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 الثالثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨ 

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

 رميوت كنترول ص

 بشرى ابنة عادل إمام في «عوالم خفية»  مشهد من مسلسل «ضد مجهول»  هالة فاخر في مسلسل «كلبش» 

 صورة ملسلسالت «جوليا وطريق والهيبة» 

 الكاتبة اللبنانية نادين جابر غردت تغريدة اعجبتني: بلشت #الرحلة 
#ومشيت ب #طريق #الهيبة صوب #البيت_االبيض بركي بالقي رسايل 
#جوليــا #احلب_احلقيقي ل #هارون_الرشــيد وبحــل لغز #موت_أميرة 
و#اختفاء راقصة ال #تانغو #أملاز بس شكال #لعنة_كارما صابت #ارض_

النفاق ألن صرنا ب #الشهر_السابع وبعدا الدعوى #ضد_مجهول. 

 أسماء املسلسالت في تغريدة

 فهد الصالح  انتصار الشراح في مسلسل «خذيت من عمري وعطيت» 

 سمير غامن في «عزمي واشجان» 

 جتسد الفنانة الكبيرة انتصار الشراح مبسلسل «خذيت من عمري 
وعطيــت» دور زوجــة عبداالمام عبداهللا ووالدة حمــد العماني واللي 
يتابع دورها يطلع منه بكمية صراخ «أوڤر» يسبب إزعاج وتشويش 
لنا كمشــاهدين.. فنانتنا القديرة خلينا نستمتع بدورچ ومو كل شي 

ترى بالصراخ!

 يبــدو أن لقب «فتى الشــوارع» هذا املوســم يســتحقه بامتياز املمثل 
الشــاب فهد الصالح العاشــق الولهان الذي ينتظر محبوبته في الشــارع 
وهي حفيدة حصة في مسلســل «مع حصة قلم».. وهو الفتى «عامر» في 
مسلسل «روتني» ابن سوسن (مها محمد) الذي يقوم مبطاردات ضد ايوب 

(ناصر عباس) اذ شك بأن األخير على عالقة بأمه! 

 يقــدم النجــم عبــداهللا 
الطــرارة دورا صعبــا جدا 
مبسلســل «عبرة شــارع» 
وهــو املدمن واملضطهد من 
قبل والدته القاســية سعاد 

عبداهللا. 
  أداء عبــداهللا وهــو من 
أفضل األدوار بال شــك هذا 
املوسم يأخذنا بعيدا حيث 
إنــــــــه ميــس القلــب قبل 

العني.. برافو ياجلوكر.

 النجم الكبير سمير غامن مازال يحتفظ بلياقته التمثيلية اجلميلة، 
وبخبرته الطويلة يقود مسلسل «عزمي واشجان» الذي تقوم ببطولته 
ابنته اميي وزوجها حســن الرداد، بصراحة «سمورة» في كل كلمة او 
موقف له في املسلسل يظهر انه مازال «بخيره» وانه خلق للكوميديا 

وامتاع اجلمهور بأسلوبه العفوي. 

 فتى الشوارع!  صراخ انتصار الشراح!

 سمير غامن.. بخيره

 هدى حسني في «عطر الروح»  سعاد عبداهللا 

 في مسلســل «عبرة شــارع» وعلــى طريقة جتار 
اإلقامــات، ترد انتصار (ســعاد عبــداهللا) على طلب 
خادمتهــا فــي املكتب لكــي حتصل على ڤيــزا واقامة 
البنهــا حيث قالت لهــا: اإلقامة بـــ١٧٠٠ دينار! فردت 
عليها اخلادمة: «طيب خليها بألف»، لتنهرها انتصار 
(ســعاد عبــداهللا) قائلة: «ال والـ٧٠٠ قبــل األلف وما 

عندي غير هذا احلچي»! 

