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تلفزيون

 mbcترتدي حلة الخريف شبيك لبيك ...نيشان بين إيديك

ّ
مع انتهاء رمضان ،تتحضر
الفضائيات إلطالق برمجتها
الجديدة .الشبكة السعودية
تستقبل موسم الخريف
بمجموعة جديدة من البرامج
والتغييرات ،وتستعد إلطالق
قناة عائلية جديدة
باسم الحكيم

انتهى سباق الدراما الرمضانية ،وعادت
ال �ف �ض��ائ� ّ�ي��ات ال �ع��رب� ّ�ي��ة ل�ت�ف�ت��ح ذراعيها
مل �ج �م� ّ�وع��ة ب ��رام ��ج م �ن� ّ�وع��ة ف ��ي الخريف.
وت �ح ��ض ��ر ش �ب �ك��ة  mbcل ��دخ ��ول املوسم
ال �ج��دي��د ب��زخ��م .ول �ع��ل أب ��رز م �ف��اج��أة هي
برنامج
ع� ّ
�ودة ن�ي�ش��ان إل ��ى ال �ش��اش��ة ف��ي ّ
يحقق فيه أمنيات ضيوفه .كما يطل نجم
«ب��اب ال�ح��ارة »2عباس النوري في العام
امل�ق�ب��ل ،ف��ي ب��رن��ام��ج ي �ح��اول ف �ي��ه ...كشف
الحقيقة! ول��ن تقتصر م�ف��اج��آت الشبكة
التي تطلق برامجها في  25الحالي على
 .mbc1يكشف املتحدث باسم املجموعة
وم � ��دي � ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ال � �ع ��ام ��ة والشؤون
ال �ت �ج� ّ
�اري��ة م� ��ازن ح��اي��ك ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» عن
تغييرات على مستوى كل محطات ،mbc
ّ
ّ
عائلية
ترفيهية
إضافة إل��ى إط�لاق قناة
ّ
قبل نهاية العام .وتشمل الخطة الجديدة،
ت��وس�ي��ع دائ ��رة م�ش��اه��دي  mbc4ال�ت��ي لن
ّ
العربية فحسب،
تكون عينها على امل��رأة ّ
بل ستتوجه إلى العائلة كلها ،وال ننسى
ال � �ح� ��دث األب � � � ��رز ،وه � ��و إط �ل ��اق برنامج
املواهب  ،Arabs Got Talentوهو النسخة
ّ
العربية ّمن البرنامج العاملي الشهير.
ك ��ذل ��ك وق� �ع ��ت ال �ش �ب �ك��ة م �ج �م��وع��ة عقود
ل� �ع ��رض ب � َ�رام ��ج ج ��دي ��دة ل�ل�أط� �ف ��ال على
 ،mbc3ي�ع��ل��ن ع��ن تفاصيلها ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي ف ��ي  20ال �ح��ال��ي .ول �ق �ن��اة mbc
 actionحصتها من التغيير ،إذ سنشاهد
ّ
السيارات
ع�ل��ى ش��اش�ت�ه��ا ب��رن��ام�ج��ًا ع��ن
وال�س��رع��ة ،إض��اف��ة إل��ى اس�ت�ع��ادة الدراما
ال �ت��رك� ّ�ي��ة ب��ال �ل �غ��ة ال �ف ��ارس � ّ�ي ��ة ع �ل��ى mbc
.Persian
إذًا تحتفي  mbcب�ع��ودة نيشان مباشرة
ع �ل��ى ال �ه ��واء ف��ي ب��رن��ام��ج «أب� �ش ��ر» ،وهو
النسخة ال�ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ( wish listاعتبارًا
م��ن اإلث�ن�ين  27ال�ح��ال��ي) ،وينتهي عرضه
على أب��واب عيد األض�ح��ى .وق��د يفاجئنا
«امل��اي �س �ت��رو» ب�ف�س��خ ال�ع�ق��د «ح �ب� ّ�ي��ًا» مرة
أخرى ،من دون
جديدة والقفز إلى محطة ّ
أن ي��درك أن كثرة التنقل تهز مصداقيته
ع�ن��د ج �م �ه��وره ،وه ��و ال ��ذي ل��م ي�م�ك��ث في

