شهر رمضان على
قناة “تمازيغت”

اكتشاف المواهب والدراما على “تمازيغت”
اختــارت قنــاة “تمازيغــت” اســتقبال شــهر رمضــان بشــبكة برامــج تمــزج بيــن الدرامــا والكوميديــا والبرامــج الدينيــة واكتشــاف المواهــب ،ضمــن تحقيــق مبدئهــا الخــاص الــذي يرمــي الــى
االهتمــام بالثقافــة األمازيغيــة وابــراز خصوصيتهــا.
وتعــرض القنــاة خــال هــذا الشــهر المبــارك وألول مــرة ثالثــة إنتاجــات دراميــة بالروافــد الثالثــة للغــة أألمازيغيــة  ،وهي المسلســل الدرامــي “العســل المــر” بتشــلحيت والــذي اخرجــه ســعيد
الســليماني وشــخص أدواره الرئيســية الفنانــة القديــرة فاطمــة تحيحيــت والفنــان القيــدوم احمــد بــاردواز واخــرون كان لهــم الوقــع اإليجابــي فــي الســاحة الفنيــة  ،وخــال هــذا العمــل ســيتم
تقديــم مقاربــة حديثة للقضايــا االجتماعية.
كمــا تبــث القنــاة السلســلة الريفيــة “الوريــت الوحيــد” للمخــرج هشــام الجبــاري وتضــم نجــوم الكوميديــا بالريــف يتقدمهــم الفنــان فــاروق أزنابــط والبوزيانــي وتتنــاول السلســلة فــي قالــب
كوميــدي صــراع علــى إرث يفضــي الــى مواقــف دراميــة ممتعــة  ،كمــا تبــث القنــاة سلســلة اجتماعيــة اطلســية بعنــوان “نــاس نقــرا ونحاس” لمخرجهــا مصطفــى اشــاور وبطولــة مجموعــة
مــن الفنانيــن األمازيغييــن  ،وهــي سلســلة تســتعرض حكايــات مأثــورة فــي قالــب درامــي وهزلــي .
وتقــدم القنــاة خــال الشــهر الكريم ،أربعــة أفــام تلفزيونيــة ،وهــي “ســانكا” للمخرج عبــد الرحيــم مجــد ،و” الصــداق ” للمخــرج محمــد طريبــق  ،و”بولتيكا” للمخــرج محمــد بوزكــو واحمــد
معــدور ،إلــى جانب “بوســام ” لمصطفــى اشــاور.
وتتضمن الشبكة الرمضانية بقناة “تمزيغت” فقرة كاميرا خفية بعنوان “على غفلة” ،التي تحاول إيقاع مجموعة من المواطنين في مقالب هزلية.
وتســعى القنــاة إلــى اكتشــاف المواهــب الشــابة فــي مجــال الكوميديــا فــي برنامــج بعنــوان “ارزو خــو مرزو” رفقــة الفنــان حســن عليــوي  ،وتقــوم فكــرة البرنامــج علــى اكتشــاف  30موهبــة
كوميديــة خــال شــهر رمضــان .وتبــث القنــاة أيضــا برنامجــا يتبــارى فيــه شــباب فــي شــتى المجــاالت اإلبداعيــة تخصــص للمتوجيــن جوائــز تقديريــة ويحمــل هــذا البرنامــج عنــوان «انــوراز»
والــى جانــب ذلــك ســتبث القنــاة فقرة للكاميــرا الســاحرة بعنوان “إلعــب باليــد”.
وتتعــزز الشــبكة الرمضانيــة خــال هــذه الشــهر ،بفقــرات دينيــة ،تتــوزع بيــن ابتهــاالت وأذكار رمضانيــة ،إلــى جانب فقــرة لتقديــم تعاليــم الديــن بعنــوان “ 30يــوم  30فرصــة” ومســابقة
يوميــة فــي فــي الســلوك والمعامالت،كمــا تقتــرح القنــاة هــذه الســنة برنامجــا يوميــا يتضمــن صنفــا جديــدا مــن التبــاري فــي اختيــار أفضــل المنشــدين فــي االمــداح واالبتهــاالت .
وتعــرض القنــاة أسبوعيا ســهرة فنيــة بعنــوان “تمنســيوين ن رمضــان”( ،مســائيات رمضــان) ،يجــوب مــن خاللهــا طاقــم البرنامــج لمــدة  90دقيقــة ،مجموعــة مــن المناطــق عبــر اســتضافة
فنانيــن يمثلــون مختلــف اإليقاعــات األمازيغيــة والعربيــة والحســانية بهــدف إبــراز التنــوع اللغــوي المغربــي .
كمــا ســتبث القنــاة خــال رمضــان  ،مجموعــة مــن البرامــج التــي أنتجــت داخليــا ،مــن بينها برنامــج “إماريــرن” (الشــعراء األمازيغ) وهــو عبــارة عــن كبســولة مــن  7دقائــق تعــرف بالشــعر
التلقائــي األمازيغــي  ،فضــا عــن برامــج وثائقيــة تعــرف بالمــدن المغربيــة والعــادات والتقاليــد والزوايــا والتصــوف  ،وبرنامــج بيئــي بعنــوان «روح الطبيعــة»  ،اضافــة الى  برنامــج “حكايــة
كتــاب” ،و البرنامــج االجتماعــي « مبــادرات إنســانية» وبرنامــج «حكايــة بطل” والبرنامــج التفاعلــي “أحــوال الناس”.والبرنامــج االســري «تينوبــكا» الــذي يتنــاول أنمــاط العيــش لــدى األســر
المغربيــة.

