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برمجة

« mtvيال» نفرفش في الخريف
تستعد شاشة ّ
املر
لبرمجتها الخريفية التي
تستهلها بطرح أعمال
قديمة وأخرى جديدة أولها
إطاللة طوني خليفة ،من دون
التخلي عن الدراما اللبنانية
مع «اخترب الحي »2
ندى مفرج سعيد
رغم كل ما ُرمي في البازار اإلعالمي من
معلومات حول ّ
الكم الكبير من البرامج
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي س�ت�ط��رح�ه��ا ق �ن��اة mtv
ضمن خريطة برامجها ملوسم الخريف
ّ
املقبل ،ي�ب��دو أن سياسة املحطة تتجه
نحو تحديث برامجها القديمة مع طرح
بعض األعمال الجديدة.
اعتبارًا م��ن منتصف أي�ل��ول (سبتمبر)
املقبل وبشكل ت��دري�ج��ي ،ت��راه��ن «قناة
امل � � � � ّ�ر» ع� �ل ��ى ب ��رن ��ام ��ج «ي �ل ��ا ن� ��رق� ��ص»،
النسخة العربية من البرنامج األميركي
الشهير So You Think You Can Dance
الذي سينطلق في  28أيلول.
ب �ع��د «ال �غ��رب �ل��ة» ف ��ي ث�ل�اث ح �ل �ق��ات من
في
االختبارات ،سيصل
عدد املشتركني ً
ّ
ال�ب��رن��ام��ج إل��ى  ،16ي�ت��وزع��ون مناصفة
ّ
الشبان والشابات ،على أن يختبر
بني
كل واحد  5أنواع من الرقص بمساعدة
مصممي رقص من جنسيات أجنبية.
ّ
مسجلة ي�ت� ّ�م فيها
وب�ع��د ث�لاث حلقات
اخ � �ت � �ي� ��ار امل� �ش� �ت ��رك�ي�ن م � ��ن ق� �ب ��ل ل �ج �ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ،ت�ن�ط�ل��ق ال �ح �ل �ق��ات امل �ب��اش��رة
ّ
الثماني .علمًا بأن البرنامج من تقديم
املمثلة ريتا حايك وإنتاج جنان مالط،
وإخراج باسم كريستو.
أم � ��ا إط�ل�ال ��ة اإلع �ل�ام� ��ي ط ��ون ��ي خ�ل�ي�ف��ة
ُّ
األولى عبر شاشة  mtvفلم تحدد بعد،
وس� ��ط ت �ك �ت��م ش ��دي ��د ع �ل��ى اس� ��م وف �ك��رة
البرنامج (لشركة  Day Dreamsلإلنتاج
ال �ت��ي يملكها ن��اج��ي ول�ي�ل�ي��ان ن� ّ�ح��ال)،
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ع ��دم ت�ج��دي��د ع �ق��ده مع
«ال � �ج� ��دي� ��د» ال� �ت ��ي ت �م �ل��ك ح� �ق ��وق ف �ك��رة
برنامجه السابق «للنشر» ال��ذي ّ
قدمه
عبر شاشتها على م��دى ّسبع سنوات.
هنا ،تجدر اإلشارة إلى أنخليفة ُيطلق
اع �ت �ب��ارًا م��ن ب�ع��د غ��د االث �ن�ين برنامجًا
ج ��دي �دًا ف ��ي م �ص��رع �ل��ى ق �ن��اة «ال �ق��اه��رة
وال � �ن ��اس» .وك��ان��ت  mtvق��د دخ �ل��ت في
ده��ال�ي��ز ال�س�ج��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن خ�لال
برنامجها الجديد «عاطل عن الحرية»
(األخ�ب��ار  )2014/8/5من تقديم سمير
يوسف.
على صعيد الدراما ،لن تتخلى املحطة
ع ��ن اإلن� �ت ��اج ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،إذ ي �ع��ود
«اخ�ت��رب ال�ح��ي» ف��ي ج��زء ث��ان ويتناول
ق �ص ��ص ش� � ّ�ب� ��ان وش� ��اب� ��ات م� ��ن ال �ج �ي��ل

