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نصائح طبية لوجبة سحور صحية

القنوات المغربية والجزائرية تراهن على الكوميديا

يارا حسين

ال تقل أهمية السحور عن أهمية اإلفطار عند 
الصيام في شهر رمــضــان، ومــا يتم تناوله 
ــزود الـــجـــســـم بــالــطــاقــة  ــيــ عـــلـــى الـــســـحـــور ســ
واتخاذ  الطويلة،  الصيام  لساعات  الكافية 
ــيـــدة لـــوجـــبـــة الــســحــور  خــــيــــارات صــحــيــة جـ
فــي مستويات  كبيًرا  ــا 

ً
فــرق يحدث  أن  يمكن 

الــطــاقــة لــديــنــا، ويــســاعــد عــلــى الــصــيــام من 
دون التعرض لهبوط الطاقة وتقلبات املزاج 
والصداع. بداية من الضروري ذكر إرشادات 
عــامــة النــتــقــاء وجــبــة الــســحــور. إذ يــجــب أن 
تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على جميع 
الجسم  يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر 
)البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات 
واملــــعــــادن(، ألن وجــبــة اإلفـــطـــار قــد ال تكون 
ــاملــــغــــذيــــات الــــضــــروريــــة،  ــتــــزود بــ ــلــ كـــافـــيـــة لــ
فتساعد وجبة السحور على تزويد الجسم 
السحور  وجــبــة  أن تحتوي  كما يجب  بــهــا. 
عــلــى األطــعــمــة بــطــيــئــة الــهــضــم، الــتــي تـــزود 
الجسم بالطاقة دون أن تسبب أي إزعاج في 
الــجــوع للصائم خالل  املــعــدة أو العطش أو 

النهار.

البروتينات
فهو  السحور،  في  بالبروتني  بشدة  ينصح 
يــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى كــتــلــة الــعــضــالت، 
ونظام مناعي قوي. ويعتبر البيض واللحم 
والـــفـــول ومــنــتــجــات األلـــبـــان مـــصـــادر رائــعــة 
ــهــضــم بــبــطء 

ُ
لــلــبــروتــيــنــات. والــبــروتــيــنــات ت

ـــشـــعـــر بــالــشــبــع لــفــتــرة أطــــــول، كــمــا أنــهــا 
ُ
وت

تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار مــســتــويــات الــســكــر 
ما  بتناول  الصيام. وينصح  أثناء  الــدم  في 
ــرام لــحــم، أو  يــعــادل 4 شــرائــح جــن أو 60 غـ
بيضتان أو طبق صغير من اللبنة أو كوب 

من البقوليات )مثل الفول(.
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات املـــعـــقـــدة: تــعــتــبــر األطــعــمــة 
ــدة، مــثــل  ــقــ ــعــ الـــغـــنـــيـــة بــــالــــكــــربــــوهــــيــــدرات املــ
ــان والـــفـــواكـــه  ــوفـ خــبــز الــقــمــح الـــكـــامـــل والـــشـ
والخضراوات، ضرورية أثناء الصيام ألنها 
ــول لــلــهــضــم، مـــا يساعد  ـــا أطــ

ً
تــســتــغــرق وقـــت

لفترة  الطاقة  مستويات  على  الحفاظ  على 
املتناولة  الكمية  بــأن تكون  أطــول، وينصح 
بما يــعــادل كــوًبــا واحــــًدا مــن األرز البني أو 
ربــع رغيف  أو  الكامل  الخبز  من  شريحتني 
ــة واحــــــــدة مــن  ــديــ خـــبـــز عـــربـــي أســـمـــر أو زبــ

منوعات
الرياضة 
اليومية

لندن ـ العربي الجديد

 
ّ

ــانـــي فــــي ظـــل ــثـ ــان لـــلـــعـــام الـ  شـــهـــر رمــــضــ
ّ

 يـــحـــل
استمرار تفشي فيروس كورونا. وتمامًا كالعام 
املاضي ينصح األطباء بمتابعة النشاط والحركة 
فــي املــنــزل أو فــي املــســاحــات الــعــامــة بــعــيــدًا عن 
االكتظاظ. ويقدم املدرب الشخصي، فيصل عبد 
 نحو كيفية 

ً
ــلــه، عبر مــوقــع »إنــســايــدر«، دلــيــا ل ا

التمارين خال هذا الشهر. يرى عبد  ممارسة 
يــتــفــاعــلــون بشكل مختلف عن  ه أن األفــــراد  ــ ل ـ ـ ل ا
بعضهم البعض مع الــصــوم، لــذا يجب على كل 
إلــى جسده. وينصح بإبقاء  شخص االستماع 
ــاعـــات الـــنـــهـــار، مثل  ــبـــات خــفــيــفــة فـــي سـ ــتـــدريـ الـ
املشي السريع، وتوفير أي تمارين أكثر كثافة 
حتى بعد اإلفطار. وإذا كنتم ترغبون في القيام 
الله بالقيام  ـوزن، ينصح عبد  ـ ـ ل ا بتمارين ثقيلة 

ــبــاكــر قــبــل الــســحــور، حتى  بــهــا فـــي الــصــبــاح ال
تــتــمــكــنــوا مـــن الـــتـــزود بــالــطــاقــة بــشــكــل صحيح 
ــبــدء نظام  بعد ذلـــك. وال ينصح على اإلطـــاق ب
تمرين جديد خــال شهر رمــضــان. بــل يشرح 
ــى االستمرار  ــه »يجب أن تتطلعوا بالتأكيد إل أن
ــبــقــاء نــشــطــن، لكنني ال أوصــي  فــي الــحــركــة وال
بــبــدء نــظــام تــمــاريــن مــرهــقــة جــديــد بــالــكــامــل«. 
وإذا كنتم ال تمارسون الرياضة على اإلطــاق 

ــلــه بالحركة الخفيفة،  فــي الــعــادة، ينصح عبد ال
»ال يــنــبــغــي مــمــارســة تـــدريـــب مــكــثــف عــنــدمــا ال 
ــة«.  ــطــاق تــكــونــون قــد حصلتم على الترطيب وال
ويـــوصـــي بـــالـــذهـــاب فـــي نـــزهـــة عــلــى األقــــــدام أو 
تجربة بعض التمارين منخفضة الكثافة. وقد 
تتغير مستويات اللياقة البدنية بشكل مؤقت 
خال رمضان، لذا على الصائم أن يتذكر بأنه 

من املهم أن يكون واقعيًا.

