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دكتور في معهد املس����رح 
قاعد يعام����ل طلبته بفوقية 
ويتطنز عل����ى املعهد بس ملا 
يردون عليه يخلي نفسه يكسر 
»اخلاطر« علشان ال يشتكون 
عليه... يا غريب كون أديب!

منت���ج »انده���ش« وايد 
م���ن حجوزات مس���رحيته 
اللي   املعروض���ة هاألي���ام 
ما دخلها غير 20 ش���خص 
البخ���ل موزي���ن  فق���ط.. 

ياحلبيب!

عل���ى  ي���دور   ممث���ل 
 واس���طة علش���ان تخليه 
يش���ارك في عم���ل درامي 
خليج���ي جدي���د بعدم���ا 
مخرج���ه  ان   »ح���س« 

ما يبيه... اهلل يعينك!

معاملة حجوزات واسطة

أروى تتوسط نايف الراشد وسمية اخلشاب

راشد املاجد

اإلعالمية فاطمة الطباخ وفي اإلطار املخرج غافل فاضل

بين قصة حب قديمة وجائزة »صاحب أكثر مشاكل فنية«

نايف الراشد يكشف أسراره للجمهور 
وسمية الخشاب »آخر من يعلم« الليلة

يحل كل من النجمني املنتج واملمثل نايف الراشد 
واملمثلة سمية اخلشاب، ضيفني على برنامج »آخر 
من يعلم« في حلقة خاصة جتمعهما معا وتعرض 

.»MBC1« الليلة على شاشة
 فف���ي خانة حلفاء أروى الس���ريني واملقربني 
من سمية اخلشاب، تقوم ثريا احلسيني صديقة 
سمية من األردن بتس���ريب معلومات عن طباع 
سمية وعاداتها وعالقاتها بأصدقائها، فيما تقوم 
كل من صديقتيها: املخرجة بتول عرفة، والدكتورة 
مبعهد التمثيل سميرة محسن بتوفير معلومات 
خاصة عن حياة سمية املهنية وبداياتها على طريق 

النجومية وعالقتها بالوسط الفني. 
وفي املقلب اآلخر يجتمع ثالثة حلفاء سريني 
ألروى مقربني من نايف الراشد وهم قريبه عيسى 
الشمراني املطلع على أعماله، باإلضافة إلى صديق 
طفولت���ه علي العنزي، واملمثلة فاطمة العبداهلل 

التي شاركت نايف في العديد من األعمال. ووسط 
حيرة النجمني ورغبتهما مبعرفة مصادر معلومات 
أروى التي متدها ب���أدق التفاصيل عن حياتهما 
الفنية والشخصية، يظهر الضيفان جنوميتهما 
في مجال آخ���ر ال يعرف���ه جمهورهما وهو كرة 
السلة، فيخوضان معا مباراة ودية في األستوديو 
وسرعان ما تبدأ املفاجآت بالظهور تباعا مع تسلم 
س���مية باقة ورود مع رسالة حب، في إشارة إلى 
أول قصة حب عاش���تها ف���ي مراهقتها، ومن ثم 
ظهور عصفوري كناري في األس���توديو، يعقب 
ذلك تس���لم نايف جلائزة »صاحب أكثر مشاكل 
فنية«، باإلضافة إلى العدي���د من املفاجآت التي 

يخبئها »آخر من يعلم« لضيوفه. 
يذكر أن برنامج »آخر من يعلم« يعرض على 
شاشة MBC1 كل يوم اثنني في متام الساعة 11:00 

ليال بتوقيت السعودية. 

أكدت أنها ال تنسى فضل تلفزيون الكويت عليها

الطباخ: اعتذرت عن »الشمس ال تشرق مرتين« ألسباب خاصة!
مفرح الشمري

اعتذرت االعالمية فاطمة الطباخ عن 
عدم املشاركة في املسلسل االجتماعي 
»الشمس ال تشرق مرتني« من اخراج 
غافل فاضل الس���باب خاصة مثلما 
قالت في هذه الدردشة بينما تواصل 
تقدمي برنامجها املنوع »ماسنجر« عبر 
اثير كويت fm يومي االحد واالربعاء 
من كل اسبوع مؤكدة انها ال تنسى 
فضل تلفزيون الكويت عليها فإلى 

التفاصيل:
فاطمة شخبارچ؟

احلمد هلل.
مبروك على جائ��زة افضل ممثلة 
دور ث��ان ف��ي مهرجان ايام املس��رح 

الشبابي؟
اهلل يبارك بعم���رك وهاجلائزة 
اهديها الى اسرة فرقة اجليل الواعد 
وعلى رأسهم د.حسني املسلم وجميع 
منتسبي هذه الفرقة اللي اعتبر من 
مؤسسيها، وانا سعيدة وايد بهاجلائزة 
اللي عطتني دفعة قوية الستمراري 

في املهرجانات املسرحية؟
يعني راح تش��اركني في مهرجان 

الكويت املسرحي الياي؟
ال واهلل بس ميكن ان شاء اهلل راح 
اكون متواجدة في مهرجان اخلرافي 

