Nouveautés sur Al Aoula
على األولى

رم�ضان

افتتاحية

تقرتح قناة األوىل يف شهر رمضان برامج غنية و متنوعة تشمل انتاجات دينية و روحانية و ترفيهية و فكاهية.

مباشرة بعد موعد اإلفطار ،يلتقي املشاهدون يف حصة «برامي فطور» مع الكامريا اخلفية «محاقة» لزاكية الطاهري.

تليها يف اجلزء األول من رمضان السلسلة الفكاهية «بنت الناس» مبشاركة فنانني متميزين منهم كمال الكاظمي ،عبد الصمد مفتاح
اخلري ،فضيلة بنموسى و جليلة التلمسي .أما يف اجلزء الثاين من هذا الشهر العظيم فتقدم القناة سلسلة «تبدال املنزل» من بطولة جنم
الكوميديا سعيد الناصري.
يبقى املشاهدون يف جو من الضحك والتسلية مع «الباركينك» ليونس الركاب ،سلسلة قصرية حتكي مغامرات ميلود و مسعود ،شابان
يف الثالثينات من عمرهما يعمالن يف مرآب لركن السيارات.
تأيت بعد ذلك سلسلة «سوبر ماركت» لشوقي العفري تقص احلياة اليومية جملموعة عاملني بسوق ممتاز ،مع مشاركة باقة من أملع جنوم
الشاشة الوطنية :جليلة التلمسي ،بديعة الصنهاجي ،بشرى أهريش و عزيز داداس.

كما تقرتح األوىل يف موعد اإلفطار السلسلة املتميزة «الشيب و الشباب» للمخرج عادل الفاضلي ،تتعرض ملوضوع صراع األجيال يف
قالب كوميدي شيق.

لعشاق املسلسالت موعد مع اإلنتاج الوطين اجلديد «صدى اجلدران» للمخرج سعيد عازار مساء كل اثنني يف حصة الربامي ،تليه السلسلة
الوثائقية «الرواد» اليت تقرتح بورتريهات فريدة لشخصيات سياسية بارزة تركت أثرا يف صفحات التاريخ املغريب.
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تقدم األوىل يف دورة خاصة أفالم تلفزية جديدة من إنتاج الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة مساء كل أربعاء و سبت من تشخيص جمموعة
من كبار األسماء يف عامل السينما و الشاشة الصغرية منهم حممد خيي ،ادريس الروخ ،رشيد الوايل ،عبد اهلل فركوس ،فاطمة الزهراء بناصر،
أمال عيوش...
من جديد القناة أيضا سلسلة «اخلاوة» للمخرج حممد نصرة مع جمموعة من املواهب املغربية الشابة :طارق البخاري ،حيىي الفاندي و
عزيز داداس ،اليت سوف تبث مساء كل مخيس.
الربنامج االستكشايف اجلديد «فني غادي بيا» سيكون يف قائمة الربامج كل أربعاء يف احلصة املسائية الثانية.

كما سيبقى حمليب جمالت األوىل موعدا مع الربنامج التحقيقي «  45دقيقة» كل أحد يف احلصة املسائية األوىل و «أمودو» الذي يأيت يف
احلصة املوالية.
للربامج الروحانية كذلك حضور قوي يف شبكة الربامج من خالل إنتاج وثائقي ديين جديد حول الصوفية ،من إعداد خدجية رشوق يتم بثه
كل مخيس يف احلصة املسائية الثانية.

تقرتح باإلضافة إىل ذلك األوىل يوميا برامج دينية متنوعة منها «نور اإلسالم» على الساعة « ،16.00ذلك الدين القيم» على الساعة
 16.15و «املسرية القرآنية» الذي سيتم بثه يف جزئني ،اجلزء األول على الساعة  17.00و الثاين على الساعة 04.00
و أخريا ،للمشاهدين موعد مع الرتفيه مساء كل مجعة يف حصة الربامي مع «جنوم األوىل» ،برنامج من نوع جديد يقرتح فقرات فكاهية و
غنائية رفقة باقة من أكرب أسماء األغنية املغربية.
رمضان مبارك سعيد على األوىل
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برامج برامي الفطور
اإلثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