ّ
تقدم ريتا حايك برنامج So You Think You Can Dance
ّ
ال�ج��دي��د ف��ي ح� ّ�ي ش�ع�ب��ي ،علمًا أن ��ه من
إن �ت��اج «م� ��روى غ� ��روب» وك�ت��اب��ة ك��اري��ن
طحطوح .أما
رزق الله وإخراج جيسيكا
ّ
البطولة ،فلجويل داغر وم��ازن معضم،
ب��االش �ت��راك م��ع ع�م��اد ف�غ��ال��ي ،ونيكوال
م � �ع� � ّ�وض ،وس �ي �ن �ت �ي��ا خ �ل �ي �ف��ة ،وج ��وي
ك��رم ،ووداد ج� ّ�ب��ور ،وم��ارس�ي��ل مارينا،
وج� ��ورج دي� ��اب ،وم �ن��ى ك��ري��م ،وع��اط��ف
العالم.
وتسعى الكوميديا إلى حجز مكان لها
أيضًا .تعرض القناة العمل الكوميدي
الجديد «عروس وعريس» ،فيما بوشر
ّ
ّ
الترويجية ل��ه .والعمل
ببث اإلع�لان��ات
م ��ن إن� �ت ��اج «ط ��اي ��ع إن �ت ��رب ��راي ��ز» (إم �ي��ل
ط��اي��ع) و«أم آن��د أم» (م�ي�لاد أب��ي رع��د)،
وإخ ��راج دي��زي��ري��ه دك��اش ف��ي تجربتها
األول� ��ى ك�م�خ��رج��ة ع�م��ل درام � ��ي ،بعدما
عملت كمساعدة مخرج في مسلسالت

س��اب�ق��ة .ال�ع�م��ل م��ن ب�ط��ول��ة ورد ال�خ��ال،
وي ��ورغ ��و ش �ل �ه��وب ،وإل� �س ��ي ف��رن �ي �ن��ي،
وف��ادي متري ،وكارولينا دي أوليفيرا،
وسعد حمدان ،وبرونو ّ
طبال وغيرهم.
ك � ��ذل � ��ك ،ت � ��واص � ��ل  mtvره� ��ان � �ه� ��ا ع �ل��ى
ال �ب��رام��ج ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ل �ج��ذب امل��زي��د من

