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الفنية

مطرب���ة بعدم���ا صارت 
انها حتقق  ممثلة »أمنيتها« 
طموحها الفني باملشاركة في 
فيلم استعراضي علشان تثبت 
 للناس انها فنانة ش���املة.. 

اهلل كرمي!

طموح
مقدم برام����ج »اختلف« مع 
مس����ؤوله بالقن����اة بعد رفضه 
تقدمي أحد البرامج املنوعة ألنها ما 
تضيف له شيء ويفكر باالنتقال 
ألن القناة ما تعرف قيمته مثل ما 

يقول... خير إن شاء اهلل!

انتقال
مع����دة برام����ج إذاعي����ة ما 
»سلمت« من لسان فريق عملها 
بعد وصلة املدح اللي قالتها بحق 
أحد ضيوفها بالبرنامج علشان 
الياية..  يضّبطها بأنش����طتهم 

تستاهلني!

مدح

البرنامج حصل على أعلى نسبة مشاهدة على »الوطن«

محمد المساعيد: هذي أسباب 
توقف »فوضة وال موضة«!

روبي: تحررت من أداور اإلغراء

اثنني باالضافة الى فقرة »شارع 
التي أقدمها كل يوم  هوليوود« 

خميس.

احللقات األسبوعية في البرنامج 
وأنا شخصيا تشرفت في تقدمي 
فقرة »إجنازات املعاقني« كل يوم 

بشار جاسم
املمي���ز بطلته محمد  املذيع 
املس���اعيد مش���غول هذه األيام 
بتصوير برنام���ج »فوضة وال 
موضة« باالضاف���ة الى برنامج 

»صباح الوطن«.
املس���اعيد صرح ل� »األنباء« 
عن أس���باب توقف »فوضة وال 
موضة« بالفت���رة املقبلة حيث 
يقول: برنامج »فوضه وال موضه« 
عرضنا منه 86 حلقة مبعدل 5 
مواس���م حيث ان���ه حصل على 
أعلى نس���بة مشاهدة على قناة 
»الوطن« وهذا التصريح بحسب 

مدير القناة أحمد الدوغجي.
ويضيف: نحن حاليا بصدد 
تق���دمي برنام���ج جدي���د بإطار 
تلفزيون الواقع كنوع من التجديد 
لدى املشاهدين وسيكون بنفس 
مستوى قوة »فوضة وال موضة« 

أو أكثر قوة.
أما عن تفاوت مستوى قوة 
احللق���ات فيقول: هذا الش���يء 
متعمد من قب���ل املخرج خالد 
الرفاعي لكي ال يشعر املشاهد 
بامللل ويستلذ بجميع مستويات 
احللقات سواء للفنانني أو عامة 

املجتمع.
وعن فقرات برنامج »صباح 
الوطن« اجلديدة فيقول: كثفنا 

القاهرة ـ سعيد محمود
نف���ت الفنانة املصرية روبي م���ا تردد مؤخرا 
حول زواجها س���را من رج���ل أعمال خليجي بعد 
أن وعدها بأن ينتج لها فيلما اس���تعراضيا تقوم 
ببطولته، معربة عن استيائها الشديد إزاء ما قيل 
إنها تقضي معه ثالثة أيام بأحد القصور الفارهة 

مبدينة الرحاب )شرق القاهرة(.
يأتي ذلك في الوقت الذي كش���فت فيه الفنانة 
املصرية أنها ستتحرر من أدوار اإلغراء التي ارتبطت 
باسمها، وذلك من خالل أحدث أفالمها الذي تكشف 

تفاصيله قريبا.
وقالت روبي إن ما نش���ر عل���ى بعض املواقع 
اإللكتروني���ة عار عن الصح���ة وال ميت للحقيقة 
بصلة ألنها ال ميكن أن تتزوج بهذا الشكل، الفتة 
إلى أنها ليست املرة األولى التي تعاني منها من تلك 
الش���ائعات، حيث سبق أن قيل إنها تزوجت سرا 

