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تخت شرقي»أم سعف جت.كوم«

سقوط اخلالفة

السندريال حليمة بولند في »مسلسالت حليمة«

لسان »أم سعف« الالذع
استقطب المشاهدين

وأخيرا األتراك يدبلجون مسلسالتنا

بعد إطالق مدفع االفطار مباش���رة، يعيش عشاق برنامج 
الرس���وم المتحركة »ام سعف جت.كوم« على شاشة »الراي« 
والذي يتصدى لبطولته النجم طارق العلي لحظات س���عيدة 
مع المواقف المضحكة التي تناقش قضايا الناس بأس���لوب 
نسائي كوميدي س���اخر، مثل المشكالت االسرية والمدرسية 
والصحة واالسكان والطالق وغيرها من أمور المجتمع، فمن 
خالل لسان »ام سعف« الالذع وبعفويتها المعروفة استطاعت 

ان تستقطب المشاهدين لمتابعتها في كل مكان.

واخيرا اصبح للعرب السبق في دبلجة اعمالهم، حيث يعتبر 
مسلس����ل »س����قوط اخلالفة« الذي يعرض على قناة »قطر« اول 
مسلسل عربي يعرض في تركيا مدبلجا مثله مثل االعمال التركية 
التي تعرض على الشاش����ات العربية مدبلجة، وهو اول مسلسل 
تلفزيوني تاريخي يتناول سقوط اخلالفة العثمانية وانهيار دولتها، 
حيث يلقي الضوء على السنوات العشر االخيرة من زمن احلكم 

العثماني وبشكل خاص خالل فترة حكم السلطان عبداحلميد.
وسيعرض التلفزيون التركي املسلسل بعد شهر رمضان الى 
جانب دول ماليزيا واندونيسيا والفلبني. وتنحصر االحداث منذ 
العام 1876 حتى العام 1909، وهو العام الذي شهد عزل السلطان 
العثماني عبداحلميد عن احلكم ونفيه الى جزر سالونيك باليونان، 
واملسلس����ل تدور به احداث اساسية في مصر في عهد اخلديوي 
اسماعيل وعهد اخلديوي توفيق واخلديوي عباس الثاني مرورا 

بالثورة العرابية.

حوارات بذيئة
التزال االعمال االجتماعية الس���ورية في طليعة صدارة 
اهتمام املشاهد العربي، اال ان االعوام االخيرة شهدت انزالقا 
واضحا في احلوارات بحيث اصبحنا نس���مع كالما اقل ما 
يقال عنه انه بذيء وذلك بحجة ان املسلس���ل ينقل صورة 
واقعية للحوارات التي تدور في مجتمعاتنا، ففي مسلسل 
»تخت شرقي« الذي يعرض على قنوات »ابوظبي« احتفتنا 
احللقة الثانية منه بعب���ارات مثل »بناديق« و»تخوزقنا« 
و»طانت« وغيرها من الكلمات اخلارجة عن اآلداب العامة، 
ورغم ان املسلسل يبدو من املسلسالت املصنوعة بحرفية 
للمخرجة رشا ش���ربتجي اال ان السيناريو املشهدي ينقل 

الواقع بفجاجة زائدة احيانا.

حليمة بولند بطلة مسلسل »سنوات الضياع« 

ZOOM

بني جتسيدها للش���خصيات اخلليجية 
واملصرية والس���ورية والتمك���ن الذي بات 
واضحا في ادائها التمثيل���ي امام الكاميرا، 
وبني االزياء العاملية التي اختارتها لتتماشى 
مع أجواء البرنامج، تعود السندريال حليمة 
بولند مجددا وللعام الثاني على التوالي إلى 
شاشة »ام.بي.سي« لتشارك جمهورها اجمل 

اللحظات في شهر رمضان املبارك وذلك من 
خالل برنامج »مسلسالت حليمة« وفي جعبتها 
العديد من املفاجآت واأللعاب واجلوائز القيمة 
التي خصصت ملن يتوصل الى احلل الصحيح 
للفزورة، حيث جتسد حوالي 30 شخصية 
نس���ائية متثل ألغاز املسابقة التي تتحدث 
عن االعمال الدرامية والس���ينمائية. اجلديد 

ان الس���ندريال حليمة اعلنت انها ستجسد 
شخصيات لفنانات تركيات بعد جناح االعمال 
الدرامية التركية في العالم العربي مثل بطالت 
مسلسلي »سنوات الضياع« و»ميرنا وخليل« 
وغيرهما، واملفاجأة انها س���تتحدث باللغة 
التركية لتضفي الواقعية على الش���خصية 

التي تقلدها.

عبدالحميد الخطيب
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفن�ي العربي، ومن هذه االعمال ما هو جيد ويس�تأثر بقلوب اجلماهير لروعة 

قصته وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء الس�يئ الذي تشمئز منه النفس 
وال يراعي عاداتن�ا وتقاليدنا، لذلك كان البد من تقن�ن هذه االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبن غثها من سمينها مبا ينصب في مصلحة مستوى البرامج 

واالعمال 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 انن
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 انن

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 انن
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 من

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 
املسلمن«

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

»حيلهم بينهم من اآلخر«»بيت العيلة« »رايات احلق«

حنان ترك »القطة العميا«

حنان ترك.. »حسبنا اهلل ونعم الوكيل«
تناق���ض غريب بدأت به الفنانة حنان ترك مسلس���لها 
»القطة العميا«، فبين اخالقها كفتاة محجبة في المسلسل 
وبين مهنتها كمحامية تقع في صراعات مختلفة، الس���يما 
انها تعمل في مكتب محام كبير وتريد اثبات نفس���ها بأي 
شكل حتى لو كان على حساب الضعفاء المظلومين، ففي 
مش���هد لها وهي في المحكمة لم تتأثر عندما قال لها رجل 
مسن انها ظلمته عندما وقفت مع خصمه مرددا في وجهها 
»حسبنا اهلل ونعم الوكيل« فلم ترد عليه واكتفت بان قالت 
لزميلتها: ال يعنيني ان���ه مظلوم انا مع من وكلني للدفاع 

عنه سواء كان ظالما او مظلوما.
 ونتوقع اذا اس���تمرت حنان على هذا المنوال أن تعطي 
صورة مش���وهة للمحامين وربما يتم رفع دعوى قضائية 

عليها يكون طرفها نقابة محامي مصر.


