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منى زكي

منى تصوّر مشاهدها في »أسوار القمر«
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأت الفنانة منى زكي تصوير اول مشاهدها 
في فيلمها اجلديد »أس����وار القمر« داخل ڤيال 
في املعادي وش����اركها في اول املشاهد عمرو 

سعد.
تنتقل منى وأسرة الفيلم بعد ذلك الى شقة 
بالزمالك متهيدا للسفر الى الغردقة لتصوير 

عدد من املشاهد هناك. تدور أحداث الفيلم حول 
فتاة يقع رجالن في غرامها، وتتعلق بأحدهما 
اال ان تفقد الذاكرة بعد تعرضها حلادث سيارة، 

ما يجعلها في حالة تخبط بني الرجلني.
يخ����رج الفيلم طارق العريان ويش����اركها 
البطولة آسر ياسني وعمرو سعد وسيناريو 

وحوار تامر حبيب.

أكدت أن 4 آالف طفل رغبوا في المشاركة بالبرنامج

الهارون: »وال كلمة« يتناسب مع أجواء المرح التي يعيشها الصغار
عبدالحميد الخطيب

اكدت املذيعة سوس���ن الهارون ان برنامج 
»وال كلمة« لالطفال س���يكون مبنزلة املفاجأة 
احلقيقية للصغار خالل ش���هر رمضان وذلك 

الكوميديا  على شاش���ة »فنون« قناة 
االولى بالوطن العربي، مش���يرة 

الى ان البرنامج سيأخذ طابعا 
كوميديا وسيكون مختلفا 

متاما عما شوهد في »وال 
كلمة« للكبار.

الهارون  واضاف���ت 
لق���د كان���ت  قائل���ة: 
املفاجأة الكبرى هي عدد 
االطفال الذين رغبوا في 
املشاركة بالبرنامج فلم 
نكن نتوقع ان تتجاوز 

اعداده���م 4 آالف طف���ل 
من���ذ ان مت االعالن على 

»فنون« وفتح باب املشاركة 
لكل صغير يرغب بدخول لعبة 

»وال كلمة«.
وزادت: لقد انتهيت من اعداد احللقات 

بش���كل جيد يتناس���ب مع أج���واء املرح التي 
سيعيش���ها االطفال سواء املشاركون او الذين 

سيتابعون البرنامج خالل الشهر الفضيل.

من جهته اوضح مخرج البرنامج محمد احلداد 
ان »وال كلمة« لالطفال قد مت االستعداد له بشكل 
جيد السيما ان فريق البرنامج يعمل عليه منذ 
فترة طويلة سواء من قبل املذيعة سوسن الهارون 
التي تقوم على االعداد والتقدمي او من 
العبيد  الديكور فيصل  مهندس 
العمل ملمحا  وبقية فري���ق 
الى ان البرنامج سيكون له 
جماهيرية كبيرة النه اول 
برنامج مسابقات مرح 
العربي  يقدم للطف���ل 

خالل رمضان.
واضاف قائال: نتوقع 
ان يص���رف االطفال 
حتى عن امور التسلية 
االخرى النه يجمع بني 
املرح واالثارة والتشويق 
من خ���الل مجموعة من 
املتسابقني الصغار، مشيدا 
في الوقت نفسه بادارة االنتاج 

وما قدمته من دعم للبرنامج.
يذكر ان برنامج »وال كلمة« لالطفال 
من اعداد وتقدمي سوس���ن اله���ارون واخراج 
محم���د احلداد ويقوم عل���ى ادارة االنتاج فيه 

طالل الشمري.

املخرج محمد احلداد سوسن الهارون

عمرها 25 سنة وتعشق التمثيل

شيريهان وجه جديد في مسلسل »الرحايا«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وج����ه جديد ينضم الى عالم الفن والش����هرة بامضاء جنم النجوم 
»نور الش����ريف« ممثلة صاعدة تشق طريقها وس����ط مجرة النجوم 
الكبرى في عالم سباق الشهرة وهي تبلغ من العمر 25 سنة، درست 
وتخرجت من كلية اآلداب قس����م التاري����خ واآلن هي طالبة في كلية 

اإلعالم »جامعة القاهرة«.
بدأت التمثيل منذ املرحل����ة الثانوية حيث قدمت الكثير من 

املسرحيات على مس����رح املدرسة ومنه الى مسرح اجلامعة، 
لتحصل على املركز األول كأحسن ممثلة مسرح وهي تعشق 

التمثيل.
شاركت في متثيل أفالم تسجيلية وروائية من اجلامعة، 
مما اعطاها فرصة العمل في بعض القنوات كمذيعة، ولكن 
لم يكن هذا حلما، حيث عملت في قناة »اإلمارة« وانسحبت 
منها بهدوء ملا تقدمه القناة من برامج لم تعجبها، فانتقلت 
منها الى قناة »أوسكار« ومنها الى »سترايك« و»اليف 

ستايل« وكل هذه احملاوالت كانت فقط للبحث 
عن فرصة من غير تنازالت.

جاءت الفرصة الى بابها حيث اتصل بها 
احد االصدقاء من اجلابرية لترشيحها ألحد 
األدوار املهمة كأول����ى خطواتها احلقيقية 

لعالم السينما والتلفزيون، لتقف اليوم 
امام املمثل القدير نور الش����ريف كبداية 

حقيقية لها وذلك في مسلسل »الرحايا« 
فهي جتس����د دور »فوزية« زوجة الفنان 

بهاء ثروت ابن نور الش����ريف في مسلسل 
»الرحايا« الذي مقرر له ان يدخل سباق 

مسلسالت رمضان املقبل.

