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علي جنم يدخل القفص الذهبي
أحمد الفضلي

اعلن مقدم البرامج في إذاعة محطة 
»املارينا اف ام« علي جنم عن دخوله 
للقفص الذهبي، حيث قام مساء أمس 

األول »األربعاء« ببث صورة لعقد قرانه 
عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل 
االجتماعي »انستغرام« وهو يقوم بتوقيع 

عقد زواجه. 
ولم يكشف املذيع الشاب عن هوية شريكة 

حياته ومن املرجح ان تكون من خارج 
الوسط اإلعالمي، وتلقى جنم العديد من 
التهاني والتبريكات من أصدقاء الوسط 
اإلعالمي والفني من الفنانني والفنانات 
ممن قام باستضافتهم خالل برنامجه 

الرمضاني اإلذاعي »منيو«. 
كما قام جنم بكتابة رسائل شكر عبر 

حسابه جلميع من شاركه في التحضير 
واالعداد لبرنامج »منيو« أو ساهم بأي دور 

فيه، وجاء شكره تعبيرا عن سعادته مبا 
حققه البرنامج من جناح جاء ثمرة جلهود 

كبيرة من قبل القائمني عليه على امتداد 
احللقات الثالثني التي بثت في ايام شهر 

رمضان. 
ووجه جنم الشكر أيضا لضيوف البرنامج 

الذين ساهموا في جناحه من خالل ما 
ذكروه من تصريحات تطرقوا من خاللها 

للحديث عن أعمالهم الرمضانية، خصوصا 
ان هذا العام شهد وجود العديد من األعمال 

الدرامية وكذلك اخلالفات الفنية.
علي جنم أثناء عقد قرانه

وجّه شكره إلى جميع من ساهم في جناح »منيو«

سعد رمضان لـ »األنباء«: مشروع لزيارة الكويت 
Soni Malaj وانتظروا مفاجأتي مع األلبانية

من خالل كليباتهم كمخرجني 
البان صورة مختلفة عن ما 
تقدم لي عادة، وأيضا طرحت 
فكرة الديو بينهما، وكان أن 
صورت أغنية حملت عنوان 
»إحساسك صنم« ثم صورت 
أغنية ثانية منذ فترة وجيزة 

في البانيا سأطرحها في عيد 
الفطر وهي كلمات الش����اعر 
منير ب����و عس����اف واحلان 
هشام بولس وتوزيع مارك 

عبدالنور.

ما الذي سيمنحك إياه 
هذا الديو؟

٭ ال ش����ك ان الديو سيكون 
مبثاب����ة بصمة ف����ي حياتي 
الفنية على انني قدمت عمال 
م����ع فنان غربي ف����ي أغنية 
اعتمدت املوس����يقى الغربية 
احملترفة وليس التجارية التي 

تطرح اليوم.

متى ستطرح أغنيتك 
اجلديدة والديو؟

٭ خالل هذه الفترة سأطرح 
األغني����ة الصيفية اجلديدة 
وامتنى ان يحبها الناس، أما 
بالنسبة للديو، فسياستي هي 
عدم طرح اغان بشكل متتال، 
أفكر ف����ي جمع األغاني التي 
ألبوم  طرحتها مؤخ����را في 
غنائي واحد، وقد أطرح الديو 

الحقا ك�»سينغل«.

ما الكلمة التي تقولها 
للجمهور الكويتي؟

٭ أن����ا لم أقم بع����د بزيارة 
الكويت، لكن هنالك مشروع 
لزيارة قريبة خاصة ان عالقة 
صداقة تربطني بالكثيرين، 
وهنالك صداقة جتمعني أيضا 
مع خال����د أو صخر منذ أيام 
»ستار اكادميي« وقد التقينا 

منذ فترة، حيث زار لبنان.

