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ثقافة وناس

تلفزيون
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وجهًا لوجه

علي جابر

◄ كشف املمثل السوري قصي خولي
أنــه ال يؤمن بمقولة “الــربـيــع العربي”.
ورأى نـجــم مـسـلـســل “س ــراي ــا عــابــديــن”
( )mbcفـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـج ـل ــة “ل ـه ــا”
األسبوعية أن ما حدث في الوطن العربي
“ال ي ـم ـكــن أن ُي ـط ـل ــق ع ـل ـيــه هـ ــذا االسـ ــم،
بــل يـمـكــن أن نـسـ ّـمـيــه ّأي مـسـمــى آخ ــر”.
وأضاف“ :إذا افترضنا أن هذا ربيع ،فهل
ّ
حلت مشاكل األمة العربية وأصبح هناك
سالم وديموقراطية وتعدد أحزاب وتوازن
طبقي؟”.

 mbcتطبخ «أكس
فاكتور» على نار هادئة
بينما تنشغل الشبكة السعودية بتصوير برنامج «للعرب
عد أيضًا لمجموعة من المشاريع التي تطلقها
مواهب»ُ ،ت ّ
العام المقبل ،وعلى رأسها النسخة العربية من البرنامج
األميركي  ،Project Runwayإضافة إلى The voice
يتوجه إلى األطفال والمراهقين
 kidsالذي ّ
زكية الديراني
يتواجد علي جابر (ال ـصــورة) حاليًا
ّ
يصور
في بيروت لفترة وجيزة حيث
الـحـلـقــات غـيــر امل ـبــاشــرة مــن بــرنــامــج
“ Arabs Got Talentلـلـعــرب مــواهــب”
ال ــذي ُي ـعــرض أواخ ــر ه ــذا ال ـعــام على
قناة  .mbcيجري التصوير في كازينو
لـبـنــان (جــون ـيــة) ،وق ــد ح ـ ّـددت سابقًا
مواعيد حضور املــواهــب للكشف عن
مفاجآتها .في هذا اإلطــار ،يلفت علي
جابر ،املدير العام ملجموعة  mbcإلى
أن ه ــذا املــوســم مــن “لـلـعــرب مــواهــب”
ال ي ــزال محافظًا على لجنة تحكيمه
ال ـت ــي ت ـتــألــف إض ــاف ــة إلـ ــى ج ــاب ــر من
كــل مــن الـفـنــانــة نـجــوى ك ــرم ،واملـمـثــل
املـ ـص ــري أحـ ـم ــد ح ـل ـمــي وال ـس ـع ــودي
ناصر القصبي .ويضيف“ :كانت أيام
الـتـصــويــر مكللة بــاملــواهــب الــافـتــة”.
وعن موعد عرض العمل التلفزيوني،
ً
يـ ـكـ ـش ــف قـ ـ ــائـ ـ ــا“ :يـ ـنـ ـطـ ـل ــق “لـ ـلـ ـع ــرب
مواهب” في األسبوع األخير من شهر
ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) امل ـق ـبــل ،أي
فــور انتهاء “أراب آيــدول ( ”3الجمعة
وال ـس ـب ــت  )21:05وت ـت ــوي ــج ال ـف ــائ ــز”.
ّ
يــؤكــد أن هــذا املــوســم مــن املـشــروع لن
يـحـمــل ّ
أي ج ــدي ــد ،بــاسـتـثـنــاء بعض
التعديالت فــي تفاصيل اإلن ـتــاج ،مع
البقاء على ّ
مقدمي البرنامج ريا أبي

