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»ملف سري«
vip شاهد - dmc - cbc

 منصة »WATCH IT« - احلياة 

في إطار اجتماعي إنســاني مشوق تدور قصة العمل 
حول قاضي يتعرض إلــى مضايقات، باإلضافة إلى قتل 
والدته في ظروف غامضة مما يقلب األحداث رأســاً على 
عقب، ويشــارك في البطولة: هاني ســامة وعائشة بن 
أحمد وشــيرين وماجد املصري ونضال الشافعي وصبا 
الرافعي ودنيا عبدالعزيز ومحسن محيي الدين وإيهاب 
فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلني طبر وكارولني 
عزمي، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن الباسي. 

»عودة األب الضال« 
النهار 

االحداث تتناول حكاية رجل أعمال ثرى ميتلك فندقا 
كبيرا، ويقع في أزمــة، ولكي يخرج منها يحاول البحث 
عن أبنائه الـ 7 ومنهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، 
وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفي نفس 
الوقت حتاول أكثر من ســيدة الزواج منه للنصب عليه 
واالســتياء على الفندق، والعمل بطولــة: بيومي فؤاد، 
عبير صبري، خالد منصور، إميان الســيد، أميرة هاني، 
نــور قدري، وغيرهم، ومن تاليف أمني جمال ومحمد أبو 

السعد، وإخراج أحمد عبدالعال. 

»فاتن أمل حربي«
 »WATCH IT« دبي - منصة - cbc

»VIP شاهد« -

تتناول القصة حكاية إحدى السيدات التي تدخل في خاف 
مع زوجها، مما يؤدي الى تفاقم املشــاكل بينهم، وتلجأ الى 
محكمة االسرة، ويستعرض العمل املعاناة التي تتعرض لها 
تلك السيدة، مع مناقشة قضية احلضانة وغيرها من قوانني 
االحوال الشخصية، واملسلسل بطولة: نيللي كرمي، شريف 
سامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ونخبة 
من الفنانني، وتأليف إبراهيم عيسي، وإخراج ماندو العدل.

»والد عابد«
mbc مصر  - mbc دراما

تدور القصة حول مجموعة من الصراعات واملشــاكل 
االجتماعية واألسرية التي تتم بني األشقاء، ثم تتصاعد 
الصراعات بني اإلخوة من أجل كسب رضا والدهم، والعمل 
بطولة: آينت عامر، رياض اخلولي، صبري فواز، محسن 
محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب 
فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، 
تاتيانــا، محمد رضوان، ســارة ناجــي، عفاف مصطفى، 
أســامة عبداهلل، وغيرهم، ومن تأليف سماح احلريري، 

وإخراج أكرم فريد.

»جزيزة غمام« 
»VIP احلياة - »شاهد

في اطار الدراما الصعيدية تدور حكاية »بيت شافع« وأبنائه 
الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف األحداث عن 
العديد من القصص التي تسلط الضوء على خافات األخوة 
وكيف تصل العداوة بينهم، واملسلسل بطولة: طارق لطفي، 
مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمني، رياض اخلولي، 
عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني، وفاء عامر، 

ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسني املنباوي.

»دنيا ثانية«
النهار  - النهار دراما

فــي إطار اجتماعــي تدور احداث العمــل حول مديرة 
مدرســة دولية يحدث لها موقف يقلب حياتها رأسا على 
عقب، وهو بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، مي ســليم، 
فراس ســعيد، وفاء صادق، إميان الســيد، سليمان عيد، 
أحمد سعيد عبدالغني، ليلى عز العرب، إشراف عام على 
الكتابة أمني جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه وعمرو 

مؤمن وإبراهيم الصباغ، واخراج أحمد عبدالعال.

»بيت الشدة«
القاهرة والناس - الشارقة

تــدور أحداث العمــل داخل إحدى احلــارات املصرية 
فــي إطار اجتماعي، حيث يســلط الضوء على امرأة ذات 
شــخصية قوية متر بعدة مراحل خــال حياتها، وكيف 
تواجه املشكات التي تتعرض لها، ويشارك في البطولة: 
وفاء عامر وأحمد وفيق ومها أحمد ومدحت تيخا ومحسن 
منصــور وعبير منير وأحمد التهامي، وآخرون، وتأليف 

ناجي عبداهلل، وإخراج وسام املدني.

