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لندن ـ العربي الجديد

ّ
ّ
يـ ـح ــل ش ـه ــر رمـ ـض ــان ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ف ــي ظ ــل
استمرار تفشي فيروس كورونا .وتمامًا كالعام
املاضي ينصح األطباء بمتابعة النشاط والحركة
فــي امل ـنــزل أو فــي امل ـســاحــات الـعــامــة بـعـيـدًا عن
االكتظاظ .ويقدم املدرب الشخصي ،فيصل عبد
ً
ال ـلــه ،عبر مــوقــع «إنـســايــدر» ،دلـيــا نحو كيفية

ممارسة التمارين خالل هذا الشهر .يرى عبد
ال ــل ــه أن األفـ ــراد يـتـفــاعـلــون بشكل مختلف عن
بعضهم البعض مع الـصــوم ،لــذا يجب على كل
شخص االستماع إلــى جسده .وينصح بإبقاء
ال ـت ــدري ـب ــات خـفـيـفــة ف ــي س ــاع ــات ال ـن ـه ــار ،مثل
املشي السريع ،وتوفير أي تمارين أكثر كثافة
حتى بعد اإلفطار .وإذا كنتم ترغبون في القيام
بتمارين ثقيلة ال ـ ـوزن ،ينصح عبد الله بالقيام

ب ـهــا ف ــي ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر قـبــل ال ـس ـحــور ،حتى
تـتـمـكـنــوا م ــن ال ـت ــزود بــال ـطــاقــة بـشـكــل صحيح
بعد ذل ــك .وال ينصح على اإلط ــاق ب ـبــدء نظام
تمرين جديد خــال شهر رم ـضــان .بــل يشرح
أنــه «يجب أن تتطلعوا بالتأكيد إلــى االستمرار
فــي ال ـحــركــة وال ـب ـقــاء نـشـطــن ،لكنني ال أوصــي
ب ـبــدء ن ـظــام ت ـمــاريــن مــرهـقــة جــديــد بــالـكــامــل».
وإذا كنتم ال تمارسون الرياضة على اإلطــاق
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فــي ال ـعــادة ،ينصح عبد ال ـلــه بالحركة الخفيفة،
«ال يـنـبـغــي م ـمــارســة ت ــدري ــب مـكـثــف ع ـنــدمــا ال
ت ـكــونــون قــد حصلتم على الترطيب وال ـطــاقــة».
وي ــوص ــي ب ــال ــذه ــاب ف ــي ن ــزه ــة ع ـلــى األقـ ـ ــدام أو
تجربة بعض التمارين منخفضة الكثافة .وقد
تتغير مستويات اللياقة البدنية بشكل مؤقت
خالل رمضان ،لذا على الصائم أن يتذكر بأنه
من املهم أن يكون واقعيًا.

نصائح طبية لوجبة سحور صحية
نقدم هنا نصائح
يرى عدد كبير من الصائمين أن وجبة السحور ليس بأهمية وجبة اإلفطار ،وهو اعتقاد خاطئ من الناحية الصحية.
ّ
لتناول وجبة سحور صحية كل يوم في هذا الشهر
يارا حسين

ال تقل أهمية السحور عن أهمية اإلفطار عند
الصيام في شهر رمـضــان ،ومــا يتم تناوله
ع ـل ــى ال ـس ـح ــور سـ ـي ــزود ال ـج ـس ــم بــال ـطــاقــة
الكافية لساعات الصيام الطويلة ،واتخاذ
خـ ـي ــارات ص ـح ـيــة ًج ـي ــدة لــوج ـبــة ال ـس ـحــور
ً
كبيرا فــي مستويات
يمكن أن يحدث فــرقــا
ال ـطــاقــة لــدي ـنــا ،وي ـســاعــد عـلــى ال ـص ـيــام من
دون التعرض لهبوط الطاقة وتقلبات املزاج
والصداع .بداية من الضروري ذكر إرشادات
عــامــة النـتـقــاء وجـبــة ال ـس ـحــور .إذ يـجــب أن
تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على جميع
العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم
(البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات
واملـ ـع ــادن) ،ألن وج ـبــة اإلف ـط ــار قــد ال تكون
ك ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــزود ب ــاملـ ـغ ــذي ــات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة،
فتساعد وجبة السحور على تزويد الجسم
بـهــا .كما يجب أن تحتوي وجـبــة السحور
عـلــى األط ـع ـمــة بـطـيـئــة ال ـه ـضــم ،ال ـتــي ت ــزود
الجسم بالطاقة دون أن تسبب أي إزعاج في
املـعــدة أو العطش أو الـجــوع للصائم خالل
النهار.

ال ـح ـبــوب ال ـكــام ـلــة .ال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه:
الخضراوات والفواكه غنية باأللياف التي
تعمل على إب ـطــاء م ـعــدل هضم ال ـط ـعــام في
امل ـعــدة ،وتــزيــد مــن الشعور باالمتالء لفترة
أطــول ،وبالتالي تقلل من الشعور بالجوع،
كما أن ـهــا تساعد على منع اإلم ـســاك ،وهي
غـنـيــة بــالـفـيـتــامـيـنــات وامل ـع ــادن الـضــروريــة

يجب تجنب تناول
القهوة والشاي خالل
وجبة السحور

ّ ُ
املهم شرب ما ال
لصحة جيدة .السوائل :من
يقل عن  3-2أكواب من السوائل في السحور
لـتـجـنــب ال ـش ـعــور بــالـعـطــش خ ــال ســاعــات
الصيام ،واملاء هو الخيار األفضل للترطيب.
ومـ ــن الـ ـس ــوائ ــل امل ـح ـب ــذ ت ـن ــاول ـه ــا عـصــائــر
ّ
الـ ـف ــواك ــه الــط ـب ـي ـع ـيــة وق ـم ــر ال ــدي ــن وال ـت ـمــر
الهندي ،الحتوائها على الفيتامينات التي