الــحــبــوب الــكــامــلــة. الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه:  
الخضراوات والفواكه غنية باأللياف التي 
تعمل على إبــطــاء مــعــدل هضم الــطــعــام في 
املــعــدة، وتــزيــد مــن الشعور باالمتالء لفترة 
أطــول، وبالتالي تقلل من الشعور بالجوع، 
كما أنــهــا تساعد على منع اإلمــســاك، وهي 
غــنــيــة بــالــفــيــتــامــيــنــات واملـــعـــادن الــضــروريــة 

رب ما ال 
ُ

لصحة جيدة. السوائل: من املهّم ش
يقل عن 2-3 أكواب من السوائل في السحور 
لــتــجــنــب الــشــعــور بــالــعــطــش خــــالل ســاعــات 
الصيام، واملاء هو الخيار األفضل للترطيب. 
ومـــــن الــــســــوائــــل املـــحـــبـــذ تـــنـــاولـــهـــا عــصــائــر 
ــر الــــديــــن والــتــمــر  ــمـ ــبــيــعــيــة وقـ

ّ
الـــفـــواكـــه الــط

الهندي، الحتوائها على الفيتامينات التي 

تــمــد الــجــســم بــالــنــشــاط والــحــيــويــة وتــقــوي 
جهاز املناعة، باإلضافة إلى الحليب املدعم 
ــذي يـــمـــنـــح الـــجـــســـم طــاقــة  ــ ــ بـــالـــكـــالـــســـيـــوم الـ
 عن 

ً
إضــافــيــة وبــروتــيــنــا وكــالــســيــوم فــضــال

املاء. كما ُيمكن تناول الفواكه والخضراوات 
الــغــنــيــة بــاملــاء والــتــي تــســاعــد الــصــائــم على 
مــقــاومــة الــعــطــش، مــثــل الــبــطــيــخ والــبــرتــقــال 

والخيار والخس والسلطة الخضراء.
 وفـــيـــمـــا يـــأتـــي أمـــثـــلـــة عـــلـــى وجـــبـــة ســـحـــوٍر 

متكاملة:
ــن تـــوســـت الـــقـــمـــح الــكــامــل  • شـــريـــحـــتـــان مــ
مــع الـــفـــول، ويــضــاف فــوقــهــا الــبــيــض املقلي 

والطماطم الطازجة.
• الــبــيــض املــخــفــوق مـــع الــســبــانــخ وجــبــنــة 
ــلـــف فــــي خـــبـــز الـــتـــورتـــيـــال مــن  الـــفـــيـــتـــا، ثــــم ُيـ

الحبوب الكاملة.
• قــطــعــة مــــن ســـمـــك الـــســـلـــمـــون املــــدخــــن مــع 
األفوكادو والبيض املقلي، مع شريحة خبز 
من الحبوب الكاملة أو حفنة من األرز البني.

• سلطة مصنوعة من البيض املسلوق مع 
الــســلــطــة الــخــضــراء مــن الــبــنــدورة والــخــيــار 

والخس وقطع الخبز املحمص.
• الــشــوفــان املخبوز مــع الحليب واملضافة 

إليه الفواكه واملكسرات.
• لبنة مع خضراوات طازجة مع ربع رغيف 

خبز عربي أسمر.
األطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور: 
مــــدرات الــبــول مــثــل الــقــهــوة والـــشـــاي، ألنها 
تزيد من التبول وفقدان السوائل. وإن كان 
وال بد، ُيفضل أن يكون املشروب غير مركز 
كالقهوة الخفيفة أو الشاي املخفف، ويمكن 

استبداله بالشاي األخضر.
األطــعــمــة اململحة مــثــل املــخــلــالت والــزيــتــون 
واملكسرات اململحة وكذلك األطعمة الحارة، 
ــد تزيد مــن الشعور بالعطش أثناء  ألنها ق

النهار. 
الحلويات »الثقيلة« مثل الكنافة والبقالوة 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــحـــلـــويـــات الــخــفــيــفــة مــثــل 
البودينغ أو املهلبية أو األرز باللن، ألنها 
تــعــطــي الــشــعــور بـــاالمـــتـــالء وتـــــزود الــجــســم 
بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام، ما 

يقلل الشعور بالتعب أثناء النهار.
)باحثة تحمل شهادة دكتوراه 
في تكنولوجيا الغذاء والصناعات الغذائية، 
تكتب مقاالت متخّصصة في الصحة 
»العربي الجديد«( الغذائية لـ

يجب تجنب تناول 
القهوة والشاي خالل 

وجبة السحور

ينتظر الجمهور 
المغربي برنامج »الفد 

تي في« مع حسن 
الفد

الرباط، الجزائر ـ العربي الجديد

ــنـــوات املــغــربــيــة الــرئــيــســيــة، هــذا  ــقـ تـــعـــول الـ
الــعــام أيــضــا، على الكوميديا والـــدرامـــا من 
أجــل جــذب الجمهور إلــى شاشاتها. وظهر 
ذلك واضحا من خالل مجموعة املسلسالت 
ــة والــكــومــيــديــة وبــــرامــــج الــكــامــيــرا  الـــدرامـــيـ

