
الجسمي يطرح رسمنالك لمصر 

رمضان يتدخل لحل ازمة هيفاء 

طافش تكشف سبب دخولها الغناء

مصرع داليا توني بحاث مروع

طرح �لنجم �لإمار�تي ح�س��ن �جل�س��مي �أح��دث كليباته 
"ر�س��منالك" يف حب م�رص، عرب قناته �لر�سمية مبوقع 
يوتيوب. و�أهدى �جل�س��مي "كليب "ر�سمنالك" مل�رص يف 

�لذكرى �ل� 44 لن�رص �أكتوبر �ملجيد.
وكلي��ب "ر�س��منالك" من كلم��ات تامر ح�س��ن، و�أحلان 

عمرو م�سطفى، وتوزيع �أمن نبيل و�أحمد �ملوجي.
يذكر �أن ح�سن �جل�سمي يحيي مع تامر ح�سني ونان�سي 
عج��رم، �أول حف��ل غنائ��ي د�خ��ل �لعا�س��مة �لإد�ري��ة 
�جلديدة يف م�رص، م�ساء �ليوم �جلمعة، مبنا�سبة �فتتاح 
�أح��د فنادقه��ا �لكربى بح�س��ور �لرئي���س �مل�رصي عبد 
�لفتاح �ل�سي�س��ي، مبنا�س��بة �لذكرى �ل� 44 لنت�س��ار�ت 

�أكتوبر �ملجيدة.

رددت بع���س �لأخب��ار موؤخ��ر�ً ح��ول مت�س��ك �لفنان 
حممد رم�س��ان مب�س��اركة �لفنان��ة �للبناني��ة هيفاء 
وهب��ي يف فيلم��ه �جلدي��د "�لدي��زل"، بالرغ��م م��ن 
�س��دور ق��ر�ر بوقفه��ا ع��ن �لتمثي��ل يف م���رص حلن 
��ا للمنتج  دف��ع �لغر�مات �ملفرو�س��ة عليه��ا تعوي�سً
حممد �ل�سبكي. وهذه �لأخبار ل �سحة لها، ومل يتخذ 
فريق عمل �لفيلم �أي قر�ر ب�ساأن "هيفاء"، وينتظرون 
�لف��رة �ملقبلة حلن حل �أزمتها، �أو �لبحث عن بديلة 
لو بقى �لو�سع كما هو. وكانت غرفة �سناعة �ل�سينما 
�مل�رصية برئا�س��ة فاروق �س��ربي ونقاب��ة �ملمثلن 
برئا�س��ة �لدكتور �أ�رصف زكي، ونقابة �ل�س��ينمائين 
برئا�س��ة م�س��عد فودة، قد قررت �إيقاف هيفاء وهبي 

عن �مل�ساركة يف �أية �أعمال فنية د�خل م�رص.

ك�س��فت �لفنان��ة �لفل�س��طينية ن�رصين طاف�س، تفا�س��يل 
غري من�س��ورة عن �س��بب دخوله��ا �إىل عامل �لغن��اء، بعد 
�أن �أ�س��بحت ممثل��ة معروف��ة بالوط��ن �لعرب��ي. وقالت 
ن�رصي��ن �ملتو�ج��دة يف �لأردن على هام�س ��س��تعد�دها 
لتق��دمي �أول حف��ل غنائي لها منذ دخوله��ا عامل �لغناء، 
�إن در��ستها يف �ملعهد �لعايل للفنون �مل�رصحي ��ستملت 
على م�س��اقات كافة �لفنون �مل�رصحية من متثيل وغناء 
وت��ذوق �ملو�س��يقى. و�أو�س��حت �أنه��ا يف �إح��دى �ملر�ت 
كانت تغني يف �ملعهد، قبل �أن ي�س��معها �أحد �لأ�س��اتذة، 
وي�س��يد بخام��ة �س��وتها ويحفزه��ا لال�س��تمر�ر يف هذ� 
�ملج��ال. لكنه��ا �أ�س��ارت �إىل �أن دخوله��ا يف �لتمثيل مل 
يف�س��ح له��ا �لوق��ت لالنتباه �إىل �س��وتها ودخ��ول عامل 
�لغن��اء، مو�س��حة �أنه ح��ان �لوقت لذلك بع��د �أن حققت 

م�ستوى تر�ه جيد�ً يف �لدر�ما �لعربية.