البروتينات

ينصح بشدة بالبروتني في السحور ،فهو
يـســاعــد فــي الـحـفــاظ عـلــى كـتـلــة الـعـضــات،
ونظام مناعي قوي .ويعتبر البيض واللحم
وال ـف ــول ومـنـتـجــات األل ـب ــان م ـص ــادر رائـعــة
ُ
لـلـبــروتـيـنــات .وال ـبــروت ـي ـنــات تـهـضــم بـبــطء
ُ
وت ـش ـع ــر بــال ـش ـبــع ل ـف ـتــرة أطـ ـ ــول ،ك ـمــا أنـهــا
ت ـســاعــد ع ـلــى اس ـت ـق ــرار م ـس ـتــويــات الـسـكــر
في الــدم أثناء الصيام .وينصح بتناول ما
ي ـعــادل  4شــرائــح جــن أو  60غ ــرام لـحــم ،أو
بيضتان أو طبق صغير من اللبنة أو كوب
من البقوليات (مثل الفول).
ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات امل ـع ـق ــدة :تـعـتـبــر األطـعـمــة
ال ـغ ـن ـي ــة ب ــالـ ـك ــرب ــوهـ ـي ــدرات املـ ـعـ ـق ــدة ،مـثــل
خ ـبــز ال ـق ـمــح ال ـك ــامــل وال ـش ــوف ــان وال ـف ــواك ــه
والخضراوات ،ضرورية أثناء الصيام ألنها
ً
تـسـتـغــرق وق ــتــا أط ــول لـلـهـضــم ،م ــا يساعد
على الحفاظ على مستويات الطاقة لفترة
أطــول ،وينصح بــأن تكون الكمية املتناولة
بما يـعــادل كـ ً
ـوبــا واح ـ ًـدا مــن األرز البني أو
شريحتني من الخبز الكامل أو ربــع رغيف
خ ـب ــز ع ــرب ــي أسـ ـم ــر أو زب ــدي ــة واحـ ـ ــدة مــن

ينصح بشدة بالبروتين في السحور ()Getty

تـمــد الـجـســم بــالـنـشــاط وال ـح ـيــويــة وتـقــوي
جهاز املناعة ،باإلضافة إلى الحليب املدعم
ب ــال ـك ــال ـس ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـم ـنــح ال ـج ـس ــم طــاقــة
ً
إضــاف ـيــة وبــروت ـي ـنــا وكــال ـس ـيــوم ف ـضــا عن
املاء .كما ُيمكن تناول الفواكه والخضراوات
الـغـنـيــة بــاملــاء وال ـتــي تـســاعــد الـصــائــم على
مـقــاومــة الـعـطــش ،مـثــل الـبـطـيــخ والـبــرتـقــال
والخيار والخس والسلطة الخضراء.
ـور
ـ
ح
ـ
س
وف ـي ـم ــا ي ــأت ــي أم ـث ـل ــة ع ـل ــى وجـ ـب ــة
ٍ
متكاملة:
• ش ــريـ ـحـ ـت ــان م ــن ت ــوس ــت ال ـق ـم ــح ال ـكــامــل
مــع ال ـف ــول ،وي ـضــاف فــوق ـهــا الـبـيــض املقلي
والطماطم الطازجة.
• ال ـب ـيــض امل ـخ ـفــوق م ــع ال ـس ـبــانــخ وجـبـنــة
ال ـف ـي ـت ــا ،ث ــم ُي ـل ــف ف ــي خ ـب ــز ال ـت ــورت ـي ــا مــن
الحبوب الكاملة.
• ق ـط ـعــة م ــن س ـم ــك ال ـس ـل ـمــون امل ــدخ ــن مــع
األفوكادو والبيض املقلي ،مع شريحة خبز
من الحبوب الكاملة أو حفنة من األرز البني.
• سلطة مصنوعة من البيض املسلوق مع
الـسـلـطــة ال ـخ ـضــراء مــن ال ـب ـنــدورة والـخـيــار
والخس وقطع الخبز املحمص.
• ا ل ـ ش ــو ف ــان املخبوز م ــع الحليب واملضافة
إليه الفواكه واملكسرات.
• لبنة مع خضراوات طازجة مع ربع رغيف
خبز عربي أسمر.
األطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور:
مـ ــدرات ال ـبــول مـثــل الـقـهــوة وال ـش ــاي ،ألنها
تزيد من التبول وفقدان السوائل .وإن كان
وال بدُ ،يفضل أن يكون املشروب غير مركز
كالقهوة الخفيفة أو الشاي املخفف ،ويمكن
استبداله بالشاي األخضر.
األط ـع ـمــة اململحة م ـثــل املـخـلــات والــزيـتــون
واملكسرات اململحة وكذلك األطعمة الحارة،
ألنها ق ــد تزيد م ــن الشعور بالعطش أثناء
النهار.
الحلويات «الثقيلة» مثل الكنافة والبقالوة
واس ـت ـب ــدال ـه ــا ب ــال ـح ـل ــوي ــات ال ـخ ـف ـي ـفــة مـثــل
البودينغ أو املهلبية أو األرز باللنب ،ألنها
تـعـطــي ال ـش ـعــور بــاالم ـتــاء وت ـ ــزود الـجـســم
بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام ،ما
يقلل الشعور بالتعب أثناء النهار.
(باحثة تحمل شهادة دكتوراه
في تكنولوجيا الغذاء والصناعات الغذائية،
ّ
متخصصة في الصحة
تكتب مقاالت
الغذائية لـ«العربي الجديد»)