الخفية التي يبدأ عرضها اليوم.
وسيكون مشاهدو القناة األولــى املغربية، 
الــتــابــعــة لــلــتــلــفــزيــون املـــغـــربـــي، عــلــى مــوعــد 
مـــع »أحـــــالم ســيــتــي«، وهـــي ســلــســلــة هزلية 
من إخــراج مــراد الــخــودي، ومشاركة محمد 
خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، 
ــة آيـــــــت، والـــبـــشـــيـــر واكــــــــني، ومــحــمــد  ــ ــاديـ ــ ونـ
الــشــوبــي، ونــاصــر أقــبــاب، وفــاطــمــة الــزهــراء 
الحرش، ورجاء لطيفني. كما تعرض القناة 
السلسلة الهزلية »قــهــوة نــص نــص«، وهي 
من إخراج هشام الجباري، ومشاركة محمد 
بــاســو، وبــديــعــة الــصــنــهــاجــي، وســعــيــد آيــت 
باجة، وساندية تاج الدين، وفتاح الغرباوي. 
ــيــــت اإلفـــــــطـــــــار، تـــعـــرض  ــا مـــــع تــــوقــ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
»األولـــــــى« ســلــســلــة هــزلــيــة أخـــــرى هـــي »دار 
الهنا«، من إخــراج إدريــس الــروخ، ومشاركة 
محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد 
مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا 

تراب، ورشيد رفيق.
ــرج إدريـــــــــس الـــــــــروخ أكــــثــــر مـــــن عــمــل  ــ ــخــ ــ ــ وُي
عــلــى الــقــنــاة، بــمــا فـــي ذلـــك مــســلــســل »بــنــات 
العساس«، وهــو من بطولة عزيز الحطاب، 
وسعاد خيي، ودنيا بوطازوت، ومنى فتو، 

ومحسن مالزي، وساندية تاج الدين.
وسيتابع جمهور القناة مسلسال تاريخيا 
أسبوعيا بعنوان »ســالــف عـــذرا«، وهــو من 
إخـــراج جميلة الــبــرجــي، وبمشاركة كــل من 
هدى صدقي، وعباس كاميل، وربيع القاطي، 

وأمـــــال الـــتـــمـــار، وجـــــواد الـــســـايـــح. وتــعــرض 
القناة املغربية الثانية )األكثر مشاهدة في 
رمضان خالل السنوات املاضية(، املسلسل 
ــبـــحـــر«، وهــــو مـــن إخــــراج  الــــدرامــــي »بـــــاب الـ
شــوقــي الــعــوفــيــر ومـــشـــاركـــة ســامــيــة أقــريــو 
وإدريس الروخ ونورة الصقلي، كما تعرض 

برنامج »شاهد قبل الحذف«.
وبرمجت القناة الثانية السلسلة الكوميدية 
ــفـــاء بــركــة  ــراج صـ ــ ــ »كـــلـــنـــا مــــغــــاربــــة«، مــــن إخـ

ــة بـــشـــرى مـــالـــك، وبـــمـــشـــاركـــة محمد  ــابـ ــتـ وكـ
خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوتازوت 
ومريم الزعيمي ونــورا الصقلي وعبد الله 
ــكـــرود وزهــــــور ســلــيــمــانــي  ــاء عـ ــنـ ديــــــدان وسـ

وموس ماهر وهند بن جبارة.
كــمــا بــرمــجــت السلسلة الــهــزلــيــة »قــيــســاريــة 
أوفـــال« مــن إخـــراج ومــشــاركــة رشيد الــوالــي، 
إلى جانب نسرين الراضي، حمزة الفياللي، 
السعدية أزكــون، بن عيسى الجراري، هيثم 

مفتاح، املهدي شهاب، حسن عليوي ومريم 
قــدمــيــر. ويـــعـــود بــرنــامــج املــقــالــب »مشيتي 
فـــيـــهـــا« فـــــي مــــوســــم جـــــديـــــد، مـــــع تـــوقـــعـــات 

بمشاهدات عالية وجدل محتمل.
وينتظر الجمهور املغربي برنامج »الفد تي 
في« مع الكوميدي حسن الفد الذي تحولت 
ــزء مــن الثقافة  أعــمــالــه مــع الــســنــوات إلـــى جـ
ــبـــوع ســيــتــابــع جــمــهــور  ــل أسـ الــشــعــبــيــة. وكــ
القناة مسلسلني هما »دايزو لقوام« كل يوم 

اثنني، و»دار السلعة« كل يوم خميس.
ــر، فــتــقــدم الـــقـــنـــوات املحلية  ــزائـ ــجـ أمــــا فـــي الـ
مجموعة من األعمال الدرامية والكوميدية 
ــم  ــ ــــوسـ بــــــهــــــدف جـــــــــذب الـــــجـــــمـــــهـــــور، فـــــــي املـ
ــم خـــالل الــســنــة. وتــعــرض  الــتــلــفــزيــونــي األهــ
قــنــاة »الـــنـــهـــار« مــســلــســل »مــلــيــونــيــر« الـــذي 
تـــــقـــــول إنــــــــه يــــحــــمــــل الــــطــــابــــعــــني الــــــدرامــــــي 
والــكــومــيــدي فــي آن واحـــد، وهــو مــن بطولة 
بـــيـــونـــة، وحـــســـان كـــشـــاش، ونــبــيــل عــســلــي، 
وسارة لعالمة، وعادل شيخ، باإلضافة إلى 
التونسية عزة سليمان. كما تعرض القناة 
املـــوســـم الـــثـــالـــث مـــن الــســلــســلــة الــكــومــيــديــة 
ــــوس ومــــقــــيــــوس«، مــــن بـــطـــولـــة نــبــيــل  ــيـ ــ »دقـ
 
ّ
عــســلــي ونــســيــم حــــدوش. مــن جــهــتــهــا، تبث
قناة »الشروق« السلسلة الكوميدية »عقلية 
حابسة فالتسعني«، من إخــراج الفنان عبد 
الــقــادر جــريــو، ومــن بطولة محمد خساني 
ــانـــب ســلــســلــة  ــــى جـ ومــصــطــفــى لـــعـــريـــبـــي. إلـ
»خــالــي« الــتــي تــعــود فــي موسمها الــثــالــث، 
وهــــي مـــن بــطــولــة مــحــمــد خــســانــي. وتــقــول 
الـــقـــنـــاة إنـــهـــا حــظــيــت بـــإعـــجـــاب جــمــاهــيــري 
واســـــع. كــمــا يـــعـــود مــســلــســل »مـــشـــاعـــر« في 
ر في  جزء ثــاٍن، وهو من إخــراج تركي وُصــوِّ
تونس، ومــن بطولة حسان كشاش، ونبيل 
ــة إلـــى  ــافــ عـــســـلـــي، وســــــــارة لـــعـــالمـــة، بــــاإلضــ

شهرزاد كراشني ومراد أوجيت.

