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برمجة

«ع الخفيف»
 LBCIتستعيد عافيتها وتنتج َ

بعد األزمة التي عصفت
بها ،تبدو املحطة
األرضية ّ
مصرة على
املنافسةّ .مع اقتراب
رمضان ،تحضر ملجموعة
مشاريع ّ
تصور بني املوالت
واملطاعم واألماكن
السياحية ،بينما ال يزال
مصير «ديو املشاهير» ً
و«ستار أكاديمي» مجهوال

ال� �ت� �ج � ّ
�اري ��ة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ك �م��ا ت�س�ت�ع��د
املحطة إلطالق برنامج رمضاني آخر،
وض�ع��ت فكرته روال سعد وستنتجه
ش��رك��ة «ف��ان �ي�لا ب ��روداك� �ش ��ن» .م�ق��دم��ة
ال �ب��رن��ام��ج اإلع�ل�ام� �ي ��ة ك � ��ارال ي��ون��س،
ستجول على أه��م املطاعم في لبنان،
ّ
العربية
ليجمع البرنامج بني األطباق
وال � �غ� ��رب� � ّ�ي� ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ع� � ّ�ده� ��ا امل� �ط ��اع ��م
ل�ش�ه��ر ال �ص��وم ،ك�م��ا ي�س�ه��م ال�ب��رن��ام��ج
ف��ي اإلض � ��اءة ع �ل��ى ال��وج��ه ال�س�ي��اح��ي

تجول كارال يونس في
برنامجها الجديد على
أهم المطاعم في لبنان

ندى مفرج سعيد
ه ��ل ت �خ �ط��ت  LBCIأزم� �ت� �ه ��ا ،وع� ��ادت
حركتها اإلنتاجية إلى طبيعتها؟ بعد
ث�لاث��ة أش �ه��ر ع �ل��ى ان �ت �ق��ال ال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة
ّ
اللبنانية إل��ى مصر ،وت��وق��ف اإلنتاج
تمامًا ف��ي املحطة األرض�ي��ة ،تلوح في
األف� ��ق ب � ��وادر ع� ��ودة ال �ن �ش��اط ب�ب��رام��ج
ذات ميزانيات متواضعة ستعرضها
شاشة بيار الضاهر.
قبل ّأي��ام ،استدعت مصممة الديكور
ي � � � ��ارا ع� �ي� �س ��ى ال� � � �خ � � ��وري ،ع � � � ��ددًا م��ن
العاملني في فريق عملها القديم الذين
ّ
سرحوا من شركة «باك» ولم يضمهم
ب � �ي� ��ار ال � �ض� ��اه� ��ر إل � � ��ى ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
امل�ح�ط��ة األرض � ّ�ي ��ة .ت��واص�ل��ت ال�خ��وري
م��ع ه� ��ؤالء م��ن أج ��ل وض ��ع ت�ص��ام�ي��م،
وت�ن�ف�ي��ذ دي �ك ��ورات ال �ب��رام��ج ال�ج��دي��دة
للقناة .وسيجري التعامل امل��ادي مع
املوظفني في كل مشروع على حدة ،من
ّ
تحمل املحطة نفسها روات��ب
دون أن
ّ
شهرية ثابتة أو ضمانات اجتماعية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن  LBCIتتجه إلى
تقديم برنامج مسابقات كان قد رشح
ن�ج��م «س �ت��ار أك��ادي �م��ي» ب��رون��و طبال
لتقديمه ،إال أن أس�ب��اب��ًا غير معروفة
دفعت املحطة إلى العدول عن ترشيح
طبال ،حيث باشرت إج��راء كاستينغ
ّ
لعدد من األسماء األخ��رى .واألكيد أن
البرنامج لن يصور داخل استديوهات
ّ
التسوق واألماكن
املحطة ،بل في مراكز