فضال عن كون جميع البرامج القارة للقناة ستتكيف في مواضيعها مع خصوصيات هذا الشهر الفضيل.
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إيقاع الروح
« إيقــاع الــروح » برنامــج يوثــق و يرصد مجموعة من الطرق الصوفية ذات الجذور األمازيغية والمتشــبعة
بالتصــوف الشعبــــي والتــي توظــــــف وتســتخدم اآلالت الموســيقية والكلمــات الدينيــة الخالصــة والمدائــح
النبوية.
تصــب الطــرق فــي الحــب اإللهــي والعشــق النبــوي و تســتخدم األلحــان ذات الطابــع الدينــي التــي تســمو
بالــروح وتخفــف مــن الضغــط النفســي للحيــاة الماديــة.
يجمــع البرنامــج بيــن مــا هــو روحــي وفنــي مــن خــال مقاربتــه وتوثيقــه لألنشــطة الروحيــة للطــرق الصوفية
األمازيغيــة بالمغرب.

دين و روحانيات
كل جمعة على 23:00
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على غفلة
« علــى غفلــة » يعــرض مواقــف ســاخرة فــي شــكل الكاميــرا الخفيــة بالتعابيــر األمازيغيــة الثــاث ،آخذيــن
بعيــن االعتبــار خصوصيــة كل منطقــة (الريــف ،األطلــس ،ســوس).
«وآس تغير» نمط جديد من الكاميرا الخافية بمواضيع جديدة و تحترم أخالقيات المهنة.
ممــا يميــز هــذه الكاميــرا الخقيــة أنهــا جالــت فــي المغــرب العميق حيــث صورت بعض الحلقــات في مناطق
نائيــة لــم تحضــى باالهتمــام التلفزي مما ســيمكن المشــاهد مــن االطالع على ســلوكات وعقليات اخرى.
يبث البرنامج كل يوم قبل االفطار.

كاميرا خفية
كل يوم قبل االفطار
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الوريث الوحيد
بعــد وفــاة أخيــه مــن أبيــه ،يكتشــف الحــاج المحجــوب ،رجــل األعمــال الــذي يعيــش أزمــة
ماليــة خانقــة ،أنــه ليــس الوريــث الوحيــد لــه ،فألخيــه وريــث شــرعي هــو ميمــون ولــد الوازنــة.
الحــاج المحجــوب يبحــث عــن ميمــون ويســتدرجه مــن الباديــة إلــى المدينــة محــاوال اســتغالله
والتحايــل عليــه ليفــوز بــاإلرث .لكــن ميمــون يفطــن لحيلــة عمــه ويقــرر مجاراتــه فــي اللعبــة.
تأليف وإخراج  :هشام الجباري
أدى األدوار  :بوزيانــي ،فــاروق ازنابــط ،ســميرة المصلوحــي ،محمــد بــن ســعيد ،رشــيد
الناضــوري