لق��ت �لفنان��ة �مل�رصية، د�لي��ا �لت��وين، م�رصعها �إثر 
حادث �س��ري �أليم، م�ساء �جلمعة ومن �ملقرر �أن يو�ري 
جثمانه��ا �ل��رى ، ومل حت��دد �أ�رصتها موع��د �أو مكان 

�إقامة �لعز�ء. 
و�نه��ار �أف��ر�د عائل��ة �لفنان��ة �لر�حلة فور �س��ماعهم 
باخل��رب، وتوجه��و� �إىل �مل�ست�س��فى �لتي ُنقل��ت �إليها، 
حي��ث يعملون حاليًا على ��س��تخر�ج ت�س��اريح �لدفن 

و�سهادة �لوفاة. 
يذكر �أن د�ليا �لتوين قد ذ�عت �سهرتها بعد م�ساركتها 
يف فيل��م "�لأملاين" مع �لفنان حممد رم�س��ان، حيث 
قدم��ت �أحد �أدو�ر �لبطولة �آنذ�ك، وبعدها �س��اركت يف 
فيلم "حماتي بتحبني" وم�سل�س��الت �لعملية مي�س��ي، 

مولنا �لعا�سق، وظرف �أ�سود.

فرحتها  Miley Cyrusعن  �ساير�س  مايلي  الأمريكية  الفنانة  ت  عبرّ الكلمات  بهذه  كلينتون"،  هيالري  احت�سان  فر�سة  على  ح�سلت  "اأخريًا 
بلقاء ال�سيناتور هيالري كلينتون Hillary Clinton والتي اعتبتها " مثالها الأعلى يف احلياة".
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

يفتت��ح وزي��ر �لثقاف��ة �مل���رصي حلم��ي �لنمن��م، �ل��دورة �ل�33 
ملهرجان �لإ�س��كندرية �ل�سينمائي لدول حو�س �لبحر �ملتو�سط، 
د�خ��ل مكتب��ة �لإ�س��كندرية، وهي �ل��دورة �ملهد�ة ل�س��م �لفنان 
�مل�رصي ح�س��ن فهمي، وحتمل �س��عار "�ل�س��ينما و�لهجرة غري 

�ل�رصعية". 
ويقدم حفل �لفتتاح �لفنانة �مل�رصية منال �سالمة، و�لإعالمي 
كرمي كوجاك، وت�سهد �لدورة �جلديدة تكرمي عدد من �ل�سخ�سيات 
�لفني��ة �لب��ارزة، وهم �لفنان �مل�رصي ح�س��ن فهم��ي، و�لفنانة 
�مل�رصي��ة �س��فية �لعم��ري، و�ملخ��رج �مل���رصي خالد يو�س��ف، 
و�ملخرج �لفل�س��طيني مي�س��يل خليفي، و�لناقدة �مل�رصية نعمة 
�هلل ح�س��ن، ومدير �لت�س��وير �مل�رصي ع�س��ام فري��د، و�ملخرج 

�لتون�سي فريد بوغدير، و�لفنانة �لفرن�سية بياتري�س د�ل.
ومن �ملق��رر �أن يبد�أ �حلف��ل باأوبريت "�لإ�س��كندرية وجنومها"، 
من كلمات �أحمد ر�وؤول، �أحلان كرمي عرفة، وغناء فريق �س��باب 
ليف، حيث ي�ستعر�س �لأوبريت تاريخ �لإ�سكندرية �ل�سينمائي، 
و�أه��م �لنج��وم و�لأف��الم �لت��ي ُقدم��ت ع��ن ه��ذه �ملدين��ة، ومت 
ت�س��ويرها هناك، وق��ام بت�س��ميم ديكور �حلفل و�ئ��ل عبد �هلل، 