القنوات المغربية والجزائرية تراهن على الكوميديا
الرباط ،الجزائر ـ العربي الجديد

ت ـع ــول ال ـق ـن ــوات امل ـغــرب ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،هــذا
ال ــع ــام أي ــض ــا ،على الكوميديا وال ــدرام ــا من
أجــل جــذب الجمهور إلــى شاشاتها .وظهر
ذلك واضحًا من خالل مجموعة املسلسالت
ال ــدرام ـي ــة وال ـكــوم ـيــديــة وب ــرام ــج ال ـكــام ـيــرا
الخفية التي يبدأ عرضها اليوم.
وسيكون مشاهدو القناة األولــى املغربية،
ال ـتــاب ـعــة لـلـتـلـفــزيــون امل ـغ ــرب ــي ،ع ـلــى مــوعــد
م ــع «أح ـ ــام س ـي ـتــي» ،وه ــي سـلـسـلــة هزلية
من إخــراج مــراد ال ـخــودي ،ومشاركة محمد
خيي ،وعمر لطفي ،وفاطمة الزهراء بناصر،
ونـ ــاديـ ــة آي ـ ــت ،وال ـب ـش ـي ــر واكـ ـ ـ ــن ،وم ـح ـمــد
الـشــوبــي ،ونــاصــر أق ـبــاب ،وفــاطـمــة الــزهــراء
الحرش ،ورجاء لطيفني .كما تعرض القناة
السلسلة الهزلية «ق ـهــوة نــص نــص» ،وهي
من إخراج هشام الجباري ،ومشاركة محمد
بــاســو ،وبــديـعــة الـصـنـهــاجــي ،وسـعـيــد آيــت
باجة ،وساندية تاج الدين ،وفتاح الغرباوي.
وتـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع ت ــوقـ ـي ــت اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،ت ـع ــرض
«األول ـ ـ ــى» سـلـسـلــة هــزل ـيــة أخ ـ ــرى ه ــي «دار
الهنا» ،من إخــراج إدريــس الــروخ ،ومشاركة
محمد الجم ،ونزهة الركراكي ،وعبد الصمد
مفتاح الخير ،وجليلة التلمسي ،وعادل أبا
تراب ،ورشيد رفيق.
ُ
وي ـ ـخ ـ ــرج إدري ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــروخ أك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـمــل
عـلــى ال ـق ـنــاة ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـسـلـســل «بـنــات
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 ع ــذرا» ،وهــو من
إخ ــراج جميلة ال ـبــرجــي ،وبمشاركة كــل من
هدى صدقي ،وعباس كاميل ،وربيع القاطي،

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

وأم ـ ــال ال ـت ـم ــار ،وج ـ ــواد ال ـس ــاي ــح .وت ـعــرض
القناة املغربية الثانية (األكثر مشاهدة في
رمضان خالل السنوات املاضية) ،املسلسل
الـ ــدرامـ ــي «ب ـ ــاب ال ـب ـح ــر» ،وهـ ــو م ــن إخـ ــراج
شــوقــي ال ـعــوف ـيــر وم ـشــاركــة ســام ـيــة أقــريــو
وإدريس الروخ ونورة الصقلي ،كما تعرض
برنامج «شاهد قبل الحذف».
وبرمجت القناة الثانية السلسلة الكوميدية
«ك ـل ـنــا مـ ـغ ــارب ــة» ،م ــن إخ ـ ــراج ص ـف ــاء بــركــة

ينتظر الجمهور
المغربي برنامج «الفد
تي في» مع حسن
الفد

وك ـت ــاب ــة ب ـش ــرى م ــال ــك ،وب ـم ـش ــارك ــة محمد
خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوتازوت
ومريم الزعيمي ونــورا الصقلي وعبد الله
دي ـ ــدان وس ـن ــاء ع ـك ــرود وزه ـ ــور سـلـيـمــانــي
وموس ماهر وهند بن جبارة.
ك ـمــا بــرم ـجــت السلسلة ال ـهــزل ـيــة «قـيـســاريــة
أوف ــا» مــن إخ ــراج ومـشــاركــة رشيد الــوالــي،
إلى جانب نسرين الراضي ،حمزة الفياللي،
السعدية أزكــون ،بن عيسى الجراري ،هيثم

مفتاح ،املهدي شهاب ،حسن عليوي ومريم
قــدم ـيــر .وي ـع ــود بــرنــامــج امل ـقــالــب «مشيتي
فـ ـيـ ـه ــا» فـ ــي مـ ــوسـ ــم جـ ــديـ ــد ،مـ ــع ت ــوق ـع ــات
بمشاهدات عالية وجدل محتمل.
وينتظر الجمهور املغربي برنامج «الفد تي
في» مع الكوميدي حسن الفد الذي تحولت
أع ـمــالــه مــع ال ـس ـنــوات إل ــى ج ــزء مــن الثقافة
ال ـش ـع ـب ـيــة .وك ــل أس ـب ــوع س ـي ـتــابــع جـمـهــور
القناة مسلسلني هما «دايزو لقوام» كل يوم
اثنني ،و«دار السلعة» كل يوم خميس.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،ف ـت ـقــدم ال ـق ـن ــوات املحلية
مجموعة من األعمال الدرامية والكوميدية
ب ـ ـه ـ ــدف ج ـ ـ ـ ــذب الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ،ف ـ ـ ــي املـ ــوسـ ــم
الـتـلـفــزيــونــي األه ــم خ ــال ال ـس ـنــة .وتـعــرض
ق ـنــاة «ال ـن ـه ــار» مـسـلـســل «مـلـيــونـيــر» ال ــذي
تـ ـ ـق ـ ــول إنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـطـ ــاب ـ ـعـ ــن الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
والـكــومـيــدي فــي آن واح ــد ،وهــو مــن بطولة
ب ـي ــون ــة ،وحـ ـس ــان كـ ـش ــاش ،ون ـب ـيــل عـسـلــي،
وسارة لعالمة ،وعادل شيخ ،باإلضافة إلى
التونسية عزة سليمان .كما تعرض القناة
امل ــوس ــم ال ـث ــال ــث م ــن الـسـلـسـلــة الـكــومـيــديــة
«دق ـ ـيـ ــوس وم ـ ـق ـ ـيـ ــوس» ،مـ ــن ب ـط ــول ــة نـبـيــل
ّ
عـسـلــي ون ـس ـيــم حـ ــدوش .مــن جـهـتـهــا ،تبث
قناة «الشروق» السلسلة الكوميدية «عقلية
حابسة فالتسعني» ،من إخــراج الفنان عبد
ال ـقــادر جــريــو ،ومــن بطولة محمد خساني
وم ـص ـط ـفــى ل ـعــري ـبــي .إلـ ــى ج ــان ــب سـلـسـلــة
«خــالــي» ال ـتــي ت ـعــود فــي موسمها ال ـثــالــث،
وه ــي م ــن ب ـطــولــة مـحـمــد خ ـســانــي .وت ـقــول
ال ـق ـن ــاة إن ـه ــا حـظـيــت ب ــإع ـج ــاب جـمــاهـيــري
واس ـ ــع .ك ـمــا ي ـع ــود مـسـلـســل «م ـش ــاع ــر» في
جزء ثــان ،وهو من إخــراج تركي ُ
وصـ ِّـور في
ٍ
تونس ،ومــن بطولة حسان كشاش ،ونبيل
ع ـس ـل ــي ،وسـ ـ ـ ــارة لـ ـع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
شهرزاد كراشني ومراد أوجيت.
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منوعات فنون وكوكتيل
رمضان 2021
القاهرة ـ العربي الجديد