راشد واملغني السعودي قصي خضر.
هذا الهدوء في البرنامج ،قابلته ّ
ضجة
ك ـب ـيــرة ف ــور تــأك ـيــد خ ـبــر إع ـ ــداد mbc
لبرنامج “أكس فاكتور” ،بعدما ّ
قدمت
 cbcموسمه األول قبل عامني تقريبًا.
فــي ّ هــذا الـسـيــاق ،يلفت جــابــر إلــى أن
صفارة العمل التلفزيوني الغنائي قد
انطلقت ،لكن ال شــيء ملموس لغاية
اآلن .وع ــن األخ ـب ــار ال ـتــي تـنـتـشــر عن
انـضـمــام مـجـمــوعــة مــن الـفـنــانــن إلــى
لجنة تحكيم “أكس فاكتور” ،يضحك
م ـج ـي ـبــا“ :هـ ــي مـ ـج ـ ّـرد ت ـم ـن ـيــات ل ــدى
بـعــض ال ـف ـنــانــن ،ف ــا أس ـم ــاء م ـحـ ّـددة
عن اللجنة .فاألخيرة تختارها جهات
ع ـ ـ ـ ّـدة فـ ــي  ،mbcوتـ ـعـ ـل ــن أس ـم ــاء ه ــا
ف ــور تــوقـيــع الـعـقــود مــع ال ـن ـجــوم” .لم
تتخذ الشبكة السعودية قرارها بعد
ب ـش ــأن ال ـشــركــة ال ـت ــي سـتـنـتــج “أك ــس
ّ
ّ
فاكتور” ،وتفكر حاليًا في أن تتولى
ّ
مهمة إنتاجها بنفسها .وينفي جابر
األخبار التي يجري تسويقها حاليًا
ع ــن تـجـمـيــد أو تــأج ـيــل ب ــرن ــام ــج “ذا
فــويــس” إلــى عــام  ،2016الفـتــا إلــى أن
ّ
مستمر في اكتشاف األصوات،
العمل
وسيبصر النور قريبًا .ويضيف”“ :ذا
ـاق ،فــالـشـبـكــة ال ـس ـعــوديــة
ف ـ ّـوي ــس” بـ ـ ـ ٍ
وقـ ـع ــت ع ـقــد ش ـ ــراء ال ـب ــرن ــام ــج لـثــاث
سنواتّ ،
وقدمت نسختني منه حاليًا”.
يذكر أن شركة “تالبا الشرق األوسط”

◄ ان ـض ـمــت املـمـثـلــة ك ــارم ــن ل ـ ّـب ــس إلــى
أسرة مسلسل “تشيللو” (تأليف نجيب
َ
نصير وإخ ــراج ســامــر الـبــرقــاوي وإنـتــاج
ّ
شركتي “صباح” لإلعالم و”إيغل فيلم”)
الذي ُ
سي َّ
صور في لبنان وعدد من الدول
ّ
األخ ــرى ،ومنها تركيا .يذكر أن تصوير
العمل يـبــدأ فــي كــانــون األول (ديسمبر)
املقبل ،ويعرض في رمضان املقبل ،وهو
م ــن ب ـطــولــة ت ـيــم ح ـســن وي ــوس ــف ال ـخــال
ونادين نسيب نجيم.
◄ ُرزقـ ــت داريـ ــن شــاهــن م ـقـ ّـدمــة نـشــرة
ال ـط ـقــس ف ــي ق ـن ــاة “الـ ـج ــدي ــد” ،وزوج ـه ــا
َ
غسان مروة ،مولودتهما األولى ،ياسمينا.
ونـ ـش ــرت ش ــاه ــن ع ـل ــى صـفـحـتـهــا عـلــى
الفايسبوك صورة ابنتها.
ّ
تستعد املغنية باسكال مشعالني
◄
(الصورة) إلطالق ألبومها الخليجي الذي
تنتجه شــركــة “روت ــان ــا” .ويـضــم العمل

ّ
ّ
وزعــت بيانًا صحافيًا قبل أيــام أكدت
ّ
ف ـي ــه ت ـســل ـم ـهــا م ـه ـمــة إنـ ـت ــاج امل ــوس ــم
املـنـتـظــر م ــن “ذا ف ــوي ــس” .ف ــي جعبة
 mbcمشاريع عـ ّـدة ال تنتهي .يكشف
ّ
ّ
تضم سبعة
جابر أن جدولة الشبكة
ب ــرام ــج ضـخـمــة ف ــي ع ــام  .2015على
رأس تلك األعمال النسخة العربية من
البرنامج األميركي ،Project Runway
وه ـ ــو ي ـل ـقــي ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ص ـي ـحــات
املــوضــة وكواليسها .وعــن ت ـ ّ
ـردد اسم
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لتقديم
ً
البرنامج ،ينفي جابر ذلك قائال“ :من
املـبـكــر ال ـحــديــث ع ــن األسـ ـم ــاء” .كــذلــك
ً
تـطـبــخ  mbcع ـم ــا ي ـخــاطــب األط ـف ــال
وامل ــراهـ ـق ــن ،وهـ ــو .The voice kids

