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على الشاشة

من يكون نجم «ستار أكاديمي »8؟
الليلة ،تقفل ًاألكاديمية
أبوابهاِّ ،
متوجة الفائز
باللقب بعد أشهر من
املنافسة .هل يكون
املوسم األخير من برامج
الهواة الشهير؟ وهل
سيحمل البرايم األخير أيّ
مفاجآت؟
طارق الحميد
ُ
ال��ل��ي��ل��ة ،ت����س َ����دل ال���س���ت���ارة ع��ل��ى امل��وس��م
ال��ث��ام��ن م��ن ب��رن��ام��ج «س��ت��ار أك��ادي��م��ي»
ب���ت���ت���وي���ج ال����ف����ائ����ز ب���ال���ل���ق���ب .وت��ن��ح��ص��ر
املنافسة ب�ين املشتركني ال��ث�لاث��ة ،س��ارة
ف�����رح م����ن س�����وري�����ا ،ون���س���م���ة م��ح��ج��وب،
ّ
وأح��م��د ع��زت م��ن مصر .وه��ذه ه��ي امل��رة
َ
األول��������ى ال����ت����ي ي���ص���ل ف���ي���ه���ا م���ش���ت ِ���رك���ان
َّ
مصريان إلى النهائيات ،وهو ما جعل
ومنها «روتانا
بعض القنوات املصريةّ ،
مصرية» ،تطلق حملة مكثفة للتصوت
ل���ه���م���ا ل���ت���أم�ي�ن ف������وز أح����ده����م����ا ،ب��ع��دم��ا
ح���ص���دت م��ص��ر ال��ل��ق��ب م����رة واح������دة في
املوسم األول ّمع محمد عطية.
إذًا ،بعدما ت��أخ��ر إط�لاق امل��وس��م الثامن
م����ن ب���رن���ام���ج ال�����ه�����واة ال���ش���ه���ي���ر ب��س��ب��ب
ال����ث����ورات ال��ع��رب��ي��ة ،ه���ا ه���ي «امل��ؤس��س��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��إرس�����ال» ت��خ ّ��ت��ت��م امل���وس���م
ال����ث����ام����ن ،ف����ي ح���ف���ل���ة ُي����ت����وق����ع أن ت��ك��ون
م��م��ي��زة ،ك��م��ا ك��ان��ت ال���ح���ال ف���ي امل��واس��م
السابقة .وإذا ك��ان الجمهور ينتظر أن
يكون البرايم األخير مميزًا ،ف��إن الحال
ل��م ت��ك��ن ك��ذل��ك طيلة ه���ذا امل��وس��م ،ب��ل لم
يدخل على البرنامج أي تجديد ،وكان
م���ع���ظ���م ال���ض���ي���وف واألغ����ن����ي����ات م���ك���ررة
وم��س��ت��ه��ل��ك��ة ف���ي امل���واس���م ال��س��اب��ق��ة .أم��ا
بالنسبة إلى الطالب ،فكان الفتًا وصول
بعضهم إل��ى «س��ت��ار أك��ادي��م��ي» قادمني
من برامج أخ��رى :املغربية أميمة طالب
ّ
سبق أن أطلت في املوسم الخامس من
«س���وب���ر س���ت���ار» ،ك��ذل��ك األم����ر بالنسبة
إل��ى ال��س��وري محمد دق���دوق ،ال���ذي أطل
أي��ض��ًا ف��ي «س��وب��ر س���ت���ار» .األم����ر نفسه

هل يكون اللقب من نصيب املصرية نسمة محجوب؟
ينطبق ع��ل��ى البحريني محمد رح��م��ة،
والسوري حسام طه ،اللذين شاركا في
برنامج «نجم الخليج» .ورغم ما سبق،
فإن اإلشارة تبقى ضرورية إلى مشاركة
ّ
ع�������دد م�����ن ال�����ط��ل��اب ال�����ذي�����ن ي���ت���م���ت���ع���ون
بأصوات جميلة أطربت الجمهور .وهو
ما ّ
ميز األكاديمية منذ العام املاضي.
إذًا تنحصر املنافسة الليلة ب�ين ثالثة
م��ش��ت��رك�ين :ال��س��وري��ة س����ارة ف����رح ،ال��ت��ي
أث���ب���ت���ت أن ص���وت���ه���ا ط����رب����ي ب���ام���ت���ي���از،
وخ����ص����وص����ًا ف������ي أغ����ن����ي����ات أم ك���ل���ث���وم