دون علم أسرتها من رجل أعمال مصري.
وأكدت أنها فكرت أكثر من مرة في مقاضاة كل 
من يردد شائعة متس حياتها الشخصية ألن لكل 
إنس���ان خصوصيته في حياته التي ال يرغب في 
أن يتطرق لها أي شخص، ولكن بعض الصحف ال 

حتترم حياة الفنان وتعتبرها مستباحة.
ولفتت إلى أنها تلجأ إلى التنكر بهدف اخلروج 
للتس���وق أو للنزهة مع صديقاتها، حيث ترتدي 
»كابا ونظارة سوادء«، حتى ال يعرفها أحد، وحتى 
تبتعد عن عيون الصحافة التي تترصد لها لتختلق 

بعض الشائعات املفبركة عنها.
وعادت روبي وقالت إنها حتترم أي شخص يكتب 

عنها خبرا صحيحا مهما كانت خطورة تس���ريبه 
على حياتها الش���خصية، مضيفة أن »الصحافي 
هو من يبحث ع���ن اخلبر الصحيح ويخرجه من 
جعبة الفنان رغم حرص الفنان على تكتمه، فهذه 

هي الصحافة الصادقة«.
من جهة أخرى، كشفت الفنانة املصرية أنها تقوم 
حاليا بالتحضير ألكثر من مشروع فني جديد، فضال 
عن تلقيها دورات تدريبية مكثفة في التمثيل، حيث 
إنها تخوض أكثر من جتربة سينمائية جديدة في 

الشكل واملضمون خالل الفترة املقبلة.
واكدت أن أول فيلم ستبدأ تصويره ستخرج به 
عن نطاق اإلغراء، نافية في الوقت نفسه أي علم 
لها بفيلمي »الشوق« و»املولد« واللذين تردد أنها 

ستقوم ببطولتهما.
وأوضحت أنها ستجسد شخصية فتاة تعيش 
في منطقة عشوائية وتتعرض للكثير من املشاكل 
بسبب الفقر والتطلعات حلياة أفضل، ولكنها تظل 
متمس���كة بالعادات والتقاليد الشرقية، الفتة إلى 
أنها ستعلن خالل الفترة القادمة عن كل تفاصيل 

الفيلم.
كما نفت روبي مشاركة شقيقتها الصغرى كوكي 
في هذا الفيلم، ألنها تس���تعد هي األخرى خلوض 
جتربة سينمائية جديدة، ولكن العمل مازال قيد 

التنفيذ وفي مرحله االستعداد.
أما الفيلم اآلخر فهو من تأليفها، وجتس���د من 
خالله شخصية الفتاة املتحررة خريجة اجلامعة 
األميركية التي تكسر كل قيود العادات والتقاليد 

التي تعوقها لتحقيق أحالمها.

محمد املساعيد

عبداللطيف القرقاوي بعد تسلم الدرع التكرميية وبجانبه د.عبدالرحمن غندور وزينة حبيب ومن برنامج »ڤيتامني« سامية يوسف

نيكول سابا

»اليونيسيف« كّرمت قناة دبي وبرنامج »ڤيتامين« 

جديدها ألبوم غنائي ومسلسل »الحب الممنوع«

القرقاوي: نسعى دائمًا إلى المساهمة في الحمالت اإلنسانية

نيكول سابا: مازلت صاحبة القرار في كل ما أقوم به

الطفل في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، عن فئة التلفزيون حول 
موض���وع بدانة األطف���ال التي 
تعتب���ر من املش���اكل الصحية 
الت���ي تواجه األطفال  اجلديدة 
بسبب تغير ظروف احلياة مع 

النمو االقتصادي.
ومتنى املدير اإلقليمي لإلعالم 
ملنظمة اليونيسيف للطفولة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
أن تثمر الش���راكة مع قناة دبي 
ومؤسس���ة دبي لإلعالم، كراع 
وشريك إعالمي مهم، في املساهمة 
في التركيز على قضايا لها عالقة 
مبشاكل الطفولة، وإيجاد احللول 

