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املخرج منير الزعبي الكاتبة هبة مشاري حمادة

سعد الصغير

يتعاون معها في »دار األيتام«

منير الزعبي: نص هبة حمادة يستفز أي مخرج

سعد الصغير: مش هقدر أنسى أن حكيم طردني من بيته

بشار جاسم
يستعد املخرج منير الزعبي لدخول لوكيشن املشاهد 
األولى في مسلسل »دار األيتام« لرمضان املقبل وهو عمل 
من انتاج املنتج باس���م عبداألمير لصالح قناة »الراي« 

والتأليف للكاتبة هبة مشاري حمادة.
وعن هذا املسلس���ل اجلديد يقول الزعبي: هذا ثاني 
تعاون بيني وبني الكاتبة املبدعة هبة مش���اري حمادة 
بعد مسلسل »رصاصة رحمة« الذي لم يعرض حتى اآلن 
وحاليا اتعاون معها في مسلسل »دار االيتام« وانا سعيد 
جدا به���ذا التع�����اون واي مخرج يقرأ نصا لها يفك��ر 
ملي��ون م���رة قبل ان يخرجه ألن نص هبة يستفز اي 
مخرج كونه��ا تكت��ب بص��ورة ورؤية جدي���دة س��واء 
على املخرج او املمث���ل او املش���اه���د وانا ش���خصي��ا 
ج��دا سعي��د بالتع���اون مع كاتبة بحج��م هب��ة حمادة 
التي استطاعت خالل سنوات بسيطة ان تالقي ص���دى 

جماهيري��ا كبي��را.
اجلدير بالذكر ان مسلس���ل »دار االيتام« من بطولة 
مرمي الصالح، هدى حس���ني، إلهام الفضالة، مرام، ملياء 
طارق، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، هيا عبدالسالم، 

وضيف الشرف الفنان جاسم النبهان.

حكيم

القاهرة ـ سعيد محمود
أكد املطرب س���عد الصغير 
أنه على الرغم من حبه الشديد 
للفنان حكيم إال أنه غير قادر على 
نسيان موقفه معه عندما ذهب 
لزيارته واالعتذار له من ش���يء 
ففوجئ بحكيم يرفض مقابلته 

بل ويطرده من منزله.
واشار الصغير إلى أن عالقته 
جيدة باملطربني الشعبيني مثل 
الليثي  عماد بعرور ومحم���ود 
وحتى عم���دة عندما يراه يلقي 

عليه السالم والتحية.
وق���ال انه يفعل ذلك رغم ان 
البعض يتمنى أن يتم التخلص 
منه أو رحيله حتى يزداد الطلب 
عليهم أكثر رغم أن املس���ألة في 
النهاية أرزاق. وبني ان وجود سعد 
ال يضرهم في شيء لذا يعملون 
على نشر األكاذيب والشائعات 
عبر االنترنت من أجل تش���ويه 

صورته.
التحضير  أما على صعي���د 

أللبومه اجلديد فقد استقر سعد 
على 5 أغنيات من كلمات الفريق 
الذي اعتاد العمل معه »مالك عادل 
ومحمد عبداملنعم« باإلضافة إلى 
أغنية رومانسية من كلمات أمين 
بهجت قمر وحلن محمد يحيى، 
كما ينتظر سعد عرض اغنيته 

اجلدي���دة »ربنا هيجبلي حقي« 
والتي انتهى من تصويرها منذ 

فترة حتت ادارة كامبا.
اجلدير بالذكر ان سعد يعرض 
له حاليا فيل���م »إبقى قابلني« 
وال���ذي يقدم م���ن خالله أغنية 

»اجلواز أكبر نعمة«.

القرقاوي: »أمباسادور« برنامج حواري 
توثيقي يعكس صورة سفراء العالم

فكرة جديدة يبدأ عرضها السبت المقبل على شاشة »دبي«

دبي: تطلق قناة دبي مساء السبت املقبل 
الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، البرنامج 
احلواري التوثيقي اجلديد »امباسادور«، 
الذي يستضيف السفراء والقناصل العاملني 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وفي هذه املناس���بة قال عبد اللطيف 
القرقاوي مدير قناة دب���ي: إن البرنامج 
اجلديد يهدف إلى تناول السيرة الذاتية 
للسفير أو القنصل املعتمد لدى الدولة، 
وتقدمي العدي���د من املالمح اإلنس���انية 
واالجتماعية في شخصية الضيف على 
اعتبار أنه الشخصية املثلى لتقدمي صورة 
واقعية عن بالده، والبالد التي عاش فيها 
لفترة مح���ددة، مع التركيز على اجلانب 
اإلنساني واالجتماعي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، التي تتميز بتواجد عدد 
كبير من الثقافات واجلنسيات، باإلضافة 
إلى التطرق إلى األنشطة التي شارك فيها 

الضيف خالل فترة إقامته في الدولة.
وأشار مدير قناة دبي إلى أن البرنامج 
اجلديد يتميز بفكرت���ه اجلديدة التي لم 
تقدم من قبل في أي برنامج تلفزيوني، 
مؤكدا حرص قناة دبي على تقدمي األفكار 
الرائدة واملتجددة على الدوام، والتي تعكس 
توجهات مؤسسة دبي لإلعالم، في تقدمي 
أعمال فنية وبرامجية ذات مضمون فكري 
وفني راق، والذي يعكس احترام املشاهد 

العربي في كل أنحاء العالم.
ولفت االنتباه في الوقت نفسه إلى أن 
برنامج امباسادور سيحرص على استضافة 
أغلب السفراء والشخصيات الديبلوماسية 
الرفيعة املقيمة في دولة اإلمارات العربية، 
داعيا في الوقت نفسه اجلمهور إلى متابعته 
بشكل صحيح ملا يتضمنه من معلومات 
وأفكار تعكس التنوع في الثقافات العربية 

والعاملية على حد سواء.

مدير قناة دبي عبداللطيف القرقاوي