»سوتس- بالعربي«
cbc »حصريا«

تدور أحداث املسلسل حول شركة محاماة كبرى تضم 
عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها 
في هذا املجال التنافسي، ويتفاجأ محام شهير بقدرات شاب 
لم يدرس القانون، ولكنه قادر على حل أصعب القضايا، 
وهو بطولة: آسر ياسني، أحمد داود، صبا مبارك، محمد 
شــاهني، تارا عماد، رمي مصطفى، وآخرون، ومن تأليف 
محمد حفظي وياسر عبداملجيد، وإخراج عصام عبداحلميد. 

»املداح 2«
»vip مصر - »شاهد mbc

تستكمل احلكاية في اجلزء الثاني ما يحدث بعد تورط 
»صابر« في العديد من املشاكل، ومحاولة إصاحه لألمور 
مع احمليطني حوله، ويشارك في بطولة املسلسل: حمادة 
هال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، ســهر الصايغ، خالد 
سرحان، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، رشدي الشامي، 
حنان ســليمان، وآخرون، ومن تأليف أمني جمال ووليد 

أبو املجد، واخراج أحمد سمير فرج.  »شغل عالي«
النهار  - النهار دراما - أبوظبي

تقدم القصة حكاية صديقتني تربطهما عاقة صداقة 
قوية مع بعضهما البعض وتتعرضا لكثير من املواقف 
الكوميدية بعدما تؤسســان شــركة ملساعدة النساء، 
ويشارك في البطولة: شيرين رضا، فيفي عبده، مروان 
يونس، توني ماهر، بســمة داود، كرمي سرور، وعدد 
آخر من الفنانني، والعمل تأليف حسني مصطفى محرم، 

وإخراج مرقص عادل.

»مكتوب عليا«
 »WATCH IT« منصة - dmc

vip شاهد 

تتناول األحداث في اطار من الكوميديا قصة شخص 
يحب فتــاة ال تبالي بأمره، بينمــا على اجلانب اآلخر 
تكون ابنة خالته مغرمة به ويتعرض ملفارقات مختلفة، 
ويشــارك في البطولة: أكرم حسني، آينت عامر، عمرو 
عبداجلليــل، هنادي مهنا، حنان ســليمان، إســماعيل 
فرغلي، حنان لبيب، وآخرون، ومن تأليف إيهاب بليبل، 

وإخراج خالد احللفاوي.

»مني قال«
»vip مصر - »شاهد mbc

تدور أحداثه حول املشاكل التي يتعرض لها الشباب في 
سن الـ ١8، من خال شخصية أب، يجد ذاته امام التغيرات 
التي طرأت على جنله مع دخوله مرحلة الشــباب، وهو 
من بطولة: جمال سليمان، أحمد داش، جمال عبدالناصر، 
ديانا هشام، وعدد من الفنانني، وتأليف ورشة سرد بقيادة 

مرمي ناعوم، واخراج نادين خان. 

»باب احلارة 12«
اجلديد - الشارقة - املنار - قناة 

احملور

تدور أحداث املسلسل عن حياة الناس وأحداثها في فترة 
العشرينيات من القرن العشرين، وتطورها في األجزاء التي 
قدمــت بعد ذلك، وكيف تطورت احلياة بشــكل عام، ويقوم 
املسلسل بتسليط الضوء على احلياة الدمشقية والقيم النبيلة 
والعادات والتقاليد القدمية متمثلة في أهالي حارة الضبع، 
ويشــارك في اجلزء ١٢ عدد من النجوم الذين شــاركوا في 
اجلزء احلادي عشر، مع عودة ملمثلني من األجزاء السابقة، 
بجانب دخول وجوه جديدة منهم: دريد حلام، وصفاء سلطان، 

والعمل تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.

»الكبير أوي 6«
WATCH IT منصة - ON e

VIP شاهد

يعود أحمد مكي إلى شخصياته املعروفة »الكبير« و»جوني« 
و»حزلقوم« بعد 6 ســنوات من عرض املوسم اخلامس عام 
٢٠١5، من خال مغامــرات جديدة حتمل العديد من املواقف 
الكوميدية، ويشارك في البطولة: رحمة أحمد، محمد سام، 
بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع 
االستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتني من حلقات 
اجلزء السادس، منهم ماجد الكدواني، حمدي امليرغني، والعمل 

تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد اجلندي.

»أحالم سعيدة« 
ON e - منصة »WATCH IT« - دبي 

 »VIPشاهد« - MBC1 -

في إطار كوميدي اجتماعي تدور القصة حول مجموعة 
من الســيدات جتمعهن صداقــة، وخال األحداث نتعرف 
على اجلانب الشخصي لكل منهن، والعمل بطولة: يسرا، 
غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، وغيرهم، 

ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

»بطلوع الروح«
»VIP مصر - »شاهد mbc

تتناول األحداث إطارا اجتماعيا، قصة مهندسة إلكترونية 
جتبرها الظروف على االنضمام إلى جماعة إرهابية دولية، 
ومن هنا تشتعل األحداث، ويشارك في البطولة: منة شلبي، 
إلهام شاهني، أحمد السعدني، محمد حامت، دياموند عبود، 
عادل كرم، وفنانون من دول عربية عدة، ومن تأليف محمد 

هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري. 