الناجعة لها.
فيما أكدت زينة حبيب مسؤولة 
اإلعالم والش����راكات في منظمة 
اليونيسيف عن منطقة اخلليج 
أن هذه اجلائزة هي تعبير بسيط 
اليونيسيف وتقديرها  عن شكر 
للمس����اهمة في احلمل����ة التي مت 
إطالقها في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة للحد من مشاكل البدانة 
لدى األطفال، مشيرة إلى أن جائزة 
اليونيسيف اإلقليمية للعام املقبل 
ستتناول حقوق األطفال في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، خاصة أن 
العالم يحتفل بالذكرى العشرين 
التفاقي����ة حقوق الطف����ل في 20 

نوفمبر 2010.

هل مازلت صاحب��ة القرار في 
كل ما تقومني به بعيدا عن تدخالت 

مدراء األعمال؟
أنا سيدة القرار وأنا من يقول 
»هذا أريده وهذا ال أريده«، ال أحد 
يفرض ش���يئا علي واحلمد هلل 

قراراتي حتى اليوم صائبة.
باملخرج��ني  عالقت��ك  كي��ف 

واملنتجني املصريني؟
لست وصولية وال أبني عالقاتي 
على املصلحة، أسلوبي ليس كذلك 

وهذا األمر يقّدره اآلخرون.

اللهجة المصرية

يؤخذ عليك انك تتحدثني اللهجة 
املصرية عندم��ا حتلني ضيفة في 
البرامج التلفزيوني��ة املصرية، ما 

ردك؟
في فترة من الفترات تقّصدت 
الكّتاب  ألف���ت نظ���ر  ذلك ك���ي 
واملخرجني املصريني الى إتقاني 
اللهجة املصرية، لكن حتى اليوم 
أجد نفسي ال ش���عوريا أحتدث 
املصرية عندما أكون مع أشخاص 
مصريني، خالص لس���اني تعود 
ذلك مع العل���م بأني تأقلمت مع 
طريقة العيش واحلياة في مصر 
بكل تفاصيلها، لدرجة ان بعض 

املصريني يخالونني مصرية.
»فارس أحالمي« هو ثالث كليب 
لك مع املخرج يحيى س��عادة. ملاذا 

ال تتعاونني مع سواه؟
يحيى مخرج مبدع وال يكرر 
نفسه، لذا كليب »براقعي« مختلف 
عن كليب »طبعي ك���ده« مثلما 
كليب »فارس أحالمي« مختلف 
عن الكليبني السابقني، ولكن اليوم 
الذي أشعر فيه بأننا وقعنا في 
التكرار وما عدنا نقدم شيئا جديدا 
ومختلفا، س���أتعاون مع مخرج 
آخر واالكيد ان يحيى س���يتفهم 

وجهة نظري.
ما جديدك اليوم؟

ألبوم كامل ومسلسل لبناني 
بعن���وان »احلب املمن���وع« من 
تأليف املمثلة ريتا برصونا في 
اول جتربة كتابية لها، أما البطولة 

فأتقاسمها مع باسم مغنية.
ما ال��ذي جعل��ك توافقني على 

العرض؟
مضى وقت على عدم اطاللتي 
ف���ي عمل لبنان���ي وحتديدا منذ 
مشاركتي في سلسلة »حواء في 
التاريخ«، واذا كنت وافقت على 
مسلس���ل »احلب املمنوع« فألن 
ريتا برصونا كتبت القصة بشكل 
رائع جدا، فضال عن أني أحببت 

املوضع وواقعيته.
أجور التمثيل في لبنان متدنية 

خالفا ملصر، ألم تفكري بذلك؟
بودي أن أشارك في عمل لبناني 
جيد ل���ذا قبلت التضحية بأمور 

كثيرة من بينها االجر املادي.
القلب ما أخباره اليوم؟

فقط اق���ول اني اعيش اليوم 
عالقة حب، أما موضوع الزواج 
فلن أحتدث عنه اال حني تصبح 

االمور في منتهى اجلدية.

