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الزغبي تصويتًا جديدًا  ن��وال  طرحت   ◄
ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع »ف��اي��س��ب��وك«، 
طالبًة من جمهورها اختيار مخرج كليبها 
الجمهور  اللبنانية  املغنية  وخّيرت  الجديد. 
بني وليد ناصيف، وسعيد املاروق، ويحيى 
دوفيلس،  وفابيان  وج��اد شويري،  سعادة، 
وف����ادي ح����داد، ول��ي��ل��ى ك��ن��ع��ان، وران����دا ع��ام 
وك������ارول������ني ل���ب���ك���ي. ول������م ت����ح����دد ن�������وال ف��ي 
ر. إال أّن  التصويت اسم األغنية التي سُتصوَّ
الجديد  ألبومها  تكون ضمن  أن  املقرر  من 

الذي سيضم 11 أغنية. 

في دمشق،  في مؤتمر صحافي عقده   ◄
الفنان  أّن  امل��رج��ة  بني  امل��خ��رج فيصل  أعلن 
ال���ت���ون���س���ي ل��ط��ف��ي ب���وش���ن���اق )ال����ص����ورة( 
»السمفونية«  الجديد  فيلمه  بطل  سيكون 
العربية.  األغنية  ت��ردي  يتناول قضية  ال��ذي 
وأوض������ح أّن ب���وش���ن���اق ه���و ص���اح���ب ف��ك��رة 
النص الذي تولت كتابته وإع��داد السيناريو 

ل��ه األردن��ي��ة سناء ش��ع��ان. وأك��د امل��خ��رج أّن 
إلى  العربي  الجمهور  »السمفونية« سيعيد 
زم���ن األف����ام االس��ت��ع��راض��ي��ة ال��ت��ي افتقدها 
م���ن���ذ أي�������ام األب����ي����ض واألس�����������ود، وس���ي���ق���دم 
مجموعة م��ن األغ��ان��ي ال��ج��دي��دة. م��ن جهته، 
رأى لطفي بوشناق أّن أهم ما في هذا الفيلم 
ه��و ال��ل��ق��اء ال��ع��رب��ي ب��ني امل��ب��دع��ني م��ن تونس 
إسهامات  إلى  باإلضافة  واألردن،  وسوريا 

نجوم مصريني وخليجيني. 

◄ تحت رع��اي��ة أم��ي��ر دول���ة قطر حمد بن 
تكريمي  مهرجان  أق��ي��م  ث��ان��ي،  آل  خليفة 
لبعض ال��وج��وه ال��ع��رب��ي��ة امل��ع��روف��ة ف��ي الفن 
وال��ت��م��ث��ي��ل واإلخ�������راج، ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ى واص���ف، 

ووئام الصعيدي وجهاد األطرش.
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60 courts métrages de fiction, documentaires et animations en 7 séances 

Cérémonie d’ouverture : lundi 13 décembre 2010 à 20h30, 
Projection de « Hors la vie » de Maroun Baghdadi 

Mardi 14 décembre 2010 à 14h, 17h, et 20h 

Mercredi 15 décembre 2010 à 14h, 17h, et 20h  

Jeudi 16 décembre 2010 à 14h 

Soirée de clôture et remise des prix : le jeudi 16 décembre 2010 à 20h30 

Renseignements : +961-1-421000 ext.5354

mtv... في مديح »سوليدير«
على الشاشة

صباح أيوب

»م��ن��ذ 17 س��ن��ة، ُس��م��ع ه��ن��ا أول ص��وت 
 م���ح���ل ال���ق���ن���اب���ل« ه��ك��ذا 

