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أللبومها اجلديد حيث عقدت 
أولى جلسات العمل مع املؤلف 
محمد رفاعي لالتفاق على مالمح 
األغنيات واألحلان كما شارك في 
اجللسات كل من نادر عبداهلل 

وامللحن وليد سعد.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

زارت مصر للتحضير أللبومها اجلديد

»األنباء« تنفرد بنشر إطاللة إليسا
في كليب »بتصدق مبني«

رانيا يوسف: أجبروني
على ممارسة الرذيلة في »صرخة منلة«

دافعت الفنانة رانيا يوسف عن مالبسها 
اجلريئة في فيلم »صرخة منلة«، الذي جتسد 
فيه دور راقصة في ملهى ليلي مت إجبارها 

على ممارسة الرذيلة.
وقال���ت رانيا أثن���اء حضورها العرض 
اخلاص للفيلم في القاهرة: »إن مالبسها في 
»صرخة منلة« طبيعية تتالءم مع الشخصية 

التي تؤديها«.
وأشارت إلى أنها خالل أحداث الفيلم الذي 
أخرجه س���امح عبدالعزيز ترفض الدخول 
في عالق���ات محرمة، ولكن مت إجبارها على 

الرذيلة بعد أن خيرت بني اتهامها بالسرقة 
أو إقامة مثل هذه العالقات، وعبرت عن عدم 
اهتمامها بقلة مشاهدها في الفيلم، وقالت: 

»أهتم بجودة الدور ال مساحته«.
الفيلم  وجت��س���د رانيا يوس���ف خالل 
ش���خصية وف�����اء وهي زوج����ة مصرية 
حتب زوجها، إال أنه سافر إل����ى العراق هربا 
من الظروف املعيش���ية الصعبة في مصر، 
بينما حتولت هي إل���ى راقصة في املالهي 

الليلية.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

تنفرد »األنباء« بنشر صورة 
الفنانة إليسا في كليب »بتصدق 
الذي باشرت تصويره  مبني« 
لثالثة ايام م���ع املخرج وليد 
ناصيف في بيروت، بعد جدل 
دام لفت���رة طويلة عن اس���م 
املخرج، حيث قيل انه فرنسي، 
النها لم تعجب ب� »الستوري 
اليها من  ق���دم  ال���ذي  بورد« 

مخرجني لبنانني.
وص���ور الكليب داخل احد 
االس���تديوهات ف���ي بيروت، 
وكان قد تردد ان »روتانا« التي 
قلصت من كلفة انتاج كليباتها 
الغنائية، كانت السبب في جلوء 
اليسا الى اعادة النظر في اسم 
الذي سيصور عملها،  املخرج 
وتردد ايضا ان اختيار اليسا 
كسفيرة جاء بدعم من »روتانا« 
ذلك بهدف ارضائها بعد ان مت 
تقليص كلفة انتاج الكليبات، ما 
حجمها الن توافق على العودة 
الى مخرج لبنان���ي، لكن كل 
هذه االخب���ار تبقى في دوامة 
التكهنات، يذكر ان هذه االغنية 
القت جناحا كبيرا وانتشارا، 
واألغنية من كلمات نادر عبداهلل 

وأحلان وليد سعد.
من جه���ة اخ���رى، علمت 
الفنان���ة قامت  »األنب���اء« ان 
باول زي���ارة لها بعد ثورة 25 
إليسا في كليب »بتصدق مبني«يناي���ر إلى مص���ر للتحضير 

وضعت الفنانة اللبنانية سيرين 
عبدالن����ور مولودتها األولى التي 
أطلقت عليها اسم »تاليا« بإحدى 
املستشفيات بلبنان، وتواجد معها 
في املستشفى زوجها رجل األعمال 
اللبنان����ي فريد رحم����ة وعائلتها 
وأصدقاؤه����ا املقربون. وس����ارع 
أصدقاء س����يرين، حسب »اليوم 
السابع« املصرية، بإرسال التهاني 
والورود لها باملستشفى، وقاموا 
جميعا باالتصال بها لالطمئنان على 
حالتها الصحية، حيث اطمأنوا انها 
في أفضل حال اآلن. وقام جمهور 
سيرين بإرسال التهاني احلارة لها، 
ومتنوا لسيرين أن تكون في أفضل 
صحة وأفضل حال هي وابنتها التي 
دعوا لها أن تكون شبه والدتها وفى 

مثل جمالها.