محطة أكثر من عامني مذ غادر «الجديد».
وي�ك�ش��ف ح��اي��ك أن « mbcت��ؤم��ن ب ��أن رب
العمل األول ه��و املشاهد ث��م املعلن ،ومن
دونهما ال إعالم قويًا وال برامج ناجحة،
ح �ت��ى ول ��و ت�ط�ل��ب ذل ��ك خ� ��روج إعالميني
وع��ودت �ه��م م �ج��ددًا ،إن �م��ا ال ي��وج��د لدينا
أح ��د ال ي�م�ك��ن االس �ت �غ �ن��اء ع �ن��ه» .ه �ن��ا ،ال
ي �ق �ص��د ن �ي �ش��ان ف �ق ��ط ،ب ��ل ي ��وج ��ه رسالة
إل��ى اإلع�لام�ي�ين ك��اف��ة «ألن ال�ق�ن��اة قاطرة
الخليج،
قلوب املشاهدين من املحيط إلى ينّ
وريادتنا ليست مرتبطة بشخص مع ».
ّ
رشحت
وي��راه��ن ب��رن��ام��ج «أب �ش��ر» ال ��ذي
أروى لتقديمه ف��ي ال�ب��داي��ة ،على تحويل
األم�ن�ي��ات إل��ى حقيقة .وه��و م��ا ي�ف��رض ــــ
ّ
الغربية ــــ التواصل بني
كما في نسخته
امل�ش��اه�ي��ر وال�ج�م�ه��ور .وه ��ذه امل ��رة أيضًا
يستعني نيشان بشريكه طوني سمعان
إعدادًا وإشرافًا ،وباسم كريستو إخراجًا.
أما برنامج عباس النوري «لحظة حقيقة
ّ
فتأجل إطالقه إلى
ــــ ،»Moment of truth
العام املقبل.
ّ
إلى جانب «أبشر» ،تحضر  mbc1لشبكة

ب� ��رام� ��ج ي �ش ��رح �ه ��ا ح ��اي ��ك بالتفصيل.
وأب � � ��رز ب��رام �ج �ه��ا «ه � ��ي وه� � ��و» م ��ن فئة
ت�ل�ف��زي��ون ال ��واق ��ع« ،ال ع�لاق��ة ل��ه بالشكل
ال ��ذي ع��رض�ت��ه امل�ح�ط��ة ق�ب��ل ع��ام�ين ،فهو
ي��روي حكاية ال��زوج�ين الجديدين أسيل
ع� ّم��ران وخ��ال��د الشاعر ،اللذين يتسلقان
س��ل��م ال�ش�ه��رة م�ع��ًا» .كما ت�ع��رض املحطة

تأجل إطالق برنامج
ّ
عباس النوري «لحظة
حقيقة ـ Moment of
 »truthإلى العام
المقبل

مسابقة «الكأس» (كل ثالثاء اعتبارًا من
 28ال�ح��ال��ي) م��ع محمد ال�ش�ه��ري .إضافة
إل��ى ال��درام��ا اإلي��ران� ّ�ي��ة املدبلجة «الوهم»،
ّ
والتركية «األوراق املتساقطة» ،واملصرية
ّ
«شيخ ال�ع��رب ه�م��ام» ،والخليجية «أيام
ال� � �ف � ��رج» ،و«زوارة ال �خ �م �ي ��س» ،و«أهل
ال � ��راي � ��ة .»2وت �س �ت �م��ر ث ��واب ��ت امل �ح �ط��ة مع
ب ��رام ��ج «ك �ل��ام ن� ��واع� ��م» ،و«م � ��ع جويل»،
و«س� �ت ��اي ��ل» ،و«س� � �ك � ��ووب» ،و« mbcفي
أس �ب��وع» ،و«ال�ت�ف��اح األخ �ض��ر» ،و«صدى
املالعب» ،و«صباح الخير يا عرب».
ويكشف ح��اي��ك ع��ن «ت�ط��وي��ر  mbc4الذي
ج � ��اء ع �ل��ى م� ��راح� ��ل .م �ن��ذ ع ��ام�ي�ن دخلت
ّ
التركية واملحتوى العربي ،بعدما
الدراما
ّ
ّ
كان اعتماد املحطة على امل��ادة األجنبية.
وم ��ع دخ� ��ول امل � ��ادة ال �ع��رب� ّ�ي��ة ،تضاعفت
ق � ��اع � ��دة امل � �ش ��اه ��دي ��ن وارت � �ف � �ع� ��ت نسبة
اإلع �ل��ان � ��ات» .وت �ط �ل��ق امل �ح �ط��ة مسلسل
«ال�ع�ش��ق امل �م �ن��وع» ال�ت��رك��ي م��ع كيفانش
تاتليتوغ (م�ه�ن��د) ف��ي  18ال�ح��ال��ي .ومن
األعمال املدبلجة ،يبدأ مسلسل «الشهرة»
ّ
ّ
األرجنتينية
العاطفية
( )Fameوال��درام��ا

