
ملشاهدة الصفحة 30PDFفنون
االثنني ١٩ يونيو ٢٠١٧

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية والبرامج املنوعة
املعروضة في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

00:00 مسلسل اليوم األسود
01:00 مسلسل على قد احلال

02:00 برنامج غريب اللفظ
02:30 برنامج دار السالم

03:00 برنامج بيوت الرحمن
04:20 برنامج السنيار

05:00 مسلسل فات الفوت
06:00 مسلسل طماشة 6

09:00 مسلسل إقبال يوم أقبلت
10:00 مسلسل اليوم األسود

11:00 برنامج الكاميرا اخلفية
12:00 مسلسل شعبية الكرتون 12

13:00 برنامج حلظة
14:00 برنامج رمضان والناس

15:00 جائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي 
2017

16:00 برنامج هني وعافية 2017
17:00 يوميات سمسم في رمضان

18:00 مسلسل فات الفوت
18:30 مسلسل على قد احلال

19:00 شعبية الكرتون 12
20:00 مسلسل إقبال يوم أقبلت

21:00 مسلسل اليوم األسود
22:00 مسلسل فات الفوت

22:30 برنامج غريب اللفظ

00:00 مسلسل غرابيب سود
00:55 برنامج حكاية صورة 

01:00 برنامج علوم الدار
01:30 نشرة أخبار دولية

02:00 مسلسل اجلماعة 2
03:00 مسلسل قلبي معي

04:20 مسلسل العقاب والعفرا
06:30 برنامج عونك 3

07:00 مسلسل أوركيديا
08:00 برنامج سراريد خلود
09:00 برنامج االمام الطيب

09:30 مسلسل الزيبق
10:30 مسلسل غرابيب سود

11:30 برنامج عونك
12:00 مسلسل قلبي معي

13:00 مسلسل أروكيديا
14:00 نشرة األخبار

15:30 مسلسل اجلماعة 2
16:30 مسلسل العقاب والعفرا

17:30 برنامج من رحيق االميان
19:50 برنامج حكاية صورة
21:00 مسلسل قلبي معي

22:00 مسلسل الزيبق
23:00 مسلسل أوركيديا

00:00 مسلسل احلساب يجمع
01:00 نشرة أخبار اإلمارات

01:30 مسلسل طماشة 6
02:00 مسلسل رمانة

03:00 برنامج دار السالم
04:00 مسلسل ألعلى سعر

05:00 مسلسل واحة الغروب
06:00 مسلسل في الال ال الند

07:00 مسلسل ألعلى سعر
08:00 مسلسل طماشة 6

09:00 مسلسل احلساب يجمع
10:00 مسلسل رمانة
11:00 برنامج الراوي
11:10 برنامج دروب

11:30 برنامج السدمي
12:00 مسلسل في الال ال الند
13:00 مسلسل واحة الغروب

14:00 نشرة أخبار اإلمارات
14:30 مسلسل طماشة 6

15:00 برنامج دار السالم
16:00 مسلسل رمانة

17:00 برنامج السدمي
17:30 برنامج الراوي
18:00 الفترة الدينية
18:15 برنامج دروب

19:00 مسلسل في الال ال الند
20:00 مسلسل احلساب يجمع

21:00 مسلسل رمانة
22:00 مسلسل واحة الغروب

23:00 مسلسل ألعلى سعر

برامج الفضائيات

»الزيبق«

مسلسل »اوركيدا«مسلسل »تعبت اراضيك«

6.15 إعادة املسلسل البدوي »ذباح 
غليص«

7.00 برنامج ثقافي »املنارة«
7.30 إعادة كرتون 3d »كشمش« )15 

حلقة(
7.45 إعادة كرتون تراثي أهازيج

8.05 إعادة مسلسل 3d »دكان بو نواف«
8.20 كرتون شابلن

8.45 البرنامج الوثائقي أول الغيث ج2
9.00 العالم هذا الصباح

9.30 البرنامج احمللي »مساجد لها تاريخ«
10.00 برنامج حواري »ضحاوي رمضانية«

10.30 البرنامج الثقافي »بيارق«
10.40 البرنامج الثقافي »يا حيا اهلل من يانا«

11.15 البرنامج الديني »اشرقي«
11.30 البرنامج الديني »آيات رمضانية«

11.45 أذان الظهر
11.50 البرنامج الديني »الكلمة الطيبة«

12.05 البرنامج الصحي »باإلمكان في 
رمضان«

12.35 برنامج الطبخ »3 نكهات«
13.00 البرنامج اإلخباري »املؤشر«

13.30 كرتون تراثي أهازيج
13.50 برنامج كرتون 3d كشمش )15 

حلقة(
14.10 املسلسل البدوي »ذباح غليص«

14.55 برنامج عن البيئة »كل يوم يال«
15.00 البرنامج الديني »فسيروا«

15.20 أذان العصر
15.25 املسلسل املصري »الزيبق«

16.00 برنامج املطبخ »زوارة القصار«
17.00 املسلسل احمللي »بو طبيع«

17.30 املسلسل احمللي »رمانة«
18.15 مسابقات مدفع اإلفطار

18.40 أذان املغرب
18.45 برنامج ديني »نفحات رمضانية«

18.55 مسلسل 3d دكان بونواف
19.10 املسلسل احمللي »سيل وهيل«

19.35 برنامج املسابقات »فكر«
20.05 برنامج عن البيئة »كل يوم يال«

20.10 أذان العشاء
20.15 البرنامج الديني »حديث القلوب«
20.25 البرنامج احمللي »جولة الكاميرا«