سيرين عبدالنور 
تضع مولودتها 

األولى »تاليا«

سيرين عبدالنور

انتهى الفنان ماجد املهندس من 
وضع صوته على مقدمة مسلسل 
»بو كرمي برقبته سبه حرمي« ذلك 
بعد ان اجنز املنتج عادل املسيليم 
تنفيذ املقدمة الغنائية. ووضع 
املهندس صوته في القاهرة على 
املقدمة التي كتبها الشاعر ساهر 
وحلنها عادل املسيليم، والتوزيع 
املوسيقي حلسام حمدي، وسيكون 
غناء املهندس مفاجأة جلمهوره 

في رمضان املقبل.
يذكر أن املسلسل سيعرض في 
تلفزيون الوطن، وهو من بطولة 

سعد الفرج وعدد من الفنانني.

املهندس
يلتقي »بوكرمي«

بعد عودتها لالنتاج الدرامي الرمضاني

فجر السعيد تؤجل »بقايا جروح« إلى بعد العيد

وأحمد السلمان وعبدالرحمن 
العق���ل وعبداالم���ام عبداهلل 
وزهرة عرفات ومنى عبداملجيد 

وابراهيم القطان وغيرهم.
من جهة أخرى، قال الفراج 
انه يواصل تصوير حلقات من 
برنامج »صادوه« في نسخته 
الثامنة والذي يقدمه الثنائي 
ثامر الشعيبي ووليد الضاعن، 
النس���خة اجلديدة  ان  مؤكدا 
حتمل ف���ي طياتها الكثير من 
املواقف الطريفة واملش���اهد 
الكوميدي���ة برؤية اخراجية 
جدي���دة تتناس���ب وبرامج 
الكامي���را اخلفية التي تعتمد 
على خلق حالة من الكوميديا 
اخلفيفة بني املشاهد وفريق 
العم���ل و»الضحي���ة« وقال: 
لقد حرصنا على التنويع في 
األفكار املقدمة وذلك لالبتعاد 
ع���ن التك���رار وايجاد فرص 
الثنائي  جديدة للتعاطي مع 
وكشف قدرتيهما على احملافظة 
على جناحهما الذي حققاه في 

النسخة املاضية.
أحمد الوسمي  ٭

الس���عيد  ان  الفراج  وأكد 
تعك���ف حالي���ا عل���ى كتابة 
حلقات جديدة من برنامجها 
السياسي الس���اخر »صوتك 
الثالثة  وصل« في نس���خته 
التي حتمل أبعادا كبيرة على 
انها  الطرح، السيما  مستوى 
اس���توحت األفكار من احلالة 
السياسية واحلراك الشعبي 
العربي، مش���يرا  الوطن  في 
ال���ى ان التركيز في »صوتك 
وصل« كان من األسباب التي 
س���اهمت في تأجيل تصوير 
الرغم  »بقايا ج���روح« على 
من االتفاقات السابقة لعرض 
العمل على بعض الفضائيات 
اخلليجية والعربية التي تفهمت 
بدورها أسباب التأجيل، ملمحا 
الى انه سوف يستغل عملية 
تأجيل تصوير »بقايا جروح« 
لش���راء مجموعة من املعدات 
والكاميرات التي تتناسب مع 
امكانيات العمل الذي يشارك في 
بطولته عدد كبير من الفنانني، 
منهم: ابراهيم الصالل وزهرة 
الش���راح  اخلرجي وانتصار 

قررت الكاتبة واملنتجة فجر 
الس���عيد التريث في تصوير 
مسلس���لها االجتماعي »بقايا 
جروح« حيث أعلنت قبل فترة 
الدرامي بعد  عودتها لالنتاج 

توقف قسري دام سنوات.
وف���ي هذا الص���دد صرح 
مخ���رج العمل ف���راج الفراج 
ل�»األنباء« بأن املنتجة السعيد 
لم تصرف النظر عن تصوير 
املسلسل ولكن ارتأت تأجيله 
الى ما بعد شهر رمضان لعدة 

أسباب.
الفراج قائال: لقد  واضاف 
تعودت الكاتبة فجر السعيد 
ف���ي غالبي���ة انتاجاتها على 
أعم���ال تتواف���ر فيها  تقدمي 
جميع مقومات العمل الناجح 
واملتكام���ل وذل���ك من حيث 
التحضير واالس���تعداد قبل 
التصوير  الولوج في عملية 
لكن مع مسلسل »بقايا جروح« 
وجدنا ان الوق���ت قد داهمنا 
ورمبا تواجهنا بعض املعوقات 
التي تعطل سير العمل وهو 

ما ال نرغب فيه.

الكاتبة واملنتجة فجر السعيد املخرج فراج الفرج

فراج الفراج: 
انتظرونا في

 »صوتك وصل« 
و»صادوه«
 برمضان