يشهد املوسم الدرامي الرمضاني
هذا العام ،في مصر ،زيادة في عدد
املسلسالت املنتجة من قبل شركة
«سـيـنــرجــي» املـمـلــوكــة للمجموعة «املـتـحــدة
لـلـخــدمــات اإلع ــام ـي ــة» ،الـتــابـعــة لـلـمـخــابــرات
الـ ـع ــام ــة .زيـ ـ ــادة ع ـ ــدد امل ـس ـل ـس ــات امل ـن ـت ـجــة،
يـعـنــي زيـ ــادة فــي امل ـيــزان ـيــات م ـقــارنــة بــالـعــام
ّ
املـ ــاضـ ــي ،خ ـص ــوص ــا أن هـ ـن ــاك م ـس ـل ـســات،
مثل «هجمة مــرتــدة»  -مــن ملفات املخابرات
امل ـصــريــة ال ـحــدي ـثــة ،بـطــولــة أح ـمــد ع ــز وهـنــد
صـبــري -تـ ّـم تصوير بعض مشاهدها خــارج
م ـص ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى امل ــاي ــن ال ـت ــي أنـفـقــت
عـلــى مسلسل «امل ـل ــك» والـ ــذي تــم إيـقــافــه إلــى
حني مراجعة املشاهد التي جرى تصويرها،
بعدما كان فريق العمل قد اقترب من االنتهاء
من التصوير.
يشهد هذا العام ،أيضًا ،دخول شركة «سعدي
 ج ــوه ــر» وهـ ــي م ــن ك ـب ــار سـ ــوق اإلع ــان ــاتفــي مصر ،إلــى مجال اإلنـتــاج الــدرامــي للمرة
األول ـ ـ ــى ،بـمـسـلـســل «ل ـع ـبــة ن ـي ــوت ــن» للنجمة
م ـنــى زكـ ــي ،وتــأل ـيــف وإخـ ـ ــراج تــامــر مـحـســن.

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

المخابرات على كرسي المخرج

وتـمـثــل «س ـعــدي  -جــوهــر» مـنــافـســا وم ـهــددًا
فعليًا لتامر مرسي  -صاحب «سينرجي» -إذ
تتولى شركته دائمًا إخراج كثير من الحمالت
التابعة للدولة والرئاسة ،وآخرها احتفالية
ن ـقــل امل ــومـ ـي ــاوات ،ال ـت ــي ت ـم ـيــزت بــاحـتــرافـيــة
عالية ،ما شجع وزيــر اآلث ــار ،خالد العناني،
وقتها ملخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
لــوقــف مسلسل «امل ـلــك» ال ــذي شـهــد الـبــرومــو
الترويجى له أخطاء فــادحــة .ليس ذلــك فقط،

ّ
بل إن «سعدي  -جوهر» كان اسمها مطروحًا
ّ
بقوة ليحل مكان تامر مرسي ،منذ أكثر من
عام ونصف العام.
لــم تتغير خــريـطــة ال ـشــركــات ال ـتــي تـعـمــل مع
ّ
«سينرجي» و«املتحدة» ،إذ إن تلك الشركات
مـ ـضـ ـط ــرة إل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة ش ــرك ــة
املخابرات ،وذلك لضمان عرض أعمالها على
قـنــواتـهــا ،مـثــل «ال ـعــدل غ ــروب» الـتــي تشترك
في السباق الرمضاني بعملني ليسرا ونيلي

يعمل عدد من
الشركات تحت مظلة
«المتحدة» لضمان
حضورها في السوق

كريم كاملعتاد ،وهشام جمال بمسلسل دنيا
سـمـيــر غــانــم ( 15حـلـقــة) ،وطـ ــارق الجنايني
بمسلسل ريهام حجاج  -يتولي زوجها رجل
األع ـمــال أحـمــد ح ــاوة تـمــويــل أعـمــالـهــا ،منذ
قدمت بطوالتها األولى العام املاضي.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــاك ش ــرك ــات ون ـج ــوم
يعملون خارج «املجموعة املتحدة» وتعرض
أعمالهم على قنوات مثل «املحور» و«النهار»
و«ص ـ ــدى ال ـب ـل ــد» ،وب ـع ـض ـهــا م ـح ـســوب على

في الخارج
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 ّ
أن اسم
غادة عبد الرازق (الصورة)
يعتبر واحدًا من األسماء
المنافسة جدًا لزميالتها
في رمضان .وي ُ ّ
شكل عرض
آخر أعمال الممثل الراحل
يوسف شعبان «ملوك
الجدعنة» هذا العام ،سبقًا
ومادة دسمة للمتابعين.
أحمد السقا وأمير كرارة في «نسل األغراب» ()MBC

