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الروضان: أعتذر عن تقديم البرامج في شهر رمضان
أكد أنه يختم القرآن فيه مرتين

املذيع الشاب عبداحملس�ن الروضان 
يح�رص على ان يخت�م الق�رآن مرتني على 
األقل في ش�هر رمضان وابتعاده عن الرياضة 
وحضوره للدورات الرمضانية وعشقه للدواوين 
وسر دخوله للمطبخ كل هذه يوميات املذيع 

عبداحملسن.. اليكم هذه التفاصيل:

قوة عبداحملسن؟
هال واهلل.

مبارك عليك الشهر؟
منا ومنك.

اشلون رمضان معاك؟
واهلل احلمدهلل صچ حر بس بعد 

شنو انسوي.
متى تقعد من النوم؟

أقعد الساعة واحدة الظهر تقريبا.
متأخر؟

إي ألني راح أكون س����هران وأنام 
بعد صالة الفجر.
شنو اتسوي؟

يعني اكون بالديوانية وأنا من رواد 
الدواوين في شهر رمضان.

شنو اتسوي ملن تقعد من النوم؟
أح����ب اقرأ الق����رآن وبعدها اطالع 

التلفزيون.
عن��دك طق��وس معين��ة في ش��هر 

رمضان؟
إي أحب اختم الق����رآن على األقل 

مرتني.
اشلون الرياضة معاك؟

لألسف مو أحب الرياضة كلش.
اشلون الزيارات معاك؟

األسبوع األول يكون للجد واجلدة 
واللي بعده لألصدقاء واألقارب.

عندك أعمال في رمضان؟
ال، اعت����ذر عن األعمال في رمضان 

إال إذا كانت مسائية.
ليش؟

أحب أريح في شهر رمضان.
بس هالسبب وال في سبب معني؟

جربت العمل في رمضان مرة واحدة 
وهو برنامج إذاعي واسمه ربحك كاش 
على محط����ة الكويت إف إم وكان من 
الس����اعة واحدة الظه����ر وبعدها تبت 
ما قدمت برنام����ج بهالوقت ألنه كان 

ارهاق علّي.
ليش؟

البرنامج يبيله حيوية ونش����اط 
والواحد يكون صامي.

أنت من رواد الدورات الرمضانية؟
إي، أحض����ر دورة الروض����ان في 
العديلي����ة وأكون مش����اهد فقط وما 

أشارك فيها.
شنو الشيء اللي تسويه بس ابشهر 

رمضان؟
اني أدش املطبخ وأطبخ.

تعرف تطبخ؟
إي واطب����خ برياني بعد واس����وي 

حلو.
شي زين انك تعرف تطبخ؟

اي بس على فكرة ما أدش املطبخ إال 
في شهر رمضان عشان أضيع الوقت 
وأسلي صيامي وحتى لو الطبخة مو 

حلوة.
أنت من رواد السوق في رمضان؟

يعني أروح السوق على آخر أيام 
رمضان وأشتري حق العيد واشتري 
الدشاديش والغتر يعني شغلة يوم أو 

يومني واتخلص منها.
اشلون الغبقات معاك؟

كل أسبوع تكون الغبقة على واحد 
من الربع ونسهر واتسحر معاهم بس 
م����و أكل مطاعم عمري ما تس����حرت 

مبطعم.
هل أنت من اللي يدزون مسجات وال 

يدقون ويباركون بالشهر؟
الناس القريبة مني حيل أدق عليهم 
وال أزورهم بعد بس صار من عاداتنا 
احلني اندز مس����ج، قبل كنت ادق على 
الكل بس احلني صار الزم ادز مس����ج 
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