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ممثل���ة ش���ابة قاعدة 18
»تترجى« اح���د املنتجني 
علشان يش���غله����ا وبعد 
ما اعت���ذر منه���ا أّلف����ت 
علي���ه قصص تفش���ل.. 

صچ ياهل!

قصص
تلفزيوني���ة  مع���دة 
»بررت« مشكلته���ا م���ع 
فنان كوميدي يعتقد انه من 
اصحاب االعمال »اخلالدة« 
بأنه حق والبد يرجع لها.. 

زين تسوين!

تبرير
برنامج »مساء اخلير« 
التلفزيون����ي بحاج����ة الى 
تطوير من اداء مذيعينه اللي 
للحني مو عارفني يفرقون بني 
البرامج املنوعة والرسمية.. 

ومنا للمسؤولني!

تطوير

فراج الفراج مع نواف الراهي

مها محمداملخرج فراج الفراج

إليسانوال الزغبي

»صادوه 6« مفاجأة »سكوب« في رمضان المقبل
 أحمد الوسمي

يعود برنامج »صادوه« في نس���خته ال� 6 بشكل جديد من 
خالل مجموعة مقالب مع بعض الشخصيات الفنية واالعالمية، 
حيث توقف البرنامج في رمضان املاضي بس���بب االنش���غال 
في ترتيبات »قناة س���كوب« واالنتقال لالستديوهات اجلديدة 

ولضيق الوقت لم يتم انتاج البرنامج.
وفي هذه الس���نة قرر القائمون على شركة »سكوب سنتر« 
لإلنتاج الفني إنتاج البرنامج بش���كل مختلف بقيادة املخرج 
فراج الفراج الذي اخرج البرنامج في نس���خته الس���ابقة ومن 
بطولة وجه ش���بابي جديد يقوم بعم���ل مجموعة من املقالب 
بدم خفيف مما يجعل البس���مة ترتسم على وجه املشاهد في 

رمضان املقبل.
ول���و نتحدث عن برنامج »صادوه« ش���ئنا أم أبينا البد ان 
نعت���رف بأن البرنام���ج بقيادة فراج الف���راج وفريق العم���ل 
اعط����ى نكهة رمضانية خاصة، وان معظم حلقات البرنام���ج 
في نس���خته السابق���ة كان���ت مرس���وم���ة بالشكل الصحيح 

بالقلم واملسطرة.
اال ان مجرد مشاهدة البرنامج ومتابعته ترسمان على مالمحنا 
االبتس���امة قبل ان ننفجر في الضحك وفي اثناء تواجدنا في 
لوكيشن التصوير أعجبني اداء املمثل الشاب الذي استطاع اتقان 
االدوار لكن »املس���كني« ما تسوى عليه »العلقة« في كل حلقة 
يأخذها من ضيوف البرنامج ولكنه اجاد وبتوجيهات من املخرج 
فراج الف���راج ويعتبر »صادوه« من برامج الكوميديا الطريفة 
التي نريدها كوجبة خفيفة ولقد قدم هذا البرنامج مجموعة من 
النجوم في نسخه السابقة محمد الصيرفي، يعقوب عبداهلل، 
مها محمد، نواف الراهي، احمد العونان، محمد احلفيتي، وليد 

الضاعن، سعود الشويعي، خالد العجيرب.
وحول البرنامج وفكرته قال املخرج فراج الفراج: سعيد بعودة 
البرنامج، حيث أعتبره طفل���ي املدلل ولقد قمت بإخراجه في 
نسخه السابقة ويعتبر من البرامج الكوميدية الطريفة كوجبة 
خفيفة يتناولها املشاهد ولكي نرسم على وجهه السعادة بعد 
يوم طويل من التعب ولكي نكسر روتني املسلسالت الدرامية 
التي يكون للحزن فيها حيز اكبر وفي »صادوه« جنعل الفرح 

و»الغشمرة« بشكل مختلف وجديد.
واضاف فراج لقد توقف البرنامج في رمضان املاضي لعدة 
اسباب منها ضيق الوقت وعمل بعض الترتيبات اخلاصة في 
قناة س���كوب إال ان مطالبة اجلمهور بع���ودة البرنامج كانت 
السبب الرئيسي في عودة انتاج هذا املسلسل وامتنى ان يحوز 

البرنامج في نسخته السادسة رضا املشاهدين.
واشار الى ان البرنامج في نس���خه السابق����ة كان يق���وم 
ببطولت���ه مجموعة من النجوم املعروفني إال أنه في نس���خته 
السادسة س���يقدمه ممثل ش���اب ألول مرة يخ����وض جتربة 
التمثيل وك�������ان اداؤه مميزا من خ���الل املقالب التي يعملها 

م����ع اجلمهور.