سلة
سل
كل يوم على
الساعة 20:45
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الناس نقرا و نحاس
« النــاس نقــرا و نحــاس » ،مسلســل اجتماعــي ،تتمحــور أحــداث قصتــه حــول ثــاث عائــات فقيــرة يجمــع بينهــا الحــي
الــذي يقطنــوه ،منهــن « امباركــة » التــي تعمــل « مســاعدة لربــات البيــوت » بعــد وفــاة زوجهــا ،لرعايــة و تربيــة ابنتهــا ناديــة،
رافضــة الــزواج رغــم جمالهــا المقبــول ،و « هنيــة » صديقتهــا فــي المهنــة ورفيقتهــا ،و التــي تشــتغل بالرغــم عنهــا المتنــاع
زوجهــا عبــد اللطيــف البحــث عــن عمــل ،و إدمــان ابنهــا عمــر المخــدرات رغــم صغــر ســنه ،و العائلــة الثالثــة عائلــة الســعدية
التــي تعمــل كبائعــة الحريــرة « بســويقة » الحــي ،و هــي مطلقــة ،ولهــا ابــن اســمه حميــد ،تســهر علــى رعايتــه وتربيتــه.
تمــر الســنين و ُيـــتمم حميــد دراســته ،ثــم يحصــل علــى وظيفــة ،ويعتنــي بوالدتــه و ينســيها مــا قاســته مــن أجلــه .أمــا
ناديــة فتنكــرت لــكل مــا عانتــه والدتهــا مــن أجلهــا فــي تربيتهــا و دراســتها .أمــا عمــر الــذي ورث عــن أبيــه الحقــد و الغــل و
كــره اآلخريــن ،الزمتــه هــذه األوصــاف منــذ صغــره ،و فــي شــبابه أدمــن علــى تنــاول المخــدرات و شــرب الخمــر ،و حتــى لمــا أقلــع
عــن تنــاول المحرمــات و أصبــح يدعــي التزامــه بالصــاة ،زاد حقــده علــى النــاس وأصبــح عنيفــا أكثــر مــن الســابق ،و حتــى
والدتــه لــم تنجــى مــن بطشــه.
كل واحد من هؤالء األشخاص سينال جزاء معاملته لوالديه من سخط أو رضاء في الدنيا قبل اآلخرة.

سلسلة
كل يوم على
الساعة 10:30
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تأليف  :حسن فوطة
إخراج  :مصطفى اشاور
بطولــة  :جيهــان لمراني ،هاجــر أودالل ،ســناء بحــاج ،رجــاء خرمــاز ،رشــيد الغالمــي ،ســعيد أمــل ،محمــد صغير ،حميــد
حبيبــي ،نــور الديــن نجمــي ،علــي أمصوبــري.
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العسل المر
دراما امازيغية
تأليف  :لحسن الخميس
اخراج  :سعيد السليماني
بطولة  :فاطمة تحيحيت ،احمد باردواز ،محمد عاطف ،رشيد اسلي ،امينة الشاوي  ،محمد اليازيدي
المسلســل يقــدم مقاربــة جديــدة للواقــع االجتماعــي األمازيغــي ،مــن خــال قصــة اجتماعيــة فــي قالــب درامــي ،الهــدف منهــا هــو
طــرح بعــض المشــاكل المعاشــة ومعالجتهــا .كصــراع األجيــال وتعــدد الزوجــات والطمــع ونتائــج الفســاد والنصــب واالحتيــال،
وخيانــة الثقــة ومشــاكل الشــباب بعــد تخرجهــم ،مــع التركيــز علــى احتــرام الخصوصيــة األمازيغــي.