سلسلة زين لبيار
اآلذان
كاميرا اخلفية حماقة
سيتكوم بنت الناس /تبدال ملنازل
كبسولة لباركينغ
سلسلة سوبرماركت
سلسلة شيب وشباب
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السبت

األحد

قبل الفطور
«زين لبيار»

إخراج :أمحد أقصاص
بطولة :عبد اإلله عاجل ،حسن فالن ،بشرى أهريش
قصة وهم يتحول إىل شعلة أمل يف نفوس سكان قرية صغرية حينما يكتشف
إحداهما بئرللنفط .يدفعهم بعد ذلك الطمع إىل استعمال احليلة إلغراء
صاحب البئر ادريس ،لكنهم ال يدركون أن ال نفط هناك يف البئر بل فقط
تسرب للبنزين...

�سل�سلة

5

قبل الفطور

برامي الفطور
«حماقة»

إخراج :زكية الطاهري

الكامريا اخلفية
برامي الفطور

سلسلة الكامريا اخلفية تدور أحداثها حل موظفة غريبة األطوار تفاجأ
زبنائها بردود فعلها الغري العادية.
تتقمص «محاقة» يف كل حلقة شخصية خمتلفة كبائعة يف خمبزة،
خادمة مقهى ،حالقة...
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برامي الفطور
«بنت النا�س»

إخراج :هشام اجلباري
بطولة :كمال الكاظمي ،عبد الصمد مفتاح اخلري ،فضيلة بنموسى ،جليلة
التلمسي.
املفضل رجل يف عقده الرابع ،درس لفرتة مهمة وأصبح طبيبا بيطريا مشهورا،
تابع تربية إخوته بعد وفاة والده ومتكن من ضمان حياة هنيئة هلما.
يرتبط املفضل بأمه ارتباطا كبريا مما جيعله يضع شروطا من الصعب إجيادها
يف زوجة املستقبل فهو يريدها شبيهة بأمه.
تكلف األم سمري ،أخ املفضل األصغر ،بالبحث عن شريكة حياة مناسبة للمفضل
لكن كل حماوالت سمري تبوء بالفشل لصعوبة مراس املفضل من جهة وتنوع
خصائص وأفكار كل النساء املرشحات للزواج ..فهل سينجح سمري يف إجياد
زوجة مناسبة ألخيه؟ وهل سيقتنع املفضل بضرورة الوقوع يف احلب والزواج
من «بنت الناس» اليت حيلم بها؟

7

�سيتكوم
برامي الفطور

برامي الفطور
«تبدال ملنازل»

إخراج :محيد زيان
بطولة :سعيد الناصري ،ثريا العلوي ،عبد اهلل ديدان ،سعاد صابر...

�سيتكوم
ابتداء من  15رم�ضان
برامي الفطور

يعيش عزوز حياة بسيطة رفقة أسرته حيث يعمل كشاوش يف إحدى
اإلدارات الشبه عمومية.
لكن فجأة يربح عزوز ثروة غري متوقعة تغري جمرى حياته و حياة عائلته
اليت أصبحت تتأرجح بني منط عيش قدمي يتسم بالبساطة و الكفاح من
أجل ضمان لقمة العيش واقتسام املسرات و األفراح مع اجلريان و األهل من
الطبقة الشعبية ،ومنط جديد يتميز بالرفاهية وكثرة املغريات وحب املظاهر
و الرغبة يف املزيد من الكسب والثراء.
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برامي الفطور
«�سوبرماركت»

إخراج :شوقي العفري
بطولة :جليلة التلمسي ،بديعة الصنهاجي ،بشرى أهريش ،عزيز داداس.
سلسلة تقص احلياة اليومية جملموعة من العاملني يف سوق ممتاز و املواقف
اليت يعيشونها من خالل احتكاكهم مع الزبناء و كذا كيفية تأقلمهم مع بيئتهم
العملية و جتنبهم لفتور العزمية.
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�سل�سلة
برامي الفطور

برامي الفطور
«لباركينغ»

