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كواليس

زينة يازجي موسم الهجرة إلى «دبي»
بعد استقالتها من قناة
«العربية» ،اختارت اإلعالمية
تمديد إقامتها
السورية ّ
في دبي لتطل عبر القناة
الحكومية ّ لهذه اإلمارة.
ومن املتوقع أن ينطلق
برنامجها الجديد مطلع
العام املقبل
دمشق ــ وسام كنعان
م�����ن�����ذ ان������ط���ل��اق ال�������ث�������ورة ال�����س�����وري�����ة،
ب����دأت ال��ش��ائ��ع��ات ت��ط��اول اإلع�لام��ي�ين
ال��س��وري�ين ال��ع��ام��ل�ين ف��ي الفضائيات
العربية ،خصوصًا تلك التي اتخذت
م����وق����ف����ًا م����ع����ادي����ًا ل���ل���ن���ظ���ام وأب�����رزه�����ا
ّ
«الجزيرة» ،و«العربية» .ولعل إحدى
أك���ث���ر امل���ذي���ع���ات ال���ت���ي ط��اول��ت��ه��ا ه��ذه
الشائعات ك��ان��ت زي��ن��ة ي��ازج��ي .حاملا
اندلعت األح��داث في س��وري��ا ،خرجت
ّ
أخ��ب��ار ت��ؤك��د أن��ه��ا ق ّ��دم��ت استقالتها
م��ن «ال��ع��رب��ي��ة» .لكن املذيعة السورية
ّ
أط����ل����ت ع���ب���ر ق����ن����اة «ال����دن����ي����ا» ل��ت��ن��ف��ي
ّ
ذل����ك .وب��ع��د أس��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ،ت��ح��ول��ت
ال���ش���ائ���ع���ة إل�����ى خ���ب���ر ي���ق�ي�ن وغ�������ادرت
يازجي املحطة السعودية («األخبار»
 13أي��ار (م��اي��و)  ،)2011رغ��م أن إدارة
التلفزيون عرضت عليها «العمل في
الكواليس محررة لألخبار» كما يقول
مصدر م��ق ّ��رب منها ل��ـ «األخ��ب��ار» .لكن
ال��ش��ائ��ع��ات ع���ادت ل��ت�لاح��ق اإلع�لام��ي��ة
بسبب ح��ض��وره��ا حفلة ف��ي مناسبة

اإلعالمية السورية في استديوهات «العربية»
ال��ذك��رى العشرين الن��ط�لاق مجموعة
 .mbcل����ك����ن ه ّ�������ذه امل��������رة ي����ب����دو األم�����ر
نهائيًا .لقد وقعت يازجي اتفاقًا مع
قناة «دب��ي» لتقديم برنامج سياسي
ّ
منوع .ويبدو أن املحطة اإلماراتية قد
رصدت للبرنامج ميزانية وإمكانيات
ض��خ��م��ة ،ع��ل��ى أن ي���ع���اون اإلع�لام��ي��ة
ال��س��وري��ة ف��ري��ق إع���داد خ��اص بها من
خارج الفضائية ،إضافة إلى تعاونها