األلبانية وكيف مت 
االتفاق على الديو؟

الفنانة  ٭ تواصل����ت م����ع 
األلباني����ة عب����ر اإلنترن����ت 
وس����ألتني عن س����بب عدم 
تصوي����ر كليباتي في بلدها 
األم البانيا، حيث سينقلون لي 

بيروت- ندى مفرج سعيد

دخل سعد رمضان الوسط 
العريض،  الب����اب  الفني من 
السيما ان مشاركته في برنامج 
الهواة »ستار أكادميي 5« الذي 
قدم له فرصة ذهبية استحقها 
المتالكه موهبة فنية عالية 
وحض����ورا ممي����زا. واليوم 
يتحضر سعد إلطالق أعمال 
جديدة منها أغنية صيفية مت 
تصويرها في البانيا وايضا 
يحضر إلط����الق ديو غنائي 
سيجمعه مع الفنانة األلبانية 
Soni Malaj ويتوقع ان يحمل 
له بصمة فنية مميزة. »األنباء« 
التقت س����عد رمضان وكان 

احلوار اآلتي:

ما جديدك؟
٭ مفاج����أة هي عب����ارة عن 
ديو غنائي س����يجمعني مع 
الفنانة األلباني����ة املعروفة 
SONI MALAJ، حيث سأغني 
باللهجة اللبنانية من كلمات 
الكردي فيما ستغني  صالح 
الفنانة باالجنليزية من كلمات 
شاعر الباني، وسيطرح الديو 
بنس����ختني األولى باللغتني: 
عربي – اجنليزي، اما النسخة 
الثانية فستتم ترجمتها الى 
اللغة األلبانية، وس����تكون 
موس����يقى الدي����و أقرب الى 
العاملي����ة وس����يتم تنفيذها 
البانيا، والعمل سيكون  في 
مختلفا عن كل ما قدمه سابقا 

في مسيرته الفنية.
كيف التقيت الفنانة 

سعد رمضان

ممثلة خليجية انغثت من 
طلبات احد املنتجني اللي 

مواعدها يعطيها دور 
في عمله اليديد اللي يبي 
يصوره االسبوع الياي 

لدرجة انها طرشت له مسج 
كتبت فيه الشرهة على من 
يشتغل معاك.. منتج بوربع!

ممثل طلب من أحد 
املنتجني زيادة أجره في 
مسرحيته اليديدة، بس 

املنتج رافض هالشي ألنه 
دوره ثانوي في املسرحية 

واألجر مناسب 
مثل ما يقول هاملنتج.. 

اهلل يعينك! 

ممثلة طلبت من زميل 
لها انه يدور لها واسطة 
كبيرة علشان تتصالح 

مع احد املنتجني بعد 
ما درت أنه راح 

ينتج عمل 
درامي هااليام.. 

خير ان شاء اهلل! 

واسطة  مواعيد  ثانوي

عباس النوري يدخل »عناية مشددة«
نفوذه، وزيادة ثروته، وهو 
من الشخصيات الرئيسية 

في املسلسل.
ويتن������اول »عناي������ة 
املواطن  مشددة« يوميات 
السوري اليوم، في ظل ما 
نشهده البالد، من تغيرات 
اقتصادي����ة، واجتماعية، 
وعنف، وت����دور أحداثه، 
حس����ب وس����ائل إع����الم 
سورية، في العام 2013-

2014 بني دمشق، الالذقية، 

وبيروت.
وكان النجم الس���وري 
عباس النوري أنهى تصوير 
دوره مؤخرا في سابع أجزاء 
السلسلة الشامية الشهيرة 
»باب احلارة« للمخرج عزام 
العادة حتت إشراف  فوق 
بسام املال، في حني يواصل 
التصوير مبسلسل »شهر 
زمان« من تأليف وإخراج 
زهير قنوع، بالتزامن مع 

»عناية مشددة«.

