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»السيت كوم« حرق »طاش ما طاش«

... و»بقعة ضوء« دون المستوى

على الرغم من التحفظ الذي أبداه صناع املسلسل السعودي 
على اجلزء الـ 17 من »طاش ما طاش« للنجمني عبداهلل السدحان 
وناصر القصبي إال ان ما شـــاهدناه حتى اآلن من العمل الذي 
يعرض على »ام بي ســـي« لم يكن بحجم هذا التحفظ اال في 
بعـــض احللقات التي جاءت قصتهـــا مغايرة قليال، فاملالحظ 
ان تفاصيل املوضوعات التي يتناولها املسلســـل »محروقة« 
وتتشابه مع األجزاء الســـابقة، والبعض ارجع تراجع العمل 
لكثرة مثل هذه النوعية من األعمال ولغزو مسلسالت »السيت 
كوم« والتي تنافس بقوة في الشـــهر الفضيل مما افقد »طاش 

ما طاش« بريقه وأصبح عاديا. 

من األعمال التي جذبت املشاهدين لها األعوام السابقة املسلسل 
السوري »بقعة ضوء« والذي يناقش في إطار كوميدي ساخر هموم 
الناس ومشــــكالتهم، لكن ال نعلم ملاذا هذا العام ليس باملستوي 
املطلوب، وهذا ما تســــاءل عنه الفنان امين رضا احد مؤسســــيه 
والــــذي قال انه رمبا لكثرة املخرجني الذين تعاقبوا عليه مؤخرا 
او النسحابات جنوم اجزائه السابقة وكذلك قد يكون إللغاء فكرة 
البطل األوحد ولعدم توافر أفكار مالئمة وهذا ما اضطر الشــــركة 
املنتجة له لدعوة اجلمهور الى كتابة قصص مناسبة ميكن تناولها 

في العمل حتى يعود العمل الى تألقة مجددا.

خالد صالح »فتوة« وعمرو سعد »أوڤر«
وسط العشرات من املسلسالت في شهر رمضان برزت الدراما 
الصعيدية والتي حتظى مبتابعة كبيرة من اجلمهور نظرا للواقعية 
التي تتمتع بها ونقلها عادات وتقاليد اإلنسان الصعيدي املعروف 
بعفويته وشهامته ومن هذه األعمال: »شيخ العرب همام« و»موعد 
مــــع الوحوش« ثــــم »مملكة اجلبل« ولكن ما يلفــــت االنتباه في 
مسلسل »موعد مع الوحوش« بطولة خالد صالح انه يشابه في 
بعض أحداثه فيلم »الفتوة« للراحل فريد شوقي مع اختالف تناول 
اجلانب العائلي لبطل املسلســــل وهو ما لم يرد في الفيلم، كذلك 
اللهجة الصعيدية »األوڤر« من عمرو ســــعد في »مملكة اجلبل«، 

ويعد »شيخ العرب همام« أكثر مسلسل تكامال. 

ما جدوى إنتاج جزء ثان لـ »هوامير الصحراء«؟!

ZOOM

ضجة إعالمية كبيرة صاحبت اجلزء األول 
ملسلســـل »هوامير الصحراء« عند عرضه 
العام املاضي على »روتانا خليجية« ولكن 
مع جزئـــه الثاني خفت وطأة هذه الضجة، 
ما دعا البعض الى االســـتغراب والتساؤل 
عن جدوى فكرة انتاج جزء ثان للمسلسل؟ 
وهل تشـــابه قصته مع أعمال أخرى له اثر 

في ذلك؟ ورغم هذه التساؤالت اال ان العمل 
مليء بالنقاط االيجابية ومازال يحظى بنسبة 
مشاهدة كبيرة والسيما ان »روتانا خليجية« 
تعرضه أربع مرات يوميا، كما انه استطاع 
من خالل صراعات الطبقات الغنية ان يجذب 
االنتباه عن طريق األداء املتقن ألبطاله وفي 
مقدمتهـــم الفنان القدير احمد الصالح الذي 

عودنا ان يقدم درامـــا حقيقية تعتمد على 
التحليل الدقيق لألحداث والقضايا التي تهم 

الناس.
املسلســـل من بطولة نخبة من الفنانني 
منهم: أحمد الصالح، ميساء مغربي، عبداهلل 
عامر، أميرة محمد، علي السبع، زينة كرم، 

مي عبداهلل، سمير الناصر، وآخرون.

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 احمللية واخلليجية والعربية.
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17.10 ديني مشاهد
17.55 ديني مشاري اخلراز

18.15 ديني قدمي املساجد
18.31 مدفع االفطار
18.32 اذان املغرب
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23.30 مسلسل بوقتادة وبونبيل

22.00 أسعد الوراق
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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
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00.10 ملسات نفسية
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08.00 شيخ العرب همام
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5.30 مسافرون
6.00 مسلسل وراء الشمس

21.30 بره الدنيا
22.35 أم سعف

23.35 مسابقة أم سعف 
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3.10 سكوت حنسمع
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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
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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

»القعقاع«»عيني عينك 3« »بالشمع االحمر«

»أكتوبر اآلخر« على نفس خطى »عفريت القرش«
اســــتمرارا لفكرة الدويتو التمثيلي، يعود الصراع بني ماجدة 
»بوسي« وسامي »فاروق الفيشاوي« ضمن أحداث مسلسل »أكتوبر 
اآلخــــر« على قناة »نايل دراما« والتي تــــدور حول مجموعة من 
األصدقاء التقوا عقب االنتصار العظيم الذي حققه اجليش املصري 
في الســــادس من أكتوبر 1973 وذلك بعد مضي عشر سنوات من 
هذه احلرب حيث اتفق هؤالء األصدقاء علي عودة االنتصار لهم 
مرة أخرى ولكن هذه املرة يحاولون االنتصار علي بعض املشاكل 
التــــي تواجه املجتمــــع حاليا، وقد جاء العمــــل على نفس خطى 
مسلسل »عفريت القرش« والذي قدمه كل من بوسي والفيشاوي 
العــــام املاضي وتعرضا فيه لقصة مصري عائد من العراق عقب 
اإلطاحة بنظام املقبور صدام ليواجه ايضا مشكالت عائلية كثيرة 
هو وزوجته، مما يطرح تســــاؤال: هل نضبت األفكار مما اضطر 
بطلي »أكتوبر اآلخر« الى إعادة قصة »عفريت القرش« مع اختالف 

اسم املسلسل وزمن حدوثه فقط؟


