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أحداث املسلسل 
تدور حول »سمارة« 
التي تعيش في أحد 

األحياء الشعبية 
في القاهرة

إليسا تفوز مبسابقة أجمل فستان زفاف
حصلت على 35% من مجموع أصوات استفتاء مجلة »لها«

3%، ثم داليا البحيري ومايا 
نصري وسيرين عبد النور 
الكويتية وجومانا  وشمس 
مراد ونور 2%، ثم روال سعد 
ودينا حايك ودانا اللبنانية 
وبش���رى وميري���ام فارس 

.%1

 انتزعت املطربة اللبنانية 
اليسا لقب »الفنانة االجمل في 
فستان الزفاف« في االستفتاء 
الذي نظمت���ه مجلة »لها«، 
وضم 20 فنان���ة عربية مت 
اختيار صورهن من »ڤيديو 
كليب���ات« لهن أو من صور 

زفاف حقيقية.
� وه��ي  اليسا  وحصلت 
� عل��ى  غي����ر متزوج�����ة 
35% م���ن مجموع االصوات 
املشاركة باالستفتاء، بفارق 
كبير عن أقرب منافس���اتها 
الفنانات جنوى كرم ورجاء 
املغربية ونانس���ي عجرم، 
حيث حصل���ت االولى على 
 ،%11 نس���بة 12%، والثانية 

والثالثة %10.
وجاءت في املركز اخلامس 
ياسمني عبدالعزيز بنسبة 
5%، فيم���ا كان���ت مفاجأة 
االستفتاء حصول حنان ترك 
على املركز السادس بنسبة 
4%، متجاوزة فنانات كان لهن 
حظ كبير في االستفتاءات 
املتعلقة باملوضة واجلمال، 
مثل: هيفاء وهبي، وباسكال 
إليسامشعالني، حيث حصلتا على 

االطباء باحلرجة جدا، اذ أصيب 
بست جلطات متتاليات بالرئة، 
ومكث في قسم الرعاية املركزة 
ملدة أسبوعني حتت رعاية طبية 
مشددة، خوفا عليه من تعرضه 
للمزيد من اجللطات، باالضافة 
الى أن نسبة االوكسجني في 
الدم لديه كانت قد هبطت وقتها 
الى ما دون املعدل الطبيعي، مما 
اضطر االطباء الى وضعه على 

جهاز التنفس الصناعي.
يذك���ر أنها ليس���ت املرة 
االولى التي يرفض فيها نصر 
محروس السفر خارجا لتلقي 
العالج على أيدي أطباء أجانب، 
وكان مصرا على أن يدخل الى 
مستشفى في مصر، وأن يقوم 
بعالجه طبيب مصري من بلده، 
وقد قام بعالج���ه ومتابعته 
د.حس���ام حس���ني مسعود، 
كما قام بعمل اجلراحتني في 

محروس: شفائي كان مبثابة معجزة من اهلل
القولون العام املاضي اجلراح 

املصري د.أشرف أبادير.
صرح املنتج نصر محروس 
بأن���ه متاثل الش���فاء حاليا، 
وصحته بات���ت أفضل كثيرا 
مما سبق، موضحا أن شفاءه 
كان مبثابة معجزة من اهلل، 
حيث لم يكن يتوقع أن مير من 
هذه االزمة بسالم، لكن رحمة 
ربنا كانت أكبر مما يتخيل أو 

يخطر بباله.
وأض���اف نصر، حس���ب 
»اليوم السابع« املصرية، أن 
الفترة التي مرت به كانت من 
أس���وأ فترات حياته، ويحمد 
اهلل أنها مرت على خير، كما 
يش���كر كل من وقف بجواره 

خالل الفترة املاضية.
وكان املنتج واملخرج نصر 
محروس تعرض الزمة صحية 
صباح يوم شم النسيم، ونقل 
الى املستش���فى،  اثرها  على 
نصر محروسوكانت االزم���ة، كما وصفها 

تع���رض احم���د »وهو ابن 
الفنان  ابن  العشر س���نوات« 
طالل سالمة حلادث سير بعد 
ان دهسته سيارة فيما كان ينزل 
من س���يارة والده فأطاحت به 
سيارة تسير بسرعة جنونية، 
ومت نقله الى العناية املركزة في 
املستشفى الدولي واجريت له 
عدة عمليات جراحية ونقل دم، 
وقد عفا الفنان طالل سالمة عن 
السائق العتباره ان ما حصل 

قضاء اهلل وقدره.

اكد املطرب الش���عبي سعد 
الصغير أنه قام بتسجيل أغنيته 
األخيرة »مسلمني وأقباط كلنا 
اخوات«، نظرا للمعامالت الطيبة 

فيما بني املسلمني واألقباط. 
وقال الصغير في تصريح 
ل�»اليوم السابع« املصرية: إنني 
عندما انتهيت من بناء املسجد 
الكائن بشبرا تعطلت إجراءات 
الكهرب���اء، وتعرضت  دخول 
ملشاكل كثيرة مع املسؤولني، 
ولم يقف بجواري أحد سوى 
األستاذ هاني عزيز »القبطي«، 
وقام بتسهيل كافة اإلجراءات 
الكهرباء  حت���ى مت توصي���ل 

للمسجد.