»يوتيرن«
ON e - WATCH IT - احلياة

VIP شاهد -  cbc - األولى املصرية 

ينتمي الى نوعية مسلسات الدراما االجتماعية التشويقية، 
حيث تدور األحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث 
بدأ ليصحح طريقه اخلاطئ الذي سلكه من قبل عندما يعترف 
الشخص بأن طريقه كان خاطئا من البداية، ويتصدى للبطولة: 
ريهام حجاج، توفيق عبداحلميد، عبير صبري، كرمي قاسم، 
محمود حجازي، أمين قيسوني، صفاء الطوخي، عبير منير، 
ها السعيد، وآخرون، والعمل تأليف أمين سامة، وإخراج 

سامح عبدالعزيز.

»بابلو«
احملور - النهار - أبوظبي

تدور القصة حول شــاب اسمه »بابلو«، يحمل هموم 
من حوله على عاتقه طوال الوقت، ويحاول حل مشاكلهم 
سواء باللطف أو بالشدة، مما يوقعه في مشاكل ألنه يعيش 
ملساعدة اآلخرين وليس لنفسه، كما يتعرض لغدر أقرب 
النــاس له، ويفاجأ بدعم أعدائه له وقت الشــدة، والعمل 
بطولة: حســن الرداد، جناء بدر، أروى جودة، ســلوى 
عثمان، هالة فاخر، صاح عبداهلل، وآخرين، ومن تأليف 

حسان دهشان، واخراج محمد حماقي. 

»جوقة عزيزة«
سورية دراما - دبي - الشارقة - روتانا دراما

تدور األحداث في حقبة االنتداب الفرنسي في سورية، 
وحتديدا حول حياة الراقصة السورية )عزيزة( والتي 
يقع في غرامها كولونيل فرنســي، ويجمع العمل بني 
أجواء البيئة الشامية والغناء، وهو من بطولة: سلوم 
حداد ونسرين طافش وأمين رضا ومحمد حداقي ونورا 
رحال ووالء موصللي ويزن خليل وروبني عيسى ونور 
صعب ويحيى بيازي ورنا العظم، وغيرهم، وتأليف 

خلدون قتان، وإخراج تامر إسحاق

»رانيا وسكينة«
 VIP مصر  -  شاهد mbc

MBC دراما

في إطار اجتماعي كوميدي تدور احداث املسلســل حول 
فتاة تدعي رانيا )مي عمر( من طبقة أرستقراطية تضطرها 
الظروف لانتقال لإلقامة مع فتاة من منطقة شعبية اسمها 
سكينة )روبي(، ومن هنا تبدأ االحداث الكوميدية، خاصة مع 
وجود اختاف بني الشخصيتني وثقافتهما، والعمل بطولة: 
روبي، مــي عمر، أحمد خالد صالح، صبــا الرافعي، أوتاكا، 
محمد رضوان، نبيل نور الدين، سليمان عيد، وتأليف محمد 

صاح العزب، واخراج شيرين عادل. 

»للموت 2«
»VIP شاهد« 

يكمــل اجلزء الثانــي الوقائع واملواقف التي شــغلت 
اجلمهور في املوســم األول، خصوصا شخصيتي »رمي« 
و»سحر«، ومبا أن الشــر ينتصر في الواقع فقد خرجتا 
منتصرتني في اجلزء األول، فماذا ستفعان باجلزء الثاني 
فــي مواجهة التحديات اجلديــدة؟ والعمل بطولة: ماجي 
بوغصــن ودانييا رحمة، ليليــان عمري، محمد األحمد، 
كارمن لبس، كارول عبود، بديع أبو شقرا، وسام صباغ، 
وآخرين، ومن كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر. 

»توبة« 
 »VIP مصر - »شاهد mbc - mbc1

يقدم املسلســل في إطار اجتماعي شــعبي، حكاية 
شــخص يرتكب بعض االخطاء، اال انــه يقرر التوبة 
والتراجع عن هذا الطريق، ولكن يوجد من يحاول دفعه 
الى االستمرار في الطريق اآلخر، والعمل بطولة: عمرو 
ســعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد املصري، 
انتصار، دياب، ونخبة من الفنانني، ومن تأليف ورشة 

كتابة، وإخراج أحمد صالح.

