
االربعاء 14 ابريل 2010   23فنون

سيرين عبدالنور

أحمد الشريف

»سارة«  أول
 مسلسل لبناني 

على »ميلودي دراما«

 أحمد الشريف 
»عالوعد يا كّمون«

تنفرد قناة ميلودي دراما 
بعرض أول درام���ا لبنانية 
على شاش���ة مصرية وذلك 
بعرضها للمسلسل اللبناني 
»سارة« وهو بطولة جماعية 
اللبنانية  نس���ائية للنجمة 
سيرين عبدالنور ويشاركها 
البطولة نخبة من املمثلني الى 
جانب يوسف اخلال ويوسف 

احلداد.
املسلسل يغوص في مشاكل 
املرأة العربية ويتناولها في 
إطار جريء ليكشف مشكالتها 
قبل ال���زواج، بع���د الزواج 
الط���الق، فهو يعالج  وبعد 
النسائية ويتناول  املشاكل 
العالقات الزوجية واخليانة 

الزوجية.
ومن اجلدير ذكره ان هذا 
املسلس���ل هو ثاني بطولة 
لسيرين عبدالنور من خالل 
الشاشة الفضية بعد ظهورها 
األول م���ن خالل مسلس���ل 
»األدهم« والذي كان يعرض 
الش���هر املاضي عل���ى قناة 

ميلودي دراما أيضا.
املسلس���ل يب���دأ عرضه 
األحد املقبل فقط على شاشة 
ميلودي دراما يوميا في متام 

الساعة الثامنة مساء.

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
في أول عمل لها على صعيد 
األغنيات املص����ورة، صورت 
اللبنانية جورجينا  املخرجة 
إبراهيم أغني����ة للفنان أحمد 
الشريف حتت عنوان »عالوعد 
الشاعر  يا كمون« من كلمات 
أحم����د ماضي، أحلان هش����ام 
بولس وتوزي����ع داني حلو. 
تن����درج ه����ذه األغنية ضمن 
إط����ار أول تع����اون بني أحمد 

وجورجينا.
مت التصوير، والذي استمر 
على مدى يوم واحد، في استديو 

Platform في رومية � لبنان.
تولى تنفيذ اإلنتاج، املنتج 
املنفذ ش����ربل من����ور، وإدارة 
اإلنتاج كانت مليليسا أبو جودة. 
على صعيد اإلدارة الفنية، تولى 
االهتمام بها املدير الفني حسني 
 wardrobe �هاشم، واملالبس وال

لعلي السبع.
الكليب  في احلديث ع����ن 
ومضمونه، استعانت املخرجة 
بتقنية ال����� phantom، والتي 
تس����تخدم للم����رة األولى في 
الش����رق األوسط على صعيد 
األغنيات املصورة، وقد اقترن 
ذلك بفك����رة وقصة تعبر عن 
الفنان  حالة نفسية يعيشها 
ولكن ليس����ت ظاه����رة، إمنا 
تدخل في طي����ات وتفاصيل 

الصورة.
وعلى صعيد اللوك واإلطاللة 
اخلاصة بالفنان أحمد الشريف، 
فقد مت اعتم����اد أربع إطالالت 
أربعة إطارات  مختلفة ضمن 
ومشاهد تنوعت بني األسود 

واألبيض واأللوان.

روال سعد مي عز الدين

روال تعود للفن بناء على طلب أقاربها
بيروت ـ بولين فاضل

أنهت الفنانة روال سعد فترة حدادها على ابنة عمها التي قضت 
ضحية جرمية مروعة ارتكبتها خادمة املنزل، وقد اس���تأنفت روال 
نشاطها الفني مبتابعة تسجيل أغنيات ألبومها املقبل الذي تستعيد 
في���ه بصوتها مجموعة من أغنيات الفنانة الكبيرة صباح. وتقول 
روال انها ق���ررت العودة الى العمل بالفن بن���اء على طلب أقاربها 
وأبن���اء عمها حتديدا ألنهم رفضوا بقاءها في املنزل. وأضافت انها 
ستقدم ألبومها اجلديد »روال تغني صباح« هدية لروح قريبتها ألنها 
كانت تنتظر هذا العمل. الى ذلك تصور روال قريبا أغنية »شيفاك 

قدامي« من ألبومها األخير »الفس���تان األبيض« حتت ادارة املخرج 
فادي حداد في ثالث تعاون معه. على صعيد آخر، لم تؤكد روال كما 
لم تنف التوصل الى اتف���اق مع ادارة الفيفا على ان تكون املغنية 
الوحيدة التي س���تمثل الشرق األوسط في االفتتاح الرسمي لكأس 
العالم في كرة القدم بحيث تغني اجلزء العربي ألغنية االفتتاح الى 
جانب مجموعة من الفنانني األجانب، وكانت روال قد س���افرت الى 
جنوب افريقيا حيث ستجرى مباريات كأس العالم ملناقشة بعض 
التفاصيل املتصلة مبشاركتها، اال ان أي اتفاق لم يوقع في انتظار 

البت ببعض البنود.

»قضية صفية« تستنجد بالشرطة
القاهرة ـ سعيد محمود

الت���ف عدد من التالميذ حول الفنانة مي عز الدين خالل تصوير 
مش���اهدها في مسلس���ل »قضية صفية«، حي���ث كانت تصور أحد 

مشاهدها في أحد شوارع مصر اجلديدة.
حاول املخرج والعاملون باملسلسل صرف التالميذ، لكنهم ظلوا 
ين���ادون عليها حتى يلتقطوا الصور معها، لذلك اضطر املخرج الى 

استدعاء الشرطة التي حضرت وقامت بإبعاد التالميذ.
يذكر ان مسلسل »قضية صفية« بطولة مي عز الدين وطارق لطفي 

وأحمد السعدني ومن تأليف أمين سالمة وإخراج احمد شفيق.