يتطرق البرنامج إلى
ّ
الثورات العربية وتأثيرها
في الجيل الجديد
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م�����ع م���ج���م���وع���ة م�����ن االخ��� ّت���ص���اص���ي�ي�ن
ّ
ال���ن���ف���س���ي�ي�ن .وم������ن امل����ت����وق����ع أن ت���ب���ث
أول���ى ال��ح��ل��ق��ات مطلع ال��ع��ام ال��ج��دي��د،
ع���ل���ى أن ي����غ����وص ال���ب���رن���ام���ج ف����ي م��ا
أنتجته ال��ث��ورات العربية من أح��داث،
وان���ع���ك���اس���ات ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ع��ل��ى
ال���ج���ي���ل ال����ج����دي����د ،وح���ق���ي���ق���ة ال���ت���دخ���ل
الدولي في بعض الدول العربية .كما
ي��ط��رح ال��ب��رن��ام��ج أسئلة عما أنجزته
ه����ذه ال����ث����ورات ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ج��ي��ل
الشاب ،خصوصًا أن جزءًا كبيرًا منه
ان��خ��رط ف��ي ح���راك ط���ارئ على الوطن
ً
ال���ع���رب���ي ل����م ي���س���ب���ق أن ع�����اش م��ث��ي�لا
له.
إذًا ،ق����ررت امل��ذي��ع��ة ال���س���وري���ة ت��م��دي��د
إق���ام���ت���ه���ا ف�����ي دب������ي ب���ع���دم���ا ص��ن��ع��ت
لنفسها ف��رص��ة ل�لإط�لال��ة على إح��دى
القنوات العربية الهامة .وبتعاقدها
مع الفضائية الخليجية ،تضع زينة
يازجي حدًا للشائعات التي الحقتها
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ث���ورة ال���س���وري���ة .ك��ذل��ك،
ّ
فإنها ستطل على الجمهور بصورة
م��خ��ت��ل��ف��ة ب���ع���دم���ا اع���ت���اده���ا امل��ش��اه��د
العربي مذيعة أخبار.
م���ن ج���ان���ب آخ����ر ورغ�����م ال���ت���روي���ج ع��ن
إم��ك��ان ت��ع��اق��د «اإلخ��ب��اري��ة ال��س��وري��ة»
م��ع ي���ازج���ي ،إال أن ال��خ��ب��ر ظ��ل م��ج��رد
ش�����ائ�����ع�����ة .وب������ذل������ك ت����س����ت����م����ر ال����ق����ن����اة
الرسمية بأدائها املتواضع ،وتختبئ
وراء ع���ب���ارة ال���ب���ث ال��ت��ج��ري��ب��ي ال���ذي
ّ
يستمر منذ أشهر طويلة ،حتى كادت
ّ
امل��ح��ط��ة ت��ح��ط��م االرق����ام ال��ق��ي��اس��ي��ة في
ال���ب���ث ال��ت��ج��ري��ب��ي .ورغ�����م م�����رور نحو
تسعة أشهر على األزم��ة السورية ،ال
ت����زال ال��ق��ن��اة ت��غ��ط��ي األح�����داث بخجل
شديد ...وهنا يطرح السؤال نفسه عن
سبب تغاضي الفضائية عن إعالمية
محترفة مثل زينة يازجي؟

◄ ت����ح ّ����ول����ت امل����واج����ه����ة ال���ش���ه���ي���رة ب�ين
م���ص���ط���ف���ى ع�����ل�����وش وف������اي������ز ش��ك��ر
ف���ي ب��رن��ام��ج «ب��م��وض��وع��ي��ة» ع��ل��ى mtv
إل����ى إع��ل��ان ع���امل���ي ل��ج��م��ع��ي��ة «م��وف��م��ب��ر»
األس�����ت�����رال�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت����ك����اف����ح س����رط����ان
البروستات بوسائل طريفة .طبعًا قامت
ال��ج��م��ع��ي��ة ب��ت��رج��م��ة اإلش����ك����ال ب��ط��ري��ق��ة
مختلفة ج��دًا ع ّ��م��ا حصل ف��ي البرنامج
لتناسب حملتها اإلعالنية.
◄ ينتهي زيد العظم قريبًا من كتابة
ن ّ
����ص امل��س��ل��س��ل ال����درام����ي «االن���ف���ص���ال»
ال���ذي ت���دور أح��داث��ه خ�ل�ال ف��ت��رة ال��وح��دة
ب�ي�ن م��ص��ر وس���وري���ا ( 1958ـ���ـ .)1961
وي����ض����يء ال���ع���م���ل ك���م���ا ج�����اء ف����ي م��وق��ع
«سيريانيوز» على املشاكل التي عانت
منها سوريا ولبنان بسبب هذه الوحدة.
وقال العظم إن «فضائية لبنانية ضخمة
ستنتج ال��ع��م��ل» م��ن دون أن ي��ح ّ��دد من
سيخرجه وم��ن هم أبطاله ،فيما أوضح
أن التصوير سيكون بني سوريا ولبنان.
◄ مطلع العام املقبل ،يبدأ عماد الدين
أدي��ب تقديم برنامجه الجديد «بهدوء»
على شاشة  cbcاملصرية .وقال اإلعالمي
املصري الشهير ،في بيان وزعته املحطة
إنه اختار « cbcألنها محايدة استطاعت
في الفترة األخيرة أن تثبت نفسها ،وهي
تحاول أن تكون قناة احترافية كما أنها
األقرب إلى رؤيتي وتفكيري».
ّ
◄ تنظم إذاعة «النور» اليوم بمشاركة
مجموعة من اإلذاعات العربية يومًا اذاعيًا
م��ف��ت��وح��ًا «ل���دع���م ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية
وص����م����ود ال�����ق�����دس» .وي���س���ت���م���ر ال��ن��ه��ار
ّ
ويتضمن
الطويل أكثر من سبع ساعات
مجموعة من اللقاءات والبرامج الخاصة.

