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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

عادل امام »عفاريت عدلي عالم«

مسلسل »اليوم األسود«مسلسل »بوطبيع«

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

أحمد العونان.. ما له حل

بجرأة وموضوعية ناقشــت قصة »معك ســرا عليك 
جهرا« ضمن أحداث مسلسل »كان في كل زمان« القضايا 
اإلنســانية ومنها الســورية وتوحد القلب العربي وقت 
احملــن، لكننا وجدنا القضية املطروحة مبتورة وجاءت 
نهايتها ضعيفة، ففي مشهد محاولة اسامة )سيف شيخ 
جنيب( الهروب من الشرطة تطلب األم )سعاد عبداهلل( 

بــأن يأخذها كرهينة ليســتطيع الفرار إلثبــات براءته 
فيخرج وهو غير محمي اال من جهة واحدة، والشــرطة 

حتيط به من كل جانب.. معقولة! 
واالغــرب انه مبجرد اطالق الرصاص عليه يقع ميتا 
وال يسيل منه الدم ويظهر بوضوح بأنه يضع كيس دم 

حتت مالبسه..!

مشهد مقتل اسامه وكيس الدم يظهر واضحا

قضايا إنسانية.. مبتورة!

الفنــان  املتابــع ملســيرة 
الكوميــدي أحمــد العونــان 
يجد انه يســير بخطى ثابتة 
والدليل حضوره احملبب حاليا 
في مسلسل »سيل وهيل« وما 
يقدمــه من مشــاهد بعفوية 

وتلقائية.
العونان »مــا له حل« في 
»افيهاته« و»قطاته« كما في 
املشهد الذى جمعه مع الفنان 
حسن البالم والفنانة انتصار 
الشراح التى جتسد دور امهما 
حني اشتكى لها من غيرة اخوه 
»سيل« منه ولم يستطع البالم 
اخفاء ضحكته منهيا املشهد 

البالم والعونان والبدر في »سيل وهيل«بقوله »اغار على شنو«..!

مسلسل »احلصان األسود« للفنان أحمد السقا، ال حس 
وال خبر من بداية رمضان وحتى االن، العمل تاه وسط الكم 
الكبير من املسلسالت املعروضة، لدرجة ان البعض يسأل 

هل يعرض في رمضان ام ال؟!
العمل لم يحقق االصــداء املرجوة، ومن بعض اخطائه 
االخراجيــة والتي تناقلها اجلمهور حــوار جمع بني محمد 
فراج )عمرو( وياســمني صبري )حسناء( تناديه: »استاذ 
عمرو«، في حني انه لم يخبرها باسمه، وعلق البعض على 
املشهد: »هي عرفت اسمه منني؟«.. شكله املخرج كان نامي!

فــي حلقة »احلســاب يجمــع« نكتشــف أن د.وليد 
يضع كاميرات مراقبة في حمام عيادته ومنزله، وميلك 
مجموعــة ڤيديوهات خاصة مبريضاتــه.. يعني الزم 

نشوف هالنماذج املريضة حتى في شهر الصوم.

»كالمكــم ده مــا هزش شــعراية فــي باروكتي 
اجلديدة«.. سمير غامن في مسلسل »في الال ال الند« 
يعترف ألول مرة بشكل علني في الدراما بأنه يرتدي 

»باروكة«.

»احلصان االسود«

مشهد من »احلساب يجمع«

مخرج نامي!

مناذج مريضة

شالسالفة يا غادة.. ؟!

عرق ممدوح.. »أوفر«!

اعتراف ألول مرة

مشهد من »ارض جو«

محمد ممدوح  و »ال تطفئ الشمس«

سمير غامن في »الال ال الند«

مشــاكل غــادة عبدالرازق 
ومسلسلها »أرض جو« شكلها 
ما راح تنتهي ابدا، فبعدما اشرنا 
مــن قبل الى غضب مضيفات 
الطيران فــي بدايــة رمضان 
من قصة العمل وبعد الهجوم 
على الفســتان الفاضح الذي 
ارتدته غادة في احد مشــاهد 
املسلســل، قام مؤخــرا محام 
مصــري مســيحي باتهامهــا 
بازدراء األديان نظرا لظهورها 
في مشهد بـ »أرض جو«، وهي 
تضع قدمها أمام منضدة وضع 

عليها اإلجنيل.. شالسالفة؟!

الفنــان محمد ممــدوح رد على ســخرية اجلمهور منه 
بســبب أحد مشــاهد مسلسل »ال تطفئ الشــمس« والذي 
ظهــر خالله في موجة تعرق شــديدة ووصف بــأن اداءه 
»أوفــر«، وقال على »توتير«: »بعد كدة هقولهم يشــغلوا 
التكييف وأنا بصور حاضر«. ومن كالم ممدوح نقدر نقول 
ان االنتقادات واملالحظات التي تطلقها الصحافة واجلمهور 
جتاه املسلسالت، خصوصا جلهة األداء التمثيلي، تستفز 
الفنانني والذين يدافعون عن انفسهم بشراسة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.. واهلل فعال أداؤك »أوفر«!


