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ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د.سوزان القلیني المجلس القومي للمرأة برئاسة الد�تورة ما�ا مرسي  قام  

، فقد قامت اللجنة   2019االنتاج االعالمي لرمضان  �مؤشرات حول صورة المرأة في    للخروجبرصد دراما رمضان  

�اإلعتماد اإلعالم�ة تحت إشراف أ.د/ سوزان القلیني رئ�سة لجنة اإلعالم �المجلس �البدء في فعال�ات الرصد 

 على معاییر المجلس األعلى لتنظ�م اإلعالم والكود اإلعالمى للمرأة وقامت اللجنة �الرصد من خالل :

الفضائ�ة المصر�ة والتي تم عرضها مع بدا�ة شهر  الق�ام �حصر شامل للمسلسالت المقدمة في القنوات -1

 –بدل الحدوتة ثالثة  -3�ل�ش  مسلسل وتتمثل هذه المسلسالت ف�ما یلي :( 25رمضان ، وال�الغ عددها 

 –عالمة استفهام  -هوجان -لمس أكتاف –بر�ة  –قابیل  –ولد الغال�ة  –حكایتي  –زلزال  –شقة ف�صل

 - ابن أصول -قمر هادئ –طلقة حظ  –البرنس�سة ب�سة  –لیون جن�ه فكرة �م –آلخر نفس  –أبو جبل 

 )، مملكة الغجر  –زود�اك  – 18الزوجة  –حدوتة مرة  –زي الشمس  –الواد سید الشحات  –سو�ر میرو 

 - ON E  -  dmc  -قنوات النهار  -قنوات الح�اة  -على العدید من القنوات ومنها : قنوات سي بي سي  

 ).النیل للدراما  –أبو ظبي  -  MBCقنوات 

العدید من خبراء  التى تضمبتصم�م استمارة تحلیل للمضمون من للمرأة قامت لجنة اإلعالم �المجلس القومي  -2

والد�تورة   والد�تورة ناد�ة النشار ،    اإلعالم ومنهم االستاذة الد�تورة منى الحدیدي ، واالستاذ الد�تور سامي الشر�ف ،

واألستاذة منى والد�تورة لبنى خیري  ، والد�تورة ر�هام �حیي ، ، الشافي  ول ، والد�تورة أسماء عبدنعا�م سعد زغل

ستاذ ، واألستاذة ه�ة �اشا ، واأل رشوان ستاذة هدى واألستاذ سعد ع�اس ، واألستاذة عصمت قاسم ، واألنشأت ، 

  .�اعتماد استمارة تحلیل مضمون تم على اساسها رصد دراما رمضانوسام العوام ، واالستاذ سید الحراني 

 –زي الشمس  –آلخر نفس  -أعمال درام�ة ( حكایتي 8جاء إجمالي األعمال الدرام�ة لل�طوالت النسائ�ة  •

من حیث صورة المرأة البرنس�سة ب�سة )    –بدل الحدوتة ثالثة    –سو�ر میرو    –مملكة الغجر    –حدوتة مرة  

لمسلسل وأص�حت إمرأه �عض مشاهد العنف ضد المرأة فى بدا�ة ا و�ن �ان تضمن مسلسل حكایتيالقو�ة 
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ال تستسلم للظروف مهما �ان قهر المجتمع من حولها ، أما عن أسوأهم فهو مسلسلي البرنس�سة إ�جاب�ه 

 .  األلفاظ البذیئه والمال�س الغیر الئقه و�ثرة تعاطى المخدراتمن حیث  ب�سة و حدوتة مرة

طالب وطال�ة من طالب قسم علوم االتصال  195تشكیل فرق �حث�ة مكونة من المسلسل تم  فيقبل الدخول  -3

التعاون مع المجلس القومي واإلعالم �كل�ة اآلداب جامعة عین شمس وتدر�بهم على استمارة التحلیل في إطار 

 .للمرأة 

ا المعروضة لهذا الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسالت وموقف النقاد و المجتمع المح�ط من الدرام  -4

 لتنظ�م اإلعالم ف�ما �خص صورة المرأة . األعلىومراعاة مؤشرات المجلس العام 

  2019لعام  لمنتصف شهر رمضاناالنتاج االعالمي في  صورة المرأة وجاءت المؤشرات المبدئ�ة العامة لتحلیل 

 كما یلي :

  في أو األلفاظ الخادشة ستخدام  المرأة في ازات سواء في العنف ضد أتضح بوجه عام تراجع نسب التجاو

