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االعالمي بركات الوقيانجمال سليمان في »قصة حب«

مشهد من مسلسل »باب احلارة«مسلسل »زهرة وازواجها اخلمسة« الفنانة القديرة حياة الفهد في »ليلة عيد«

»قرار« الوقيان مختلف عن »المزاد«»قصة حب« سليمان.. مسلسل تركي

»باب الحارة 5«.. لغز محّير!األحداث السريعة  رهان »زهرة« في رمضان

مع الناظر ياسني احلمزاوي )النجم السوري جمال سليمان( 
يجد متابعو قناة دبي ضالتهم في ش���هر رمضان املبارك مع 
املسلسل االجتماعي الرومانسي »قصة حب« من تأليف: د.مدحت 
العدل، وإخراج: إميان حداد، والذي بدأ من اولى حلقاته شبيها 
باملسلسالت التركية، وأحداث املسلسل تدور حول جمال سليمان 
اإلنسان احلالم الذي يعيش قصة حب عنيفة مع رحمة »بسمة« 
املرأة املنتقبة التي تواص���ل معها عبر اإلمييالت وفي الوقت 
نفسه يتولى إدارة مدرس���ة ثانوية حكومية بكل ما فيها من 
مشكالت، ليصطدم بعناصر معاكسة مدرسني فاسدين وطلبة، 
حيث يعيش في صراع اجتماعي رومانس���ي فريد من نوعه. 

سنرى الى أين سيصل خالل األيام املقبلة.

فكرة جديدة تختل���ف عن برنامج »امل���زاد« واداء راق 
لإلعالمي املتمكن بركات الوقيان يش���هده برنامج »قرارك« 
على شاشة تلفزيون »الوطن« الذي وفر كما هو واضح من 
الديكورات جميع امكاناته ليظهر »قرارك« باملستوى املطلوب، 
فمع احللقة االولى بدأ 4 متس���ابقني التنافس متس���لحني 
باإلق������دام واملجازفة واستغالل الوقت لكي يحصلوا على 
اكبر مبل�����غ مال���ي ممكن من خالل 3 جوالت لكل منهم 3 
آالف دوالر ف�����ي رصيده يسألهم الوقيان وفي حال اإلجابة 
الصحيح���ة يض�����اف املبلغ ال���ى رصي���د صاحب احلل 
الصحيح أما اذا أخطأ فتخص����م قيمة السؤال على حسب 

االختي�����ار وقرار املتسابق.

بدأت احللقة األولى من مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة«  
الذي يعرض على »ام بي سي« وعدد من القنوات الفضائية 
بخالف حاد بني زهرة )غادة عبدالرازق( التي تعمل في أحد 
املستشفيات ملساعدة اسرتها التي تعاني من الفقر، وشقيقها 
خليل )حجاج عبدالعظي���م( الذي يريد تزويجها من ثري 
عربي في الس���بعني من عمره، ويبدو ان املسلسل سيكون 
من االعمال البارزة في رمضان السيما ان بداية احداثه متتاز 
بالس���رعة التي قد تكون هي الرهان لكي يتابعه اجلمهور 

الذي مل من أحداث املسلسالت الدرامية الرتيبة.

بعد جناح ساحق حظي به املسلسل في أجزائه السابقة يطوي 
املخرج بسام املال مسيرة حياة ونضال »حارة الضبع« بأبطالها 
مع اجلزء اخلامس واألخي��ر من مسلس�������ل »باب احلارة« على 
»ام بي سي«، فمع التساؤالت الكثيرة والنهايات غير الواضحة 
في اجلزء الرابع، تفت����ح احلارة أبوابها في اجلزء اخلامس على 
عدد من االحتماالت. فما بني اختفاء »أبو شهاب« واحتمال عودته، 
واستشهاد »أبو عصام« من دون رؤية جثته وموت »أم جوزيف« 
وما تناوله البعض عن احتمال رجوعها إلى العمل، ليصبح اجلزء 

اخلامس مبثابة اللغز احملير الذي يشغل عشاق هذا العمل.

»ليلة عيد« عشاق أم سوزان دون فواصل إعالنية

ZOOM

من عام الى آخر ينتظر عشاق سيدة الشاشة 
اخلليجية الفنانة القديرة حياة الفهد طلتها عبر 
الشاشات العربية ملتابعة أعمالها الدرامية التي 
حتمل في قصصها العديد من املعاني والقيم 
األخالقية لتوعية الناس بقضايا مجتمعهم، 
وفي هذا العام جتتمع أم س���وزان مع نخبة 
م���ن فناني اخلليج عل���ى تلفزيون »الراي« 
وقناة »ام بي سي« لتخوض سباق املنافسة 

الرمضاني���ة الذي ال يحلو من غيرها لتقدمي 
املسلس���ل االجتماعي اإلنساني »ليلة عيد« 
للمؤلف املبدع حمد بدر ويش���اركها صياغة 
أحداثه: غامن الصالح، منصور املنصور، قحطان 
القحطاني وأحمد اجلسمي وآخرون، ويندرج 
»ليلة عيد« ضمن املسلسالت االجتماعية التي 
تعنى باإلطار اإلنساني، والعالقات املثالية بني 
األفراد وتتمحور أحداثه بني فترتني زمنيتني 

متتدان بني الس���تينيات وما شهدته املنطقة 
العربية آنذاك وصوال الى الزمن الراهن.

