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محمد صفر في »اخلطايا العشر«

صفر.. ال تعليق !

الفنان محمد صفر راح يتقدم لـ »نورية« زميلة 
اخته اللي يحبها في مسلســل »اخلطايا العشر«، 
يقــول لوالدها بعد ما طلب منه ان يحضر ابيه انه 
ما عنده إال امه »طيبة« وكلمتها عنده مثل السيف، 
ويقول له عندي مبدأ: »أمي ثم أمي ثم أمي ثم بنتك 

نورية«.. ال تعليق!

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

مشهد من »الهيبة - العودة«

هبة الدري في مشهد إلقائها بالشارع في »عبرة شارع«

مسلسل »30 ليلة وليلة«

إذا كان هناك عمل ســيحصل على لقب »أسوأ 
مسلســل في رمضان« فسيكون »30 ليلة وليلة« 
للفنان سعد الصغير، فالعمل ال قصة وال مضمون 
وال هم يحزنون، كله رغي واستظراف.. ملينا من 

هاألعمال!

»30 ليلة وليلة«.. األسوأ

شيماء علي و أحمد ايراج في مسلسل »روتني«

تضفي املمثلة شيماء علي أجواء كوميدية بشخصيتها في 
دور نوف مبسلسل »روتني« ما يساعد على إضفاء بعض الزخم 
على غياب األحداث الكبرى في املسلسل حتى اآلن، خصوصا 
في املشــاهد التي جتمعها مع زوجها »بــدر« أحمد ايراج في 
املسلســل، وهذا يتضح كليا في مشهد الذي جمعهما معاً في 
احللقة اخلامسة، حيث دار احلوار التالي بينهما بدر: اخوچ ما 
يبيچ علشــان ما يبي مصيبة.. نوف: قصدك اني انا مصيبة 
واهلل الشرهه علي انا لبستلك البنكي وحاطة عطر ديور شاريته 
علشانك صچ مو كفو ليرد عليها بدر: انا احسن لي اروح عند 
ولدي طالل ابرك انتي مالت »ديور« انت »ديرم« يخب عليچ.

»الديور« و»الديرم« 
يكسران الروتني!

جنالء بدر في مسلسل »لدينا اقول اخرى«

في احدى لقطات مسلسل »لدينا اقوال اخرى« 
بطولة يسرا تشتري جنالء بدر »كيس تشيبسي« 
صغيرا وعندما تــأكل منه يتحول بقدرة قادر الى 
كيس كبير ومن نــوع مختلف متاما... التفاصيل 

حتدث فارقا في العمل.. فشوية تركيز.

التفاصيل تفرق

محمد رياض في مسلسل »رحيم«

حتفل دراما رمضان هذا العــام بأزياء غريبة 
وعجيبة خاصة للممثلني ولكن ال نعلم ما هو سر 
اللون الفيــروزي الذي ارتداه املمثل محمد رياض 
في مسلســل »رحيم« واحمد مجدي في مسلسل 

»باحلجم العائلي«.

شسالفة بناطلني »التركواز«

»سيف« فيصل رشيد في »اجلسر« »سيف« نواف النجم في »مع حصه قلم« »سيف« خالد امني في »روتني« »سيف« الطراروة في »عبرة شارع«

بعد ان رصدنا التشــابه وتوارد االفكار في 
مسلســالتنا الرمضانية عبــر ظواهر األطباء 
النفسيني والرسم لفتتنا ظاهرة جديدة هي كثافة 
استخدام اسم »ســيف« املوجود في اكثر من 
مسلسل ولكن بخطوط مختلفة فنجد »سيف« 

في مسلسل »عبرة شارع« وهو متعاط ومريض 
نفســي ويجسد دوره عبداهلل الطراروة، بينما 
»سيف« في مسلسل »روتني« صاحب مشاكل 
واستغاللي ويجسد دوره خالد أمني، أما »سيف« 
مسلســل »مع حصه قلم« فهــو زوج ما عنده 

شخصية وغير مبال ويجسد دوره نواف النجم 
و»سيف« مسلسل »اجلسر« عاشق ولهان ويجسد 

دوره فيصل رشيد..
 شكله موسم »سيوف« وننطر من اللي يفوز 

الن مو كل سيف سيف!

كثرة »سيوف« في مسلسالتنا الرمضانية!