بينما يخرجه ه�سام عطوة.
و�س��يعر�س يف نهاي��ة �حلفل �لفيلم �لأمريك��ي "�ملهاجر"، �لذي 
يتناول �ملعان��اة �لتي يو�جهها �ملهاج��رون �إىل �أمريكا للعمل، 
ثم ي�سطدمون بالو�قع �لأمريكي �ملوؤمل �لذي ينتظرهم، وهو من 
بطولة ت�س��اريل ت�س��ابلن و�إدنا بريفيان�س و�إريك كامبل و�ألربت 
�أو�س��ن وه��ري بريغم��ان، و�إخر�ج ت�س��اريل ت�س��ابلن  يذكر �أن 
�ل��دورة �ل� 33 ملهرجان �لإ�س��كندرية �ل�س��ينمائي من �ملقرر �أن 

تختتم يوم 12 من �ل�سهر �جلاري.

 يعت��زم �ملنت��ج �ل�س��ينمائي �لأمريك��ي هارف��ى و�ين�س��تن 
مقا�س��اة �س��حيفة "نيويورك تاميز"، بع��د �أن ن�رصت مقاًل 
يت�سمن تفا�سيل حول �دعاء�ت بالتحر�س �جلن�سي من�سوبة 

�إليه، ح�سبما �أعلن حماميه، ت�سارلز جيه هاردر، �خلمي�س.
وق��ال ه��اردر يف بيان: "نح��ن نّعد �لدع��وى حاليًا، ن�رصت 
�لي��وم م�س��بعة ببيان��ات كاذب��ة  نيوي��ورك تامي��ز ق�س��ة 
وت�س��هريية ح��ول هاريف و�ين�س��تن". و�أو�س��ح ه��اردر �أن 
�ملق��ال يعتمد عل��ى "�س��ائعات وتقرير مغلوط". و�أ�س��اف: 
"لقد �أر�س��لنا �إىل �س��حيفة نيويورك تاميز �لوقائع و�لأدلة 
لكنه��ا جتاهلتها و�أ�رصع��ت يف �لن�رص". ورد�ً على ذلك قالت 
�ل�سحيفة �إنها "و�ثقة من دقة تقاريرها". وقالت �ملتحدثة 
با�سم �ل�سحيفة د�نيال رويد�س: "كان و�ين�ستن على در�ية 
وقادر على �لرد على مز�عم حمددة يف ق�ستنا قبل ن�رصها، 
ون�رصنا رده بالكامل". ويدور مقال "نيويورك تاميز" حول 
قيام و�ين�ستن بالتحر�س جن�سيًا بعدة جنمات �سينمائيات، 
مبا يف ذلك �ملمثلة �أ�سلي جود، يف منط من �ل�سلوك ميتد �إىل 
م��ا يقرب من ثالث��ة عقود. وتقول �ل�س��حيفة �إن �لدعاء�ت 
مت توثيقه��ا م��ن خالل "مقاب��الت مع �ملوظف��ن �حلالين 
و�ل�س��ابقن وعمال �س��ناعة �ل�س��ينما". يذكر �أن و�ين�ستن، 
�ل��ذي �أنت��ج �أفالم��ا من بينه��ا "بلب فيك�س��ن"، "ج��ود ويل 

هانتنج"، حا�سل على 6 جو�ئز �أو�سكار �أف�سل فيلم.

