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ويك أند

Zapping

في الصاالت

الحوار اليمني على وقع الحرب

رامي عياش في «الجيل الجديد»

 mtvعلى عينك يا تاجر!

الليلة ـ على «الميادين» < 20:30

غدًا ـ على «دبي» < 21:30

غدًا ـ على «18:45 < »mtv

مـ ـج ــددًا ،ي ـح ـضــر ال ـي ـمــن ع ـلــى طــاولــة
بــرنــامــج «ال ـعـ ّـد العكسي» (تـقــديــم لينا
زه ــرال ــدي ــن) ،وإط ــال ــة ع ـلــى األوضـ ــاع
العسكرية ،في ظل الترويج لحوار قد
ي ـبــدأ .لـكــن كـيــف ،وم ــا زال ــت املـقــاتــات
ال ـحــرب ـيــة تـمـطــر س ـمــاء ال ـي ـمــن غ ــارات
وصواريخ؟ وهناك إضاءة على احتالل
«داعش» للرمادي العراقية ،وعلى القتل
واالغتصاب في السودان.

ّ
بـعــد ط ــول غ ـيــاب ،ي ـحــل املـغـنــي رامــي
عياش (الصورة) ضيفًا على برنامج
«ص ــوت الجيل الـجــديــد» ال ــذي يجلس
ف ــي لـجـنــة تـحـكـيـمــه :املـغـنــي الـلـبـنــانــي
فــارس كــرم ،واملغربية أسـمــاء املـنـ ّـور،
وامل ـل ـح ــن اإلم ـ ــارات ـ ــي ف ــاي ــز ال ـس ـع ـيــد.
ويختتم العمل التلفزيوني منتصف
شـهــر ح ــزي ــران (يــون ـيــو) املـقـبــل ،قبل
حلول شهر رمضان.

بـعــد سلسلة مــن الـحـلـقــات الترويجية
ملصانع ومحال تجارية كبيرة طاولها
ال ـف ـســاد أخ ـي ـرًا ،تـطــل ك ـلــود أب ــو ناضر
هندي في «تحقيق» هــذه املــرة من قلب
ب ـي ــروت ،لـتـتـحـ ّـدث عــن م ـشــروع واجـهــة
ب ـيــروت الـبـحــريــة بـكــل تـفــاصـيـلــه ،وعــن
مـشــروع «مجمع األع ـمــال» أيـضــا .فهل
ّ
سيتغير التعريف عن البرنامج ،ويصبح
متخصصًا في مجال اإلعالن؟

Danny Collins
ّ
وصل الفيلم الذي ينتظره كثيرون من عشاق النجم الهوليوودي آل باتشينو إلى الصاالت
اللبنانية ّأول من أمس .في شريطه الجديد  ،Danny Collinsيؤدي الفنان الذي احتفل الشهر
املاضي بعيد ميالده الخامس والسبعني دور نجم روك ُيدعى داني كولينز.
خالل الشريط اإلخراجي ّ
األول لكاتب السيناريو دان فوغلمان ،تدور القصة في إطار كوميدي
مستوحى من أحداث حقيقية حول هذا املغني الذي كان مشهورًا في فترة السبعينيات وتلقى
لكنه لم يتسلمها إال بعد أكثر من
وقتها رسالة من جون لينون عن طريق مدير إحدى ّاملجالتّ ،
يقرر بعد تسلم الرسالة تغيير مسار حياته
أربعني عامًا .كولينز الذي يعاني من الشيخوخة،
ً
بالبحث عن عائلته والحب الحقيقي ليبدأ فصال جديدًا من العمر .الشريط من بطولة كريستوفر
بالمر ،وبوبي كانافال ،وجنيفر غارنر ،وجيزيل أيزنبيرغ ،وآنيت بينينغ.
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«المتهم» مروان حداد

فلسطين النضال والتاريخ

الجنرال ضيف «بال حصانة»

غدًا ـ على «21:40 < »lbci

الجمعة ـ على «الجزيرة الوثائقية» < 10:00

الثالثاء ـ على «21:15 < »otv

في جعبة املنتج مروان حداد (الصورة)
صاحب شركة «م ــروى غ ــروب» أســرار
كثيرة ،فهل يكشفها في برنامج «املتهم»
الذي ّ
يقدمه رجا نصر الدين ورودولــف
هــال؟ ملــاذا رفــض اإلجــابــة عــن األسئلة
ال ـتــي ّ
وج ـهــت إل ـيــه؟ وك ـيــف هــي عالقته
بــامل ـم ـثــات ال ـل ـب ـنــان ـيــات؟ وم ــا ه ــي آخــر
املستجدات في قضيته مع شركة «باك»
والوليد بن طالل؟

ي ــوم كــامــل داخـ ــل فـلـسـطــن سـتــأخــذنــا
إلـيــه كــامـيــرا «ال ـجــزيــرة الــوثــائـقـيــة» عبر
الفيلم التسجيلي «ي ــوم فــي فلسطني».
ي ـخ ــوض ال ـف ـي ـلــم ف ــي غ ـم ــار هـ ــذا الـبـلــد،
ويدخل أزقته ومدنه ،ويضيء كذلك على
عاداته وتقاليده املختلفة .سينقل الفيلم
الحياة اليومية للفلسطينيني ،وال ينسى
التوقف عند نـضــاالت هــذا الشعب في
وجه االحتالل.