رصد

عدنان حمدان

ي ـح ـضــر امل ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي لـ ـع ــام 2021
ً
حامال عودة أكثر غزارة على صعيد اإلنتاج
الـســوري .ورغــم حضور معظم النجوم في
ُاألعمال الدرامية ،واملشاركة في مسلسالت
أنجزت في لبنان واإلمارات ومصر واألردن
ّ
وال ـعــراق ،لكن التوليفة الــدرامـيــة السورية
التي يبحث عنها الجمهور ما زالت غائبة
عــن ال ـشــارع وت ـســاؤالتــه ،وإن حـضــرت هذا
العام جزئيًا أكثر من قبل.
ي ــرتـ ـق ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـ ــرض م ـج ـم ــوع ــة مــن
املـسـلـســات االجـتـمــاعـيــة والـكــومـيــديــة في
ظل غياب املشهد التاريخي وهيمنة البيئة
الشامية في إنتاجات ضخمة وأخــرى أقل
ميزانية ،فلم تتمرد الكاميرات خارج نطاق
الحارة الشامية التقليدية ،بل توغلت أكثر
فــي تفاصيل الحقبة الــزمـنـيــة املـمـتــدة بني
االحـتــالــن العثماني والـفــرنـســي ،وجــاءت
مواربة لزمن يحمل الكثير من اإلسقاطات
السياسية فــي مسلسل «خــريــف العشاق».
فما الــذي يحمله موسم رمضان  2021من
اختالفات للدراما السورية؟
وجد املمثل السوري في الغياب عن الدراما
ضريبة أكثر من الحضور ،فاملشهد الدرامي
لم يتبدل والصناعة ال تبحث عن مشاريع
مستقلة تحمل اســم نجم كما كــان يحدث
مع الفنانني الكبار ،مثل سامية الجزائري،
وأيـ ـم ــن زي ـ ـ ــدان ،وأم ـ ــل ع ــرف ــة وغ ـي ــره ــم ،لــذا
ّ
وجد النجوم أن التأخر في الحضور لعام
آخ ــر ق ــد يــؤثــر سـلـبــا ع ـلــى الـصـعـيــد الـفـنــي
واالق ـت ـص ــادي ،ليشهد مــوســم  2021عــودة
يــاســر العظمة ضمن مسلسل «السنونو»

التوليفة الدرامية
التي يبحث عنها الجمهور
ما زالت غائبة
أيمن زيدان في «الكندوش» (فيسبوك)

ناصر القصبي
في ممنوع
التجول ()MBC

على الشاشة

الدراما الخليجية :مسلسالت جاهزة
الدوحة ،الكويت ـ العربي الجديد

استطاعت الدراما الخليجية خالل العقد األخير
أن ت ـح ـجــز لـنـفـسـهــا م ـق ـع ـدًا م ـه ـمــا ف ــي ال ـس ـبــاق
ال ــدرام ــي الــرم ـضــانــيّ .وم ــا زاد مــن انـتـشــار هــذه
األع ـمــال هــو ات ـجــاه صــنــاع ال ــدرام ــا إل ــى األعـمــال
املـثـيــرة لـلـجــدل ،والـعـبــور إل ــى عــالــم الـتــابــوهــات،
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى م ــواضـ ـي ــع سـيــاسـيــة
وأمنية يراها املنتج الخليجي من وحــي الواقع
العربي اليومي .هنا أبرز األعمال الخليجية التي
ً
ابتداء من اليوم:
ستعرض
مارغريت :تقدم الفنانة الكويتية حياة الفهد هذا
املوسم مسلسل «مارغريت» ،وهو عمل اجتماعي
ال يخلو من الكوميديا ،لتخرج من إطار األعمال
املثيرة للجدل الـتــي شــاركــت فيها فــي السنوات
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.
مـمـنــوع ال ـت ـجــول :فــي ج ـ ٍّـو يــوصــف بالكوميديا
السوداء والضحكات القلبية النابعة من صميم
امل ـعــانــاة ،يـعــود ال ـسـعــودي نــاصــر القصبي هــذا

ّ
التجول»ّ ،
ليسلط
املوسم على  MBCفي «ممنوع
ُ
تعايش األف ــراد مــع الظروف
الـضــوء على كيفية
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي فــرضـهــا وب ــاء ك ــورون ــا على
ال ـع ــال ــم .ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـع ـمــل راشـ ــد ال ـش ـمــرانــي،
وحبيب الحبيب ،وفــايــز املالكي ،وإلـهــام العلي،
وأسيل عمران.
استديو  :21يروي املسلسل حكاية قناة فضائية
ّ
ع ـل ــى ش ـف ـيــر اإلفـ ـ ـ ــاس ،يـ ـق ـ ّـرر مــال ـك ـهــا امل ـت ـســلــط
واملحتال موصلة العمل رغم استمرار الخسائر،
ّ
خضم يوميات كوميدية تــدور بــن صاحب
فــي
القناة واملوظفني من جهة ،وبني املوظفني أنفسهم
مــن جهة أخ ــرى .مـفــارقــات طريفة ضمن حلقات
منفصلة – متصلة .العمل من إخراج محمد دحام
الشمري ،وبطولة علي الحميدي ،وخالد الفراج،
وحـبـيــب الـحـبـيــب ،وت ـغــريــد ال ـهــويــش ،والـعـنــود