كل عام على موضوع محدد له 
عالقة بحقوق األطفال، في الوقت 
الذي مت في���ه اختيار مواضيع 
هذا العام ف���ي مجاالت الصحة 
التوجهات  والتعليم وتغيي���ر 
املسلكية، ضمن أربع فئات هي 
اإلذاعة، الصحافة  »التلفزيون، 
املكتوبة، اإلنترنت«، حيث نالت 
قناة دبي جائزة اليونيس���يف 
اإلقليمي���ة للعام 2009 حلقوق 

إلى املش���اركة  العربية  اإلعالم 
الفاعلة في دعم برامج املنظمة 
الدولية وتس���ليط الضوء على 

نشاطاتها املتعددة.
من جهته أشار د.عبدالرحمن 
غن���دور املدير اإلقليمي لإلعالم 
ملنظمة اليونيسيف للطفولة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
إلى أن اجلائزة بدأت منذ ثالث 
س���نوات، من خالل التركيز في 

معرب���ا عن س���عادته بنيل 
جائ���زة  ڤيتام���ني  برنام���ج 
الطفل في  اليونيسيف حلقوق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
متوجها بالشكر إلى القائمني على 
هذه اجلهود اإلنسانية والصحية 
والتي تساهم في إيجاد احللول 
لعدد من املش���اكل التي يعاني 
منها األطفال حول العالم، داعيا 
في الوقت نفسه جميع وسائل 

في مص���ر بينما حني ذهبت الى 
هناك قبل 6 سنوات ومثلت مع 
عادل إم���ام قامت قيامة البعض 
ان���ي تركت لبنان  علّي واعتبر 
وتخلي���ت عنه فيما قال البعض 
اآلخر انه لو عاد إليه األمر لكان 
رفض متثيل الدور الذي مثلته، 
سمعت كل هذا الكالم في حينه 
بينما اليوم أرى اجلميع متحمسا 
لفكرة التمثيل في مصر، ليوفقهم 
اهلل لك���ن حبذا لو ان البعض ال 

يروح يتكلم كيفما كان.

بحثي عن النوعية وعن عمل جيد 
يطورني ويدفع بي الى األمام، كان 
ميكن ان يكون في أرشيفي اليوم 
العديد من األفالم، إال أني ضحيت 
بالوقت الى ان أتاني فيلم »ثمن 
الذي حظيت فيه  دستة أشرار« 
مبساحة متثيلية جيدة وتركيبة 

دور جميلة جدا.
م��ا تعليقك على توج��ه الكثير 
من الفنان��ات اللبنانيات الى مصر 

بغرض التمثيل؟
الكل اليوم يحذو حذوي، الكل 

انني بقيت أرفض عروضا وأدوارا 
سطحية الى ان وفقني اهلل ببعض 
األش���خاص الذين عرضوا علي 
أدوارا جي���دة تبرز الى حد ما ما 
ف���ي داخلي من طاق���ة متثيلية، 
لعبت هذه األدوار وأثبت موهبتي 
و»كّرت السبحة« وصار كثيرون 
يقولون ان نيكول حتسن اختيار 

أدوارها.
الدمناركية«  بعد »التجرب���ة 
بقيت 3 س���نوات قب���ل ان أكرر 
التمثيل وهذا دليل على  جتربة 

دبي: اس���تقبل عبداللطيف 
القرقاوي مدير قن���اة دبي في 
مكتبه، كال م���ن د.عبدالرحمن 
غن���دور املدير اإلقليمي لإلعالم 
اليونيس���يف للطفولة  ملنظمة 
في الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، وزينة حبيب مسؤولة 
اإلعالم والش���راكات في منظمة 
اليونيس���يف منطقة اخلليج، 
وذلك مبناسبة تسليمه جائزة 
اليونيسيف اإلقليمية للعام 2009 
حلقوق الطفل في الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا، والتي نالتها 
قناة دبي وبرنامج ڤيتامني عن 
فئ���ة التلفزيون حول موضوع 

