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مطرب ما «حمد» ربه انه 26
انتاجه  املسؤولني في شركة 
موقاعدين ياخذون نصيبهم من 
حفالته اخلاصة وفوق هالشي 
رافع خشــــمه عليهم.. صـچ 

فــوق شينك قوات عينك!

مذيع تلفزيوني شـــاب 
يتمنـــى «الفـــوز» بعقـــد 
احـــدى القــــنوات احمللية 
علشــــان يفــــتك مــــــــن 

دوام الليــــل..
خير ان شــــاء اهللا!

نصيب دوام
معـــدة فـــي االذاعة ما 
«ســـلمت» مـــن لســـــان 
مســـؤولها بالــدوام النه 
اعــدادها كله مــن االنترنت 
والجــرايد.. زين يســـوي 

فيچ!

انترنت

صالح 
الراشد

بشار جاسم
تعرض المذيع صالح الراشد لكسر في 
قدمه وتمزق االربطة اثر سقوطه، «األنباء» 
هاتفته لالطمئنان عليه حيث قال: واهللا كنت 
زاير بيت خالتي وانا عند الباب حسيت ان 
اختل توازني وسقطت على االرض مما ادى 

الى تمزق االربطة وكسر في قدمي.
يعني حاليا قدمك مجبسة؟

اي نعم تم وضع الجبس في قدمي.
ــس راح يمنعك من برنامج «رايكم  هل الجب

شباب»؟
ال ال، مـــا راح يمنعني وراح اشـــارك في 
البرنامج «بالجبس» لعيون مشاهدي «رايكم 

شباب».
وشنو جديد صالح؟

اتعرضت عليَّ مسرحية اطفال بالمملكة 
العربية الســـعودية وللحين ما تم االتفاق 
النهائي عليها وتشرفت بهذا العرض المسرحي 
وايضا تلفزيون ابوظبي كلموني حتى اشارك 

في عمل كرتوني.
ــفناك مثل بقية المذيعين  طيب والدراما ما ش

فيها؟

التمثيل كان بعيـــدا عني بصراحة لكني 
بالفترة المقبلة راح يكون في شـــي مع احد 
الكتـــاب المميزيـــن وراح يطلعني بصورة 
ثانية غير عن صورة صالح الراشد واشكر 
جميع المنتجين اللي رشحوني باألعمــــــــال 

السابقة.
مثل منو؟

سعد الدهش ونايف الراشد ومسلسل 
«عائلتـــي» و«عمر الشـــقا» وفجر 

السعيد وباسم عبداألمير وزهرة 
اخلرجي ومصعب الفيلكاوي.

معقولة كل األسماء ما قدرت 
عليك؟

اهي موسالفة ما قدروا 
لكنـــي كنت فـــي فترة 
الدراســـة وما حبيت 
امثل في هالوقت وكل 

شي يجي بسرعة 
يـــروح بســـرعة 
ومثل ما قلت لك 
االيام الياية راح 
تشوفني ممثل.

صالح الراشد يقدم  «رايكم شباب» بالجبس!
انكسرت قدمه وتمزقت األربطة

رزان مغربي مذيعة في «ليالي المدينة» وتواصل «لعبة الحياة»
بيروتـ  ندى مفرج سعيد

تخوض االعالمية رزان مغربي جتربة 
التمثيل املسرحي للمرة االولى، حتمل عنوان 
«ليالي املدينة» وجتسد خاللها دور مذيعة 
تبحث يوميا عن مشــــاكل املدينة وحتاول 
ايجاد حلول لهــــا. رزان التي تعاقدت على 
تصوير اكثر من برنامج على اكثر من قناة 
فضائية، تستكمل تصوير برنامج املسابقات 
«لعبة احلياة» ملدة عام كامل، كما تســــتعد 
لتصوير اجلزء الثاني من مسلســــل «بيت 
العيله» وتدخل رزان استديوهات املؤسسة 
اللبنانية لالرسال لتقدمي برنامج «برفيكت 

برايد» في موسمه الثاني.
 وتقــــول رزان ان موافقتها على تقدمي 
العمل جاء لكون فكرته جديدة وســــيضم 
مجموعة من الفتيات والشباب ومعهم والداتهم 
ليقمن بدور احلموات الختيار شريكة احلياة، 
ويتابعن عن قرب اهم صفات شريكة حياة 
اوالدهن، وفي النهاية يختار كل منهم زوجة 
املستقبل. وفي الوقت الذي تستعد فيه رزان 
لطرح اغنية سينغل اكدت تراجعها عن فكرة 
اصدار البوم غنائي كامل حاليا، مشيرة الى 
انها تتعامل مع الغناء من مبدأ الهواية لذلك 

طرحت البوما وصورت اغنيتني فقط.
ونفــــت رزان ان يكــــون برنامج «لعبة 

احلياة» مفبركا، خاصة انه مراقب عامليا كون 
فكرته مراقبة ويقدمه مذيعون رجال في كل 
انحاء العالم فيما هي االستثناء الوحيد، اما 
املتسابقون فقد نشأت بينهم عالقات صداقة 
وحب في وقت قصير جدا، وبعضهم نشــــأ 
بينهم قصص حب حقيقية، مشيرة الى ان 
من يشاهد كواليس البرنامج سيدرك جيدا 
ان ما يحدث على الشاشــــة حقيقي وليس 
متثيال. واعتبرت ان عرض البرنامج على 
مدار عام كامل مرهــــق، لكنها حتاول بقدر 
االمكان تصوير احللقات بشكل مجمع حتى 
تتفرغ العمالها االخرى، معتبرة ان االنتهاء 
من البرنامج ملدة سنة مناسبة جدا لبرنامج 

