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مطربـــــــة شــــابــة 
»أمنيتها« ان تشارك في 
حفل غنائي بالعيد بس 
املتعهد خايف انه يوافق 
وتطيح حفلته بچبده.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلـــة »حســـت« ان 
املخرجني ما يبونها سوت 
چم عملية جتميل بجسمها 
علشـــان ترد على قولتها 
بنيولـــوك جلمهورهـــا.. 

احلمدهلل والشكر!

خوف نيولوك
منتج ما »سلم« من 
لسان ممثلة شاركت 
التراثي  في برنامجه 
بعدما خصم عليها ألنها 
ما نفـــذت اللي يبيه.. 

تستاهل!

خصم

)فريال حماد( أحمد املوسوي في البرنامج 

فاطمة الطباخسامي العنزيسودابة علي

عدد دول مجلس التعاون اخلليجي:
أ ـ 3 دول

ب ـ 6 دول
ج ـ 9 دول

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

»كنز FM« يوفي بوعده لمستمعيه
بزيادة قيمة جوائزه

مفرح الشمري
أوفى برنامج املسابقات »كنز FM« بوعده ملستمعيه خصوصا 
عمالء »زين« بزيادة قيمة جوائزه املقدمة من اجلهات الراعية 
له لتصــــل الى اكثر من مليوني دوالر وذلــــك ابتهاجا بفرحة 
العيد وإلتاحة الفرصة أمام املستمعني للفوز بها خصوصا ان 
اجلهات الراعية »زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»فروت بوكيه رفلكشن«، »آركو بالينو«، وغيرها قدمت جوائز 
خاصة في ليالي العيد للفائزين في البرنامج الذي سيتواصل 
مع مســــتمعيه طوال أيام عيد الفطر وحتى 18 اجلاري موعد 
السحب األسبوعي اخلامس على سيارة »تشارجر« املقدمة من 

اجلهة الراعية للبرنامج »ميديا فون بلس«.

ماكو واسطة

جميع املستمعني الذين أرســــلوا »مسچات« للبرنامج منذ 
انطالقته حتى هذه اللحظة سيحالفهم احلظ بدخول السحب 
للفوز باجلوائز حســــب اختيار الكمبيوتر ألرقامهم وسيكون  
السحب أمام مرأى جلنة املراقبة املخصصة للبرنامج من إدارة 
اإلعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة اإلعالم وذلك لتأكيد 

أنه ال يوجد واسطة في البرنامج.
اجلدير بالذكر أن برنامج »كنز Fm« ســــيبث خالل أيام العيد 
.»Fm الساعة السابعة والنصف مساء عبر أثير موجات »كويت

يبث الساعة 7.30 مساءً طوال أيام العيد

إذاعة البرنامج الثاني في العيد.. كوكتيل

مفرح الشمري
اعتمد الوكيل املساعد لشؤون قطاع اإلذاعة خالد العنزي 
الـــدورة البرامجية اخلاصة لعيد الفطـــر الذاعة البرنامج 
الثاني بعد أن أعدها له مدير احملطة ســـامي العنزي حيث 
تضمنت الدورة العديد من البرامج املباشرة التي تتماشى 
مع اجواء العيد وذلك حتى يستمتع بها جمهور هذه اإلذاعة 
الشـــعبية احلريصة على إبراز الهوية الكويتية في جميع 

برامجها املباشرة واملسجلة.
وحرصت ادارة إذاعة البرنامج الثاني علــــــى ان تكـــــون 
دورتهـــا احلالية »غير« الـــدورات األخرى مـــن حيــــــث 

افكارهــــــا اجلديــــدة. ومـــــن برامجها املباشــــرة واملسجلة 
اآلتــــي:

»من العايدين الفائزين« تقدمي مكي القالف وإخراج جمال 
عطاهلل، »استراحة العيد« تقدمي احمد ماتقي وامال راضي 
واخراج فواز الهمالن، »اكشـــن« تقدمي فهـــد الهندال وبدر 
ساملني إخراج هاشم بهمن، »ايامكم سعيدة« من تقدمي فاطمة 
الطبـــاخ وعبداهلل االنصاري، »كوكتيل العيد« تقدمي مرمي 
السبهان وعماد الهاجري، »من املاللة« تقدمي سودابة علي 
وفهد العنزي اخراج جاســـم الفرس، »ليالي العيد« تقدمي 

راشد الهيفي وإخراج عبداحملسن املطوع.