يقف النجم الس���وري 
عباس النوري هذه الفترة 
وألول م���رة أم���ام كاميرا 
املخرج أحمد إبراهيم أحمد، 
ليصور مشاهده األولى في 
مسلسل »عناية مشددة«، 
ويؤدي النوري العمل الذي 
كتبه عل���ي وجيه، ويامن 
احلجلي، وتنتجه شركة 
»قبنض«، شخصية »أبو 
معتصم«، هو رجل فاسد، 
عباس النورييستغل األزمة للتعزيز من 

زينة تتخطى أزمتها وتتواصل مع جمهورها 
وعز: أزمتي مع زينة ابتالء وستظهر احلقيقة قريباً أمام اجلميع

قضية نس����ب طفليها له إلى 
الشهر املقبل، وهي األزمة التي 
قررت أن تتخطاها الى حني 

حسمها.
وتستعد زينة الستئناف 
تصوير دورها في مسلسل 
»الوسواس« مع الفنان تيم 
حسن وسوسن بدر وأحمد 
رات���ب، واملخرج حس���ني 
صالح. من جانب آخر، حتدث 
الفن���ان أحمد عز عن تأثير 
أزمته م���ع زينة في اصداء 

املسلسل فقال: ال أمر بأزمات 
شخصية من األساس، لكنى 
مصاب بابتالء وادعاء، ورغم 
هذا أعيش حاليا في منتهى 
الس���عادة والراحة، ألني ال 
أخشى سوى اهلل، ولم يسبق 
أن خدع���ت اجلمهور بكلمة 
واحدة، ولكن أعود وأكرر: 
»ربنا مش بيضحك عليه«، 
حيث أل���زم الصبر في هذه 
املرحلة حلني ظهور احلقيقة 

قريبًا أمام اجلميع.

الفنان����ة زين����ة  ق����ررت 
التواصل مع اجلمهور بشكل 
مباشر عبر فيسبوك، وتويتر، 
وأنس����تغرام. وكتبت أولى 
تغريداتها عبر حسابها على 
فيس����بوك، قائلة: »أنا بقيت 
متقدمة قولولي مبروك«، ومن 
الثالثة  ثم نشرت حساباتها 

حتى يتابعها اجلمهور.
من ناحية أخرى، ما زالت 
أزمة زينة م����ع أحمد عز في 
زينةاحمد عزأروق����ة احملاك����م، إذ تأجلت 

نادين نسيب جنيم: ال أسامح أبداً في اخليانة.. ولست نادمة على شيء
قالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب 
جنيم: إن كل جناح يحققه زمالءها 

يستفزها ويزودها بطاقة كبيرة 
تدفعها لتطوير نفسها وتقدمي 

األفضل، كاشفة عن أنها لم تفكر في 
دخول مجال التمثيل وأنها رفضت 
األمر في البداية ألنها خجولة جدا، 

على حد قولها. وقالت نادين : إن لو 
بإمكانها أن تلغي شيئا في حياتها 

لكانت ألغت كل األشخاص الذين لم 
يستأهلوا أن تهتم بهم في حياتها 
ورغم ذلك أكدت إنها ليست نادمة 

على أي شيء عاشته. وردت الفنانة 
اللبنانية، حسب صحيفة الشرق 
األوسط اللندنية، االنتقادات التي 
لقيتها بسبب الدور الذي أدته في 

مسلسل »لو« وهو شخصية امرأة 
خائنة قالت: الشخصية التي لعبتها 

كانت متر بفترة ضياع أفقدتها 
توازنها العائلي، وفي احلقيقة ال شيء 
ميكن أن يبرر اخليانة الزوجية، وهذه 

هي الرسالة التي أردنا إيصالها في 
هذا املسلسل، مؤكدة انها من النساء 
التي ال تقبل خيانة الرجل لها وقالت 

في هذا الصدد: أنا ال أسامح أبدا، 
كما أنني ال أجد له مبررا أو سببا 

خليانتي.
نادين جنيم

الشيء الذي ينبض بال قلب

)أ( الماء
)ب( الساعة

هيفاء غاضبة وتقرر إلغاء حسابها على »إنستغرام«

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها 
بقرار اتخذته بش����أن حس����ابها الرس����مي على 
»انستغرام«، وبدا على هيفاء غضبها واستياءها 
الشديد من بعض التعليقات املخلة باآلداب والتي 
حتتوي على ألفاظ خارجة مما جعلها تنشر التالي، 
حسب موقع »النشرة«: »باي باي انستغرام قريبا 

