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بيروت ـ بولين فاضل

ال متيل املمثلة ريتا حايك إلى اإلفصاح عن 
خصوصيات حياتها الشخصية، والدليل األكبر 
انها لم تتحدث في اإلعالم عن قصة حبها التي 
أفضت في غضون ســنة إلى االرتباط، وحتى 
زواجها املدني في قبرص لم يعرف به كثيرون 

ومن بينهم مقربون منها. 
ريتا وبعد مرور وقــت وجيز على زواجها 
مــن طبيب القلب الالمع عبــداهلل ربيز تكتفي 
بالقول ردا على املستفسرين عن ارتباطها من 
دون صخب املناســبة و»الطنة والرنة«، ان ما 
كان في ودها أن يحصل في هذا اليوم قد حصل، 
فهي التي ال حتــب »الهيصة« وحفالت الزفاف 
الكبرى والتي لطاملا حلمت بزفاف بســيط في 
اخلارج وسط دائرة ضيقة من األشخاص الذين 
حتبهم ويحبونها. وتقول: »كل شيء مت بهدوء« 
وكان زواجي كاحللم بالطريقة التي تشبه كال 
منــا، أحببــت أن أكون مع أكثر مــن أحبهم في 
اخلارج ليقينــي أن أجمل األوقات نقضيها في 

السفر مع األصدقاء«.
ومــا كادت ريتا تدخل القفــص الذهبي في 
ليماسول وتنتقل منها في إجازة عسل خاطفة 
مع زوجها الطبيب إلى امســتردام حتى دخلت 
ورشة تصوير مسلسل جديد في موازاة مواصلة 
استمتاعها بنجاح فيلمها األول »قضية رقم ٢3« 

مع املخرج زياد دويري. 
ريتا وفي حديث لبرنامج »بصراحة« اإلذاعي 
حتدثت عن مسلســلها اجلديــد »ثواني« الذي 
يتألف من ستني حلقة من كتابة كلوديا مرشليان 
 Eagle« وإخراج ســمير حبشــي وإنتاج شركة
Films« لصاحبها جمال سنان زوج املمثلة ماغي 
أبوغصن، وتدور احداث املسلســل حول حدث 
يقع في ثوان ويبدل حياة األبطال ومن يحيط 
بهم، جتسد فيه شخصية »هنادي« وتقف بطولة 
أمام املمثل عمار شــلق فــي ثنائية هي األولى 
معه بعد جناح ثنائيتها األخيرة في مسلســل 
»وين كنتي« مع املمثل كارلوس عازار، وتواتر 

احلديــث عن تكرار هــذه الثنائية في أعمال 
الحقة. وتقول ريتا ان أكثر ما جذبها بداية 

هو أن شخصية »هنادي« ال تشبه أبدا 
شخصية »نسرين« في »وين كنتي«، 

السيما أنها من النوع الذي يعشق 
التنويع في األدوار والشخصيات 

وحتــرص فــي كل عمل على 
الشــكل  فــي  التغييــر 

وطريقة األداء والكالم 
وكل شيء. وتتابع: 

أحبــوا  النــاس 
شخصيتي في 

»وين كنتي« 
ا  تعلقــو و
بهــا وكان 
يعنينــي 
في العمل 
اجلديد أال 

أذكر الناس 
 ، » ين نســر « بـ

مؤكــدة أن شــخصية 
جــدا  مختلفــة  »هنــادي« 

وفيها نوع آخر من السحر وهي من 
الشخصيات التي ترسخ في األذهان ويتعلق 

بها املشاهد. 
وعما إذا كانت الكاتبة كلوديا مرشــليان قد 
نسجت املسلسل وشخصية »هنادي« من أجلها 
وعلى مقاسها، قالت ان السؤال يجب أن يوجه 
إلــى كلوديا لكن ما تعرفه ان األخيرة قالت لها 
ان دور »هنادي« قد يكون أجمل دور جتســده 
فــي حياتها. ريتا حايك التــي لطاملا تاقت إلى 
العمل حتت إدارة املخرج زياد دويري وكان لها 
ما حلمت به في فيلم »قضية رقم ٢3« ترى أنها 
حققت ما أرادته في هذا الفيلم وأكثر، أما غيابها 
عن امللصق اإلعالني املروج للفيلم فهو تفصيل 
ال تتوقف عنــده ألن أولويتها كانت العمل مع 
زياد دويري وتقدمي األداء الذي قدمته في الفيلم 
وبالتالي يكفيها أن يكون هذا األمر قد حتقق. 