تبتعد حياة الفهد
عن األعمال المثيرة للجدل
التي قدمتها أخيرًا

سعود ،وماجد مطرب ،وريماس منصور ،وعبد
العزيز نصار ،وخالد املظفر.
«مــن صميم املعاناة واآلالم التي
شليوي نــاشِ :
يـعـيـشـهــا ح ـ ــارس املـ ــدرسـ ــة ال ـف ـق ـيــر (ش ـل ـيــويــح)
ُ َ
وسـ ــائـ ــق ال ـش ــاح ـن ــة ال ـب ـس ـي ــط (ن ـ ــاش ـ ــي) ،ت ــول ــد
الـ ـضـ ـحـ ـك ــات» ،هـ ـك ــذا يـ ـع ــرف املـ ـمـ ـث ــل عـ ـب ــد ال ـل ــه
السدحان عن مسلسل «شيلوي ناش» الكوميدي
ُ
ّ
ستمد 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 ،ورص ــد واق ــع الـعــاقــات اإلنـســانـيــة بني
أفــراد األســرة الواحدة .تشارك في البطولة زهرة
عــرفــات ،ويعقوب عبد الـلــه ،وهـبــة ال ــدري ،وفهد
البناي ،وإيمان الحسيني.
أم ـي ـنــة ح ـ ــاف :مـ ـج ــددًا طـ ــرح اج ـت ـمــاعــي ف ــي قــالــب
كوميدي لظاهرة تعدد الزوجات .هكذا نتابع قصة
«أمينة» التي تلعب دورهــا املمثلة إلهام فضالة،
بعد قــرارهــا ال ــزواج مــن رجــل مـتــزوج مــن  3نساء
أخ ــري ــات« .أمـيـنــة ح ــاف» إخـ ــراج ســائــد ال ـه ــواري،
وب ـطــولــة املـمـثـلــة إل ـه ــام ف ـضــالــة ،ط ـي ــف ،وش ـهــاب
جوهر ،وخالد العجيرب ،وعبد الله الطليحي.

إضاءة

ابتعاد عن جحيم الواقع وغرق في البيئة الشامية
مــع املـخــرج املـصــري خيري بـشــارة ،وعــودة
ســامـيــة ال ـج ــزائ ــري بـمـشــاركــة أي ـمــن زي ــدان
ّ
النص األول للفنان حسام تحسني
بطولة
بيك ويحمل اسم «الكندوش» .كما يحضر
عـ ـب ــاس ال ـ ـنـ ــوري م ـ ــرة ج ــدي ــدة ف ــي الـبـيـئــة
الشامية بعد دور «أبو عصام» الشهير في
«بــاب الـحــارة» وذلــك ضمن مسلسل «حــارة
القبة» بدور «أبو العز».
ّ
فــي املقابل ،علمت النجمات الـســوريــات أن
ّ
الحضور في الــدرامــا املشتركة لن يمكنهن
مــن الـظـهــور املـطـلــوب فــي مــوســم رم ـضــان،
ل ــذا يـشـهــد املــوســم الـحــالــي ع ــودة بــامـتــداد
واسـ ــع لـلـنـجـمــات ال ـس ــوري ــات ض ـمــن إط ــار
األع ـمــال الــدرام ـيــة ،وال سيما الـشــامـيــة ،إذ
تتابع الفنانة كــاريــس بـشــار بطولة ثاني
مواسم مسلسل «سوق الحرير» ،وتشاركها
البطولة الفنانتان نادين تحسني بيك وقمر
خـلــف ،كـمــا تحضر الـفـنــانــة ســافــة معمار
في بطولة مسلسل «حــارة القبة» ،وتشارك
الـ ـفـ ـن ــان ــة سـ ـ ــاف فـ ــواخـ ــرجـ ــي ف ـ ــي ب ـطــولــة
مـسـلـســل «الـ ـكـ ـن ــدوش» ب ـم ـشــاركــة الـفـنــانــة
شكران مرتجى.
ّ
بدورها ،تطل الفنانة نسرين طافش ضمن
م ـس ـل ـســل «امل ـ ـ ـ ــداح» ف ــي م ـص ــر ،إلـ ــى جــانــب
الفنان حـمــادة هــال ،بعدما كــان مــن املقرر