 .للمرأة الصور السلب�ة  إظهار

 لتزام �الكود األخالقي لمعالجة قضا�ا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة االعالم �المجلس القومي للمرأة إلا

التجاوزات التي سیرد   معتمد من المجلس األعلي لتنظ�م اإلعالم  و�ذلك في االعالنات و البرامج إال �عض

 ذ�رها تفصیًال ف�ما یلي : 

حدوتة مرة ، فكرة �ملیون جن�ه ، البرنس�سة ب�سة ، �شكل �بیر في مسلسل  استخدام اال�حاءات الجنس�ة -

 ، ولد الغال�ة. 18الواد سید الشحات ، عالمة استفهام ، شقة ف�صل ، الزوجة 

وابن  18دارمي مقارنة �العام الماضي في مسلسل الزوجة ظهور قض�ة تعدد الزوجات في أكثر من عمل  -

 األصول و ولد الغال�ة وشقة ف�صل   .
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زي الشمس ، حكایتي ،  قمر هادئ ، قابیل ، شقة وذلك في مسلسل  بین النساء  ظهور المخدرات والتدخین   -

ي مسلسل لمس �ما ظهر االدمان من قبل السیدات ف، آلخر نفس ، حدوتة مرة ،  ، عالمة استفهام  ف�صل  

 أكتاف .

اهتمت المسلسالت �مرحلة النضوج للمرأة �صورة أكبر من الطفولة والمراهقة ، �ما اهتمت �المرأة في الحضر  -

أكثر من الر�ف ، وظهر المستوى االقتصادي المتوسط والمنخفض �صورة أكبر من المستوى االقتصادي 

 العام.المرتفع هذا 

، ابن أصول ، قمر هادئسواء اللفظي أو المادي مثل مسلسل    سلظهرت قض�ة التحرش في أكثر من مسل -

 البرنس�سة ب�سة ، مملكة الغجر .،  18الزوجة 

ضد ابنته األب  استخدمها    لتيالطر�قة الوحش�ة اتصدرت قض�ة العنف األسري العدید من المسلسالت مثل   -

مرات صفعات عنف غیر مقبول،   ٣و�انت ع�ارة عن عمل�ة صفع على الوجه تكرر لعدد    زلزالفي مسلسل  

، �ما ظهر أ�ضا العنف األسري في  وانها  دعوة صر�حة الستخدام االسر تلك الطر�قة في تر��ة ابنائها

خ وتحكم األ حكایتي و�هانة األم البنتها خاصة عند ذهابها لكي تتعلم و�ذلك مسلسل  حدوتة مرةمسلسل 

وقتل األخ ألخته لزوجها  ولد الغال�ةغیر الشقیق �ح�اة أخته على الرغم من تواجد والدیها و�ذلك مسلسل 

 �الرجل الذي تح�ه .

ظهرت المرأة ذات اإلعاقة شخص�ات ضمن دراما رمضان في المسلسالت لتأتي �عضها �شكل سلب�ة  -

 وال�عض االخر إ�جابي �التالي : 

o  حر��ة المرأة متقدمة في العمر ولكن �صورة سلب�ة .ع اإلعاقة مسلسل سو�ر میرو و�انت نو 

o  و�انت نوع اإلعاقة حر��ة لشخص�ة األم وظهرت �شكل إ�جابي.   3مسلسل �ل�ش 

o .مسلسل مملكة العجز لشخصیتین احداهما إعاقة �صر�ة واألخرى حر��ة لك�ار السن �شكل إ�جابي 

o  وأتاحت قناةDMC .مسلسل زلزال بلغة اإلشارة لذوي اإلعاقات السمع�ة 
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 وف�ما یلي ب�ان �المسلسالت والمخالفات التي تم رصدها ضد المرأة في النصف األول من شهر رمضان :

أبرزها المشاكل بین    ةمخالف  19  لمخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالميجاء عدد ا  مسلسل قمر هادئ :

, حیث قام �طل المسلسل �اجهاض زوجته فور علمه �انها حامل في التي وصلت للعنف المادي الزوج و الزوجة 

، �ذلك تكررت  والطفلة التي قامت �خنق �لبها حتى الموت نت�جة للعنف المعنوي الذي تتعرض له،  طفل جدید

نجد المرأة تشجع   بینما �ظهر نموذج إ�جابى آخر فى المسلسل    ،مشاهد التدخین خاصة من جانب األم أمام ابنتها  