كارال يونس

ل�ل �ب�ن��ان م ��ن خ�ل�ال ال �ت �ج��ول ع �ل��ى أه��م
خدمات املطاعم في هذا املجال .وميزة
البرنامج أنه ال يحتاج إلى ديكور ،إذ
س�ي�ت��م ت �ص��وي��ره ب�ي�ن أورق� ��ة امل�ط��اع��م.
وب��اش��رت امل�ح�ط��ة ال�ت�ح�ض�ي��ر ل�ب��رام��ج
الخريف ،فمن امل�ق��رر أن ت� ّ
�زي��ن فترتها
الصباحية ببرنامج جديد ،تطل عبره
بصورة مغايرة عن ذل��ك ال��ذي عهدته
ّ
الصباحية سابقًا .ولن
ف��ي برامجها
ي �ك��ون ال �ب��رن��ام��ج ال �ج��دي��د م ��ن إن �ت��اج
شركة «فانيال ب��روداك�ش��ن» .وتستعد
ال�خ��وري لرسم ديكور ه��ذا البرنامج،
تمهيدًا إلط�لاق��ه مباشرة بعد انتهاء
رم � �ض� ��ان .ول� ��م ت �ح �س��م امل �ح �ط��ة ح�ت��ى
اآلن اس��م برنامجها ال�ص�ب��اح��ي ،وم��ا
القديم
إذا ك��ان سيحافظ ع�ل��ى اس�م��ه
ّ
«ن� �ه ��ارك ��م س� �ع� �ي ��د» ،ل �ك��ن األك � �ي ��د أن ��ه
سيضم فقرات متنوعة ،تشمل الحوار
ال�س�ي��اس��ي وامل��واض �ي��ع االق �ت �ص��ادي��ة،
ّ
واالجتماعية .وال شك في أن املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة للمحطة ستحمل ال�ك�ث�ي��ر من
امل �ف��اج��آت ال �ت��ي ب ��دأت ب�ت�ع��اق��د رئيس
مجلس اإلدارة بيار الضاهر ،مجددًا
م��ع امل��وظ �ف�ين امل �ص��روف�ين م��ن «ب ��اك»،
ح�ي��ث ض � ّ�م م��ا ي �ق��ارب  200م�ن�ه��م إل��ى
«امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان � ّ�ي ��ة ل �ل��إرس � ��ال».
وبحسب معلومات ل �ـ«األخ �ب��ار» ،فإن
الضاهر منح قروضًا لبعض املوظفني
تتيح لهم تسديد ديونهم ،علمًا بأنهم
ل��م ي�ت�ق��اض��وا م��رت�ب��ات�ه��م امل��ال�ي��ة حتى
ّ
الساعة ،رغم التوصل أخيرًا إلى «حل
ح� ّ�ب��ي» م��ع ال �ش��رك��ة ح ��ول ت�ع��وي�ض��ات
ص��رف �ه��م م �ن �ه��ا .وع �ل �م��ت «األخ � �ب� ��ار»
ّ
أي �ض��ًا أن ال �ض��اه��ر ي�س��اع��د ق�س�م��ًا من
هؤالء املوظفني على العمل في القناة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي أوك �ل��ت إل�ي��ه
مهمة إعادة هيكلتها.
إذًا ،ب� ��دأت  LBCIت�س�ت�ع�ي��د أن�ف��اس�ه��ا
وتنهض من الكبوة التي عاشتها في
ّ
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة .وي�ب��دو أن ف��ي جعبة
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ف��اج��آت
ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة .ه��ل ي�ك��ون إط�لاق
امل��واس��م الجديدة م��ن برنامجي «دي��و
امل �ش��اه �ي��ر» و«س � �ت� ��ار أك ��ادي� �م ��ي» م��ن
ض�م��ن م �ش��اري��ع امل�ح�ط��ة األرض� �ي ��ة ،أم
ستتمكن  LBCال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة م��ن ال�ف��وز
بهما؟

انتخابات المرئي والمسموع

النقابة الوليدة في المستنقع السياسي
ميالنا المرّ
حني أبصرت «نقابة العاملني في اإلعالم
املرئي واملسموع» النور في لبنان قبل
كثيرون خيرًا ،وخصوصًا
أشهر ،تفاءل ّ
عندما أعلنت أنها ستكون في منأى عن
االنقسامات السياسية والطائفية في
ّ
البلد .لكن الرياح ج� ّ�رت بما ال تشتهي
سفنها .ها هي تتعثر في االستحقاق
األول ال ��ذي ت�خ��وض��ه وت�ب�ت�ل�ع�ه��ا رم��ال
السياسة املتحركة .يوم أمس كان خير
دليل على ذلك مع انتخاب أعضاء أول
مجلس إدارة للنقابة ( 12ع�ض�وًا) في
مبنى األونيسكو ف��ي ب�ي��روت .انسحب
ع��دد كبير م��ن املرشحني وغ��اب الكثير
م��ن اإلع�لام �ي�ين امل�ن�ت�س�ب�ين ح��دي�ث��ًا إل��ى
النقابة ،متنازلني ّب��ذل��ك ع��ن حقهم في
انتخاب مجلس يمثلهم بسبب خالفات
ل ��م ت �ح �س �م �ه��ا ال ��دق ��ائ ��ق ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �ت��ي
س�ب�ق��ت ف�ت��ح ص�ن��ادي��ق االق� �ت ��راع .سبب
ك��ل ه ��ذه ال�ب�ل�ب�ل��ة واالن �س �ح��اب��ات ي�ع��ود
ّ
ّ
التوصل إلى حل
إلى عجز األطراف عن
ّ
يقضي بالتوافق على املجلس ،وظلت
امل � �ف ��اوض ��ات ج ��اري ��ة ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ات
ّ
األخ� � �ي � ��رة م� ��ن ان � �ط�ل��اق ال � �س � �ب ��اق .ل �ك��ن
التوافق لم يحصل على األرجح بسبب
االنقسامات السياسية بني املرشحني.
ه��ذا األم��ر دف��ع بعضهم إل��ى االنسحاب
مثل وليد عبود وسعد إل�ي��اس .عندما
ك� ��ان خ ��ارج ��ًا م ��ن امل �ب �ن��ى ،ش� ��رح ع �ب��ود
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» س �ب��ب اع �ت �ك��اف��ه ب �ع��د ك��ل
الجهود التي بذلها في الفترة األخيرة،

