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 منت���ج اصب���ح حلم���ه 
مث���ل »الس���راب« بعدم���ا 
 رفضت احدى القنوات عمله 
 الكوميدي الن فكرته قدمية 
وم���ا فيه���ا يدي���د.. خيرها 

بغيرها!

 مق���دم برام���ج »اختلف« 
 قب���ل مدة م���ع مدي���ر قناة 
محلي���ة هاألي���ام يايبل���ه 
 واسطات علشان يرد يشتغل 
بالقناة.. عيل ليش تختلف 

يا حظي!

مذيعة وممثل����ة تعتقد انها 
»فطينة« توها تذكرت انها سّوت 
عملية جراحية وبلغت هالشي 
للصحافة عن طريق االمييالت 
بعدما قرأت خبر ان اعالمية سوت 

عملية بعينها.. اهلل يشفي!

حلم واسطات إيميالت

اتهام المطرب رضا بالسطو على أغنية األسمر

»روتانا« تفشل في إيقاف حفل ميليسا

على اغنية »يا عمري« والتي 
ق����ال دلول ان����ه كتبها منذ 
العام 1997 وقام بتسجيلها 
الفنان ربيع االسمر منذ اشهر 
لكن حتت عنوان »للي له«، 
الفنان رضا  ايقاف  وقد مت 
واسمه علي رضا واستدعي 
للتحقيق في مركز الشرطة 
في منطقة فرن الشباك ومت 

االفراج عنه بسند اقامة.

بجولة فنية عربية مشتركة 
مرت مبصر ايضا.

من جانب آخر ادعى لدى 
النيابة العامة االستئنافية 
في بي����روت، كل من الفنان 
ربيع االسمر والشاعر محمد 
دلول على امللحن ياسر جالل 
ونور احلسن والفنان رضا 
لقيام االخير في ألبومه الذي 
نزل االسواق مؤخرا بالسطو 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
لم يستطع رجال االمن 
الذين حملوا بالغا قضائيا 
من����ع الفنانة ميليس����ا من 
تقدمي وصلتها الغنائية التي 
العاملي  الفنان  جمعتها مع 
»ايكن« في املارينا في منطقة 
الضبية شمالي بيروت مساء 
اجلمعة املاضية حيث غصت 
املدرجات بآالف الشباب من 
محبي الفنان العاملي، اذ كانت 
ميليس����ا قد غن����ت وانهت 

فقرتها املوسيقية.
الس����لط��ات  وك��ان����ت 
القضائي����ة قد حملت بالغا 
ملنع ميليس����ا م����ن الغناء 
خاص����ة انها وقع����ت عقدا 
فنيا وادارة اعمال مع شركة 
»روتانا« وقد قدمت احلفل 
مع »ايكن« الذي نظمه جان 
صليبا الذي كان يعمل في 
شركة »روتانا« ويدير اعمال 
ميليس����ا، لكن خالفا نشب 
بينه وبني الشركة منذ نحو 

الشهر ومت اخراجه منها.
ج����ان صليبا الذي ترك 
الش����ركة تلقى ان����ذارا من 
روتان����ا ملنع ميليس����ا من 
ايكن في  الفنان  الغناء مع 
حفل املارينا لكن ميليس����ا 
لم تلتزم وغنت قبل وصول 
عناصر الشرطة القضائية 
لتنفيذ قرار املنع هذا النها 
كان����ت ق����د غن����ت وانهت 
وصلته����ا بعد ان رحب بها 

ايكن بطريقته املعهودة.
يذك����ر ان املنت����ج جان 
صليبا ل����ه عالقاته القوية 
العامليني وهو  الفنانني  مع 
الذي كان حمل الفنان العاملي 
د.النب عل����ى تقدمي ديو مع 
ميليسا كذلك حمل ايكن على 
تقدمي ديو آخر معها وقد قاما 

ميليسا

مسلسل إذاعي بطولته للعمالق بوعدنان والقديرة سعاد عبداهلل

الحشاش: »راعي الديوانية« الـ 4 عصرًا في رمضان

عبدالحميد الخطيب
أكد الكاتب الشاب عبدالعزيز احلشاش ان موعد 
بث مسلسل »راعي الديوانية« قد حتدد كل يوم خالل 
الشهر الفضيل في متام الساعة ال� 4 عصرا قبل االفطار 

على اذاعة البرنامج العام.
املسلسل من اخراج فيصل املسفر وبطولة كل من 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا، الفنانة القديرة سعاد 
عبداهلل، جمال الردهان، محمد حسن، هبة سليمان، 
عصرية الزامل، أحمد مساعد، سماح، أسامة املزيعل 

وآخرين.
تدور فكرة العمل حول »ثنيان«، الشخصية التي 

يجسدها العمالق عبداحلسني عبدالرضا، وهو رجل 
متقاعد طيب يعاني من ف���راغ كبير في حياته بعد 
تقاعده من العمل احلكومي، ويقرر بيع بيته واالنتقال 
الى منزل آخ���ر وفيه يفتح ديوانية ليس���تقبل بها 
أصدقاءه ومن خالل هذه الديوانية يتناول عددا من 
القضايا التي تهم املجتمع الكويتي واخلليجي بأسلوب 

كوميدي ساخر.
واشار احلشاش الى ان هناك مواقف طريفة حتدث 
بني »ثنيان« وأسرته املكونة من زوجته »نورة« الفنانة 
القديرة سعاد عبداهلل وابنيهما علي ومها حيث يتأذون 
من اهتمام »ثني���ان« بالديوانية وتدخل روادها في 

حياتهم اخلاصة، ومن الشخصيات التي سيكون لها 
تأثير في األحداث أيضا شخصية الفنان جمال الردهان 
»عيس���ى« صديق »ثنيان« املقرب وأيضا شخصية 

»نبيلة« عصرية الزامل وهي شقيقة »نورة«.
يذكر ان املسلس���ل اإلذاعي »راعي الديوانية« هو 
أول تعاون يجمع بني العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
والفنانة سعاد عبداهلل بعد املسلسل الدرامي »زمن 
اإلسكافي« وثاني تعاون بني أم طالل والكاتب الشاب 
عبدالعزيز احلش���اش بعد العمل اإلذاعي الذي قدم 
في رمضان املاضي »املس���امح كرمي« مع الفنان غامن 

الصالح.

.. مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا والفنانة القديرة سعاد عبداهلل وسماح أثناء تسجيل »راعي الديوانية« الكاتب الشاب عبدالعزيز احلشاش

أحداث المسلسـل تدور حـول متقاعد يعاني مـن فراغ كبيـر في حياته
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