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ريموت كونترول

الغضب العربي وين؟

»الجزيرة«       > 21:05

برنامج  ف��ي  منصور  أحمد  يستقبل 
»الحركة  رئ������ي������س  ح�������������دود«  »ب���������ا 
ال��خ��ط األخضر،  اإلس���ام���ي���ة« داخ����ل 
ال��ش��ي��خ رائ����د ص���اح )ال���ص���ورة( بعد 
اإلسرائيلية،  ال��س��ج��ون  م��ن  خ��روج��ه 
ح��ول أوض��اع األس��رى الفلسطينيني، 
 مخططات 

ّ
ومستقبل فلسطني في ظل

إسرائيل وتواطؤ األنظمة العربية. 

الوضع اللبناني: مطلوب جراحة عاجلة

»املنار«        > 22:15

م���اذا بعد فشل ال��ش��ع��ارات ال��ب��راق��ة في 
���ن���ات عن 

ِّ
ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان وع���ج���ز امل���س���ك

محاصرة أزمته؟ هل يجدي الرهان على 
هدنة جديدة تبّرد األجواء أم حان وقت 
الحلول الجذرية؟ أسئلة يطرحها عمرو 
ناصف ف��ي »م���اذا ب��ع��د؟« على الرئيس 
القومي  ال����س����وري  »ال���ح���زب  ل���� ال���س���اب���ق 
االجتماعي« جبران عريجي )الصورة(.

شهود الزور في مصيدة سعيد

20:30 <       nbn

النائب السابق إيلي الفرزلي )الصورة( 
هو ضيف سعيد غرّيب في حلقة الليلة 
من برنامج »مختصر مفيد«. وتتناول 
امل��ح��ل��ي��ة، وانطاق  ال���ت���ط���ورات  ال��ح��ل��ق��ة 
العّد العكسي لصدور القرار االتهامي 
ف����ي ق��ض��ي��ة اغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي���س رفيق 
الحريري... إلى جانب إمكان مناقشة 

ملف شهود الزور في الحكومة.

... وميشال سماحة على الخط

 21:00 <       otv

الضبابّية  وال��رؤي��ة  الغموض  ظ��ل  ف��ي 
تستضيف  واملنطقة،  لبنان  ملستقبل 
يقال«  »الحق  برنامج  ف��رح في  ماغي 
ه���ذا امل��س��اء ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ميشال 
س��م��اح��ة )ال����ص����ورة( إث���ر ع���ودت���ه من 
رحلته األخ��ي��رة إل��ى ب��اري��س. وتسأله 
عن القرار االتهامي واملحكمة الدولّية 

ووثائق »ويكليكس«.

ت ساعة الحسم
ّ
دق

»أخبار املستقبل«       > 21:00

بعد إعان »حزب الله« اقتراب ساعة 
الحسم، وقرب صدور القرار االتهامي، 
هل وصل لبنان إلى شفير االنفجار؟ 
وهل من وسيلة للحؤول دون خروج 
األم������ور ع���ن ال���س���ي���ط���رة؟ ي��ت��اب��ع علي 
ح��م��ادة ه��ذا امل��ل��ف ف��ي »االستحقاق« 
)الصورة(  الصايغ  ال��وزي��ر سليم  م��ع 

والصحافي أمني قمورية.

 األسمر« 
ّ

»بدنا عروس للشب

21:30 <       lbc

األطفال،  عمالة  مؤثرة عن  بعد حلقة 
استديو  ف���ي  م��ك��ت��ب��ي  م��ال��ك  يستقبل 
العريض«  ب��ال��خ��ط  »أح���م���ر...  ب��رن��ام��ج 
هذا املساء، شبابًا ونساًء، وكبارًا في 
إليجاد  ح��ل��ق��ة مخصصة  ف��ي  ال��س��ّن 
شريكهم أو نصفهم اآلخر في الحياة 
»ب��ّدي عريس، بّدي  في حلقة بعنوان 

عروس«.