 أجمل املشــاهد الدرامية في الســباق الرمضاني حتــى اآلن كان في احللقة الرابعة 
من مسلسل «عطر الروح» وهو مشهد املواجهة األولى بني عطر (هدى حسني) ومازن 
(عبداهللا البلوشي) الذي جنحت في اخراجه من عزلته بإثارة اهتمامه عبر عطر أمه 
التي فقدها صغيرا ومن خالل تعمد عدم اظهار االهتمام به. قدم املخرج محمد القفاص 
مشــهد املواجهــة ملدة ٤ دقائق انطالقا من قاعة الطعام فــي القصر الى غرفة مازن ثم 
تبادل اللمســات والنظــرات ومغادرة الطبيبة ووقوفها عند بــاب الغرفة من دون اي 

كلمة حوار، ومع موسيقى تصويرية رائعة، براڤو كبيرة للمخرج محمد القفاص. 

 املواجهة بني عطر ومازن.. مشهد ال يُنسى  اإلقامة بـ ١٧٠٠ دينار!

 «اتربي األول» وبعدين يا غادة! خلبطة ماكياج

 تظهر هالة فاخر على سرير املستشفى مصابة بالشلل 
بعد جناتها من عملية ارهابية في «كلبش» ولكن مباكياج 
كامل ! ليكون هناك احتماالن او ان العملية االرهابية لم 

«تلخبط» ماكياجها أو انها «فاضية» لتتزين! 

 غادة عبد الرازق أنبــت ابنتها الرتدائها «بيجامة» 
قصيرة في املنزل وفي مشهد الحق أثنت على جمالها 
وهي توصلها لعيد ميالد أخيها رغم انها كانت ترتدي 

فستانا اقصر من البيجامة..عجايب دراما رمضان.

 «عشــان تعرفي تربي بنتك الزم انت 
تتربي األول»، هذا ما قاله عادل امام لبشرى 
التي كانت حتاول ضرب ابنتها أمامه في 

«عوالم خفية».

 برامج الفضائيات

 
  

  ٧٫٠٠ عيال الديرة ماما أنيسة
  ٨٫٠٠ سمسم في املطبخ

  ٩٫٠٠ العالم هذا الصباح
  ٩٫٣٠ رمضان بني الشعوب

  ١١٫٠٠ مهن وعادات
  ١٢٫٠٠ فوائد املوائد

  ١٢٫١٥ برنامج عساكم من عواده
  ١٢٫٣٥ برنامج كل يوم سمكة

  ١٢٫٤٥ برنامج طبخ خنني
  ١٣٫٠٠ البرنامج اإلخباري املؤشر

  ١٤٫١٥ مسلسل اخلافي أعظم
  ١٥٫٠٠ برنامج «فسيروا» الشيخ فهد 

الكندري
  ١٥٫٣٠ مسلسل عطر الروح

  ١٦٫١٠ مسلسل مع حصة قلم
  ١٧٫٠٥ مسلسل عبرة شارع

  ١٨٫١٥ مسابقات مدفع اإلفطار
  ١٨٫٤٠ السيرة النبوية
  ١٨٫٤٥ دكان بونواف

  ١٩٫٠٠ البرنامج الكوميدي «بلوك 
غشمرة»

  ١٩٫٣٠ مسلسل واحد مهم
  ٢٠٫١٠ البرنامج الديني حديث 

القلوب
  ٢٠٫٤٥ مسلسل روتني

  ٢١٫١٥ املسلسل التراثي «سموم 
املعزب ٢»

  ٢٢٫٠٠ نشرة األخبار العاملية
  ٢٣٫٠٠ برنامج «بالعربي مع غالب»

  ٠٠٫٠٠ مسابقات رمضان «ملسة 
فوز»

  ١٫٠٠ نشرة األخبار احمللية 
والعاملية

  ٣٫١٥ البرنامج الديني ٣٠ سؤال
  ٤٫٤٥ إثيوبيا كما شاهدتها

  
  
  
  
  
  
  

