ل �ب �ن��ان،
وت�س�ت�ض�ي��ف رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق � ّ�وات
اللبنانية» سمير جعجع (ال �ص��ورة).
م��واق��ف «الحكيم» األخ�ي��رة م��ن «ح��زب
ال�ل��ه» و«ال �ث��ورة ال�س��وري��ة» ،إض��اف��ة إلى
«امل��واج �ه��ة» ع�ل��ى ال�ج�ب�ه�ت�ين ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية هي محاور حلقة الغد من
«الشارع العربي».

ّ ّ
سيحرر غزة!
أحمد األسير...

كلود «مكهربة» خالص

< 20:30

< 22:00

«امليادين»

ت �ن��اق��ش ل �ي �ن��ا زه� ��ر ال ��دي ��ن ف ��ي ح�ل�ق��ة
ال� �ي ��وم م ��ن «ال� �ع ��د ال �ع �ك �س��ي» م��وق��ف
األم ��م امل�ت�ح��دة م��ن ال �ع��دوان ع�ل��ى غ��زة،
ك�م��ا ت�ن��اق��ش «ظ ��اه ��رة» أح �م��د األس�ي��ر
(الصورة) في مدينة صيدا في جنوب
ل� �ب� �ن ��ان ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى االح �ت �ج ��اج ��ات
الشعبية التي شهدها األردن .وتتطرق
إل� ��ى أس� �ب ��اب وم � ��دى ان �ت �ش��ار ح ��االت
الزواج العرفي في تونس.

MTV

أزم��ة ال�ك�ه��رب��اء امل��زم�ن��ة ف��ي لبنان هي
م��وض��وع ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن «ت�ح�ق�ي��ق»
لكلود أب��و ناضر هندي التي تعرض
ّ
ش � �ه ��ادات أش� �خ ��اص أث� � ��رت «م �ع��ان��اة
اب ��ري ��ق ال ��زي ��ت» ك �ث �ي �رًا ف ��ي ح �ي��ات�ه��م،
وأوص� �ل ��ت ب�ع�ض�ه��م إل ��ى امل � ��وت .ك�م��ا
دفعت آخرين إلى التفكير في مخالفة
ال � �ق� ��ان� ��ون ،أو ع �ل ��ى األق� � ��ل «ت �س �ك �ي��ر
الطرقات».

مايا تعانق املشاهير

LBCI

< 20:30

ح �ل �ق��ة ج ��دي ��دة م ��ن «دي� ��و امل �ش��اه �ي��ر»
ت �ح �ي �ي �ه��ا ال �ف �ن��ان��ة وم �ق ��دم ��ة ال �ب��رام��ج
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��اي��ا دي ��اب (ال� �ص ��ورة) ،إذ
ي �ت �ب��ارى امل �ش��اه �ي��ر امل �ش �ت��رك��ون ف��ي
إق � �ن� ��اع ال �ج �م �ه ��ور ول �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م
بمواهبهم الغنائية...
ف �م��ن س �ي �غ��ادر ال �ح �ل �ق��ة ب �ع��د امل�م�ث�ل��ة
املصرية ميرنا املهندس؟

جمال قاهر قلوب العذارى

«الجديد»

< 20:40

م� � ��ن ع � ��ال � ��م ال � �ت � �م � �ث � �ي ��ل ،ت �س �ت �ض �ي��ف
س� �م ��ر ي� �س ��ري ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج «س �م��ر
وال� � � ��رج� � � ��ال» غ� � � �دًا ج � �م � ��ال س �ل �ي �م��ان
(الصورة).
يجيب النجم ال�س��وري على مجموعة
جريئة من املواضيع ،من بينها ّ
«أيهما
أش� ّ�د :قهر امل��رأة للمرأة أم قهر الرجل
للمرأة؟» ،قبل أن يعتذر في الختام عن
«اإلكثار من الصراحة».

ّ
ستهب على الفيوتشر
مريم

«املستقبل»

< 20:30

لم تثن شخصية مريم نور (الصورة)
اإلعالم
الغريبة واملثيرة للجدل وسائل
ً
ع��ن استضافتها .ال�ي��وم ،تحل ضيفة
ع� �ل ��ى م � �ي �ل�اد ح ��دش �ي �ت ��ي ف� ��ي «ن� ��اس
ون � ��اس» ،ف �م��اذا س�ت�ق��ول ع��ن ت��وق�ع��ات
ن �ه��اي��ة ال �ع ��ال ��م ف ��ي  21ك ��ان ��ون األول
(دي �س �م �ب��ر) امل �ق �ب��ل؟ وه ��ل س �ت �غ��ادر
الحلقة على غرار ما تفعل كل مرة تطل
ّ
الفضية؟
فيها على الشاشة

