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االحد ٣ ابريل ٢٠٢٢ فنـون

رميوت كنترول

٠٩٫٣٠ برنامج الطفل هدار
٠٩٫٥٠ برنامج الطفل فواز

١٠٫١٠ برنامج أنا أقدر
١٠٫٣٠ برنامج حماية البيئة

النص  من  جزء  برنامج   ١٠٫٤٥
املفقود

١١٫٠٠ مسلسل دحباش
١٢٫٠٠ برنامج مقامات

١٢٫١٥ مسلسل سنوات اجلريش
١٣٫٠٠ مسلسل عاشر صفحة
١٣٫٤٥ برنامج غورميه كويتي

١٤٫٠٠ مسلسل حبي الباهر
١٤٫٤٥ برنامج بعد اخلمسني

١٥٫١٠ برنامج عدسانيات
١٥٫٣٠ برنامج وسام القران

١٦٫٠٠ مسلسل ناطحة سحاب
١٦٫٤٥ مسلسل نوح العني

١٧٫٣٠ برنامج سألوني
١٨٫١٠ برنامج حكمة شهر الصيام

١٨٫٣٠ مسلسل دحباش
١٩٫٣٠ برنامج أبشر

١٩٫٤٥ برنامج هدى املتقني
٢٠٫٠٠ مسلسل سنوات اجلريش

٢١٫٠٠ مسلسل فتح األندلس
٢٣٫٠٠ برنامج غبقة احلمراء

٠٠٫٠٠ برنامج مسابقات دويتو
بيان  مــع  برنامــج   ٠١٫٣٠

عبدالرحمن
٠٢٫٤٠ مسلسل الكندوش

٠٤٫٣٠ مسلسل فتح األندلس
٠٥٫١٥ مسلسل ناطحة سحاب

٠٥٫٥٥ مسلسل حبي الباهر
٠٦٫٣٠ مسلسل عاشر صفحة

٠٧٫١٠ مسلسل نوح العني
٠٨٫٥٠ برنامج السامعون بأعينهم

١٥٫٣٠ مسلسل حبي الباهر
١٦٫١٥ برنامج األمل

١٦٫٢٥ برنامج أسوة حسنة
١٦٫٣٥ برنامج تأشيرة دخول

١٦٫٥٠ برنامج صحتك
١٦٫٥٥ برنامج يوميات ناصر

١٧٫٠٠ برنامج قصة وعبر
١٧٫٥٥ برنامج أقمار بني هاشم

١٨٫١٠ برنامج جد ولعب
١٨٫٣٥ فانز

١٨٫٤٥ برنامج العيال كبرت
١٩٫٠٥ مسلسل زواج إال ربع
١٩٫٣٠ مسلسل حبي الباهر

٢١٫١٥ مسلسل حضرة املوقف
٢٢٫٠٠ برنامج سراي

 ٢٣٫١٥ مسلسل نوح العني
٠٠٫٠٠ برنامج مسابقات عطني 

اللينك
٠١٫١٥ برنامج الديربي

١٥٫٣٠ برنامج قواعد نبوية

١٥٫٤٥ برنامج أحاديث وعبر
١٦٫٢٠ برنامج دار هنوف

١٧٫٠٥ برنامج باحللو نفهم
١٧٫٣٠ تعرف على اهللا

١٨٫١٠ برنامج منارات القلوب
١٨٫٣٠ برنامج بالعلبة

١٩٫٠٥ برنامج كاش مع النبهان
١٩٫٥٠ برنامج الدروازة
٢٠٫٢٠ تعرف على اهللا

٢٠٫٥٠ برنامج دار هنوف
٢١٫٢٥ برنامج باحللو نفهم

٢٠٫٥٠ برنامج بالعلبة
٢٢٫٣٠ برنامج دروازة

٢٣٫٠٠ برنامج مع بوشعيل

٠١٫٠٠ عاشر صفحة
٠٢٫٣٠ ناطحة سحاب
٠٣٫٣٠ الفضل العظيم

٠٤٫٣٠ وجدت نفسي
٠٥٫٠٠ أحالم سعيدة

٠٦٫٠٠ فاتن أمل حربي
 ٠٧٫٠٠ دروب وقرى

٠٨٫٠٠ سنوات اجلريش
٠٩٫٠٠ العائدون

١٠٫٠٠ بينك وبيني
١١٫٠٠ الراوي

١١٫٣٠ أحالم سعيدة
١٢٫١٥ هال بك

١٣٫٠٠ عاشر صفحة
١٤٫٣٠ وجدت نفسي

١٥٫٠٠ الفضل العظيم
١٦٫٠٠ امللهم

١٦٫١٠ ناطحة سحاب
١٧٫٠٠ الراوي

١٧٫٥٠ شارع ١٣
١٨٫٠٠ دروب وقرى

١٩٫٠٠ أحالم سعيدة
٢٠٫٠٠ فاتن أمل حربي نيلي كرمي

٢١٫٠٥ سنوات اجلريش
٢٢٫٠٠ هال بك

٢٣٫٠٠ العائدون
٠٠٫٠٠ بينك وبيني

٠١٫٠٠ نشرة األخبار
