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دراما

باسم الحكيم

م���ن���ذ ن���ح���و ع�����ام ون���ص���ف ع������ام، باشر 
الدراما  تصوير  معلوف  إيلي  املخرج 
االجتماعّية التشويقّية »ورود ممزقة« 
من كتابة طوني شمعون وإنتاج شركته 
إنترناشونال«.  بيكتشر  »ف��ون��ي��ك��س 
ي��وم��ه��ا، راه�����ن ع��ل��ى ب��ط��ل��ت��ه الجديدة 
م��ل��ك��ة ج��م��ال ل��ب��ن��ان ال��س��اب��ق��ة غبريال 
أب����ي راش�����د ال���ت���ي س���ت���ؤدي ف���ي العمل 
 للمشاهد 

َ
دورين مختلفني. ولم يتسن

ف��رص��ة ال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��ص��ب��ّي��ة الوافدة 
ح��دي��ث��ًا إل����ى ع���ال���م ال��ت��م��ث��ي��ل ب���ع���د، ألن 
املسلسل ستعرضه LBC في رمضان. 
غير أن امل��خ��رج ال��ذي يبحث دوم��ًا عن 
الوجوه الشابة، بدا مقتنعًا بأبي راشد 
وبأدائها أكثر من الالزم، فأسند إليها 
»ن��ار تحت  الدرامّية  السباعّية  بطولة 
الجليد« من مجموعة »قصص حب« 
)كتابة شمعون أيضًا وإخ���راج شربل 
كامل وإنتاج الشركة نفسها(. كما أن 

LBC نار تحت »جليد« الـ
ضمن سلسلة »قصص حب« التي تطلقها »املؤسسة اللبنانية 

قهم الحياة 
ّ
لإلرسال«، يضيء املخرج إيلي معلوف على تجارب عشاق، تفر

وتترك مصائرهم للمجهول... وبني قضاة ولصوص ومجرمني، البداية 
مساء غد مع عالقة عاطفية قتلها الفقر   

سباعّية تشويقية رومانسية يبدأ عرضها غدًا 

في حلقة خاصة من »كالم الناس«، 
»آنسات،  وث���ائ���ق���ي  غ�����دًا  ي����ع����رض 
للمخرج محمود  نساء، مواطنات« 
الشريط  أح��������داث  ت������دور  ح���ج���ي���ج. 
ح���ول خ��م��س ن��س��اء ل��ب��ن��ان��ي��ات من 
الوطني  »ال��ت��ي��ار  أح����زاب م��خ��ت��ل��ف��ة: 
»اليسار  ال�����ل�����ه«،  »ح�������زب  ال�����ح�����ّر«، 
»املستقبل«،  تيار  ال��دي��م��وق��راط��ي«، 
إض���اف���ة إل���ى امل��س��ت��ق��ل��ن. ويضيء 
على اختالف نظرتهن إلى الحياة، 
انطالقًا من انتماءاتهن السياسية. 
بعد العرض، يستضيف مارسيل 
والنساء  ح���ج���ي���ج  امل����خ����رج  غ����ان����م 
الوثائقي،  ع��ل��ى  للتعليق  ال��خ��م��س 
والحديث عن تجربتهّن في الحياة. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ش��ي��ر ح��ج��ي��ج إل���ى أن 
هدف الفيلم الرئيسي هو إبراز دور 
املرأة اللبنانية ورأيها في السياسة 
الشباب  ع�����ن  »ب����ع����ي����دًا  امل����ح����ل����ي����ة، 
��ون الصورة 

ّ
ال��ذي��ن غ��ال��ب��ًا م��ا ي��ح��ت��ل

الفيلم  تصوير  وك��ان  السياسية«. 
ق��د انتهى قبل أك��ث��ر م��ن ع���ام، ولم 
يعرض إال م��رة واح��دة في مسرح 