تعرض مسلسل
«عروس وعريس» وتجري
تغييرات على mtvalive

َّ
ّ
امل �ش��اه��دي��ن ،خ�ص��وص��ًا أن �ه��ا مطمئنة
لنجاح تجربتها في األخبار والترفيه،
وه � ��ي غ �ي ��ر م �ن��دف �ع��ة إلح� � � ��داث ت�غ�ي�ي��ر
ج� ��ذري س� ��واء ف��ي ن��وع �ي��ة ال �ب��رم �ج��ة أو
في أساسات قسم األخبار .وفي الوقت
ال ��ذي ت �ع��رض ف�ي��ه ح�ل�ق��ات ج��دي��دة من
«من اآلخر» لبيار رباط تتوقف أقله في
الخريف ،تبث القناة موسمًا جديدًا من
«أح �ل��ى االوق� ��ات» لنانسي أف�ي��ون��ي مع
ّ
الفنان محمد نور رغم أن حلقات جديدة
ُ
ت�ع��رض حاليًا تزامنًا م��ع عرضها عبر
قناة «سي .بي .سي» في مصر.
واع �ت �ب��ارًا م��ن م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل،
ي �ع��ود ب��رن��ام�ج��ا «ت�ح�ق�ي��ق» ل�ك�ل��ود أب��و
ناضر هندي ،إضافة إلى املوسم الثاني
م��ن «ه �ي��دا ح �ك��ي» م��ع ع� ��ادل ك� ��رم ،كما
يعود فريق «ما في متلو» بجرعات من
ً
ال�ك��وم�ي��دي��ا ،ف�ض�لا ع��ن اس�ت�م��رار crazy
 scienceفي إج��راء اختبارات علمية في
إط��ار ترفيهي مع إيلي متري ونانسي
اسكندر.
وف ��ي ت �ش��ري��ن ّ
األول (أك �ت ��وب ��ر) امل�ق�ب��ل،
ي�ع��ود م��اري��و باسيل ف��ي م��وس��م جديد
م ��ن ب��رن��ام �ج��ه امل �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل «ال �ل �ي �ل��ة
ج �ن��ون» ،وك��ذل��ك تفعل م�ن��ى أب��و حمزة
في موسم ثامن من «حديث البلد» مع
إدخ ��ال ت�غ�ي�ي��رات ع�ل��ى صعيد ال�ف�ق��رات
والديكور (األخبار  .)2014/8/22ويطل
وسام بريدي في موسم ثان من برنامج
امل�س��اب�ق��ات ال�ع��امل��ي «أت �ح��دى ال��دق�ي�ق��ة»
ع �ل��ى ق� �ن ��اة «ال� �ن� �ه ��ار» امل� �ص ��ري ��ة ،ف�ي�م��ا
ُ
عرض تزامنًا على .mtv
سي ّ
وت �ح��ض��ر امل �ح �ط��ة ل �ب��رن��ام��ج م �ن��وع��ات
ت �ت �ك �ت��م ع� �ل ��ى م �ض �م ��ون ��ه وت �ف��اص �ي �ل��ه
وي� �ف� �ت ��رض أن ي �ن �ط �ل��ق ف� ّ��ي ال �خ ��ري ��ف،
وتشير امل�ع�ل��وم��ات إل��ى أن��ه سيستقبل
امل � �ت � ��زوج �ي��ن .ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،ت �ط��ل
س��ان��درا منصور ف��ي م��وس��م ج��دي��د من
«أن��ا إم ��راة» م��ع امل�خ��رج ش��رب��ل يوسف،
م � ��ع إدخ� � � � ��ال ت � �ع� ��دي �ل�ات ع� �ل ��ى ف� �ق ��رات ��ه
ً
(األخبار  ،)2014/8/28فضال عن حلقة
«سبيسيال» تحمل عنوان «أن��ا رج��ل»،
ت �ع ��رض م � � ّ�رة ك ��ل ش �ه��ر وت �خ ��اط ��ب م��ن
خاللها الرجل.
س�ي��اس�ي��ًا ،ي�ع��ود اإلع�لام��ي ول�ي��د عبود
ب �ب��رن��ام �ج��ه ال � �ح� ��واري «ب �م��وض��وع �ي��ة»
ً
ال ��ذي س�ي�ع��رض م�س��اء ك��ل أرب �ع��اء ب��دال
م��ن االث �ن�ين ك�م��ا ج��رت ال �ع��ادة .ول�ج��ذب
شريحة أوسع من املشاهدينّ ،
تعول mtv
ع�ل��ى «ن�ف�ض��ة» أج��رت�ه��ا ف��ي برنامجها
ال�ص�ب��اح��ي mtv aliveال � � ��ذي ي �م��زج بني
الفرنكوفونية واللبنانية ،ليصبح أكثر
ً
ت�ف��اع�لا وي�ح��اك��ي امل�ش��اه��دي��ن م�ب��اش��رة،
وس ��ط دي �ك��ور ع �ص��ري ج��دي��د وف �ق��رات
جديدة تقدمها وجوه جديدة أيضًا.
أم��ا ال�غ��ائ��ب األك �ب��ر ع��ن خ��ري�ط��ة ب��رام��ج
امل�ح�ط��ة مل��وس��م ال �خ��ري��ف ف�ه��و ب��رن��ام��ج
 ،The Doctorsإض��اف��ة إل ��ى اإلع�لام �ي��ة
ناديا البساط التي كانت تشارك سابقًا
في تقديم  ،mtv aliveومايا دياب.