«الل ��وال» .وبعد عامني على ب��دء تنفيذه،
ّ
تقدم القناة املسلسل الشبابي «الجامعة»،
ّ
إض ��اف��ة إل ��ى ال �ب �ح��ث ع ��ن م��وه �ب��ة عربية
ّ
العاملية في Arabia got talent
تصل إل��ى
�ل .م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،تعرض
�
ب
�
ق
�
مل
ا
�ام
ف ��ي ال� �ع �
ُ ّ
 mbc2أف�ل�ام ��ًا ت� �ب ��ث ل �ل �م ّ��رة األول� � ��ى على
القنوات املفتوحة .وتحضر قناة األطفال
 mbc3مفاجآت ،تتمثل في توقيع عقد مع
 Nickelodeonيتيح لها ع��رض ساعتني
ّ
ّ
العربية
يوميًا من برامجها مدبلجة إلى ً
منها الكارتون الشهير «دورا» ،فضال عن
عودة برنامج «عيش سفاري» في موسم
س � ��ادس .وت �ش �ه��د ق �ن��اة «أك� �ش ��ن» ،تطورًا
فيدخل اإلنتاج العربي إلى اهتماماتها،
والباكورة هي برنامج السيارات driven
الذي يبدأ عرضه في ت( 2نوفمبر).
وع�ن��د ال�ح��دي��ث ع��ن ه��ذه ال� ّق�ن��اة تحديدًا،
ي �ب��دو واض �ح��ًا أن �ه��ا ال ّت�ح��ق��ق أي أرباح
م��ادي��ة .ول�ك��ن ح��اي��ك ي��ؤك��د «ل��دي�ن��ا هدف
ن��وع��ي ال ت �ج��اري ف �ق��ط .ن�س�ع��ى إل��ى فتح
أسواق جديدة وتثبيت اسمنا وماركاتنا
ّ
املسجلة».

في األدراج
يشرح مازن حايك (الصورة) أن البرامج
التي تعرضها  mbcمقسمة إلى ثالثة
أق��س��ام وه��ي «ال��ب��رام��ج التي نشتريها
جاهزة ونعرضها على شاشتنا ،والبرامج
التي ننتجها بالتعاون مع شركة أخرى،
ّ
ثانية
ث��م إنتاجنا ال��خ��اص» .من جهة َ
يبدو الفتًا تأجيل الشبكة عرض عملني
هما املسلسل الخليجي الكوميدي «سليم
ودستة حريم» مع حسن عسيري ودارين
حمزة ،الذي انتهى ًتصويره قبل أشهر،
ّ
وما زال عرضه مؤجال حتى إشعار آخر.
إل��ى جانب املسلسل الطويل «رجال
مطلوبون» مع ممثلني من مختلف الدول
العربية .هكذا ،تؤجل املحطة عرض
ّ
أعمالها العربية ،بينما يالحظ اهتمامها
املتزايد باملادة املدبلجة وجديدها
ّ
املسلسالت اإليرانية.

