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ّ
دراما وفن وطبخ و ...مايوهات  otvراجعة بقوة!
برمجة

ّ
تعول القناة
أهمية
على برنامج
كريستينا
صوايا

سبقت المحطة
البرتقالية زميالتها،
ً
كاشفة األسبوع
المقبل عن دورتها
ّ
تتضمن برامج
التي
فنية وسياسية
وترفيهة ،إضافة
إلى أعمال جديدة
تعرضها للمرة
األولى من بينها «بدا
جرأة» و loca beach

تضع المنافسة الدرامية
وتحدي ّدًا اللبنانية منها،
على سلم أولوياتها

زكية الديراني
ت ـم ـ ّـر الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة ف ــي مــرحـلــة
«سبات» ،في انتظار ّانطالق برمجة
الـخــريــف الـتــي سـتـتــأخــر ه ــذا الـعــام،
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــن ت ـن ـط ـلــق ق ـب ــل مـنـتـصــف
شهر تشرين األول (أكتوبر) املقبل.
التأخير أصبح أمـرًا عاديًا بالنسبة
ً
إلى الشاشات التي ال تعلن عادة عن
أعمالها التلفزيونية دفـعــة واح ــدة،
ب ــل ت ـت ـســابــق ك ــل واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى كـتــم
أسرار مشاريعها ،لتكشف عنها قبل
ساعات من موعدها .توقيت انطالق
ّ
يحدد بعد ،لكن
برمجة الخريف لم
ّ
ّ
األكيد أن قناة  otvستكون السباقة
في هذا االطار ،إذ ستطلق برمجتها
مساء الثالثاء املقبل.
لــن تنتظر الـشــاشــة الـبــرتـقــالـيــة حتى
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل كـ ــي ت ـع ـل ــن عـ ــن ب ــاق ــة
م ـش ــاري ـع ـه ــا .ه ــا ه ــي ت ـب ــدأ ال ـت ــروي ــج
لبرامجها تحت عنوان « otvراجعة بـ
 12أي ـلــول ...وب ـق ـ ّـوة!» .فقد بــات مؤكدًا
أن الـ ـب ــرام ــج الـ ـع ــائ ــدة إل ـ ــى ال ـش ــاش ــة
بمواسم جديدة في الخريف هــي« :ع
س ـط ــوح بـ ـي ــروت» الـ ــذي ت ـقــدمــه دال ـيــا
داغر وتستقبل فيه مجموعة ضيوف
من مختلف املجاالت ،وبرنامج «حكي
عــاملـكـشــوف» وه ــو عـمــل حـ ــواري فني
الـ ــذي ت ـقــدمــه دان ـي ــا الـحـسـيـنــي ،ومــن
املتوقع أن يكون جورج قرداحي ضيف
الحلقة األولــى .كذلك ،هناك البرنامج

«م ـل ـكــة ج ـم ــال ل ـب ـنــان  ،»2001يشبه
إلى ّ
حد بعيد البرامج التي تعرضها
 .mtvتـشـيــر ب ـعــض األخـ ـب ــار إل ــى أن
كــريـسـتـيـنــا عــرضــت ف ـكــرة الـبــرنــامــج
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى قـ ـن ــاة املـ ـ ـ ـ ّـر ،لـكــن
األخ ـيــرة لــم تــوافــق عليها ألن لديها
بــرامــج أخــرى ص ـ ّـورت على الشاطئ.
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ت ـ ـطـ ــل م ـي ــرن ــا
رض ـ ـ ــوان ف ــي ب ــرن ــام ــج «بـ ـ ــدا جـ ـ ــرأة»،
الذي يعرض بعض القضايا الطارئة
ع ـلــى ش ـكــل أفـ ــام وثــائ ـق ـيــة ســريـعــة.
في تجربتها التلفزيونية املنتظرة،
ّ
تتطرق رضــوان إلى ملفات سياسية
وأمنية عالقة ،وتنقل بعض األحداث
عـبــر كــامـيــرتـهــا .ال تـنـســى ال ـق ـنــاة أن
ت ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ـقـ ــرات س ـي ــاس ـي ــة مـهـمــة
وبرامج تواكب األحداث الطارئة .في
سياق آخر ،تدخل  otvمجال املنافسة
الــدرامـيــة ،وتـعــرض مسلسل «صمت
الـ ـح ــب» (ك ـت ــاب ــة ل ـي ـل ـيــان الـبـسـتــانــي

