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شهاب حاجيه: انتظروني في «الناجية الوحيدة» و«غريب»

أنوار لـ «األنباء»: قّدر اهللا
وما شاء فعل.. وديروا بالكم

أميرة عزام
@amira٣zzam

رغــم مــا يقلــق املنتجــني 
والفنانني في الكويت حاليا من 
ضعف اإلنتاج بســبب جائحة 
«كورونا» واخلوف من التوزيع 
للقنوات الفضائية، ما زال هناك 
بعــض األعمــال الدرامية التي 
سيجري تصويرها عن قريب كما 
صرح بها الفنان شهاب حاجيه 
لـ «األنباء» قائال: سيكون لي أول 
عمل مع الفنانة هدى حسني من 

خالل مسلسل درامي بعنوان «الناجية الوحيدة» 
وبصحبة الفنانني محمد العلوي وجمال الردهان 
وملياء طــارق وفاطمة الطباخ والعمل من إخراج 
الفنانة هيا عبدالســالم ومــن إنتاج الفنانة هدى 
حسني. وعن الدور الذي سيجسده في هذا العمل، 
قال: ال أريد أن أحرق العمل ولكن باختصار أجسد 
شــخصية 

إنسان مادي يدخل في صراعات 
مــع شــقيقته (هدى حســني) 
وتكون هنــاك جرائم من أجل 

املادة.
وأضاف: لدي عمل آخر يبدأ 
تصويره نهاية الشهر اجلاري 
مع الفنان طارق العلي بعنوان 
«غريب» وهو مسلسل من ٣٠ 
حلقــة ميثــل احلقبــة القدمية 
للكويــت، مــن خالل اســتديو 
داخلي ميثل هذا الزمن، والعمل 
سيكون بصحبة مجموعة من 
الفنانــني، فإلى جانــب طارق 
العلي يتواجد فيه انتصار الشراح وأحمد الفرج 
ورانيا شهاب وآخرون. وعما إذا كانت هذه األعمال 
ستعرض خالل شهر رمضان املقبل أفاد: في احلقيقة 
ال أعلم، فاهللا يكون في عون املنتجني هذه األيام، 
فمنهم من أحجم عن العمل متاما هذه األيام، ومن 
يعمــل منهم ال يعلم كيف ســيبيع العمل في ظل 

هذه األوضاع غير املستقرة.

أحمد الفضلي 

تقيم مذيعة تلفزيون الكويت انوار 
مراد حاليا في احملجر الصحي اخلاص 
مبرضى ڤيروس كورونا بعد اصابتها 
بالڤيروس مؤخرا، حيث خضعت مراد 
للمسحة اخلاصة بڤيروس كورونا 
والتي اكدت اصابتها، االمر الذي دفعها 
الى دخول احملجر املؤسسي لتتفادى 
االحتكاك ببقية افراد اسرتها لكي ال 

تعرضهم للعدوى.
ومن جانبها، اكدت مراد انها حاليا 
بصحة جيدة وان األعراض اخلاصة 
باملــرض والتي ظهــرت عليها في 
االيام املاضية بدأت تتراجع وتشعر 
بالتعافي حاليا بعد ايام معاناة عاشتها 

مع ڤيــروس كورونا على الرغم من 
التزامها باالحترازات الصحية والتباعد 
االجتماعي اال ان قدر اهللا وما شــاء 
فعــل، طالبة من اجلميع ان «يديروا 
بالهم» حتى تزاح هذه الغمة عن األمة.
واضافت مــراد انها تنتظر حاليا 
انقضاء فترة احلجر املؤسسي واملقرر 
انتهاؤها يوم اخلميس املقبل بحسب ما 
ذكره الطاقم الطبي املشرف على متابعة 
حالتها في احملجر، حيث ســتخضع 
بعد انتهاء املدة ملسحة جديدة وفي 
حال ظهــرت نتائجها تغادر او تبقى 
في احملجر بحسب ما تبينه النتيجة. 
وفيما يتعلق عن اسباب اختيارها 
احملجر املؤسسي على احملجر املنزلي 
افادت مراد من خالل حديثها لـ«األنباء» 

ان اختيارها جاء بسبب الوضع الصحي 
لوالدها ووالدتها، فكالهما لدية مشاكل 
صحية وهذا يتطلب احملافظة عليهم 
وابعادهم عن مخالطة اي شــخص 
مصاب بالڤيروس، ولكونهم يعيشون 
معي في نفس املنــزل وكذلك بقية 
افراد اسرتنا اخترت الذهاب للمحجر 
املؤسسي تفاديا الصابتهم بالعدوى.
وعــن امكانية عودتهــا لتقدمي 
برنامجها االسبوع «ماذا بعد» يوم 
السبت املقبل ذكرت مراد انها تنتظر 
قرار االطباء الذي يترتب علية قرار 
من مســؤولي وزارة االعالم ممثلة 
التلفزيــون فاجلميع يعمل  بقطاع 
للمصلحة العامة ولتفادي اي عدوى 
ممكن ان تصيب اي زميل، وفي حال 