سلسلة

كل يوم على الساعة 20:00
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مواهب الكوميديا
سكيتشــات وابداعــات كوميديــة لمواهــب فتيــة فــي البرنامــج الجديــد « رزو دومــرزو» ،الــذي اختــار مقهــى
كفضــاء لالبــداع .فكــرة البرنامــج تعتمــد علــى مبــدأ اكتشــاف المواهــب فــي الكوميديــا ،وهــو مــن تقديــم
حســن العليوي.
يبث البرنامج كل يوم بعد االفطار.

ترفيه
كل يوم بعد االفطار
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ِانوراز

ترفيه

برنامــج يغطــي التعبيــرات الثالثــة و يفتــح المجــال للشــباب مــن أجــل اإلبــداع فــي مختلــف المجــاالت الفنيــة،
تعبيــر جســدي ،عــزف ،فكاهــة ،غنــاء ،رقــص ...يتبــارى فــي كل حلقــة الفنانــون الشــباب فــي إبــراز مواهبهــم أمــام
لجنــة متكونــة مــن ثالثــة فنانيــن معروفيــن علــى الســاحة الفنيــة المغربيــة بحيــث ســتعمل علــى تقييــم كل
مرشــح قبــل أن تعلــن عــن الفنانيــن الذيــن يتــم إقصاءهــم فــي كل حلقــة .و فــي الحلقــة األخيــرة يتــم اإلعــان
عــن الفائزيــن فــي البرنامــج.

كل يوم على
الساعة 20H30
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تيمنسيوين ن رمضان
«تيمنســيوين ن رمضــان» ســهرات فنيــة متنوعــة وغنيــة بفقراتهــا ومحتوياتهــا ،تضــم علــى مــدى شــهر رمضــان
األبــرك ،ألمــع نجــوم المغــرب فــي مجــال الموســيقى والغنــاء ،بــكل تجلياتهمــا المختلفــة :التراثيــة منهمــا والعصريــة،
الكالســيكية منهمــا والشــبابية .كمــا تســتضيف ضمــن بالتوهاتهــا أبــرز وجــوه المغــرب فــي مياديــن المســرح والســينما
والفكــر والمجتمــع بشــكل عــام.
وتشــهد كل ســهرة مفاجــآت متنوعــة فــي مجــاالت مختلفــة تشــمل الكوميديــا والمنوعــات والمواهــب الصاعــدة ،وكــذا
فقــرات متميــزة خاصــة بعــادات الطبــخ الرمضانــي وعــروض اللبــاس والحلــي التقليــدي وطقــوس الحنــاء وغيــره .فقــرات
غنيــة تشــد انتبــاه المشــاهد وتزيــد الســهرة متعــة وإفــادة.
ســهرات «تيمنســيوين ن رمضــان» تأخــذ طابعــا روحانيــا وصــورة بهيــة الحتفــاالت مناطــق المملكــة المغربيــة بأيــام
الشــهر العظيــم مــن بدايــة ظهــور بشــائره األولــى إلــى غايــة يــوم فرحــة الصائــم الصغــرى وطلــة بشــرى عيــد الفطــر.

ترفيه
كل يوم على الساعة 23h
18
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ترفيه