 على الرغم من انشغالها . ابنتها وتطمئن علیها �استمرار

 ةمخالف25  ومخالفة للكود االعالميجاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  : 18مسلسل الزوجة 

تمثلت أغلبها في تعدد الزوجات واستسالم المرأة لحبها للرجل وضعفها على الرغم من علمها بزواجه �أكثر من مرة 

تخدم المأذون اس، األمر الذي �صل إلى تدابیر المكائد والمؤمرات ضد الزوجات األخر�ات ومن أبرز المخالفات 

ا �االخرى "جامدة" "احسن من اللى قبلها" " اللى تحت الئقه فى وصف العروسه ومقارنتهالغیر االلفاظ والنظرات 

 احدى مطلقات حسن الرداد لهیدي �رم ، واأللفاظ الخادشة للح�اء مثل اال�حاءات الجنس�ة من  احلى من دي"

 ." و �عد ماخد المقاسات ؟ هیدي : رمى ال�مین ط�عا  �قولها "

ظهرت  مخالفة 13جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ومخالفة للكود االعالمي   مسلسل حكایتي :

تحاول الوقوف ضد ما تتعرض له من ضغوط عائل�ة والهروب من الزواج �االكراه �ذلك  �رمز للفتاة التي  ال�طلة

مثلت أهم القضا�ا في ، وتمحاولة تحقیق طموحها و�ث�ات نفسها على الرغم من استغالل صاح�ة العمل لها 

والعَم ، والحبیب ، ور�ة عملها  ، �ما حمل  المسلسل في قض�ة العنف التي ظهرت من جانب األخ غیر الشقیق ،

 ، لیھ كده النسوان زي قدامي واقفین مالكوالمسلسل العدید من األلفاظ غیر الالئقة في مخاط�ة المرأة مثل 

 . الرجالة صنف من میتصنفش في بنتھ مستحكمش اللي ، بتشتغل حریم معندناش
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مخالفة تمثلت أغلبها في العنف المعنوي 15جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  مسلسل طلقة حظ :

بین السیدات �عضهن ال�عض في المسلسل أو الذي تعرض له أخوات ال�طل سواء من األفراد المح�طین بهن أو 

واألخت التي تسعى ة الزوج لزوجته لعدم قدرتها على االنجاب �أنها مثل الثالجة التالفة ، الزوج و�ان أبرزهم معایر 

أما عن طر�قة التعامل والمال�س جاءت مناس�ة للمستوى إلى اجتذاب الش�اب للزواج أو األخت ال�خیلة ، 

 المع�شي المتوسط لألفراد .

في اال�حاءات  مخالفة تمثلت أغلبها 18جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  فكرة �ملیون جن�ه :

الجنس�ة والعنف المادي والمعنوي من جانب ال�طل ألخته وزوجته على الرغم من القالب الكومیدي للمسلسل األمر 

ي لیلة زفافه ، �ما الذي وصل �ال�طل لضرب أخته واستخدام ألفاظ سوق�ة إلهانتها و�ذلك ضرب أخت زوجته ف

 وجدت مشاهد عنف مادي ومعنوي بین المرأة والمرأة مثل خناقة الحماة مع زوجة االبن وأختها وضر�ها لهما .

على الرغم من  ، مخالفة 21 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالميمسلسل زي الشمس : 

وجود النموذج اال�جابي المتمثل في االخت المساندة لوالدتها وابناء اختها ونجاحها في الخارج واعتمادها على 

نفسها ، إال أن العدید من المخالفات تم رصدها بدءًا من نمط الح�اة المتحرر وشرب الخمور والتدخین وخ�انة 

، �ذلك مشاهد العنف مثل تعرض ( فر�دة ) للعنف المادي ة األسرة األخت وعدم تقدیر الح�اة الزوج�ة و مسئول�

و المعنوي من قبل طل�قها عمر حیث قام �شتمها "انتى واحدة ز�اله و مشفت�ش تر��ة"  ودفعها �قوة ادت إلى 

سقوطها على االرض  ثم تعرضت أ�ضًا من قبل أحمد مالك للعنف المادي حیث جاء إلى منزلها و قام �منعها 

 ر�وب س�ارتها و شدها �قوة .من 

حیث ظهرت   مخالفة 26 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي مسلسل حدوتة مرة :

المرأة طول الحلقات �شكل سلبي ممارسة العنف تجاه ابنتها واالبنة تجاه زوجها ف�ما �عد و��ع ابنائها والسعي 
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مور ، �ما تناول المسلسل الطرق غیر الشرع�ة لالتجار �األوالد عن طر�ق الدائم وراء المال والتحكم بزمام األ

 الملجأ و�ذلك التدخین وتناول الخمور .