ّ
واألخـيــر برنامج يسلط الـضــوء على
مــواهــب األط ـفــال الغنائية فــي عاملنا
العربي ،في جو من البراءة والحركة.
إذًا mbc ،تتبع سياسة إعداد وتصوير
ّ
الـبــرامــج مـعــا ،فـفــي الــوقــت ال ــذي تبث
ً
فـيــه ع ـمــا عـلــى ال ـشــاشــة ،تـعـمــل على
آخر في الكواليس.
لكن يبدو أن الشبكة السعودية علمت
أن الـبــرامــج الغنائية دخـلــت الــرتــابــة،
لذلك بــدأت تبحث عــن أفـكــار تخاطب
األط ـف ــال .ويـبـقــى ال ـس ــؤال :هــل علمت
 mbcأن روال س ـعــد صــاح ـبــة شــركــة
“فانيال” ُت ّ
ّ
بسرية لعمل للمراهقني
عد
سيعرض على  ،lbciفسبقتها إلى تلك
الخطوة؟

امل ـن ـت ـظــر ث ـمــانــي أغ ـن ـي ــات ،ت ـع ــاون ــت فيها
مشعالني مع عدد من الشعراء وامللحنني
الخليجيني.
◄ ب ـعــد ان ـق ـضــاء عـطـلــة ع ـيــد األض ـح ــى،
انطلق تصوير ثالثة خماسيات مسلسل
“ص ــرخ ــة روح” ب ـجــزئــه ال ـثــالــث ملــوســم
 ،2015من إنتاج شركة “غولدن الين”.
الخماسية الجديدة تحمل عنوان “جوازة
أهـ ــل” م ــن تــأل ـيــف ع ـن ــود خ ــال ــد ،وإخـ ــراج
تــامــر إس ـح ــاق ،وب ـطــولــة ع ـبــاس ال ـن ــوري،
فــاء موصللي ،دان ــا جـبــر ،تــولــن البكري،
أن ـط ــوان ـي ــت ن ـج ـيــب ،م ـي ــار الـ ـن ــوري وك ــرم
الشعراني.
◄ أعلنت شركة “غولدن الين” انطالق
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ـثــانــي إن ـتــاجــات ـهــا ملــوســم
 ،2015وهـ ــو م ـس ـل ـســل ش ــام ــي ب ـع ـنــوان
“خـ ـ ــاتـ ـ ــون” يـ ـت ــأل ــف مـ ــن سـ ـت ــن ح ـل ـقــة،
وسـيـكــون بـ ــإدارة امل ـخــرج تــامــر إسـحــاق.
ـان
لـكــن ال ـشــركــة املـنـتـجــة ل ــم تـشــر ف ــي بـيـ ٍ
صحافي صدر عنها أخيرًا إلى اسم طالل
مارديني كاتب العمل .علمًا ّ
بأن مارديني
كان قد ّ
تحدث مرارًا منذ ثالث سنوات عن
قرب إنتاج هذا املشروع.

◄ ت ــدع ــو ج ـم ـع ـي ــة “الـ ـسـ ـبـ ـي ــل” ال ـل ـي ـلــة
( )19:00إلــى حـضــور أمسية موسيقية
تحمل اسم “ليلى مراد شاطئ الغرام”،
أعدها ّ
ّ
ويقدمها الياس سحاب ،في “املكتبة
العامة لبلدية بـيــروت” (الباشورة ـ مبنى
الدفاع املدني ،لالستعالم .)01/667701
◄ أع ـلــن “ن ـ ــادي لـكــل ال ـن ــاس” إط ــاق
ألبوم “عم بشبه حالي” للفنان نيكوال
شـلـهــوب ي ــوم الخميس املـقـبــل ()18:30
في الـ”فرجني ميغاستور” ساحة الشهداء
(وسط بيروت) لالستعالم.03/888763 :