كل ي
وم على
الساع
ة 00:30

توتريوين
برنامــج لإلنشــاد الدينــي تتبــارى فيــه المواهــب الصاعــدة و تبــرز قدراتهــا أمــام لجنــة تحكيــم متمكنــة و
لهــا تجربــة كبيــرة فــي الميــدان ،حيــث ســيكون التنافــس فــي كل حلقــة بيــن موهبتيــن مــن منطقتيــن
مختلفتيــن ،وســيتم الحســم فــي نفــس الحلقــة فــي الموهبــة التــي ستســتمر فــي التبــاري و اإلنتقــال إلــى
المرحلــة الثانيــة مــن طــرف لجنــة التحكيــم .هــذا و ســيتبارى علــى الجائــزة الكبــرى  30موهبــة مــن مختلــف
أقاليــم المملكــة.
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بوسالم غ المدينت
«بوســام» شــاب قــروي يهاجــر مــن القريــة إلــى المدينــة بحثــا عــن العمــل وتحســين مســتواه المــادي .لذلــك يقصــد أخــاه األكبــر يعيــش قريــر
العيــن مــع زوجتــه صوفيــة فــي شــقتهما الجميلــة ،والتــي كانــت هديــة مــن والدهــا الحــاج ســعيد البنتــه بمناســبة زواجهــا ب»المهــدي» ،الــذي
يعمــل فــي إحــدى شــركات صهــره والــد زوجتــه .صوفيــة قــد انزعجــت بحلــول الضيــف البــدوي ،آلنهــا تعرفــه جيــدا وتعــرف مــا يمكــن أن يتســبب
بــه مــن مشــاكل بحكــم طبعــه الحامــي الــذي يدفعــه إلــى الفضــول ألنــه كثيــرا مــا يتدخــل فــي األمــور التــي ال تعنيــه .
شارك في الثمتيل  :مصطفى الصغير ،عبدو التاجر ،احمد ازناك ،امينة الشاوي ،رشيدة أين بلعيد
تأليف  :الحنوضي عبد العزيز
إخراج :مصطفى اشاور
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كذبة الصديق
« الصديــق » رجــل طيــب جــدا ومســالم لدرجــة الخــوف مــن األخــر همــه الوحيــد أن يحافــظ علــى أســرته و
عمله.

فيلم تلفزي

و فــي يــوم مشــؤوم ،يصــدر قــرار عــن إدارة الشــركة التــي يشــتغل بهــا بعــزل مجموعــة مــن الموظفيــن
نتيجــة األزمــة الحاليــة ،وعلــى رأس القائمــة الصديــق .استســلم الموظــف لألمــر و اســتعد للمغــادرة لكــن
لقــاء غريــب غيــر مجــرى األمــور و حولــه مــن شــخص عديــم األهميــة إلى إنســان يريــد أن يتقرب منــه الجميع.
إخراج  :اكرام ارشاش

كل ثالثاء على الساعة 23:00
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تأليف  :يوسف كرمي
شارك في التشخيص :حسن اوجال ،محمد الصغير،حميد حببي ،رشيد غلمي ،حسين أكدا
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فيلم تلفزي
كل ثالثاء على الساعة 23:00

فيلـــم « » POLITIKA
« ممــاس » و « يوبــا » يحبــان بعضيهمــا لكــن تشــاء األقــدار أن تحبــل الفتــاة ولكــون «يوبــا» ال يــزال عاطــا
عــن العمــل ولــن يســتطيع الــزواج مــن « ممــاس » برفــض قاطــع مــن أبيهــا ،تضطــر هاتــه األخيــرة ،لالنفــات
مــن ورطتهــا ،قبــول الــزواج مــن حميــدو البرلمانــي المعــروف.
يوبــا وحميــدو ينتميــان لحــزب الغــد ،لكــن لــكل منهمــا رؤيتــه السياســية لألمــور ،خاصــة مــع التحــوالت
السياســية التــي تعرفهــا المنطقــة أو مــا يطلــق عليــه بالربيــع الديموقراطــي حســم وجــود مثــل هــذه
االختالفــات.
يشــتد الصــراع بيــن «يوبــا» و»حميــدو» و يتعــدى مــا هــو سياســي ليشــمل ايضــا عالقتهمــا ب»ممــاس»،
حبيبــة األول وزوجــة الثانــي .يســتغل «محمـــد ُاســار خينتــو» المنافــس الشــرس والدائــم لحميــدو هــذا
االشــتباك ليحصــل علــى المقعــد البرلمانــي.
بطولة  :فاروق ازنابيط ،محمد سلطانة ،امال األجاج ،فؤاد ازروال ،ليلى فنونو ،واخرون
تأليف  :محمد بوزكو
إخراج  :محمد بوزكو و خالد معدور
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الصداق
« بوزيــان » ،خمســيني تاجــر فــي األثــواب ،أب لبنتيــن «نعيمــة» و«أنيســة» فــي ســن الــزواج .يشــترط لتزويــج
بنتيــه مهــرا غاليــا تعجيزيــا و تؤيــده زوجتــه «طوشــا» فــي ذلــك.
يتســبب عنــاد األبوبيــن فــي تعاســة ابنتيهمــا و الوقــوف أمــام مســتقبلهما .الحــاق «الطاهــر» الفضولــي،
صديــق «بوزيــان»  ،محــرك القصــة هــو الــذي يديــر الشــؤون االجتماعيــة للعائلة حيــث كان وراء إيجاد الخطاب
واألزواج لبنــات «بوزيــان» ،وهــو صاحــب اإلشــاعات حــول البنتيــن بحكــم ثرثرتــه داخــل أوســاط زبنائــه الكثــر.
هــل تســتطيع أســرة «بوزيــان» التخلــي عــن هوســها بالمهــر و هــل يســتطيع «حميــد» خطيــب «نعيمــة»
المرفــوض أن يجمــع شــمله بهــا؟
بطولــة يســرى طــارق ،عبــد اهلل انــس ،بنعيســى المســتيري ،رشــيد معتــوك ،ســميرة المصلوحــي ،فــاروق
ازنابــط  ،مصطفــى الزروالي

