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فنـونالثالثاء ٥ 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

مسلسل «حضرة املوقف»

مسلسل «منهو ولدنا»

٭ «ال تعترف في يوم من االيام بالهزمية.. 
ألن ما فــي معركة لها نهايــة.. املعارك ما 
تنتهي.. كل هزمية تقدر حتولها انتصار.. 
ال ترفع الراية البيضا.. وال تقول ألي واحد 

في الكون انا مستسلم».
ذيب بن ذياب (داود حسني)
«عني الذيب»

٭ «أصعب شعور ملا حتب شخص بكل ما 
فيك.. وحتاول تلفت انتباهه بكل الطرق.. 
وبالنهاية يجيلك إحســاس بــان كل اللي 

سويته ال جدم وال أخر بالعالقة».
سلمى (زهرة عرفات) ـ «عاشر صفحة»

٭ «هــذوال مثــل «اليراييــر» بســم اهللا 
الرحمن الرحيم، ما تشوفني إال ضروسهم، 
إيييــه، وتشــوفينهم بــس يضحكونلــچ 
ويبتســمون.. ولي شــموا ريحة اخلوف 

والدم فيچ تناهشوچ، لقمة صعبة بتكونني 
بحلوجهم!».

فتوح (فتات سلطان) محذرة ابنة أخيها 
جنالء (بثينة الرئيسي) من املجتمع
«محمد علي رود ٢»

٭ «ليش الناس ما يحترمون البني آدم ملا 
يتغير، بدال ما يريحونه يصعبونها عليه»
سمير (محمد الدوسري)
«عائلة عبداحلميد حافظ»

أقوال درامية

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

يستحقان التكرمي

فيلم هندي

ركزوا

خلبطة..!

قراءة نص!

«عائلة عبداحلميد حافظ».. واحلماس

عقدة من األطباء!

تركز الفنانة أسمهان توفيق على إبراز مالمح وجهها احلادة إلظهار 
منتهى القســوة في شــخصية الســاحرة «أم هادي» مبسلسل «محمد 
علي رود ٢»، وتقدم دور الشريرة مع خبرة واضحة في لعبة الصوت 
خفضا وعلوا وتشديدا على املفردات اخلشنة.. دورها من أجمل مفاجآت 

املوسم الثاني للعمل.. الشر على أصوله.

أهدى صناع اجلزء السادس من «الكبير أوي» أولى حلقات املسلسل إلى 
روح الفنان الراحل سمير غامن، وافتتح التتر الرسمي لـ «في بيتنا روبوت 
٢» بإهــداء خاص لنجمــة اجلزء األول الفنانة الراحلــة دالل عبدالعزيز.. 
براڤو عليكم.. سمير ودالل جنمان كبيران ويستحقان مثل هذا التكرمي.

في مسلســل «عــني الذيب» 
يصاب صقر بن ضاوي (إبراهيم 
الزدجالــي) بطلــق نــاري في 
صــدره ويقع علــى األرض، ثم 
يقوم ويركض ويقتل ولد عمه ال 
وبعدها يتمشى بالفريج وصدره 
مليان دم.. باختصار فيلم هندي!

«بوحمد» اسماعيل الراشد في 
مسلسل «دحباش» يقول للعامل 
اللي عنده «جزت عيني عن النوم 
والسبه احللوم..» شلون يابوحمد 
جزت عينك عن النوم وانت حلمان، 
املفــروض الهواجيس اللي تخلي 
العني جتزى عن النوم مو احللوم 

على قولتك.. تركيز شوي!

ما ندري شنو اسم زوج ابتسام (فّي الشرقاوي) في مسلسل «حبي 
الباهر»، فهي تظهر في احد املشــاهد تتحدث مع ولدها يوســف (حمد 
أشكناني) عن عدم وجود توافق بينه وبني زوجها اللي ارتبطت فيه بعد 
وفاة والده، وتقول لولدها: «هو مثل عمك، يوسف ريال عود واتعامل 
معاه عادي»، لنتفاجأ في املشــهد اللي يليه انها تنادي زوجها باســم 
«منصور».. الظاهر ان الشرقاوي تلخبطت بني اسم ولدها واسم زوجها!

