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فنـوناالثنني ٤ ابريل ٢٠٢٢

٠٩٫٥٠  الطفل فواز
١٠٫١٠  أنا أقدر

١٠٫٣٠  حماية البيئة
١٠٫٤٥  جزء من النص املفقود

١١٫٠٠ مسلسل دحباش
١٢٫٠٠  مقامات

١٢٫١٥ مسلسل سنوات اجلريش
١٣٫٠٠ مسلسل عاشر صفحة

١٣٫٤٥  غورميه كويتي
١٤٫٠٠ مسلسل حبي الباهر

١٤٫٤٥  بعد اخلمسني
١٥٫١٠  عدسانيات

١٥٫٣٠  وسام القران
١٦٫٠٠ مسلسل ناطحة سحاب

١٦٫٤٥ مسلسل نوح العني
١٧٫٣٠  سألوني

١٨٫١٠  حكمة شهر الصيام
١٨٫٣٠ مسلسل دحباش

١٩٫٣٠  أبشر
١٩٫٤٥  هدى املتقني

٢٠٫٠٠ مسلسل سنوات اجلريش
٢١٫٠٠ مسلسل فتح األندلس

٢٣٫٠٠  غبقة احلمراء
٠٠٫٠٠  مسابقات دويتو

٠١٫٣٠  مع بيان 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  السامعون بأعينهم