جبل يعود بقوة

هبة الدري 10/10

زهرة اخلرجي في مسلسل »مع حصة قلم«

»توربان«.. زهرة اخلرجي

ظهرت الفنانة زهرة اخلرجي في مشاهدها مبسلسل 
»مــع حصة قلم« وهي ترتدي »توربان« والذي غالبا ما 
تضعه الفتيات احملجبات، الغريــب أن اخلرجي كانت 
تضعه في املشاهد التي بداخل املنزل وبخارجه وخصالت 
الشعر تتدلى فلم نعرف هل هو حجاب ام »لوك« وموضة 

يا اخلرجي!

عاصفــة من الردود والتعليقات شــهدتها مواقع 
التواصل االجتماعي عقب عرض حلقة »الهيبة - العودة« 
التي شــهدت أداء متميزا من تيم حسن »جبل شيخ 
اجلبل« أثناء دفن والده سلطان وإلقائه خطبة أمام جموع 
املعزين ومحاولته إيهام الشرطة بأن مقتله كان حادثة 
حتى يستطيع األخذ بالثأر... تيم حسن »غول متثيل«.

قليلة هي املشــاهد التي ميكن إعطاؤها 
العالمة القصوى وبعد مشهد املواجهة بني 
»عطر ومازن« في »عطر الروح«، شــاهدنا 
في احللقة اخلامسة من »عبرة شارع« أداء 
استثنائيا ورفيعا للممثلة هبة الدري املتألقة 

في دور »الدكتورة منيرة« وهي ترمى في 
الشارع وقد تعرضت لالعتداء.

الدور معقد وصادم وحساس ومتكنت 
هبة من أدائه باقتدار ليكون من الومضات 

الفنية األجمل هذا املوسم.

