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رانيا يوسف في »أهل كايرو«مسلسل »أم البنات«

»بيت الباشا«

مشهد من مسلسل »متلف الروح«

مبادرة جيدة ولكن

مثنى وثالث ورباع

جميلة ومشجعة مبادرة التلفزيون السوري مبختلف قنواته 
بعرض مسلسالت كويتية في شهر رمضان حيث تعرض قناة 
سورية دراما مسلسل »ام البنات« والذي اخذ حيزا كبيرا من 
النجاح في شهر رمضان املنصرم، كما تعرض القناة السورية 
الثانية االرضية مسلس���ل »آخر صفق���ة حب« والذي عرض 
ايضا في ش���هر رمضان املاضي ولكن كان من االفضل لو كان 
توقيت عرض املسلس���لني مناسبا كما ان مسلسالت رمضان 
2010 فيها العديد من االعمال املميزة فلماذا اللجوء الى اعمال 

عرضت في العام املاضي.

يبدو ان موضة الدراما لهذا العام هو موضوع الزواج املتعدد 
والطريف في املوضوع ان معظم االبطال الذكور قد بلغوا من العمر 
عتيا ويتزوجون من فتيات في سن صغيرة كحال يحيى الفخراني 
الذي يجسد دور »شيخ العرب همام« حيث تزوج ريهام عبدالغفور 
التي تلع����ب دور »ورد اليمن« الصبية الصغيرة على »صاحلة« 
وجتسد الشخصية الفنانة صابرين التي قامت بخطبتها له لكي 
ينجب لظنها انها عقيمة، وكذلك صالح الس����عدني في مسلس����ل 
»بيت الباش����ا« الذي يتزوج من فتاة للمرة الثالثة على زوجتيه 
حنان ترك وفريدة سيف النصر وكذلك حسن حسني الذي يتزوج 
من عال غامن »نعمة« وهي فتاة مطلقة على »كوثر« عفاف شعيب 
ويبقى حسن يوسف في املسلسل االبرز »زهرة وازواجها اخلمسة« 
اذ يتزوج غادة عبدالرازق رغم ان على ذمته زوجتني، ال نقول اال 

مبروك للمشاهدين على زواج جنومهم وبالرفاه والبنني.

رانيا تسيء لصورة فنانات الوسط الفني
في احداث تراجيدية بوليسية بدأت ببالغ عن وجود قنبلة 
في حفل زفاف سيدة اعمال باحد فنادق القاهرة الكبرى، تقدم 
لنا الفنانة رانيا يوسف شخصية »صافي »الفنانة االنتهازية 
التي تستغل انوثتها لكي تصل الى النجومية بأي طريقة كانت، 
وذلك في مسلسل »اهل كايرو« الذي يعرض على عدة قنوات 
فضائية، مما اعتبره البعض انها تسيء الى صورة الفنانات، 
خصوص���ا ان حياتها مليئة بالفضائح التي تكش���ف اجلانب 

اخلفي من حياة الفنانات في الوسط الفني.
العمل مبني عل���ى »الفالش باك« املرتك���ز على احداث ما 
قبل وقوع جرمية مقتل »صافي« وتولي العقيد حسن )خالد 
الصاوي( التحقيق في اجلرمية والذي يحاول ايجاد دليل عن 
القاتل فيفاجأ بارتباط شخصيات مهمة في املجتمع بعالقات 
مش���بوهة مع القتيلة والذين يس���تخدمون نفوذهم اليقاف 

التحقيق حتى ال يفضح امرهم.

»متلف الروح« تقليد لألعمال التركية

ZOOM

على الرغم من التق���اء مبدعني في عالم 
الدراما وهما املخرج احمد املقلة والسيناريست 
مهدي الصايغ اال ان ما قدماه في مسلس���ل 
 »mbc« متلف الروح« ال���ذي يعرض على«
لم ينل رضاء متابعي اعمالهما، الس���يما ان 
العمل يشابه في احداثه العديد من االعمال 
الدرامية القدمي���ة واحلديثة »التي اتخذت 
التي تواجه  الرومانس���ي والعقبات  اخلط 
حب البطلني نتيجة الفوارق الطبقية خطا 

رئيسيا لسير احداثها« والذي اعتبره البعض 
انه تقليد اعمى خصوصا لالعمال التركية، 
وما صدمنا عند مش���اهدة حكاية حب فترة 
الستينيات بني عثمان )عبداحملسن النمر( 
الشاب الفقير والفتاة الثرية مضاوي )هيفاء 
حسني(، واللذين يواجهان عقبات الفوارق 
الطبقية، هو تخيلنا اننا سنرى شيئا جديدا 
في العمل نظرا لكم النجوم املش���اركني فيه 
والذين عرف عنهم انهم يختارون ادوارهم 

بعناية، لكن يبدو انه���م لم يفطنوا الى ان 
القصة مكررة والش���خصيات جسدوها من 
قبل، مما يدعو للتساؤل هل »متلف الروح« 
انتج الستثمار غياب املسلسالت التركية في 
شهر رمضان وهي التي حتظى بجماهيرية 

كبيرة في الوطن العربي؟
العمل من بطولة عبداحملسن النمر وهيفاء 
حس���ني وغامن الس���ليطي وزه���رة عرفات 

وآخرين.

إعداد: 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

»يوميات بوقتادة وبونبيل«»الرهينة« »أبو خليل القباني«

»ما ملكت أميانكم«

أخطاء في »ما ملكت أيمانكم«
يأخذ مسلسل »ما ملكت اميانكم« نصيبا وافرا من النقد واملطالبة 
مبنعه من قبل رجال الدين الذين غضبوا من تس����مية املسلسل 
اال ان املخرج اصر على موقفه من التسمية ليتوالى بث احللقات 
التي يعرضها تلفزيون املس����تقبل وشهدت احللقة اخلامسة منه 
خطأ فادحا عندما متت تالوة آية قرآنية بطريقة خاطئة من قبل 
املمثل زيناتي قدس����ية الذي اخذ دور »احلجي«، في مشهد جمعه 
مع مصطفى اخلاني وكان احلجي ينصح الفنان مصطفى بإطالق 
احلرية الخته التي يراقبها قارئا عليه آية قرآنية خاطئة وهي »ان 
اهلل عليم مبن ضل عن س����بيله وهو عليم باملهتدين« بينما اآلية 
الصحيحة وهي من سورة القلم تقول: )ان ربك هو أعلم مبن ضل 

عن سبيله وهو أعلم باملهتدين(.


