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على الشاشة

تودع الشقاوة
«نورت» على  mbcوفاء الكيالني ّ
ّ
باسم الحكيم
فيما يعيش املشهد اإلعالمي اللبناني
وض � �ع� ��ًا ض �ب ��اب �ي ��ًا ي � �ه � � ّ�دد اس� �ت� �م ��راري ��ة
ب�ع��ض امل �ح �ط��ات ،وي�ب�ق��ي أخ ��رى ب��رس��م
باملجهول ،تعمل  mbcبصمت .الشبكة
ّ
السعودية التي أخذ املشاهد الخليجي
ّ
ح� ّ�ص��ة األس� ��د م ��ن ب��رم �ج �ت �ه��ا ،ل ��م ت�غ��ي��ر
استراتيجيتها ،لكنها ّ
وسعت «البيكار»
ب �ه��دف إرض � ��اء ال �ع��ائ �ل��ة ال �ع��رب �ي��ة .بعد
ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ح �ق��وق ع� ��رض أض�خ��م
ّ
العاملية ،واختيارها آخر
البرامج الفنية
ّ
ّ
الدرامية التركية ،ثم دخولها
اإلنتاجات
ّ
العربية م��ع املسلسالت
س��اح��ة ال��درام��ا
الطويلة ،منها «روب ��ي» للمخرج رام��ي
حنا ح��ال� ّ�ي��ًا ،و«امل�ن�ت�ق��م» للمخرج حاتم
ع �ل ��ي ق ��ري� �ب ��ًاّ ،
ودع� � � ��ت امل �ح �ط ��ة ح �ل �ق��ات
 ،Arab Idolوت�س�ت�ق�ب��ل م��واه��ب Arabs

( Got Talentالجمعة) على  ،mbc4كذلك
تفاوض على حقوق أحد برنامجني هما
 The Voiceو.X Factor
ّ
وب �ع �ي �دًا ع ��ن امل� ��واه� ��ب ،ت ��راه ��ن امل �ح��ط��ة
�ودي ��ة ع �ل��ى اإلع�ل�ام � ّ�ي ��ة امل �ص� ّ
ال� �س �ع � ّ
�ري��ة
ّ
وف � ��اء ال �ك �ي�لان��ي ف ��ي ب��رن��ام��ج «ن� � ��ورت»
(االثنني  )21:30لكن باألسلوب الكيالني
ّ
امل �خ��ف��ف .ه �ن��ا ،ل��ن ت �غ� ّ�ي��ر ط��ري�ق�ت�ه��ا في
ّ
الحوار الجريء ،غير أن «غياب الشقاوة
وامل � �ش� ��اغ � �ب� ��ة» ب� ��األس � �ل� ��وب ال � � ��ذي ط�ب��ع
ب��رام�ج�ه��ا ال�س��اب�ّق��ة ،يدفعها إل��ى ال�ق��ول
ل�ـ«األخ�ب��ار» بـ«أنني ّ
أغير جلدي ألنني
ّ
أط ��ل ع�ل��ى  .»mbcوت�ص��ف ه��ذه امل��رح�ل��ة
بـ«إجازة وفاء املحاورة الجريئة».
م �ت ��اب ��ع ال �ح �ل �ق��ة األول� � � ��ى م� ��ن «ن� � � � ّ�ورت»
مل��س تأقلمها م��ع م��واص�ف��ات البرنامج
ال �ج��دي��د ،واك �ت �ش��ف إم �ك��ان��ات امل �ح��اورة
ال � � �ق � ��ادرة ع� �ل ��ى امل � � ��زج ب�ي��ن ال� � �ج � ��رأة ف��ي

ّ
أس�ئ�ل�ت�ه��ا وخ ��ف ��ة ال �ظ ��ل .وه� ��ذا ال�ج��ان��ب
الطريف في شخصيتها ،كان شبه غائب
في برنامجيها الشهيرين «ضد ّ
التيار»
ّ
و«ب � � ��دون رق� ��اب� ��ة» .ال ت ��واف ��ق أن ه��ذي��ن

