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بطل »الفوريجي« تعبان!

»أبو حمدي« انتهازي ال يحلل أو يحرم

لم يسلم مسلسل »الفوريجي« الذي يقوم ببطولته الفنان 
أحمد آدم من مقص الرقيب، حيث احتوى ألفاظا خارجة وغير 
الئقة وردت على لسان بطل العمل لكن يبدو ان الرقابة اغفلت 
او تغافلت عن بعض املش���اهد التي جمعت ادم والفنانة دينا 
والتي طلبت من رجالها احضاره الى منزلها، ألنها تريده فلما 
علم انها هي من ارس���لت اليه قال لها سأنتظرك في املنزل فال 
تتأخري علي علش���ان تعبان وجعان، ونش���كر الرقابة التي 
طالبت بحذف جمل���ة حوارية رأت فيها إباحية، وتدور حول 
العذرية وغش���اء البكارة في مشهد بني بطلي العمل أحمد آدم 

ورزان مغربي.

»ال تنكشو عش الدبور ما لك قدهن« بهذه اجلملة بدأ الفنان 
خالد تاجا احداث املسلسل السوري »عش الدبور« والذي اثبت 
حضورا وسط الكم الهائل من االعمال التي تناقش البيئة الشامية 
القدمية، فرغم تشابه الشخصيات والعادات والتقاليد في هذه 
االعمال اال ان الفترة التي يناقشها مسلسل »عش الدبور« مهمة 
حيث ربط ش���خصية الدبور )سامر املصري( باألحداث التي 
صاحبت خروج االتراك من سورية إبان ثورة الشريف حسني 
وتعي���ني امللك فيصل ملكا لس���ورية ومحاولة تثبيت احلكم 
العربي فيها ولعل من األدوار البارزة الى جانب الدبور في هذا 
العمل هو أبوحمدي )خالد تاجا(  � شخصية انتهازية تخلق 

املشاكل وتبحث عما يفيدها وال حتلل او حترم.

مهارات الفنانين..  »سفرة خليجية«
كل عام في ش���هر رمضان املبارك تتنافس الفضائيات في 
إيجاد برامج للطبخ خصوصا انها نوعية محببة للناس وحتظى 
بنسبة مش���اهدة عالية، وقد استقطبت هذه البرامج مشاهير 
املجتمع في جميع املجاالت للحديث عن ذكرياتهم الرمضانية 
وعالقاتهم باملطبخ وهذا العام يضم تلفزيون »الراي« برنامج 
»سفرة خليجية« الى خارطته الرمضانية والسيما انه حواري 
منوع يتم احلديث فيه عن املطبخ التراثي اخلليجي من خالل 
اس���تضافة جنوم الفن واالعالم الذين يستعرضون مهاراتهم 

في فنون الطبخ.
البرنامج من تقدمي الكاتبة في التراث غنيمة الفهد وإعداد 

بدر محارب وإخراج احمد الشطي.

»زمن مريان« بدأ في التسارع

ZOOM

رغم بداية العمل الضعيفة اال ان مسلسل 
»زمن مريان« الذي يعرض على شاش���ة 
قناة »فنون« اس���تطاع جذب الناس الى 
متابعته السيما ان احداثه بدأت في التسارع 
من خالل املواقف التي تسير في أكثر من 
خط حيث يتعرض مريان )طارق العلي( 
اإلنس���ان البس���يط، لعدة مشاكل بسبب 
س���ذاجته الزائدة عن احلد، واملتزوج من 
كفاية  )منى شداد( املرأة املتسلطة وأحد 

أسباب وقوع زوجها في املشاكل مبساعدة 
شقيقها عطية )محمد احلملي(. الى جانب 
خط ثان أضفى على العمل نوعا من التوازن 
وجتس���د فيه الفنانة هند البلوشي دورا 
مختلفا ش���كال وأداء وهو المرأة بسيطة 
تهوى التجميل لدرجة انها فتحت صالونا 
نسائيا في بيتها ولكنها تواجه اعتراض 
زوجها )محمد العجيمي(، وفي املقابل جند 
شخصية ابو فهد صديق مريان الثري، وقد 

بدأ الردهان بهذا الدور في غير كامل لياقته 
الفنية وفي أكثر من مش���هد لم يس���تطع 

مجاراة ارجتال طارق العلي.
املسلسل من تأليف امين احلبيل وإخراج 
مازن اجلبلي ويشارك في البطولة كل من: 
طارق العل���ي � عبداالمام عبداهلل � محمد 
العجيمي � جمال الردهان � وهيا الشعيبي � 
وشهاب حاجيه � وامل عباس � مي البلوشي 

� وسالي القاضي. 

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 
الفني العربي، وم�ن 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 احمللية واخلليجية والعربية.

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

»بيت العيلة«»ليلة عيد« »رايات احلق«

شعبان يحاول تقليد حركات الشريف
كان املؤلف أحمد أبوزيد قد أكد في تصريحات س���ابقة أن 
مسلس���ل »العار« مختلف بش���كل كبير عن الفيلم الذي حمل 
نفس االسم وكتبه والده السيناريست الكبير محمود أبو زيد 
وقدم عام 1982، وأن العمل سيشهد أحداثا جديدة تبنى على ما 
سيحدث لألخوة، عند امتام صفقة املخدرات، . لكن لم نشاهد 
هذا التغير الذي حتدث عنه ب���ل بالعكس الذي الحظه اغلب 
من شاهد املسلسل الذي يعرض على عدة قنوات فضائية ان 
أبطاله يحاولون تقليد أبطال الفيلم خصوصا مصطفى شعبان 
الذي بدأ عليه التصنع الزائد ومحاولة تقليد صوت وحركات 

نور الشريف.
املسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد ويشارك في بطولته 
احمد رزق ومصطفى شعبان ودرة وحسن حسني ومنة فضالي 

وعفاف شعيب وعال غامن.