٠١٫٣٠ برنامج أول مرة

٠٢٫٠٠ لغز١٩٩٠
٠٢٫٣٠ وجدت نفسي

٠٣٫٠٠ برنامج مسابقات في تالوة 
القرآن الكرمي

٠٤٫٠٠ برنامج السنيار
٠٥٫٣٠ برنامج بصمات

 ٠٦٫٠٠ برنامج هني وعافية
٠٧٫٠٠ مسموح٣

٠٧٫٣٠ شعبية الكرتون
٠٧٫٥٠ برنامج غرس

٠٨٫٠٠ املفتش فصيح
٠٨٫٣٠ السنيار

١٠٫٠٠ حضرة املوقف
١١٫٠٠ نوح العني

١٢٫٠٠ عالي املقام
١٢٫٣٠ برنامج هني وعافية

١٣٫٣٠ مسموح٣
١٤٫٣٠ برنامج غرس 

١٤٫٤٥ رمضان اإلمارات
١٥٫٠٠ وصايا

١٦٫٠٠ حضرة املوقف
١٧٫٠٠ وجدت نفسي

١٨٫٠٠ برنامج قيم٢
١٨٫١٥ شعبية الكرتون

١٨٫٣٠ مسلسل الفنر
١٩٫٠٠ املفتش فصيح
١٩٫٣٠ برنامج أول مرة

٢٠٫٠٠ لغز ١٩٩٠
٢٠٫٣٠ برنامج بصمات

٢١٫٠٠ السنيار
٢٢٫٣٠ عالي املقام

٢٣٫٠٠ نوح العني
٠٠٫٠٠ حضرة املوقف

١٣٫٠٠ برنامج طبختنا غير
١٥٫٠٠ برنامج رمضان

١٦٫٠٠ مسلسل وجوه
١٧٫٠٠ برنامج الدنيا بخير

١٧٫٥٠ اإلمام الطيب
١٨٫٢٠ مسلسل كيد احلرمي

١٩٫٠٠ مسلســل محمد علي 
رود ج٢

٢٠٫٠٠ مسلسل شغل عالي
٢١٫٠٠ مسلسل الزقوم

٢٢٫٠٠ مسلسل كسر عضم
٢٣٫٠٠ مسلسل عائلة عبداحلميد 

حافظ

٠٠:٠٠ مسلسل بابلو

٠١:٠٠ كالم الناس في رمضان
٠٢٫٠٠ رامز موفي ستار

٠٣:٠٠ الصدمة ٤
٠٤:٠٠ توبة

١٣:٠٠ املداح 
١٤:٠٠ برنامج أهال بالستات

١٦٫٣٠ وسط البلد
١٨٫٣٠ الصدمة ٤

١٩:١٨ رامز موفي ستار
٢٠:٠٠ توبة

٢١:٠٠ املداح ج ٢ 
٢٢:٠٠ مني قال؟!

٢٣:٠٠  رانيا وسكينة
٠٠:٠٠ وسط البلد

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

مسلسل «كيد احلرمي»

«السنوات» 
في الدراما!

وين مصورينه!

مفاجآت..!

رغم الوفاةاللحظات األخيرة
عدة مسلسالت خرجت في اللحظات األخيرة 
من السباق الرمضاني، منها مسلسالت «من 
إلــى» بطولة قصي خولــي، و«بيروت ٣٠٣» 
بطولــة عابد فهد، ومسلســل «عالم موازي» 
بطولة دنيا ســمير غامن، و«ليلة الســقوط» 

بطولة باسم ياخور.

رغم وفاتهما، يظهــر في الدراما املصرية 
هذا العام املمثل عزت أبوعوف في مسلســل 
«الســر»، وذلك بعد تأجيل عرض املسلســل 
لثالث سنوات متتالية، كما يظهر في املسلسل 
املمثل أحمد حالوة الذي توفي قبل أيام قليلة. 

 ركادة

استخدام مفردة «سنوات» 
فــي العناوين الدرامية أصبح 
مســتهلكا، عام ١٩٩٦ شاهدنا 
املسلســل املصري «ســنوات 
الغضب» وبعدها بدأت الدراما 

التركية باستخدامها فأنتجت 
«ســنوات الضياع» عام ٢٠٠٦ 
و«ســنوات الصفصــاف» عام 
العــام وصلنــا  ٢٠٠٧ وهــذا 
ملسلسل «ســنوات اجلريش» 

الــذي يعــرض فــي رمضــان 
احلالي.. ما ادري شــنو قصة 
«السنوات» ومؤكد بعد چم سنة 
بيطلعنا مسلسل اسمه «سنوات 

الكورونا».. ننطر ونشوف!