تنحصر المنافسة
بين سارة من سوريا
ونسمة وأحمد
من مصر

وص��������ب��������اح ،ح�����ت�����ى إن ال�����ب�����ع�����ض ش ّ����ب����ه
ان��ط�لاق��ت��ه��ا ب��ب��داي��ات م��واط��ن��ت��ه��ا روي���دا
ع���ط���ي���ة .أم������ا امل���ش���ت���رك���ة ال���ث���ان���ي���ة ،ف��ه��ي
ّ
امل��ص��ري��ة نسمة م��ح��ج��وب ،ال��ت��ي تتميز
بطبقات صوتها األوبرالية العالية ،مما
جعلها تنجح ف��ي األغ���ان���ي وال��ل��وح��ات
ال���ش���رق���ي���ة وال���غ���رب���ي���ة .وب���ال���ت���ال���ي ،ف���إن
املنافسة بني فرح ومحجوب قوية جدًا.
وي��ب��ق��ى ال��ط��ال��ب ال��ث��ال ّ��ث ،وه���و امل��ص��ري
ّ
أح���م���د ع�������زت ،ال������ذي م���ث���ل وص����ول����ه إل���ى
النهائيات مفاجأة بالنسبة إلى كثيرين
ب���س���ب���ب ت��س��م��ي��ت��ه أك����ث����ر م����ن م�������رة ،ل��ك��ن
جمهوره لم يخذله ووص��ل إل��ى البرايم
النهائي لينافس على اللقب.
م��ن جهة أخ���رى ،ل��م تعلن  lbcبعد ّ
عما
إذا ك���ان���ت س��ت��ق ِّ��دم م��وس��م��ًا ت��اس��ع��ًا من
ّ
ال���ب���رن���ام���ج ،أم أن امل���وس���م ال���ح���ال���ي هو
األخ����ي����ر ،ل��ك��ن ح��ت��ى ال���س���اع���ة ،ي���ب���دو أن
َ
ّ
مستعدة إلع���ادة ال���ك َّ���رة ،بما أن
املحطة
«س��ت��ار أك��ادي��م��ي» يبقى أك��ث��ر ال��ب��رام��ج
ً
مشاهدة على شاشتها ،وإن كان القسم
ّ
األكبر من متخرجيه لم يحققوا نجاحات
وتحل في السهرة األخيرة نجوى
تذكرً .
كرم ضيفة على البرنامج في أول إطاللة
لها منذ صدور عملها الجديد «هالليله
م��ا ف��يّ ن���وم» (راج���ع امل��ق��ال أدن����اه) .ومن
امل����ت����وق����ع أن ت��������ؤدي «ش����م����س األغ���ن���ي���ة
اللبنانية» ف��ي البرايم أغنيات م��ن هذا
األل���ب���وم ،وح��ده��ا أو ب��م��ش��ارك��ة ال��ط�لاب،
ّ
كما يطل في الحلقة صابر الرباعي.
إذًا ،الليلة نعرف اس��م نجم األكاديمية:
ف���ه���ل ت����ك����رر ال����ش����اب����ة ال����س����وري����ة إن���ج���از
زم��ي��ل��ه��ا ن���اص���ي���ف زي����ت����ون ف����ي امل���وس���م
املاضي وتنال اللقب؟ أم أن نجم «ستار
أكاديمي» سيكون من نصيب مصر؟
م���������ن ن������اح������ي������ة أخ������������������رى ،ب���������������دأت mbc
التحضيرات إلط�ل�اق النسخة العربية
من برنامج  American idolبعنوان Arab
وهو برنامج «سوبر ستار» نفسه
ّ .Idol
الذي توقفت «املستقبل» عن عرضه عام
 .2008وم��ن املتوقع أن تنطلق النسخة
العربية من البرنامج خالل شهر تشرين
ال���ث���ان���ي (ن���وف���م���ب���ر) امل���ق���ب���ل .ول�����م ي��ج ِ��ر
ب��ع ُ��د االت��ف��اق على أس��م��اء أع��ض��اء لجنة
التحكيم أو مقدمي البرنامج.

