
االثنين 21 ديسمبر 2009   23فنون

عبدالحميد الخطيب
أكد النجم وليد توفيق انه 
سيحيي حفل رأس السنة 
في لبنان، مش���يرا الى انه 
رفض عدة عروض إلحيائه 
في اكثر من بلد عربي لرغبته 
في مش���اركة أهله ومحبيه 
في بلده لبنان هذه املناسبة 

السنوية.
توفيق سيلتقي جمهوره 
العربي واللبناني بحفل في 
االطالل بالزا طبرجا مع نخبة 
من الفنانني باالش����تراك مع 
»ضاحك الليل« ايلي أيوب.

من جانب آخر، وبعد ان 
العربي اغنية  النجم  اطلق 
»شوف شو حلوي بيروت« 
من كلمات نزار فرنس���يس 
وأحلان���ه وتوزي���ع داني 
حلو والت���ي تعرض على 
القن���وات االرضية  جميع 
اللبنانية حتت  والفضائية 
اخراج املخرج وليد ناصيف، 
تبنت ش���ركة ميدل ايست 
)طيران الش���رق االوسط( 
عرض هذا العمل الرائع عند 
هبوط أي طائرة في مطار 
بيروت الدولي مبناسبة أعياد 

الكريسماس.

بيروت ـ ندى مفرج
تخوض جنمة »س����تار أكادميي« ليلى اسكندر 
للمرة الثانية جتربة التمثيل لكن من خالل التلفزيون 
في ثالثية بعنوان »على العهد« من سلسلة »سبات 
ونبات« لتسجل بذلك جتربة متثيلية جديدة وجريئة، 
فقد وقع خيار الكاتب مروان جنار على الفنانة ليلى 
اسكندر للعب دور يلقي الضوء على عالقة زوجية 
غير متوازن����ة ويتطرق الى احدى الزوايا احلميمة 
للحياة الزوجية واملغامرات لزوج لم يكتف باالرتباط 

بزوجة تصغره بعشرات السنوات فحسب.
ليلى التي تطل الول مرة في دراما لبنانية تشارك 
في عمل بأبعاد انسانية ينقل واقعا جترأ الكاتب على 
طرحه من خالل قصة حملت االلم والفراق واحلب 
واملرض والطبقي����ة ومحاور حياتية كبرى جمعت 

بحبكة عميقة وسلسة.
دور مركب يضيف على مس����يرة ليلى اسكندر 
املزي����د من التنوع، خاصة انه����ا وبعيدا عن الغناء 

حتمل اجازة في التمثيل املسرحي، وقد لعبت دور 
البطولة في املسرحية الغنائية »انسان« في العام 
2005 التي عرضت على مسرح االونيسكو � بيروت، 
ومن ثم ش����اركت عام 2007 في املسلسل اخلليجي 
الرمضاني »جنم����ة اخلليج« الذي عرض على قناة 

دبي الفضائية.
»على العهد« يصور حاليا للكاتب مروان جنار 
من اخراج طون����ي الدبس وبطولة بول س����ليمان 
وليلى اسكندر ودارين حمزة وطوني عيسى وطالل 

اجلردي.
عل����ى صعيد آخر اجلت النجمة ليلى اس����كندر 
موعد تصوير اغنيتها اخلليجية »احلب من طرف 
واحد« الرتباطها بتصوير حلقات املسلس����ل. يذكر 
ان االغني����ة التي طرحت ف����ي عيد االضحى املبارك 
حتمل جوا كالس����يكيا رومانسيا من كلمات االمير 
سعود بن ممدوح آل سعود واحلان يوسف سحاب 

غادة عبدالرازقوتوزيع ميشال فاضل.

النجم وليد توفيق

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

النجمة إلهام الفضالة

ليلى إسكندر مع املخرج روني الدبس والفنان بول سليمان

غادة عبدالرازق مرشحة لـ »وحوش أليفة«
ليلى إسكندر »على العهد« مع نصفها اآلخر!

القاهرة ـ سعيد محمود
بدأ الفنان خالد صالح التحضير ملسلسله اجلديد الذي يكمل به 
مسيرته الدرامية في رمضان 2010 بعنوان »وحوش اليفة« تأليف 

امين عبدالرحمن واخراج احمد عبداحلميد.
وقال املنتج حسام شعبان: من املقرر ان نعقد اولى جلسات العمل 
في املسلسل مع بداية االسبوع مع الفنان خالد صالح واملخرج احمد 
عبداحلميد واملؤلف امين عبدالرحمن. واضاف: في الفترة املقبلة سيتم 
االستقرار في جلسات العمل على البطولة النسائية امام خالد صالح 
واملرش���ح لها حتى اآلن غادة عبدالرازق باالضافة الى ترشيح باقي 

الفنانني ووضع اخلطة االنتاجية للمسلسل وميزانيته.
واكد حس���ام: من املقرر ان نبدأ تصوير املسلسل مع نهاية شهر 
يناير 2010 وسيتفرغ الفنان خالد صالح متاما لتصويره، وسيكون 
اول يوم تصوير داخل ستديو مصر تفاؤال بذلك االستديو الذي مت 

تصوير اول يوم مبسلسل »تاجر السعادة« به.

عملها المقبل مع سعاد عبداهلل

إلهام الفضالة تفتتح مشروع دار اللقطاء

بشار جاسم
تدخل الفنان����ة الهام الفضالة 
ه����ذه االي����ام لوكيش����ن تصوير 
مسلس����لها اجلديد »اميمة في دار 
اللقطاء« للمنتج باسم عبداالمير 
ومن تأليف هبة مش����اري حماد 
واخراج منير الزعبي، ويش����ارك 
الهام البطولة النجمة هدى حسني 
ومجموعة من الفنانني. وعن هذا 

العمل، تقول الفضالة: انا سعيدة 
جدا بتعاون����ي الثاني مع الكاتبة 
املبدعة هبة مش����اري حمادة بعد 
مسلسل »رصاصة رحمة«، واجسد 
في مسلسل »اميمة في دار اللقطاء« 
دور مشرفة نفسية مع هدى حسني 
حيث نفتح دارا نربي فيها اللقيطات 
وااليتام وحتصل العديد من االمور 
لكل بنت، حيث هناك اكثر من حدث 

للبنات وانا وهدى حسني.
اما عن عملها مع الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل، فتقول: واهلل اللي 
عرفته انه عمل مع ام طالل وهو 
من تأليف هبة مشاري حمادة اللي 
مازل����ت تكتب في حلقاته االولى، 
وطبعا انا سعيدة بتعاوني مع ام 
طالل اللي احبها وايد وفي االيام 

الياية راح تكتمل القصة.

أغنيته »شوف شو حلوي بيروت« تعرض على طيران »ميدل إيست«

وليد توفيق مع »ضاحك الليل«
في رأس السنة بلبنان


