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تلفزيون

حتضر ...مع وقف التنفيذ
ُ anbت َ
ما هو مستقبل الفضائية
اإلخبارية التي لم تقف
الشائعات عن مالحقتها؟
ُ
قفل أبوابها أم تكتفي
وهل ت ِ
بصرف مجموعة جديدة من
املوظفني؟ أسئلة كثيرة
تطرح نفسها بعد أخبار عن
تغييرات جذرية داخل القناة

احتمال صرف  20موظفًا
واستبعاد إقفال المحطة
تحولها منبرًا
بعد ّ
للعالقات العامة

باسم الحكيم

ً
ّ
ّ
ي�ع�ي��ش م��وظ�ف��و  anbح��ال��ة م��ن الترقب
ب �ع��د أخ� �ب ��ار ع ��ن ص ��رف دف �ع��ة جديدة
منهم قريبًا .عشرون موظفًا سيغادرون
ّ
اللبنانية»
املحطة م��ع ت��وق��ف «ال�ن�ش��رة
ّ
قريبًا ج��دًا .لكن هذه العملية لن تطاول
العاملني في النشرة فقط ،بل ستنسحب
على مختلف األق�س��ام .علمًا ب��أن بعض
أق�س��ام املحطة تعاني نقصًا ف��ادح��ًا في
عدد املوظفني .هكذاّ ،
قررت اإلدارة إيقاف
ّ
اللبنانية ال�ت��ي تعجز أساسًا
نشرتها
عن مواكبة التطورات في البلد ،لغياب
عنصر املراسلني وضعف اإلمكانات .وال
ت ��زال امل�ح�ط��ة م �ص� ّ�رة ـــــ مل� َص��ال��ح خاصة
ّ
املغربية
ـــــ على االح�ت�ف��اظ بنشرتيها
ّ
والعراقية.
إذًا ،ليست نشرة لبنان أول��ى الضحايا
ول ��ن ت �ك��ون األخ� �ي ��رة ف ��ي ظ ��ل القرارات
االس �ت �ن �س��اب� ّ�ي��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة .ق �ب��ل نهاية
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،ج� ��رى االس �ت �غ �ن��اء عن
أول ف ��وج م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن م ��ن دون مهل
ّ
قانونية مفروضة في هذه الحاالت ،كما
ُص��رف اإلع�لام��ي ع��رف��ات ح�ج��ازي الذي
ت��ول��ى م �ه� ّ�م��ات امل��دي��ر امل �س��اع��د لرئيس
م�ج�ل��س اإلدارة ب �ط��رس ال� �خ ��وري ،فما

من استديوهات املحطة
ك��ان منه إال أن استنجد بالقضاء الذي
ّ
القضية الشهر امل�ق�ب��ل .وبعد
سيحسم
ّ
األبواب
�ة
�
ط
�
ح
�
مل
ا
�ت
�
ع
�ر
�
ش
�زة،
�
ي
�
ج
ف �ت��رة و
ُ
لطرد دفعة ثانية م��ن املوظفني وأوقف
ب��رن��ام�ج��ا اإلع�لام��ي ط��ان�ي��وس دعيبس
«في السياسة» ،و«كالم موزون».
هكذا ،يستمر ّ
تخبط املحطة في أزماتها
املتتالية منذ أشهر .وخطوة االستغناء
ع ��ن ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ال ت ��أت ��ي بسبب
تخمة في العمالة ،بل في إطار تقليص
النفقات.
ورغ � ��م األزم � � ��ة امل ��ال �ي ��ة وض� �ع ��ف األداء،
ّ
�وض ب��ال�ق�ن��اة .بل
تغيب أي خ�ط��ة ل�ل�ن�ه� ّ
أن ال��وض��ع باق
ت��ؤك��د م �
ص��ادر مطلعة ً
ّ
م��ن دون أي تغيير ،ن��اف�ي��ة أي ك�لام عن
احتمال توقف املحطة عن البث .وهو ما
يؤكده مصدر آخر مشيرًا إلى أن املحطة
ّ
تحولت إلى «منبر مهم للعالقات العامة،
ال يمكن االستغناء عنه».
دعيبس
�وس
�
ي
�
وي�ك� ُش��ف اإلع�ل�ام��ي ط��ان
ّ
أن� ��ه أب� �ل ��غ خ�ل��ال امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون� ّ�ي��ة أن
ّ
امل�ح�ط��ة ل��ن ت �ج��دد ال�ع�ق��د م �ع��ه ،لتقديم