جهاز األمن الوطني ،ومنهم غادة عبد الرازق
بمسلسلها «لـحــم غ ــزال» ،وزيـنــة بمسلسلها
«كله بالحب» ،وجمال سليمان ،وسهر الصايغ
بمسلسل «الـطــاووس» ،واملنتجان منى قطب
وإبــراهـيــم حـمــودة بمسلسلهما «والد نــاس»
لصبري فواز وعدد كبير من النجوم .وهناك،
أيضًا ،مصطفى شعبان وعمرو سعد ،اللذان
استبعدا مــن قائمة «سـيـنــرجــي» ولــذلــك لجآ
إلى العمل مع املنتج صادق الصباح ،إذ ّ
صورا
مسلسلهما «م ـلــوك الـجــدعـنــة» بــالـكــامــل في
ّ
لبنان ،رغــم أن أحــداثــه تــدور في مصر ،وذلك
لغضب «سينرجي» من الصباح الــذي يعمل
باستمرار مع «إم بي ســي» ،وتــم ترحيله من
م ـطــار ال ـقــاهــرة مـنــذ أك ـثــر مــن ث ــاث س ـنــوات،
عندما بدأت «املتحدة» احتكار السوق لرفضه
الخضوع لشروطها ،ومنذ ذلك الحني ،يصور
أعماله في لبنان.
ينطلق مــوســم درام ــا رمـضــان  ،2021بعرض
مجموعة مختلفة مــن األع ـمــال املتنوعة بني
ال ــدرام ــا واألك ـش ــن وال ـكــوم ـيــدي وال ـتــاري ـخــي،
وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع مـ ـخ ــرج ــن ي ـن ـت ـمــون
إل ــى م ــدارس مـتـنــوعــة ،وبـطــولــة بــاقــة مــن أهــم
ال ـف ـن ــان ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف األج ـ ـيـ ــال .ع ـل ــى ق ـنــاة
« »DMCامل ـم ـلــوكــة ل ــ«امل ـج ـم ــوع ــة امل ـت ـح ــدة»،
ستعرض حصريًا مسلسالت «هجمة مرتدة»
بطولة أحمد عز ،وهند صبري ،وهشام سليم،
وأح ـم ــد فـ ــؤاد س ـل ـيــم ،تــأل ـيــف ب ــاه ــر دوي ـ ــدار،
وإخراج أحمد عالء الديب ،و«موسى» بطولة
مـحـمــد رمـ ـض ــان ،وس ـم ـيــة ال ـخ ـش ــاب ،وم ـنــذر
ري ــاحـ ـن ــة ،وري ـ ـ ــاض الـ ـخ ــول ــي ،وسـ ـي ــد رج ــب،
تــألـيــف نــاصــر عـبــد الــرح ـمــن وإخ ـ ــراج محمد
ســامــة ،و«ل ـع ـبــة ن ـيــوتــن» بـطــولــة مـنــى زكــي،
ومحمد ممدوح ،ومحمد فــراج ،وسيد رجب،
تأليف وإخراج تامر محسن.
وكان من املفترض أن يعرض مسلسل «امللك»،
بطولة عمرو يوسف ،وصبا مـبــارك ،وماجد
امل ـص ــري ،ومـحـمــد لـطـفــي ،سـيـنــاريــو وح ــوار
شيرين وخالد دياب ،لكن صدر قرار بإيقافه،
وهو مأخوذ عن روايــة «كفاح طيبة» لألديب
املصري الراحل ،نجيب محفوظ ،ومن إخراج
ح ـس ــن املـ ـنـ ـب ــاوي .وعـ ـل ــى قـ ـن ــاة «،»ON TV
املـمـلــوكــة أيـضــا لـشــركــة امل ـخــابــرات ستعرض
حصريًا مسلسالت «االختيار  :2رجال الظل»
بطولة كريم عبد العزيز ،وأحمد مكي ،وإنجي
املـ ـق ــدم ،وأسـ ـم ــاء أبـ ــو ال ـي ــزي ــد ،تــأل ـيــف هــانــي
سرحان وإخــراج بيتر ميمي ،و«نجيب زاهي
زرك ــش» بطولة يحيى الـفـخــرانــي ،وأنوشكا،
وهالة فاخر ،تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج
ش ــادي ال ـف ـخــرانــي ،و«ن ـســل األغ ـ ــراب» بطولة
أحمد السقا ،وأمير كــرارة ،ومــي عمر ،تأليف
وإخراج محمد سامي ،و«بني السما واألرض»
بطولة هــانــي ســامــة ،ويـســرا ال ـلــوزي ،ودرة،
ونـجــاء بــدر ،سيناريو وح ــوار إســام حافظ
وإخراج محمد جمال العدل.
وستعرض قناة « »CBCحصريًا مسلسالت:
«ح ــرب أهـلـيــة» بطولة يـســرا ،وبــاســل خياط،
وجميلة عــوض ،وأروى جــودة ،تأليف أحمد
ع ــادل سـلـطــان وإخ ـ ــراج ســامــح عـبــد الـعــزيــز،
و«ضــد الكسر» بطولة نيللي كــريــم ،ومحمد
ف ــراج ،ولـقــاء الخميسي ،تأليف عمرو الدالي
وإخ ــراج أحـمــد خــالــد ،و«الـلــي مــالــوش كبير»
بطولة ياسمني عبد العزيز ،وأحمد العوضي،
وخالد الصاوي ،تأليف عمرو محمود ياسن
وإخراج مصطفى فكري.
ك ـم ــا س ـت ـع ــرض الـ ـقـ ـن ــاة م ـس ـل ـســل «الـ ـق ــاه ــرة
كابول» بطولة طارق لطفي ،وخالد الصاوي،
وفتحي عبد الوهاب ،وحنان مطاوع ،ونبيل
الحلفاوي ،تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج
حسام علي ،ومسلسل «كل ما نفترق» بطولة
ري ـهــام ح ـجــاج ،وران ـيــا يــوســف ،وع ـمــرو عبد
الـجـلـيــل ،وأحـمــد فـهـمــي ،وأي ــن عــامــر ،تأليف
محمد أمني راضي وإخراج كريم العدل.
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العربي المشترك ينعش المسلسالت اللبنانية
أن تحضر فــي املــوســم الــرمـضــانــي الحالي
بالدراما السورية ،بحسب تصريح سابق
لها.
وتـ ـغـ ـي ــب ،فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ـف ـن ــان ــات س ـ ــوزان
نجم الــديــن ،وأم ــل عــرفــة ،ورن ــا شميس عن
ال ـب ـطــولــة ،ف ــي ح ــن تـحـجــز ص ـفــاء سـلـطــان
مقعدًا في البطولة ضمن مسلسل «خريف
ال ـع ـشــاق» إل ــى جـ ــوار ح ــا رجـ ــب ،وتحضر
كندة حنا في «الكندوش» ،ونظلي الرواس
في «على صفيح ساخن» بحضور الفنانة
الجزائرية أمل بوشوشة.
وف ـ ــي ح ــن ي ـت ــرس ــخ غـ ـي ــاب نـ ـج ــوم ال ـصــف
األول عن الدراما السورية املحلية ،نشاهد
الفنان قصي خولي في ثنائية مع الفنانة
اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل
ّ
« ،»2020وي ـط ــل بــاســل خ ـيــاط إل ــى جــانــب
الـفـنــانــة يـســرا فــي مسلسل «ح ــرب أهـلـيــة»،
ويحضر قيس الشيخ نجيب كضيف شرف
فــي املسلسل املـصــري «هجمة مــرتــدة» ،في
حني يغيب مكسيم خليل عن املوسم.
ذلك ما دفع بنجوم الصف الثاني للحضور
ف ــي ب ـطــولــة أع ـم ــال مـحـلـيــة وم ـش ـتــركــة ،ما
يعيد تعريف مفهوم نجم الصف األول في
الدراما السورية بنطاقها املحلي املتدهور
وحضورها العربي غير املتوازن ،فنشاهد
خــالــد الـقـيــش ومـحـمــد األح ـم ــد ف ــي بطولة
املـسـلـســل امل ـش ـتــرك «ل ـل ـمــوت» ،كـمــا نشاهد
عبد املنعم عمايري وســامــر إسماعيل في
بطولة مسلسل «داون تاون».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ما زالت محاوالت بعض
المنتجين اللبنانيين تعمل
على صناعة أعمال
درامية محلية ،رغم
تهميش هذه الصناعة
ومعاناتها
ربيع فران