رادار

«المستقبل» صامت ست سنوات ...وفطرت على «أراب آيدول »3
ً
لو عدنا قليال إلى التاريخ الفني لقناة
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ،وت �ح��دي �دًا إل ��ى ال �س �ن��وات
ب�ين  2003و ،2008ل��وج��دن��ا أن�ه��ا كانت
ال �س� ّ�ب��اق��ة ف��ي اس �ت �ي��راد ب��رام��ج امل��واه��ب
الغنائية على رأس�ه��ا النسخة العربية
من «سوبر ستار» .كان البرنامج يعتبر
ي ��وم �ه ��ا ج� ��دي � �دًا ع �ل ��ى ال� �ش ��اش ��ة ،خ� � ّ�رج
ن�ج��وم��ًا ت��رك��وا أث� �رًا ف��ي ال�س��اح��ة الفنية
على رأسهم ملحم زين.
ب� �ع ��د ع� � ��ام  ،2005م� � � � ّ�رت «امل �س �ت �ق �ب��ل»
ب� ��أزم� ��ة م ��ال� �ي ��ة ب� �ع ��د اغ� �ت� �ي ��ال ال��رئ �ي��س
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،ف �ج� ّ�م��دت م�ش��اري�ع�ه��ا
وخصوصًا الفنية .يومها ،صامت عن
كل ما له عالقة بالغناء وبرامج اكتشاف
املواهبّ ،
وقررت التركيز على السياسة.
ل �ك��ن ق �ب��ل أي� � ��ام ،ات� �خ ��ذت امل �ح �ط��ة ق� ��رارًا
م �غ��اي �رًا ف ��ي م �س �ي��رت �ه��ا ،وق �ب �ل��ت ع��رض

ب��رن��ام��ج «أراب آي ��دول  »3ال ��ذي ينطلق
ي��وم الجمعة املقبل على  .mbcج��اء ذلك
ب �ع��د م �ف��اوض��ات م�ت�ع�ث��رة ب�ي�ن ال�ش�ب�ك��ة
ّ
السعودية و  lbciعلى بث «أراب آيدول
 ،»3انتهت ب�ق��رار سلبي ،والحجة التي
ّ
قدمها القائمون على املحطة اللبنانية
ّ
أن ال �ب ��رن ��ام ��ج ال ي �ت �ض��م��ن إال م��وه �ب��ة
ل�ب�ن��ان�ي��ة واح� � ��دة .أم ��ا  ،mtvف �ل��م ت��دخ��ل
أس��اس��ًا ف��ي م �ف��اوض��ات م��ع  mbcألن�ه��ا
ت �ع� ّ�ول ع�ل��ى ب��رن��ام�ج�ه��ا So You Think
 You Can Danceالذي تعرضه في أيلول
(سبتمبر).
ل�ك��ن ب�م��ا أن الشبكة ال�س�ع��ودي��ة ت�ص� ّ�ور
برنامجها في استديوهات ( mbcذوق
م �ص �ب��ح _ ش� �م ��ال ب� � �ي � ��روت) ،وت �ق � ّ�دم ��ه
«ملكة جمال لبنان  »2005أنابيال هالل
واملصري أحمد فهمي ،وجدت أنه يجب

