الثالثاء  10تشرين األول  2017العدد 3294
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تلفزيون
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برمجة
على القنوات بعد .البداية بطيئة نوعًا ما مقارنة مع باقي
سريع
بشكل
الخريفية
البرمجة
عجلة
تدر
لم
ّ
ّ
السنوات .ومع أن خريطة البرمجة واضحة على الشاشات ،إال أن توقيت العرض ما زال ضبابيًا .بهذه العبارة يمكن اختصار
الوضع في قناتي  nbnو ،mtvبينما ال تزال «المستقبل» تتخبط بغياب السيولة ،وسط غياب تام للبرمجة .هكذا ،ستعيد
ّ
بث المسلسالت والبرامج القديمة باستثناء برنامجي «بال طول سيرة» لزافين قيومجيان و«تيلي ستار» لكارين سالمة
اللذين يعودان بموسم جديد
زكية الديراني

هذا ما ستشاهدونه على شاشات الخريف
otv
لــم تنتظر  otvتشرين االول (أكـتــوبــر) لتطلق برمجتها الـجــديــدة ،بل
بــدأت أعمالها الجديدة قبل شهر تقريبًا .يومها ،أعلنت عن مجموعة
ّ
بــرامــج جــديــدة ستبثها ،لتكون بذلك القناة املحلية االول ــى التي تدخل
فصل الخريف .املحطة البرتقالية اختارت مشاريع تتنوع بني الترفيه
والغناء والسياسة والوثائقي .على هذا املنوال ،تعرض كل اثنني ()20:30

املنافسة في وجــه عــادل كــرم ببرنامج
على إطاللته كل ثالثاء ،ليدخل
ّ
يطل مالك مكتبي مساء األربـعــاء
نفسها،
«هـيــدا حـكــي» .على الضفة
ّ
لتقديم موسم جديد من «أحمر بالخط العريض» ( .)20:45مواضيع
مهمة ومثيرة للجدل ّ
ّ
يقدمها مكتبي بأسلوبه املعروف ،بعدما احتفل
أخيرًا بمرور  10سنوات على والدة «أحمر بالخط العريض» .من جانبه،
ّ
يطل ميشال قزي للمرة األولــى على  lbciكل جمعة ( )21:40ببرنامج
يجمع بني الطبخ والترفيه ويحمل اســم ّ
«إمــي أقــوى من ّإم ــك» .برنامج
ّ
صور في الصيف ،ويحمل في طياته املنافسة بني الطبخ والترفيه وسط
أجواء حماسية يشارك فيها الشيف أنطوان .أما طوني بارود ،فقد حسم
ّ
أمره باإلطاللة في برنامج «َ The Play Listهي غنيتي» (كل سبت) إلى
جانب زينة الراسي .منافسة فنية وسط املوسيقى والحماس.

«المنار»

بــرنــامــج «حـكــي عــاملـكـشــوف» ال ــذي تـقـ ّـدمــه دانـيــا الحسيني وتستقبل
مجموعة فـنــانــن ون ـجــوم تـحــاورهــم بطريقة عـفــويــة .ثــم يليه برنامج
«إسـكــال» ( )21:45لريميال نعمة التي تجوب مختلف الــدول وتتوقف
عند املهاجرين اللبنانينيُ .ويـعــرض الـثــاثــاء برنامج «سـلـ ّـم عالسما»
( )20:30الذي يقدمه عبدو الحلو .أما األربعاء ( )20:30فحافظت otv
على تعاونها مع شــادي مــارون وغابي حويك لتقديم برنامج «شــادي
وغابي كوميدي شــو» ،وهــو أشبه بمحطة أسبوعية ملواقف مضحكة.
ّ
على الضفة نفسها ،تطل ميرنا رضوان في ّأول تجربة تلفزيونية لها
تحمل إسم «بــدا جــرأة» (الخميس ـ  .)20:30تغوص ّ
املقدمة في بعض
امللفات املهمة على الساحة ،وتعالجها على طريقة الوثائقيات .تكمل
 otvبرمجتها الخريفية ،وتعرض مساء الجمعة ( )20:30برنامج «قصة
وقــت» لوسام صباغ (الـصــورة) الــذي يستقبل نجومًا ويقضي معهم
ّ
أوقــاتــا مــرحــة .مــن جانبها ،تطل كريستينا صــوايــا فــي برنامج «loca
 »beachكــل سبت ( .)21:30صـ ّـور العمل على الشاطئ حيث تجري
املنافسة ضمن أجواء مرحة.