من دون أدنى شك ،ما زال لبنان يسعى إلى
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى مــوق ـعــه ف ــي ص ـنــاعــة ال ــدرام ــا
ّ
املحلية ،لكن الحال ال يشي بأعمال درامية
ج ــدي ــدة .مـ ـج ــددًا ،ي ـحــاصــر ب ـعــض أص ـحــاب
املصالح الضيقة اإلنتاج الدرامي في لبنان.
ّ
األدهـ ـ ــى أن ب ـعــض امل ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة
تحولت إلــى شــريــك منافس فــي إدارج هذه
األع ـ ـمـ ــال طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـس ـن ــة ،ع ـل ــى قــائـمــة
العرض اليومي.
تـ ــراجـ ــع اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ــام
 2020بشكل واض ــح ،والسبب بالطبع قيام
انتفاضة  17أكـتــوبــر /تشرين األول ،2019
ودخ ــول لبنان فــي وضــع اقـتـصــادي صعب،
انعكس تأثيره على قطاعات فنية عديدة،
التلفزيون وإنتاجاته على رأسها.
وانعكس األمر سلبًا على التعاطي مع الواقع
ّ
ال ـجــديــد ال ـخ ــاص بــاألع ـمــال ال ــدرام ـي ــة ،لـكــن
املحطات اللبنانية املحلية لم تقف مكتوفة
األي ــدي أم ــام هــذا الــواقــع ،بــل اتـخــذت موقف
استراحة املـحــارب ،ريثما تنجلي الـصــورة،

واستعاضت بالدراما التركية كبديل خاص
عن األعمال الدرامية اللبنانية املحلية.
فــي رمـضــان  ،2021تـبــدو الجعبة اللبنانية
فارغة من األعمال التي حفلت بها السنوات
السابقة .ال جديد ُيذكر ،مجرد محاولة من
فضائية « »MTVاللبنانية ملسلسل بعنوان
«راحـ ــوا» ،كتابة كـلــوديــا مرشليان ،وإنـتــاج
وإخـ ـ ــراج نــديــم م ـه ـنــا ،ب ــدأ عــرضــه األرب ـع ــاء
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـك ـمــل ف ــي ال ـبــرم ـجــة
اليومية الرمضانية على الشاشة نفسها.
ت ـعــرض املـحـطــات ا ُلـلـبـنــانـيــة مـجـمــوعــة من
األعـ ـم ــال ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة ل ـهــذا املــوســم،
لكسب ما تبقى من جمهور التلفزيون .من
جديد ،تبدو فضائية « »MTVسباقة لشراء
أبـ ــرز اإلن ـت ــاج ــات ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة لـهــذا
امل ــوس ــم ،ومـنـهــا مـسـلـســل «ل ـل ـم ــوت» ،قصة
نادين جابر ،وإخراج فيليب أسمر ،وبطولة
خــالــد ال ـق ـيــش ،وم ــاغ ــي ب ــو غ ـصــن ،وبــاســم
م ـغ ـن ـيــة ،ودان ـي ـي ــا رحـ ـم ــة .ك ــذل ــك ،تـعــرض
ً
مسلسال يحمل عنوان « ،»2020وهــو عمل
ط ــال ان ـت ـظ ــاره ب ـعــد تـعـثــر ت ـصــويــره خــال
العام املاضي بسبب جائحة كورونا.
ي ـج ـمــع امل ـس ـل ـس ــل ،ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ن ــادي ــن
نسيب نجيم مــع قـصــي خــولــي ،قـصــة بــال
شـ ـح ــادات ،ون ــادي ــن ج ــاب ــر وإخـ ـ ــراج فيليب
أسمر .أما محطة « »LBCIاللبنانية ،فتبدو
ً
بـعـيــدة قـلـيــا عــن املـشـهــد ال ــدرام ــي الـخــاص
برمضان هذا العام ،لتستكمل عرض بعض
امل ـس ـل ـســات ال ـس ــوري ــة ،م ـثــل ال ـج ــزء الـثــانــي
ّ
م ــن «س ـ ــوق الـ ـح ــري ــر» ،إخـ ـ ــراج م ــؤم ــن املـ ــا،
و«بانتظار الياسمني» ،إنتاج  ،2020إخراج
س ـم ـيــر ح ـس ــن ،وم ـس ـل ـســل «زنـ ـ ــود ال ـس ــت»،
إخـ ـ ـ ــراج ن ــذي ــر عـ ـ ـ ــواد ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ـتــاب ـعــة

قصي خولي ونادين نسيب نجيم في ( 2020الصب ّاح لإلنتاج)

ع ــرض مـسـلـســل لـبـنــانــي ب ـع ـنــوان «رص ـيــف
ُ
ال ـغ ــرب ــاء» لـلـمـخــرج إي ـل ــي م ـع ـلــوف ،وتـبـقــي
على مسلسلني تركيني ،هما الـجــزء الثالث
مــن «عـشــق ودمـ ــوع» ،و«اب ـنــة الـسـفـيــر» .كما
تـعــرض محطة «ال ـجــديــد» اللبنانية الـجــزء
ال ـح ــادي عـشــر م ــن مـسـلـســل «بـ ــاب ال ـح ــارة»

من إخراج محمد زهير رجب ،باإلضافة إلى
ج ــزء جــديــد مــن مسلسل «ال ـب ــاش ــا» ،إخ ــراج
جورج روكز.
في انتظار معرفة نتائج أو ردود الفعل حول
ه ــذه امل ـج ـمــوعــة ف ــي رمـ ـض ــان ،ع ـمــدت بعض
شــركــات اإلن ـت ــاج إل ــى تــأجـيــل أع ـمــال درام ـيــة

كانت تجهز للموسم ،ومنها «داون تــاون»،
إخ ــراج زهـيــر قـنــوع وإن ـتــاج «فــالـكــون فيلم»،
التي عزت سبب التأجيل إلى انتشار فيروس
كــورونــا ،واعــدة ببدء العرض مع حلول عيد
الفطر ،وكذلك تأجل تصوير مسلسل «ظل»
للمنتج مفيد الرفاعي ،وإخراج محمد خيري.