إخراج :يونس الركاب

بطولة :حيىي الفندي ،عدنان موحجة ،جليلة التلمسي

�سل�سلة ق�صرية
برامي الفطور

تدور أحداث هذه السلسلة الكوميدية يف مرآب لركن السيارات يسهر
على خدمته كل من ميلود و مسعود اللذان دائما ما يعشان مواقف
طريفة من خالل احتكاكهم مع الزبناء.
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برامي الفطور
«�شيب و �شباب»

إخراج :عادل الفاضلي
بطولة :عبد العزيز الفاضلي ،نعيمة املشرقي ،حنان بلحسني...
سلسلة كوميدية حول موضوع صراع األجيال حتكي احلياة اليومية لعائلة
مكونة من مراهقة مدللة لكن ذكية و خمادعة ،وجدتيها اللتني إضطرتا
لإلعتناء بها بعد أن ذهب والديها إىل كندا للبحث عن عمل يف ميدان
هندسة احلسابات .فتكون النساء الثالث يف مواجهة دائمة تنتج عنها
مواقف طريفة لكن مليئة بالعرب.
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�سل�سلة
برامي الفطور

برامي الإثنني
«�صدى اجلدران»

إخراج :سعيد أزار
بطولة :جيهان كمال ،اسماعيل أبو القناطر ،الكناوي احلسن ،حممد خيي،
نادية نيازي ،فاطمة الزهراء بناصر.

م�سل�سل

برامي الإثنني

دراما اجتماعية حول هاجس اإلنتقام تقص حكاية فتاة شابة قررت األخذ
بثأر أبيها الذي مت تشويه سمعته ظلما مث قتله يف ظروف غامضة.
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اإلثنني

الثالثاء

اخلميس

األربعاء

السبت

اجلمعة

األحد

األخبار الرئيسية  +النشرة اجلوية

مسلسل
حوار
»صدى اجلدران«
»قضايا وآراء«

دورة
الفيلم
التلفزيوني

سلسلة
اخلاوة

وثائقي
مجلة
«التصوف و بناء
»فني غادي بيا«
اإلنسان»

وثائقي
»الرواد«

21h30

سهرة
»جنوم األولى«

دورة
الفيلم
التلفزيوني

22h15

مجلة
 45دقيقة

وثائقي
»أمودو«

األخبار األخيرة
سلسلة شيب وشباب
فيلم
تلفريوني

R

الرواد

R

مسرح

R

فيلم
تلفريوني

R

سهرة املديح
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R

فيلم
تلفريوني

R

فيلم
تلفريوني

R

فيلم
تلفريوني

R

برامي الإثنني
«الرواد»
23h 15

�سل�سلة وثائقية

سلسلة وثائقية حتكي حياة كبار الشخصيات السياسية املغربية ،ساهت يف
بناء معظم املذاهب السياسية احلالية تاركة أثرا دائما على صفحات التاريخ
املغريب .شخصيات ناضلت من أجل االستقالل و حطت احلجر األساس لبناء
املغرب املعاصر .الكل يعرف أسمائها و إجنازاتها لكن القليل من لديه صورة
واضحة حول كيفية عملها يف اخلفاء .يقدم هذا الربنامج ألول مرة وثائق و صور
و شهادات لزمالء هؤالء الرواد تقربنا بشكل غري مسبوق له من مسريتهم و
إجنازاتهم العظيمة.
موعد املشاهدين يف شهر رمضان مع قصة أربع رواد :عالل الفاسي –
عبد الرحيم بوعبيد  -أمحد رضى كديرة – حممد حسن الوزاين.

برامي الإثنني
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برامي الثالثاء
«ق�ضايا و�آراء»
22h 15

«قضايا وآراء» برنامج حواري من  90دقيقة ويلقي الضوء على قضايا
الساعة .الربنامج من إعداد عبد الرمحن العدوي ومن إخراج حممد
بداري .يتعاقب على الربنامج عدد من السياسيني ذوي االجتاهات اخملتلفة
والنقابيني والفاعلني اجلمعويني.

حوار
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برامي الثالثاء

برامي الأربعاء
»«R+4

22h 15

إخراج :داود والد السيد
بطولة :عبد اهلل فركوس ،بشرى أهريش ،فضيلة بنموسى.

دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي الأربعاء

يقرر محيد هو وزوجته اإلستقرار واحلصول على مسكن فسيح هلما وألبنائهما
،وعندما إقتنيا بقعة أرضية واقرتبا من حتقيق احللم سيصدمان عند اكتشافهما
أن البقعة األرضية متنازع عليها مع أحد األعيان اليت ستحاول بكل الطرق
سلبهما إياها.
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برامي الأربعاء
«خيوط العنكبوت»
22h 15

إخراج :شكيب بنعمر
بطولة :عبد العظيم الشناوي ،حممد خيي ،صالح بنصاحل ،جناة خري اهلل.
تدور أحداث الشريط حول ظاهرة استخدام شبكة األنرتنيت يف التغرير بالفتيات
الساذجات و الدفع بهن إىل اإلحنراف أمام كامريا الويب لبيع صورهن إىل أناس
مكبوتني أو منظمات إجرامية ،و بالتايل ابتزازهن ماليا.
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دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي الأربعاء

برامي الأربعاء
«� 9أ�شهر»
22h 15

إخراج :ادريس الروخ
بطولة :عدنان موحجة ،جليلة التلمسي ،ادريس الروخ.

دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي الأربعاء

شريط كوميدي حيكي قصة غيثة و فريد ،زوجان جيدان صعوبات يف حياتهما
شيء ما حيث يتشاجران باستمرار .يطفح الكيل الزىب حني يعلمان أنهما
سريزقان بطفل ألنهما سيضطران للتعايش بهدوء و انسجام طيلة التسعة
أشهر القادمة...
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برامي الأربعاء
«الكماط»
22h 15

إخراج :زكية الطاهري
بطولة :نسرين الراضي ،عز العرب الكغاط ،سعيد باي ،حممد جناح.
يقرر حممد الكماط االنتقام من دائنيه السابقني فيجعلهم يظنون أنه حيتضر،
الشيء الذي يدفع بهم إىل الطمع يف ثروته...

دورة
الفيلم التلفيزيوين
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برامي الأربعاء

برامي الأربعاء
«فني غادي بيا»
23h 45

إخراج :ميشال حسن

جملة ا�ستك�شافية

برامي الأربعاء

برنامج استكشايف يأخذ املشاهد إىل أماكن غريبة و غري متوقعة.
تستضيف كل حلقة شخصية مغربية سترتك ورائها احلياة باملدينة لتجد
نفسها يف بيئة خمتلفة متاما و بعيدة عن الراحة و الرفاهية املعتادة
عليها ،ينتج عن ذلك مواقف أحيانا مشوقة و ممتعة و أحيانا أخرى
مؤثرة.
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برامي اخلمي�س
«اخلاوة»
22h 15

إخراج :حممد نصرة
بطولة :طريق خباري ،عزيز داداس ،حيىي الفندي ،جليلة التلمسي
وديع و بالل أخوان شرطيان غري ناجحان يف ميدانهما العملي مما يدفع باملفتش عمر،
والدهما ،إىل بدل جمهود كبري إلبعادهما عن مجيع املهمات الصعبة ،لكنه يفشل يف ذلك
حيث جيد األخوان نفسيهما على رأس مهمة بالغة األهمية ،أال وهي :محاية شخصية
أجنبية كبرية...
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�سل�سلة
برامي اخلمي�س

برامي اخلمي�س
«الت�صوف وبناء الإن�سان»
23h 15

طوق الياسمني  :يعاجل موضوع احملافظة على البيئة من منظور صويف .قال
سبحانه  « :وإن ما من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم ».

دين ودنيا :التنمية الذاتية أو التنمية البشرية هي عملية واسعة وشاملة ومستمرة
لتغيريحياة اإلنسان وتطويرها إىل األفضل وإذا كان اإلنسان هو مركز التنمية
البشرية فإن اإلسالم سبق كل الرؤى لذلك.

وثائقي روحاين

الطريق إىل اهلل :جوهر الدين هو األخالق ،ندرك عمق هذا املعىن من خالل
قول الرسول الكرمي « إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق» ويف قول اهلل عز وجل
خماطبا الرسول (ص) « وإنك لعلىخلق عظيم».
كأنك تراه :التصوف وبناء اإلنسان :كأنك تراه وثائقي حول التصوف كتجربة
روحية وتأمل وجودي وحتقق ذوقي شعوري لتحقيق الوعي مبقامات التقوى.

