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 ليلى علوي في «مجنون ليلى» 

 عبدالعزيز النبهان 

 ريتا حرب 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الوسط االعالمي    انتشرت في 
شائعة تناولت زواج االعالمية ريتا 
حرب التي تطل على قناة «اوربت» 
من خالل برنامج «عيون بيروت» 
من النائب عقاب صقر بزواج مدني 

مت في قبرص.
  ريتا التي فوجئت بســــيل من 
االتصاالت تقدم لها التهاني سألت 
عن اخلبر ومصدره، خاصة ان احد 
املواقع االلكترونية احلديثة كان 
قد روج له، مؤكدة انها شائعة ال 
اساس لها من الصحة، وان عالقة 
صداقة فقط تربطها بالنائب الذي 
حل ضيفا على برنامجها «عيون 
بيــــروت» حيث كانت تتواجد في 
رحلة استجمام مع اوالدها في تركيا 
«مرمريس» ولــــم تنجح عالقتها 
الزوجية األولــــى وكان مصيرها 
الطالق. وترى ريتــــا حرب «انه 
من الصعب على املرأة التي تعمل 
حتت االضواء احلفاظ على حياة 
شخصية او عاطفية متوازنة، الن 
الرجل الشرقي ال يتقبل جنوميتها، 
توضح: يحب الرجل الشرقي املرأة 
القوية والناجحة في عملها لكنه 
يخشــــاها النها تتمتع بشخصية 
التفوق  مستقلة ومثقفة تخولها 
عليه وتشعره بانه اقل شأنا وهو ما 

يرفضه الرجل على االطالق».
  اما جلهة الــــزواج مرة اخرى 
فتؤكد ريتا انهــــا تفضل التريث 
في اتخاذ قــــرار كهذا خاصة بعد 
التجربة التي خاضتها في زواجها 
األول مشيرة الى انه ال زواج قريبا 

حتى الساعة.

 ريتا حرب تنفي شائعة زواجها من النائب صقر
 يستضيف نجومًا على الثالثة الرياضية

 عبدالعزيز النبهان: «Star Time» يوميًا في رمضان

 ليلى علوي تنتهي خالل أيام 
  من تصوير «حكايات بنعيشها»

 تنتهــــي الفنانة ليلى علوي خالل االيــــام املقبلة من تصوير جميع 
حلقات مسلســــل «حكايات بنعيشها» املكون من حكايتني األولى «هالة 
واملستخبني» مع املخرجة مرمي ابوعوف والثانية مجنون ليلى مع املخرج 
محمد علي، واملعروف ان كل حكاية مكونة من ١٥ حلقة، وفيما وصلت 
حلقات «هالة واملســــتخبي» الى القنوات التي ستقوم بعرض املسلسل 
اوشك املخرج محمد علي على انهاء تصوير حلقات «مجنون ليلى» كما 
يقوم باملونتاج في الوقت نفسه لتكون احللقات جاهزة خالل االسبوع 
االول من شهر رمضان متهيدا لبداية عرضها ١٦ رمضان، املسلسل سيتم 
عرضه على القناة الثانية االرضية، نايل دراما، درمي ٢، وهو من انتاج 

شركات «الكرمة» و«فاينال كات» و«افالم يحيى شنب».
  يذكر ان مسلسل «هالة واملستخبي» تأليف حازم احلديدي وبطولة 
باسم ســــمرة ومحمد رمضان واحمد راتب ورجاء حسني فيما مسلسل 
«مجنون ليلى» تأليف محمد رفعت وبطولة خالد ابوالنجا وليلى طاهر 

وجيهان فاضل واشرف زكي. 

 عبدالحميد الخطيب
  انتهــــى املذيــــع عبدالعزيز 
النبهان من تصويــــر برنامج 
جديد ســــيعرض خالل شــــهر 
 Star» رمضــــان املبارك باســــم
Time» على شاشة القناة الثالثة 

الرياضية.
  وعن تفاصيل البرنامج قال 
النبهان: هــــو برنامج حواري 
غير تقليدي يعتمد بشكل كبير 
على جرأة الطرح واللوكيشنات 
اجلديدة من خالل التصوير في 
االماكن الترفيهية واملجمعات.

  واضاف: البرنامج يستضيف 
على مدى ثالثني حلقة جنوما 

متميزين ســــيصاحبوننا في 
جوالتنــــا حيث نناقشــــهم في 
العديد من االمور املهمة املتعلقة 
مبجاالت عملهم وكذلك سنكشف 
اجلانــــب اآلخــــر مــــن حياتهم 

االجتماعية.
  واســــتطرد: جميــــع فريق 
البرنامج بذلوا مجهودا كبيرا 
ليخرج في افضل صورة وامتنى 
ان ينال اعجاب املشاهدين خالل 

الشهر الكرمي.
  يذكــــر ان «Star Time» من 
اعداد ابراهيم الفيلكاوي واخراج 
منصور حسني ويبث يوميا في 

متام الساعة ١٠٫٣٠ مساء.
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