لقاء مع خمسة
ضيوف من نجوم
التمثيل والغناء
والرياضة واإلعالم

ال �ب��رن��ام �ج�ين ي �ع �ت �م��دان ع �ل��ى ال �ق �س��اوة
وال�ل�ط�ش��ات ،ب��ل ك��ان��ا ع �ب��ارة ع��ن «ح��وار
م��وض��وع��ي ج � ��ريء م ��ع ض �ي��ف واح � ��د».
ّ
مع ذل��ك ،ت��رى أنها قبلت التحدي؛ «ألن
ال�ش�ط��ارة ه��ي أن ي�ع��رف اإلع�لام��ي كيف
ينوع ويتأقلم مع برامج مختلفة ،وهو
م� ��ا ف �ع �ل��ه ك� �ب ��ار اإلع�ل��ام � �ي�ي��ن» .ي �ع��رض
البرنامج الجديد حياة خمسة ضيوف
ف ��ي  90ث��ان �ي��ة ،وي �ق ��دم م �ق��اط��ع غ�ن��ائ�ي��ة
وص��ورًا ومقاطع فيديو تضفي هامشًا
ّ
التسلية ،ثم يطرح أسئلة لكل ضيف
من
ع�ل��ى ح ��دة ،وه ��و م��ا ت�ض�م�ن��ه ال�ك�ي�لان��ي
ّ
النارية في النقاش ،ويكسر حدته
بعض
دخول الضيوف اآلخرين على الخط.
ت� � �ع � � ّ�رف ال� �ك� �ي�ل�ان ��ي ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا ،ك �م��ن
ّ
شهية ،وتدعو
يتحدث عن مائدة عشاء
ّ
الجمهور إل��ى «ت ��ذوق سلطة متحبشة
ب� �ت ��واب ��ل وب � � �ه� � ��ارات م �خ �ت �ل �ف ��ة» ،الف �ت��ة

يا هال بالمواهب
العربية!
ح��ان وق��ت العودة إل��ى Arabs Got
 Talentم��ع راي��ا أب��ي راش��د وقصي.
مع انطالقة املوسم الثاني الجمعة
املقبل ،سيفتقد الجمهور حضور
اإلعالمي املصري عمرو أديب ،صاحب
«ال��ك��اراك��ت��ي��ر» ال��س��اخ��ر ف��ي لجنة
ّ
التحكيم ،بعدما حل مكانه املمثل
السعودي ناصر القصبي ،إل��ى جانب
نجوى كرم (الصورة) وعلي جابر .وبعد
انتهاء املوسم الثاني ،لن تحرم mbc
جمهورها املزيد من البرامج الفنية.
ّ
واذا كانت  mbcقد صرحت أخيرًا بأن
املحطة ما زالت في مرحلة ّالتفاوض،
فقد علمت «األخبار» أن الكفة تميل
لصالح برنامج  ،The Voiceال X
 ،Factorلكن املفاوضات لم تصل إلى
خواتيمها السعيدة مع أصحاب ّأي
من البرنامجني ،فهل يحدث ما يقلب
ّ
الحالية؟
الصورة

إل ��ى أن �ه��ا ت� �ح ��اول «االس �ت �م �ت��اع ب �م��ادة
ب�ع�ي��دة ع��ن ال �ج��دل ال �ح ��اد ،م��ع ض�ي��وف
م ��ن ق �م ��اش ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي  70دق�ي �ق��ة
تتضمن وج�ه��ة نظر غير اس�ت�ف� ّ
�زازي��ة».
ّ
الندية بني الرأي
وهي تصفها بالفقرة
وال� � ��رأي اآلخ � ��ر« ،أل� �ع ��ب دور امل�س�ت�م�ع��ة
ّ
اإلعالمية
غالبًا واملوجهة أحيانًا» .تجد
امل �ص� ّ
�ري��ة أن األم ��ر امل �غ��ري ف��ي «ن ��ورت»
هو أنه يظهر على شاشة  ،mbcويسير
ّ
«ضد ّ
العربية».
التيار» في زمن الثورات
ال تربط الكيالني اعتذارها عن عروض
ّ
مصرية بما تصفه بسحر
من فضائيات
ّ
ّ
 mbcفقط .توضح أن «ظروفي الحالية،
تفرض ّ
علي البقاء في لبنان مع عائلتي
وولدي».
وتخوض اإلعالمية املصرية هذا التحدي
الجديد مع بيري كوشان صاحبة شركة
 Periscoopوم �خ ��رج م�ت�م� ّ�ي��ز ه ��و ب��اس��م
وتصور حلقات ّ
ّ
«نورت» داخل
كريستو.
ديكور أنيق في استوديوات  mbcشمال
ب �ي��روت ،ح�ي��ث تستقبل ن�ج��وم التمثيل
والغناء والرياضة واإلع�لام والصحافة
وال � �ك � �ت� ��اب� ��ة واإلخ � � � � � � ��راج .وم � � ��ع ان� �ط�ل�اق
التصوير بإيقاع سريع ،يالحظ أن وفاء
ت�ت�ف��اع��ل م ��ع ض�ي��وف�ه��ا ب �س��رع��ة ب��دي�ه��ة،
وي��واك��ب ال�ف�ن��ان س�ت��اف��رو ج�ب��را ال�ح��وار
برسوماته من وراء الكواليس ،ما يضفي
ط ��راف ��ة ع �ل��ى ال �ج �ل �س��ة ح �ي �ن��ًا وس �خ��ون��ة
أحيانًا .أض��ف إل��ى ذل��ك ،فكرة البرنامج
التي وضعتها املنتجة ومقدمة البرامج
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة _ ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ب �ي��ري ك��وش��ان،
وه ��ي ص��اح�ب��ة ن�س��خ ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ب��رام��ج
ّ
عاملية منها «حديث البلد» ،و«تاراتاتا»،
و«س� ��وال � �ف � �ن� ��ا ح � � �ل � ��وة» ،وت� �ن� �ت� �ج ��ه ع �ب��ر
شركتها  Periscoopمع شريك نجاحاتها
باسم كريستو ،وتتولى تنفيذ اإلنتاج
ّ
بريسيال جبرا ،وتشرف على التفاصيل
اإلنتاجية كورين ّ
ّ
مدور.
وب� �ع ��د ت �ص ��وي ��ر ال �ح �ل �ق��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ل�ي��ل
ال �س �ب��ت امل��اض��ي م��ع ط� ��ارق أب ��و ج ��ودة،
وسالفة معمار ،وداوود حسني ،ودينا
حايك ،والعب كرة القدم السعودي ياسر
القحطاني ،سيكون الجمهور هذا املساء
مع ثانية حلقات البرنامج ،وضيوفها
ط ��ارق ال�ع�ل��ي (م�م�ث��ل ك��وي �ت��ي) ،وع�م��رو
مصطفى ،ولجني عمران ،وأحمد العرفج
(صحافي السعودي) ،وكارمن سليمان
املصرية التي ّ
ّ
توجت محبوبة
املشتركة
العرب في .Arab Idol
هكذا ،انضمت وف��اء الكيالني إل��ى mbc
وتفرض حاليًا عزلة على نفسها بسبب
ال�ض�غ��ط االس�ت�ث�ن��ائ��ي ال ��ذي تعيشه مع
فريق البرنامج ،وخصوصًا أن ما يفصل
ب�ي�ن ت�ص��وي��ر ح�ل�ق��ة وأخ� ��رى أح �ي��ان��ًا ،ال
يتجاوز خمسة أيام ،وهي تحرص على
ك�ت��اب��ة ن� ّ�ص �ه��ا ب�ن�ف�س�ه��ا ،ب��ال �ت �ع��اون مع
فريق اإلعداد وصاحبة الشركة املنتجة.
ّ
«نورت» كل اثنني  21:30على mbc