برامي اخلمي�س
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برامي اجلمعة
«جنوم الأوىل»
22h 15

موعد فين ترفيهي يأيت كل مجعة يف حصة الربامي ،يقرتح فقرات
فكاهية خفيفة و مسلية و أخرى غنائية حيييها فنانون ميثلون األغنية
العصرية أو الشعبية.

ترفيه
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برامي اجلمعة

برامي ال�سبت
«�أوالد البالد»
22h 15

إخراج  :حممد إسماعيل.
بطولة :رشيد الوايل ،حنان االبراهيمي ،أشرف اخلباز ،سعيد احلجوي،
رفيقبوبكر...

دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي ال�سبت

ثالثة أصدقاء مجعتهم الدراسة كما مجعتهم نفس البلدة اليت خرجوا منها لتحصيل
العلم يف أرحب عوامله بالعاصمة الرباط ،وجامعاتها العامرة .بعد حصوهلم على
دبلومات عليا يف ختصصاتهم ،سيجد هؤالء الفتية أنفسهم وجها لوجه أمام غول
البطالة الذي اعتقدوا أنهم هزموه بشواهدهم ..حاول كل من جهته احلصول
على شغل ،لكن مل يتأت ألي منهم ذلك ..ليقرر عبد احلميد وعبد السالم الرجوع
إىل بلدتهم علهم جيدون هناك عمال ..ملفضل ،صديقهم الثالث ،رفض الرجوع
واالستسالم وفضل االخنراط يف النضال اليومي الذي ختوضه مجعية مغربية
للدفاع عن حقوق املعطلني حاملي الشهادات العليا .لكن وأمام العنف الذي
كانت تقابل به هاته الوقفات االحتجاجية أمام الربملان وتعثر املساعي إلجياد حل
هلذا املشكل ،سيضطر ملفضل للرجوع إىل البلدة ،واد لو..
24

برامي ال�سبت
«عودة املا�ضي»
22h 15

إخراج :عبد اهلل العبداوي
بطولة :فاطمة الزهراء بناصر ،يوسف اجلندي ،ربيع القاطي ،أمال عيوش.
جيد الشرطي السابق عثمان صعوبة يف التكيف مع وضعيته اجلديدة كمواطن
«عادي» .حيلم كل ليلة بضحية حتقيق سابق تطلب منه اكتشاف احلقيقة.
سرعان يتحول هذا احللم إىل هاجس فيقرر عثمان فتح التحقيق من جديد.
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دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي ال�سبت

برامي ال�سبت
«�أيام الوهم»
22h 15

إخراج :طالل السلهامي
بطولة :عصام بوعلي ،كرمي السعيدي ،مرمي الراوي ،عمر لطفي ،مصطفى
اهلواري.

دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي ال�سبت

قصة مخسة شبان يتبارون للحصول على وظيفة مرموقة بالفرع املغريب لشركة
عاملية اسمها «ماتسويكا» .جيري كل واحد منهما مقابلة مع املدير مث يستعدون
خلوض االختبار األخري سيجرى يف مكان سري و الذي سيتم على إثره تعيني
الفائز .يشرعون يف الذهاب إىل مكان اإلختبار و عيونهم مضمدة ،لكن فجأة
يتعرضون إىل حادثة سري مث جيدون أنفسم وحيدين وسط صحراء قاحلة .لكن
ملاذا اختفى السائق؟ ترى هل بدأ اإلختبار أم فعال تعرضوا حلادثة غريبة؟ عليهم
معرفة ذلك يف أسرع وقت ممكن.
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برامي ال�سبت
«كان يامكان»
22h 15

إخراج :مصطفى أشوار
بطولة :جناة خري اهلل ،أمل صقر ،عمر لطفي ،فاطمة الزهراء بناصر.
قصة شيقة حول أزواج (حممود و زهرة  -ادريس و غيثة) تلتقي مساراتهم بطريقة
درامية .تبدأ األحداث عندما تطلب مجيلة من زهرة أن تعريها منزهلا بالبادية
لقضاء عطلة نهاية األسبوع ،لكنها مل ختربها أنه سريافقها عشيقها ادريس .لسوء
حظهما ،يقرر حممود قضاء بعض الوقت هناك مع ابنه بعد أن ذهبت زهرة إىل
حفل زفاف .يفاجأ حممود عندما جيد رجال يف غرفته رفقة امرأة وجهها مغطى
بالستار .يطلق حممود النار على املرأة ظنا أنها زوجته زهرة...
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دورة
الفيلم التلفيزيوين
برامي ال�سبت