برامج الفضائيات

7.00 عيال الديرة ماما أنيسة
8.00 سمسم في املطبخ

9.00 العالم هذا الصباح
9.30 رمضان بني الشعوب

11.00 مهن وعادات
12.00 فوائد املوائد

12.15 برنامج عساكم من عواده
12.35 برنامج كل يوم سمكة

12.45 برنامج طبخ خنني
13.00 البرنامج اإلخباري املؤشر

14.15 مسلسل اخلافي أعظم
15.00 برنامج »فسيروا« الشيخ فهد 

الكندري
15.30 مسلسل عطر الروح

16.10 مسلسل مع حصة قلم
17.05 مسلسل عبرة شارع

18.15 مسابقات مدفع اإلفطار
18.40 السيرة النبوية
18.45 دكان بونواف

19.00 البرنامج الكوميدي »بلوك 
غشمرة«

19.30 مسلسل واحد مهم
20.10 البرنامج الديني حديث 

القلوب
20.45 مسلسل روتني

21.15 املسلسل التراثي »سموم 
املعزب 2«

22.00 نشرة األخبار العاملية
23.00 برنامج »بالعربي مع غالب«

00.00 مسابقات رمضان »ملسة 
فوز«

1.00 نشرة األخبار احمللية 
والعاملية

3.15 البرنامج الديني 30 سؤال
4.45 إثيوبيا كما شاهدتها

برامج رمضان دبي
00.00 آخر كالم

01:00 أخبار اإلمارات
01.30 برنامج دروب

02:00 مسلسل مع حصة قلم
03:00 برنامج دار السالم

04:00 مسلسل ضد مجهول
05:00 الفترة الدينية

06:00 برنامج فاشن ستار
13:00 أخبار اإلمارات

14:00 برنامج الناس ألوان
15:00 برنامج دار السالم

16:00 مسلسل مع حصة قلم
17:00 برنامج السدمي

17:30 برنامج الراوي
18:00 الفترة الدينية
18:20 برنامج دروب

19:00 مسلسل عزمي وأشجان
20:00 مسلسل ليالي أوجيني

21:00 مسلسل ضد مجهول
22.00 مسلسل عبرة شارع

23.00 مسلسل نسر الصعيد

9.00 مسلسل عالء الدين
11.00 مسلسل احلى االيام

12.00 اسماء النبي
13.00 كابنت ماجد

14.00 املسلسل الديني ابن سينا
15.00 من ذاكرة الكويت

16.00 مسلسل حبابة
17.00 برنامج اجلمهور يربح

18.45 سالفة بعد الفطار
19.00 مسلسل درس خصوصي

20.00 عرض البرامج
21.00 مسلسل عيال قرية

22.00 مسلسل عائلة فوق تنور 
ساخن

00.00 موعد على السحور
01.00 مسلسل عالء الدين

12:20 السيرة.. حياة عمرو خالد
13:00 أحاديث وعبر 7

13:30 مسلسل كويتي الواجهة
14:30 مسلسل كويتي محطة 

انتظار
15:25 مسلسل كويتي محطة 

انتظار
15:45 العوضي - وياكم

16:40 برنامج طبخ - الشيف 
الكويتي

17:15 مسلسل كويتي عبرة شارع
18:25 أذان املغرب

18:25 افتح يا سمسم
18:45 مسلسل كوميدي بات نايت 

إخراج محمد الدحام
19:15 مسابقات رمضان

19:20 برنامج حواري - بدر 
بروسلي

19:45 كاش - مع عبدالعزيز 
النبهان

20:05 كاش - مع عبدالعزيز 
النبهان

20:25 مسابقات رمضان
20:30 مسلسل كويتي عبرة شارع

21:45 مسابقات رمضان
21:50 مسلسل كويتي محطة 

انتظار
23:00 مسابقات رمضان

23:05 مسلسل كويتي املواجهة
00:30 مسابقات رمضان

00:35 كارت مع بركات الوقيان

8:00 العاصوف
8:45 أبوعمر املصري

9:30 الهيبة
10:15 رامز

10:45 عوض أبا عن جد
11:45 الصدمة
12:15 أصوات
12:30 قمرة 3

12:45 مجموعة إنسان 2
14:00 هال برمضان

14:30 الهيبة 2
15:15 العاصوف

15:45 من الصفر 3
16:30 رامز

17:15 أصوات
17:45 صناع األمل

18:00 قمرة 3
18:30 الرسالة

19:00 أذان املغرب
19:10 الصدمة 3

19:30 عوض أبا عن جد
20:30 رامز

21:00 الهيبة 2
22:00 العاصوف

23:00 أبوعمر املصري

00:00 مجموعة إنسان 2
1:00 ليالي اململكة

2:30 من الصفر 3
3:30 عوض أبا عن جد

4:30 رامز
5:00 العاصوف

5:45 أبوعمر املصري
6:30 الصدمة

7:00 صناع األمل
7:10 هال برمضان

7:20 الصدمة
7:30 أصوات

9.00 الراوي
11.00 يوميات رمضانية

12.00 مسلسل الرحلة
14.00 مسلسل اخلطايا العشر

15.00 دروب 5
16.00 مسلسل عطر الروح

17.00 مسلسل مع حصة قلم
18.00 املرتل

18.45 زون زيرو
19.00 مسلسل حدك مدك

20.00 مسلسل اخلافي أعظم
21.00 مسلسل عبرة شارع

22.00 مسلسل ضد مجهول
23.00 عزمي واجنان

00.00  السنيار
1.00 مسلسل نسر الصعيد

2.00 سند
3.00 دار السالم
4.00 شرعة اهلل

00.00 روتني
01:00 مليكة

01:45 وفي أنفسكم أفال تبصرون
01:55 صحة وعافية

02:00 علوم الدار
02:30 قلوب بيضاء

03:30 السهام املارقة
04:30 التاسع من فبراير

05:30 عونك
06:00 مليكة

06:40 طبختنا غير
07:25 الوصية

08:05 فريق الشريط األحمر
08:55 أحداث من ذاكرة الوطن

09:00 التاسع من فبراير
09:55 وفي أنفسكم أفال تبصرون

10:00 املهلب بن أبي صفرة
10:55 وذهب مثال

11:00 السهام املارقة
12:00 روتني

13:00 طبختنا غير
13:55 صحة وعافية

14:00 عودة حياة
14:30 اإلمام الطيب

16:00 لعلهم يعقلون
16:00 الثالثون اخلطرة

17:05 وفي أنفسكم أفال تبصرون
17:10 قلوب بيضاء

17:55 صحة وعافية
18:30 عونك

19:00 الوصية
20:00 فريق الشريط األحمر

20:50 حكاية صورة
21:00 التاسع من فبراير

22:00 املهلب بن أبي صفرة
23:00 السهام املارقة

»رامز حتت الصفر«مسلسل »نسر الصعيد«

مسلسل »عطر الروح«

هبة الدري في »عبرة شارع«

رميوت كنترول