ال ــديـ ـن ــي «ع درب ال ـ ـقـ ــداسـ ــة» ل ـع ـبــده
الحلو ،وبرنامج ّالطبخ مع تاتا لطيفة
ال ـتــي تتمتع بـخــفــة دم الف ـتــة .وحجز
شادي مارون وغابي حويك مكانهما
لتقديم عـمــل كــومـيــدي لــم يكشف عن
اسـمــه بـعــد .كما تـجــول ريـمـيــال نعمة
ً
العالم ،محاورة املغتربني في برنامج

«إس ـ ـكـ ــال» (ل ـب ـن ــان ب ــال ــدن ــي) ،إضــافــة
ّ
إلــى وســام صباغ الــذي يتولى تقديم
بــرنــامــج سـيــاحــي ح ــواري يستضيف
نجومًا من مختلف املجاالت.
فــي الـبــرومــو ال ــذي تبثه  ،otvتكشف
ّ
ستودع الصيف مع كريستينا
أنها
صـ ــوايـ ــا بـ ـ ـ  :Loca beachب ــرن ــام ــج

مسابقات صـ ّـور على أحــد الشواطئ
ويتضمن منافسة ألعاب بني فريقني.
ت ـعـ ّـول الـقـنــاة عـلــى ه ــذا الـعـمــل ،على
اع ـت ـب ــار أنـ ــه ص ـ ـ ّـور ع ـلــى ال ـش ــواط ــئ،
ً
وي ـ ـخـ ــرج ق ـل ـي ــا مـ ــن إط ـ ـ ــار األعـ ـم ــال
التقليدية التي تعرضهاLoca beach .
هــو الـتـجــربــة الـتـلـفــزيــونـيــة األولـ ــى لـ

وإخ ــراجـ ـه ــا ،وإنـ ـت ــاج ش ــرك ــة «أف ـك ــار
برودكشن») بشكل حصري .املسلسل
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤدي ب ـط ــول ـت ــه عـ ـم ــار شـلــق
وره ــف عبدالله اجتماعي بامتياز،
يتحدث عن الحب بأنواعه املتعددة
ومعاناة العاشقني .كما يـعـ ّـرج على
ق ـض ـي ــة امل ـ ـخ ـ ــدرات وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
امل ـج ـت ـمــع .ك ــذل ــك ،ت ـخـ ّـصــص املـحـطــة
م ـس ــاح ــة ل ـل ـم ـس ـل ـســات امل ـك ـس ـي ـك ـيــة
امل ــدب ـل ـج ــة إل ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة م ــن بـيـنـهــا
م ـس ـل ـس ــل «أس ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــب» .وك ـ ــان
باتريك باسيل مدير البرامج في otv
أوضح في حديث إلى «األخبار» قبل
ّ
أقــل من شهر (األخـبــار )2017/8/23
ّ
أن ال ـق ـنــاة تـضــع املـنــافـســة الــدرام ـيــة
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،عـلــى
ّ
ســلــم أولــويــاتـهــا فــي الــوقــت الـحــالــي.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـق ـنــاة ت ـت ـفــاوض مع
ّ
عدد من شركات اإلنتاج من أجل بث
مـسـلـســات مـحـلـيــة .إذًا otv ،تنطلق
ُ
بــاك ـرًا ه ــذا ال ـعــام وتـسـبــق زميالتها
ّ
متنوعة ،لكن السؤال األهم:
ببرمجة
هــل ستتمكن مــن املنافسة وتخطف
ُ
املـ ـش ــاه ــدي ــن بـ ـع ــد أن تـ ـطـ ـل ــق ب ــاق ــي
القنوات مشاريعها القوية؟

 ...ومالك مكتبي أول الغيث على lbci
ل ــم تـ ـح ـ ّـدد قـ ـن ــاة  lbciم ــوعـ ـدًا ل ـع ــودة
الحياة إلى برامجها الجديدة ،لكن في
الوقت نفسه بدأت التحضير ملجموعة
بروموهات ستكون بمثابة االعالنات
عـ ــن م ـش ــاري ـع ـه ــا ل ـل ـخ ــري ــف ،وسـ ــوف
تطلقها تباعًاّ .أول برومو سحبته lbci
كان لبرنامج «أحمر بالخط العريض»
الـ ــذي ي ـقــدمــه م ــال ــك م ـك ـت ـبــي .سـيـعــود
األخ ـي ــر بـمـجـمــوعــة ح ـل ـقــات مـنـتـظــرة
سـتـكــون بمثابة االحـتـفــال ب ـمــرور 10
سـ ـن ــوات ع ـل ــى انـ ـط ــاق ال ـع ـم ــل .أح ـ ّـب
املـقـ ّـدم أن يحتفل بتلك السنوات على
طريقته الـخــاصــةُ ،ليعلن عــن عــودتــه
ّ
إلــى الكاميرا ،فــأطــل ببرومو «خفيف
نضيف» 10 .سـنــوات رقــم ال يستهان
فيه لعمر برنامج اجتماعي يدور في
ف ـلــك األع ـم ــال «امل ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل» الـتــي
تبحث عن قضايا ّ
خفية وقصص ّ
حب
وان ـت ـقــام ،وكــذلــك حـكــايــا امل ــوت .يقول
مكتبي في البرومو الــذي انطلق قبل
س ــاع ــات ع ـلــى « :lbciب ـع ــد  10سـنــن
ّ
شــو الـتـحـ ّـدي ،تـحـ ّـدي مــا إبـقــى محلي
ّ
وأتقدم .ألعب التكتيك صح 10 .سنني
ويــن ربحت وويــن خسرت .شو يعني
خسارة وشو يعني ربح».