»العائدون«
vip دبي - شاهد - dmc  - CBC

  WATCH IT منصة 

تدور قصة املسلسل حول الكشف عن بعض املؤامرات 
التي تتعرض لها الدولة املصرية، واجلهود التي تبذلها 
أجهزتها املختلفة للتصدي إلى تلك املؤامرات، وهو من 
بطولــة: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبداملغني، 
محمد فراج، وجيهان خليل اســام جمال، محمد عز، 
هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبداملنعم، وعدد 
كبير من الفنانني، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد 

نادر جال.

»االختيار 3«
»WATCH IT« منصة - ON e

 VIP شاهد

تدور أحداث العمل حول اجلهود التي يبذلها جهاز 
الشرطة املصرية للحفاظ على أمن الوطن والتصدي 
لألعداء الذين يحاولــون هدم الدولة، واجلزء اجلديد 
بطولة: كرمي عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر 
جال، عمرو القاضي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن 

تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

»راجعني يا هوى« 
 WATCH« منصة - dmc - cbc 

»VIP شاهد« - »IT

يقــدم حكاية رجل أعمال مصري يقرر العودة إلى 
القاهرة بعد تعرضه خلســائر طائلة في أوروبا، لكن 
حني يعود يجد عائلته ممزقة وتشتعل بينهم الكراهية 
بســبب امليراث، ويتصــدى لبطولة املسلســل: خالد 
النبوي، نور، هنا شــيحة، انوشكا، وفاء عامر، أحمد 
بدير، إسام إبراهيم، وغيرهم، وهو من تأليف أسامة 

انور عكاشة، وإخراج محمد أسامة. 

»املشوار«
VIP شاهد -  dmc - MBC1

»WATCH IT« منصة 

تدور القصة حول قضية اإلجتار في اآلثار، وما يتمخض عن 
هذه التجارة غير املشروعة من إهدار أموال هائلة للبلد، وايضا 
ظهور أصناف من األغنياء الذين ميتلكون مبالغ كبيرة يستغلون 
هذه الثروات في نشاطات غسيل األموال والتجارة في املمنوعات، 
بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبداجلليل، أحمد 

مجدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسني.

»داميًا عامر«
 ON e - احلياة -  sbc

»WATCH IT« منصة 

تتنــاول األحداث عاقة الطلبة داخــل إحدى املدارس 
ببعــض املدرســني، كما يتم تســليط الضــوء على مدى 

االختاف بني األجيال. 
العمــل بطولة: مصطفى شــعبان، لبلبــة، ميرنا نور 
الدين، عمرو عبداجلليل، نضال الشافعي، صاح عبداهلل، 
محمد ثروت، كرمي عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، 
سما إبراهيم، أمل رزق، ملى كتكت، أحمد عنان، وعدد آخر 
من الفنانني، وتأليف مايكل عادل وامين ســليم، وإخراج 

مجدى الهواري.

عبداحلميد اخلطيب ـ ياسر العيلة

حتمل املسلسات العربية في شهر رمضان املقبل قصصا مختلفة وحكايات متنوعة 
بني التاريخي والكوميدي والدراما واألكشن.

»األنباء« رصدت أهم املسلسات التي ستعرض على القنوات الفضائية، باإلضافة 
إلى منصتي »شاهد VIP« و»WATCH IT«، وتشمل اخلريطة مجموعة من أقوى األعمال 

الدرامية لنجوم الوطن العربي، وتكون كالتالي:

دليل الدراما العربية
في رمضان 2022

»على قيد احلب«
سوريا دراما - لنا - سما

يحكي قصة شخصني متتد صداقتهما ألكثر من 4 عقود، 
وتواجه عاقة الصداقة هذه اختبارا كبيرا بســبب أبنائهم 
واملاضي، ويشارك في البطولة: دريد حلام، سلوم حداد، أسامة 
الروماني، مهيار خضور، نادين خوري، صباح اجلزائري، 
عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وفاء موصللي، 
جرجس جبارة، هافال حمدي، ريام كفارنة، روعة ياســني، 
محمد قنوع، ومن تأليف فادي قوشقجي، واخراج باسم السلكا.