)Getty( ينصح بشدة بالبروتين في السحور

)Getty/تقوم النجمة الجزائرية بيونة ببطولة مسلسل »مليونير« )فريديريك سولوي

يرى عدد كبير من الصائمين أن وجبة السحور ليس بأهمية وجبة اإلفطار، وهو اعتقاد خاطئ من الناحية الصحية. نقّدم هنا نصائح 
لتناول وجبة سحور صحية كل يوم في هذا الشهر
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وتــمــثــل »ســعــدي - جــوهــر« مــنــافــســا ومــهــددًا 
فعليا لتامر مرسي - صاحب »سينرجي«- إذ 
تتولى شركته دائما إخراج كثير من الحمالت 
احتفالية  وآخرها  والرئاسة،  للدولة  التابعة 
ــيــــاوات، الـــتـــي تــمــيــزت بــاحــتــرافــيــة  نــقــل املــــومــ
العناني،  اآلثـــار، خالد  عالية، ما شجع وزيــر 
وقتها ملخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لــوقــف مسلسل »املـــلـــك« الـــذي شــهــد الــبــرومــو 
فــادحــة. ليس ذلــك فقط،  الترويجى له أخطاء 

 »سعدي - جوهر« كان اسمها مطروحا 
ّ
بل إن

من  أكثر  منذ  تامر مرسي،  مكان   
ّ

ليحل بقوة 
عام ونصف العام.

لــم تتغير خــريــطــة الــشــركــات الــتــي تــعــمــل مع 
الشركات  تلك   

ّ
إن إذ  و»املتحدة«،  »سينرجي« 

ــلـــة شـــركـــة  مــــضــــطــــرة إلـــــــى الــــعــــمــــل تــــحــــت مـــظـ
املخابرات، وذلك لضمان عرض أعمالها على 
ــروب« الــتــي تشترك  قــنــواتــهــا، مــثــل »الـــعـــدل غــ
في السباق الرمضاني بعملني ليسرا ونيلي 

القاهرة ـ العربي الجديد

الرمضاني  الدرامي  املوسم  يشهد 
هذا العام، في مصر، زيادة في عدد 
املسلسالت املنتجة من قبل شركة 
»املــتــحــدة  للمجموعة  املــمــلــوكــة  »ســيــنــرجــي« 
لــلــخــدمــات اإلعـــالمـــيـــة«، الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
الــــعــــامــــة. زيــــــــادة عـــــدد املـــســـلـــســـالت املــنــتــجــة، 
ــادة فـــي املــيــزانــيــات مــقــارنــة بــالــعــام  ــ يــعــنــي زيـ
 هــــنــــاك مــســلــســالت، 

ّ
أن ــــي، خـــصـــوصـــا  ــاضـ ــ املـ

املخابرات  ملفات  مــن   - مــرتــدة«  »هجمة  مثل 
املــصــريــة الــحــديــثــة، بــطــولــة أحــمــد عـــز وهــنــد 
تــّم تصوير بعض مشاهدها خــارج  صــبــري- 
ــى املـــاليـــني الـــتـــي أنــفــقــت  مـــصـــر، بـــاإلضـــافـــة إلــ
عــلــى مسلسل »املـــلـــك« والــــذي تــم إيــقــافــه إلــى 
التي جرى تصويرها،  املشاهد  حني مراجعة 
بعدما كان فريق العمل قد اقترب من االنتهاء 

من التصوير.
يشهد هذا العام، أيضا، دخول شركة »سعدي 
- جـــوهـــر« وهــــي مـــن كـــبـــار ســــوق اإلعـــالنـــات 
فــي مصر، إلــى مجال اإلنــتــاج الــدرامــي للمرة 
نـــيـــوتـــن« للنجمة  األولـــــــى، بــمــســلــســل »لــعــبــة 
ــــي، وتــألــيــف وإخــــــراج تـــامـــر مــحــســن.  مــنــى زكـ

التوليفة الدرامية 
التي يبحث عنها الجمهور 

ما زالت غائبة

يعمل عدد من 
الشركات تحت مظلة 

»المتحدة« لضمان 
حضورها في السوق

تبتعد حياة الفهد 
عن األعمال المثيرة للجدل 

التي قدمتها أخيرًا

2223
منوعات

دنيا  بمسلسل  كاملعتاد، وهشام جمال  كريم 
الجنايني  )15 حــلــقــة(، وطــــارق  غــانــم  ســمــيــر 
بمسلسل ريهام حجاج - يتولي زوجها رجل 
األعـــمـــال أحــمــد حـــالوة تــمــويــل أعــمــالــهــا، منذ 

قدمت بطوالتها األولى العام املاضي.
ــركــــات ونـــجـــوم  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هـــنـــاك شــ
يعملون خارج »املجموعة املتحدة« وتعرض 
أعمالهم على قنوات مثل »املحور« و»النهار« 
و»صــــــدى الـــبـــلـــد«، وبــعــضــهــا مــحــســوب على 

جهاز األمن الوطني، ومنهم غادة عبد الرازق 
بمسلسلها  وزيــنــة  غــــزال«،  »لــحــم  بمسلسلها 
»كله بالحب«، وجمال سليمان، وسهر الصايغ 
بمسلسل »الــطــاووس«، واملنتجان منى قطب 
نــاس«  وإبــراهــيــم حــمــودة بمسلسلهما »والد 
لصبري فواز وعدد كبير من النجوم. وهناك، 
أيضا، مصطفى شعبان وعمرو سعد، اللذان 
ولــذلــك لجآ  قائمة »ســيــنــرجــي«  مــن  استبعدا 
إلى العمل مع املنتج صادق الصباح، إذ صّورا 
في  بــالــكــامــل  الــجــدعــنــة«  »مــلــوك  مسلسلهما 
 أحــداثــه تــدور في مصر، وذلك 