في البرومو ،يجلس مكتبي أمام لعبة
الـشـطــرنــج مـتـحـ ّـديــا نـفـســه ،وك ــل هــذا
ّ
يــدل على أن املــوســم سيكون بمثابة
ّ
ّ
ت ـح ــد ل ـل ـم ـقــدم ق ـبــل أن ي ـك ــون تـحــديــا
م ــع امل ـش ــاه ــد .ع ـلــى ال ـض ـفــة نـفـسـهــا،
يـبــدأ مكتبي تصوير حلقات «أحمر
األسبوع املقبل ،من
بالخط العريض»
ّ
دون تحديد تــاريــخ لبثها .لكن ملــاذا
افتتحت  lbciبروموهاتها الجديدة
ّ
بــذلــك ال ـبــرنــامــج؟ ال ـج ــواب أن امل ـقـ ّـدم
ّ
خطط لحلقاته املنتظرة ،ووضع على
ط ــاول ـت ــه امل ــواض ـي ــع ال ـت ــي سـيـتـطــرق
الـيـهــا ،بخاصة أنــه يملك فــريــق عمل
نـشـيــط (عـلــى رأس ــه ج ــورج مــوســى)،
ويـ ـ ــواكـ ـ ــب األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
االجتماعية ووضع كل ثقله في عودة
ّ
املؤكد ّأن ّ
تغيرًا سيطرأ على
قوية .من
ّ
امل ــوس ــم املـنـتـظــر م ــن «أح ـم ــر بــالـخــط
الـعــريــض» ،لكن املـضـمــون هــو نفسه
الــذي عرف به منذ سنوات .إذ يجول
مكتبي في القصص االجتماعية التي
تؤثر باملشاهد ،وطاملا تركت انطباعًا
ّ
مل ـتــاب ـع ـيــه .ل ـك ــن ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـتـكــتــم
مكتبي جيدًا على التفاصيل ،وينتظر
بـ ــدء عـ ــرض ال ـح ـل ـقــات ل ـي ـتـ ّـم تقييمه

الح ـقــا .ي ـتــرك امل ـق ـ ّـدم عــامــل التشويق
لـحـلـقــاتــه ...فـهــل يبقى ع ــرض «أحـمــر
بالخط الـعــريــض» مساء كــل أربـعــاء؟
تبحث  lbciفي أمر بقاء البرنامج في
الـتــوقـيــت نفسه ال ــذي ع ــرف فـيــه قبل
س ـن ــوات ،واع ـت ــاد امل ـشــاهــد عـلــى ذلــك
التوقيت .لكن لم ّ
يتم بعد االتفاق على
تــوزيــع البرمجة بشكل نـهــائــي ،على
أن تحسب األيام املقبلة تلك الخطوة
بــاالت ـفــاق ب ــن امل ـق ـ ّـدم ــن .بــاخـتـصــار،

يحتفل بمرور  10سنوات
على انطالق
«أحمر بالخط العريض»
ح ـج ــز م ــال ــك عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى ال ـك ــام ـي ــرا
بـجـمـلــة مــواض ـيــع ال تـقــل أهـمـيــة عن
سابقاتها ،لكن األهــم مــن كــل هــذا أال
ي ـغ ــرق املـ ـق ـ ّـدم ف ــي امل ــواض ـي ــع نفسها
ّ
ال ـتــي سـبــق أن عــرض ـهــا ،وأل تــدخــل
ال ـح ـل ـقــات ف ــي ال ــرت ــاب ــة .وه ـن ــا يكمن
ّ
التحدي الكبير!
زكية...