برامي الأحد
«  45دقيقة»
22h 15

برنامج حتقيقي غين عن التعريف يغوص يف قلب اجملتمع املغريب ليقرتح
على املشاهد صورة وفية لبلد يف طور النمو من خالل مواضيع ساخنة و
حساسة تشغل بال مجيع املغاربة.

حتقيق
برامي الأحد
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برامي الأحد
«�أمــودو»
23h 00

إن بالد املغرب املعروف بالكرم ،جادت وال تزال جتود باكتشافات بالغة
األهمية ،استجاب هلا العديد من الباحثني عرب العامل ،لذلك جاءت فكرة
برنامج أمودو ألخذ املبادرة من أجل اكتشاف ما يزخر به املغرب وينفرد
به من مناظر طبيعية ومآثر حتكي عن حقب ما قبل التاريخ  ،لتعرف
املشاهد املغريب بالوجه اآلخر للمغرب.
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�سل�سلة وثائقية

برامي الأحد

كل يوم
«الدرو�س احل�سنية»
17h 30

حيضر الدروس احلسنية صفوة من العلماء األجالء حتت الرئاسة الفعلية
ملوالنا أمري املؤمنني جاللة امللك حممد السادس .و يتناول العلماء القادمني
من مجيع بلدان العامل فيها بالدرس و التحليل آيات من كتاب اهلل املبني
و أحاديث من سنة الرسول األمني ،إلبراز مزايا اإلسالم و مقاصده و
حكمه و أحكامه.

ديني
كل يوم
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كل يوم
«امل�سرية القر�آنية»
17h00

تالوة حزبني من القرآن الكرمي يوميا خالل شهر رمضان.

ديني
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كل يوم

كل يوم
«يارب»
16h 00

ديني

كل يوم

برنامج ديين ذو أبعاد تربوية جيول بالسادة املشاهدين يف اآلفاق الرحبة للقيم
إلسالمية البانية للفرد املسلم املستقيم واجملتمع املسلم الصاحل من خالل بيان
ا ٌ
هذه القيم اليت ينبين عليها الدين االسالمي احلنيف وذلك باحلديث عن أهم
معامل هذا الدين سواء على مستوى بناء شخصية الفرد أو على مستوى تنظيم
اجلماعة .وهكذا سيتناول هدا الربنامج عدة مفاهيم من أبرزها مفهوم الدين
و مفهوم القيم ومفهوم االستقامة ومفهوم الفضيلة ومفهوم الصالح وعالقة
كل ذلك بعدة مفاهيم كمفهوم الفن املرتبط باجلمال ومفهوم اللباس باعتباره
معطى ثقافيا يربز خصوصية الفرد واجملتمع .كما سيتطرق الربنامج إىل عالقة
الدين بالنظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي –نظام البيعة -واألخالقي
السلوكي وتنظيم العالقة مع الغري يف اطار التسامح و احلوار واملشاركة
والتعاون.
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كل يوم
«حديث ال�صائم»
7h00

حديث الصائم موعد يومي يقدم فوائد الصوم الروحية

ديني
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كل يوم

كل يوم
«تعريفات»