20.45 الكاميرا اخلفية السموحة
21.00 املسلسل السوري »اوركيديا«

21.45 البرنامج الثقافي »على خطى بحارة 
الكويت ج3«

22.00 نشرة األخبار احمللية والعاملية
23.00 البرنامج احمللي »الغبقة«

00.00 برنامج املسابقات »طارق مول«
1.00 نشرة األخبار احمللية والعاملية

1.30 املسلسل احمللي »تعبت اراضيك« 
)عرض أول(

2.10 إعادة املسلسل احمللي »بوطبيع«
2.45 إعادة املسلسل احمللي »سيل 

وهيل«
3.10 البرنامج الديني »30 سؤال«

3.18 أذان الفجر
3.30 إعادة البرنامج الديني »الكلمة 

الطيبة«
3.45 إعادة البرنامج الديني »فسيروا«

4.00 إعادة املسلسل السوري »اوركيديا«
4.45 إعادة املسلسل احمللي »رمانة«

5.30 إعادة املسلسل املصري »الزيبق«

19.50 أمثال وغطاوي
20.00 مسلسل محمد رسول اهلل

21.00 برنامج جنوم في سماء الكويت
21.15 برنامج املوسوعة الكويتية

21.30 مسلسل مذكرات جحا
22.00 برنامج املسابقات سني جيم
23.00 املسلسل احمللي رحلة عمر

00.00 برنامج حكاية برنامج
00.15 برنامج املسابقات نبيك تفوز

1.00 برنامج استديو رمضان
1.15 مسلسل االبريق املكسور

1.50 امثال وغطاوي
2.00 مسلسل محمد رسول اهلل

3.00 برنامج جنوم في سماء الكويت
3.15 برنامج املوسوعة الكويتية

3.30 برنامج مع االسالم »خالد املذكور«
4.00 برنامج املسابقات سني جيم

5.0 البرنامج احمللي حكاية البرنامج
5.15 مسلسل مذكرات جحا
5.45 برنامج استوديو رمضان

6.00 مسلسل رحلة عمر
7.00 مسلسل السندباد

7.20 مسلسل االبريق املكسور
7.50 امثال وغطاوي

8.00 مسلسل محمد رسول اهلل
9.00 برنامج جنوم في سماء الكويت

9.15 املوسوعة الكويتية
9.25 مسلسل مذكرات جحا

10.00 برنامج املسابقات نبيك تفوز
11.00 برنامج حكاية برنامج

11.15 برنامج مع االسالم »خالد املذكور«
11.40 برنامج استديو رمضان

12.00 مسلسل رحلة عمر
13.00 مسلسل السندباد

13.20 مسلسل االبريق املكسور
13.50 امثال وغطاوي

14.00 مسلسل محمد رسول اهلل
15.00 برنامج جنوم في سماء الكويت

15.15 البرنامج الديني من املاضي
15.25 مسلسل مذكرات جحا

16.00 برنامج املسابقات سني جيم
17.00 املسلسل احمللي رحلة عمر

18.00 برنامج حكاية برنامج
18.15 برنامج استديو رمضان

18.30 برنامج مع االسالم »خالد املذكور«
19.00 البرنامج الديني من املاضي

19.10 املسلسل الكرتوني السندباد
19.20 املسلسل احمللي االبريق

12:00 ظهرا برنامج حوار األرواح
12:15 ظهرا برنامج أنوار النبوة

12:40 ظهرا برنامج دينا قيما
13:05 ظهرا قبل الفطور

13:25 ظهرا أحاديث وعبر6
14:00 ظهرا مسلسل اليوم األسود

15:00 ظهرا مسلسل كان في كل زمان
16:25 عصرا مسلسل إقبال يوم أقبلت

17:35 عصرا وياكم5
18:50 مساءا افتح يا سمسم

19:10 ياكم عبودكا
19:45 مسلسل كان في كل زمان

21:10 مسلسل إقبال يوم أقبلت
22:20 مسلسل اليوم األسود

23:30 برنامج شوج تامي
0:45 مسلسل كان في كل زمان

1:55 برنامج ياكم عبودكا
2:20 برنامج قرأت ورأيت
2:30 برنامج وصف اجلنة

2:40 برنامج سواعد اإلخاء5
3:20 برنامج وياكم5

4:05 مسلسل اليوم األسود
5:00 مسلسل إقبال يوم أقبلت

14.00 هال برمضان
14.30 رامز حتت األرض »إعادة«

15.00 باب احلارة 9 »إعادة«
16.00 من الصفر

17.00 نبي الرحمة والتسامح
17.30 أعظم سجني في التاريخ

18.00 صناع األمل
18.10 قمرة 2

19.10 الصدمة 2
19.30 سيلفي 3

20.30 رامز حتت األرض
21.30 عمر

22.00 مسلسل كان في كل زمان
23.00 مسلسل باب احلارة 9

00.00 مسلسل عفاريت عدلي عالم
01.00 برنامج مجموعة إنسان

02.30 سيلفي 3 »إعادة«
03.00 عمر »إعادة«

05.00 رامز حتت األرض »إعادة«

رميوت كنترول

بكاء من غير دموع.. وين املشاعر؟!