ّ
لبنان، رغــم أن

الــذي يعمل  الصباح  لغضب »سينرجي« من 
باستمرار مع »إم بي ســي«، وتــم ترحيله من 
مــطــار الــقــاهــرة مــنــذ أكــثــر مـــن ثـــالث ســنــوات، 
عندما بدأت »املتحدة« احتكار السوق لرفضه 
الخضوع لشروطها، ومنذ ذلك الحني، يصور 

أعماله في لبنان.
ــا رمــضــان 2021، بعرض  ينطلق مــوســم درامـ
بني  املتنوعة  األعــمــال  مــن  مختلفة  مجموعة 
الـــدرامـــا واألكـــشـــن والــكــومــيــدي والــتــاريــخــي، 
ــــي تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع مـــخـــرجـــني يــنــتــمــون  ــتـ ــ والـ
إلـــى مــــدارس مــتــنــوعــة، وبــطــولــة بــاقــة مــن أهــم 
ــال. عـــلـــى قــنــاة  ــ ــيـ ــ الـــفـــنـــانـــني مــــن مــخــتــلــف األجـ
املـــتـــحـــدة«،  »املـــجـــمـــوعـــة  لــــ املــمــلــوكــة   »DMC«
ستعرض حصريا مسلسالت »هجمة مرتدة« 
بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، 
ــد فـــــؤاد ســلــيــم، تــألــيــف بـــاهـــر دويــــــدار،  ــمـ وأحـ
وإخراج أحمد عالء الديب، و»موسى« بطولة 
مــحــمــد رمــــضــــان، وســمــيــة الـــخـــشـــاب، ومــنــذر 
ريـــاحـــنـــة، وريـــــــاض الـــخـــولـــي، وســـيـــد رجــــب، 
تــألــيــف نــاصــر عــبــد الــرحــمــن وإخـــــراج محمد 
ســـالمـــة، و»لــعــبــة نــيــوتــن« بــطــولــة مــنــى زكـــي، 
فــراج، وسيد رجب،  ومحمد ممدوح، ومحمد 

تأليف وإخراج تامر محسن.
وكان من املفترض أن يعرض مسلسل »امللك«، 
وماجد  مــبــارك،  يوسف، وصبا  عمرو  بطولة 
املـــصـــري، ومــحــمــد لــطــفــي، ســيــنــاريــو وحـــوار 
شيرين وخالد دياب، لكن صدر قرار بإيقافه، 
وهو مأخوذ عن روايــة »كفاح طيبة« لألديب 
املصري الراحل، نجيب محفوظ، ومن إخراج 
 ،»ON TV« قـــنـــاة  وعـــلـــى  ــاوي.  ــبــ ــنــ املــ حـــســـني 
املــمــلــوكــة أيــضــا لــشــركــة املــخــابــرات ستعرض 
حصريا مسلسالت »االختيار 2: رجال الظل« 
بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإنجي 
ــاء أبــــو الـــيـــزيـــد، تــألــيــف هــانــي  ــمــ ــقــــدم، وأســ املــ
سرحان وإخــراج بيتر ميمي، و»نجيب زاهي 
وأنوشكا،  الــفــخــرانــي،  يحيى  بطولة  زركـــش« 
وهالة فاخر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج 
ــراب« بطولة  ــ شــــادي الــفــخــرانــي، و»نــســل األغــ
كــرارة، ومــي عمر، تأليف  أحمد السقا، وأمير 
وإخراج محمد سامي، و»بني السما واألرض« 
بطولة هــانــي ســالمــة، ويــســرا الــلــوزي، ودرة، 
ونــجــالء بــدر، سيناريو وحـــوار إســالم حافظ 

وإخراج محمد جمال العدل.
»CBC« حصريا مسلسالت:  قناة  وستعرض 
»حـــرب أهــلــيــة« بطولة يــســرا، وبــاســل خياط، 
تأليف أحمد  وجميلة عــوض، وأروى جــودة، 
ــادل ســلــطــان وإخـــــراج ســامــح عــبــد الــعــزيــز،  عــ
ومحمد  كــريــم،  نيللي  بطولة  الكسر«  و»ضــد 
الدالي  عمرو  تأليف  الخميسي،  ولــقــاء  فـــراج، 
وإخــــراج أحــمــد خــالــد، و»الــلــي مــالــوش كبير« 
بطولة ياسمني عبد العزيز، وأحمد العوضي، 
وخالد الصاوي، تأليف عمرو محمود ياسن 

وإخراج مصطفى فكري.
ــتـــعـــرض الـــقـــنـــاة مــســلــســل »الـــقـــاهـــرة  كـــمـــا سـ
كابول« بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، 
وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل 
الرحيم كمال وإخراج  الحلفاوي، تأليف عبد 
حسام علي، ومسلسل »كل ما نفترق« بطولة 
ريــهــام حــجــاج، ورانـــيـــا يــوســف، وعــمــرو عبد 
الــجــلــيــل، وأحــمــد فــهــمــي، وأيـــن عــامــر، تأليف 

محمد أمني راضي وإخراج كريم العدل.

ربيع فران

من دون أدنى شك، ما زال لبنان يسعى إلى 
الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه فـــي صــنــاعــة الـــدرامـــا 
درامية  بأعمال  يشي  ال  الحال   

ّ
لكن املحلية، 

جـــديـــدة. مـــجـــددًا، يــحــاصــر بــعــض أصــحــاب 
املصالح الضيقة اإلنتاج الدرامي في لبنان. 
 بــعــض املـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة 

ّ
األدهــــــى أن

إدارج هذه  فــي  منافس  إلــى شــريــك  تحولت 
ــة، عـــلـــى قــائــمــة  ــنـ األعــــمــــال طــــــوال فـــتـــرة الـــسـ

العرض اليومي.
ــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــام  ــ ــدرامــ ــ تــــراجــــع اإلنـــــتـــــاج الــ
قيام  بالطبع  والسبب  واضـــح،  بشكل   2020
 ،2019 األول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة 
ودخـــول لبنان فــي وضــع اقــتــصــادي صعب، 
عديدة،  فنية  قطاعات  على  تأثيره  انعكس 