  برامج رمضان دبي
  ٠٠٫٠٠ آخر كالم

  ٠١:٠٠ أخبار اإلمارات
  ٠١٫٣٠ برنامج دروب

  ٠٢:٠٠ مسلسل مع حصة قلم
  ٠٣:٠٠ برنامج دار السالم

  ٠٤:٠٠ مسلسل ضد مجهول
  ٠٥:٠٠ الفترة الدينية

  ٠٦:٠٠ برنامج فاشن ستار
  ١٣:٠٠ أخبار اإلمارات

  ١٤:٠٠ برنامج الناس ألوان
  ١٥:٠٠ برنامج دار السالم

  ١٦:٠٠ مسلسل مع حصة قلم
  ١٧:٠٠ برنامج السدمي

  ١٧:٣٠ برنامج الراوي
  ١٨:٠٠ الفترة الدينية
  ١٨:٢٠ برنامج دروب

  ١٩:٠٠ مسلسل عزمي وأشجان
  ٢٠:٠٠ مسلسل ليالي أوجيني

  ٢١:٠٠ مسلسل ضد مجهول
  ٢٢٫٠٠ مسلسل عبرة شارع

  ٢٣٫٠٠ مسلسل نسر الصعيد
  
  
  
  
  
  

  ٩٫٠٠ مسلسل عالء الدين
  ١١٫٠٠ مسلسل احلى االيام

  ١٢٫٠٠ اسماء النبي
  ١٣٫٠٠ كابنت ماجد

  ١٤٫٠٠ املسلسل الديني ابن سينا
  ١٥٫٠٠ من ذاكرة الكويت

  ١٦٫٠٠ مسلسل حبابة
  ١٧٫٠٠ برنامج اجلمهور يربح

  ١٨٫٤٥ سالفة بعد الفطار
  ١٩٫٠٠ مسلسل درس خصوصي

  ٢٠٫٠٠ عرض البرامج
  ٢١٫٠٠ مسلسل عيال قرية

  ٢٢٫٠٠ مسلسل عائلة فوق تنور 
ساخن

  ٠٠٫٠٠ موعد على السحور
  ٠١٫٠٠ مسلسل عالء الدين

  
  
  
  
  
  

  ١٢:٢٠ السيرة.. حياة عمرو خالد
  ١٣:٠٠ أحاديث وعبر ٧

  ١٣:٣٠ مسلسل كويتي الواجهة
  ١٤:٣٠ مسلسل كويتي محطة 

انتظار
  ١٥:٢٥ مسلسل كويتي محطة 

انتظار
  ١٥:٤٥ العوضي - وياكم

  ١٦:٤٠ برنامج طبخ - الشيف 
الكويتي

  ١٧:١٥ مسلسل كويتي عبرة شارع
  ١٨:٢٥ أذان املغرب

  ١٨:٢٥ افتح يا سمسم
  ١٨:٤٥ مسلسل كوميدي بات نايت 

إخراج محمد الدحام
  ١٩:١٥ مسابقات رمضان

  ١٩:٢٠ برنامج حواري - بدر 
بروسلي

  ١٩:٤٥ كاش - مع عبدالعزيز 
النبهان

  ٢٠:٠٥ كاش - مع عبدالعزيز 
النبهان

  ٢٠:٢٥ مسابقات رمضان
  ٢٠:٣٠ مسلسل كويتي عبرة شارع

  ٢١:٤٥ مسابقات رمضان
  ٢١:٥٠ مسلسل كويتي محطة 

انتظار
  ٢٣:٠٠ مسابقات رمضان

  ٢٣:٠٥ مسلسل كويتي املواجهة
  ٠٠:٣٠ مسابقات رمضان

  ٠٠:٣٥ كارت مع بركات الوقيان
  
  
  
  

