االثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

ثقافة وناس تلفزيون
رادار

zoom

 mbcدخلت حظيرة آل سعود؟
القاهرة ــ وليد أبو السعود
أزم ــة تـلــو أخ ــرى ،تــواجـهـهــا «أم .بــي.
سـ ــي .مـ ـص ــر» ،آخ ــره ــا ال ـق ـبــض على
مالكها ولـيــد اإلبــراه ـيــم .فــي تشرين
األول (أكـ ـت ــوب ــر) املـ ــاضـ ــي ،وض ـعــت
إدارة الـشـبـكــة خـطــة لـتـطــويــر املــوقــع
اإللكتروني ،وصدر قرار من إدارته في
دبــي يقضي بتحويل وظيفة محرر
املــوقــع إلــى مشاهدة القناة وتقطيع
الـ ـب ــرام ــج واملـ ـسـ ـلـ ـس ــات امل ـع ــروض ــة
عـلــى قـنــواتـهــم فـقــط والـكـتــابــة عنها،
وعدم نشر أي أخبار خارج أعمالها.
وبالتالي ،رفضت إدارة املوقع تغطية
«م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الــدولــي» ،أو نشر أخبار عن النجوم
الــذيــن ال يعملون مــع القناة ،مــا دفع
بعضهم إلــى االستقالة .وفــي الفترة
نـفـسـهــا ،أقــالــت اإلدارة سـتــة معدين
من برنامج «صــدى املالعب» وموقع
القناة في مصر ،ما دفعهم إلــى رفع
دع ـ ــوى ق ـضــائ ـيــة ع ـلــى إدارة ال ـق ـنــاة
واملوقع ،للمطالبة بحقوقهم.
وبعد عقد إجتماعات في دبي خالل
األي ــام املــاضـيــة ،أك ــدت إدارة الشبكة
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ّ
أن ـهــم مـسـتـمــرون ،دون تـغـيـيــرات في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ع ـقــب ال ـق ـبــض على
مــالـكـهــا ول ـيــد اإلب ــراه ـي ــم .إال أن «أم.
بي .سي .مصر» ،تشهد حالة طوارئ
واجتماعات مستمرة برئاسة رئيس
الـقـنــاة مـحـمــد عـبــد امل ـت ـعــال ،بحسب
مصدر في املحطة.
وك ــان ــت الـشـبـكــة الــرئـيـسـيــة ف ــي دبــي
قـ ــد ش ـ ـهـ ــدت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات عـ ـ ــدة بـعــد
الـقـبــض عـلــى اإلب ــراه ـي ــم ،وأك ـ ــدوا أن

وقف « etبالعربي»
بسبب ...المستشار
في الديوان الملكي
طريقة العمل مستمرة حتى إشعار
آخ ـ ــر .ك ــذل ــك ُع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ملـنــاقـشــة
أزمة استبعاد أحالم من برنامج «ذا
فويس» .ثم ُعقد اجتماع آخر من أجل
استوديوهاتهم في بيروت ،بخاصة
ّ
في ظل أزمة تصوير باقي برامجهم
بـعــد إع ــان أغ ـلــب دول الـخـلـيــج عــدم
السفر إلى بيروت.

وتسود حالة من القلق واالرتباك بني
الـعــامـلــن ف ــي «أم .ب ــي .س ــي .مـصــر»
بسبب األحــداث .إذ تتردد أخبار عن
بـيــع مـجـمــوعــة  mbcإل ــى الـتـلـفــزيــون
الـسـعــودي قـبــل أس ـبــوع مــن اشتعال
األزمة األخيرة.
وتـ ـت ــوال ــى أزمـ ـ ـ ــات امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
كــانــت قــد أوقـفــت نشرتها الفنية «et
بــال ـعــربــي» ،ب ـعــد حـلـقــة ت ـحــدثــت عن
أن «الشاعر السعودي تركي بن عبد
املـحـســن آل ال ـش ـيــخ ،ال ــذي يـعـمــل في
ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي بـمـنـصــب مـسـتـشــار
بمرتبة وزيــر ،وكــان قبلها مستشارًا
بمرتبة مـمـتــازة وراف ــق وقـتـهــا امللك
سلمان إلى الكثير من الوجهات ،أعلن
ع ــن حـ ّـبــه لـلـمـطــربــة آم ــال مــاهــر حني
كتب شطر برج الحوت في قصيدته
«ب ـ ــرج الـ ـح ــوت» ال ـت ــي غ ـنــاهــا عـمــرو
دي ــاب ،وهــو نفسه بــرج آمــال مــاهــر».
وّقــال لنا مصدر من فريق البرنامج
إن ــه ســرعــان مــا «ج ــاء ن ــا ق ــرار فــوري
بإيقاف البرنامج» ،مع توقعات بعدم
عودته على شاشة املجموعة .إال أن
ه ـنــاك م ـح ــاوالت إلع ــادت ــه عـبــر قـنــاة
عربية أخرى.