بدانة األطفال.
وبهذه املناسبة اكد عبداللطيف 
القرقاوي قائال: قناة دبي وجميع 
قنوات مؤسس���ة دبي لإلعالم 
تسعى إلى املساهمة في احلمالت 
التوعوية على كل املس���تويات 
والتي تساهم في االرتقاء بالسلوك 
العام للمشاهدين، في الوقت الذي 
حترص فيه دائما على االهتمام 
بالطفولة بشكل عام، من خالل 
تقيد العديد من البرامج واملواد 
اإلعالمية في هذا املجال، أو من 
الرعاية والدعم اإلعالمي  خالل 
للحمالت والبرامج التي تنفذها 
اجلهات الصحية واالجتماعية 

احمللية واإلقليمية والعاملية.

بيروت ـ بولين فاضل
رغم حتديات كثيرة وجدتها 
امامه���ا الفنان���ة نيكول س���ابا 
بع���د خوضها فيل���م »التجربة 
الدمناركية« مع النجم عادل امام، 
ورغم تشكيك الكثيرين في قدرتها 
على االستمرار، استمرت وجنحت 
وحقق���ت النجومية املنش���ودة 

السيما في مصر. 
النجاح  التي لم يخل  نيكول 
بتوازنها وال جعل رجليها تعلوان 
عن االرض، تتابع اليوم مسيرة 
جناحاتها س���واء في التمثيل أو 
في الغناء وتؤك���د انها لم تكن 
ول���ن تك���ون يوم���ا وصولية، 
وستحاول أال تخطئ في اختياراتها 

وقراراتها.
التقته���ا في هذا  »األنب���اء« 

احلوار، فإلى التفاصيل:
عندما تراجعني ما حققته حتى 
اليوم، مباذا تشعرين وماذا تقولني 

لنفسك؟
أفرح كثيرا وحتى أرغب احيانا 
في اعطاء مكافأة لنفسي ألن ما 
وصل���ت اليه امن���ا وصلت اليه 

مبجهودي وتعبي.

الفن السابع

أما من فضل ألحد عليك؟
مصر لها فضل عليَّ وجتربتي 
مع عادل امام ه���ي التي فتحت 
امامي باب التمثيل والفن السابع، 
في النهاية جنوميتي تأسس���ت 

هناك.
دخولك مص��ر من خالل عادل 

امام الى أي مدى أتى في أوانه؟
اكيد اتى في اوانه، لذا احسنت 
انتهاز الفرصة، ولو كنت سأقف 
اليوم للمرة االولى امام عادل امام، 
ملا فعل���ت اخلطوة الضجة التي 
فعلتها قبل س���ت سنوات، ألنه 
في ذلك الوقت لم تكن قد دخلت 
مصر سوى نور اللبنانية وقبلها 
بس���نوات عدة ليز سركيسيان 
ومادل���ني طبر، الي���وم اخلطوة 
صارت عادية واعتقد ان مبادرة 
الفنان عادل امام الى االتيان بي 
الى مصر هي التي جعلت املنتجني 
واملخرجني يفكرون في االستعانة 

مبمثالت من خارج مصر.
ملاذا لم يك��رر عادل إمام طلبك 

الى افالم ثانية؟
ب���ل طلبني للحل���ول ضيفة 
شرف في احد افالمه، اال ان جرأة 
دوري أو املشاهد التي أطل فيها 
جعلتني أعتذر عن عدم املوافقة، 
وقد ش���رحت ل���ه وجهة نظري 

وتفّهمها.
في بداية جتربتك الس��ينمائية 
ش��ّكك البع��ض في قدرت��ك على 
االس��تمرار ورأى ان فيلم��ك مع 
عادل إمام ليس سوى جتربة ومتر، 
ماذا كانت ردة فعل��ك عندما كنت 

تسمعني كالما من هذا النوع؟
كنت أقول انه س���يأتي يوم 
وأثب���ت للبع���ض ان موهبتي 
تخولني لالستمرار، وما حصل 
بعد »التجرب���ة الدمناركية« هو 

روبي