lbci
بــدأت  lbciبرمجتها الجديدة أمــس ،وأعلنت أنها عائدة بحزمة أعمال
جديدة وأخرى حافظت على مكانتها .انتظرت املحطة بعض الوقت كي
تعود بأعمال خريفية ،غالبيتها صـ ِّـورت في الصيف املاضي .في هذا
ّ
ّ
الحرية»
السياق ،يطل جو معلوف (الصورة) كل اثنني في برنامج «هوا
( )21:40بمزيد مــن املواضيع االجتماعية واملثيرة للجدل .أمــا مساء
ّ
الثالثاء ( )21:40فيطل هشام حداد في برنامجه الساخر «لهون وبس»
ويستضيف باقة من الفنانني وسط اسكتشات مضحكة .حافظ ّ
املقدم

لــم تبدأ «املـنــار» برمجتها الخريفية بعد ،ألن املحطة عــادت أخـيـرًا إلى
برامجها العادية بعد األعمال التلفزيونية املخصصة لذكرى عاشوراء.
لكن في جعبة القائمني على الشاشة جملة مشاريع ،غالبيتها تدور في
ّ
فلك املقاومة .فقد بدأت الكشف عن بعض البرامج التي تبثها حديثًا لكي
تواكب التطورات الحاصلة على الساحة ،ريثما تكتمل صورة املشاريع
الجديدة أمامها .كما حافظت على عدد قليل من أعمالها القديمة التي
ّ
ستطل في موسم جديد .في هذا السياق ،بــدأت «املنار» مساء السبت
امل ــاض ــي ( )22:30بــثّ
بــرنــامــج «أرض اإلب ــاء»
(إخ ـ ـ ـ ــراج ب ـ ــال ج ـل ــوان
وإع ــداد قاسم فياض).
الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـ ـبـ ــارة عــن
حـلـقــات وثــائـقـيــة حــول
امل ـنــاطــق الـبـقــاعـيــة الـتــي
ش ـهــدت مــواج ـهــات بني
ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
و«ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .الـعـمــل
أشـ ـب ــه ب ـس ـل ـس ـلــة يـبـلــغ
عــددهــا نحو  31حلقة،
وفــي كــل سبت ّ
يتعرف
املـ ـش ــاه ــد إل ـ ــى مـنـطـقــة
بـقــاعـيــة انـتـصــرت على
اإلره ـ ـ ــاب .ك ـمــا تـحــافــظ
«امل ـ ـ ـنـ ـ ــار» عـ ـل ــى ع ــرض
برنامج «بانوراما اليوم»
الذي ّ
تقدمه منار ّ
صباغ
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) وس ـه ـي ــل
ّ
دي ــاب (مــن االثـنــن الــى الخميس  )21:30وتحلل الـتـطــورات السياسية
الـحــاصـلــة .وح ـجــز ع ـمــاد مــرمــل مـكــانــا لـبــرنــامـجــه الـسـيــاســي «حــديــث
الساعة» الــذي يعرض كل جمعة .أمــا مساء األحــد ( )21:30فسيكون
املوعد مع برنامج «بني قوسني» ،يليه «هنا بقينا» ( )22:30وهو برنامج
وثائقيات عن املناطق الجنوبية .والسبت سيكون املوعد مع «عني على
العدو» الذي ّ
يقدمه ويشرف عليه القسم العبري في «املنار» ،وينقل ما
يجري في صحافة العدو.