صدر قرار العودة فسأكون مستعدة 
العودة خصوصا ان  وسعيدة بهذه 
البرنامج اصبح له مكانة كبيرة في 

حياتها العملية.
يذكر ان املذيعة انوار مراد اعلنت 
اصابتها بالڤيروس في حلقة السبت 
املاضي من برنامج «ماذا بعد» الذي 
تصدى لتقدميها املذيع سعود العازمي 
وذلك من خالل مكاملة هاتفية من احملجر 
الصحي التي تقيم فيه لتتداول بعدها 
املواقع االلكترونية ومواقع التواصل 

االجتماعي خبر اصابتها.
للمذيعة  الشفاء  «األنباء» تتمنى 
انــوار مراد من هــذا املرض لتعود 
ملمارســة عملها اإلعالمي بكل همة 

ونشاط.

بعد تأكيد إصابتها بڤيروس كورونا على الرغم من التزامها

هدى حسني

املذيع سعود العازمي ومداخلة مع املذيعة أنوار مراد التي أعلنت فيها إصابتها بالڤيروس

جنوى كرم: بعدنا بألف خير
الفنانة جنوى كرم قالت في مواقع 
التواصل االجتماعي بأن فكرة مغادرة 
لبنان لم تراودها على اإلطالق إلميانها 
بــأن لبنان لن يتخلى عن أوالده الذين 

بدورهم لن يتخلوا عنه.
وتابعــت جنوى تقول «بعدنا بألف 
خير، وحتى لو لم أكن بخير سأشتري 

اخلير وأبقى في بلدي».

بيروت ـ بولني فاضل

انتظرت ريتا حايك وتأنت قبل أن تعثر 
على «ياسمني»، ال مشكلة في االنتظار، وهي 
املعروفة بتمهلها ودقتها في انتقاء األدوار التي 
حتاكيها وحتاكي املرحلة التي بلغتها اليوم 
من نضج املهنة والتفكير كعصارة لتجارب 
احلياة وما أكثرها وأغناها ملن يرغب في أن 
يتعلم ويتطور. املؤكد أن التمثيل في قاموسها 
ليس فرضا تنجزه في شهرين أو ثالثة أشهر 
وليس رسالة تدعي حمل لوائها والسير بها.

املفهوم كما تراه حايك هو أكثر بســاطة، 
فما يصنع على الشاشة ليس سوى احلقيقة 
واحلياة، وما تريده هو شــخصية تتحداها، 
تقدم لها جديدا وتسليها على أرض التصوير، 
كل هذه العناصر وجدتها في «ياسمني». فكان 
االجنذاب التلقائي إليها وهي شخصية قد تبدو 
في البداية مستسلمة لالنكسار والظلم قبل 
أن تنتفض على واقعها وتظهر قوية بشكل 

كاف لتحقيق ما تريد.
فــي دور «ياســمني» وظفــت ريتا خبرة 
أربع عشــرة سنة من العمل واالجتهاد، وقد 
أضافت إلى أدواتها كممثلة أحاسيســها كأم 
فعلية في احلياة اختبرت األمومة وعاشــت 
معناهــا ودنياهــا، وبالتالــي فإن إحســاس 
األمومة واجلانب الشرس داخل كل أم ظهرا 
في شخصية «ياسمني» التي قد تفعل أي شيء 
من أجل ابنها القابع في غيبوبة باملستشفى.

ومبوازاة مسلسل «من اآلخر» والسعادة 
بإيجابية ردود الفعل عليه، شخصية أخرى 
من واقع احلياة انتهت أخيرا ريتا حايك من 
جتسيدها في فيلم قصير يندرج ضمن خمسة 
عشــر فيلما قصيرا كل منها يروي قصة من 

قصص ضحايا انفجار مرفأ بيروت. أما القصة 
التي وقع االختيار على ريتا لتجسيدها فهي 
قصة «إميــا» التي كانت تهــم بدخول غرفة 
الوالدة في املستشــفى لوضــع طفلها وإلى 
جانبها زوجها «إيدي» الذي كان يصور تلك 
اللحظات بهاتفه قبل أن يدوي االنفجار، وتقول 
ريتا انها جالســت الزوجني قبــل التصوير 
وحتدثــت معهما عن التجربة، وقد شــعرت 
بــأن اختيارها بالذات لتجســيد هذه القصة 
هو أقرب إلى اإلشــارة أو العالمة السيما أن 
الطفل الذي وضعته إميا في ذاك اليوم األسود 
حمل اســم جورج وهو االسم نفسه لطفلها. 
وتقول «بعد وقوع كارثة بيروت، عشت عقدة 
ذنب لتفكير سادني بأن ما أصاب سواي لم 
يصبني وكان ميكن أن يصبني لو أني كنت 
في منزلي البيروتي ال في املنزل اجلبلي، وقد 
أتى الحقا مشروع الفيلم القصير ليساعدني 
على التحرر من عقدة الذنب هذه كوني جسدت 
قصة ثنائي عاش سوداوية تلك اللحظات».