مخالفات تمثلت أغلبها في أعمال السحر 10جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  :زود�اك مسلسل 

ظهور المرأة الجاهلة التي تؤمن �الدجالین والمشعوذین في عالج الناس من الجن والشعوذة التي تمارسها �ذلك 

لقو�ة التي تعمل علي استرداد والخروج من المشاكل الشخص�ة ، إال أن هناك �عض األدوار اال�جاب�ة مثل المرأة ا

 حق أصدقائها و حمایتهم و منع إلحاق الضرر بهم .

الحقد والغیرة  مخالفة  تمثلت أغلبها في34جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  مسلسل ابن األصول :

�بیرة في الكثیر من  الزائدة سواء من جانب األم أو الزوجة فظهر العنف المعنوي من قبل المرأة للمرأة �صورة

واألم المتحكمة في ابنها على الرغم من أنها نموذج للمرأة المطلقة التي استطاعت الصمود والنجاح �عد المشاهد  

 طالقها ، ظهرت قض�ة الزواج في السر وتعدد الزوجات في المسلسل .

مخالفات حیث ظهرت المرأة �صورة 10جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة أبو جبل : مسلسل 

ا�جاب�ة إلى حد �بیر فهي المرأة المساندة لزوجها في أحلك الظروف واألم التي تدافع عن بنتها وتحثها على 

ر في المسلسل مساعدة الزوج على الرغم من ضرب أبیها لها ، تصدرت قض�ة المشاكل االسر�ة االهتمام االكب

 وظهر الدجل والشعوذة . 

مخالفة وعلى الرغم من  24 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي  مسلسل آلخر نفس :

قدم المسلسل صورة ا�جاب�ة عن االم التى ت�حث عن اوالدها وتسعى لمعرفة المعلومات عن زوجها ذلك فقد 

على الرغم من ظهور �عض االدوار الثانو�ة التي ظهرت فیها المرأة تحرض على المتوفى واس�اب خطف ابناءها 

 القتل والفتنة .
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وتمثلت ،  مخالفة  45 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالميمسلسل البرنس�سة ب�سة : 

مرأة إلى المرأة وقضا�ا التمییز الكلمات السوق�ة واال�حاءات الجنس�ة المستخدمة والعنف الموجه من ال معظمها في

والظلم في عدم إعطاء الحقوق ألصحابها وحمل المسلسل العدید من المخالفات اللفظ�ة مثل انت عاوز تحطي 

  . ایدك في عبي �اراجل �اناقص

من خالل ،  مخالفة 11 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي مسلسل عالمة استفهام :

 وعدم احترام الق�م األسر�ة . ظهور الخ�انة الزوج�ة و التدخین في العدید من المشاهد  والتمییز ضد المرأة 

مساعدة  خالل  من، مخالفات) 6جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي ( مسلسل �ل�ش  :

 .في عملها للمرأة مما �مثل الدور السلبي  نقل معلومات الشر�ة التي تعمل بها ، زوجها فى اعمال الشر و الفساد

 

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في  9جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ( :سلسل بدل الحدوته تالتهم

أظهر المرأة �صورة غیر الئقة مثل انها حرام�ة تقوم بتفرقة بین الناس قضا�ا الثار و الحب �اإلضافة إلي 

 للوصول ألهدافها .

تمثل أغلبها في  مخالفة 17 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي :مسلسل سو�ر میرو : 

نمر �ما احتوى المسلسل على عدم رد ال�طلة على إساءة من حولها وظهرت قض�ة التمییز للمرأة والعنصر�ة والت

هللا (  )(في المطبعھ یا روح امك،  جرثومة و عدیمة الجدوي ومستھترةمثل الئقه الغیر و األلفاظ السوق�ة 

 یحرقك و جتك البال )

تمثل  مخالفة  24 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالميمسلسل الواد سید الشحات : 

االلفاظ السوق�ة واال�حاءات الجنس�ة والتحرش واستخدام ال�طلة ألسلوب التنمر الدائم ضد زوجها وأنه ال  أغلبها في

 ق�مة له وال �جید التصرف .
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مخالفات) ، وتمثلت أغلبها عنف ضد  38جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل شقة ف�صل :

ر��ة أبناء و التمیز ضد المرأة وأخیًرا  زواج م�كر ، �ما ظهرت المرأة وهي تعمل راقصة المرأة ومشاكل أسر�ة و ت

 وتكون عالقات غیر شرع�ة.