١٤:٣٠ مسلسل هيا الروح
١٥٫٣٠ مسلسل حبي الباهر

١٦٫١٥  األمل
١٦٫٢٥  أسوة حسنة

١٦٫٣٥  تأشيرة دخول
١٦٫٥٠  صحتك

١٦٫٥٥  يوميات ناصر
١٧٫٠٠  قصة وعبر

١٧٫٥٥  أقمار بني هاشم
١٨٫١٠  جد ولعب

١٨٫٣٥ فانز
١٨٫٤٥  العيال كبرت

١٩٫٠٥ مسلسل زواج إال ربع
١٩٫٣٠ مسلسل حبي الباهر

٢١٫١٥ مسلسل حضرة املوقف
٢٢٫٠٠  سراي

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

٠١٫١٥  الديربي

١٥٫٣٠  قواعد نبوية
١٥٫٤٥  أحاديث وعبر

١٦٫٢٠  دار هنوف
١٧٫٠٥  باحللو نفهم

١٧٫٣٠ تعرف على اهللا
١٨٫١٠  منارات القلوب

١٨٫٣٠  بالعلبة
١٩٫٠٥  كاش مع النبهان

١٩٫٥٠  الدروازة
٢٠٫٢٠ تعرف على اهللا

٢٠٫٥٠  دار هنوف
٢١٫٢٥  باحللو نفهم

٢٠٫٥٠  بالعلبة
٢٢٫٣٠  دروازة

٢٣٫٠٠  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  أول مرة

٠٢٫٠٠ لغز١٩٩٠
٠٢٫٣٠ وجدت نفسي

٠٣٫٠٠  مسابقات في تالوة القرآن 
الكرمي

٠٤٫٠٠  السنيار
٠٥٫٣٠  بصمات

 ٠٦٫٠٠  هني وعافية
٠٧٫٠٠ مسموح٣

٠٧٫٣٠ شعبية الكرتون
٠٧٫٥٠  غرس

٠٨٫٠٠ املفتش فصيح
٠٨٫٣٠ السنيار

١٠٫٠٠ حضرة املوقف
١١٫٠٠ نوح العني

١٢٫٠٠ عالي املقام
١٢٫٣٠  هني وعافية

١٣٫٣٠ مسموح٣
١٤٫٣٠  غرس 

١٤٫٤٥ رمضان اإلمارات
١٥٫٠٠ وصايا

١٦٫٠٠ حضرة املوقف
١٧٫٠٠ وجدت نفسي

١٨٫٠٠  قيم٢
١٨٫١٥ شعبية الكرتون

١٨٫٣٠ مسلسل الفنر
١٩٫٠٠ املفتش فصيح

١٩٫٣٠  أول مرة
٢٠٫٠٠ لغز ١٩٩٠

٢٠٫٣٠  بصمات
٢١٫٠٠ السنيار

٢٢٫٣٠ عالي املقام
٢٣٫٠٠ نوح العني

٠٠٫٠٠ حضرة املوقف

١٣٫٠٠  طبختنا غير
١٥٫٠٠  رمضان

١٦٫٠٠ مسلسل وجوه
١٧٫٠٠  الدنيا بخير

١٧٫٥٠ اإلمام الطيب
١٨٫٢٠ مسلسل كيد احلرمي

١٩٫٠٠ مسلسل 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  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

١٢٫٣٠  رمضان يجمعنا
١٤٫٠٠  مقامات

١٤٫٣٠  إفطارنا غير
١٦٫٠٠  مع القرني

١٦٫٣٠  بالتي هي أحسن
١٧٫٠٠  اللقاء من الصفر
١٨٫٠٠  مالك بالطويلة

١٨٫١٠  وعد
٢١٫٠٠ املشوار

٢٢٫٠٠ العاصوف ج٣
٢٣٫٠٠ من شارع الهرم إلى

٠٠٫٠٠ توبة
٠١٫٠٠  ليالي رمضان

٠٣٫٣٠  مع القرني
٠٦٫١٥ أمينة حاف ج٢

١٣٫٠٠ حضرة املوقف
١٤٫٠٠ بيبي

١٥٫٠٠ أمينة حاف ج٢
١٦٫٠٠ ناطحة سحاب

١٧٫٠٠ مع وقف التنفيذ
١٨٫٠٠ رانيا وسكينة

٢٠٫٠٠ حضرة املوقف
٢١٫٠٠ أمينة حاف ج٢

٢٢٫٠٠ رانيا وسكينة
٢٣٫٠٠ مع وقف التنفيذ

٠٠٫٠٠ ناطحة سحاب
٠١:٠٠ أمينة حاف ج٢
٠٢:٠٠ حضرة املوقف

٠٣:٠٠ بيبي

برامج الفضائيات

atv هيا الروح على شاشة

مسلسل «توبة»

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

سرعة زائدة!

وبعدين..!

شلون..!

سنوات اجلريش.. لقطات وثائقية 

اختبار هوليودي

عني الذيب واللهجات!

الراقصة والدكتورة الديكتاتورة
ذهبــت د. عبلــة (هدى 
حسني) إلى املدرسة لتعنف 
معلمــة حفيدها ملنعها إياه 
من دخول احلمام.. ففوجئت 
باملعلمة واســمها «غزوة» 
وهــي الجئــة في شــهرها 
التاســع ومصابــة بالطلق 
فقامت بتوليدها في مكتب 
املديــرة.. وعندمــا اتصلت 
بــزوج «غــزوة»  د.عبلــة 
لتهنئته باملولود اكتشفت 
أن الــزوج هــو ابنهــا نزار 
امللقب بـ«أبو املقداد» (محمد 

الرمضان) الذي ينتمي ألحد األحزاب اإلسالمية.. وجاء ذلك مباشرة بعد 
أن قامت د. عبلة نفسها بتوليد زوجته الثانية (مرام) في املستشفى!… 
هذا السيناريو دار في أحد املشاهد مبسلسل «من شارع الهرم إلى»..!! 
في احللقة األولى للمسلسل أيضا تكتشف عبلة وهي أم خلمسة أطباء 
أن اثنني من أبنائها متزوجان في السر بينما الثالث يقدم على اخليانة 
والرابع يستغل توقيع مريض إلجراء عملية استئصال حساسة.. هذا 
فضال عن حادث سير مروع وحريق وغرق.. يعني باختصار املشاهد 

حتتاج ذاكرة كمبيوتر حلصر األحداث!