◄ قالت «هيئة اإلذاع��ة البريطانية ـ ـ ـ
بي .بي .سي ».إن خدمتها التلفزيونية
ب��ال �ل �غ��ة ال �ف��ارس �ي��ة ت �ت �ع��رض ل�ت�ش��وي��ش
ّ
متعمد من داخل إيران .وأعلنت «بي .بي.
سي ».أن املشكالت التي تواجهها قناتها
ال�ف��ارس�ي��ة ع�ل��ى ال�ق�م��ر ال�ص�ن��اع��ي «ه��وت
ب� �ي ��رد» ب � ��دأت ص �ب��اح ال �ث�ل�اث ��اء امل��اض��ي.
وأض��اف��ت«« :يوتيلسات» صاحبة القمر
الصناعي أكدت وجود مصدر التشويش
في إيران».
◄ اس� �ت� �ن� �ك ��رت «ال����ن����ق����اب����ة ال���وط���ن���ي���ة
ل��ل��ص��ح��اف��ي�ين ال��ت��ون��س��ي�ين» أس��ال�ي��ب
«اإله� ��ان� ��ة واإلذالل» ال �ت��ي ي �ت �ع��رض ل�ه��ا
ال�ص�ح��اف�ي��ون م��ن ق�ب��ل ع��دد م��ن أع�ض��اء
ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ون �س �ي��ة امل ��ؤق� �ت ��ة ،وب �ع��ض
م �س��ؤول��ي األح � ��زاب وامل �ن �ظ �م��ات .وأع ��رب
املكتب التنفيذي للنقابة في بيان أصدره
أم��س عن قلقه البالغ من أن تتحول هذه
املمارسات إلى «ظاهرة تهدف إلى التحكم
مجددًا في قطاع اإلعالم ،والتضييق على
ال �ص �ح��اف �ي�ين وع �ل��ى ح��ري��ة ال �ص �ح��اف��ة».
ورأى أن مثل هذه السلوكيات ّ
ً
«اعتداء
تعد
ص ��ارخ ��ًا ع �ل��ى ال �ص �ح��اف �ي�ين وع �ل��ى حق
امل��واط��ن ف��ي امل�ع�ل��وم��ة» ،م�ح��ذرًا م��ن مغبة
تكرار استفزاز الصحافيني ومهاجمتهم
وتحميلهم مسؤولية أخطاء املؤسسات
اإلع�لام�ي��ة وتواطئها م��ع النظام السابق.
وك��ان رئيس الحكومة التونسية املؤقتة
ال�ب��اج��ي ق��ائ��د ال�س�ب�س��ي ق��د رف��ض أم��س
اإلجابة عن س��ؤال ملبعوثة قسم األخبار
ّ
في التلفزيون التونسي ،كما تهكم عليها
ع �ل��ى ن �ح��و أث � ��ار ح �ف �ي �ظ��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين.
وج��اء رد فعل ق��ائ��د السبسي بعد نحو
يومني م��ن تعرض ع��دد م��ن الصحافيني
ال �ت��ون �س �ي�ين ل�ل�إه �م��ال ،وع� ��دم االح� �ت ��رام،
داخل قصر الحكومة في القصبة ،وسط
تونس العاصمة...
ّ
◄ ق��ال��ت م��ن��ة ش��ل��ب��ي (ال� �ص ��ورة) إن�ه��ا
مندهشة مما ت��ردد خالل األي��ام املاضية
عن تعاملها ّ
بتكبر مع الثوار املوجودين