ّ
ب�����ول�����دوزر ح�����ل

)إع���داد  »تحقيق«  برنامج  حلقة  ب���دأت 
ك���ل���ود أب����و ن���اض���ر ه���ن���دي وت��ق��دي��م��ه��ا( 
امل��اض��ي، على  السبت  في جزئها األول 
الليلة. حلقة  الثاني  ال��ج��زء  ُي��ع��رض  أن 
ال��ب��رن��ام��ج االح��ت��ف��ال بوسط  ق���ّرر فيها 
»رم���ز من  ب���ي���روت ال��ت��ج��اري ال��ح��ال��ي ك����
رموز الحضارة«، وتقديم عربون شكر 

وتقدير إلى شركة »سوليدير«. 
ال���ى منصة  mtv منبرها  ح��ّول��ت  ه��ك��ذا 
عرضت عليها مفاتن الشركة التي باعت 
وجعلت  للمتمولني،  أسهمًا  العاصمة 
برنامج »تحقيق« مادًة إعالنيًة يخّيل 
 َم���ن ن���ّف���ذه ه���و ق��س��م »اإلع���الن���ات 

ّ
ل���ك أن

والتسويق« في »سوليدير«. 
مل�����اذا اخ����ت����ارت »أم ت���ي ف����ي« أن ت����ؤّدي 
ال���دور؟ ومقابل أّي ثمن؟ وم��ا هي  ه��ذا 
رسالتها؟ الجواب لن يعلن للمشاهدين 
ط��ب��ع��ًا، ل��ك��ن امل���ؤك���د أن »ت��ح��ق��ي��ق« في 
ح��ل��ق��ت��ه ال���خ���اص���ة ت���ل���ك س���ق���ط م��ه��ن��ي��ًا، 
متعّمدًا تشويه الواقع وإخفاء الحقائق 

ومحو الذاكرة.  
ي��ع��رض أّي  م��ن البديهي )وامل��ه��ن��ي( أن 
ت��ح��ق��ي��ق ي��ت��ن��اول م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة ملحة 
ت��اري��خ��ي��ة ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن ش���ري���ط »أم تي 
في« لم يتضمن أّي معلومة عن تاريخ 

مدائح 
لسعد الحريري الذي 
يسكن »بالقرب من 

المواطنين«

وس���ط امل��دي��ن��ة، ول���م ت��ع��رض أّي ص��ورة 
الحرب األهلية. وسط  ك��ان قبل  له كما 
ُوج��د   ����� »ت��ح��ق��ي��ق«  ����� ح��س��ب  ال��ع��اص��م��ة 
عام 1993، أي حني ج��اءت »سوليدير« 

لترّممه و»تنقذه من دمار الحرب«.
ي�����ب�����دأ ال�����ش�����ري�����ط ب����ل����ق����ط����ات ل����ل����ش����وارع 
وامل������ب������ان������ي ف������ي وس��������ط ب������ي������روت ع��ل��ى 
وق���ع ت��ع��ل��ي��ق��ات م��ث��ل »م���ب���ادرة ال��رئ��ي��س 
ال���ش���ه���ي���د رف����ي����ق ال����ح����ري����ري ال س���اب���ق 
ل��ه��ا«، و»س��ول��ي��دي��ر انتشلت اآلث����ار من 
ك��ب��وت��ه��ا، ورّدت االع��ت��ب��ار إل���ى امل��ب��ان��ي، 
ب��ي��روت الحضاري على  زت موقع 

ّ
وع���ز

مقابالت  تبعتها  العاملية«...  الخريطة 
م��ع م��س��ؤول��ني ف��ي »س��ول��ي��دي��ر« تنّقلوا 
ف���ي ال����ش����وارع ال��خ��ال��ي��ة م��س��ت��ك��م��ل��ني ما 
بدأته كلود أبو ناضر هندي من مديح 
 

ّ
ألع���م���ال���ه���م وت���ع���ظ���ي���م���ه���ا. وال�����الف�����ت أن
أص���ّروا على   ����� ����� كما هندي  املسؤولني 

من أحد األساقفة سوى أن دعا الناس 
»إلى االستثمار في أحد مباني الوقف« 
مشروع  ال��ى  »سوليدير«  حّولته  ال��ذي 