جاءت احللقات األولى 
ملسلسل «هيا الروح» خالية 
مــن اي ملســات اخراجية 
مــع طغيــان «الفويــس 
اوفر» للشــخصيات التي 
تتحدث لكشف الغموض 
في القصة.. هذا مسلسل 

واال قراءة نص؟!

شخصيات «عائلة عبداحلميد حافظ» جتذب املشاهد مع توازن بني 
إيقاع األحداث في بداية املسلســل من دون مط وفي الوقت نفســه من 
دون حرق اخليوط في أول حلقتني.. نتمنى هالشي يستمر للنهاية.

يدرس الطبيب سنوات ليتخرج وينجح ويخدم املجتمع، فكيف بعائلة 
تضــم ٥ أطباء واألم أيضا طبيبة؟ ورغم وجود اســتثناءات فالنظرة 
في أغلب املجتمعات لألطباء إيجابية.. ومع ذلك جند أن عائلة د.عبلة 
في «من شارع الهرم إلى..» كلهم دون استثناء إما أطباء متهورون أو 
خونة أو استغالليون أو سطحيون أو مهووسون.. واضح فيه موقف 

أو عقدة من األطباء عموما!

الشر
على أصوله

راجح املطيري عميدًا للمعهد العالي للفنون املسرحية
مفرح الشمري

التربيــة ووزير  أصــدر وزيــر 
العلمي  العالي والبحــث  التعليــم 
د.علي املضف قرارا وزاريا رقم ٢٣٠ 
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ بندب د. راجح 
عوض املطيري للقيام بأعمال عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية حلني 
اختيار عميــد جديد للمعهد، وذلك 
بعد إنهــاء تعيني د. علــي العنزي 

عميدا للمعهد.

وفــي هــذا الصدد، أعــرب د. راجح 
املطيــري عن تقديــره للثقــة الغالية 
التي أوالها إيــاه وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي 
املضــف، بندبه عميدا للمعهــد العالي 

للفنون املسرحية.
وأكد املطيري أنه سيعمل جاهدا على 
رفعة شأن املعهد، وارتقائه إلى املكانة 
التي يســتحقها، باعتباره ثاني معهد 
أكادميــي متخصص في املســرح على 
مستوى الوطن العربي بأسره، واألول 

على مستوى اخلليج العربي، كما تعهد 
املطيــري بأن يكون في خدمة مصالح 
زمالئــه من أعضــاء هيئــة التدريس، 
واملوظفني اإلداريني، فضال عن الطالب 

الذين هم عماد العملية التعليمية.
«األنبــاء» تتمنى للدكتــور راجح 
املطيري كل التوفيق والنجاح في مهمته 
اجلديدة خصوصا انه تقلد سابقا العديد 
من املناصب في املعهد العالي للفنون 
واملسرحية منها العميد املساعد ملدة ٤ 

سنوات.. بالتوفيق يا بوعلي.

الشطي لـ «األنباء»: «نت فلوركس» انطالقتي نحو الدراما
عبداحلميد اخلطيب

كشف الكاتب الشاب عثمان 
الشــطي عــن مشــاركته في 
املنافسات الدرامية خالل شهر 
رمضان املبارك من خالل كتابة 
الكثيــر من احللقــات للعمل 
املنوع «نــت فلوركس»، من 
بطولة: عبدالناصر درويش، 
أحمد العونان، سلطان الفرج، 
محمد عاشور، طارق احلربي، 
وعدد مــن الفنانني، وإخراج 

عبداهللا العراك.
وقال الشطي في تصريح 
لـ «األنباء»: تشرفت بالتعاون 
مع النجم عبدالناصر دوريش 
والنجم احمد العونان وفريق 

.. ويتوسط درويش والعونان في كواليس «نت فلوركس»عثمان الشطي مع جنوم «نت فلوركس»

هذا العمل الكوميدي، والذي 
يتكون من حلقات منفصلة، 

تناقش العديد من املوضوعات 
املهمة بطريقة فكاهية خفيفة، 

وامتنــى ان ينــال اعجــاب 
املشاهدين، وان يكون بداية 

النطالقــة دراميــة لــي فــي 
املستقبل ان شاء اهللا.