ها صورة 
ّ
»لكن تاريخ دمشق  واقعية عن 

التي هي أقدم  تسيء للعاصمة السورية 
م����دن ال���ع���ال���م وأع���رق���ه���ا«. ي��س��ت��ط��رد نجم 
»ب��اب الحارة« ويضيف »كنت واح��دًا من 
امل��س��اه��م��ن ف��ي ت��ق��دي��م األع���م���ال الشامية 
في  رئيسيًا   

ً
ب��ط��ا فكنت   1992 ع���ام  م��ن��ذ 

دراما

وسام كنعان

ال يمكن الحديث عن الدراما السورية من 
النوري  عباس  تجربة  عند  التوقف  دون 
��ق ح��ض��ورًا الف��ت��ًا على الساحة، 

ّ
ال���ذي ح��ق

وخصوصًا في الدراما الشامية. منذ مدة، 
احتفالية  منّصة  ال��س��وري  النجم  اعتلى 
ث بطريقة بدا فيها 

ّ
»جائزة أدونيا« وتحد

كأنه يهاجم نقيبة الفنانن الحالية فاديا 
»األخبار«  خطاب. يوضح النوري موقفه ل�
ويقول »أنا عاتب على بعض اإلعام الذي 
اج���ت���زأ ك���ام���ي. ك���ل م���ا ق��ص��دت��ه أن���ه يجب 
هّمًا  يملكون  أش��خ��اص  النقابة  ل 

ّ
يمث أن 

ثقافيًا وُبعدًا وطنيًا مثل أيمن زي��دان، أو 
سلوم ح��داد، وقبلهما جمال سليمان أو 

بسام كوسا...«.
النوري  ينهمك  البلبلة،  ه��ذه  عن  وبعيدًا 
مسلسل  في  مشاهده  تصوير  في  حاليًا 
»تعب املشوار«. ويشرح: »أجّسد دور رجل 
غدر فيه الزمن بعدما كان يتعاطى العمل 
السياسي... لكن الحظ يبتسم له مجددًا، 

فيربح الجائزة الكبرى في اليانصيب«.
ف����ي رمضان  ال�����ن�����وري  وك����ان����ت خ����ط����وات 
ب��ان��ت��ق��ادات، على أساس  امل��اض��ي قوبلت 
م إضافات إلى أرشيفه الغني. 

ّ
أنها لم تقد

كذلك حصل تشابه بن دوره في »الخبز 
ال���ح���رام« ال���ذي ق��دم��ه ف��ي امل��وس��م األخير، 
لعب  ال�����ذي  ف���ي »ش���ت���اء س���اخ���ن«  ودوره 
السوري  النجم   

ّ
ل��ك��ن  .2009 ع��ام  بطولته 

يرى أن ما يقال غير دقيق رغم التشابه بن 
ليس  امل��اب��س  »ف��ي طريقة  الشخصيتن 
أكثر، إنما الشخصيتان تنفصان، ولكل 
الدرامي  وخطها  خصوصيتها،  منهما 
م تجارب 

ّ
امل��خ��ت��ل��ف«. ه���ك���ذا، ي���رى أن���ه ق����د

السلطان  من  األخير  املوسم  في  مختلفة 
عبد الحميد في شخصيته اإلشكالية في 
السلطان  إلى  الخافة«  مسلسل »سقوط 

أبو الحسن في »أهل الراية«.
ال��خ��اف��ة«، واتهامه  وع��ن انتقاد »س��ق��وط 
بتقديم صورة تجميلية للدولة العثمانية 
يقول النوري: »ال أستطيع أن أضع نفسي 
اع العمل. أكتفي بالحديث عن 

ّ
مكان صن

براعتي أو عدمها في أداء دوري«.