mtv
ّ
لــن تكشف  mtvعــن برمجتها الـجــديــدة دفـعــة واحـ ــدة ،بــل تـفــضــل أن
ّ
تحمس مشاهديها .إذ تكشف كل أسبوع عن برنامج ،لتكتمل البرمجة
أواخر تشرين األول (أكتوبر) الحالي .فقد كشفت  mtvأمس عن املوسم
الجديد مــن برنامج «مـ ّـنــا وج ـ ّـر» (كــل اثنني ـ  )20:45الــذي ّ
يقدمه بيار
ّ
«منا ّ
وجر» بعض التغييرات مع املحافظة على الفقرات
رباط .أدخلت على
ّ
الثابتة التي اعتادها املشاهد .يشارك رباط تقديم الحلقات كل من :دوللي
غــانــم ،حبيب غبريل ،منى صليبا ،جــوزف طــوق ،روال كـعــدي ،غسان
الرحباني وداريوس .أما الثالثاء املقبل ( 24تشرين االول) فمن املتوقع
أن تكون عودة عادل كرم ببرنامج «هيدا حكي» .الالفت أن العمل الساخر
ً
يخرج قليال من إطار الحلقات السابقة ،ويشارك عباس شاهني زميله

ع ــادل فــي تقديم الحلقات
ّ
ليشكال ثنائيًا الفتًا .لكن
ما الذي يعيق عودة mtv؟
القناة حائرة بشأن توقيت
ّ
بث البرامج ،وفي جعبتها
 3أعمال جديدة هي« :ديو
امل ـشــاه ـيــر» الـ ــذي يـحــافــظ
ّ
على بثه كل أحد مباشرة
ب ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرة االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار
املـســائـيــة وت ـقـ ّـدمــه أنــابـيــا
هالل ،وبرنامج «ملا يحكو
ال ـ ـص ـ ـغـ ــار» الـ ـ ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم ــه
م ـح ـمــد ق ـيــس (الـ ـص ــورة)
وهــو النسخة العربية من
ال ـبــرنــامــج ال ـعــاملــي Little
،Kids big Questions
إضافة إلى برنامج «املكتب
الـثــانــي» ال ــذي ي ـتــواله رجــا
ن ــاص ــر ال ــدي ــن ورودول ـ ــف
هــال .على طريقة مكاتب
التحقيقات ،يجري املقدمان تحقيقًا مع النجم الضيف الذي يجد نفسه
في شباك أسئلة جريئة وقوية.

«الجديد»
لم تكتمل صورة البرامج الخريفية بعد أمام قناة «الجديد» .حالة ضياع
تسيطر على املحطة ،ألن القناة تفتش عن استوديوهات جديدة لها .هذا
األمر يقف حاجزًا في وجه االنطالقة املتوقعة .في املقابلّ ،
تتحدث بعض
ّ
تستعد قريبًا لعودة برامج قديمة لها بمواسم
املعلومات عن أن «الجديد»
منتظرةّ .أول املشاريع العائدة هو «بال تشفير» الذي ّ
يقدمه تمام بليق
ّ
«مستفز» .سيجري ّ
املقدم
ويستضيف نجومًا ويـحــاورهــم بأسلوب
بعض التغييرات على عمله التلفزيوني الحواري ،بطريقة يذهب أكثر إلى
إحراج الضيف .على الضفة األخرى ،تعود رابعة الزيات بموسم جديد
من «أحلى ناس» وتفتح الحلقة في  21تشرين األول الحالي بمقابلة مع
ميريام فارس .تحاول الزيات أن تجمع في مقابالتها بعض النجوم في
مشوق ووصالت غنائية ّ
مصر ولبنان ،وسط حوار ّ
تقدم على املسرح.
ّ
تستعد ريما كركي (الصورة) لتصوير املوسم الجديد من
من جانبها،
«للنشر» الــذي يعود بحلقات تلقي الضوء على املواضيع االجتماعية
البارزة على الساحة .أما بالنسبة إلى طوني خليفة ،فإن عودة برنامج
ّ
«العني بالعني» ليس مؤكدًا ،ألن ّ
املقدم يفضل العودة بعمل تلفزيوني
ّ
جديد ،بينما «الجديد» لم تفتح هذه الصفحة بعد ،ولم تتفاوض مع املقدم
ّ
على عودته .إذًا ،تنتظر «الجديد» صفارة انطالق األعمال على شاشتها،
ً
فربما أعلنت فجأة أعماال جديدة عليها ،أو عادت باملشاريع القديمة.