انطالق الدورة الـ33 من مهرجان 
"اإلسكندرية السينمائي" 

هارفي واينستين يقاضي 
"نيويورك تايمز"

فيلم "بيكيا" لمحمد 
رجب

جديدة بين زينة ووفاء 
عامر 

تاأجل ت�س��وير فيل��م "بيكيا"، للنجم حممد رجب، لأجل غري م�س��مى، 
ودون �س��بب و��سح، حيث ف�سل منتج �لفيلم �أحمد �ل�سبكى، �لبدء فى 
ت�س��وير عمل �آخر قبل هذ� �لفيلم، وفقا للخطة �لتى ر�س��مها ل�رصكته، 
�لأم��ر �ل��ذى جع��ل خم��رج �لفيل��م حمم��د حم��دى يذهب ل�س��تكمال 
ت�س��وير م�سل�س��ل "�ل�رص"،  للنجوم ح�سن فهمى ووفاء عامر ون�سال 
�ل�س��افعى، بعدما �أقبل �ملنتج حممد فوزى على ��س��تئناف ت�س��ويره 
بع��د ف��رة توقف 4 �أ�س��هر. يذك��ر �أن �ملنت��ج �أحمد �ل�س��بكى، كان قد 
تعاقد م��ع جميع �لفنانن �مل�س��اركن فى فيلم "بيكي��ا"، وهم �آين 
عامر وحممد لطفى و�ملطربة �ل�س��عبية بو�سى و�أحمد حالوة و�سامية 
�لطر�بل�س��ى وبدرية طلبة و�س��يماء �س��يف و�آخرون، من تاأليف حممد 
�سمري مربوك، و�إنتاج �أحمد �ل�سبكى، و�إخر�ج حممد حمدى. ويعد فيلم 
�أبو �أخته"،  "بيكيا"، عودة للتعاون جمدًد� بن رباعى فيلم "�س��امل 

للنجم حممد رجب، �لذى حقق جناًحا جماهريًيا عري�س.

ب��و�در �أزمة تلوح يف �لأفق بن �لفنان��ة �مل�رصية زينة، ومو�طنتها 
وف��اء عامر، �إث��ر توتر �لعالقة بينهما �أثناء ت�س��وير فيلمهما �جلديد 
"كارما"، �لذي يعود به �ملخرج خالد يو�س��ف لل�س��ينما بعد غياب 
�س��نو�ت.  وقال م�س��در من د�خ��ل �لفيلم، �إن بد�ي��ة �لأزمة تعود �إىل 
�ملوؤمت��ر �ل�س��حفي للفيلم، �ل��ذي �أقيم قبل �أيام ع��دة، حيث جتاهلت 
زين��ة حتية وفاء عام��ر مبجرد دخوله��ا لقاعة عق��د �ملوؤمتر، وذلك 
عل��ى عك�س باقي زمالئها �لذين حيتهم فرد�ً فرد�ً، م�س��يفًا �أن زينة 
�أ���رصت على �إعادة ت�س��وير �أحد م�س��اهدها مع وف��اء �أكر من مرة، 
مم��ا دف��ع �لأخرية لحت��و�ء �ملوقف، حي��ث طالبتها بعق��د بروفات 
حت�س��ريية قبل ت�س��وير �مل�سهد. و�أو�سح �مل�س��در، �أن زينة غا�سبة 
من وفاء عامر، ب�سبب �إ�سادة �لأخرية باأعمال �لفنان �مل�رصي �أحمد 
عز، ودفاعها عنه عما �أثري حول خ�س��وعه لعملية جتميل "بوتك�س" 

يف وجهه.