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف  7:جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل مملكة الغجر

في العمل مثل التعرض للنصب والغش و الع�ش  ضد المرأة وتمثل في حرق لسان ال�طلة �اإلضافة إلي مشاكل

علي تعب أمرأة ، �ما ظهرت المرأة في هذا المسلسل �أنها سارقة وفتاة لیل ، وأخیًرا من المظاهرة التي ظهرت 

 �المسلسل القسوة من خالل التهدیدات والخوف الذى نتج عنه الهروب من االنتقام واالخت�اء .

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد  8ات التي تم رصدها ضد المرأة (جاء عدد المخالفمسلسل زلزال  :

المرأة وتر��ة األبناء ، �ما ظهرت المرأة  وهي تعمل راقصة  �ما تبین من خالل الرصد �عض المشاهد التي 

ن  تضمنت حاولت الدفاع عن ابنتها ضد ضرب و اإلهانة �اإلضافة إلي استخدام المسلسل صورة نمط�ة سئ�ة ع

مهنة " الراقصة " و یبین ان �ل الراقصات متعددین الز�جات و یتحدثون �طر�قة وض�عة ملئ�ة �اشتائم و تستغل 

 سلطتها لتنفیذ ما تهوى دون النظر لمصالح الناس األخرى.

مخالفات) ، ظهرت �ادوار سلب�ة مثل  49جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل ولد الغال�ة :

ذب وتكلم شاب في المو�ایل دون علم أهلها، �اإلضافة إلي الزوجة السارقة ودور االغراء الذى دائما ما تتمتع الك

�ه المرأة داخل الدراما إلغواء الرجل لتنفیذ طلبتها والحماه التى ُتعرف فى الدراما �أنها عقرب وتش�ه االفعى تنشر 

 السموم والزوجة الممارسة الدوار الكید والعناد

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد  10جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (سلسل قابیل : م

 المرأة والتحرش والمشاكل أسر�ة والكثیر من مشاهد الجر�مة والضرب .
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 استخداممخالفات) ، وتمثلت أغلبها في  12جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ( : بر�ةمسلسل 

�اإلضافة ، ألفاظ بذیئة او شتائم في وصف المرأة ولكن یتم التحدث إلیهم من قبل الرجالة �االحترام والتقدیر لهم

 .و الزواج الم�كر  لتعرض للعنف من قبل الرجل وسرقة المیراثل

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف  29جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل  لمس اكتاف:

ئة للمرأة یمظاهر المسالضد المرأة ومشاكل صح�ة ومشاكل أسر�ة و قضا�ا التمیز وأخیًرا تر��ة أبناء، ومن 

الكبیر  هرغم خطئ بلطفبنها معاملة ا-غیر مهتمة �مستقبلها  �سلب�ةظهورها وهي تتناول المواد المخدرة و القتل  

ظهرت بدور المرأة المتسلطة التي تظلم و تفتري على الناس، ظهارها �أدوار  -الذي �ان یتطلب اسلوب حزم

 سلب�ه �أنها حاولت االنتحار واالم التى ال تراعى ابنها جیدا.

في دور الزوجة   ظهرت حنان مطاوع بدور المراة التي تدیر تجارة المخدرات والتي تعنف اي شخص  ظهرت

 التي نحاول التقرب لزوجها و معرفة ما یؤرق تفكیرة و التقرب منه ومحاولة حل المشاكل.

حرام�ة �ما ظهور المرأة �انها مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في  12التي تم رصدها ضد المرأة ( هوجان:مسلسل 

 .تھا في التخلص منھفي انتقامھا من زوجھا ورغببشكل سلبي ظهرت 

إال أن معظم ھذه المخالفات جاءت فى إطار السیاق السابقھ  وعلى الرغم من مخالفات الكود اإلعالمى للمرأة

الخادشھ للحیاء ولكن بشكل عام یوجد التزام إلى الدرامى وبالتالى كانت مقبولھ فى إطار ھذا السیاق ما عدا األلفاظ 

ذكرتسابقاً جاءت فى إطار رسالھ ھادفھ لتصحیح األخطاء  حد كبیر بالكوداإلعالمى للمرأه ، فمعظم السلبیات التى

 كما جاءت فى سیلق درامى مقبول وغیر مفتعل

 

 

 

 االعالنـــــــــات 
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  مصر اھل اعالن - 1

