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حليمة بولند

يتناول جوانب اجتماعية متعددة في طرح جريء 

محمد دحام.. »بعدك طيب« مع باسمة والمال

ثرية واس����مه »انس«، يتزوج 
العنبري والتي جتسد  أمل  من 
شخصية »جنان« بعد قصة حب 
وتدور بينهما العديد من املشاكل 
واخلالفات س����ببها استغاللها 
حلبه، وبع����د أن يدرك »أنس« 
أنها تقوم باس����تغالله يسارع 
بطالقه����ا ليت����زوج الفنانة هيا 
عبدالسالم التي جتسد شخصية 
»دانة« ويعيش معها قصة حب 

جديدة.
يذكر ان مسلس���ل »بعدك 
طيب«من تأليف سلوى جوهر، 
واخراج محمد دحام الشمري، 
ويتصدي لبطولت���ه كل من: 
ص���الح املال وباس���مة حمادة 
وعبداهلل التركماني ومرام وهيا 
عبدالسالم وامل العنبري ومن 
الفنانة توالي هارون  سورية 
وروال ابي���ض ومحمود نصر 
النجوم الشباب،  والعديد من 
ومت تصوي���ر ه���ذا العمل بني 

الكويت والبحرين.

إلى النقيض، بعد أن متر أسرتها 
بزوبعة من األحداث الدرامية.

أما الفنان عبداهلل التركماني 
فيؤدي دور االبن الثاني لعائلة 

للعمل تظهر لنا باسمة حمادة 
في دور أم طبيب����ة من الطبقة 
الغنية، تنظر للناس بتعال ومع 
مرور األحداث تتبدل شخصيتها 

لتبعد عنهم هؤالء الفقراء، فتنشأ 
لديه����م صعوبة في التعامل مع 

الطبقة الدنيا.
 وفي سياق االحداث املتواترة 

عبدالحميد الخطيب
إب����داع ومضم����ون درام����ي 
رومانس����ي جديد يحمل اس����م 
»بعدك طي����ب« تألق من خالله 
املخرج محمد دحام الشمري مع 
النجوم باسمة حمادة وصالح 
املال وعبداهلل التركماني والفنانة 
املغربي����ة أمل العنب����ري وهيا 
عبدالسالم والذي بدأ بثه حصريا 
من الس����بت املاضي على شبكة 
.mbc+ اوربت ش����وتامي قن����اة 

العمل يطرح العديد من القضايا 
االنسانية التي حتدث في املجتمع 
من خالل قصة اجتماعية تتعرض 
لقضية الفوارق الطبقية، وكيفية 
تعامل الطبقة الثرية مع الفقراء 

واملعدومني.
وتدور األحداث حول مجموعة 
من األغنياء يتعاملون مع الطبقة 
الفقيرة بطريقة إنسانية حضارية، 
تتميز بالتكافل والتآخي، وآخرون 
إليهم كخ����دم وعبيد  ينظرون 
ويحيطون أنفس����هم بحواجز 

دوللي شاهين 
في النيابة

سرقة البوم 
مروة نصر الجديد

القاهرة ـ سعيد محمود
أمرت النيابة باستدعاء الفنانة 
اللبنانية دوللي شاهني لسماع 
أقوالها في البالغ املقدم ضدها 
من سيدة أعمال ببالغ تتهمها فيه 
باالستيالء على منقوالت الشقة 

التي كانت تستأجرها منها.
وأكدت السيدة في بالغها أن 
دوللي اس����تأجرت منها الشقة 
لإلقام����ة بها خ����الل وجودها 
بالقاهرة ووقعت عقدا لإليجار 
وآخر بقائمة املنقوالت املوجودة 
بالشقة، وعقب انتهاء مدة االيجار 
لم جتد املنقوالت، لذلك اتهمتها 
بسرقة احملتويات وهي عبارة 
ن����وم وصالون  عن حج����رات 

وسفرة.

تعرضت أغاني األلبوم اجلديد 
للفنانة املصري����ة مروة نصر 
للسرقة، وقالت مروة إنها فوجئت 
منذ أيام باختراق اإلمييل اخلاص 
بها، وال����ذي كانت حتفظ عليه 
عددا من أغاني ألبومها اجلديد، 
مشيرة إلى أنها عادة ما حتتفظ 
بأغانيها اجلديدة على اإلمييل 
باعتباره الوسيلة األكثر أمانا، 

ولكن خاب ظنها.
وأضافت مروة ل� »إيالف« أن 
اإلميي����ل اخلاص مبدير أعمالها 
هش����ام أمني تعرض للقرصنة 
أيضا، واعتبرت ذلك دليال على 
أن من قام بهذا العمل واحد من 

املقربني منها.

باسمة حمادة وصالح املال في مشهد من املسلسل

عبداهلل التركماني وأمل العنبري في »بعدك طيب«

محمد دحام الشمري

حليمة تدعو زهرة لمناصرة البيئة
عبدالحميد الخطيب

تطل ملكة جمال االعالميات حليمة بولند 
الس����بت املقبل ف����ي الثامنة مس����اء بتوقيت 
الس����عودية على جمهورها من خالل برنامج 
»زهرة اخلليج« الذي يبث عبر شاشة ابوظبي 
االولى لتح����ل ضيفة على الفنانة البحرينية 
زهرة عرفات ومجموعة من االعالميني املميزين 
لتناقش مواضيع اجتماعية وانسانية منوعة 
ورأيها باملوضة واالتيكي����ت والتكنولوجيا 

احلديثة.
حليمة ناصرت من خالل البرنامج البيئة 
ودع����ت الحترام القوان����ني التي حتافظ على 
الثروات الطبيعية وعدم تلويثها، وفي فقرة 
»مقابلة« حتدثت بولند عن مسيرتها االعالمية 
والفوازي����ر والبرامج املنوع����ة التي تصدت 

لتقدميها.
يذكر ان ملكة جمال االعالميات حليمة بولند 
أطلت الفترة املاضية من خالل برنامج »تاراتاتا« 
على قناة دبي في حلقة غير مس����بوقة حيث 

ش����اركت مع عبداهلل باخلير وميريام فارس 
وسعد الصغير، فيما حل عبداهلل الفهد الفائز 
باملرتبة الثانية ف����ي برنامج »جنم اخلليج« 

ضيفا في هذه احللقة.

زهرة عرفات

دوللي شاهني

مروة نصر