 �س��غل ق��ر�ر �إيقاف �لفنان��ة هيفاء وهبي ع��ن �لتمثيل يف م�رص 
ملدة عام، �لذي �سدر بالأم�س، عن غرفة �سناعة �ل�سينما ونقابة 
�ملهن �ملو�س��يقية، �سجة و��س��عة، خ�سو�س��ًا و�أنه كان مفاجئًا 
و�س��ادمًا وغ��ري متوقع. وق��د جاء هذ� �لق��ر�ر، �لذي م��ا لبث �أن 
نف��اه �لي��وم نقيب �ملمثلن يف م�رص �لدكت��ور �أ�رصف زكي، على 
خلفية �س��كوى تقدم بها حممد �ل�س��بكي �سد هيفاء وهبي ب�سبب 
�ن�س��حابها من فيلم "ثانية و�حدة"، على �أن ي�س��بح �لقر�ر لغيًا 
يف حال دفعت هيفاء لل�س��بكي 2.5 مليون جنيه،�س��مل �لعربون 
�ل��ذي دفعه لها ومليون و�س��بعن �ألف جني��ه كتعوي�س تكاليف 
يوم��ّي ت�س��وير. يف �أول تعلي��ق لها على هذ� �لق��ر�ر قالت هيفاء 
وهبي ل� "�س��يدتي نت": مل ولن �أتوقف عن �لعمل. �لنقابة �أعلنت 
فجاأة طلباتها عرب �ل�س��حافة لغر�س ما، مع �أنه كان ميكن حّل 
�ملو�س��وع بطريقة �أب�س��ط و "ب�س��ياكة " خا�س��ة بعدما تبّن �أنه 
مادي فقط". يف �ملقابل �أفادت م�س��ادر خا�سة ل� "�سيدتي نت" 
ب��اأن �لدكتور �أ�رصف زكي مل ي�س��در ق��ر�ر�ً باإيقاف هيفاء وهبي 
ع��ن �لتمثي��ل كم��ا ذكرت و�س��ائل �لإع��الم، مو�س��حة �أن هيفاء 
تتو�جد يف �خلارج منذ نحو 20 يومًا، وم�س��يفة". يف �لأ�س��ا�س 
مل تكن هناك م�س��كلة، وعندما ل يح�سل تو�فق حول �لعمل ينال 
كل ط��رف حق��ه، ومن حق حمم��د �ل�س��بكي �أن ي�س��رجع �لدفعة 
�مل�س��بقة �لتي دفعها كعربون لهيفاء لقاء م�ساركتها يف �لفيلم. 
لكن �لالفت هو �أن طلبات �ل�س��بكي مت ��ستعر��س��ها ون�رصها عرب 
�ل�س��حافة، و�لالف��ت �أك��ر ه��و �أن �لنقابة و�فقت عليه��ا، وتغرّي 
موقفها ب�س��كل مفاج��ئ من هيفاء ووفقت �س��دها بعد �أن كانت 

�إىل جانبها، علمًا �أن هيفاء مل تّبلغ بالقر�ر ر�سميًا".
وعن �ل�س��بب �لذي جعل �أ�رصف زكي يغرّي موقفه، �أو�سح �مل�سدر 
نف�س��ه" لي�س مفهومًا ما ه��و �لد�فع �لذي يجع��ل نقيب �ملمثلن 
�أ���رصف زكي، وهو ممثل يف �لأ�س��ا�س �أن يقف �إىل �س��ف �ملنتج 
ولي�س �إىل �س��ف �ملمثل.رمبا تغلبت �مل�س��لحة �ل�سخ�س��ية على 
�مل�س��لحة �لعامة، م��ع �أن �أ�رصف زكي، كان د�ئم��ًا يردد �إىل �أنه 

يقف �إىل جانب هيفاء و�أنه مع �لقانون".
وتابع �مل�سدر "خالل �لفرة �ملا�سية، �ساركت هيفاء وهبي يف 
م�سل�سل من �إنتاج عاطف كامل، �لذي دفع لها بدل �أتعابها على 

�سكل �س��يكات، تبّن �أنها من دون ر�سيد. وحتى �ليوم مل تفعل 
نقاب��ة �ملمثلن �س��يئًا حيال هذ� �ملو�س��وع، م��ع �أن دورها هو 
�لدف��اع عن �ملمثل وحت�س��يل حقوقه، ولكن يبدو �أن م�س��لحتها 
تقت�س��ي �أن تك��ون �إىل جان��ب �ملنتج ولي�س �ملمث��ل، علمًا �أن ل 
حق لل�س��بكي عن��د هيفاء وكل �لأرقام �لتي حت��دث عنها وهمية 

