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»أيام أول« و»غناية وغطاية«

الكل يحبها

برنامج »أيام أول« الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت 
هو عمل تراثي يركز على إبراز املهن القدمية التي زاولها أجدادنا 
وآباؤنا في املاضي من خالل أوبريتات غنائية تبرز هذه احلرف 
واملهن وشارك في كتابة اللوحات عبداللطيف البناي وماجد املهنا 
وعبداهلل الفليح وصاغ أحلانها عادل املسيليم ومحمد الرويشد 

وشارك فيها نخبة من جنوم احلركة الفنية بالكويت.
والس����ؤال الذي يطرح نفس����ه: ما الفرق بني ما يقدمه املخرج 
محمد س����عود املطيري من خالل هذا البرنامج وما قدمه املخرج 
نواف سالم الش����مري العام املاضي من خالل برنامج املسابقات 
»غناية وغطاية«؟! س����ؤال بحاجة الى اجابة من املس����ؤولني في 

التلفزيون!

هل يعق���ل ان جميع من عرف زهرة في مسلس���ل »زهرة 
وأزواجها اخلمس���ة« أعجب بها والرجل الوحيد الذي ش���اهد 
»زهرة« ولم يحبها هو ش���قيقها »خلي���ل« الذي يؤدي دوره 
حجاج عبدالعظيم؟! ولم يقف األمر عند هذا احلد حيث تطور 
األمر الى ان تعجب بها السيدات أيضا حيث جند بنات زوجها 
متسمرات أمامها ويبدين اعجابهن الشديد بجمالها، وطائرات 
من الفرح بسبب ان والدهن تزوجها لدرجة انهن ذكرن تعبير 
»زي القمر« خمس مرات في ثالث دقائق فقط، وهن يتحدثن 
معها! ال ندري ان كان هذا األمر نتيجة حرص غادة عبدالرازق 
عل���ى التأكيد جلماهيرها انها فاتنة الدراما او ان األمر اجتهاد 

من مؤلف العمل.

األفعى و»كليوباترا«
إذا أردنا تق����دمي منوذج عن التطويل واملط في املسلس����الت 
الرمضانية فسنجد ان مش����هدا من مسلسل »كليوباترا« بطولة 
النجمة س����الف فواخرجي خير دليل على األمر وذلك حني افتتح 
املخ����رج وائل رمضان احللقة الثامنة من مسلس����ل »كليوباترا« 
مبشهد غريب جدا وهو مشهد دخول األفعى على كليوباترا حيث 
متر 90 ثانية من أحداث املسلسل وسالف مستلقية على السرير 
ال تفعل شيئا سوى النظر لألفعى لتطلق بعدها صرخة اخلوف 
من انها رأته����ا حاال! ليبدأ بعدها فاصل املط والتطويل حول من 
أدخ����ل األفعى الى غرفتها وهي تنظر للرعايا الواقفني في طابور 
طويل على أس����اس انها بتلك الطريقة ستعرف من أدخل األفعى! 
هذا املشهد وغيره من املسلسل اصاب املشاهدين ببرود كبير وذلك 

للبطء في أحداث املسلسل.

وين »وعد لزام« من نجاح »الرحيل«؟!

ZOOM

التصريحات التي اطلقها منتج مسلسل 
»وعد لزام« خالد البذال في مؤمتره الصحافي 
اخلاص به قبل عرضه كانت حتمل بني طياتها 
الكثير من التحدي بأنه سيقدم على الشاشة 
عمال بدوي���ا مغايرا لألعم���ال التي يقدمها 
الس���وريون واألردنيون ولكن بعد عرض 
املسلسل اتضح انه »وعد لزام« ال يوجد فيه 

جديد وهو استكمال لألعمال البدوية السورية 
واالردنية والدليل ان لهجات املمثلني في هذا 
املسلسل متعددة مع أنهم من نفس القبيلة 
واملفروض ان تكون لهجاتهم متقاربة نوعا ما 
باالضافة الى اشكال بعض املمثالت اللواتي 
يشاركن في هذا العمل والالتي ال يجدن نطق 
اللهجة البدوية الصحيحة وكأن مشاركتهن 

في هذا العمل جاءت من خالل »الواس���طة« 
مما ادى الى ضعف مشاهد حلقاته.

اهلل يرحم أيام زمان املسلسل الكويتي 
»الرحيل« الذي اليزال الكثيرون يتذكرونه 
رغم مرور 30 س���نة عل���ى عرضه ألنه من 
األعمال البدوية النادرة.. فوين »وعد لزام« 

من جناحات »الرحيل«؟!

إعداد: مفرح الشمري
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفني العربي، وم�ن هذه االعمال 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 االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من سمينها مبا ينصب في مصلحة مستوى البرامج 

واالعمال احمللية واخلليجية والعربية.

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

»شر النفوس 3«»بقعة ضوء« »أبو خليل القباني«

»سبع صنايع والبخت ضايع«
خالل الس����نوات األخيرة أصبحت كلمة ممثل ال تكفي بعض 
النجوم فتراهم أصبحوا عباقرة اإلخراج وكذلك جهابذة التأليف 
وغيره����ا من املهام التي يجب ان يؤديه����ا أصحابها احلقيقيون، 
ومثال على ذلك ما نراه في مسلس����ل »أبو جانتي ملك التاكسي« 
حيث يرد اسم سامر املصري في شارة املسلسل 5 مرات: األولى 
كبطل العمل، والثانية ككاتب له والثالثة كمشرف عام على العمل، 
والرابعة ككاتب لكلمات الشارة واخلامسة كمغن لها، واألغرب من 
هذا هو تقسيم الشاشة في شارة العمل الى قسمني: قسم يظهر فيه 
املصري من البداية حتى النهاية وهو يغني )وكأن شارة املسلسل 
أصبحت ڤيديو كليب لسامر املصري( والقسم اآلخر يظهر أسماء 
ممثلي وصناع املسلس����ل، وال يسعنا اال ان نتذكر املثل املصري 

الذي يقول »سبع صنايع والبخت ضايع«.