عابد فهد...
«هارون الرشيد»

داود الشريان على عرش االعالم السعودي
زكية الديراني
ال يـ ـمـ ـك ــن ف ـ ـصـ ــل قـ ـ ـ ـ ــرار قـ ـ ـن ـ ــاة mbc
ال ـ ــذي ق ـض ــى أمـ ــس ب ـع ــرض الـحـلـقــة
ـرة مـ ــن ب ــرن ــام ــج «الـ ـث ــامـ ـن ــة»
األخـ ـ ـي ـ ـ ّ
ال ـ ـ ــذي ي ــق ــدم ــه داود ال ـ ـشـ ــريـ ــان ،عــن
الـتـطـ ّـورات السياسية الحاصلة في
الـ ّسـعــوديــة .االعــامــي الشهير الــذي
يلقب ب ـ «عنكبوت الـصـحــافــة» ،ترك
امل ـح ـط ــة ،ال ـت ــي ع ـمــل ف ـي ـهــا أك ـث ــر من
 11عــامــا وت ـبـ ّـوأ مناصب عــدة فيها،
أهمها يــوم عـ ّـن مدير عــام مجموعة
 mbcع ــام  .2006خ ــال مـسـيــرتــه في
القناةّ ،
قدم الشريان مجموعة برامج
أسبوعية وأخــرى خاصة برمضان،
ل ـكــن يـبـقــى أهـ ّـم ـهــا «ال ـثــام ـنــة» ال ــذي
انطلق على الهواء منذ العام .2012
ُ
اعــتـبــر الـشــريــان مــن أه ـ ّـم االعالميني
ال ــذي طــرحــوا القضايا االجتماعية
واملـ ـلـ ـف ــات ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ـ ـطـ ـ ّـرق فــي
بــرنــامـجــه إل ــى مــواضـيــع «حـســاســة»
ّ
تتعلق بنشأة «داعش» وعالقة بعض
ال ـس ـع ــودي ــن بــالـتـنـظـيــم االره ــاب ــي،
ّ
يخصص حلقات
إضافة إلى أنه كان
ت ـض ــيء ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد فــي
م ـخ ـت ـل ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة.
ّ
حـ ـت ــى إن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الحريري رفع دعوى عليه منذ فترة،

ب ـع ــدم ــا تـ ـن ــاول ف ــي إحـ ـ ــدى حـلـقــا ّتــه
(ف ــي نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي) ملف
شــركــة «س ـع ــودي أوج ـي ــه» (األخ ـبــار
ّ
 .)2017/10/21مــن جانبها ،وزعــت
 mbcبـيــانــا عـلــى الـصـحــافـيــن أمــس
أع ـل ـن ــت ف ـي ــه عّ ــن خـ ـت ــام «ال ـث ــام ـن ــة».
وأوضـحــت بــأنــه بعد «أكـثــر مــن 900
س ــاع ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ح ـف ـل ــت بـنـبــض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع وشـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،ي ـ ـ ّ
ـودع
ال ـ ـشـ ــريـ ــان ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ضـ ـم ــن ح ـل ـقــة

تعيينه رئيسًا لـ «هيئة
االذاعة والتلفزيون»
خـتــامـيــة م ـمـ ّـيــزة قـبـيــل إن ـت ـقــالــه إلــى
«مهمة إعالمية جديدة»» .بالطبع ،لم
تكشف الشبكة السعودية عن ّ
املهمة،
ّ
ل ـكــن م ــن ي ــدق ــق ف ــي رح ـل ــة ال ـشــريــان
اإلعالمية يعلم أنه لن يترك «الثامنة»
ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة الـصـعـبــة
التي تشهدها  mbcمن دون أسباب
كـبـيــرة .تـتــزامــن خـطــوة الـشــريــان مع
ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي عــايـشـتـهــا املـحـطــة
بـعــد إعـتـقــال ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
محمد بــن سـلـمــان لصاحبها وليد

ّ
االبــراهـيــم .فــي هــذا اإلط ــار ،يتحضر
ال ـشــريــان ملـنـصــب جــديــد فــي رحلته
االع ــامـ ـي ــة ،وه ـ ــذه امل ـ ــرة س ـي ـكــون ذا
طــابــع سياسي بــإمـتـيــاز .إذ سيعلن
قــريـبــا عــن تعيينه رئـيـســا لـ ـ «هيئة
االذاعـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون» ال ـس ـعــوديــة
( )sbcال ـت ــي ت ـن ـضــوي تـحـتـهــا أكـثــر
من  20مؤسسة إعالمية تلفزيونية
وإذاع ـي ــة (غــالـبـيـتـهــا ديـنـيــة) أهمها
التلفزيون السعودي .الشريان الذي
ُعــرف بجرأته وذكــائــه فــي املواضيع
ّ
التي ّ
تطرق إليها برنامجه ،سيتسلم
مهامه في أوائل شهر كانون الثاني
(دي ـس ـم ـب ــر) امل ـق ـب ــل .ق ـب ــول ال ـشــريــان
ّ
ب ـه ــذه امل ـه ـم ــةّ ،
أي ت ــول ــي م ـه ـمــة في
اإلعـ ــام الــرس ـمــي ،وبـحـســب طبيعة
وتــاريــخ االعــامــي املـهـنــي ،يعني أن
السلطة موافقة على قيادة الشريان
برنامج عمل مختلفًا إلدارة االعــام
ّ
الــرسـمــي .مــا يعني أن هــذه الخطوة
قــد يرافقها تعديل قــانــونــي ،بحيث
يـشـهــد شــراكــة مــع االعـ ــام ال ـخــاص،
تحديدًا  .mbcإذًا ،العني ّ
تتجه اليوم
نـ ـح ــو ال ـ ـشـ ــريـ ــان الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـن ـ ــاول فــي
«الثامنة» العديد من ملفات الفساد
االعالمي واالجتماعي .على أن يكون
ُ
الحكم على أدائه في منصبه الجديد
خالل األشهر املقبلة.