انسحب وليد عبود من السباق االنتخابي امس
ّ
علمًا ب��أن��ه م��ن م��ؤس�س��ي ال�ن�ق��اب��ة .ق��ال:
«ك �ن��ا ن��أم��ل أن ي �ك��ون امل�ج�ل��س النقابي
ّ
ّ
األول توافقيًا ،ل�ك��ن املساعي ل��م تنجح
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ،ف��ان �س �ح �ب �ن��ا».
أم ��ا س �ع��د إل� �ي ��اس ،ف��اس�ت�ب�ع��د أن ت�ق��ام
االنتخابات في ظل عدم اكتمال النصاب
ّ
ال ��ذي ي�ت�ط��ل��ب ال �ح �ص��ول ع�ل��ى النصف
زائ �دًا واح� �دًا ،م��ا يعني ف��ي ه��ذه الحالة
 151إع�لام �ي��ًا م��ن أص ��ل  300مستوفي

ال� �ش ��روط ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت�ص��وي��ت .ل �ك��ن ما
ه ��ي إال دق ��ائ ��ق ح �ت��ى اك �ت �م��ل ال�ن�ص��اب
وانطلقت عملية االقتراع.
ف � ��ي ال� � �ظ � ��اه � ��ر ،ك � � ��ان امل � �ش � �ه� ��د ع � ��ادي � ��ًا،
انتخابات دي�م��وق��راط�ي��ة ،مجموعة من
امل��رش�ح�ين يتنافسون رغ��م غ�ي��اب ع��دد
كبير م�ن�ه��م .أم��ا ف��ي ال �ب��اط��ن ،فسرعان
ما انقسمت الوسائل اإلعالمية بحسب
انتمائها الطائفي والسياسي السائد

ف��ي ال �ب �ل��د 8 :و 14آذار م �ل��وك ال�س��اح��ة
اإلعالمية .حتى ساعات الظهر ،لم تكن
ّ
اللوائح النهائية قد تشكلت بعد ،لكن
انسحاب مرشحي الوسائل اإلعالمية
املحسوبة على املعارضة الحالية كوليد
عبود (أم .تي .في) ،وسعد إلياس (إذاعة
«صوت لبنان) ،ومنير الحافي وشربل
ع �ب��ود (ت�ل�ف��زي��ون «امل�س�ت�ق�ب��ل») وم��اري
ن��وي��ل ش��دي��اق (إذاع � ��ة «ل �ب �ن��ان ال �ح��ر»)
اللبنانية
وب �س��ام أب ��و زي ��د (امل��ؤس �س��ة ّ
ل�لإرس��ال) ،فتح امل�ج��ال أم��ام املرشحني
ال �ـ  12اآلخ��ري��ن ل�لاص�ط�ف��اف ف��ي الئحة
ّ
واح��دة مكتملة شكلت «ت�ح��ال��ف» قوى
 8آذار (ف ��ازت بكامل أع�ض��ائ�ه��ا) .هكذا
تألفت هذه الالئحة من مارون ناصيف
وج ��اد أب��و ج ��ودة ع��ن ( ،)OTVوأرم�ي�ن
أب ��دال �ي ��ان (رادي� � ��و ف � ��ان) ،وم �ح �م��د علي
م �ه��دي (إذاع � ��ة ال �ن ��ور) ،ورن��دل��ى ج�ب��ور
ورانيا حبيب (صوت املدى) ،وإبراهيم
ف ��رح ��ات (امل� � �ن � ��ار) ،وإس �م��اع �ي��ل األم�ي�ن
(تلفزيون «العالم») ،ووس��ام طرابلسي
(ص� � � ��وت ب � � �ي � � ��روت) ،وف� � � � ��راس ح ��اط ��وم
وفادية بزي (الجديد) ،ورضوان حمزة
(صوت الشعب) .إذًا ،وقع االنشقاق قبل
البدء بالعمل الجدي والفعلي للنقابة
ال�ت��ي رف�ع��ت ش �ع��ارات جميلة ف��ي أول��ى
خ �ط��وات �ه��ا ال �ت��أس �ي �س �ي��ة .ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت
تريد أن تنأى بنفسها عن االصطفافات
السياسية والطائفية ،إذا بها تغرق بها
ح�ت��ى أذن�ي�ه��ا ف��ي أول اس�ت�ح�ق��اق ل�ه��ا...
فهل ستقدر على استكمال الطريق رغم
االنطالقة املتعثرة؟