ابن طالل سالمة 
يتعرض 

حلادث دهس

سعد الصغير: 
قبطي أدخل 

الكهرباء للمسجد 
الذي بنيته

طالل سالمة

»دبي« أنتج 80% من املسلسل ويتوقع أن ينال متابعة جماهيرية كبيرة 

الرميثي: »سمارة« أحد أكثر املسلسالت 
متيزًا في صناعة الدراما املصرية

املنفذ والش����ريك املبدع حتقيق 
أعلى معايير اإلنتاج والتميز.

وت���دور أحداث املسلس���ل 
اجلديد حول »سمارة« الشخصية 
احملورية في العمل والتي تعيش 
في أحد األحياء الش���عبية في 
القاهرة ومتلك والدتها املعلمة 
»جماالت« مقهى شعبيا ونفوذا 
ترهب جميع سكان احلي، حتى 
املعلم »سلطان« صاحب محل 
الفاكه���ة في الظاه���ر وتاجر 
املخدرات في اخلفاء، في الوقت 
الذي يحاول الكثيرون التقرب 
منها، لتتوالى األحداث متسارعة 
بعد وفاة والدها وزواجها من 
املعلم سلطان، فيما تسعى إدارة 
مكافحة املخ���درات للوصول 
إلى ش���خصية ناف���ذة تعتبر 
املسؤولة عن جلب املخدرات 
من اخل���ارج، حي���ث تتحول 
سمارة إلى شخصية فاعلة في 
جميع خي���وط العمل الدرامي 
الذي يتوق���ع أن ينال متابعة 
جماهيرية كبيرة خالل ش���هر 
رمضان املبارك، ملا يتضمنه من 
أحداث مشوقة وخطوط درامية 
يتم التط���رق إليها بكثير من 
اجلرأة واملوضوعية التي تتالءم 
مع أجواء العائلة العربية في 

الشهر الفضيل.

دبي، أحد أكث����ر األعمال متيزا 
إثارة اجتماعية  مبا يحمله من 
وتباينات ثقافية كان لها تأثير 
مباشر، في حبكة درامية تشد 
املشاهد وجتعله يعيش حلظات 
متصلة غير منفصلة، مع أحداث 
حترك العاطفة وتضعه في حيرة 
غي����ر متوقعة ألح����داث تغير 
مجرى السلك الدرامي من خالل 
شخصياته، وخاصة شخصية 
س����مارة املثيرة للج����دل والتي 
تؤديها الفنانة غادة عبدالرازق، 
النجمة املتوجة العام املاضي من 
خالل بطولتها ملسلسل »زهرة 
وأزواجها اخلمس����ة«، ولتكمل 
النجاح والتميز عبر  مس����يرة 

شاشة تلفزيون دبي.
الرميثي في معرض  وأشار 
حديثه عن املسلس����ل اجلديد، 
إل����ى فريق العم����ل الذي يضم 
املخرج محمد النقلي الذي يعد 
أحد رواد اإلخراج التلفزيوني، 
والسيناريست مصطفى محرم، 
إلى جانب ثلة من جنوم الصف 
األول والتي أكملها بوتقة اإلنتاج 
التي قادتها شركة »كنج توت« 
لإلنت����اج الفني املصرية، رائدة 
األعمال الدرامية التي رغم ما متر 
به مصر الشقيقة من أحداث، إال 
أنها اس����تطاعت بحرفية املنتج 

أعلن تلفزي����ون دبي إحدى 
قنوات مؤسسة دبي لإلعالم عن 
إنتاج 80% من املسلسل املصري 
»سمارة« واملقرر عرضه خالل 
شهر رمضان املبارك، سيناريو 
وحوار مصطفى محرم وإخراج 
محمد النقل����ي وبطولة كل من 
النجوم: غادة عبدالرازق، لوسي، 
صبري فواز، ياسر جالل، أحمد 
وفيق، عمر احلريري، حس����ن 
حس����ني، محمد لطفي، سامي 
العدل، حسام ش����عبان، رجاء 
اجلداوي، زكي فطني عبدالوهاب، 

والوجه اجلديد رباب طارق.
ووصف علي الرميثي املدير 
التنفيذي املكلف بشؤون القنوات 
التلفزيوني����ة ومدير تلفزيون 
دبي، مسلسل »سمارة« للنجمة 
غادة عبدالرازق بأنه أحد أكثر 
املسلس����الت متيزا في صناعة 
الدراما املصرية، مشيدا بشركة 
اإلنت����اج، النتهاجه����ا منهجية 
مؤسسة دبي لإلعالم في الريادة 
وتطبيق أعلى معايير اجلودة 
اإلنتاجي����ة الدرامية، وذلك من 
خالل تطبيقه����ا احلرفي خلطة 
العم����ل املتفق عليها مس����بقا، 
وليك����ون املسلس����ل الدرام����ي 
»سمارة« بحلقاته ال� 30 والذي 
سيعرض على شاشة تلفزيون 

غادة عبدالرازق في »سمارة« علي الرميثي