ع��رض��ه على ق�ن��اة لبنانية .حملت mbc
م�ش��روع�ه��ا وج��ال��ت ف�ي��ه ع�ل��ى ال�ق�ن��وات،
ف� �ك ��ان م� ��ن ن �ص �ي��ب «امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل» .ب�ع��د
غ �ي��اب  6س �ن ��وات ع ��ن األع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة،
ّ
ي �ط ��ل «أراب آي � � ��دول  »3ع �ل��ى ال �ش��اش��ة
ً
ال ��زرق ��اء ،ح��ام�لا م�ع��ه ه�م��وم املشتركني
ب �ل �ج �ن��ة ت �ح �ك �ي��م ت� �ت ��أل ��ف م � ��ن ن��ان �س��ي
أحالم
عجرم ووائ��ل كفوري واإلماراتية ّ
وامل � �ص � ��ري ح �س ��ن ال� �ش ��اف� �ع ��ي .ت �ح��ض��ر
«املستقبل» النطالق املشروع بباقة من
ال�ب��روم��وه��ات ال�خ��اص��ة حيث تسترجع
ص��ورت�ه��ا القديمة ،وت�ح��دي�دًا ي��وم م� ّ�رت
أصوات السورية رويدا عطية واألردنية
ديانا كرزون واللبناني ملحم زين على
«سوبر ستار».
ث��م تنتقل «املستقبل» إل��ى وض��ع «أراب
آي ��دول  »3واألص � ��وات ال�ت��ي ستتنافس

ف�ي��ه ،متأملة أن ي�ك��ون ال�ع�م��ل ع�ل��ى ق��در
«س ��وب ��ر س� �ت ��ار» .وج ��د امل �ش��رف��ون على
«املستقبل» أن التغيير ضروري في هذه
امل��رح�ل��ة ،خ�ص��وص��ًا م��ع ت��راج��ع شعبية
امل� �ح� �ط ��ة ،ف ��واف� �ق ��ت ع� �ل ��ى ن� �ق ��ل م �ب��اش��ر
لجوائز الـ «موركس دور» بدورتها الـ 14
التي تقام الخميس املقبل في «كازينو
ّ
لبنان» .من املؤكد أن عرض الـ «موركس
دور» و»أراب آي� � � ��دول  »3س�ي�ن�ع�ك��س
إيجابًا على دورة برنامج املحطة ،وربما
ي �ج��ذب ال�ج�م�ه��ور إل �ي �ه��ا .ل�ك��ن ال �س��ؤال:
ه��ل تقبل «املستقبل» املنافسة بأعمال
ّ
رفضتها باقي القنوات ،أم أن هذا األمر
مجرد بداية لزمن جديد تدخله املحطة
وينحو أك�ث��ر ص��وب اس�ت�ع��ادة موقعها
في البرامج الفنية وبرامج ّ
املنوعات؟
زكية...

◄ ت�س�ت�ع� ّ�د ش��رك��ة «ت��ي ف�ي�ج��ن» التي
ي �م �ل �ك �ه��ا ط � ��ارق ال �ج �ن��اي �ن��ي ل��دخ��ول
امل �س �ل �س�ل�ات ال �ط��وي �ل��ة ع �ب��ر م�س�ل�س��ل
«البيوت أس��رار» ال��ذي يتألف م��ن 60
حلقة .وي��دور العمل املنتظر ح��ول عالم
امل � ��رأة وك��وال �ي �س��ه .وأك� ��د ال�ج�ن��اي�ن��ي أن��ه
حاليًا ف��ي مرحلة اختيار فريق العمل،
وسيعلن أسماء أبطال املشروع املنتظر
ع�ن��دم��ا ي�ك�ت�م��ل ف��ري��ق ال �ع �م��ل .ي��ذك��ر أن
«ت��ي ف�ي�ج��ن» ق� ّ�دم��ت س��اب�ق��ًا ال�ع��دي��د من
االعمال الناجحة مثل «نيران صديقة»
(سيناريو محمد أمني راض��ي ،وإخ��راج
خ ��ال ��د م ��رع ��ي) و»ام� �ب ��راط ��وري ��ة م�ي�ن؟»
(تأليف غادة عبد العال ومن إخراج مريم
أو عوف) ،و»عايزة اتجوز» (ٍيناريو غادة
عبد العال وإخراج رامي إمام) وغيرهما.
◄ نشرت هيفا وهبي على صفحاتها
على مواقع التواصل االجتماعي االعالن
الترويجي لكليبها الجديد Breathing
 ،You Inال ��ذي ي�ش��ارك�ه��ا ف�ي��ه ال��راق��ص
ك��اس�ب��ر س �م��ارت ،وه��و ص��دي��ق املغنية
االميركية جنيفير لوبيز.
◄ دخ ��ل ال �ك��وم �ي��دي��ان ال �س��وري أي�م��ن
رض � ��ا (ال� � �ص � ��ورة) ع �ل��ى خ ��ط ت �ح� ّ�دي
«س� �ط ��ل ال �ث �ل ��ج» م� �خ �ت ��ارًا أن ي �ن �ج��زه
ف��ي ح� ّ�م��ام «امل �ل��ك ال�ظ��اه��ر» ف��ي ال�ش��ام
القديمة .فيما نشر الفيديو على صفحته
الشخصية على فايسبوك ليظهر وهو