ف ــي ح ـل ـقــة خ ــاص ــة م ــن ب ــرن ــام ــج «ب ــا
حصانة» الذي ّ
يقدمه الزميل جان عزيز،
ّ
يطل العماد ميشال عون (الصورة) في
ّ
ّ
حوار يفند فيه التطورات السياسية .ماذا
يريد من االستحقاق الرئاسي؟ ومــاذا
يــريــد مــن الجيش وقـيــادتــه واستحقاق
القيادات األمنية والعسكرية؟ وماذا عن
م ـعــركــة ج ـ ــرود ع ــرس ــال؟ وأي مــوقــف
سيتخذه من الحكومة؟

أجندة

Poltergeist
 Poltergeistهو شريط رعب وإثارة ،كتب قصته املخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ ،فيما أنجز
السيناريو دايفد ليندسي أباير ،أما اإلخراج فهو لجيل كينان .تتمحور األحداث حول إحدى
العائالت التي انتقلت حديثًا إلى منزل في الضواحي غزته األشباح .في البداية ،تظهر األشباح
ً
ودودة ،إذ تكتفي بتحريك بعض األجسام من أماكنها ،األمر الذي تتعاطى معه العائلة على
ّ
سبيل اللهو والتسلية .لكن سريعًا ما تتحول إلى أشباح شريرة ،وتبدأ في ترويع األسرة قبل
أن تختطف االبنة الصغرى .قائمة األبطال تضم سام روكويل ،وروزماري ديويت ،ودجاريد
هاريس ،وجاين آدامز ،وغيرهم.
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كما جرت العادة ،يطل املطرب اللبناني عبد الكريم ّ
الشعار (الصورة)
اليوم على مسرح «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ّ
ليقدم أغنية «أروح
مل ــن؟» الشهيرة لــ«كــوكــب ال ـشــرق» أم كـلـثــوم .األغـنـيــة مــن كلمات عبد
املنعم السباعي ،ومن ألحان رياض السنباطي .وسيرافق الشعار فرقة
موسيقية يـقــودهــا زي ــاد األحـمــديــة ال ــذي سـيـعــزف عـلــى ال ـعــود أيـضــا،
وهي تضم :محمد نحاس (قانون) ،وبهاء ضو (إيقاع) ،وزيــاد جعفر
(كمنجة).
«أروح لمين» :الليلة ـ  21:30ـ «مترو المدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

بعد إطــاق ألبومها الثالث ( Unraveling New Beginningsكشف
البدايات الجديدة) في آذار (مــارس) املاضي ،تحيي فرقة الــروك البديل
اللبنانية «روزويل» يوم الجمعة املقبل حفلة في حانة «سهرية» بالقرب
من صيدا (جنوبًا) .وتأتي هذه الحفلة في سياق التسويق لأللبوم الذي
أعقب إصــدار «انعكاسات» ( )Reflectionsفي  ،2006و«بعيد املنال»
( )Out of Reachفي ّ .2011إنــه موعد ّ
مميز إذًا تعطيكم ّإيــاه الفرقة
الشابة املؤلفة من غيث ّ
الحر (غناء وغيتار) ،ورودي فارس ( درامــز)،
وفادي بوخليل (غيتار) ،و.Vík Bajac
الجمعة ّ 29أيار (مايو) الحالي ـ  20:30ـ حانة «سهرية» ـ الصالحية (شرق
صيدا ـ جنوب لبنان) ـ لالستعالم03/028537 :

هذا العام أيضًا ،تشهد العاصمة اللبنانية
امل ـع ــرض ال ـس ـنــوي ل ـل ـحــدائــق وم ـهــرجــان
الربيع الذي يقام في ميدان سباق الخيل
ف ــي بـ ـي ــروت .ع ـشــاق ال ـح ــدائ ــق وال ـحــرف
ال ـيــدويــة والـ ـغ ــذاء ال ـص ـحــي ،سـيـسـعــدون
بهذا النشاط الذي تتخلله دورات وورش
عـمــل ح ــول مــواضـيــع ع ـ ّـدة مـثــل بستنة،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـس ــاب ـق ــات ي ـت ـنــافــس فـيـهــا
ب ــائ ـع ــو الـ ــزهـ ــور امل ـح ـل ـي ــن ،ف ـي ـمــا يــوجــد
أي ـضــا مـصـمـمــو ال ـحــدائــق واملـهـنــدســون
املعماريون ومصممو البساتني ،وغيرهم.
م ـعــرض ال ـحــدائــق وم ـهــرجــان الــرب ـيــع:
من  26حتى ّ 30أيــار (مايو) الحالي ـ من
الخامسة بعد الظهر حتى الحادية عشرة
ً
مساء ـ ميدان سباق الخيل (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم01/480081 :

Survivor
بيرس بروسنان ،وميال جوفوفيتش ،وديالن ماكديرمونت ،وأنجيال باسيت ،وإيما طومسون،
(ناج) الذي كتبه فيليب شيلبي وأخرجه جايمس ماكتيغ.
هم جزء من نجوم فيلم Survivor
الحكاية ببساطة تتناول امرأة أميركية ٍتعمل في أحد ّ
مقار الخدمات التابعة للواليات املتحدة في
ُ َّ
َ
فخخ ّ
مقر عملها ُويف َّجر ،تتمكن من النجاة .هكذا ،تكون هي الناجية الوحيدة من
لندن .وعندما ي
الحادث ،ما يضعها في دائرة الشك لجهة ّ
تورطها في ما حصل .عندها ،يصبح الخيار الوحيد
أمامها هو الهرب ومحاولة إيجاد الفاعل بمفردها.
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