الثانــي  فــي اجلــزء 
ملسلســل أمينــة حــاف، 
تصحى إلهــام من احللم 
ليتجسد حلمها في الواقع.. 
مع كميــة تصنع املمثلني 

متنينا يظل احللم حلم!

مشاهد التقحيص في مسلسل ناطحة سحاب كان املفروض تكون 
واقعيــة مو مصطنعة علشــان يتفاعل معاها املشــاهد وما متر مرور 

الكرام خصوصا انها محور احداث احللقة االولى.. ومنا للمخرج!

منطقي  غير 
ان يجسد الفنان 
أحمد النجار دور 
ابن الفنانة مرام 
أن  خصوصــا 

مالمحــه توحــي انهــا بعمر زوجته او اختــه،،، امه مــرة وحدة عاد.. 
شلووون بصوت عبدالناصر درويش!

مشاهد احلرب االرشيفية في سنوات اجلريش حسست املشاهد انه 
يتابع برنامجا وثائقيا عن احلرب العاملية الثانية مع انه كان التعليق 

اللي في بداية احللقة كافي، بس على قولتهم املخرج عاوز كده! عظميــة،  هيــاكل 
كائنات فضائية، افاعي 
ومتاسيح، وقوف على 
الهاويــة، أشــرار فــي 
كل مــكان وفنــان هو 
الضحية كالعادة إضافة 
إلى املشــاهد!.. اختبار 
هوليوودي صعب في 
«رامز موڤي ستار» الذي 
يقدمه لنا رامز جالل في 
نسخة أكثر جنونا كل 

عام.. يضاف إليها هذا العام مشاركة النجم العاملي جان كلود فان دام.

أكثر مسلسل في تعدد اللهجات 
واملفردات الشــعبية مسلسل «عني 
الذيب» وهذي فرصة للمشــاهدين 
للتعــرف على اللهجــات الكويتية 
والعمانية والبحرينية واإلماراتية..

ملــن يرغــب! واســتطاعت احللقة 
األولى من املسلسل تصنيف «األكثر 
دموية». األكثر دموية هاملوسم مع 
قتل ٥ أشــخاص.. اهللا يســتر من 

اللي ياي!

سجلت النجمة نور 
الغندور إطاللة مثيرة 
حضــورا وكالمــا في 
أولى حلقات مسلسل 
الهــرم  «مــن شــارع 
إلــى..».. نور باســم 
«كرميا» ستقتحم عالم 
الدكتورة الديكتاتورة 
عبلة وستشكالن معا 
مادة مفجرة للمزيد من 

املفاجآت!

٭ «شتشربني؟
ـ دمها إذا تقدرين!»

(عبلة ـ هدى حسني ـ عن مدرسة منعت حفيدها 
من دخول احلمام/ من شارع الهرم إلى..)

٭ «ـ مــن متــى احنا نســتخدم ثقة املريض 
وبســاطته ضــده؟! مــن متــى األوراق هذي 
ســالحنا؟ أنا متأكــدة هاآلدمي مــا قرا! إنت 

طبيب جتميل مو قصاب تقص وتلزق!»
(د. عبلة ـ هدى حسني متوجهة البنها الطبيب 

نزار ـ أحمد إيراج/ من شارع الهرم إلى..)
٭ «بعد شنسوي هما يحبون إلي يضحكون 

عليهم»
(اسمهان توفيق ـ الساحرة أم هادي/ محمد 
علي رود ٢)

٭ ـ شسمك؟ 
ـ رافد

ـ االسم راقي والتصرف واألخالق حظيرة!»
(عامرة ـ سعاد عبداهللا ورافد ـ حسني املهدي/ 
ناطحة سحاب)

٭ «حفظ القرآن ذخر للصغير والكبير»
(املطوعة سلطانة ـ حياة الفهد/ سنوات اجلريش)

٭ «الزمن اذا شافك قوي باس.. واقف له زند 
بزند وراس براس.. يتحني الفرصة املناسبة 
عشان ياخذ تاره منك.. ويعرف كيف يضربك 

ضربة چايدة وفي القلب!».
(عبدالعزيز الالهوب - سعد الفرج/ الزقوم)

٭ «احلياة الزوجية علشان تستمر الزم الواحد 
يطوف.. الن اللي يوقف عند كل كلمة عمره 

ما راح يوصل آخر الكتاب».
خال حمد ـ أحمد املظفر/ زواج اال ربع)

أقوال درامية

تقحيص مصطنع..