 »mbc« وم���ا يلفت االنتباه ه���و ان قناة
تعرض العم���ل دون فواصل إعالنية إلتاحة 
الفرصة أمام عش���اق الفنانة القديرة حياة 
الفهد لالستمتاع بأحداث العمل الذي يتوقع 
له ان يحتل مرتبة متقدمة في اس���تفتاءات 

رمضان السنوية.

إعداد: عبدالحميد الخطيب
برامج وأعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
ش�هر رمضان املبارك معلنة القدرة اإلنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفن�ي العربي، ومن هذه األعمال ما هو جيد ويس�تأثر بقلوب اجلماهير لروعة 

قصته وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء السيئ الذي تشمئز منه النفس وال 
يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لذلك كان البد من احلديث عن  هذه األعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من س�مينها مبا يصب في صالح مستوى البرامج 

واألعمال الدرامية العربية.

For Sale 1.00
2.30 هيدا أنا

3.00 نشرة االخبار
4.00 ما ملكت أميانكم

5.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
5.50 القرآن واحلياة

Filler 6.00
6.25 سيرة األئمة األربعة

6.50 القارئ العربي 2010
7.15 قرآن كرمي

7.25 أذان املغرب
Filler 7.30

7.40 تنعاد عليك
7.50 نشرة االخبار

9.00 ما ملكت أميانكم
10.00 زهرة وأزواجها اخلمسة

11.00 هيدا أنا
For Sale 11.30

1.00 تنعاد عليك
1.30 ما ملكت أميانكم

2.30 زهرة وأزواجها اخلمسة

3.00 مسلسالت حليمة
 3.45 طاش ما طاش 17

 4.30 بيني وبينك 4
 5.00 عاوزة اجتوز
 6.00 حجر الزاوية

 7.15 خواطر 6
 7.45 احلقيقة 3

 8.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 9.00 ليلة عيد

 10.00 باب احلارة 5
 11.00 شر النفوس
 12.00 عاوزة اجتوز

 13.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 14.00 ليلة عيد

 15.00 القعقاع بن عمرو التميمي.
19 طاش ما طاش

 19.30 بيني وبينك
 4، 20 ليلة عيد
21 عايزة اجتوز
 22 باب احلارة

 23 زهرة وازواجها اخلمسة، 
00.00 شر النفوس.

00.00 املسابقات قرارك
1.00 مسلسل زوارة خميس

2.00  فص كالص
2.30 حقيقة العاصفة

2.50 مسلسل ساهر الليل
3.50 مسلسل انني
4.35 ديني مشاهد

5.20 ديني خلق حسن
5.35 ديني قدمي املساجد

5.50 ديني 30 فرصة
6.00 البيت املسكون
6.50 بوقتادة وبونبيل

7.20 فص كالص
7.50 ديني مشاري اخلراز

8.10 مطبخ هنوف
8.40 ديني مشاهد

9.25 ديني خلق حسن
9.40 ديني قدمي املساجد

9.50 ديني 30 فرصة.

16.00 امرأة في ورطة
17.00 وراء الشمس

18.10 عجيب غريب2
18.40 غشمشم5

19.00 خيوط ملونة
20.30 طماشة2

21.05 حكايات بنعيشها 2

4.00 اللعب فلة – اعادة

10.00 مسلسل زوارة خميس
11.00 املسابقات قرارك

12.00 ساهر الليل
13.00 مسلسل انني

14.00 مسلسل بوقتادة وبونبيل
14.30 فص كالص

15.00 ديني 30 فرصة
15.15 مطبخ هنوف

15.45 ديني خلق حسن
16 زوارة خميس

17.10 ديني مشاهد
17.55 ديني مشاري اخلراز

18.15 ديني قدمي املساجد
18.31 مدفع االفطار
18.32 اذان املغرب

18.37 دعاء
18.42 اعالنات

18.55 مسلسل بوقتادة وبونبيل
19.25 اعالنات

19.30 فص كالص
20.00 مسلسل ساهر الليل

21.00 مسلسل انني
22.00 اخبار

22.30 البيت املسكون
23.30 مسلسل بوقتادة وبونبيل

22.00 أسعد الوراق
23.00 أبواب الغيم

00.00 بالشمع األحمر

2.00 ابواب الغيم
16.30 سوالف طفاش2

20.00 زمن طناف
22.00 بنات شما

1.00 أميمة في دار األيتام
17.30 رياح الشمال2

19.40 شعبية الكرتون.