أصدرت غرفة صناعة 
السينما املصرية قرارا 
صادمــا فــي الشــكوى 
املقدمة من املنتج محمد 
الســبكي بحــق الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي، 
بعد اعتذارهــا عن عدم 
اســتكمال تصوير فيلم 
»ثانية واحدة« وتضمن 
الفنانة  إيقــاف  القــرار 
هيفاء عن املشاركة في 
أي أعمــال فنيــة داخل 
جمهورية مصر العربية 
وإلزامها برد مبلغ 4٠ ألف 
دوالر أميركــي لشــركة 
الســبكي »فورســينما 
برودكشــن« مقابــل ما 
تقاضتــه مــن الشــركة 
عن أداء دورها في فيلم 

»ثانية واحدة«.
القــرار الصــادر عن 
اجتمــاع مشــترك ضم 
جلنة احلكماء في غرفة 
صناعة السينما ونقابة 
التمثيلية ونقابة  املهن 
الســينمائية بعد  املهن 
عــدة جلســات حتقيق 
ألزم هيفاء وهبي بسداد 
مبلغ مليون وســبعني 

ألف جنيه مصري قيمة 
تكاليــف يومي تصوير 
في فيلم »ثانية واحدة«، 
وتقــرر تطبيــق قــرار 
إيقافهــا عــن العمل في 
مصر بداية من 4 اجلاري.
الرسمي  القرار  وأكد 
أن العقوبــة نهائية وال 
يحق ألي طرف املطالبة 
بتعويضات أخرى، وهو 
ما أكده نقيــب املمثلني 
د.أشــرف  املصريــني 
زكــي، فــي تصريحات 
صحافية له، وأشار إلى 
أن هيفاء لن تشارك في 
أي أعمــال فنية قبل أن 
تقوم بتسوية األمور مع 

املنتج محمد السبكي.
وأوضــح أن القــرار 
اتخــذ بأن تقــوم هيفاء 
بســداد تكلفــة يومــي 
تصوير حتملهما السبكي 
وقت تصوير الفيلم، وهو 
ما مت إفساده عليه. كما 
أعرب نقيب املمثلني عن 
ثقته في استجابة هيفاء 
النقابة،  لقــرار  وهبــي 
وأنها ســتقوم بتسوية 
األمر مع املنتج السبكي.

مطالبة نيكول مبغادرة لبنان في أسرع وقت!
حتضر الفنانة نيكول سابا حاليا للشخصية 
التي جتســدها فــي مسلســلها اجلديد »ورا 
الشــمس«، الذي من املقرر أن تبدأ تصويره 
خالل الفترة املقبلة، وهي كانت في مصر قبل 
عدة أيام في زيارة ســريعة، أحيت خاللها 
حفل زفاف شاركها فيه النجم عمرو دياب، 
حيث حرصت نيكول على عقد جلســات 
عمل مع أحمد ســمير فــرج مخرج »ورا 
الشمس« ومؤلفه محمد ناير. ومن األمور 
التي شدد عليها املخرج أحمد سمير فرج 
أثناء اجتماعه بنيكول، اإلسراع في بدء 
تصوير املسلسل، حيث أكد لها أنه عرض 
عليه أكثر من عمل رمضاني كي يتولى 
إخراجه، مشــيرا الى أن لديه رغبة في 
املشاركة في املاراثون الرمضاني املقبل، 
طالبا منها أن تنهي أمورها في لبنان في 
أسرع وقت لتعود إلى مصر وتقيم فيها 
حلني انتهاء التصوير، وبالفعل وعدته 
نيكول بهذا، وبدأ سمير فرج باملعاينة 
النهائية ألماكن تصوير املسلسل وطلب 
من منتجه إسالم مرسي أن يضع خطة 

زمنية للعمل.
واملسلســل بوليسي من ٦٠ حلقة 
يناقش قضايا املجتمع وما مير به من 
أزمات ومشــاكل، فتــدور قصته حول 

مجموعة من األصدقاء ينشــغل كل منهم بدوامة 
احلياة مع حياته اخلاصة وعائلته ومســتقبله، 
ومــع تصاعد األحداث يكشــف عــن جرمية قتل 
حدثت منذ ١٠ ســنوات وتتفتح أوراقها وأزماتها 
من جديد وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، لينغرس 
جميع األصدقاء في هذه األزمة، حيث كانوا يظنون 
أنهم يعيشــون في وهم النسيان ولن تعود هذه 

اجلرمية مرة أخرى.