فيلم تلفزي

سيناريو وحوار  :بنعيسى المستيري
إخراج  :محمد الشريف طريبق

كل ثالثاء على الساعة 23:00
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األحد

السبت

الجمعة

برناج تمغارت

برنامج شــباب ماك

برنامــج اودماون ®

األربعاء

الخميس

الثالثاء

اإلثنين

افتتاح االرسال

12h00

البرنامــج الدينــي  30فرصة
نشــرة االخبار اعادة

12h30
13h00

الرســوم المتحركة
برنامــج تعليــم االمازيغية (اميري)

شبكة برامج شهر
رمضان 2015

14h00
14h15

® الدروس الحســنية
15h30

® وثائقــي معالم خالدة

16h00

® مسلســل ميمونت
برنامــج تاوادا ®

برنامــج اودماون ®

برنامــج تاوادا ®

برنامج هوية
وتاريخ

الكاميــرا الضاحكة

16h30
17h00

برنامج تنوبكة

17h15

كبســولة الصحة
كاميرا ماجي

18h00

كاميرا كاشي

شهر رمضان على
قناة “تمازيغت”

اذان صالةالمغــرب  +ابتهاالت

19h15

برنامــج «كوميديا»ارزو دو مرزو
مسلســل العســل المر (تشلحيت)

20h00

برنامج اكتشــاف المواهب (انوراز)

20h30

(تريفيــت) مسلســل الوريث الوحيد

20h45

اســئلة في الدين

21h15

نشرة االخبار
برنامــج «حكاية بطل»

21h30

برنامج مســابقات « النجمة الخامســة للبطل»
مسلســل ناس نقــرا ونحاس (تمازيغت)

كبسولة جسور

كبسولة المبادرة

مســرحية امازيغية

حفل فني
تمنسوين ن
رمضان

برنامج اثائقي

فيلم امازيغي

كبسولة جسور

كبسولة المبادرة

كبسولة جسور

مدينتي /بانوراما

حكي لينا

الشان المحلي
بالتنــاوب مع عن
قرب

برنامج وثائقي
ايقاعات الروح

اضواء على
االمازيغية/
برنامــج امنــادن

برنامج مسالك
الصخر/
برنامج امكاوس

كبسولة المبادرة

كبسولة اجسور
23h00

فيلم امازيغي

اقتصادنــا بالتناوب
مع طريق
المواطنة

اماريــرن بالتنــاوب مع حكاية كتاب

00h30

(دار الورثــة )ســيتكوم مغربــي مدبلج الى االمازيغية®

00h45

مســابقات في االبتهاالت

01h15

وثائقــي معالم خالدة

1h15

نشــرة االخبار اعادة

01h45

قضايا اسالمية

حفل فني

فيلم امازيغي

برنامج وثائقي

ايقاعات امازيغية

02h45

المســيرة القرانية
نهاية االرسال
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