إعداد  :التهامي احلراق

ديني

كل يوم

أنفاس املغاربة يف الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم
ورقة تعريفية  :ملا كان املغاربة قد عرفوا واشتهروا بتعلقهم باملصطفى صلى اهلل عليه
وسلم و بآل بيته الكرام ،وكانوا قد دأبوا منذ القرن السابع اهلجري على االحتفال مبولد
خري األنام ،مولني هلذه املناسبة ما يليق بها من بهجة وغبطة وبهي احتفاء واحتفال،
فقد زاوجوا يف اإلفصاح عن هذه املشاعر الدينية الصادقة بني دراسة السرية والتعريف
مبكارم صاحبها وبني إكرام األشراف والعلماء والشعراء والذاكرين والصبيان ،وبني اإلنشاد
والتغين بشمائل وحب املصطفى عليه أزكى الصالة والسالم ،ويف هذا اجملال تنوعت
أساليب تعبريهم الفين عن مشاعر تعلقهم وحبهم للجناب النبوي الكرمي.لذلك ،وعناية
بهذا املوروث الروحي الباذخ ،ورغبة يف تدوينه والتعريف به لتوفري سند موثق يبقى حاضرا
عرب األجيال ،عملت قناة السادسة على تسجيل -الوان من فن املديح النبوي املغريب -يف
تنوع تعبرياته وغىن مظاهر تعلق املغاربة حبب الرسول الكرمي وآل بيته األطهار .
أنفاس املغاربة يف الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم جولة يف ربوع اململكة وحبث
فيما جادت به اهلوية املغربية اإلسالمية من عربية وأندلسية وأمازيغية وحسانية وإفريقية..
من إبداع يف مدح خري البشرية ,وإظهار احلب والتعلق خبري اخللق صلى اهلل عليه وسلم.
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كل يوم
«�أجوبة الدين على �أ�سئلة
املواطنات واملواطنني»

إعداد وإشراف :اجمللس العلمي األعلى
تقـدمي  :هشام حلليمي

ورقة تعريفية  :ال شك أن حرص املواطنني واملواطنات على الدين قوي ،وأسئلتهم
متنوعة ،ورغبتهم يف معرفة احلكم الشرعي كبرية ،وبالتايل فهم يف أمس احلاجة إىل
إجياد أجوبة شافية مؤصلة عن أسئلتهم املتنوعة ،واستفساراتهم الشرعية املتعددة،
متهل
خصوصا يف زمن فوضى اإلفتاء ،الذي متارسه كثري من القنوات الفضائية بدون ُّ
ترو ،فأصبح الناس يف اليوم الواحد يسمعون أجوبة متناقضة حول سؤاهلم الديين،
وال ٍّ
فتكون النتيجة زياد ُة حرية أخرى على احلرية اليت كانت عندهم قبل السؤال .ويف
هذا اإلطار يندرج برنامج (أجوبة الدين عن أسئلة املواطنات واملواطنني) ،الذي
يسعى إىل ربط املسلمني بأصول دينهم الصحيحة ،عن طريق إجابات مؤصلة،
والثوابت الوطنية .برنامج «أجوبة الدين» يتل َّقى أسئل َة
تراعي التغيرُّ ات االجتماعية
َ
املواطنات واملواطنني يف مواضيع :ديني ٍة واجتماعية وأخالقية وتربوية ،عرب اهلاتف،
علماء الشريعة ذوي التجربة الكافية يف
الربيدين :اإللكرتوين والعادي ،ويستضيف
أو
ْ
َ
وموحدة ،حىت
التعامل مع األسئلة املتنوعة ،ليجيبوا عنها إجابات شافية ،متفقة
َّ
يتحقق االطمئنان النفسي لكل السائلني والسائالت ،وحىت ال يقعوا يف ِش َراك فوضى
اإلفتاء اليت متارسها كثري من القنوات الفضائية.
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ديني

كل يوم

كل يوم
«هم�سات»

إعداد وتقدمي  :الناجي اجملد

ديني

كل يوم

ورقة تعريفية  :تهدف سلسلة همسات اىل تنوير اإلحساس واستنهاض اهلمم وجتديد
القلوب من خالل لغة سلسة تراعي خطاب العصر وخصوصياته ،تراعي استعداد
النفس للتلقي اإلجيايب والدفع بها حنو االخنراط يف اإلجيابية بكل معانيها خالل هدا
الشهر الفضيل.
همسات هو استنفار للذات ومساءلة لقواها الكامنة ونفض لغبار ران على همم
تثاقلت مند زمن .يهدف الربنامج يف األخري اىل بعث رسالة مشرقة للمتلقي عموما
والشباب خصوصا مفادها  :أن هدا الدين مجيل ويستحق منا أن حنياه بكل تأصيل
وراء الوالدة اجلديدة .
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