التلفزيون وإنتاجاته على رأسها.
وانعكس األمر سلبا على التعاطي مع الواقع 
 
ّ
الــجــديــد الـــخـــاص بــاألعــمــال الـــدرامـــيـــة، لــكــن

تقف مكتوفة  لم  املحلية  اللبنانية  املحطات 
األيـــدي أمـــام هــذا الــواقــع، بــل اتــخــذت موقف 
الــصــورة،  تنجلي  ريثما  املــحــارب،  استراحة 

مــع املــخــرج املــصــري خيري بــشــارة، وعــودة 
ســامــيــة الـــجـــزائـــري بــمــشــاركــة أيــمــن زيـــدان 
تحسني  حسام  للفنان  األول  النّص  بطولة 
بيك ويحمل اسم »الكندوش«. كما يحضر 
ــي الــبــيــئــة  ــدة فــ ــديــ ــــوري مـــــرة جــ ــنـ ــ عـــبـــاس الـ
الشامية بعد دور »أبو عصام« الشهير في 
»بــاب الــحــارة« وذلــك ضمن مسلسل »حــارة 

القبة« بدور »أبو العز«.
 
ّ
أن الــســوريــات  النجمات  علمت  املقابل،  فــي 
الــدرامــا املشتركة لن يمّكنهن  الحضور في 
مــن الــظــهــور املــطــلــوب فــي مــوســم رمــضــان، 
لـــذا يــشــهــد املــوســم الــحــالــي عــــودة بــامــتــداد 
ــار  ــع لــلــنــجــمــات الـــســـوريـــات ضــمــن إطـ ــ واسـ
األعـــمـــال الــدرامــيــة، وال سيما الــشــامــيــة، إذ 
ثاني  بطولة  بــشــار  كــاريــس  الفنانة  تتابع 
مواسم مسلسل »سوق الحرير«، وتشاركها 
البطولة الفنانتان نادين تحسني بيك وقمر 
خــلــف، كــمــا تحضر الــفــنــانــة ســالفــة معمار 
في بطولة مسلسل »حــارة القبة«، وتشارك 
ـــي بــطــولــة  الـــفـــنـــانـــة ســــــالف فــــواخــــرجــــي فــ
مــســلــســل »الــــكــــنــــدوش« بــمــشــاركــة الــفــنــانــة 

شكران مرتجى.
ل الفنانة نسرين طافش ضمن 

ّ
بدورها، تط

ــــى جــانــب  مــســلــســل »املـــــــــداح« فــــي مـــصـــر، إلـ
الفنان حــمــادة هــالل، بعدما كــان مــن املقرر 

عدنان حمدان

ــانـــي لـــعـــام 2021  ــم الـــرمـــضـ يــحــضــر املــــوســ
 عودة أكثر غزارة على صعيد اإلنتاج 

ً
حامال

الــســوري. ورغــم حضور معظم النجوم في 
األعمال الدرامية، واملشاركة في مسلسالت 
نجزت في لبنان واإلمارات ومصر واألردن 

ُ
أ

السورية  الــدرامــيــة  التوليفة   
ّ
لكن والــعــراق، 

التي يبحث عنها الجمهور ما زالت غائبة 
عــن الــشــارع وتــســاؤالتــه، وإن حــضــرت هذا 

العام جزئيا أكثر من قبل.
ــهـــور عــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمـ ــجـ ــقـــب الـ ــرتـ يـ
املــســلــســالت االجــتــمــاعــيــة والــكــومــيــديــة في 
ظل غياب املشهد التاريخي وهيمنة البيئة 
أقل  وأخــرى  إنتاجات ضخمة  في  الشامية 
ميزانية، فلم تتمرد الكاميرات خارج نطاق 
الحارة الشامية التقليدية، بل توغلت أكثر 
بني  املــمــتــدة  الــزمــنــيــة  الحقبة  تفاصيل  فــي 
العثماني والــفــرنــســي، وجــاءت  االحــتــاللــني 
الكثير من اإلسقاطات  مواربة لزمن يحمل 
العشاق«.  »خــريــف  مسلسل  فــي  السياسية 
الــذي يحمله موسم رمضان 2021 من  فما 

اختالفات للدراما السورية؟
وجد املمثل السوري في الغياب عن الدراما 
ضريبة أكثر من الحضور، فاملشهد الدرامي 
لم يتبدل والصناعة ال تبحث عن مشاريع 
يحدث  كــان  كما  نجم  اســم  تحمل  مستقلة 
مع الفنانني الكبار، مثل سامية الجزائري، 
ــمـــن زيـــــــدان، وأمـــــل عـــرفـــة وغـــيـــرهـــم، لــذا  وأيـ
الحضور لعام  التأخر في   

ّ
أن النجوم  وجد 

آخــــر قـــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي 
عــودة  مــوســم 2021  ليشهد  واالقـــتـــصـــادي، 
»السنونو«  مسلسل  ضمن  العظمة  يــاســر 

واستعاضت بالدراما التركية كبديل خاص 
عن األعمال الدرامية اللبنانية املحلية.

اللبنانية  الجعبة  تــبــدو   ،2021 رمــضــان  فــي 
فارغة من األعمال التي حفلت بها السنوات 
من  ُيذكر، مجرد محاولة  ال جديد  السابقة. 
فضائية »MTV« اللبنانية ملسلسل بعنوان 
وإنــتــاج  كــلــوديــا مرشليان،  كتابة  »راحــــوا«، 
وإخــــــراج نــديــم مــهــنــا، بــــدأ عــرضــه األربـــعـــاء 
املــــاضــــي، عـــلـــى أن يــســتــكــمــل فــــي الــبــرمــجــة 

اليومية الرمضانية على الشاشة نفسها.
تــعــرض املــحــطــات الــلــبــنــانــيــة مــجــمــوعــة من 
ــشــتــركــة لــهــذا املــوســم، 

ُ
ــمـــال الــعــربــيــة امل األعـ

لكسب ما تبقى من جمهور التلفزيون. من 
جديد، تبدو فضائية »MTV« سباقة لشراء 
ــتـــاجـــات الــعــربــيــة املــشــتــركــة لــهــذا  ــرز اإلنـ ــ أبـ
املـــوســـم، ومــنــهــا مــســلــســل »لـــلـــمـــوت«، قصة 
نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة 
خــالــد الــقــيــش، ومـــاغـــي بـــو غــصــن، وبــاســم 
ــيـــال رحــــمــــة. كــــذلــــك، تــعــرض  ــيـ مــغــنــيــة، ودانـ
عمل  وهــو   ،»2020« عنوان  يحمل   

ً
مسلسال

ــال انـــتـــظـــاره بــعــد تــعــثــر تــصــويــره خــالل  طــ
العام املاضي بسبب جائحة كورونا.