»بابل« في بيروت.
LBC غدًا 22:00 على

آنسات... مواطنات

بعد غياب قسري، عاد املمثل الذي سطع نجمه 
ة »خادمة 

ّ
سريعًا، إلى مواقع التصوير مع خماسي

القصر« للكاتب مروان نجار. ويبدأ قريبًا تصوير 
مشاهده في مسلسل »شيء من القوة« بني لبنان 

وكوبا، بمشاركة بيرال شالال ووحيد جالل

بديع أبو شقرا

الحظ وقف بجانبها، ألن عدم االتفاق 
م��ع بيرال ش��الال على العمل األّول، ثم 
الثاني، حّول  نادين نجيم عن  اعتذار 
ال��ع��م��ل��ني إل��ي��ه��ا. وي���وض���ح م��ع��ل��وف أن 
تحت  و»ن��������ار  م���م���زق���ة«  »ورود  »ب������ني 
الجليد« الذي تبدأ LBC عرضه مساء 
غد، بات لديها خبرة، وأترك للجمهور 

تقويمها«.
املاضي«،  م��ن  »رج���ل  أعماله  أّول  منذ 
يرفض معلوف مبدأ البطولة املطلقة، 
الطويلة.  مسلسالته  ف��ي  وخصوصًا 
قة« بني 

ّ
ع أدوار »ورود ممز

ّ
من هنا، وز

عقل  نهال  بينهم:  املمثلني،  م��ن  حشد 
داوود، وفادي إبراهيم، وعلي الخليل، 
وباسم مغنية، وفيفيان أنطونيوس، 
وي��وس��ف ال��خ��ال، وه��ن��د ب���از، ومجدي 
بوغصن  وم���������اغ���������ي  م������ش������م������وش������ي، 
وس��واه��م. وت��دور أح��داث العمل حول 
ط 

ّ
أسامة فضول )الخليل( الذي يخط

للحصول على ثروة صديقه وزوجته 
الرصاص  ع��ل��ي��ه  ف��ي��ط��ل��ق  )داوود(، 
وع��ل��ى م��راف��ق��ي��ه ع��ل��ى ط���اول���ة امليسر. 
ع����م����رًا جديدًا  ي���ك���ت���ب  ال����ق����در  أن  غ���ي���ر 
ف 

ّ
السّيد(. ويكل الرجلني )خالد  ألحد 

)إبراهيم(  الشخصي  م��راف��ق��ه  أس��ام��ة 
التخلص م��ن ال��رج��ل ال���ذي ن��ج��ا ومن 
ذ املهمة، في 

ّ
زوجته، فيوهمه بأنه نف

وق���ت ي��ؤم��ن ل��ه��م��ا ف��ي��ه م��س��ك��ن��ًا الئقًا. 
وب���م���وازاة ه���ذا ال��خ��ط ال���درام���ي، تبرز 
التي  راش���د(  )أب���ي  ياسمني  شخصية 

تقع في شباك شاب متهّور وانتهازي 
منه  فتحمل  يستغلها  )م��ش��م��وش��ي(، 
مع جنينها.  منها  التخلص  يقّرر  ثم 
وتتالحق األحداث في أجواء تشويقّية 
بعد مرور عشرين عامًا على الجريمة 
األولى، لتتخذ القصة منحى مختلفًا. 
كبرى  أه�����م�����ي�����ة  م�����ع�����ل�����وف  وي�����ع�����ط�����ي 
التي  ال�����ت�����ص�����وي�����رّي�����ة  ل����ل����م����وس����ي����ق����ى 
وض��ع��ه��ا ي���وس���ف ال����خ����ال، ك��م��ا يضع 
األّول. »ال  امل���ق���ام  ف���ي  اإلن���ت���اج  ج�����ودة 
ن��ري��د أن يسخر امل��ش��اه��د م��ن األعمال 
ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة، ب��ل أري���د م��ن��ه أن يفضلها 
أن  معتبرًا  العربّية«،  اإلنتاجات  على 
سيتفّوق  م��م��زق��ة«  »ورود  »م��س��ل��س��ل 
على الدراما املصرّية والسورّية، ألننا 
 لتنفيذه )ما يقارب 