ي �ق ��ول «ج �م �ي��ع ال �ف �ن��ان �ي�ين اخ � �ت� ��اروا أن
ينفذوا التحدي بأماكن مفتوحة لكنني
فضلت أن يكون املكان هو حمام السوق
ع�ل��ى أم��ل أن تنتهي ال �ح��رب ال�س��وري��ة».
ثم يسكب دلو املاء عليه موظف الحمام
فيبدي تأثرًا واضحًا باملاء البارد (الرابط
على موقعنا).
ّ
◄ يتحضر املمثل السوري تيم حسن
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ف�ي�ل��م «خ �ط��ة ب��دي�ل��ة»
( )plan Bم� ��ن ت ��أل �ي ��ف م �ح �م��د ع�ل�ام
وإخ� ��راج أح�م��د ع�ب��د ال �ب��اس��ط .وي�ت�ن��اول
امل� �ش ��روع ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ق �ض��اي��ا تتعلق
بالتالعب والخداع واستغالل النفوذ .إلى
ج��ان��ب حسن ي�ش��ارك ف��ي الفيلم :خالد
النبوي ،وعزت أبو عوف ،وأمينة خليل،
وف��ري��ال ي��وس��ف ،وص �ب��ري ع�ب��د املنعم،
أح�م��د ص�ي��ام ،تميم ع�ب��ده ،ران�ي��ا امل�لاح.
يذكر أن آخ��ر فيلم مصري ش��ارك فيه
بطل «زمن العار» كان «ميكانو» (إخراج
محمود كامل وسيناريو وائ��ل حمدي)
الذي قدمه عام .2009
◄ ت �ق � ّ�دم اإلع�ل�ام �ي��ة ن ��ادي ��ا ال�ب�س��اط
حفلة توزيع جوائز «مهرجان بيروت
الدولية للتكريم» ( )BIAFالتي تقام
الجمعة املقبل في زيتونه باي -الواجهة
البحرية ل�ب�ي��روت .وينقل ال�ح��دث الفني
مباشرة على ق�ن��اة  ،mtvوت�ش��ارك فيه
مجموعة من املمثلني واملغنيني.
ّ
◄تستعد قناة «املسلسالت العربية»
ال�ت��اب�ع��ة لباقة ألفا  ،OSNلشهر أي�ل��ول
(سبتمبر) بمجموعة م��ن املسلسالت
ال�ت��ي ح ��ازت إع �ج��اب امل�ش��اه��دي��ن خ�لال
م��وس �م��ي رم �ض��ان امل��اض �ي�ي�ن .وق ��ررت
ع��رض مسلسل «اك �س�لان��س» (تأليف
أي�م��ن س�لام��ة ،وإخ� ��راج س��ان��درن�ش��أت)،
و»ف��رت �ي �ج��و» (س �ي �ن��اري��و م �ح �م��د ن��اي��ر
وإخ��راج عثمان أبو لنب) ،و»ب��واب الريح»
(إخراج املثنى صبح وسيناريو خلدون
قتالن) ،و»تحت األرض» (تأليف هشام
ه �ل��ال وإخ� � � ��راج ح ��ات ��م ع � �ل ��ي) ،و»ب �ن��ت
إسمها ذات» (قصة صنع الله إبراهيم
وسيناريو مريم نعوم).