بعد موجة املسلسالت التركية
تبدأ الشبكة السعودية عرض
الدراما األرجنتينية مع «اللوال»

ريموت كونترول

ّ
حتى أنطوان أندراوس يرد على عون

«أخبار املستقبل»

< 21:00

ل��م ت�ه��دأ ب�ع� ّ�د ردود ال�ف�ع��ل ع�ل��ى كالم
رئ �ي��س ت�ك��ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلصالح»
العماد ميشال ع��ون .الليلة ،تستقبل
بوال يعقوبيان في حلقة «إنترفيوز»
ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي لـ«تيار
ّ
ليتحدث
املستقبل» أنطوان أن��دراوس
ع��ن أس�ب��اب هجوم ع��ون على رئيس
الجمهورية ونتائجه.

هل يقضي السرطان على «يارا»؟

lbc

< 20:45

الليلة ،تبدأ «املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
ع��رض املسلسل اللبناني الجديد «إلى
يارا» من بطولة جورج خباز ،وفيفيان
أنطونيوس (ال �ص��ورة) ،وباسم مغنية،
وإخ � ��راج إي �ل��ي م �ع �ل��وف .ت� ��دور أحداث
ال �ع �م��ل ح� ��ول ي � ��ارا ال �ص �ب �ي��ة النشيطة
والواقعة في الغرام ،ولكن حياتها ّ
تتغير
حني تكتشف إصابتها بالسرطان.

ذيول االنسحاب األميركي

«الجزيرة»

< 22:05

ملاذا انسحبت الواليات املتحدة جزئيًا
من ال�ع��راق؟ م��اذا ينتظر املنطقة بعد
سبعة أع ��وام م��ن االح�ت�لال املباشر؟
وك� �ي ��ف ت� �ب ��دو ال �ع�ل�اق ��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ـــــ
ال �ع��رب �ي��ة ب �ع��د ه ��ذا االن �س �ح��اب؟ هذه
األس �ئ �ل ��ة وغ �ي ��ره ��ا ت �ط��رح �ه��ا حلقة
الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «ف��ي ال�ع�م��ق» على
امل �ف �ك��ر ع��زم��ي ب� �ش ��ارة (الصورة).

زافني ...بسحر ساحر

«املستقبل»

< 21:45

«ال��رج��ل خلف ال�س��اح��ر» ،ه��و عنوان
حلقة الليلة م��ن «س�ي��رة وانفتحت».
الساحر
ويستقبل زافني قيومجيان
ً
ال �س �ع��ودي أح �م��د ال �ب��اي��ض ،محاوال
استكشاف هوية أشهر ساحر في
ال �ش ��رق األوس� � ��ط .ك �م��ا ي�ف�ت��ح زافني
م �ل ��ف ت �ط ��وي ��ر ال� � �ق � ��درات الجسدية
والذهنية لهذا الرجل.

ملف شهود الزور على طاولة وليد

mtv

< 20:45

ال�ل�ي�ل��ة ،ي�ع��ود ول�ي��د ع�ب��ود وبرنامجه
«بموضوعية» إلى الشاشة ،فيناقش
آخر التطورات املحلية وملف شهود
ال� � ��زور .وي �س �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب السابق
س �م �ي��ر ف ��رن� �ج� �ي ��ة ،رئ � �ي ��س «حركة
ال �ش �ع��ب» ن �ج��اح واك �ي��م (الصورة)،
ون ��وف ��ل ض� ��و ،وال� �ك ��ات ��ب السياسي
نصري الصايغ.

َ َّ
املياه أيضًا شحت

OTV

< 21:45

ّ
ب �ع��د ت ��وق ��ف ال �ب ��رن ��ا ّم ��ج ط �ي �ل��ة شهر
رم � �ض ��ان ،ي �ع ��ود «ف ��ك ��ر م ��رت�ي�ن» مع
شيرلي ّ
املر ّإلى شاشة  .OTVوالليلة
ّ
تفتح ّ
املر ملف أزمة املياه التي تحدث
عنها الوزير جبران باسيل .وتستقبل
ّ
املدير العام للموارد ّ
والكهربائية
املائية
ّ
ف��ادي قمير (ال �ص��ورة) ،ليتحدث عن
سبل تفادي األزمة املائية املقبلة.

