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راغب عالمة حتت احلراسة املشددة بالقاهرة 

وهذا ما ينتظره في باريس

ش���هد حفل الفنان راغ���ب عالمة والفنانة 
مايا دياب في فندق »سيتي ستارز« بالقاهرة 
حضورا كثيفا من قبل العديد من الشخصيات 
املهمة في مصر والعالم العربي، وشهد احلفل 
إجراءات مشددة فرضتها إدارة الفندق حالت 
دون متكن بعض الصحافيني من الدخول للحفل 
وحالت دون متكن املصورين من تصوير الفنان 

راغب عالمة.
هذا ويستعد الس���وبر ستار راغب عالمة 
إلحياء حف���ل كبير في العاصمة الفرنس���ية 
باريس، وحتديدا في دار األوبرا. ونشر راغب 
عالم���ة مقطعا من الڤيدي���و يدعو من خالله 
جميع اجلاليات العربي���ة للقائه في باريس 
15 اجلاري، حيث سيحيي ليلة تذكر بعمالقة 
الفن العربي الذين حضروا أو وقفوا على هذا 
املسرح العريق، وهو سيسافر إلى باريس قبل 

يومني وذلك به���دف االطمئنان على جهوزية 
كل شيء والكشف عن التحضيرات اخلاصة 

باملسرح كما علمنا.
وكان راغب قد تس���لم درع العطاء واعلن 
عن سعادته باملشاركة في جمع مليون درهم 
إماراتي لتمويل أبح���اث أمراض القلب، التي 
تشرف عليها مؤسسة اجلليلة في دبي، كما كان 
من الفنانني القالئل الذين شاركوا في تشييع 
رئيس الوزراء اللبناني األسبق عمر كرامي، 
وظهر إلى جانب رؤساء احلكومات والوزراء 
ف���ي املأمت الذي أقيم ف���ي مدينة طرابلس في 

شمال لبنان.
يذك���ر ان راغ���ب عالم���ة س���يقوم الحقا 
بالتحضير لتصوير كلي���ب جديد من ألبوم 
»حبيب ضحكاتي« لكنه لم يستقر على اسم 

املخرج بعد.

راغب عالمة

»إنستغرام« رسالة توضح 
لل���زواج بها،  التقدم  طريقة 
مؤكدة أنه���ا لم تقبل الزواج 
من أى شخص إال إذا تقدم لها 
بطريقة غير تقليدية، حيث 
نش���رت رس���الة من خاللها 
توض���ح الطرق التي تريدها 
من ش���ريك حياته���ا للتقدم 
لطلب الزواج منها، حيث قالت: 

أثارت الفنان���ة اللبنانية 
روال سعد االنتقادات بفستانها 
األحمر القصير للغاية، والذي 
تخطى جرأة هيفاء وميريام، 
وقد أطلت فيه على اجلمهور 

آينت عامر تتأثر بطرق طلب الزواج احلديثة 
وتضع شروطاً تعجيزية للموافقة

تفاصيل أزمة خالد النبوي في »خطة بديلة«
يعيش الفنان املص���ري خالد النبوي في 
أزم���ة حقيقية مع أحمد عبدالباس���ط مخرج 
ومنتج فيلم���ه »خطة بديلة« ونقابة املمثلني 
والسينمائيني املصرية، وتعود التفاصيل الى 
طلب مخرج الفيلم من خالد أن يقوم بتسجيل 
الدوبالج اخلاص ببعض املش���اهد في العمل 
إال أن النبوي رفض قبل احلصول على باقي 
مستحقاته املادية والتي بلغت 97 ألف جنيه 
مصري، وهو ما دفع كال منهما للتقدم بشكوى 
ضد اآلخر في كل من نقابتي املهن التمثيلية 

والسينمائية.
وحاولت النقابتان عقد جلسة صلح ودية 
بينهما وتوصلت النقابتان إلى أن يقوم مخرج 
العمل بكتابة ش���يك خلالد بباقي مستحقاته 
على أن يحصل عليه بعد انتهائه من تسجيل 
الدوبالج ويكون الشيك مع بعض املسؤولني 

في نقابة املمثلني، إال أن خالدا أيضا رفض األمر 
متاما وأصر، حسب موقع »سيدتي نت«، على 
أن يشاهد أوال نسخة الفيلم وبالفعل رضخت 
النقابة لطلبه وشاهد خالد الفيلم في حضور 
عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة إال أن خالدا 
عقب مش���اهدته اعترض على بعض املشاهد 
وطالب بإعادة مونت���اج العمل كله، على أن 
يكون مدير التصوير سامح سليم حاضرا في 
كل عمليات املونتاج، كما طالب بإعادة تصميم 
أفيش الفيلم وبعد موافقة النقابة على ما يريده 
خالد حاولت تنس���يق موعد مع خالد، إال انه 
اليزال مياطلهم بش���كل كبير موضحا لهم أن 
هناك بعض الظروف الشخصية التي مير بها 

لم متكنه من احلضور.
وحتى اآلن لم يتم االنتهاء من هذه األزمة 

وال أحد يعلم إلى أي النتائج ستصل.