تتضمن العديد من األفكار الجديدة »زمن مريان«.. كوميديا المواطن البسيط
أحمد الوسمي

ميتلك الفنان الكوميدي طارق 
العلي قدرة كبيــــرة على انتزاع 
البسمة من شفاه املشاهدين بسبب 
خفة دمه وعفويته والكاريزما التي 
يحظى بها كفنــــان خفيف الظل، 
فعلى الرغم من أن الكثير يعتبرونه 
فارس املســــرح بال منازع إال أن 
العلي في كل رمضان يحاول تقدمي 
عمل كوميدي يجمع بني الترفيه 
للمشاهدين من جهة ورسالة حتمل 
الكثيــــر من القيــــم و»األجراس« 
التي تدق أمام العديد من اجلهات 
املعنية، وفي رمضان 2010 قدم لنا 
العلي مسلسله الكوميدي »زمن 
مريان« الذي اعــــاد ظهور العلي 
كممثل يحمل في داخله طاقة لم 
تستغل بعد. وحسنا فعل العلي 
عندما حرص على ان يكون »زمن 
مريان« مسلسال متصل احللقات 
بحيث يظل املشاهد في حال انتظار 
مستمر لألحداث، في »زمن مريان« 
يقدم العلي منوذجا للمواطن ذي 
الطبقــــة االجتماعيــــة احملدودة، 
املواطــــن الفقير الــــذي يتعرض 
للظلم واالضطهاد بسبب اآلخرين، 
ويحمل املسلسل الذي كتبه أمين 
احلبيل قضية مهمة وهي الفروقات 
الطبقية وسيطرة »الفوق« على 
»التحت« وكيفية التحكم بهم، إلى 

جانب حالــــة الغضب التي تظل 
بداخل املظلوم، فما ان خرج مريان 
من السجن الذي زج به فيه ظلما 
حتى صار أكثر قوة ورباطة جأش 
ليلعب دور الكبار واثر ذلك على 

املواطن العادي.

على صعيد االداء التمثيلي برز 
بشكل واضح في املسلسل طارق 
العلي الــــى جانب جمال الردهان 
الذي كشــــف عن جانب رمبا ظل 
خفيا لسنوات، نعم سبق له ان قدم 
أكثر من مسلسل كوميدي لكن في 

»زمن مريان« كان لـ »اللوك« الذي 
ظهر به »الكاركتر« االثر الكبير في 
جناح شخصيته كما ان العلي في 
كل عام يفسح املجال امام الفنان 
احمد الفــــرج الذي ميلــــك طاقة 
كوميدية كامنة وشاهدناه في أكثر 
من مسلسل كممثل كوميدي أما في 
»زمن مريان« فقد اجاد جتســــيد 
الشخصية العراقية بحرفية كبيرة، 
وال نغفل الفنان محمد العجيمي 
وخالد العجيــــرب الذي كان من 
األولى بالفنان طــــارق العلي ان 
يستثمر موهبته بشكل اكبر في 
حني ان الفنانة هند البلوشي كانت 
جيدة لكن يعيب أداءها األسلوب 
الذي يشبه الى حد كبير املمثلة 
هيا الشــــعيبي. وبال شك عندما 
نتحدث عن النص فكلمة حق تقال 
ان املؤلف أمين احلبيل يعرف ما 
يناسب طارق العلي وهذا التعاون 
يضاف الى مجموعة من التعاونات 
املسرحية التلفزيونية، واجلميل 
في »زمــــن مريان«، اعتماده على 
كوميديا املوقف وابتعاده كليا عن 
الكوميديا املصطنعة. ويظل في 
النهاية ان مسلســــل زمن مريان 
انضم الى مجموعة من املسلسالت 
الكوميديــــة الناجحة لكن ذلك ال 
يعني انه لم يكن خاليا من بعض 

السلبيات أو الهفوات.

طارق العلي مع منى شداد ومحمد احلملي في املسلسل


