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النقاب و»أهل الراية«

مي حافظت على لهجة »صفية« 

هل هـــــي مجرد مصـــــادفة ما شـــاهــــدناه في مســــــلسل 
»أهل الراية 2« أم انها خطـــوة لإلضاءة على هذا املوضوع؟ فمع 
ازدياد اجلدل حول موضوع النقاب وقرار وزارة التعليم السورية 
منـــع دخول املنتقبات الى احلرم اجلامعي فقد تعرض مسلســـل 
»أهل الراية« بجزئه الثاني للمخرج سيف الدين سبيعي وبطولة 
النجـــم عباس النوري، الى مســـألة النقاب، وذلك من خالل طرح 
قضية احدى ســـيدات احلارة التي تكشـــف عن وجهها في الفترة 
التـــي يتناولها العمل وهي العقـــد األول من القرن املنصرم حيث 
ان قضية إزالة الســــيدة »للمنديل« عن وجهها في السوق خلقت 
مشكلة كبيرة بني عمها »والد زوجها« وأحد رجاالت احلارة ويظهر 
ان طرح موضوع النقاب في العمل عبارة عن رسالة صغيرة أراد 
صنــــاع العمل متريرها للجمهور لتدل على ان أهالي الشــــام منذ 
قدمي الزمان كانوا يعالــــــجون املواضيع االشكالية بحكمة وترو 

وبعيدا عن مجرد عادات وتقاليد.

فتاة فالحة بكل ما حتمله الكلمة من معان، فهي ملتزمة ومتمسكة 
باملبادئ والتقاليد التي تربت عليها، تواجه حتوالت كثيرة، بعد 
مقتل أخيها مما يقلب حياتها رأســــا علــــى عقب، هذا هو احملور 
األساســــي لدور الفنانة مي عزالدين والذي تلعبه ألول مرة من 
خالل مسلســــل »قضية صفية« والذي أجادت فيه ولم تقع منها 
اللهجة الفالحي طوال أحداث احللقات املاضية، والبعض يرى انها 
جنحت عندما ركزت على هذا العمل فقط ورفضت األعمال األخرى 
التي عرضت لها مما جعله يخرج بالشــــكل املناسب ويستقطب 

اجلمهور ملشاهدته. 
املسلسل بطولة مي عز الدين وطارق لطفي وأحمد السعدني 

ومن تأليف أمين سالمة وإخراج أحمد شفيق. 

أزمة أخالق ودعارة
يكاد يكون القاسم املشترك بني جميع األعمال الدرامية السورية 
املعاصرة هو »أزمة الشرف« التي تطرقت لها جميع املسلسالت 
واالنحــــدار األخالقي في املجتمع، اذ تناولت معظم املسلســــالت 
الدرامية املعاصرة على اختالف مشاربها أزمة األخالق و»حكايات 
الدعارة« بشكل علني أو عبر مترير قصة في خضم أحداث مثيرة 
أخرى، فمسلسل »اخلبز احلرام« على سبيل املثال كرس املسلسل 
بأكمله ليعرض قصصا متنوعة األحداث عن عالقات »غير شرعية« 
تنمو في املجتمع السوري في الريف واملدينة، وهو احلال نفسه 
الذي يعرضه املسلسل املثير للجدل »ما ملكت أميانكم« الذي أظهر 
أزمة شرف عارمة تعاني منها بنات اجليل على اختالف الطبقات 
املخملية منها والفقيرة وحتى مسلسالت البيئة الشامية لم تخل 
من أزمة الشــــرف التي دفعت الفنان طلحت حمدي لقتل زوجته 
»خنقا« إثر اكتشاف خيانتها على سطح منزله في احللقة األولى 

من مسلسل »أسعد الوراق«.

غانم الصالح يبتعد عن »الكوپي - پيست«

ZOOM

الدرامية الســــطحية  بعيدا عــــن األعمال 
والـ»كوپي - پيست« الســــائدين في معظم 
أعمال رمضان هذا العام واســــتمرارا ملسيرة 
التألق في مشواره الزاخر بالعديد من االجنازات 
الفنية يدخل الفنان القدير غامن الصالح على 
خط املنافسة بأعمال درامية متميزة، ولعل ما 
يلفــــت االنتباه ان اغلبها تراثي يذكرنا بعبق 

املاضي، العــــادات والتقاليــــد األصيلة، فهو 
رجل تاجر من أهل البادية، يعيش في املدينة 
ويختلط مع شيوخ األســــرة احلاكمة ضمن 
التاريخي »اخوان  أحداث رائعة للمسلســــل 
مرمي«، وكذلك هو »ســــيف« اإلنسان اجلشع 
الذي يحب جمع املال بأي طريقة كانت وميتلك 
مركبا خاصا به يستخدمه لتهريب الذهب هو 

واحمد جوهر وعبدالرحمن العقل في »املنقسي« 
الذي يرصد املعاناة في البحث عن لقمة العيش 
مرورا بالوضع السياســــي القائم آنذاك، كما 
انه األب الطيب الــــذي يخاف على أوالده في 

»ايام الفرج«.
أداء متقــــن للفنان القدير غامن الصالح ما 
اعتبره البعض انه تيمة جناح هذه األعمال.

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 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

»حكايات بنعيشها«»شوجي 2« »متلف الروح«

تألق صابرين زوجة »همام«
تتألق املمثلة صابرين يوميا في مسلسل »شيخ العرب همام« 
حيث تلعب دور الزوجة األولى التي مير بها قطار العمر شــــيئا 
فشيئا دون ان يكون لها ولد، لكنها تعطي درسا قاسيا ملن يفكر 
في ان يجرح أنوثتها أو ميس زوجها »الكبير« بكلمة ولو من بعيد، 
فقدمت مشهدا من أجمل مشاهد العمل عندما حاولت رحمة زوجة 
عيسى ابن عم زوجها ان تثير غيظها، وتذكرها بعجز زوجها عن 
إجناب ولد، لتتلون بانفعاالت تثير غيظ من أمامها وال تشفي أحدا 

لتفرض نفسها جنمة بارزة في مسلسالت شهر رمضان.
كما انها تشكل مع زوجة »همام« الثانية )ريهام عبدالغفور( 
ثنائيا أعطى العمل توازنا والسيما ان »شيخ العرب همام« مرتبط 

مبشكالت مختلفة خارج منزله.