ّ
السياسيني،
موسم جديد من برنامجيه
ّ
بحجة أن «امل�ح�ط��ة ق��ادم��ة على برمجة
م�غ��اي��رة ون �ظ��رة مختلفة إل��ى مستقبل
ال �ق �ن��اة اإلخ� �ب � ّ
�اري ��ة» .وي��وض��ح دعيبس
للمحطة العراقي ماجد
أن املدير العام
ّ
ال� �س ��ام ��رائ ��ي ،أك� ��د أن «اال ًس �ت �غ �ن ��اء عن
ال�ب��رن��ام�ج�ين ل�ي��س ت�ق�ل�ي�لا م��ن تقديره
مل�ج�ه��ودي ،ب��ل ال أدري إذا ك��ان��ت هناك
معلنة» .ويالحظ اإلعالمي
أسباب غير ً
ال�ل�ب�ن��ان��ي ت �ب��دال ف��ي ت��وج �ه��ات املحطة
وأول��وي��ات �ه��ا ،إذ ل� ّ�م ت�ع��د ت�ض��ع املسألة
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ف ��ي س��ل��م اه �ت �م��ام��ات �ه��ا ،بل
أفردت ّ
انطالقًا من
حيزًا للشأن العراقي
ّ
إمكاناتها امل�ت��واض�ع��ة ال�ت��ي ال تؤهلها
ّ
اإلخبارية الكبرى.
ملنافسة الفضائيات
ّ
وال ي��رى دعيبس ،ال��ذي يتولى مهمات
ّ
ّ
حاليًا ،أي
وإنتاجية في mtv
استشارية
ظ�ل��م ف��ي م��ا ح�ص��ل م�ع��ه ،ب��ل يضعه في
خانة العرض والطلب.
وإذا كانت املسائل قد انتهت ّ
حبيًا بني
دعيبس وامل�ح�ط��ة ،فاملسألة م��ع عرفات
ح �ج��ازي م�خ�ت�ل�ف��ة .ي �ش��رح األخ �ي��ر بأنه

فوجئ باالستغناء عن خدماته من دون
ّ
ّ
قانونية ،لذا طرق باب
مراعاة ألي مهل
القضاء ،كاشفًا أن��ه «خ�لال فترة عملي،
استضفت رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب نبيه
ب � � ّ�ري ً ،وه ��و ل��م ي �ك��ن ق��د س�م��ع باملحطة
أص� �ل ��ا ،وال� �س� �ي ��د ّم �ح �م��د ح �س�ي�ن فضل
ال� �ل ��ه» ،م�ض�ي�ف��ًا إن «ال �ع��راق �ي��ل ُوضعت
ُ
ف��ي ط��ري��ق م�ق��اب�ل��ة أردت إج ��راء ه ��ا مع
ّ
ّ
ود».
السابق إميل لح ّ
رئيس الجمهورية ّ
�ازي إن اإلدارة ل��م تكلف
وي�ض�ي��ف ح �ج� ّ
ن �ف �س �ه��ا ع� �ن ��اء االط � �ل� ��اع ع �ل��ى مشروع
تطوير أمضى في إعداده أكثر من شهر،
وه��و يقضي ـــــ على حد قوله ـــــ بتغيير
«ألنه
كل البرامج ومعظم طاقم العملّ ،
ال يوجد أي برنامج ف��ي املحطة يحقق
دقيقة إعالنات واحدة».
ورغم الصورة السوداوية التي يعطيها
ح�ج��ازي ،وع��دم استبعاده قيام اإلدارة
بصرف مجموعة جديدة من املوظفني،
ّ
فإنه يستبعد إقفالها ألنها تحولت إلى
ش�ب�ك��ة ل�ل�ع�لاق��ات ال �ع��ام� ّ�ة .ه �ك��ذاّ ،يبقى
م�ص�ي��ر امل�ح�ط��ة ال �ت��ي ت � ًب��ث م��ن النقاش
�ال ب�ي��روت) مجهوال .م��ع ذل��ك ،ثمة
(ش�م� ّ
يبشر املوظفني ّ
سرًا بأن اإلدارة «قد»
من
تتراجع عن ق��رار االستغناء عنهم ،لكن
ال شيء محسومًا حتى اآلن.