أحد األصدقاء يسأل صديقه «شلون عندنا 
مسلسل اسمه «ناطحة سحاب» واحنا بالكويت 
اطول مبنى عندنا برج التحرير»؟! صديقه قاله 
ميكن بانيني ناطحة سحاب ايام احلظر الكلي 

وميكن مصورينه بأميركا!! كل شي جايز!

مــن األعمال املنتظرة هذا املوســم اجلزء 
الثالث من مسلسل «العاصوف»، السيما ان 
اجلزء اجلديد ستتخلل أحداثه مفاجآت، حسبما 
ســمعنا، منها وقائع الغزو العراقي الغاشم 
للكويــت وتبعاته االجتماعية والسياســية 
واألمنية على املنطقة في تلك احلقبة الزمنية 

احلرجة.. اهللا يستر!

الــكل منتظر طلة عبدالعزيــز النصار وخالد 
املظفر في البرنامج املسابقاتي «دويتو» على شاشة 
تلفزيون الكويت بســبب خفــة دمهما في التقدمي 
العفوي. بــس يالنصار ويا املظفــر تذكروا انكم 
على شاشة حكومية والركادة مطلوبة.. موفقني.

برامج الفضائيات

مسلسل «نوح العني»

مسلسل «املداح»

«حضرة املوقف».. دراما اجتماعية قريبة من الناس
ياسر العيلة

هناك موقف يفرح، وموقف 
يحزن، وموقف يبني، وموقف 
يهــدم، لكن فــي النهاية ال بد 
أن تكــون ســيد املوقف، هذه 
باختصــار فكــرة مسلســل 
«حضــرة املوقــف» للكاتــب 
عبداهللا الرومي، ومن إخراج 
خالد جمال، وإنتاج شركة «أبيز 
برودكشنز» لإلنتاج الفني التي 
ترأس مجلس إدارتها الشيخة 
أبرار اخلالد والرئيس التنفيذي 

لها املنتج أحمد البريكي.
العمــل يعرض حاليا عبر 
محطــة «mbc دراما» ومنصة 
«شــاهد» وتلفزيون الشارقة 
وقنــاة الظفرة، ويشــارك في 
بطولتــه نخبــة كبيــرة مــن 
النجوم، منهم: الفنانة القديرة 
هيفاء عادل والفنانة الكبيرة 
مرمي الصالح وزهرة اخلرجي 
التركماني وعبير  وعبــداهللا 
أحمــد وهبــة الــدري وليالي 
الدوســري  دهــراب ومحمــد 
العلــي وآخــرون.  ونــواف 
«األنبــاء» تواجدت في موقع 
تصوير العمل والتقت بنجومه 
الذيــن حتدثوا لنــا من خالل 

السطور التالية:
القديــرة  الفنانــة  قالــت 

جتاه من يقتــرب من أوالدها 
وبناتها، وهي امرأة ميسورة 
احلال وكرميــة ال تبخل على 
عيالها وأحفادها، وتعاني من 
ألم الفراق بسبب وجود أحد 

أبنائها في أميركا.
بدوره، قــال املخرج خالد 
جمال: «حضرة املوقف» يتناول 
العمــل قضايــا اجتماعية من 
خالل عائلتــني يحدث بينهما 
صراعات متعددة، وأمتنى ان 

ينال إعجاب املشاهدين.
أما الكاتب عبداهللا الرومي، 
فقال: تتلخص فكرة «حضرة 
املوقــف» في أن هنــاك موقفا 
يسعد، وموقفا يهدم، وان هناك 
موقفا أنت في حضرته كيف 

من جانبهــا، قالت الفنانة 
عبير أحمد: أجســد شخصية 
قريبة من نفســي، إلنســانة 
لديها جانب روحاني وتربت 
على أسلوب التربية القدمية 
املتمسك بالعادات والتقاليد، 
مضيفــة: أتوقــع ان النــاس 
سيحبون هذا الدور، واحلرمي 
بشكل خاص سيتعاطفون معه 
بشكل كبير ألنه يالمس قضية 

تهم كل امرأة.
وقالت الفنانة هبة الدري: 
أجسد شخصية «شيخة» التي 
تعانــي من مشــاكل زوجية 
ومتثــل شــريحة كبيرة من 
البنــات، خاصــة فــي هــذا 
الوقت الذي تكثر فيه املشاكل 
البيوت بشــكل كبير  داخل 
وتتعرض «شيخة» للكثير 

من اخليانات.
فــي حــني قالــت الفنانــة 
ليالي دهراب: أجسد شخصية 
«أوليڤيــا» وهي فتــاة كانت 
محبوسة في مكان ما وفجأة 
تخــرج للحيــاة، وال أريد ان 

أحرق أحداث الشخصية.
وفي اخلتام، قالت الطفلة 
آيات الفضلي: أجسد شخصية 
«مرمي» دلوعــة خالها وأمها، 
ولكن مــا راح أحــرق أحداث 

املسلسل.