من خالل أغنية »تصدق بإيه«

إيهاب يعيد إحياء رومانسية نور ومهند
القاهرة ـ سعيد محمود

لم يكتف املخرج جميل املغازي باالستعانة ببعض اجلمل 
احلوارية لبطلة املسلسل التركي الشهير »نور« اثناء تصويره 
الغنية »تصدق بإيه« للمطرب املصري ايهاب توفيق، لكنه جلأ 
ايضا الى تصوير الكليب بالقصر الذي شهد قصة احلب في 
املسلسل ليعيد بذلك احياء رومانسية نور ومهند للمشاهدين 

العرب.
بدوره، نفى جميل املغازي ان يكون املطرب ايهاب توفيق 

قد جسد شخصية مهند 
في الكليب الذي انتهى 
من تصويره قبل اربعة 
ايام فقط، واس���تغرب 
تصويره يوما واحدا، 
مؤكدا ان املوديل الذي 
شاركت ايهاب تصوير 
الكليب برازيلية االصل 
وليست تركية كما ذكرت 

الكثير من التقارير.
واقتبس���ت املوديل 
اسلوب نور في الكالم 
والتعبير عن املشاعر 
بالصمت حتى انها اخذت 
منها بعض اجلمل التي 
كانت تقولها ملهند، كما 
الكليب يضم لقطة  ان 
للموديل البرازيلية وهي 
جتلس على املكتب الذي 
كانت جتلس عليه نور 
وتكت���ب مذكراتها في 
احللق���ات االخيرة من 

املسلسل.
الى  واشار املغازي 
ل���م تواجه���ه اي  انه 
صعوبات في تصوير 
الكليب، ووعد املشاهدين 
بأن احلالة الرومانسية 
التي عاشوها من خالل 
مسلسل »نور« ستتكرر 
من خالل الكليب الذي 
يعرض خ���الل االيام 
القليلة املقبلة على عدد 
من القنوات الفضائية.

واكد مخرج الكليب 
ان اختياره لقص���ر نور ومهند كان صائبا، خاصة انه قصر 
عتيق ترجع اصوله الزمنة بعيدة، وهو مزار س���ياحي يدفع 

اجلمهور الذين يأتون له من كل مكان في العالم ملشاهدته.
واوضح ان موقع القصر واملناظر احمليطة به جعلته على 
يقني بأن الرومانسية التي كانت موجودة باملسلسل لم تأت 
من فراغ، فهي باعثة لوحدها على نقاء املشاعر وصفائها، فمن 
يدخل هذا القصر على الفور يشعر براحة نفسية غريبة قد 

ال يستشعرها في اي مكان آخر.
يذكر ان اغنية »تصدق بإيه« كلمات محمود هالل واحلان 

اشرف سالم وتوزيع غاندي، ويقول املقطع االول من االغنية: 
حبيبي تصدق بإيه.. قلبي معرفش ليه اول ما شافك ناداك.. 
قال ده اللي هموت عليه.. متلي بسأل عليك بدوب.. وانا بني 

ايديك بجد.. انا نفسي اعرف.. انا ليه مهتم بيك.

القصر لم يغلق ابوابه
وكان املخرج جميل املغازي قد نفى مؤخرا ما تردد بشأن 
قرار الس���لطات التركية بإغالق القصر الذي مت فيه تصوير 
املسلسل التركي الشهير 
»نور«، مؤكدا انه سيقوم 
بتصوير اغنية املطرب 
ايهاب توفيق »تصدق 
بإي���ه« عل���ى طريقة 
الڤيدي���و كليب داخل 

القصر.
انه  املغ���ازي  وقال 
فوجئ مبا نش���ر حول 
اغالق السلطات التركية 
للقصر الواقع في منطقة 
اورتاكوي باسطنبول 
والذي مت فيه تصوير 
معظم مشاهد املسلسل 
التركي »ن���ور«، وهو 
م���ا يبع���د متام���ا عن 

الصحة.
يذكر ان قصر محمد 
عبود افندي الذي شهد 
القصة الرومانسية بني 
نور ومهند التي جذبت 
ماليني املشاهدين العرب 
ق���در البعض قيمته ب� 
75 مليون يورو بحسب 

مجلة »سيدتي«.
الثري محمد  وشيد 
عب���ود القص���ر قب���ل 
مائ���ة وخمس���ني عاما 
عل���ى ش���اطئ مضيق 
البوس���فور، ولم يكن 
يدرك انه سيتحول يوما 
الى هم���زة الوصل  ما 
ب���الده وكثير من  بني 
السائحني العرب الذين 
قصدوا تركيا خصيصا 

لزيارة القصر بحسب مجلة »سيدتي«.
يشار الى ان النجاح الكبير الذي حققته املسلسالت التركية 
كانت السبب في ازدياد ظاهرة التصوير مع ابطالها، على غرار 
ما حدث مع الفنانة اللبنانية روال سعد واستعانتها باملمثل 
التركي كيفانش تاتليتوغ املعروف مبهند في تصوير اغنيتها 

»ناويهالو« ووصل اجره الى 120 الف يورو.
كذلك جل���أت الفنانة االردنية ديانا كرزون للنجم التركي 
الش���هير باسمر جنم املسلسل التركي سنوات الضياع وذلك 

في تصوير الكليب الرومانسي »جرح«.

إيهاب توفيق

شيريهان

مع النجم نور الشريف