«حسافة».. يا تلفزيون الكويت!
مفرح الشمري 

بعــد مشــاهدتي للحلقــات االولى 
ملسلســالت رمضان التي عرضت على 
شاشــة تلفزيون الكويــت، متنيت ان 
يكون من ضمنهم مسلسل «محمد علي 
رود ٢» ألنه يستحق ان يعرض بعد ان 
حصد موسمه االول الكثير من النجاحات 
والتميــز في عيون اجلميع، ألن فريقه 
يحرص على تقدمي االفضل مهما كانت 
التكلفة، ولكن «حســافة» عدم عرضه 
ألسباب غير معلنة من قبل وزارة االعالم 
التــي اســتبعدت العمل فــي اللحظات 
االخيرة حســبما ذكره منتجه عبداهللا 
بوشــهري في بيانه الصحافي الذي لم 
يرد عليه أي مسؤول في وزارة االعالم، 
وهذا ما يشير الى ان ما ذكره بوشهري 
صحيح ما لم يصدر عن املسؤولني في 
وزارة االعالم عكس ذلك، متمنني منهم ان 
يوضحوا االسباب في عدم عرض مسلسل 
«محمد علي رود ٢» الذي حققت احللقة 
 ،atv االولى منه بعد عرضها على قنوات
والبحرين والشارقة وعدد من املنصات 
مشاهدات عالية تفوق مشاهدات بعض 
املسلسالت املعروضة حاليا على شاشة 

التلفزيون يستطيع عالجها باالتفاق مع 
القائمني على العمل خصوصا انه عرض 
اكثر من مرة على شاشته مسرحيات 
رعــب للفنان عبدالعزيز املســلم، فما 
الذي مينع عرض مثل هذه املشاهد مبا 
يتماشــى مع أحداث العمل ما لم تكن 

خادشة للحياء ؟!
ياجماعة اخلير، عمل مثل «محمد 
علي رود» مت عرضه على «نتفليكس» 
تراثــي و«متعوب عليــه» أرفضه، 

وأوافق على عــرض أعمال أفكارها 
عاديــة جدا، هذا يــدل على ان هناك 
خلال فــي املوضوع البــد من وزارة 
االعالم توضيحه حتى ال يلومها أحد 
او يعتب على مسؤوليها ألن االعمال 
التي على شاكلة «محمد على رود» 
توجد بها لغة بصرية وحسية وهذا 
ما مييز الشاشة التلفزيونية وليس 
أعمال أفكارها مكررة، وال يوجد بها 

جديد سوى تغيير أسماء النجوم!

بعد رفضهم عرض «محمد علي رود ٢» ألسباب غير معلنة

الفنان خالد أمني في أول مشهد من مسلسل «محمد علي رود» مبوسمه الثاني

تلفزيون الكويت والتي تناقش قضايا 
مكررة ومستهلكة نوعا ما.

«محمد علي رود ٢» عندما تشاهده 
تفتخر بأنه صناعة شباب كويتيني من 
األلف الى الياء همهم رفع اسم بالدهم 
عاليا فــي صناعة االنتاج الدرامي في 
دول مجلس التعاون والوطن العربي، 
واملطلــوب دعمهم وليــس إقصاؤهم 
بسبب ما يثار حول مشاهد رعب وسحر 
وشــعوذة يتضمنهــا املسلســل، كان 