الليلة  20:30على lbc

«ما في نوم» مع ...نجوى 3D
في إطاللتها األولى منذ إطالق ألبومها
ّ
ال���ج���دي���د «ه��ال��ل��ي��ل��ه م���ا ف���ي ن�����وم» ت��ط��ل
ن��ج��وى ك��رم الليلة على م��س��رح «ستار
أك��ادي��م��ي» ل��ت��ش��ارك ال��ط�لاب ال��غ��ن��اء في
ال��ب��راي��م األخ��ي��ر م��ن ال��ب��رن��ام��ج .وت��أت��ي
م��ش��ارك��ة «ش��م��س األغ��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة»
في سهرة الليلة ،ضمن جدول أعمالها
ال���ذي ي��ب��دو م��زدح��م��ًا ج���دًا ه���ذه ال��ف��ت��رة:
ح�����ف��ل��ات ،وأع�����م�����ال ج�����دي�����دة ،وف���ي���دي���و
ً
كليبات ،وصوال إلى مشاركتها كعضو
لجنة التحكيم ف��ي امل��وس��م ال��ث��ان��ي من
ب��رن��ام��ج  arabs got talentع��ل��ى شاشة
.mbc
ّ
وكانت حملة إعالنية مكثفة قد رافقت
إط��ل��اق ص��اح��ب��ة «س���اح���رن���ي» لعملها
ال��ج��دي��د ،ف��ام��ت�لأت ال��ط��رق��ات ب��ل��وح��ات
إع�لان��ي��ةُ ،
وع�����رض اإلع��ل��ان ال��ت��روي��ج��ي
لـ«هالليله م��ا ف��ي ن���وم» ع��ل��ى ال��ق��ن��وات
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واإلذاع�������ات ب��زخ��م كبير.
وق��د ي��ك��ون ه��ذا العمل ال��ج��دي��د ق��د أكد
ه����وي����ة ن����ج����وى ك������رم ال����ت����ي س���ع���ت إل���ى
إثباتها في السنوات األخيرة من خالل
تقديم مجموعة م��ن األغ��ان��ي الجريئة
ال���ت���ي ك���س���رت ال���ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ال��ت��ي
اشتهرت بها.
َ
وبعد نجاح أغنيتي السينغل «لشحد
ح���ب���ك» ،و«ب����ال����روح ب���ال���دم» إل���ى ج��ان��ب
«خليني شوفك بالليل» ،أطلت علينا
كرم بألبوم جديد ،كتبت كلمات ثالثة
من أغنياته ه��ي« :م��ا في ن��وم» (ألحان
وسام األمير) ،و«شو هالليلة» (ألحان
ج��������ورج م������اردي������روس������ي������ان) ،و«ع���ي���ن���ي

ب���ع���ي���ن���ك» (أل�����ح�����ان أن�����ط�����وان ال���ش���ع���ك).
ّ
ولكن ال شك في أن األغنية التي كانت
األكثر إث��ارة للجدل هي «م��ا في ن��وم»؛
إذ تجاوزت كلماتها الكالسيكية التي
ع��ودت ك��رم جمهورها عليها .واللحن
ال����ذي وض��ع��ه وس����ام األم��ي��ر ج���اء بلون
ب���ل���دي .أم����ا امل���ف���اج���أة ف��ك��ان��ت امل���ؤث���رات
ال���ص���وت���ي���ة ال����ت����ي أض���اف���ت���ه���ا ص��اح��ب��ة
«ط���ل���ة م���ل���ك» م����ن خ��ل��ال ت��ق��ل��ي��د ص���وت
الطبلة واإلي��ق��اع بصوتها ،وه��ي على
م��ا ي��ب��دو ف��ك��رة اس��ت��وح��ت��ه��ا م��ن ال��ه��واة
ف���ي امل���وس���م األول م���ن ب���رن���ام���ج arabs

 . got talentوف��ي «ش��و هالليلة»ّ ،
تكرر
نجوى ك��رم التعاون مع امللحن جورج
م����اردي����روس����ي����ان ال������ذي ع�����اد ب���ق���وة ف��ي
عملها األخير «لشحد حبك» .أما كلمات
األغ���ن���ي���ة ،ف���ب���دا واض���ح���ًا أن���ه���ا صيغت
ب���أس���ل���وب م����أل����وف ل���ج���م���ه���ور ال��ن��ج��م��ة
ّ
اللبنانية ،وه��و أس��ل��وب ي��ذك��ر بأغاني
تسعينيات القرن امل��اض��ي .فيما تعود
كرم للتعاون مع الشاعر وامللحن سليم
ع��س��اف ف��ي أغنيتي «ل��و ب��س بتعرف»
الرومانسية ،و«يا بيي» اإليقاعية .أما
أل��ح��ان ال��ف��ن��ان وس���ام األم���ي���ر ،فتحضر