جدا، هيك ش����عب بدو صور خنازير مش صور 
سوبر ستارز رجاء ال حاجة للتعليق حتت هذه 
الصورة ال يوجد ش����باب وال جمال فيها ليأكل 
قلوبكم حرقة انه مجرد شعار انستا، ال تقلقوا 
سيكون لدي حسابي اخلاص والشخصي على 

انستغرام ألصدقائي فقط، قول يلي بدي«.

هيفاء وهبي 

جريئة ومثيرة، لذلك أصبحت 
ال أهتم بتلك االتهامات أبداً.

ول����م تخف الفنان����ة، التي 
شاركت في املارثون الرمضاني 
املاضي مبسلس����ل »الس����يدة 
األول����ى«، تفكيرها في العودة 
للحجاب مرة أخرى، وأوضحت 
ذلك بقولها: أمتنى أن ينعم اهلل 
عليَّ بهذه اخلطوة مرة أخرى 

عبير صبري: ليست مشكلتي أني »حلوة« 
وأمتنى العودة إلى احلجاب

دومينيك حوراني تخطف األضواء من صافيناز
خطف����ت دومينيك حوران����ي األضواء خالل 
حضورها العرض اخلاص لفيلم »احلرب العاملية 
الثالثة« الذي أقيم في »مول العرب« في القاهرة. 
وفوجئ صناع الفيلم واجلمهور بوجود الفنانة 
اللبنانية، ما أثار دهشة اجلميع، خصوصا أنها 
املرة األولى التي حتضر فيها احتفالية سينمائية 
في القاهرة. وتردد أنها حضرت بدعوة من منتج 
الفيلم محمد السبكي الذي تعاونت معه قبال في 
فيلم »البيه رومانسي« ويعتبر أولى جتاربها في 

الس����ينما املصرية. كما تردد أن هناك مشروعا 
جديدا حتضر له مع السبكي، ما جعلها تأتي إلى 

القاهرة لالتفاق على التفاصيل النهائية.
وشهدت االحتفالية نفسها حضور الراقصة 
االستعراضية صافيناز لتهنئة صديقتها املطربة 
بوسي التي تشارك في الفيلم، إضافة إلى حضور 
كرمي محمود عبدالعزي����ز، وأبطال الفيلم أحمد 
فهمي وهش����ام ماجد وش����يكو، وبوسي وأحمد 

فتحي، واملخرج أحمد اجلندي.

في حياتي دون أي تسرع مني 
ويحسن خامتتي، وهذا دعائي له 

دائماً، وأثق برحمته عليَّ.

أعربت الفنانة عبير صبري 
عن استغرابها من االنتقادات 
التي دائمًا ما توجه لها، بتعمدها 
اإلثارة في أعمالها الفنية، مشددة 
على أنها ال تتعمد تقدمي إثارة أو 

جرأة في أي من مشاهدها.
وقال����ت عبير، في تصريح 
لها: لم أقدم مشاهد مثيرة في 
العام املاضي في مسلسل »مزاج 
اخلير«، فال يوجد سوى مشهد 
واحد فقط في املسلسل تلقيت 
هجوماً قاسياً عليه، عندما ظهرت 
مرتدية فوطة بعد االستحمام 
ونّعمت عقب قدمي بالرمل، وإذا 
كانت مثل هذه املشاهد العادية 
مستفزة للجمهور في رمضان، 
فم����ن األفضل ع����دم تقدمي أي 

مسلسل في الشهر الكرمي.
وأضافت: ال أتعمد أبداً تقدمي 
أي إث����ارة أو جرأة في أي دور 
أقدمه، وال أفكر بهذه الطريقة 
وليست مشكلتي أنني »حلوة«، 
وإذا ارتديت أي مالبس مكشوفة 
إنني  عبير صبري بنسبة بسيطة يقولون 