وعما إذا كانت فكــرة الهجرة قد راودتها 
وزوجها بعد مأساة املرفأ، أقرت ريتا بأن ردة 
فعلهــا األولى بعد االنفجار كانت الرغبة في 
الرحيل عن لبنان حلماية ابنها، لكن مع مرور 
بعض الوقت فكرت وزوجها بهدوء في األمر 
وقررا التمهل في اتخاذ قرار السفر، خصوصا 
أن طفلهــا متعلق جدا بجــده وجدتيه، وهم 
بدورهــم فرحون باحلفيد الذي يكبر بينهم، 
فضال عن أنها تريد طفلها أن ينشأ في لبنان 
وسط العائلة الكبرى ويتعلم ثالث أو أربع 
لغات. وتقول «ما أفكر به هو أن تكون مرحلة 
التأسيس والنمو البني في لبنان، وحني يكبر 
ويصبح صاحب قراره يعود إليه أن ينفض 

جناحيه ويطير حيث يريد».

ظافر العابدين يعود للتلفزيون
بـ «عروس بيروت ٢»

القاهرة ـ خلود أبواملجد

يعود الفنان ظافــر العابدين لدراما 
التلفزيــون من خالل اجلــزء الثاني من 
املسلسل الرومانسي اللبناني «عروس 
بيــروت»، الذي حقق جناحــا كبيرا في 
املوسم األول وعرض العام املاضي، ويحمل 
اجلزء الثاني الكثير من األحداث املفاجئة، 
إذ يدعــو فارس، وهي الشــخصية التي 
يقدمها ظافر، إلى احلرب واالنتقام، كما 
يظهــر في عــدد من املشــاهد وهو يلجأ 
إلى حلــول عنيفة وهو حتول كبير في 
شخصية فارس، كما يظهر جانبا مختلفا 
من شــخصية ليلى األم املتسلطة، فهل 
ميكن أن تؤدي التحــوالت اجلديدة في 

الشخصيات إلى هروب فارس وثريا من 
القصر املليء باملشاكل تفاديا للضغوطات 
املصاحبة للتواجد في القصر، وحفاظا 

على قصة حبهما؟
«عروس بيروت» يشارك في بطولته 
مع ظافر العابدين نخبة من جنوم الدراما 
العربية في مقدمتهــم كارمن بصيبص 
وتقال شمعون ومحمد األحمد وجو طراد 
وعالء الزعبي، وينضــم لهم في اجلزء 
الثانــي ريتا حرب، وهو من ســيناريو 
وحــوار طارق ســويد، وإخــراج فكرت 

قاضي.
وطــوال أحــداث اجلــزء األول مــن 
املسلسل، عانت قصة حب كارمن بصبيص 
وظافر العابدين من الكثير من التحديات، 

بداية من معارضة األم «ليلى» لزواجهما، 
واملؤامــرات التي حتاك في كل مكان من 
القصر، وصوال إلى صراع اإلخوة املستمر، 
واملاضــي الذي عاد ليهدد اســم العائلة 
الكبير، كذلك خسارة ثريا وفارس لطفلهما 
وتأزم األمور بينهما إلى حد أن أوشــكا 

على االنفصال النهائي.
يذكر أن أحدث أعمال ظافر هو املسلسل 
العاملي The Eddy الذي عرض على شبكة 
«نتفليكس» في مايو املاضي، وشــارك 
ظافر في دور سامي بن ميالد، كما شارك 
فــي احلملة اإلعالنية الناجحة لشــركة 
اتصــاالت «إميرالد»، والــذي حقق أكثر 
من ١٠ ماليني مشــاهدة خالل أســبوعني 

الفنان ظافر العابدين والفنانة كارمن بصيبص في «عروس بيروت ٢»على فيسبوك.

ريتا حايك:
عشت عقدة
ذنب وفكرت

في الرحيل

رانيا يوسف: كان نفسي أمثل
مع «الواد الشقي»

أكــدت الفنانــة رانيا يوســف أنها كانت 
تتمنــى أن تقوم بالتمثيــل مع الفنان أحمد 
رمزي، وقالت: «كان نفســي أمثل مع رمزي 
عشــان نتشــاقى ونلعب، فهو الواد الشقي 

للسينما املصرية».
وأضافت رانيا، في برنامج «٣ ســتات»  
على قناة «صدى البلد»: «مليش في رشدي 

أباظة، عشــان أمثل معه»، كاشــفة عن أنها 
حتب الوجه الطفولي الذي يظهر عليه الفنان 

الراحل أحمد رمزي.
وكشفت رانيا أن مواصفات الرجل الذي 
من املمكن أن تنجذب إليه تتلخص في تفكيره 
وشخصيته وحنيته وكرمه، قائلة: «مفتاح 

قلبي يتلخص في أن يكون لديه رحمة».

يجتمع للمرة األولى بالنجمة هدى حسني