مات.. ال 
ما مات!

اصحوا شوي!

ظهور جميل للفنان مبارك 
املانــع في مسلســل »ســيل 
وهيل«، حيث يتميز بالتلقائية 

والطبيعية في األداء. 
مبارك طاقة متثيلية قوية 
ويصنــع بهــدوء خطــا فنيا 
خاصا به وســط الكم الهائل 
من النجوم الشبـاب املنتشرين 
فــي دراما رمضان هذا العام، 
وأبدع في املشهد الذي جمعه 
مع أحمد العونان الذي ذهب 
ليتقدم ألخته وأخبره العونان 
بأن الناس طول عمرها تقرأ 
في الكتب ان »مزنة حق هيل 
وهيل حق مزنة«، فيعترض 
ويقول »هذا الكتاب شقيته« 
العونــان »بتغيــر  فيســأله 
املناهج؟!«، فيرد املانع »بغير 
املناهج وأغير التاريخ!!« في 
موقــف طريف جــدا.. براڤو 

مبارك.

ال نعرف سبب هجوم مسلسل »ريح املدام« 
على عدد من جنوم الفن واإلعالم ضمن أحداثه 
التــي تدور فــي حلقات منفصلــة حول قصة 
زوجــة تفقد الذاكرة بســبب صدمتها بخيانة 
زوجها، وفي كل حلقة تظهر بشخصية جديدة 
ويحاول زوجها مبساعدة صديقه كسب حبها 

مرة أخرى.
املسلســل ســخر من رزان مغربي ومجدي 
اجلالد، وأخيرا من مصطفى شــعبان وأعماله 
التي قدمها السنوات املاضية، ونتوقع أن يذهب 
صناع العمل الى احملكمة قريبا.. اهلل يستر!

مبارك املانع وأحمد العونان في »سيل وهيل«

فهمي وحسني .. »ريح املدام«

املانع.. يغّير التاريخ!

»ريح املدام«.. إلى احملكمة!

الفنانــة فاطمة  حّلــت 
عبدالرحيــم ضيفــة على 
احللقــة ٢٢ مــن مسلســل 
»ســيلفي 3«، فــي حلقــة 
حملــت عنــوان »املجنــي 
عليه«، وقدمت دور ام تفقد 
ابنها وتنهار بســبب ذلك، 
لكن مــا لفــت االنتباه هو 
انفعاالت فاطمة والتي كانت 
جامدة وخالية من املشاعر 
جتاه املشكلة الكبيرة التي 

تتعرض لها.
فاطمــة كانت تبكي من 
غير دموع، وتعابير وجهها 
أثنــاء عصبيتها لــم يكن 
مقنعــا بل ظهــرت وكأنها 
مبتسمة، وباإلضافة الى ما 
سبق كانت مساحة دورها 
شرفية بسيطة وغير مؤثرة 
في األحداث عكس دورها في 
مسلسل »ممنوع الوقوف«.. 

شالسالفة!

أبطــال »بــاب احلارة« 
ال ميوتون أبــدا، يبدو أن 
هــذا شــعار يرفعه صناع 
املسلســل، فبعــد عــودة 
أبوعصام )عباس النوري( 
من املوت في اجلزء الثالث، 
فوجــئ مشــاهدو اجلــزء 
النمــس  التاســع مبــوت 
)مصطفى اخلاني( بشنق 
نفسه، وعند دفنه يكتشفون 
انه لم ميت.. عجيب »باب 

احلارة«!

  حيرنــا الفنان أمير 
مسلســل  فــي  كــرارة 
»كلبــش«، ففــي احــد 
املشــاهد يظهــر بذقــن 
طويلــة، وفي واملشــهد 
الــذي يليــه كان حليق 
الذقن، واملشهدان لنفس 
احلدث وفي نفس املكان.. 

شلون؟ ما أعرف!
وعلى خطى مسلسل 
الــذي  »كفــر دلهــاب« 
حتدثنا عن ظهور فريق 
التصوير كامال في احد 
املشــاهد، ظهــر طاقــم 
تصويــر »كلبــش« مع 
كاميراتهــم علــى زجاج 
احــدى الســيارات أثناء 
حتركها.. اصحوا شوي!

فاطمة منهارة من البكاء وال توجد دمعة واحدة

»النمس« يشنق نفسه في »باب احلارة«

مشهد من »كلبش«