نيكول سابا

إلهام شاهني: جناح »يوم للستات« 
شجعني على تكرار جتربة اإلنتاج

القاهرة - أ.ش.أ: قالت الفنانة إلهام شاهني إن 
جناح فيلم »يوم للســتات« الذي أنتجته شجعها 
على تكرار جتربة اإلنتاج من جديد، والســيما أن 
الفيلــم ال يزال يحصد اجلوائز في عدة مهرجانات 
إقليميــة ودولية حتى اليــوم. وأضافت إلهام أنها 
تدخل جتربة إنتاج جديدة قريبا بعملني، هما »شرط 
احملبة« إخراج هالة خليل، و»نسيم احلياة« تأليف 
هناء عطيــة وإخراج هالة خليل. كما أوضحت أن 
العملني في مرحلة التحضير حتى اآلن، ولم يتحدد 
موعد بدء التصوير، غير أنه على األرجح ســيتم 
قبل نهاية العام احلالي، مشــيرة إلــى أنه لم يتم 
االستقرار على فريق العمل بشكل نهائي حتى اليوم.
وأعربت عن ســعادتها البالغة بإعالن مهرجان 
الفيلم العربي في روتردام في هولندا، عن تكرميها 
ضمن فعاليات دورته املقبلة، التي تنطلق في أكتوبر 
اجلاري، إلى جانب عرض فيلم »يوم للستات«، ضمن 
فعاليات املهرجان. يذكر أن »يوم للستات« سبق 
وأن فــاز باجلائزة الكبرى في الدورة األخيرة 
مــن مهرجان الســينما األفريقية بخريبكة في 
املغرب، كما شــارك الفيلم في أكثر من مهرجان 

بينها دبي والقاهرة ولندن.

و»يوم للستات« إنتاج إلهام شاهني، إلى جانب 
مشــاركتها في البطولة، مع نيللــي كرمي، محمود 
حميدة، فاروق الفيشــاوي، أحمد الفيشاوي، ناهد 
الســباعي، أحمد داود، إياد نصــار وهالة صدقي، 
والفيلم تأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبوذكري.

هيفاء وهبي

زواجي كاحللم.. وهذا ما 
جذبني إلى »هنادي«

ريتا حايك:

مفرح الشمري
@ Mefrehs

الطفولة البريئة هي أصدق وأجمل ما في 
الكون، هي عالم جميل له قوانينه، فال يوجد 
هنــاك من يحمل الكره واحلقد على غيره بل 
جتمعهــم رابطة واحدة أال وهي رابطة احلب 

والبراءة.
في هذا الصدد انتشــر مقطع ڤيديو على 
مواقع التواصل مأخوذ من حلقة لبرنامج »ماما 
أنيسة« ســجلت في الثمانينيات وعرضتها 
قناة »القرين« يظهر فيه طفل جميل حتاوره 
»ماما انيسة« وهو يجيب على أسئلتها بكل 
براءة دون خوف وعلى محياه ابتسامة صافية 
كصفاء نفوس ذلك الزمن الذي نشــتاق اليه 

بكل حلظة.
هذا املقطع الذي تناولته مواقع التواصل 
وصل إلى اجلميع ألنه مقطع عفوي ويحمل 
بني طياته املعنى احلقيقي للطفولة، خصوصا 
عندما ذكر ذلــك الطفل لإلعالمية املخضرمة 

هذا النشيد؟ ليخبرها بكل براءة: »أمي« بعدما 
اشترت الشريط أنا حفظت النشيد!