◄ ّ
ردت «ال �ل �ج �ن��ة األس �ق �ف �ي��ة لوسائل
اإلع�لام»ع �ل��ى ال�ض�ج��ة ال�ت��ي أث �ي��رت حول
«م� �ن� �ح ��وت ��ة ال� �ص� �ل� �ي ��ب» ل �ل �ف �ن��ان رودي
رح�م��ه .وأعلنت ف��ي بيان أص��درت��ه أمس
أن المنحوتة ه��ي «تعبير فني ع��ن فكرة
اله��وت�ي��ة وك �ت��اب �ي��ة ،»...وأن «س��ر المسيح
المتألم ...ال يظهر لنا بالصورة المجردة
خشبة واح��دة ب��ل ...له
على خشبتين أو ً
بعد اله��وت��ي» .انطالقا مما سبق أعلنت
ال�ل�ج�ن��ة أن �ه��ا «ت �ش� ّ�ج��ع وت �ب��ارك م�ث��ل هذا
هذا
العمل الفني وال اعتراض
عندها على ً
ً
اإلب� ً�داع الداخلي المشبع اله��وت��ا وإيمانا،
ع�ل�م��ا أن ال�م�ن�ح��وت��ة ق�س��م م��ن ع�م��ل فني
ك��ام��ل ل ��درب ال�ت��وب��ة ال�م��زم��ع تنفيذه على
دائرة وادي قاديشا».
◄ ال �ت �ق��ى راغ� ��ب ع�ل�ام��ة ج �م �ه��وره في
مقهى «س�ت��ارب�ك��س» ف��ي إط ��ار فعاليات
مهرجان الحمرا .وأعلن المكتب اإلعالمي
ل�ل�ف�ن��ان ال�ل�ب�ن��ان��ي أن ه ��ذا األخ �ي��ر شارك
ف��ي المهرجان بهدف دع��م إح�ي��اء شارع
الحمرا ،واإلعالن عن ألبومه الجديد الذي
سيصدر خالل الشهر المقبل.
ّ
◄
يستعد وائ��ل كفوري إلط�لاق أغنية
جديدة بعنوان «بزعل عليك» من كلمات
طارق الزين وألحان عادل العراقي .وكان
ال�ف�ن��ان ال�ل�ب�ن��ان��ي ق��د أن�ه��ى أغ� ً�ان��ي ألبومه
الجديد ال��ذي سيصدره قريبا ويضم 9
أغنيات.
◄ ت �ع��ود رغ ��دة إل ��ى ال�س�ي�ن�م��ا ف��ي فيلم
جديد بعنوان «كف القمر» للمخرج خالد
يوسف .والشريط من تأليف ناصر عبد
ال��رح �م��ن وب �ط��ول��ة ج �م��ان��ة م � ��راد ،وخالد
ال �ص��اوي ،وهيثم أ ًح�م��د زك ��ي ...ي��ذك��ر أن
رغدة غابت  14عاما عن شاشة السينما
منذ قدمت فيلم «اس�ت��اك��وزا» أم��ام النجم
الراحل أحمد زكي.