ــة، نـــاديـــن  ــيـ ــانـ ــثـ يــجــمــع املـــســـلـــســـل، لـــلـــمـــرة الـ
نسيب نجيم مــع قــصــي خــولــي، قــصــة بــالل 
ــادات، ونـــاديـــن جـــابـــر وإخــــــراج فيليب  شــــحــ
اللبنانية، فتبدو   »LBCI« أسمر. أما محطة
 عــن املــشــهــد الـــدرامـــي الــخــاص 

ً
بــعــيــدة قــلــيــال

برمضان هذا العام، لتستكمل عرض بعض 
املــســلــســالت الـــســـوريـــة، مــثــل الـــجـــزء الــثــانــي 
 ،

ّ
مـــن »ســـــوق الـــحـــريـــر«، إخــــــراج مـــؤمـــن املــــال

إخراج   ،2020 إنتاج  الياسمني«،  و»بانتظار 
ســمــيــر حـــســـني، ومــســلــســل »زنــــــود الـــســـت«، 
ــــى جــــانــــب مــتــابــعــة  إخــــــــراج نــــذيــــر عــــــــواد، إلــ

عــــرض مــســلــســل لــبــنــانــي بــعــنــوان »رصــيــف 
ــبــقــي 

ُ
الـــغـــربـــاء« لــلــمــخــرج إيـــلـــي مــعــلــوف، وت

الثالث  الــجــزء  هما  تركيني،  مسلسلني  على 
ــــوع«، و»ابــنــة الــســفــيــر«. كما  مــن »عــشــق ودمـ
الــجــزء  اللبنانية  »الــجــديــد«  محطة  تــعــرض 
الـــحـــادي عــشــر مـــن مــســلــســل »بــــاب الـــحـــارة« 

من إخراج محمد زهير رجب، باإلضافة إلى 
جـــزء جــديــد مــن مسلسل »الـــبـــاشـــا«، إخـــراج 

جورج روكز.
في انتظار معرفة نتائج أو ردود الفعل حول 
هــــذه املــجــمــوعــة فـــي رمـــضـــان، عـــمـــدت بعض 
شــركــات اإلنـــتـــاج إلـــى تــأجــيــل أعــمــال درامــيــة 

تــاون«،  »داون  ومنها  للموسم،  تجهز  كانت 
إخـــراج زهــيــر قــنــوع وإنــتــاج »فــالــكــون فيلم«، 
التي عزت سبب التأجيل إلى انتشار فيروس 
كــورونــا، واعــدة ببدء العرض مع حلول عيد 
»ظل«  مسلسل  تصوير  تأجل  وكذلك  الفطر، 
للمنتج مفيد الرفاعي، وإخراج محمد خيري.

الــرمــضــانــي الحالي  املــوســم  أن تحضر فــي 
سابق  تصريح  بحسب  السورية،  بالدراما 

لها.
ــانـــات ســـــوزان  ــنـ ــفـ ــقــــابــــل، الـ وتـــغـــيـــب، فــــي املــ
نجم الــديــن، وأمـــل عــرفــة، ورنـــا شميس عن 
الــبــطــولــة، فـــي حـــني تــحــجــز صــفــاء ســلــطــان 
البطولة ضمن مسلسل »خريف  مقعدًا في 
ــوار حـــال رجــــب، وتحضر  الــعــشــاق« إلـــى جــ
كندة حنا في »الكندوش«، ونظلي الرواس 
الفنانة  في »على صفيح ساخن« بحضور 

الجزائرية أمل بوشوشة.
وفـــــي حــــني يـــتـــرســـخ غـــيـــاب نـــجـــوم الــصــف 
املحلية، نشاهد  السورية  الدراما  األول عن 
الفنانة  ثنائية مع  الفنان قصي خولي في 
مسلسل  في  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية 
إلــــى جــانــب  بــاســل خــيــاط   

ّ
»2020«، ويـــطـــل

الــفــنــانــة يــســرا فــي مسلسل »حـــرب أهــلــيــة«، 
ويحضر قيس الشيخ نجيب كضيف شرف 
فــي املسلسل املــصــري »هجمة مــرتــدة«، في 

حني يغيب مكسيم خليل عن املوسم.
ذلك ما دفع بنجوم الصف الثاني للحضور 
ــال مــحــلــيــة ومـــشـــتـــركـــة، ما  ــمـ فـــي بــطــولــة أعـ
يعيد تعريف مفهوم نجم الصف األول في 
املتدهور  املحلي  السورية بنطاقها  الدراما 
فنشاهد  املتوازن،  غير  العربي  وحضورها 
خــالــد الــقــيــش ومــحــمــد األحـــمـــد فـــي بطولة 
املــســلــســل املــشــتــرك »لــلــمــوت«، كــمــا نشاهد 
في  إسماعيل  وســامــر  عمايري  املنعم  عبد 

بطولة مسلسل »داون تاون«.