ً
بذلنا وقتًا طويال

150 يوم تنفيذ فعليًا(، بينما ترفض 
ى مدة تصوير 

ّ
جهات اإلنتاج أن تتخط

العمل الدرامي ثالثة أشهر على أبعد 
تقدير«. وهنا، يفاخر بمشهد تفجير 
س��ّي��ارة في الحلقات األخ��ي��رة، »بلغت 

كلفته 10 آالف دوالر«. 
وي���ع���ود م��ع��ل��وف ل��ل��ت��ح��دث ع���ن »نار 
ت��ح��ت ال��ج��ل��ي��د« ال����ذي ي��ط��ل ف��ي��ه مازن 
م��ع��ض��م، وم��ج��دي م��ش��م��وش��ي، ووليد 
ال��ع��الي��ل��ي، وت��ي��ن��ا ج����ّروس، وجوزيف 
سعيد، فراس الحاضر، رنده حشمي، 
ل��ي��ل��ى ق���م���ري ون���ي���ك���ول ط��ع��م��ة. تدور 
سينتهي  ال���ت���ي  ال���س���ب���اع���ّي���ة  أح��������داث 
عرضها قبيل رم��ض��ان، ح��ول ميريام 

��م( اللذين 
ّ

)أب���ي راش���د( ووائ���ل )م��ع��ض
��ر صفوها 

ّ
ي��ع��ك ح��ب  ق��ص��ة  تجمعهما 

ف��رح��ات حياة  أدي���ب  دخ���ول املليونير 
والدها  من  للزواج  ويطلبها  ميريام، 

)جوزيف سعيد( الذي يعمل لديه.  
وبعدما ي��ت��ذّرع ال��وال��د ب��دراس��ة ابنته، 
ف��رح��ات أمينًا  ال����زواج، يعّينه  لتأجيل 
للمخازن قبل أن يتهمه باالختالس. ما 
يجعل الفتاة ترضخ لطلبات املليونير 
وترضى بالزواج به إلنقاذ والدها من 
السجن املحتوم، وملعالجة والدتها إثر 
ال��ع��ارض الصحي ال��ذي أل��م بها جّراء 
تنتهي  لن  أن عذاباتها  الصدمة. غير 
ب��ع��د ال������زواج. ف��ف��ي ال��ق��ص��ر، تنتظرها 
مؤامرات أخرى يحوكها أقارب زوجها 
ي��ق��ّررون التخلص منها.  ال��ذي��ن  املسن 
من جهة أخرى، وفيما يجري معلوف 
التحضيرات األخيرة لتنفيذ مسلسله 
الجديد »شيء من القّوة« كتابة طوني 
ش��م��ع��ون وإخ�����راج�����ه، وب���ط���ول���ة بديع 
أب��و ش��ق��را، اتفق أخ��ي��رًا م��ع LBC على 
األول��ى بعنوان »قصص  مجموعتني، 
ب��اك��ورت��ه��ا »ن���ار تحت الجليد«  ح��ب« 
»العطش«  ت��ل��ي��ه��ا  )ك��ت��اب��ة ش��م��ع��ون(، 
والثانية  غ����ن����دور(،  أن����ط����وان  )ك���ت���اب���ة 
وباكورتها  العدالة«  »مالئكة  بعنوان 
ال�����ه�����واء« )كتابة  ف����ي  ق���ص���ة »خ����ي����وط 
شمعون(، ويدور في أجواء املحاكمات 

وبني القضاة ومكاتب املحامني. 
 LBC كل أحد 20:45 على

ريموت كونترول

جوزيف في زمن »الفيديو آرت« 

»الحرة«      > 22:10

ي��ط��رح ج���وزي���ف ع��ي��س��اوي ال��ل��ي��ل��ة في 
أو  التجهيز  »فن  جّدًا«موضوع  »قريب 
آرت«. ويستضيف سبعة من  الفيديو 
من  آرت«،  و»ال��ف��ي��دي��و  التجهيز  فناني 
العالم العربي، هم: آمال قناوي، ودياال 
خ��ص��اون��ه، وع��م��ر ف���اخ���وري، وشوقي 
ال���س���م���ره، وحسن  ي���وس���ف، وف��ي��ص��ل 

خان، وريكاردو مبارخو. 