وسام كنعان
قـبــل أس ـب ــوع ،نـشــرنــا بـعــض أس ـمــاء املـمـثـلــن امل ـشــاركــن في
املسلسل التاريخي «هــارون الرشيد» (كتابة عثمان جحى،
وإخراج تامر إسحق ـ إنتاج غولدن الين) .إذ علمنا ّأن اإلماراتية
مـيـســاء مـغــربــي ستلعب دور الـعـبــاســة ّ أخ ــت الــرشـيــد ،فيما
يجري التفاوض مع النجم السوري سلوم حــداد ليلعب دور
«البرمكي» ،كذلك سيكون معتصم النهار وسعد مينه على
قائمة األبطال ،من دون االتفاق مع املمثل الذي سيؤدي البطولة
املطلقة ،أي شخصية الخليفة العباسي األشهر .بعدما كان
ّ
مرشحًا لهذه ّ
املهمة ،جرى تداول أنباء عن إمكانية
تيم حسن
تــرشـيــح الـتــونـســي ظــافــر الـعــابــديــن (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار،)2017/11/6
لكن سرعان ما ّ
سربت الشركة من طريق مواقع إلكترونية
ُ َّ َ
وصفحات فنية أنــه لــم يــتــفــق مــع أي ممثل حتى اآلن .طبعًا
هذا ليس دقيقًا ،خاصة أن الشراكة صارت قائمة مع قنوات
«أبوظبي» إلنتاج املسلسل وعرضه على قنواتها .وستدور
والجزائر
الكاميرا بــن املحافظات واملــواقــع األثــريــة الـســوريــة
ّ
وربـمــا إم ــارة أبوظبي قريبًا .وبــالـتــالــي ،مــن غير املنطقي أل
تتم العقود مع املمثلني .الجديد في العمل الذي سيعتمد على
اإلبهار البصري أنه عدل في خياره عن ظافر عابدين للعب
الدور األول ،وراح نحو ممثل برع في األعمال التاريخية عبر
مشواره الطويل ،هو النجم السوري عابد فهد .رغم أن عمره
يفرق عن عمر الرشيد في الحكاية ،إال ّأن مواصفات املمثل
املعروف تنطبق على شخصية الخليفة العباسي الشهير .في
ّ
ِّ
اتصالنا معه ،يؤكد «الظاهر بيبرس» أنه بالفعل ُرشح للدور
وباشر بقراءة النص ،وقد ملس بعض النقاط التي تحتاج إلى
نقاش عميق مع الكاتب عثمان جحى ،وهو ما بادر إليه ،وغالبًا
ّ
«تتعلق تلك النقاط بمسألة التوثيق التاريخي الذي يحتاج إلى
أعلى درجات الدقة ،وليس مجرد خالف في وجهات النظر .لذا
يبدو التصريح عن املوضوع مبكرًا».
،)2017/8/9
في إجازته األخيرة في مدينته الالذقية (األخبار
ّ
قلنا للنجم الـســوري ّإن هناك مــن يـعـ ّـده مـجـ ّـرد موضة ولــى
أوان ـهــا .ابتسم قبل أن يـقــول بـحــزم« :عملت على م ــدار أكثر
من ربع قرن ألصنع تاريخًا ،وهو ما حصل» .يومها لم يكن
قــد ُوض ــع على طــاولــة فهد أي عــرض فــي مــا يخص املوسم
املقبل .لكن بعد أيــام مــن ذاك الـحــديــث ،انهالت الـعــروض من
مسلسل شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» ال ــذي سيحمل ع ـنــوان «طــريــق»
بشراكة نادين نسيب نجيم (النص عن رواية نجيب محفوظ،
سيناريو ريم حنا ،وإخراج الليث حجو) ،ثم «هارون الرشيد»،
إحيائه فكرة «داحس والغبراء» التي يشتغل عليها
إلى جانب ّ
مــع زميله ســلــوم ح ــداد ،ومـشــروع مرتقب مــع السيناريست
ّ
سورية مهمة .كل
سامر رضــوان في لبنان من إنتاج شركة
ً
ّ
ذلك يؤكد فعال أن موهبة عابد فهد ال يمكن أن تكون مجرد
موضة ينتهي أوانها!