املقبل وامتنى من اهلل التوفيق.
طيب شخبار اعمالچ التلفزيونية؟

بع���د جناح دوري في مسلس���ل 
»رس���ائل م���ن صدف« ف���ي عيون 
العديد من  املشاهدين عرضت علي 
االعمال الدرامية وكان آخرها مسلسال 
اجتماعيا للمخرج القدير غافل فاضل 
اسمه »الشمس ال تشرق مرتني« وانا 
كنت سعيدة بهذه العروض اللي تدل 
على انني جنحت ف���ي اول جتربة 
تلفزيونية بس الرتباطاتي اخلارجية 
في برنامج »س���والفنا حلوة« اللي 
يعرض على شاشة قناة دبي اعتذرت 

عن عدم املشاركة.
بس مافي من هالعروض دور لفت 

انتباهچ؟

اكيد في ادوار لفتت انتباهي بس 
مثل ما قلتلك ارتباطاتي في »سوالفنا 
حلوة« وبرنامجي »ماسنجر« خلوني 
اعتذر عن جتسيد هاالدوار وبعدين 
انا مو مستعجلة اكيد راح ينعرض 

علي شي حلو في االيام الياية.
مسلس��ل  عن  اعتذرت��ي  ولي��ش 

»الشمس ال تشرق مرتني«؟
بصراحة السباب خاصة مع اني 
امتنى اش���تغل مع مخرج قدير مثل 
املخرج غافل فاضل بس هاالسباب 
اللي ما راح اقولها الي شخص هي 
اللي خلتني اعت���ذر وامتنى لطاقم 
العم���ل وللمخرج غاف���ل فاضل كل 

توفيق وجناح.
شخبار برنامجچ »ماسنجر«؟

ماش���ي حاله واملستمعني عرفوا 
اجواءه وقاعدين يشاركون فيه من 
خالل »الفيس بوك« وانا س���عيدة 
بهالتواص���ل م���ع جمه���وري اللي 
يعطيني القوة في االستمرار بتقدمي 
هذا البرنامج خاصة انه خفيف على 
قلوب املس���تمعني ونحاول في كل 
حلقة من حلقات���ه انها تكون احلى 
من احللقة اللي قبلها، وتضيف: اشكر 
طاقم البرنامج معاي اختي هبة يكن 
واملخرج بدر الرباح على املجهود اللي 
قاعدين يبذلونه خاصة انني اشارك 

في اعداد هذا البرنامج.
و»سوالفنا حلوة« شخباره؟

زين، وراح اس���افر بعد چم يوم 
حق بيروت لتصوير عدد من حلقاته 
وبصراحة هالبرنامج عطاني شهرة 
كبيرة في الوطن العربي وانا سعيدة 
باملش���اركة فيه بجانب زمالئي من 

شتى الدول العربية.
م��ا عن��دچ ش��ي ح��ق تلفزيون 

الكويت؟
في الوق���ت احلالي ال واهلل بس 
عمري ما راح انسى فضل تلفزيون 
الكوي���ت علي واللي ينس���ى فضل 
هالتلفزي���ون راح يكون صچ منكر 

حسنة.

ُصّورت في بيروت وستعرض قريبًا على الفضائيات

»الموعد الضايع« بين راشد الماجد ويارا

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
انتهى الفنان راش���د املاجد اجلمع���ة املاضية من 
تصوير أغنية »املوعد الضايع« مع الفنانة اللبنانية 
يارا، من كلمات س���اري وأحل���ان أحمد الهرمي ومن 
توزيع سيروس وكان التصوير استمر حتى ساعات 
متأخرة من الليل ف���ي منطقة املطاحن في العاصمة 
اللبنانية بيروت، وكان سبقه تصوير في طرابلس. 

وقد استغرق التصوير قرابة 
أيام، وقامت بإخراج  األربعة 

هذا العمل املخرجة اللبنانية 
ليلى كنعان. وسيتم عرض 
الفضائيات  الڤيديو على 

ف���ور االنتهاء م���ن عملية 
املونتاج بعد أن مت تسجيل 
األغنية في مملكة البحرين. 

من جانب اخر ينشغل املاجد 
حاليا بالتحضير أللبومه اجلديد املقرر 

طرحه نهاية هذا العام حيث س���يركز فيه 
على أعمال اجتماعية نوعا ما، جريئة بعيدة 

كل البعد عن املواضيع الرومانسية والكالسيكية 
التي قدمها املاجد في السابق.

وسيكون نصف األلبوم أغنيات خليجية والنصف اآلخر 
أغنيات عربية إحداها باللهجة املصرية من أحلان وليد سعد وأخرى 
باللهجة اللبنانية من أحلان طارق أبو جودة والتي مت تس���جيلها 
في استديو جان ماري رياش���ي في بيروت. وهناك أسماء ثابتة 
سيتعاون معها سواء على صعيد اللحن أو الكلمة ومنهم أحمد 
الهرمي، وليد الشامي، أحمد علوي، ناصر الصالح، عوض نفاع، 

سهم وفايز السعيد. 
يذكر ان الفنان راشد املاجد سيشارك في حفالت عيد األضحى 
ف���ي بيروت واعدا جمهوره بالعدي���د من املفاجآت، حيث من 
املق���رر أن يقام احلفل اليوم الى جانب الفنان العراقي ماجد 

املهندس، وسيتم نقله على قناة »وناسة«. 

يارا