تتصرف؟ فالعمل مبني على 
مواقف.

بينما قالــت الفنانة زهرة 
اخلرجي: أجسد دور «نورة» 
وهي احملرك األساسي لألحداث، 
انهــا «أم  ان نقــول  وميكــن 
املشاكل»، وتعتقد انها مسيطرة 
علــى اجلميع، والشــخصية 
ليست جديدة علي لكنها جديدة 
في طريقة طرحها، فهي امرأة 

ثرية ولها عالقتها ونفوذها.
بينما قــال الفنان عبداهللا 
التركماني: املسلسل اجتماعي 
الناس،  وقصتــه قريبة مــن 
وأقدم فيه «كاركتر» لشخصية 
أب يعمــل «جواهرجي» وهي 

مهنة أجداده.

من إنتاج «أبيز برودكشنز» ويعرض حالياً على محطة «mbc دراما» ومنصة «شاهد» والشارقة والظفرة

(زين عالم) لقطة جماعية لنجوم العمل مع الزميل ياسر العيلة 

عبير أحمدزهرة اخلرجي الكاتب عبداهللا الروميالطفلة آيات الفضليمرمي الصالح

هيفاء عادل: حاولت هذا العام 
أن أخــرج مــن منــط األعمال 
التراثيــة التــي قدمتهــا على 
مدار ٤ ســنوات، فأنا أحرص 
دائما على الظهور بشيء جديد 
و«لوكات» متنوعة جلمهوري، 
وأجسد في «حضرة املوقف» 
شخصية «فاطمة» وهي إنسانة 
طيبة وحبيبة حتــب عيالها 
وبنتهــا ووطنهــا ومتر بعدة 
مواقف سيشــاهدها اجلمهور 

من خالل األحداث.
من جانبهــا، قالت الفنانة 
الكبيــرة مــرمي الصالــح عن 
دورها في املسلســل: أجســد 
شخصية األم احلنونة ولكنها 
في الوقت نفســه شرسة جدا 

ملشاهدة الڤيديو

غرور صفر وهاني الهزاع: جتربتنا في «نوح العني» مختلفة
مفرح الشمري 

األعمــال الدراميــة التي 
تعــرض حاليــا فــي شــهر 
رمضان تشارك فيها مجموعة 
من املمثلني الشــباب الذين 
يجسدون فيها أدوارا مهمة 
وتؤثر على مسار قصة تلك 

األعمال.
األعمــال  هــذه  ومــن   
الذي يشــارك فيها عدد من 
الشــباب املسلسل  املمثلني 
التراثي «نوح العني» تأليف 
البحرينــي جمــال الصقــر 

وإخراج البحريني مصطفى رشيد، ومن بطولة نخبة 
مميزة مــن فناني اخلليــج محمد املنصور وحســني 
املنصور ومحمد جابر وعبداهللا ملك وهدى اخلطيب 

وهيفاء حسني وآخرين. 
واملسلسل يشــهد عودة «عيال املنصور» لإلنتاج 

ويعرض في العديد من القنوات الفضائية.
 وفي هذا املسلسل، تشارك الفنانة الواعدة غرور 

صفــر التــي شــكرت جهة 
االنتاج علــى إعطائها هذه 
الفرصة الثمينة في نظرها؛ 
ألنها تشــارك مع مجموعة 
من الفنانني الكبار، وتتمنى 
ان تنال مشــاركتها إعجاب 
املشاهدين محليا وخليجيا.

 كما يشارك الفنان هاني 
الهــزاع في مسلســل «نوح 
العــني» والــذي يعتبر أول 
جتربــة درامية تلفزيونية. 
وقال الهزاع انه استفاد من 
هــذه التجربــة كثيــرا؛ ألن 
جميــع املشــاركني فــي هذا 
العمــل لم يبخلوا عليه بأي شــيء ســواء من ناحية 
التوجيــه أو من خــالل املعلومات التراثيــة الزاخرة 
في املسلسل، معبرا عن سعادته بأنه عمل مع «عيال 
املنصور» الذين لهم باع طويل في الفن واإلنتاج الدرامي، 
باإلضافة الى عمله مع مخرج متمكن بحجم مصطفى 
رشــيد الذي يهتم كثيــرا باملمثل وأدائــه، وهذا االمر 
ساعده كثيرا في جتسيد شخصية «ناصر» بكل مرونة.

هاني الهزاع مع عبداهللا البلوشي في املسلسل

الفنانة غرور صفر