◄ رف� �ع ��ت ش ��رك ��ة «ك � ��ي ل�لإن �ت��اج
الفني» املنتجة ملسلسل «أل��ف ليلة
ول �ي �ل��ة» دع � ��وى ض ��د ش �ب �ك��ة ق �ن��وات
«ال� �ح� �ي ��اة» ت �ط��ال �ب �ه��ا ب� �س ��داد قيمة
ش �ي �ك��ات م ��ن دون رص � �ي ��د ،ت�ص��ل
قيمتها إلى أكثر من  12مليون جنيه.
وه ��ي ت �ع��ود إل ��ى ات �ف��اق ب�ي�ن الشبكة
وال �ش��رك��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال �ج��زء األول
م��ن ح�ك��اي��ات «ش �ه��رزاد وش�ه��ري��ار»
ف ��ي م �ق��اب��ل  25م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه ،لكن
ّ ّ
املصرية تعثرت في سداد بقية
القناة
األق� �س ��اط ،م��ا س� ّ�ب��ب وق ��ف ت�ص��وي��ر
العمل.
◄ أك ��دت ال�ش��رك��ة املنتجة ملسلسل
«ش �م ��س األن� � �ص � ��اري» م ��ع ال�ن�ج��م
م�ح�م��د س �ع��دّ ،أن م �ي��زان �ي��ة ال�ع�م��ل
بلغت  65مليون جنيه ( 10ماليني
دوالر) ،وه ��و رق ��م ق�ي��اس��ي م�ق��ارن��ة
ب��امل�س�ل�س�لات ال��رم �ض��ان� ّ�ي��ة األخ ��رى
لهذا ال�ع��ام .غير ّأن الشركة لم تعلن
بعد عن القنوات التي تعاقدت معها
على عرض املسلسل حتى اآلن.
◄ أنهى إبراهيم عيسى برنامجه
«السادة املرشحون» على قناة «أون.
ت ��ي .ف� ��ي» ،وس ��ط ت�ك�ه�ن��ات ب�ظ�ه��وره
ف��ي رم �ض��ان ع�ل��ى ش��اش��ة «ال�ق��اه��رة
وال�ن��اس» ،من خ�لال برنامج ح��واري
ي��وم��ي سيتناول القضايا الخالفية
ب �ط��ري �ق��ة ك��وم �ي��دي��ة س� ��اخ� ��رة .وم��ن
برامج قناة «القاهرة والناس» أيضًا
«ال�ح�ك��م للشعب» م��ع ط��ون��ي خليفة،
و«س�م��ر وال��رج��ال» م��ع سمر يسري
وبرنامج «بحث ميداني» .وتعاقدت
امل�ح�ط��ة ع�ل��ى ث�لاث��ة م�س�ل�س�لات هي
«طرف ثالث» و«ذات» و«كاريوكا».
◄ يتواجد اإلعالمي اللبناني طوني
خليفة حاليًا ف��ي ال�ق��اه��رة ملناقشة
ت �ف��اص �ي��ل ب��رن��ام �ج��ه ال �ج ��دي ��د ع�ل��ى
شاشة «القاهرة والناس» ،واتفق مع
اإلعالمي عمرو الليثي على أن يحل
ضيفًا على إح��دى حلقات برنامجه
الرمضاني «الخطايا السبعة» على
قناة «املحور».

◄ ّ
أج�ل��ت نيكول سابا (ال�ص��ورة)
إط�لاق كليب أغنية «حفضل أحلم»
إل ��ى ع�ي��د ال�ف�ط��ر ،وت��واص��ل تصوير
برنامج «التفاحة» الذي سيعرض في
رمضان .وعاشت سابا في األسابيع
امل��اض�ي��ة ح��ال��ة ن �ش��اط ك�ب�ي��رة ،حيث
ّ
صورت فيديو كليب «حفضل احلم»
من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد
ص�ل�اح ح�س�ن��ي ت�ح��ت إدارة امل�خ��رج
الشاب فيليب أسمر ،ثم سافرت إلى
مصر من أج��ل استضافة أه��ل الفن
واملغنى ف��ي برنامجها ال��ذي تنتجه
شركة «كونتنت بالس» بالتعاون مع
«برومو ميديا».

