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»برة الدنيا« برة المنافسة الرمضانية

ما جدوى إنتاج عمل لـ »نازلي«؟!

رغم املنافس���ة احملتدمة لألعم���ال الدرامية والتي باتت 
أكثر تس���ارعا في أحداثها إال ان مسلسل »برة الدنيا« الذي 
يعرض على عدة قنوات فضائية إيقاعه مازال يسير ببطء 
من خالل درويش )ش���ريف منير( الذي يعيش منعزال عن 
الناس ويدور في الش���وارع ويكتب على اجلدران عبارات 
عشوائية فيها شيء من احلكمة، وإذا استمرت أحداثه على 
هذا املنوال، فس���يكون معرضًا للخروج من املنافسة على 

نسبة املشاهدة في رمضان.
 املسلسل بطولة شريف منير ونسرين إمام ومن تأليف 

أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي أبوعميرة.

تطل علينا هذا العام الفنانة نادية الجندي في مسلسل 
»ملكة في المنفى«، مجسدة دور الملكة نازلي والدة الملك 
ف���اروق، ولكن ما يثير االنتباه هو ان بعض أحداث العمل 
والمتعلق���ة بالصراعات داخل الب���الط الملكي تم تناولها 
بشكل مغاير في مسلس���ل »الملك فاروق« من بطولة تيم 
الحس���ن، كما ان الملكة نازلي ليس لها دور محوري يذكر 
ف���ي القضايا التي تمس مصر ودوره���ا ينحصر فقط في 
داخل قصر الحك���م وكيف تضمن العرش البنها مما يضع 
تس���اؤال مهما وهو: ما جدوى إنتاج عمل لشخصية الملكة 
نازل���ي في حين ان التاريخ لم يذكر ان لها أعماال او تأثيرا 

يذكر في تاريخ مصر؟!

»فاطمة« خسرت الرهان!
رغم ان الفنانة يسرا راهنت على مسلسل »بالشمع األحمر« 
خصوصا انه يتعرض ملهنة الطب الشرعي واملتاعب املصاحبة 
لها إال ان البعض رأى انها خسرت الرهان السيما ان املسلسل 
استكمال لنوعية األعمال التي تقدمها فمنذ ثالثة مواسم ومازالت 
يسرا طبيبة لكن مع اختالف طبيعة تخصصها، فعن طريق 
عملها الذي يناقش تغيرات في القيم واألخالقيات ومن خالل 
شخصية »فاطمة« الطبيبة املتخصصة في الطب الشرعي والتي 
يس���بب لها إخالصها وتفانيها في العمل العديد من املش���اكل 
خاصة عندما تساعد الشرطة في كشف ألغاز اجلرائم املعقدة، 
ل���م تختلف كثيرا عن دورها في »خاص جدا« والذي لم يحظ 

بنسبة جناح تذكر.

»زوارة خميس« .. خالد أمين حالة خاصة

ZOOM

على الرغم من الزخم الكبير للنجوم في 
األعمال الكويتية املعروضة على الفضائيات 
احمللية والعربية اال ان الفنان خالد أمني شكل 
حالة خاصة بأدائه املتقن في األعمال التي 
يشارك فيها ومنها مسلسل »ايام الفرج« على 
»الراي« تأليف عبدالعزيز احلشاش وبطولة 
غامن الصالح وعدد من الفنانني ويجسد فيه 
شخصية »خلف« اإلنسان اخللوق احملب 

للخي���ر ولكنه يقع في مش���كالت حياتية 
مختلفة نتيجة دفاعه عن مبادئه.

ومبنظ���ور عصري ومن خ���الل إميانه 
بأهمية مناقشة القضايا التي متس املجتمع 
أبدع أمني في جتسيد شخصية مركبة وهي 
لزوج غيور ضمن أحداث املسلسل االجتماعي 
»زوارة خميس« الذي يعرض على »الوطن« 
ويشارك فيه الى جانب الفنانة القديرة سعاد 

عبداهلل ونخبة من النجوم ومن تأليف هبة 
مش���اري حمادة، كما جذب عشاق الدراما 
البدوية وأصالتها الى متابعة مسلسل »وعد 
لزام« على شاش���ة تلفزيون الكويت حيث 
يجسد الشخصية الرئيسية للعمل، واضعا 
بصمة حتس���ب له ومن املتوقع ان يحتل 
مرتبة أفضل ممثل في العديد من استفتاءات 

هذا العام.

إعداد: عبدالحميد الخطيب
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاشـات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفني العربي، ومـن هذه االعمال ما هو جيد ويسـتأثر 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

»عايزة اجتوز«»طاش ما طاش« »موعد مع الوحوش«

عرض »الجماعة« استنفر الحكومة والشعب
بجرأة وموضوعية يواصل مسلسل »اجلماعة« الذي يعرض 
على عدة شاشات فضائية عرض أحداثه املثيرة للجدل وسرده 
لتاريخ جماعة اإلخوان املس���لمني وتعرضه حلياة مؤسسها 
حسن البنا، وفي خط مواز ينقلنا املسلسل الى حال املجتمع 
املصري مستعرضا حال اجلماعة في الوقت احلالي ومناهجها 
الفكرية اجلديدة وذلك من خالل تناوله ملا قام به طلبة جامعة 
األزهر عام 2005 وما أسموه ب�»العرض العسكري«، وإبراز ردود 
الفعل املترتبة على ذلك العرض من جانب احلكومة والشعب. 
والغريب في املسلسل انه لم يظهر الصورة احلقيقية لتعامل 
الش���رطة مع هؤالء الطلبة مركزا فقط على األحداث احمليطة 

مبا قاموا به.


