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مسلسل »ساهر الليل«

»السندباد بن حارب«»عايزة اجتوز« 

»زوارة خميس«

مسلسل »اخوان مرمي«

»ظلم« ساهر الليل!

مسچ قوي

سلق بيض

ظل راجل   وال ظل حيطة!

مسلسل »ساهر الليل« الذي يعرض على شاشة الوطن ظلم عددا 
من فنانيه عندما هضم حقوقهم األدبية في ترتيب األسماء باملقدمة، 
واملصيبة ان هناك بعض الفنانني أو باألحرى الفنانات الالتي فرضهن 
املخرج على العمل واعطاهن ترتيبا متقدما في »التتر« رغم انهن 

من الوجوه اجلديدة.. »إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر«!

الفنانة القديرة س����عاد عبداهلل حتاول ايصال »مسچ« قوي 
للجمهور من خالل أحداث مسلسلها »زوارة خميس« للمؤلفة هبة 
حمادة، بأنه يجب أن ننتبه إلى أطفالنا خصوصا عندما يجلسون  
بعضهم مع بعض، يتحدثون عن أس����رار بيوتهم بش����كل عفوي 

وتلقائي فينكشف املستور.. الرسالة وصلت يا أم طالل.

تصريحات القائمني على املسلسل التراثي »السندباد بن حارب« 
قبل بداية تصويره جعلتنا ننتظر هذا العمل بفارغ الصبر لكن 
بعد عرضه على تلفزيون الكويت اتضح انه مسلس����ل »عادي« 

وتصويره »سلق بيض« والدليل ألوانه الباهتة.
املسلسل من إخراج غافل فاضل وتأليف خليفة العريفي ويعرض 

حصريا على تلفزيون الكويت الساعة ال� 2.00 ظهرا.

الفنانة هند صب����ري من خالل مسلسلها »عايزة اجتوز« 
الذي يعرض على شاشة ال� mbc تسلط الضوء على معاناة 
الكثير من الفتيات خاصة عندما يرفض أهاليهن تزويجهن 
إال بش���روط، هند في مسلس���لها حتاول تطبي���ق املث����ل 
الشعبي املص����ري املعروف »ظل راج����ل وال ظل حيطة« 
بكل حذافيره، األم����ر الذي استطاعت به جذب املشاهدين 
ملت����ابعة قصتها الش���يقة التي يب���دو انها حتمل مفاجآت 
جميلة خاصة ان املسلس���ل يش����ارك فيه نخبة من جنوم 

السين�����ما املصرية.

»إخوان مريم« وجهد كبير

ZOOM

اجلهد الكبير املبذول في مسلسل »اخوان 
مرمي« الذي يتح���دث عن حقبة زمنية مرت 
على الكويت جتعل املشاهد متشوقا حللقاته 
التي من بدايتها حتتوي على االثارة، املسلسل 
يعرض حصريا على تلفزيون الكويت ويشارك 

فيه نخبة كبيرة من جنوم الفن الكويتي مثل 
الفنان القدير جاس���م النبهان، الفنان القدير 
ابراهيم الصالل، الفنان القدير غامن الصالح، 
الفنان املميز ابراهيم احلربي باالضافة الى عدد 
من النجوم الشباب الذين استطاعوا ان يتميزوا 

من خالل اعمالهم الدرامية واملس���رحية مثل 
الفنان مشعل اجلاسر والفنانة هند البلوشي 

والفنان عبداهلل الباروني.
املس��ل��س��ل يع��رض ف��ي متام الساع��ة 

ال� 5 مساء وبالفعل يستحق املشاهدة.

إعداد: مفرح الشمري
برامج وأعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
ش�هر رمضان املبارك معلنة القدرة اإلنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفن�ي العربي، ومن هذه األعمال 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 األعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من س�مينها مبا يصب في صالح مستوى البرامج 

واألعمال الدرامية العربية.

For Sale 1.00
2.30 هيدا أنا

3.00 نشرة االخبار
4.00 ما ملكت أميانكم

5.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
5.50 القرآن واحلياة

Filler 6.00
6.25 سيرة األئمة األربعة

6.50 القارئ العربي 2010
7.15 قرآن كرمي

7.25 أذان املغرب
Filler 7.30

7.40 تنعاد عليك
7.50 نشرة االخبار

9.00 ما ملكت أميانكم
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

18.10 عجيب غريب2
18.40 غشمشم5

19.00 خيوط ملونة
20.30 طماشة2

21.05 حكايات بنعيشها 2

4.00 اللعب فلة – اعادة

10.00 مسلسل زوارة خميس
11.00 املسابقات قرارك

12.00 ساهر الليل
13.00 مسلسل انني

14.00 مسلسل بوقتادة وبونبيل
14.30 فص كالص

15.00 ديني 30 فرصة
15.15 مطبخ هنوف

15.45 ديني خلق حسن
16 زوارة خميس

17.10 ديني مشاهد
17.55 ديني مشاري اخلراز

18.15 ديني قدمي املساجد
18.31 مدفع االفطار
18.32 اذان املغرب

18.37 دعاء
18.42 اعالنات

18.55 مسلسل بوقتادة وبونبيل
19.25 اعالنات

19.30 فص كالص
20.00 مسلسل ساهر الليل

21.00 مسلسل انني
22.00 اخبار

22.30 البيت املسكون
23.30 مسلسل بوقتادة وبونبيل

22.00 أسعد الوراق
23.00 أبواب الغيم

00.00 بالشمع األحمر

2.00 ابواب الغيم
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

00.00 خراريف
00.10 ملسات نفسية

00.30 راجل وست ستات
01.00 شاهد اثبات

02.00 ليلى2
03.00 مطبخ منال العالم
08.00 شيخ العرب همام

15.10 حيلهم بينهم من اآلخر

5.30 مسافرون
6.00 مسلسل وراء الشمس

21.30 بره الدنيا
22.35 أم سعف

23.35 مسابقة أم سعف 
العاملية

23.55 ليلة عيد
00.00 أخبار منتصف الليل

Bank Deal 00.05
1.15 ملوك الكوت

2.10 مسابقة أم سعف العاملية
2.15 أميمة

3.05 مسابقة أم سعف العاملية
3.10 سكوت حنسمع

3.30 بيني وبينكم
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
7.00 عيني عينك3

7.30 زمن مريان
8.15 مسلسل كرميو

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

»خواطر 6«»حكايات وبنعيشها« »اخلبز احلرام«