عباس النوري... الخروج من التاريخ المزّيف
 

ّ
نجم الدراما الشامية أطل

في رمضان املاضي في أكثر 
من عمل، وها هو يصّور دوره 
في »تعب املشوار« لينتقل 
بعدها إلى »طالع الفضة«. 
ووسط انشغاالته الكثيرة، 
يعلن موقفه الحقيقي من 

مشاركة دريد نقيبة الفنانني الجديدة
لحام في »طالع الفّضة« 

ستنسي الجمهور 
شخصّية غوار 

الطوشة )ع.ن( 

ويرى النجم السوري أن »سقوط الخافة« 
املعاصر،  ل���ل���ت���اري���خ  ج���ري���ئ���ة  ق�������راءة  م 

ّ
ق������د

وخ��ص��وص��ًا ع���ن ال��س��ل��ط��ان ع��ب��د الحميد 
ال��ذي ك��ان يسّمى خ��ادم الحرمن. أم��ا عن 
ت��ق��دي��م��ه وج��ه��ة ن��ظ��ر إس��ام��ي��ة، فالسبب 
إسامية...  امل���س���ل���س���ل  ش���خ���ص���ي���ات  »أن 
أجّسد  أن   

ً
م���م���ث���ا ب��ص��ف��ت��ي  ح���ق���ي  وم�����ن 

ال��دور وأداف��ع عنه... لكنني ضد أي نظرة 
أو  سلفية شمولية س��واء كانت إسامية 

شيوعية«.
ل���ك���ن م�������اذا ع����ن ال�����درام�����ا ال���ش���ام���ي���ة التي 
ت نجاح 

ّ
ش��ّوه��ت ت��اري��خ دم��ش��ق، واستغل

ال���ذي اعتمد على الحدوتة  أح��د األع��م��ال 
املسلسات  م��س��ب��ح��ة  ل��ت��ك��ّر  االف���ت���راض���ي���ة 
امل���ب���ت���ذل���ة م����ن »ب������اب ال�����ح�����ارة« إل�����ى »أهل 
»الدبور«...؟   ف� ج�����دي«،  و»ب���ي���ت  ال����راي����ة«، 
الدراما   

ّ
بأن الشامية  الدراما  يجيب نجم 

م���ت ف���ي م���راح���ل س��اب��ق��ة ما 
ّ

ال���س���وري���ة ق���د
ي���س���ّم���ى »ال���ف���ان���ت���ازي���ا ال���ت���اري���خ���ي���ة« عبر 
واقعية.  غير  لكنها  تاريخية  مسلسات 
الدراما  أن  ال�����ن�����وري  ف����ي����رى  ال����ي����وم  أم������ا 
م ص����ورة غير 

ّ
ال��ش��ام��ي��ة ه��ي األخ����رى ت��ق��د

»أي����ام ش��ام��ي��ة« ال����ذي أط��ل��ق ال��ع��ن��ان لهذا 
النوع من األعمال، ثم بعد أكثر من عشر 
س��ن��وات ق��دم��ن��ا »ل��ي��ال��ي ال��ص��ال��ح��ي��ة«  ثم 
»ب��اب ال��ح��ارة« ال��ذي ك��ّرس ه��ذه الظاهرة 
لكن من خال تنفيذ أعمال مشابهة بناء 
اع 

ّ
ع��ل��ى رغ���ب���ة ال��ج��م��ه��ور وم��ص��ال��ح صن

العمل«.
ف���ي الدراما  ال��ع��ام��ل��ن  وف����ي إط�����ار ع��ج��ز 
ت���اري���خ عاصمتهم  ق������راءة  ع���ن  ال���س���وري���ة 
املعاصر، وبعد إبعاده عن »باب الحارة«، 
���ر ع���ب���اس ال����ن����وري ف���ي إن���ج���از أعمال 