يقدمه وجه شبابي جديد ويتصدى إلخراجه فراج الفراج

العمالق عبد احلسني عبد الرضا يتوسط حمد أشكناني وحمد العماني

حمد أشكناني حفيد بوعدنان!
بشار جاسم

يصور الفنان الشاب حمد أشكناني مشاهده 
في مسلس���ل »احلب الكبير« مع العمالق 

عبداحلسني عبدالرضا، وعن مشاركته 
في العمل يقول حمد: أنا سعيد 

جدا باملشاركة في هذا العمل 
الضخم ووقوفي بجانب 

العمالق عبداحلس���ني 
عبدالرضا وسام على 
صدري ألنه بالبداية 
هو صاحب مدرسة 
في الف���ن واألخالق 
وااللتزام ومنه نتعلم 
الكثير والكثير بعالم 

الفن.
أما عن دوره بالعمل 

فيقول: اخلط اللي ألعبه 
باملسلس���ل خط كوميدي 

مبواقفه حيث أجسد شخصية 
حفيد العمالق عبداحلسني عبدالرضا 

وأعاني من بخل والدي الش���ديد بس���بب 
خسارته بالبورصة مما يجعلني أعمل عازفا 

في احد املطاعم رغم دراستي بكلية الطب لكن 
الظروف جتبرني على ممارسة هذه املهنة 
وحتدث معي الكثير من املواقف الكوميدية 
مع بوعدنان وأمتنى ان أكون عند حسن 
ظن بوعدنان واملخرج والسادة 

املشاهدين.
ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
مسلسل »احلب الكبير« 
من تأليف طالب الدوس 
واخراج منير الزعبي 
وبطولة عبداحلسني 
ابراهيم  عبدالرضا، 
احلربي، زهرة عرفات، 
احمد السلمان، خليفة 
خليفوه، شيماء علي، 
منى عبداملجيد، ناصر 
العماني،  كرماني، حمد 
بثينة الرئيس���ي، شجون، 
فاطمة الصفي، مشعل الشايع 
وفيصل دش���تي، وسيعرض العمل 
على شاشة تلفزيون الكويت وقناة فنون 

في شهر رمضان املبارك.

نوال الزغبي ترفض بشدة اللقاء بإليسا!

 القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت املطرب���ة اللبنانية نوال الزغبي 
انها وإليسا ال ميكن ان تلتقيا، لكنها اكدت 
باملقاب���ل عالقاتها الطيب���ة مع مواطنتها 

نانسي عجرم.
وقالت نوال اذا التقيت بنانسي سألقي 
عليها التحية قطعا، ولم ال؟ اما انا وإليسا فال 

نلتقي. هذا ما ذكرته في املجالت الفنية.
واشارت الى انها هنأت مواطنتها هيفاء 

وهبي على زواجها ليلة زفافها، وانها تنتظر 
حضورها الى بيروت للقيام بزيارتها في 

منزلها من اجل تهنئتها.
غير انها قالت انها لم تشاهد فيلم »دكان 
شحاتة«، لكنها تابعت االعالن عنه، مضيفة 
ان الفيلم اثبت جناحه في دور السينما في 

مصر، وانها تعتزم مشاهدته قريبا.
وانتقدت نوال تصريحات زوجها ايلي 
ديب ضدها في الفترة االخيرة مشيرة الى 

ان معامالت الط���الق بينهما في مراحلها 
النهائي���ة، وقالت ل���م أتوقع تصريحاته 
هذه، ألنني أم أوالده وكنت زوجته واحمل 
اسمه، ومازلت وس���أبقى أم أوالده مهما 

تغير الزمن.
واضافت انها لن تتحدث عنه بالسوء 
في اي وقت ألنه أبو أوالدها الذين يحملون 
اس���مه، ومن اجل حفظ كرامته واحترام 

اوالده مستقبال.

صيف جوزيف عطية حافل 
بالحفالت الغنائية في بيروت

احتفل النج���م جوزيف عطية باملغتربني من خالل احيائه 
املهرجان العامل���ي األول للمغتربني في لبنان، والذي أقيم في 

منتجع »إدة ساندز«.
كما س���يحيي جوزيف حفالت عدة في لبنان منها بعد غد 
في »قصر النجوم« في عاليه، وبعد ذلك في »أوسكار باالس« 
في جونية مع النجمة نانسي عجرم. كما سيقدم حفالت عدة 

في سورية واملغرب.
من ناحية أخرى، التزال أغنيته »لو غربوها« تنال اإلعجاب 
الكبير وهي من كلمات منير بوعساف وأحلان رواد رعد وتوزيع 
مارك عبدالنور، وانتاج »ستار سيستم«، وقد صّورت بإدارة 

املخرج نبيل لبّس. جوزيف عطية