العربي المشترك ينعش المسلسالت اللبنانيةابتعاد عن جحيم الواقع وغرق في البيئة الشامية
ما زالت محاوالت بعض 

المنتجين اللبنانيين تعمل 
على صناعة أعمال 

درامية محلية، رغم 
تهميش هذه الصناعة 

ومعاناتها

الدوحة، الكويت ـ العربي الجديد

استطاعت الدراما الخليجية خالل العقد األخير 
أن تــحــجــز لــنــفــســهــا مـــقـــعـــدًا مــهــمــا فــــي الــســبــاق 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي. ومـــا زاد مــن انــتــشــار هــذه 
ــاع الـــدرامـــا إلـــى األعــمــال 

ّ
األعــمــال هــو اتــجــاه صــن

املــثــيــرة لــلــجــدل، والــعــبــور إلـــى عــالــم الــتــابــوهــات، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــطـــرق إلـــــى مـــواضـــيـــع ســيــاســيــة 
الواقع  الخليجي من وحــي  املنتج  يراها  وأمنية 
العربي اليومي. هنا أبرز األعمال الخليجية التي 

ستعرض ابتداًء من اليوم:
مارغريت: تقدم الفنانة الكويتية حياة الفهد هذا 
املوسم مسلسل »مارغريت«، وهو عمل اجتماعي 
ال يخلو من الكوميديا، لتخرج من إطار األعمال 
السنوات  فــي  فيها  الــتــي شــاركــت  للجدل  املثيرة 

األخيرة، وكان آخرها مسلسلها »أم هارون«.
ُيشارك في املسلسل كل من حسن البالم، وسعاد 
علي، وزينب غــازي، ونــواف النجم، ومــن تأليف 
األخوين علي ومحمد شمس ومن إخــراج باسل 

الخطيب.
الــتــجــول: فــي جـــوٍّ يــوصــف بالكوميديا  مــمــنــوع 
النابعة من صميم  القلبية  السوداء والضحكات 
املــعــانــاة، يــعــود الــســعــودي نــاصــر القصبي هــذا 

املوسم على MBC في »ممنوع التجّول«، ليّسلط 
الــضــوء على كيفية تعاُيش األفـــراد مــع الظروف 
ــاء كـــورونـــا على  االســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــهــا وبــ
ــد الــشــمــرانــي،  ــ الـــعـــالـــم. ويـــشـــارك فـــي الــعــمــل راشـ
العلي،  وإلــهــام  املالكي،  وفــايــز  الحبيب،  وحبيب 

وأسيل عمران.
استديو 21: يروي املسلسل حكاية قناة فضائية 
ــط 

ّ
ــقــــّرر مــالــكــهــا املــتــســل عـــلـــى شــفــيــر اإلفــــــــالس، يــ

واملحتال موصلة العمل رغم استمرار الخسائر، 
بــني صاحب  تــدور  فــي خضّم يوميات كوميدية 
القناة واملوظفني من جهة، وبني املوظفني أنفسهم 
مــفــارقــات طريفة ضمن حلقات  مــن جهة أخـــرى. 
منفصلة – متصلة. العمل من إخراج محمد دحام 
الشمري، وبطولة علي الحميدي، وخالد الفراج، 
وحــبــيــب الــحــبــيــب، وتــغــريــد الــهــويــش، والــعــنــود 

سعود، وماجد مطرب، وريماس منصور، وعبد 
العزيز نصار، وخالد املظفر.

التي  املعاناة واآلالم  »ِمــن صميم  نــاش:  شليوي 
ــة الــفــقــيــر )شــلــيــويــح(  ــدرســ ــارس املــ ــ يــعــيــشــهــا حــ
ــــد 

َ
ــــول

ُ
ــي(، ت ــ ــاشــ ــ ــة الـــبـــســـيـــط )نــ ــنـ وســــائــــق الـــشـــاحـ

ــد الـــلـــه  ــبـ ــل عـ ــثـ ــمـ ــعــــرف املـ ــذا يــ ــكــ ــكــــات«، هــ الــــضــــحــ
السدحان عن مسلسل »شيلوي ناش« الكوميدي 

ستمّد من حقبة السبعينيات.
ُ
وامل

الروح والراية: في إطار اجتماعي يجتمع املخرج 
السوري منير الزعبي مع الكاتبة الكويتية أنفال 
الدويسان في مسلسل اجتماعي بعنوان »الروح 
والراية«. عودة إلى حقبة التسعينيات من القرن 
املــاضــي، ورصـــد واقـــع الــعــالقــات اإلنــســانــيــة بني 
أفــراد األســرة الواحدة. تشارك في البطولة زهرة 
عــرفــات، ويعقوب عبد الــلــه، وهــبــة الـــدري، وفهد 

البناي، وإيمان الحسيني.
أمــيــنــة حـــــاف: مـــجـــددًا طــــرح اجــتــمــاعــي فـــي قــالــب 
كوميدي لظاهرة تعدد الزوجات. هكذا نتابع قصة 
فضالة،  إلهام  املمثلة  دورهــا  تلعب  التي  »أمينة« 
بعد قــرارهــا الــــزواج مــن رجــل مــتــزوج مــن 3 نساء 
ــريـــات. »أمــيــنــة حــــاف« إخــــراج ســائــد الـــهـــواري،  أخـ
وبــطــولــة املــمــثــلــة إلـــهـــام فــضــالــة، طـــيـــف، وشــهــاب 

جوهر، وخالد العجيرب، وعبد الله الطليحي.

المخابرات على كرسي المخرج

قصي خولي ونادين نسيب نجيم في 2020 )الصبّاح لإلنتاج(

ناصر القصبي 
في ممنوع 
)MBC( التجول

أيمن زيدان في »الكندوش« )فيسبوك(

)MBC( »أحمد السقا وأمير كرارة في »نسل األغراب

تواصل شركة »سينرجي« المصرية إنتاج مسلسالت تحتفي بالقبضة األمنية وبطوالت الجيش، 
مقابل إقصاء معظم منافسيها من السوق. هنا، أبرز األعمال التي ستعرض في رمضان

الدراما المصرية

الدراما الخليجية: مسلسالت جاهزة

فنون وكوكتيل
رمضان 2021

على الشاشة

إضاءةرصد

مع حلول الموسم 
الرمضاني، ورغم حظر 

شركات اإلنتاج العربية من 
العمل في القاهرة، لصالح 

شركة »سينرجي«، تبقى 
معظم األعمال المصرية 

المصورة في الخارج، 
موضع منافسة شديدة 
ضمن السوق المصري 
نفسه، خصوصًا أّن اسم 

غادة عبد الرازق )الصورة( 
يعتبر واحدًا من األسماء 
المنافسة جدًا لزميالتها 

في رمضان. ويُشّكل عرض 
آخر أعمال الممثل الراحل 

يوسف شعبان »ملوك 
الجدعنة« هذا العام، سبقًا 

ومادة دسمة للمتابعين.

في الخارج

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