روال تستفز جمهورها بأول أجرأ فستان في 2015

»لو سمحت يوم ما تقرر أنك 
إيدى للجواز يا ريت  تطلب 
متعملش كدة بطريقة تقليدية 
 »will u marry meاكتبل���ى»؟
جوه علبة ساندوتش برجر 
مثال مبا أن���ي بحب األكل أو 
اكتبه���ا وحطلي الورقة وأنا 
بحاس���ب في أى كافيه بدل 
الفاتورة، وقفني قدام شاشة 
تلفزيون وخليني أقرأ كالمك 
اللي عاملهولي ڤيديو بصوت 

عالي جدا. 
كم���ا اضافت قائل���ة: »أو 
ادخل عليا مكان التصوير أنت 
وأربعة صحابك أو صحابي 
وامسكوا ورق مكتوب عليه 
نفس اجلملة، واألهم تنزل على 
ركبك ق���دام الناس وتقوللى 
»؟will you marry« عش���ان 
أنا بحذرك أهو   ،»yes أقولك
لو معملتليش proposal عدل 
حرفض اجل���وازة من بابها، 
قولوا تافه���ة قولوا ضايعة 
قولوا اللي أنتوا عايزينه بس 
احنا اللي بنعمل ذكرياتنا وأنا 
قررت اعمل الذكرى اللي كل 

ما حفتكرها أفرح«.

خالل حفالت رأس السنة. 
وق���د نش���رت روال عبر 
حسابها على »فيسبوك« صورا 
جدي���دة للحفلة التي أقامتها 
ضمن احتفاالت رأس السنة، 
وظهرت ترت���دى ثوبا أحمر 
قصيرا وانتقده���ا اجلمهور 

بصورة كبيرة.
يذك���ر أن روال قال���ت إن 
امنياتها لعام 2015: »حترير 
اللبناني،  أس���رى اجلي���ش 
وانتشار الس���الم في العالم 
كله ألننا لن نستطيع العيش 
بأمان من دون استقرار وسالم، 
كما أنني أمتنى أن يأتي العام 
اجلديد علينا حامال معه الفرح 
والسعادة ألن العام املنقضي 
حم���ل الكثير م���ن األحداث 

الصعبة واحملزنة«.

نش���رت الفنانة املصرية 
آي���ن عام���ر عبر  الش���ابة 
صفحتها على موقع التواصل 

آينت عامر

روال سعد

نادين ويسلون جنيم لـ »األنباء«: لم أخطئ في خياراتي
٭ التمثيل هواية أحبها لكن 
لكل إنسان مجال يبرع فيه 
والتق���دمي هو ه���ذا املجال 

بالنسبة لي.

كأنك تقولني أنك لم 
تبرعي في التمثيل...

٭ »مش حلو الواحد يبرر« 
لكن ثمة ظروفا يجب أخذها 
باالعتبار، يعني هناك دائما 
س���بب وراء ع���دم جن���اح 
مسلسل ما على نطاق واسع، 
رغم ذلك أعتقد أن ما صنعته 

في التمثيل كان جميال.

ألم تخطئي في 
خياراتك التمثيلية؟

٭ ال أظن، األصح القول اني 
تعلمت من هذه التجارب.

ملكة جمال لبنان 
سابقا نادين نسيب 

جنيم هي اليوم جنمة 
في التمثيل، ماذا 

تقولني عنها؟
٭ ممثلة »بتجنن« وأستمتع 
مبتابعتها اليوم في مسلسل 
»عشق النساء«، عملت على 
التمثيل  أن  نفسها واألكيد 
شغفها وهو يليق بها كثيرا، 
يعطيها ألف عافية ويكفي 
ه���ذه الص���ورة اجلميل���ة 
املمثلة  التي تعكس���ها عن 

اللبنانية.

متنيت دورا في 
مسلسل »عشق 

النساء«؟
٭ قلت »يا اهلل« لكن ليس 

بخبث.

