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مشهد من مسلسل »القعقاع«أحمد عيد في »أزمة سكر«

»باب احلارة«

زهرة عرفات في »خيوط ملونة«

»أزمة سكر«.. باهت ومكرر

»باب الحارة« هل يبقى مشّرعا؟

بعد خوض الفن���ان أحمد عيد لتجربة األعم���ال الدرامية 
والت���ي توقع البعض انه اجته اليها نظرا النخفاض أس���همه 
في السينما، أكد عيد ان التكهنات كانت صحيحة مع بطولته 
ملسلسل »أزمة سكر« الذي بدا أداؤه فيه »أوفر« خصوصا في 
استخدامه للهجة »الفالحي«، وبدت احداث املسلسل ال تسير 
على وتيرة واحدة وسخر معظمها لعيد كبطل منفرد للعمل، فمع 
مرور احللقات ال� 4 األولى صدم املشاهد باملواقف التي وظفت 
بطريقة خاطئة السيما انها مكررة وكأنها فيلم ابيض واسود، 
وما يثير االستغراب هو ان احمد عيد اشار سابقا الى ان قصة 
»ازمة سكر« الباهتة استقر عليها بعد 3 سنوات من البحث عن 

سيناريو كوميدي مناسب يظهر به على الشاشة.

أصبح مسلسل »باب احلارة« عالمة فارقة في تاريخ املسلسالت 
العربية لناحية اجلماهيرية أوال ولناحية األخبار املرافقة له 
ثانيا، حيث شهد كل جزء من أجزائه السابقة قبل بثه أخبارا 
وإشاعات وخالفات لم يش���هدها مسلسل آخر، وجديد اجلزء 
اخلامس الذي يعرض حاليا هو هل س���يكون اجلزء اخلامس 
هو اجلزء األخير؟ خاصة ان أخبارا عديدة س���ربت تشير الى 

إمكانية تصوير جزء سادس منه.
يبقى ان نش���اهد »باب احلارة« لنرى ان كان س���يغلق ام 
سيبقى مشّرعا ولكن في جميع احلاالت يبقى املسلسل حالة 
فريدة ش���هدتها الدراما العربية خاص���ة لناحية اجلماهيرية 

الكبيرة التي حظي بها.

القعقاع و»مسيلمة الكذاب«
يبدو من احللقات األولى ملسلسل القعقاع انه سيكون احد ابرز 
مسلسالت شهر رمضان ليس فقط من ناحية ضخامة العمل الدرامي، 
الذي مثلت مش����اهده في سورية والهند واملغرب ولكن من ناحية 
النقاشات واخلالفات التي سيثيرها، خاصة انه يتعرض الحدى اكثر 
الفترات خالفا بني املسلمني وقد انبرت قبل عرضه أصوات عديدة 
تطال����ب مبنعه إلثارته الفتنة والتحريض والحتوائه على اخطاء 

تاريخية كبيرة ولتطرقه ملواضيع خالفية بني املذاهب.
ولكن رغم كل ذلك يفرض املسلسل نفسه من ناحية اإلتقان التام 
في التصوير واإلخ����راج والديكورات واملدن التي بنيت خصيصا 
لتصويره، اضافة ألداء املمثلني املميز والذي برز فيه حتى اآلن بالدرجة 
األولى املمثل عبدالرحمن آل رشي الذي يؤدي دور مسيلمة الكذاب 

وكذلك منى واصف واللذان أمتعا املشاهدين بأدائهما املتقن.

عالقة األغنياء والفقراء.. »خيوط ملونة«

ZOOM

رغم ضيق الوقت وزحمة املسلس���الت 
الت���ي نعاني منها في رمضان إال ان الكاتب 
الشاب عبدالعزيز احلشاش استطاع ان يضع 
بصمته الدرامية لهذا العام مبكرا من خالل 
استقراء متقن للواقع، وذلك عندما صاغ أحداث 
املسلسل االجتماعي »خيوط ملونة« من بطولة 
عبدالعزيز جاسم وزهرة عرفات وأسمهان 

توفيق وهبة الدري وآخرين، ورمبا ساعده 
في هذا األمر ان قناة دبي حددت الس���ابعة 
مس���اء موعدا لعرض العمل وهو التوقيت 
الذي يلي اإلفطار مباشرة الستثمار جتمع 
األسرة، فمن خالل أفكار جديدة تبدأ أحداث 
املسلسل الذي يناقش قضية العالقات بني 
الطبقات الغنية والفقيرة مع رجل ملثم يقود 

س���يارته ويطارده احد األشخاص، يتوقف 
هذا الرجل امام احد البيوت ويرمي من وراء 
السور علبة كرتون صغيرة ثم يختفي تاركا 
التكهنات للمش���اهد الذي يحب التشويق، 
باالضافة الى خط درامي رومانسي مواز بني 
أبطال العمل، واأليام املقبلة سنعرف الى اين 

ستؤول األحداث.

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 السيئ الذي تشمئز منه النفس وال 
يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لذلك كان البد من احلديث عن هذه االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني 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 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

»بيني وبينك«»قصة حب« »اللعب فلة«

مسلسل »أبو جانتي«

ملك التاكسي وأبوليلى
رغم ان األعمال الكوميدية ع����ادة ما تكون خيارا ثانويا لدى 
املشاهدين في مسلسالت شهر رمضان إال ان مسلسل »أبوجانتي« 
بطولة سامر املصري استطاع ان يحتل مكانة متقدمة عند املشاهد 
السوري والعربي ومسلسل »أبو جانتي ملك التاكسي« مسلسل 
كوميدي سوري يعتمد بساطة الشخصيات والكوميديا السوداء 
في الطرح، ويعمل وفق آلية احللقات املتصلة املنفصلة، التي تلعب 

فيها الشخصيات ذاتها أحداثا تختلف من حلقة ألخرى.
وبرز في املسلسل شخصية أبوليلى التي يؤديها النجم امين 
رضا والذي متيز ايضا بدوره في مسلس����ل بقعة ضوء في حلقة 
»االخرس« والذي أعطانا أداء مذهال في لقطة درامية بني التراجيديا 
والكوميديا، وصوال الى اللحظة التي يصرخ فيها »أسعااااد« مع 
صوت موسيقا »بيلبقلك ش����ك األملاس«، في تعليق غير مباشر 

على الدراما التي تعرض حاليا.