»بروكار 2«
سما - سورية دراما - دبي - الظفرة 

- الفجيرة 

يكمل املسلسل أحداث اجلزء األول، متناوال ما يحدث 
في حارة البروكار املشهورة واملعروفة بصناعة األقمشة 
واحلرير، ومحاولة أحد املهندسني الفرنسيني سرقة أسرار 
هذه الصناعة، باإلضافة إلى جرمية قتل غامضة ســوف 
حتدث في احلارة، ويشارك في البطولة: عبدالهادي الصباغ، 
سلمى املصري، نادين خوري، مها املصري، زهير رمضان، 
صفوح ميماس، عاء قاســم، قاســم ملحــو، ونخبة من 
الفنانني، وتأليف سمير هزمي، وإخراج: محمد زهير رجب.

»مع وقف التنفيذ«
سما - سورية دراما - لنا 

 LBC - روتانا دراما 

يدخل املسلسل ضمن العوالم النفسية ألبطاله الذين 
أنهكتهــم الصراعات واألزمــات املتعاقبة في املنطقة، 
ويكشــف تأثير العوامــل احمليطة عليهــم، في نواح 
عدة، ويشــارك فــي البطولة: عباس النوري، ســاف 
فواخرجي، غســان مسعود، صباح اجلزائري، صفاء 
سلطان، شكران مرجتى، يامن احلجلي، حا رجب، فايز 
قزق، زهير عبدالكرمي، محمد قنوع، جال شــموط،، 
ونخبة مــن املمثلني، ومن تأليف علــي وجيه ويامن 

احلجلي، وإخراج سيف السبيعي.

»مقابلة مع السيد آدم 2«
ابو ظبي

القصة تعتمد على أحداث اجلزء األول، الذي كانت نهايته 
غامضة بعد تعرض خبيــر الطب اجلنائي لظروف جعلته 
يتحول من ضحية إلى قاتل انتقاما البنته التي توفيت بعد 
خطفها، وتستمر رحلة االنتقام في اجلزء الثاني  ويتصدى 
للبطولة: غسان مسعود ومحمد األحمد وجلني إسماعيل ورنا 
شميس وجيانا عيد وكارمن لبس و منة فضالي، ونخبة من 

الفنانني، والعمل تأليف وإخراج فادي سليم.

»الكندوش 2«
الكويت - سورية دراما - الظفرة 

 دبي - روتانا دراما - الشارقة 

دراما بيئة شــامية، تدور أحداثــه في ثاثينيات القرن 
املاضي، ويحكي عن أحد الرجال األثرياء يدعى عزمي بيك، 
والذي تنقلب حياته رأســا على عقب عندما يعجب بأرملة 
تسكن بجواره، بالرغم من زواجه من أم أوالده، والصراع بني 
اخلير والشر، والعمل بطولة: أمين زيدان، ساف فواخرجي، 
وصباح اجلزائري، أمين رضا، أندرية اســكاف، وآخرين، 

ومن تأليف حسام حتسني بيك، وإخراج سمير حسني.

»الفرسان الثالثة«
لنا - السومرية - قطر 

تدور األحداث في إطار كوميدي عن معاناة كبار السن، 
نتيجة الوضع االقتصادي في سورية، فيلجأون مع عائاتهم 
لتأمني قوت يومهم بطرق مختلفة وأحيانا ملتوية، ويشارك 
في البطولة: أمين زيدان، جمال العلي، جرجس جبارة، علي 
كرمي، شكران مرجتى، فادي صبيح، رامي أحمر، عبير شمس 
الديــن، جيانا عنيد، همام رضا، مــازن عباس،  وآخرون، 

والعمل تأليف محمود اجلعفوري، وإخراج علي املؤذن.

»حارة القبة 2«
دبي - الشارقة

تدور االحداث عن االمانة التي يعطيها والد سهيلة قبل 
وفاته )نادين حتسني بيك( إلى أبو العز )عباس النوري( 
ووصيتــه كانت أال تفتح االمانة إال بعد مرور ســنة من 
وفاته، هل يصــون »أبو العز« االمانة؟ ويأتي العمل من 
بطولة: عباس النوري، ســافة معمار، شــكران مرجتى، 
خالد القيش، علي كرمي، نادين حتسني بك، وغيرهم، ومن 

تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي.

»حوازيق«
سما - لنا - سورية دراما - سورية 

الفضائية

تــدور أحداثه حــول عائلة تقع فــي أزمة مالية مما 
يجبرهــا لتأجيــر غرفة من الفندق الــذي تعيش فيه، 
وهنــا حتدث العديد من املفارقات املضحكة واللطيفة، 
وســيكون هناك ضيف شــرف في كل حلقة، ويشارك 
في البطولة: ســلمى املصري، وائل رمضان، عا باشا، 
فاحت ســلمان، زينة بارفي، والعمل تأليف زياد ساري، 

وإخراج راشد كوكش. 


