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حملة إعالنية باهظة التكاليف

المطاردات أنقذت »منتهى العشق«

من أبرز الظواهر اإلعالنية هذا العام التجمع الذي حدث في 
حملة اعالنية إلحدى شركات االتصاالت في مصر والتي ضمت 
النجوم يس���را ومحمد منير وأحمد عز وهند صبري وعزت 
أبوعوف ودنيا س���مير غامن وهم يقومون جميعا بالغناء في 
لوحة اس���تعراضية باهرة حيث رأى البعض انه أقوى اعالن 
جتاري وباهظ التكاليف، خصوصا ان املشاركني فيه معروف 

عنهم أنهم من أصحاب األجور العالية.

مع اقتراب أعمال ش���هر رمضان من منتصف الطريق، 
اال ان مسلسل »منتهى العشق« مازال يعيش احداث االيام 
االولى من خالل االداء املك���رر لبطله الفنان مصطفى قمر 
والذي يتفنن كعادته في الوفاء حلبه رغم املعجبات الالتي 
يحطن به، وما يكس���ر امللل قليال في هذا العمل هو املناظر 
الطبيعية التي تظهر في البلدان التي مت تصوير العمل فيها 
ومنها تركيا وجنوب افريقيا، وكذلك بعض املطاردات التي 
نفذت بطريقة جيدة وانقذت املسلسل من الفشل وساعدت 

على ان يكون للعمل نصيب في بعض املشاهدة.

سوسن بدر طبيعية في »الحارة«
بواقعية تس���ير أحداث مسلسل »احلارة« الذي يعرض 
عل���ى عدة قن���وات فضائية ناق���ال لنا االج���واء املرتبطة 
 بس���كان االحياء الفقيرة في القاهرة وما فيها من صراعات 
ومش���كالت مختلفة، وما يلفت االنتباه في العمل هو األداء 
املتقن من الفنانة سوسن بدر والتي جاء تصرفها طبيعيا 
عندما وجدت ابنتها مبفردها مع خطيبها في شقتها فطردته 
وانهال���ت على ابنتها ضربا ثم ذهب���ت الى أهله لتخبرهم 
بفس���خ اخلطوبة، وإذ بها تواجه الفنان���ة القديرة كرمية 
مختار التي متتص غضبها وتقنعها باإلسراع بزواج ابنتها 

منعا للقيل والقال.

»أبواب الغيم« كسر ملل األعمال البدوية

ZOOM

رغم كث���رة األعمال البدوية املعروضة 
على شاشات الفضائيات في شهر رمضان 
املبارك والتي بات معظمها متشابها، إال ان 
مسلسل »أبواب الغيم«، من خيال وأشعار 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، وإخراج حامت علي، والذي يعرض 
على تلفزيون »دبي« يعتبر حالة استثنائية 
ويحظى بنسبة مشاهدة عالية، السيما ان 
العمل متكامل العناصر ويرجعنا بأحداثه 

ال���ى اصالة االعم���ال الدرامية  املترابطة 
البدوية من خالل رؤية معاصرة كش���فت 
لنا اجلوانب الرائعة في حياة الصحراء، 
وقال البعض ان »أبواب الغيم« كسر ملل 
االعمال البدوية، خصوصا انه نقل باتقان 
خيال ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، والذي استقطب بأشعاره 
مع كوكبة النجوم العرب املش���اركني في 
العمل، املشاهدين في كل مكان ملتابعة قصته 

التي ترصد عالقة البدوي بعاداته وتقاليده 
وتسلط الضوء على الصراعات الناجتة عن 

الظروف الصعبة التي يعيشها.
املسلسل بطولة غسان مسعود وسالفة 
معمار وقصي خولي وعبد احملسن النمر 
ومحمود سعيد ونادين جنيم وهبة نور 
وفارس احللو وجمي���ل عواد وجولييت 
عواد ون���ادرة عمران وجناح س���فكوني 

وغيرهم.

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.
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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
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19.25 اعالنات
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2.30 االسنصيد – اعادة

3.00 مسلسل زمن مريان – 
اعادة
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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.
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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
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7.45 كرميو
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9.25 مسابقة أم سعف العاملية
9.30 ملوك الكوت
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11.20 مسلسل أيام الفرج
11.53 صالة الظهر
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13.30 سفرة خليجية
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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

»سارة«»زوارة خميس« »اللعب فلة«

»نص أنا نص هو« ليس بالمستوى المطلوب
خريط���ة رمضان مليئة باالعم���ال الكوميدية والتي تلقى 
رواجا كبيرا، السيما أنها املهرب الوحيد للمشاهدين من االعمال 
الدرامية التي لم ترض طموح الناس، ومن هذه االعمال مسلسل 
»نص أنا نص ه���و« للفنانة عبلة كامل ومحمد وفيق اللذين 
 يعيشان معا داخل شقة واحدة لكن يضطران لتقسيمها بعد 
مشاحنات كثيرة وتدور مواقف كوميدية نتيجة هذا التقسيم، 
وعل���ى الرغم من ان العمل ليس باملس���توى املطلوب، اال انه 
ساهم في وجود عبلة كامل مع جمهورها في الشهر الفضيل، 
خصوصا انه العمل الوحيد الذي تخوض به منافسات رمضان 

هذا العام.