 توصل الفكره ممكن  كان و القلب یوجع و سئ بجد االعالن وتوفت البنت فى ولعت اللى الشمعھ بتاع االعالن
!  یتعرض االعالن ما  كل بایھ ھتحس اوالدھا  من حد فقدت اللى االمھات فى انتوافكرتوا ھو!  خالص تانى بشكل

 فى فكرتوا

 طریقھ اى مفیش ھو...   ده االعالن بعد ام كل جوا اللى الرعب فى فكرتوا..  القھر و الوجع

 .  كده من افضل بشكل الفكره بیھا  نوصل

 رد أحد الطبیبات على اعالن اھل مصر :
 أم لما  اننا كأطباء للحروق  مصر أھل لمستشفي التبرعات استجداء االعالن فكرة صاحب و لمخرج أقول عایزة

 قاعدة نسیبھا  و مكان نقولھا مفیش و أسف في راسنا  بنھزش ما  غیبوبة في أو محروقة بنتھا  شایلة علینا  بتدخل

  لو حتي الطوارئ في نشتغلھا  و  أمھا  إید من  بنخطفھا  إحنا .تموت ما  لحد إیدھا  علي بنتھا  شایلة و االرض علي

 .تاني لطفل قدم موضع مفیھاش المستشفي

 مكان علي االرض فوق  و تحت لھا  تحفر التلفون بتمسك تانیة ناس و الحالة مع بتتعامل ناس

 حاجات ۳ یحصل ما  لحد الطوب زي الطوارئ في الحالة جنب بنقعد مالقیناش لو و. یستقبلھا 

 القسم  في  علي سریر  تطلع  تقدر  و  نسبیا   تتحسن  الحالة  عندنا إما   مكان  یفضي  تانیة إما   مستشفي  في  مكان  نالقى  إما 

 ضھرھم مدینھا  و االم مطلعھم سایبین اللى الدكاترة حساب علي مش یبقي الناس تستعطف العنایة عایز مش

 كائنات مش برده دكاترة فیھا ھیشتغل ھتبنیھا  حضرتك إللي المستشفي .الكامیرا اطار بره مستفز ببطء ویبعدوا

 إیھ االرض وال وجھھ علي الشرور سبب ھم الدكاترة موجة  ركوب ال و السطحیة و غباء ده عارفة فضائیة مش

 .بالظبط 

  ھذا االعالن اكثر من قیمة سلبیة فى تیم سلبیة متعددة في اعالن ابو غالي موتورز تأجیر سیاراق  - 2
  موضة تیمة الخیانة الزوجیة التي انتقلت لالعالنات -
الزوج في سیارتھ   ، حیث یجلس  انعدام االحساس بالمسئولیة و القلق ما دامت الخسائر المالیة یتحملھا غیري -

لزوج تقول الحمد � مش مع صاحبتھ و تطب علیھم المدام في حالة غضب شدید و تكسر العربیة و صاحبة ا
 )أجر عربیة و الضمان بیغطي  (ثم تأتي رسالة االعالن عربیتي ،

 : الفانلھ بھ أشكال تحرش كثیره . cottonilاعالنات  – 3

 

 : البرامــــــــــــج
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وشیماء   عبده فیفي حلقةبرنامج یدعو إلى التنمر واالستھزاء بالضیوف مثل .. ...الشالل فى رامز برنامج - 1

 البذیئة االلفاظ  الى باالضافة  تحرش كلھا  سیف

 مدعوه بزوجھ یأتي البرنامج زوجھ لكل االھانة   قمة  . ...النھار قناة علي  3 الزفھ برنامج - 2

 الثانیھ عائلة الزوجھ حولھا  وتلتف وغضبھا  ثورتھا  في وتبدأ.االب  ھو زوجھا ان وتكتشف ، مولود سبوع لحفل

 ال وزوجھا  مقلب مجرد یفاجئونھا بانھ النھایھ وفي راجل شكلك انتي علیكي یتجوز تستاھلي بھدلھ وصالت

 ذلك حدث لو تستعد كیف زوجھ لكل وفتح الباب الزوجات بمشاعر االستھانة  ،قمة ھي فتفرح انجب وال تزوج

 .والشر الغدر دائما  الننا نعرض الطالق  نسبة تزداد لماذا ویسألون بالفعل معھا 

 خفاش فیھا  اسدوصنادیق  مع الضیفھ حبس.السخافھ برامج الي یضاف المحور قناة علي ....السرداب برنامج - 3

 إلرھاب الضیف ومن ثم اإلستھزاء بھ . وفئران