  ٨:٠٠ العاصوف
  ٨:٤٥ أبوعمر املصري

  ٩:٣٠ الهيبة
  ١٠:١٥ رامز

  ١٠:٤٥ عوض أبا عن جد
  ١١:٤٥ الصدمة
  ١٢:١٥ أصوات
  ١٢:٣٠ قمرة ٣

  ١٢:٤٥ مجموعة إنسان ٢
  ١٤:٠٠ هال برمضان

  ١٤:٣٠ الهيبة ٢
  ١٥:١٥ العاصوف

  ١٥:٤٥ من الصفر ٣
  ١٦:٣٠ رامز

  ١٧:١٥ أصوات
  ١٧:٤٥ صناع األمل

  ١٨:٠٠ قمرة ٣
  ١٨:٣٠ الرسالة

  ١٩:٠٠ أذان املغرب
  ١٩:١٠ الصدمة ٣

  ١٩:٣٠ عوض أبا عن جد
  ٢٠:٣٠ رامز

  ٢١:٠٠ الهيبة ٢
  ٢٢:٠٠ العاصوف

  ٢٣:٠٠ أبوعمر املصري

  ٠٠:٠٠ مجموعة إنسان ٢
  ١:٠٠ ليالي اململكة

  ٢:٣٠ من الصفر ٣
  ٣:٣٠ عوض أبا عن جد

  ٤:٣٠ رامز
  ٥:٠٠ العاصوف

  ٥:٤٥ أبوعمر املصري
  ٦:٣٠ الصدمة

  ٧:٠٠ صناع األمل
  ٧:١٠ هال برمضان

  ٧:٢٠ الصدمة
  ٧:٣٠ أصوات

  
  
  
  

  ٩٫٠٠ الراوي
  ١١٫٠٠ يوميات رمضانية

  ١٢٫٠٠ مسلسل الرحلة
  ١٤٫٠٠ مسلسل اخلطايا العشر

  ١٥٫٠٠ دروب ٥
  ١٦٫٠٠ مسلسل عطر الروح

  ١٧٫٠٠ مسلسل مع حصة قلم
  ١٨٫٠٠ املرتل

  ١٨٫٤٥ زون زيرو
  ١٩٫٠٠ مسلسل حدك مدك

  ٢٠٫٠٠ مسلسل اخلافي أعظم
  ٢١٫٠٠ مسلسل عبرة شارع

  ٢٢٫٠٠ مسلسل ضد مجهول
  ٢٣٫٠٠ عزمي واجنان

  ٠٠٫٠٠  السنيار
  ١٫٠٠ مسلسل نسر الصعيد

  ٢٫٠٠ سند
  ٣٫٠٠ دار السالم
  ٤٫٠٠ شرعة اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠٠٫٠٠ روتني
  ٠١:٠٠ مليكة

  ٠١:٤٥ وفي أنفسكم أفال تبصرون
  ٠١:٥٥ صحة وعافية

  ٠٢:٠٠ علوم الدار
  ٠٢:٣٠ قلوب بيضاء

  ٠٣:٣٠ السهام املارقة
  ٠٤:٣٠ التاسع من فبراير

  ٠٥:٣٠ عونك
  ٠٦:٠٠ مليكة

  ٠٦:٤٠ طبختنا غير
  ٠٧:٢٥ الوصية

  ٠٨:٠٥ فريق الشريط األحمر
  ٠٨:٥٥ أحداث من ذاكرة الوطن

  ٠٩:٠٠ التاسع من فبراير
  ٠٩:٥٥ وفي أنفسكم أفال تبصرون

  ١٠:٠٠ املهلب بن أبي صفرة
  ١٠:٥٥ وذهب مثال

  ١١:٠٠ السهام املارقة
  ١٢:٠٠ روتني

  ١٣:٠٠ طبختنا غير
  ١٣:٥٥ صحة وعافية

  ١٤:٠٠ عودة حياة
  ١٤:٣٠ اإلمام الطيب

  ١٦:٠٠ لعلهم يعقلون
  ١٦:٠٠ الثالثون اخلطرة

  ١٧:٠٥ وفي أنفسكم أفال تبصرون
  ١٧:١٠ قلوب بيضاء

  ١٧:٥٥ صحة وعافية
  ١٨:٣٠ عونك

  ١٩:٠٠ الوصية
  ٢٠:٠٠ فريق الشريط األحمر

  ٢٠:٥٠ حكاية صورة
  ٢١:٠٠ التاسع من فبراير

  ٢٢:٠٠ املهلب بن أبي صفرة
  ٢٣:٠٠ السهام املارقة 

 مسلسل أبو عمر املصري  مسلسل «خفة ايد» 

 مسلسل اخلطايا العشر 

 عبداهللا الطرار في دور «سيف» مبسلسل «عبرة شارع» 

 الطراروة 
يتفوق 

  على نفسه!