سألت نفسك ملاذا لم 
يفكر املعنيون بك في 

هذا املسلسل؟

٭ هذا النوع من التفكير متعب 
وال معنى له، األفضل أن أركز 
على ما أقوم به وعندما تأتي 
الفرصة اجلميلة ستأتي من 

تلقاء نفسها.

في التقدمي هل أنت 
في حالة انتظار ملوسم 
 »The Voice« جديد من
وال تفكرين بالتالي في 
برامج أخرى لتقدميها؟

٭ أما مع »The Voice« ومع 
محطة MBC، هي محطة أحبها 
وأرتاح إليها، وحتى لو أتتني 
ع����روض أخ����رى، أعتقد ان 
عرض MBC ووجودي فيها 
مناسبان أكثر لي، ال مشكلة 
بأن ينتظر اإلنسان برنامجا 

له وزنه وأهميته.

 The« كأنك مكتفية بـ
Voice« وال تريدين 

أكثر...
٭ االكتفاء يعني عدم الطموح 
وهذه ليست حالي، الصحيح 
اني س����عيدة بهذه التجربة 
وأعتبره����ا إضافة كبيرة لي 
لكن في الوقت نفسه أمتنى 

أيضا األشياء األجمل.

في MBC أو ليس 
بالضرورة؟

٭ إذا كانت في MBC »بتكون 
أحلى وأحلى«.

تتصورين نفسك 
بعيدا عن األضواء 

وخارجها؟
٭ أكيد بدليل أين كنت قبل 
أن أصب����ح ملكة جمال، ثمة 
من يتأثر باألضواء ويندمج 
بها، بالنسبة لي هي إضافة 
وإذا زالت يبقى األهم، تبقى 

العائلة.

يجب أن يعرف عني اليوم. 
حت���ى اآلن حقق���ت الكثير 
واجته���دت ألص���ل إلى ما 
وصلت إليه. أسست في عمر 
مبكر شركة جتارية خاصة 
بي وتعبت كي تكون شركة 
ناجحة، من هنا أفّضل لقب 
سيدة األعمال على لقب ملكة 
جمال لبنان. في الوقت نفسه، 
أعتبر ان عشقي وشغفي هما 

تقدمي البرامج.

شغوفة بالتقدمي أكثر 
من التمثيل؟

بيروت ـ بولين فاضل

لم تقف نادين ويسلون 
جنيم أسيرة اللقب اجلمالي 
الذي نالته قبل سنوات، بل 
عب���رت منه إل���ى التمثيل 
والتق���دمي م���ع انحياز إلى 
التقدمي الذي اكتش���فت مع 

الوقت عشقها له.
 »The Voice« وفي برنامج
تبدو نادين مستمرة وهي 
مقتنع���ة بأن م���ا تنتظره 
من موس���م إلى آخر يحمل 
قيمة ووزنا يستحقان منها 

االنتظار.
مع نادين ويسلون جنيم 
ملكة جمال لبنان سابقا كان 
ل� »األنباء« هذا احلوار، فإلى 

التفاصيل:

بداية ماذا يشغلك 
حاليا، التمثيل، 

التقدمي، ماذا؟
٭ ب���ل يش���غلني إع���الن 
تلفزيوني أصوره في تايلند 
وهذه ليست أول جتربة لي 

في اإلعالنات.

حافزك لإلعالنات 
مردودها املادي 

املغري أم مردودها 
على الصورة؟

٭ إذا كانت تناسب الصورة 
إليها ومردودها  وال تسيء 
املادي جيدا، أنا ال أرى مانعا 

في األمر.

كيف حتبني أن يعرف 
عنك اليوم، ملكة 

جمال لبنان السابقة، 
مقدمة البرامج، 

املمثلة...؟
٭ أفتخر بكوني ملكة جمال، 
لكن ال أعتقد ان هذا اللقب 

نادين جنيم

انتهت من تصوير فيلم »الدانة« الذي سيعرض قريباً

فاطمة الطباخ حتصل على دبلوم في »النقد األدبي والفني« 
وتواصل تقدمي »كشتة فنية«

يبث كل جمعة وسبت 
من 1 إلى 3 ظهرا مبحطة 

الغناء العربي بإذاعة 
الكويت.