وكاذبة".
وعن �س��بب �لت�سعيد يف موقف حممد �ل�س��بكي ومطالبته هيفاء 
مببالغ خياليه، �أجاب �مل�س��در" �ل�سبكي وجد �أن هيفاء م�ستعدة 
لدف��ع �ملال، عك�س ما كان يتوقع، لأنه كان يظن �أنها �ستف�س��ل 
�لع��ودة �إىل �لفيلم بدل دفع �ملال، لكنه فوجئ مبوقفها �لر�ف�س 
ب�س��كل قاطع، ف�سار يطلب مبالغ خيالية، مع �أن �لكل يعرف �أنه 
ل ميكن �أن يدفع مليون جنيه مقابل يوم ت�س��وير. وعندما وجد 
وزي��ري مدير �أعم��ال هيفاء �أن �ل�س��بكي بالغ يف قيم��ة �ملبالغ 
�لت��ي طلبها، قرر �لطع��ن بالأرقام �ملطروح��ة، لأن �ملبلغ �لذي 
دفع��ه �ل�س��بكي كعربون ل يع��ادل 10 باملائة م��ن قيمة �ملبلغ 

�لذي يطلبه".
وعن م�س��ري فيل��م "�لديزل" �لذي قيل �إن هيفاء �س��وف ت�س��ارك 
به، �أو�س��ح هذ� �مل�س��در " هيف��اء �عتذرت عنه من��ذ فرة بعيدة 
ولك��ن �ل�س��حافة هي �لتي تتحدث عن م�س��اركتها فيه. �لقّيمون 
عليه يريدون �لت�س��وير يف �أقرب فر�س��ة ممكن��ة وظروف هيفاء 
ل ت�س��مح بذلك". كما لفت �مل�س��در �إىل �أن ما ح�س��ل بالأم�س مل 
يكن �رصوري��ا وكان ميكن حّله من خالل دفع �لعربون ل� حممد 
�ل�س��بكي، و�أ�ساف " لكنهم ف�سلو� �للجوء �إىل "�سو�رصة" �إعالمية 
�إر�س��اء �ل�س��بكي. هيفاء ترف�س �لدخول يف نز�عات مع �أحد. من 
�لناحية �لقانونية، فاإن �لعربون ل ي�س��رد عندما يح�س��ل نز�ع، 
ولكن هيفاء ترف�س �أي مال من دون �أن تقدم عماًل مقابله، وهذ� 
�لأمر تعرفه �لنقابة جيد�ً. ت�رصف نقيب �ملمثلن م�ستغرب جد�ً، 
فهو مل يّبلغ وزيري بالقر�ر ب�س��كل ر�س��مي، ب��ل هو عرف به من 
خالل �ل�س��حافة، وهذ� �لأمر يح�س��ل لأول م��رة علمًا �أن وزيري 
يح�رص كل �جلل�س��ات �لت��ي يبّلغ بها، وعندما �س��األ �أ�رصف زكي 
عن �ل�س��بب، �أجابه بانه بّلغه ب�س��كل �س��فهي، فقال ل��ه �لوزيري: 
هل هناك نقيب يعلن قر�ر�ً يف �ل�سحافة قبل �أن ي�سدر فيه قر�ر�ً 