ف���ي أك���ث���ر م���ن ع��م��ل م��ث��ل «دل�������ل» ،و«ي���ا
ب��ي��اع ال��ي��ان��ص��ي��ب» .وت��ت��ع��اون «شمس
األغنية» مع أنطوان الشعك في «عيني
بعينك».
وق���د ب���دأ أخ���ي���رًا ع���رض ال��ف��ي��دي��و كليب
ال���ج���دي���د ألغ���ن���ي���ة «م�����ا ف����ي ن������وم» ع��ل��ى
ش���اش���ة «روت����ان����ا» ال���ت���ي ق�����ررت ك����رم أن
ت��ع��ود لتعيش ف��ي جلبابها .واألغنية
ص��������ورت ت����ح����ت إدارة امل�����خ�����رج ول���ي���د
ناصيف .وكان الفتًا أن التصوير جرى
بكاميرات ثالثية األب��ع��اد ،إض��اف��ة إلى
إط�لال��ة أح���د امل��ش��ت��رك�ين ف���ي arabs got
 talentف��ي الكليب كما سبق ووع��دت��ه
النجمة اللبنانية خ�لال البرنامج .في
امل���ق���اب���ل ،ت��ح��ي��ي ك����رم ح���ف�ل�ات ع����دة بني
امل���غ���رب ول���ب���ن���ان ،ع��ل��ى أن ت��ح��ل ضيفة
على م ّ
��درج جرش األردن��ي .فيما تغيب
ع����ن ج���م���ه���ور ت���ون���س ف����ي ق����رط����اج ،وال
يبدو في األفق أي حفلة في الشام.
تلفزيونيًا ،يبدو أن كرم ّ
أحبت تجربة
 arabs got talentعلى شاشة  ،mbcبعد
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ل��ج��ن��ة ت��ح��ك��ي��م امل��وس��م
األول مع علي جابر وعمرو أديب .وها
ه���ي ت���ع���ود ف���ي م���وس���م ج���دي���د ،ب��ع��دم��ا
أعلنت القناة السعودية ذل��ك ،في نفي
واض���ح لكل ال��ش��ائ��ع��ات ال��ت��ي حكت عن
م����غ����ادرة ص���اح���ب���ة «خ���ل���ي���ك ع������األرض»
للبرنامج .وم��ن املقرر أن يبدأ تصوير
حلقات االختبارات األول��ى بعد انتهاء
ش��ه��ر رم���ض���ان ف���ي أي���ل���ول (س��ب��ت��م��ب��ر)،
تمهيدًا لعرضها الحقًا.
طارق...

في ميدان التحرير ،يوم الجمعة املاضي.
م��ؤك��دة أنها تحترم ك��ل اآلراء ،حتى تلك
املخالفة لها.
◄ كشفت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد
ح���س���ن���ي م� �ف ��اج ��أة ج ��دي ��دة ف ��ي ق�ض�ي��ة
مصرع شقيقتها ،بقولها« :إن الجثمان
املدفون في مدافن األسرة بناحية منطقة
 6أكتوبر في غرب القاهرة ليس جثمان
«ال �س �ن��دري�ل�ا»» .وأش� ��ارت إل��ى أن��ه «أث �ن��اء
ُ
وجدت
غسل جثمان شقيقتي في مصر
ك� �س ��ورًا ف ��ي ج�م�ج�م�ت�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا أف� ��ادت
ال�ت�ق��اري��ر ال�ط�ب�ي��ة ال � ��واردة م��ن ل �ن��دن ع��دم
وج��ود كسور في هذه املنطقة» .وطالبت
النائب ال�ع��ام امل�ص��ري ب��أن يأمر بتحليل
ال�ـ  D.N.Aإلزال��ة الشكوك بشأن جثمان
الفنانة الراحلة.
◄ ت�ت�س�ل��م م �ق��دم��ة ال �ب��رام��ج األم �ي��رك �ي��ة
ال� �ش� �ه� �ي ��رة أوب����������را وي����ن����ف����ري م�ن�ص��ب
رئيس مجلس إدارة قناتها التلفزيونية
ال �خ��اص��ة «أون» ،وم �س��ؤول��ة االت �ص��االت
التنفيذية ،ه��ذا الخريف .وكانت وينفري
قد اختتمت املوسم الخامس والعشرين
لبرنامجها «أوب��را وينفري شو» في أيار
(مايو) املاضي ،لتتمكن من التركيز على
محطتها الخاصة ،كما قالت.