خالد تاجا مع بروين

»دبي«       > 21:30

ط بروين حبيب في حلقة الغد من 
ّ
تسل

ب��رن��ام��ج »ن��ل��ت��ق��ي... م��ع ب��روي��ن جبيب« 
ال���ف���ن���ان السوري  ال���ض���وء ع��ل��ى ح���ي���اة 
ال��ق��دي��ر خ��ال��د ت��اج��ا. ي��ت��ح��ّدث ت��اج��ا عن 
التلفزيونية  أع��م��ال��ه  وأب�����رز  ال���ج���وائ���ز، 
الشاحنة«،  »س��ائ��ق  مثل  والسينمائية 
ل��ن��دن«، ويتحدث كذلك عن  و»أي���ام ف��ي 

الدراما العربية.  

بني جبران ونازك املالئكة  

»أخبار املستقبل«       > 19:35

متقاطعة«  »ك��ل��م��ات  ب��رن��ام��ج  ��ف 
ّ
ي��ت��وق

مساء  املستقبل«  »أخبار  على شاشة 
خليل جبران،  جبران  مئوية  عند  غ��د، 
املالئكة.  ن��������ازك  ال����ش����اع����رة  وذك���������رى 
»أرضي  معرض  عن  تقريرًا  ويعرض 
م��ش ل��ل��ب��ي��ع« ال��ف��ن��ي ف��ي غ��ال��ي��ري عيدا 
شرفان في بيروت، إضافة إلى تقرير 

عن فيلم لبناني قيد التصوير. 

LBC وزاهي على ...

 20:45 <       LBC

��ر زاه����ي وه��ب��ي ه����ذا امل���س���اء في 
ّ
ي��ت��ذك

الصعبة  طفولته  أي���ام  ل��ي��ل��ت��ك«،  »ال��ل��ي��ل��ة 
منهما،  عانا  اللذين  والحرمان  والفقر 
إضافة إلى بداياته في مهنة الصحافة. 
ف���ي ح��دي��ث��ه م���ع الصبايا  ���ز 

ّ
ي���رك ك��م��ا 

وبوالدته  ع��م��وم��ًا،  ب��امل��رأة  عالقته  على 
الزيات  راب����ع����ة  وزم���ي���ل���ت���ه  وب����زوج����ت����ه 

خصوصًا. 

القنطار مع بن جدو

»الجزيرة«       > 22:05

بعد إت��م��ام صفقة ت��ب��ادل األس���رى بن 
ح���زب ال��ل��ه وإس��رائ��ي��ل، ي��ت��ح��ّدث عميد 
مراحل  ع��ن  القنطار  سمير  األس����رى، 
في  اعتقاله  فترة  وخصوصًا  حياته، 
ال��س��ج��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ب��اش��رة على 
الهواء، وذلك في أجواء احتفالية، ضمن 
حلقة الليلة من برنامج »حوار مفتوح« 

مع غسان بن جدو. 

»سوبر ستار«: املنافسة األخيرة 

»املستقبل«       > 21:00 

بيطار  إي�����ل�����ي  ال����ل����ب����ن����ان����ي  ي����ت����ن����اف����س 
وال��س��ع��ودي ع��ب��د امل��ج��ي��د إب��راه��ي��م، في 
ال��ج��ول��ة األخ���ي���رة م���ن »س���وب���ر ستار« 
الفلسطيني  خ�����روج  ب��ع��د  غ����د،  م���س���اء 
مراد السويطي. وضيف الحلقة الفنان 
التصويت  نتيجة  راغ��ب عالمة. وتعلن 
الخميس املقبل في حفلة، يتّوج خاللها 

»سوبر ستار« العام. 

مشهد من 
املسلسل   