تتصدى حاليا لتقدمي 
برنامج »كشتة« فنية مع 
زميلها الفنان فهد البناي 

وهو برنامج مسابقات 

بيوم االحتفالية بتاريخ 
14 اجلاري والحقا على 

محطات فضائية.
يذكر أن فاطمة الطباخ 

حصلت اإلعالمية فاطمة 
الطباخ على دبلوم 

دراسات عليا في النقد 
األدبي والفني مبعدل 

جيد جدا من املعهد 
العالي للنقد الفني التابع 

ألكادميية الفنون في 
القاهرة، وذلك للتحضير 
للماجستير الذي اختارت 

موضوعا يتضمن 
دراسات في الدراما 

اخلليجية وما يتعلق بها.
وعلى صعيد آخر، 

صورت اإلعالمية فاطمة 
الطباخ مؤخرا فيلما 

قصيرا بعنوان »الدانة« 
الحتفالية وزارة األوقاف 

السنوية وسيعرض 

.. وفي برنامج »كشتة« مع فهد البناي فاطمة الطباخ 

ه����و »حرب القلوب« الذي يع����د له حاليا من 
قبل مس����ؤولي الشركة متهيدا لتصويره في 

الفترة املقبلة.
وج����اء انضمام الرئيس����ي كأحد أبطال 
العنصر النسائي في العمل بعد ان توصلت 
التفاق نهائي مع مدير املؤسسة الفنان باسم 
عبداألمير، على ان تنضم النجمة العمانية 

للتصوير فور االنتهاء من التحضيرات.
القلوب« في  ويعد مسلس����ل »حرب 
حال البدء بتصوير مشاهده رابع أعمال 
املؤسسة التي انتهت مؤخرا من تصوير 3 
أعمال هي »بنات الروضة« وتصور حاليا 
»النور« و»الع����م صقر« متهيدا لعرض 
هذه األعمال في رمضان املقبل، كما يعد 
أول األعمال التي تش����هد مشاركة بثينة 

الرئيسي.
اجلدير بالذكر ان مسلس����ل »حرب 
القلوب« عمل اجتماعي يرصد أبرز هموم 
ومشاكل املجتمع وهو من تأليف الكاتبة 
إميان السلطان وستتصدى إلخراجه 

نهلة الفهد.

بثينة الرئيسي تنضم 
إلى طاقم »حرب القلوب«

أحمد الفضلي

انضمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي الى طاقم 
عمل أحدث األعمال الدرامي����ة ل� »املجموعة الفنية« 
لإلنتاج الفني واملتمثل مبسلسل يحمل عنوانا مبدئيا 

بثينة مع باسم عبداألمير

لطيفة تتحول إلى مذيعة.. وحتضّر لعمل درامي في سرية تامة
بينها إحدى قنوات مجموعة 

»أم بي سي«.
ومن ناحية ثانية، وفي 
س���رية تامة، جتهز لطيفة 
لعمل درامي ولكنها تتكتم 
التفاصيل إلى حني االتفاق 

عليه نهائيا.
أن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
التونسية لطيفة سبق أن 

خاضت جتربة التمثيل في 
فيلم »س���كوت حنصور« 
مع املخرج يوسف شاهني، 
لكنه���ا لم تك���رر التجربة 
فيما بعد. وشاركها حينها 
بطولة الفيلم روبي وأحمد 
وفيق وأحمد بدير وظهرت 
في شخصية فنانة شهيرة 

ووالدة روبي.

العس����يلي ومسار  ومحمود 
إجباري وحس����ام حس����ني. 
ويشارك في تقدمي احللقات 
عضو فرق����ة »ب����الك تيما« 
الدين، خاصة  أمير ص����الح 
أنه ينتمي إل����ى إحدى فرق 
»األندر غراوند«. ومن املقرر 
أن يعرض خالل الفترة املقبلة 
على بعض الفضائيات ومن 

وقد حصلت نظير ذلك، حسب 
موقع »نواعم«، على مبلغ قدره 
40 أل����ف دوالر، وذلك حتت 

إشراف املخرج رامي إمام. 
وتدور فكرة البرنامج حول 
لقاء جنم غنائي بفرق »األندر 
غراوند« وتقدمي أغنيات معا، 
وبالفع����ل مت التس����جيل مع 
الفنانني أحمد عدوية وجنات 

رحبت الفنانة التونسية 
لطيفة بالظهور في برنامج 
الذي تقدمه  »ميكروف����ون«، 
النجمة املصرية يسرا اللوزي 
في عودة لها إلى الشاشة مجددا 
بعد أن وضعت طفلتها األولى 
»دليلة« منذ أشهر. وبالفعل 
البرنامج  ص����ورت لطيف����ة 
لتجلس على كرسي املذيعة، 