ريموت كونترول

سهرة نكد مع وليد

mtv

< 21:30

ي� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ول� � �ي � ��د ع� � �ب � ��ود ف � � ��ي ب ��رن ��ام ��ج
«بموضوعية» الليلة النائب محمد قباني
(ال� �ص ��ورة) ،وال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي م��روان
إس �ك �ن��در ،ورئ �ي��س ش��رك��ة ك �ه��رب��اء زح�ل��ة
أسعد نكد .وت�ت�ن��اول الحلقة ال�ص��راع على
إنتاج الكهرباء بني البواخر واملعامل وأزمة
املحروقات ،ووصول سعر صفيحة البنزين
إلى عتبة  40000ليرة.

مطبخ الغرائب

lbc

< 21:30

ّ
فضائيًا،
بعد أسبوعني على بدء عرضه
ن �ت �ع��رف ال �ل �ي �ل��ة أرض� �ي ��ًا إل� ��ى ال �ط �ه ��اة ال �ـ
 14ف ��ي «ت � ��وب ش �ي ��ف» ال � ��ذي ي �م �ت��د 14
حلقة ،يتنافس ه��ؤالء ف��ي تقديم أطباق
ّ
غ ��ري � �ب ��ة ،وت � �خ ��ط ��ي اخ � �ت � �ب � ��ارات ال �ح �ك��م
ال��رئ �ي �س��ي ال �ش �ي��ف ج ��و ب� � ��رزا ،وم �ق��دم��ة
ال � �ب ��رن ��ام ��ج امل� �م� �ث� �ل ��ة ال � �س � � ّ
�وري � ��ة ج �م��ان��ة
مراد.

كوكو (قبل) شانيل

mbc Max

< 21:00

سهرة جميلة ّ
تقدمها لنا قناة  mbc Maxمع
فيلم «كوكو قبل شانيل» ( .)2009شريط
امل�خ��رج��ة آن ف��ون�ت��ان ي��رص��د ب��داي��ة م�ش��وار
كوكو شانيل قبل أن تصبح أس�ط��ورة في
ع��ال��م األزي� � ��اء .ال�ف�ي�ل��م ال� ��ذي ت� ��ؤدي بطولته
أودري توتو يضيء على ه��ذه الشخصية
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي أح��دث��ت ث ��ورة ف��ي ع��ال��م
املوضة وصعودها املضني إلى القمة.