ر�سميًا".
م��ن ناحية �أخرى ك�س��ف �مل�س��در على ح��د قول��ه �إىل �أن حممد 

�ل�س��بكي "ن�س��ب" على هيفاء، وقال " �لدفعة �لأوىل �لتي دفعها 
�ل�س��بكي كان��ت 20 �أل��ف دولر، حّولها �إىل ح�س��ابها �مل�رصيف 
وه��ي مل تك��ن موج��ودة. ويف ي��وم �أول ت�س��وير للفيل��م، دخ��ل 
�ملحا�س��ب �إىل كارفان هيفاء لكي توقع على و�س��ل بالإ�ستالم، 
وهي فعلت على �أ�س��ا�س �أنها توقع على �لتحويل، ولكن تبن �أنه 
�أخذ توقيعها على دفعة ثانية بقيمة 20 �ألف دولر مل تقب�سها، 
لأن �لتحوي��ل �مل���رصيف ل يتطل��ب توقيع��ًا وهذ� �لأم��ر مل تكن 
تعرف��ه هيف��اء. وه��و �لي��وم يطالب ب��� 40 �أل��ف دولر و�لنقابة 
و�فق��ت على طلبه مع �أنها تعرف �حلقيقة، وهذ� �أكرب �رّص ح�س��ل 

يف �ل�سفقة".
وكي��ف يربر هذ� �مل�س��در ت�رصفات حممد �ل�س��بكي؟، يقول" هل 
ميكن ل�سخ�س �أن يوقف فيلمًا ل�سقيقه �إل �إذ� كان مري�سًا نف�سيًا! 
هيفاء كانت قد و�فقت على �أن حتل �س��يفة �رصف يف فيلم �أحمد 
�ل�س��بكي قبل �أن تتفق على فيلمها مع حممد �ل�سبكي، كما طلبت 
م��ن �أحم��د �ل�س��بكي �أل تظهر يف �لإع��الن �خلا���س بفيلم "خري 
وبركة"، لكي ل يوؤثر على فيلم �س��قيقه ويت�س��بب بزعله. وعندما 
علم حممد �ل�سبكي باملو�سوع، �ت�سل ب� وزيري و�ستمه، فا�سطر 
�لأخري لإقفال �لأخري �خلط بوجهه. وب�سبب �ستائم حممد �ل�سبكي 
ل� مدير �أعمالها �ن�س��حبت هيفاء من �لفيلم. عندما �س��مع �أ�رصف 
زكي �ل�س��تائم �مل�س��جلة على هات��ف وزيري �عر���س وقال �إنه 
ل ير�س��ى بذل��ك، ولكن��ه تّغ��ري فجاأة و�أ�س��در �لق��ر�ر ون�رصه يف 
�ل�س��حافة قب��ل �أن يبّل��غ هيفاء �أو مدي��ر �أعمالها ب��ه. هم حاليًا 
خائف��ون م��ن هيف��اء، �لتي �س��تعلن موقف��ًا يف ح��ال تاأكدت �أن 
�لقر�ر �س��در فعليًا. �إعالميًا، ُيقال �إنه �س��در قر�ر باإيقاف هيفاء 
ع��ن �لتمثي��ل، وهذ� �ل��كالم لي�س �س��حيحًا، بل �إن �لق��ر�ر ين�س 
عل��ى ع��دم منح هيفاء ت�رصي��ح بالعمل لحقًا يف ح��ال مل تنفذ 
طلب��ات �ل�س��بكي. ولي�س معروفًا م��ا �إذ� كان �أ�رصف زكي قد قال 
فع��اًل �لكالم �لذي ن�رصته �ل�س��حافة ومن ثم تر�ج��ع عنه، �أم �أن 
�ل�سحافة هي �لتي حّورت كالمه، ولكن يبدو �أن �لر�أي �لأول هو 
�لأرج��ح، لن �أ�رصف زكي قال ل� وزيري �نه �أخطاأ يف حق هيفاء 

وظلمها و�سوف ي�سحح موقفه �ليوم".
 وختم �مل�سدر كالمه قائال" كل �لذي يح�سل، هو لإجبار هيفاء 
للعمل مع حممد �ل�سبكي، ولكن هذ� �لأمر م�ستبعد جد�ً بل هو من 

�سابع �مل�ستحيالت".
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