قابل لالستثمار.
ل���ك���ن أي������ن س����ك����ان ال����وس����ط وامل�����اّلك�����ون 
ال��ق��دام��ى؟ م���اذا ع��ن املشاكل وال��دع��اوى 
الشركة  بينهم وبني  الشهيرة  وامللّفات 
أو  ب��ال��ق��وة  ممتلكاتهم  سلبتهم  ال��ت��ي 
دقائق  »تحقيق«  يخّصص  ب��ال��خ��داع؟ 
 

ّ
سريعة جدًا للموضوع يشرح فيها أن

اإلرث  »سوليدير« حلت مشاكل حصر 
وف��رز األم���الك وال��ع��ق��ارات بعدما توفي 

أصحابها في الحرب!    
ك���ان���ت  ه�����ن�����دي  »اس������ت������ع������راض«  ذروة 
ب��ت��ح��ق��ي��ق م����ا وع���دت���ن���ا ب����ه م���ن���ذ ب���داي���ة 
الحلقة، إذ أعلنت في املقدمة أنه »ألول 
بالتجوال  لكاميرا  الوسط  يسمح  م��رة 
ف��ي م��واق��ع م��م��ن��وع��ة«. وه���ا ه��ي امل��ع��ّدة 
تطل من الشارع الذي يقطن فيه رئيس 
الوزراء سعد الحريري مزهّوة بتمّكنها 
من املشي خطوات قليلة فيه! »في هذا 
ال���وزراء بالقرب  ال��ش��ارع، يسكن رئيس 
من املواطنني وعالقته صلبة بجيرانه« 
 ما 

ّ
ت��ع��ّل��ق ه��ن��دي ش���اك���رًة ف���خ���ورة. ل��ع��ل

ق��دم��ت��ه »أم ت��ي ف���ي« ه��و أف��ض��ل ص��ورة 
عن حقيقة الوسط التجاري: واقع زائف 

وتاريخ مشّوه.

mtv اليوم 22:00 على

تاريخ وسط بيروت بدأ عام 
1993 حني جاءت الشركة 

املعروفة لـ »تنقذه من 
دمار الحرب« وتجعله »رمزًا 
من رموز الحضارة«. هذا ما 

خلصت إليه كلود أبو ناضر 
هندي في »تحقيق« الذي 
ُيعرض جزؤه الثاني الليلة

بالحياة«،  »النابضة  ب� األح��ي��اء  وص��ف 
بينما لم تظهر املشاهد التي تلتقطها 
الكاميرا أّي إش��ارة إل��ى حياة أو حركة 
في معظم الشوارع الخالية من السكان 

واملارة.
»ص��ي��ف��ي   ث���م وص���ل���ت ال��ك��ام��ي��را ال����ى ال���
ف��ي��الدج« وه��و »اإلن��ج��از« ال��ذي تباهى 
ب�����ه ال���ج���م���ي���ع ل���ك���ون���ه »ق�����ري�����ة ف�����ي ق��ل��ب 
املدينة«! لكن أين هم »القرويون«؟ وما 
ه��ي أس��ع��ار ال��ش��ق��ق ف��ي ت��ل��ك »ال��ق��ري��ة«؟ 

»تحقيق« ال يجيب. 
ب��ع��د ال��ص��ي��ف��ي، ك���ان ال ب��د ل��ل��ه��ن��دي من 
التعريج على »املوزاييك الديني« الذي 
كنائس  أي  »سوليدير«،  عليه  حافظت 
الوسط وجوامعه. هنا، انضم األساقفة 
ال��ى ج��وق��ة امل��ب��ّخ��ري��ن للشركة ال��راع��ي��ة، 
امل��دي��ح، وأع��ط��ى »تحقيق«  وك��ال��وا لها 
اآلباء فرصة تسويقية أيضًا... فما كان 

كني األصليني )هيثم املوسوي( مراّ البرنامج مرورًا سريعًا على قضية امللاّ
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