20.00 ذاكرة اجلسد
21.00 تخت شرقي

22.00 املرقاب
23.00 زوارة اخلميس

00.00 خراريف
00.10 ملسات نفسية

00.30 راجل وست ستات
01.00 شاهد اثبات

02.00 ليلى2
03.00 مطبخ منال العالم
08.00 شيخ العرب همام

15.10 حيلهم بينهم من اآلخر

5.30 مسافرون
6.00 مسلسل وراء الشمس

21.30 بره الدنيا
22.35 أم سعف

23.35 مسابقة أم سعف 
العاملية

23.55 ليلة عيد
00.00 أخبار منتصف الليل

Bank Deal 00.05
1.15 ملوك الكوت

2.10 مسابقة أم سعف العاملية
2.15 أميمة

3.05 مسابقة أم سعف العاملية
3.10 سكوت حنسمع

3.30 بيني وبينكم
3.48 صالة الفجر

4.25 أنوار الهداية

3.00 االسنصيد
3.30 كرميو

4.15 مسلسل البلشتي
5.00 مسلسل الرهينة

5.45 حيلهم بينهم من اآلخر
6.35 فنون تيوب 3

6.40 صيدة سوالف
7.00 عيني عينك3

7.30 زمن مريان
8.15 مسلسل كرميو

9.00 جد ولعب4
10.15 مسلسل البلشتي – 

اعادة
11.00 اللعب فلة

12.00 مسلسل كرميو – اعادة
12.30 شوجي

2.00 عيني عينك3
2.30 االسنصيد – اعادة

3.00 مسلسل زمن مريان – 
اعادة

7.00 مسلسل موعد مع الوحوش
8.00 مسلسل ويبقى احلب

10.30 مسلسل سارة
11.30 مسلسل وراء الشمس

12.30 مسلسل موعد مع 
الوحوش

13.30 الطبخ اخلاص بالشهر 
الفضيل

14.30 حلوة ومرة
16.00 مسلسل وراء الشمس

17.00 املسلسل املصري
18.00 أدعية رمضانية

18.55 أذان املغرب
19.00 ألو مني

20.00 مسلسل سارة
21.00 مسلسل وراء الشمس

22.00 مسلسل موعد مع 
الوحوش

23.00 مسلسل ويبقى احلب
00.00 حلوة ومرة

1.30 مسلسل سارة
2.30 مسلسل وراء الشمس

3.30 املسلسل املصري

4.30 مسلسل ويبقى احلب.
7.30 اخبار الصباح
9.00 موجز األخبار
9.05 عالم الصباح

10.00 موجز األخبار
10.05 عالم الصباح

11.15 ما ملكت أميانكم
12.00 عالم املطبخ

00.00 نشرة االخبار العربية
1.10 رحلة عمر في زمن الفن 

اجلميل
2.25 مسلسل حيتان وذئاب

3.00 مسلسل بنات آدم

7.00 مسابقة أم سعف العاملية
7.05 سفرة خليجية

7.40 مسابقة أم سعف العاملية
7.45 كرميو

8.25 مسابقة أم سعف العاملية
Bank Deal 8.30

9.25 مسابقة أم سعف العاملية
9.30 ملوك الكوت

10.25 أميمة
11.15 مسابقة أم سعف العاملية

11.20 مسلسل أيام الفرج
11.53 صالة الظهر

12.15 مسابقة أم سعف العاملية
12.20 كرميو

13.00 سكوت حنسمع
13.25 مسابقة أم سعف العاملية

13.30 سفرة خليجية
14.10 أم سعف

14.30 مسابقة أم سعف العاملية
14.35 ليلة عيد

15.35 أميمة
16.30 مسلسل أيام الفرج

17.25 بيني وبينكم
18.32 صالة املغرب

18.45 أم سعف
19.10 كرميو

19.56 صالة العشاء
20 سكوت حنسمع

20.25 مسلسل ماما في القسم
21.25 مسابقة أم سعف العاملية

3.48 اذان الفجر
3.57 دعاء استغفر اهلل

3.4 برنامج شموس احلق
4.16 ندوة مؤمتر »السابقون 

األولون ومكانتهم لدى 
املسلمني«

6.11 رمضان في حياة أمة
6.36 فيلم هجرة الرسول

8.17 منارات اسالمية
8.39 فيلم اصحاب الفيل

9.15 طبخ املائدة
9.45 نساء وعبر

10.00 برنامج فتية حول النبي
10.15 النبأ العظيم

10.25 عبق القرآن
10.35 جنوم من الكنانة

10.50 قصة حديث
11.00 الوصايا في القرآن والسنة

11.5 املفكرة الرمضانية
11.30 هدي االنبياء

12.00 املنظار
12.20 حديث القلوب

12.40 املؤشر
13.35 عشرة عمر

14.00 مسلسل السندباد بن 
حارب

14.40 مسلسل وعد لزام
15.30 مسلسل املنقسي

16.15 مسلسل احلب اللي كان
17.10 مسلسل اخوان مرمي

18.00 افاليتدبرون
18.40 برنامج 30 سؤال
18.50 مسلسل تصانيف

19.30 مسلسل زمن مريان
20.00 فكر واربح

20.30 نشرة االخبار احمللية
21.00 نشرة االخبار العاملية

21.30 ايام اول
21.50 مسائل في الزكاة

22 وناسة × وناسة
22.30 املسابقات

برامج الفضائيات الكبرى

»األصنصيد«»اجلماعة« »أهل كايرو«