جماليــة هــذا املقطع فــي عفويته، حيث 
تعدت مشــاهداته عشرات االالف على مواقع 
التواصــل االجتماعي مترافقة مع التعليقات 
االيجابية للناس والتي قارنوا فيها بني طفولة 
الزمن اجلميل وطفولة وقتنا احلالي في ظل 
التكنولوجيا التي نعيشها ومعظمها شوهت 

معنى الطفولة احلقيقي.
هذا املقطع أثبت أن اجلميع يحن أليام الزمن 
اجلميل املليئة باحلب والصفاء، طفولة ال تعرف 
الفرق بني األناشيد واألغاني، طفولة جميلة 
متنــى اجلميع عودتها في ظل األوضاع التي 
نعيشها واملليئة باحلروب واحلقد واحلسد..!

شكرا قناة »القرين« التي تذكرنا بطفولتنا 
في ذلك الزمن اجلميل، زمن القلوب النظيفة من 
خالل البرامج واملسلسالت واملسرحيات التي 
تعرضها لتذكرنا مباضينا اجلميل خصوصا 
ماضي طفولتنا التي وصفها بعض الناشطني 

بأنها مقتولة حاليا..!

»ماما أنيســة« أن لديه نشيدا يريد أن يلقيه في 
احللقــة وبعدما شــجعته »ماما انيســة« إللقاء 
النشيد، فقال »بتروحلك مشوار« االغنية الشهيرة 

للمطرب اللبنانــي الراحل وديع الصافي والتي 
غناها في جلسة شعبية وبإيقاعات كويتية للراحل 
غريد الشاطئ، وبعد سماع »ماما أنيسة« النشيد 

ضحكت بشكل عفوي لكن الطفل لم يهتم بضحك 
»ماما انيسة« فأكمل نشيده بكل براءة وبطريقته 
الطفولية لتسأله بعد ذلك »ماما انيسة«: من علمك 

الطفل وهو يشدو بنشيد »بتروحلك مشوار« املقطع الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر من 20 ألفا على موقع انستغرام

طفولة الزمن اجلميل.. ونشيد »بتروحلك مشوار« ..!

إلهام شاهني

ممثلة عربية مقيمة باخلليج 
طلبت من احدى زميالتها 
انها تهتم بالنظافة شوية 
ألنه ريحة جسمها فايحة 

خصوصا انهم االثنني 
قاعدين في غرفة مع بعض، 

الشي اللي زعلت عليها 
هالزميلة وقعدت مع غيرها.. 

عيل اهلل يعني الثانية!

منتج هاأليام مسكر تلفوناته 
وساحب على فريق عمله 
الدرامي اليديد ومو قاعد 
يرد عليهم مع انهم يبون 
منه فلوس اعمال سابقة 

اشتغلوا فيها قبل رمضان 
ويفكرون انهم يرفعون عليه 

قضية للمطالبة بحقوقهم.. 
منتج بوطقه!

متعهد حفالت متضايق 
حيل من تطنيش مغنية 

خليجية التصاالته وعدم 
الرد على مسچاته بعد 

الهوشة اللي صارت بيناتهم 
في أحد الفنادق اخلليجية 

ويفكر انه يطرش لها 
واسطات للرد عليه.. 
شكلك مخربها معاها!

ريحةفلوس هوشة

»ثالث أصحاب«.. يعيد ريتا برصونا
بيروت - بولين فاضل

بعــد مفاوضات عــدة مع املنتج مــروان حداد، 
اقتنعت املمثلة ريتا برصونا بالعودة إلى لبنان من 
أجل املشاركة في مسلسل اجتماعي جديد بعنوان 
»ثالث أصحاب«. وتعود ريتا، التي أبعدها الزواج 
من ديبلوماسي عن لبنان وجعلها تنتقل من بلد إلى 
آخر تبعا ملركز إقامة زوجها، إلى الشاشة الصغيرة 
بعد آخر جتربة متثيلية لها قبل أربع ســنوات في 
مسلســل »فرصة عيد«. املسلســل، الذي ستمكث 
ريتا من أجله 5 أشــهر في لبنان بعيدا عن زوجها 
وولديها، يحكي قصة 3 نساء ميلكن مركز جتميل 
ويعشن مشاكل زوجية واجتماعية.  والعمل يتألف 
من 4٠ حلقة ويشــارك ريتا بطولته املمثل يورغو 

ريتا برصوناشلهوب، أما اإلخراج فيتصدى له إيلي سمعان.

إيقاف هيفاء وهبي عن العمل في مصر وغرامة باملاليني