ّ
ف���ك

 .
ّ

شامية مختلفة عما قدمه مع بسام املا
أعمال تقرأ تاريخ دمشق الحديث بطريقة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، ف��ق��دم »ال��ح��ص��رم ال��ش��ام��ي« في 
الذي  القيمرية«  »أوالد  ث��م  أج����زاء،  أرب��ع��ة 
كتب نصه مع زوجته عنود خالد، لكن لم 
األع��م��ال منذ  تلك  للجمهور متابعة  يتح 
هي  املشفرة  »أورب����ت«  قناة  ألن  إنتاجها 

تها. 
ّ
التي بث

ل��ت��ص��وي��ر مسلسل  ال���ن���وري   
ّ

ي��س��ت��ع��د اآلن 
»طالع الفضة« ال��ذي ي��راه تجربة جديدة 
ك���ت���ب ن���ص���ه���ا م�����ع زوج�����ت�����ه ع����ن����ود خالد 

السبيعي،  ال�����دي�����ن  س���ي���ف  وس���ي���خ���رج���ه 
وتنتجه »سوريا الدولية« على أن يعرض 
في رمضان املقبل. هذا العمل هو »قراءة 
لتاريخ العاصمة السورية قراءة تشويقية 
مختلفة،  اج���ت���م���اع���ي���ة  ح����ك����اي����ات  ض���م���ن 
بأديانه  املتنوع  دمشق  ملجتمع  وع��رض 
وطوائفه، تحديدًا في منطقة طالع الفضة 
ف����ي دم���ش���ق ال���ق���دي���م���ة ال���ت���ي ك���ان���ت تضّم 
��ط »طالع 

ّ
أدي���ان���ًا ع���دة «. وي���ش���رح: »ي��س��ل

ف��ض��ة« ال��ض��وء على دم��ش��ق وك��ي��ف واجه 
أهلها الحرب العاملية الثانية، وانسحاب 
الفرنسي،   

ّ
املحتل دخ���ول  ث��م  العثمانين 

امل���ن���اص���ب وتكوين  ت����وزي����ع  ع����ن  ب���ع���ي���دًا 
الشامية  ال���ح���ارات  داخ����ل  ال��ج��م��ه��وري��ات 
ك��م��ا ح��ص��ل ف���ي »ب����اب ال���ح���ارة« وغيرها 
أن  ويكشف  الشامية«.  البيئة  أع��م��ال  م��ن 
يخّص  واخ��ت��ي��ارات��ه��م  املمثلن  م��وض��وع 
ل��ك��ن ي��ض��ي��ف »أن النجم  امل���خ���رج وح�����ده، 
السوري دريد لحام مرشح لدور سيبقى 
، وقد يسهم في 

ً
في ذاكرة الجمهور طويا

ال��ذي ما  ت��ج��اوز كاراكتير غ��وار الطوشة 
زال مرتبطًا بلّحام حتى اليوم«.

عاصمة  »القدس  مشروع  عن  أعلن  بعدما 
عباس  يقول  العربية«  للثقافة  أبدية 
بعدما  إعالميًا  نجح  اقتراحه  إن  النوري 
ه يقول 

ّ
ته أكثر من جهة إعالمية. لكن

ّ
تبن

 املواقف الرسمية العربية تنتهي 
ّ

بأسى إن
مفاعيلها عند حدود الكالم. وكانت وزارة 
الثقافة السورية قد نسبت هذه املبادرة 
عالقة  لها  يكن  لم  أنه  رغم  نفسها،  إلى 
باملشروع. هنا يدعو النوري إلى حملة تبرع 
العربية  للثقافة  بيت  أول  إلنشاء  شعبي 
ه كالمه إلى األمني العام 

ّ
في القدس، ويوج

موسى  عمرو  العربية«  الدول  »جامعة  لـ
عاصمة  »القدس  أن  أساس  على  )الصورة( 
حملة   

ّ
ظل في  العربية«  للثقافة  أبدية 

االحتالل  قوات  تمارسها  التي  التهويد 
على »زهرة املدائن«.  

فينك 
يا عمرو؟

عباس النوري وديما قندلفت 
في »تعب املشوار«
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