بحجم وضخامة «لعبة احلياة». 
واكدت رزان استعدادها لتقدمي برنامج عن 
«بيوت النجوم» ومت تطوير الفكرة بحيث 
يتم التصوير مع الفنــــان في منزل عربي 
الطراز مثال يحبه او يفضله، ويوجد اجزاء 
مــــن التصوير في منزله. وحول عقدها مع 
قناة الـ «أم.بي.سي» اشارت رزان الى تغير 
بنوده اخلاصة باحلصريــــة لكن االولوية 
للمحطة في حال طلبتها، وقالت ان برنامج 
«آخر من يعلم» الــــذي تقدمه اليوم اروى 
عرض عليها، لكنها اعتذرت النها لم تشعر 

ان البرنامج يتناسب معها. 

تخوض تجربة التمثيل المسرحي للمرة األولى

رزان مغربي

البلوشي «سعيد» بصفقة «الحب» و«الهدامة»

سرقة إيناس الدغيدي في باريس

سالف: رومانسية «نور» و«مهند» 
دفعتني القتحام «آخر أيام الحب»

بشار جاسم
الشــــاب يوسف  املمثل 
البلوشي ســــعيد بتجربته 
األولــــى في مسلســــل آخر 
صفقة حب ومسلسل الهدامة 
وعن هذه املشــــاركة يقول: 
أنا سعيد جدا بهذه التجربة 
كونها التجربة األولى لي في 
هذا املجــــال الفني الطويل، 
خصوصا من خالل مشاركتي 
مع مخرج متميز مثل املخرج 
الشــــمري من  محمد دحام 
خالل متثيلي لبعض املشاهد 
في مسلسل الهدامة وبعدها 
شاركت في مسلسل «آخر 

صفقــــة حب» والذي من خالله اعطاني املخرج محمد دحام دورا أكبر 
من خالل املساحة واحلدث. ويختتم حديثه قائال: كل الشكر للملحن 
فهد الناصر والفنان محمود  بوشهري واملخرج محمد دحام  الشمري 

على هذه الفرصة التمثيلية وثقتهم بي.

القاهرة ـ سعيد محمود
املخرجة  تعرضـــــت 
إيناس  املثيـــرة للجـــدل 
الدغيدي ملوقف ال حتسد 
العاصمـــة  فـــي  عليـــه 
الفرنسيـــــة باريس، حيث 
قام مجهول بسرقة حقيبة 
التي حتوي كـــــل  يدها، 
ائتمان،  نقودها وبطاقات 

واألهم جواز سفرها.
الدغيـــدي  إينـــــــاس 
حاولت اخلروج من املوقف 
املتأزم، بالبحث عن زميلتها 
النجمة نبيلة عبيد، التي 
اكبر واشهر  صادفتها في 

شوارع باريس (الشانزليزيه) قبل تعرضها حلادث السرقة بأقل 
من ١٥ دقيقة، إال أن نبيلة كانت قد بعدت عن األنظار.

القاهرة ـ سعيد محمود
كشفت الفنانة السورية 
سالف فواخرجي ان جناح 
املسلسالت التركية املدبلجة 
الى العربية شــــجعها على 
الرومانســــية،  الى  العودة 
من خالل مسلسل «آخر أيام 
احلب» الــــذي عرض خالل 

شهر رمضان املاضي.
وقالت الفنانة السورية 
ان الدرامــــا التركية حققت 
جناحــــا كبيرا فــــي الوطن 
العربي، ألنهــــا ركزت على 
الرومانسية في ظل انشغال 
اغلب االعمال العربية بتقدمي 

الدراما االجتماعية، مضيفة ان جناح املسلسالت التركية التي حملت 
طابعا رومانســــيا مثل «نور» شــــجعها على العودة للرومانسية من 
خالل «آخر أيام احلب». ولفتت سالف الى انها راهنت على الرومانسية 
في دراما رمضان املاضي، خاصة اننا اصبحنا نعاني من قلة االعمال 
التي تخاطب هذا اجلانب لدى املشاهدين معتبرة ان السينما والدراما 
العربية هي األصل في تقدمي الرومانسية. وأشارت سالف الى جناح 
«آخر أيام احلب» مع ما يقال من أن  الدراما التركية خطفت اجلمهور 
العربي برومانســــيتها، مؤكدة انها تشعر بسعادة ال توصف بردود 
األفعال التي تلقتها حول املسلسل من داخل الوسط الفني وخارجه.

واشادت الفنانة السورية بالتعاون املصري ـ السوري باملسلسل، 
باعتباره منوذجا للعمل الفني املشترك بني الدول العربية، وقالت هذا 
التعاون مفيد ومشجع، ألن املسألة ليست منافسة بني مصر وسورية، 

لكنها مباراة فنية ووجود اعمال مشتركة امر جيد.

امتدح تجربته مع المخرج محمد دحام الشمري

يوسف البلوشي

إيناس الدغيدي

سالف فواخرجي


