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»MBC1« انضم للدورة البرامجية الرمضانية لقناة

هبة حمادة: »بوكرمي« يتناول طبقة اجتماعية
لم تتناولها الدراما اخلليجية من قبل

مشاري حمادة، وللمخرج منير 
الزعبي، فالعمل سيعرض على 
 ،»MBC1 الع���رب االولى قناة 
وأضاف عبداالمير: »يش���تمل 
العمل على الكثير من اللمسات 
اجلديدة، وقد التقت فيه مقومات 
النجاح ان كان لناحية القصة 
أو لناحية االخراج أو االنتاج، 
ويبقى املشاهد هو احلكم االول 

واالخير«. 
اجلدير بالذكر ان مسلسل 
»بوكرمي برقبته سبع حرمي« 
تأليف: هبة مش���اري حمادة، 
وبطولة: سعد الفرج، ابراهيم 
احلربي، الهام الفضالة، سعاد 
علي، ياسة، شجون الهاجري، 
فاطمة الصفي، ملياء طارق، مرام، 
الدري،  الرئيسي، هبة  بثينة 
خالد أمني، علي الكاكولي، فهد 
باسم، باسم عبداالمير، واخراج: 

منير الزعبي.

التي يتعرض لها أبطاله والتي 
يصعب أن تأتي مجتمعة في 

احلياة اليومية الواقعية.
واضافت: أس���لط الضوء 
ف���ي ه���ذا العمل عل���ى طبقة 
اجتماعية لم تتناولها الدراما 
اخلليجية بش���كل واضح من 
قبل، وه���ي الطبقة املوجودة 
عند مس���توى الفقر والتي ال 
متلك من االمتيازات االجتماعية 
س���وى عالقاتها االنس���انية 
ببعضه���ا، كعائلة مكونة من 
ثمانية أش���خاص يأكلون من 
نفس الطبق ولديهم جهاز تلفاز 

واحد.
ومن جانبه عل���ق املنتج 
واملمثل باسم عبداالمير على 
العمل بقوله: »بوكرمي برقبته 
سبع حرمي« هو جتربة متميزة 
بالنسبة لي شخصيا، كما هو 
بالنسبة للكاتبة املبدعة هبة 

دب���ي: انض���م املسلس���ل 
اخلليجي »بوكرمي برقبته سبع 
البرامجية  الدورة  الى  حرمي« 
 ،»MBC1« الرمضانية لقن���اة
ويتمي���ز املسلس���ل باطاره 
االجتماعي املضحك املبكي في 
آن معا، وتسليطه الضوء على 
اجلوانب املظلمة في املجتمع 
اخلليجي ضمن سياق انساني 

يحمل بعدا رومانسيا. 
وأكدت كاتب���ة العمل هبة 
مش���اري حمادة عل���ى أهمية 
البع���د الرومانس���ي للقصة، 
والقيم���ة الت���ي يضيفها ذلك 
البعد للحبكة الدرامية، وقالت: 
املسلسل باختصار عبارة عن 
قصة واقعية باضافات حتاكي 
اخلي���ال، اذ يتمي���ز بكثاف���ة 
املصادفات في االحداث والزخم 
الكبير في املشاعر االنسانية 
املفارقات واملواقف  فضال عن 

الكاتبة هبة مشاري حمادة

باسم عبداألمير في املسلسل

الفنان القدير سعد الفرج والنجم إبراهيم احلربي

مشهد من »بوكرمي«

باسم عبداألمير:
في العمل الكثير

من اللمسات 
اجلديدة واجلمهور 

هو احلكم

عادت النجمة ميس حمدان 
إلى القاهرة، في إجازة قصيرة 
على أن تعود األسبوع املقبل 
إلى سورية من أجل استكمال 
تصوي���ر باقي مش���اهدها في 

مسلسل »صبايا 3«.
وجتسد ميس في املسلسل 
شخصية »نانسي« وهي »شغالة 
مصري���ة« في بي���ت الصبايا 
وتتميز بالش���قاوة وتتسبب 
في العديد من األزمات بينهن، 
وتشعل نار الغيرة واخلالفات 
في املنزل، رغم أنها تبدو أمامهن 
ودودة إال أن حقيقة شخصيتها 
شريرة للغاية وتخطط دائما 
للمقال���ب لتوقع بني الصبايا، 
ولكنه���ا حتبه���ن كثي���را في 
الوقت نفس���ه، وذلك في إطار 
كوميدي، والش���خصية بخفة 
دمها وشقاوتها قريبة جدا إلى 

شخصية ميس احلقيقية.

صّرحت الفنانة صابرين بأنها 
تتوجد حاليا ف���ي محافظة قنا 
بجنوب مصر من أجل استكمال 
تصوير مشاهدها املتبقية داخل 
أحداث مسلسل »وادي امللوك«، 
وتقضي هن���اك ما يقرب من 10 
أيام، حس���ب »اليوم الس���ابع« 

املصرية.
ويشارك في بطولة املسلسل 
الفنانة سمية اخلشاب، وريهام 
عبدالغف���ور، ومج���دي كامل، 
وس���ميرة عبدالعزي���ز، ورانيا 
محمود ياسني، ونبيل احللفاوي، 

ومن إخراج حسني صالح.
يذكر ان صابرين تشارك أيضا 
في بطولة مسلسل »حلظة ميالد« 
مع كامل أبورية، ونشوى مصطفى، 
وآينت عامر، وأحمد خليل، ومحمد 
عبداحلافظ، وصالح رش���وان، 
وميرا الغيطي، ومن تأليف سماح 
احلريري، وإخراج وليد عبدالعال، 
ومن املقرر عرضهما خالل شهر 

رمضان املقبل.

ميس حمدان 
تتسبب في أزمة

بني »الصبايا«

صابرين تقضي
 مع »وادي امللوك« 

10 أيام في قنا

ميس حمدان

صابرين

مرام ضد الرجال وصداقة املصلحة في »غني«

غادة تؤدي عمرة رمضان بعد االنتهاء
من »سمارة« وتعترف بالتقصير في حق »روتانا«

نانسي تلتقي اجلاليات العربية في لندن

في حلقة جديدة من برنامج »غني« الذي 
تقدمه الفنانة املتميزة مرام على قناة أبوظبي 
االولى مس���اء اليوم »اخلميس« يحل عدد 
من املشتركني إلرس���ال رسائل الى ذويهم، 
ويفتتح احللقة حميد املزيني من اإلمارات 
الذي يكرم جدته ويعبر عن حبه لها، يليه من 
لبنان الثنائي جو ومارلني اللذان يتشاجران 
دائما في املنزل ويعبران في أغنيتهما على 
التنافس املستمر بني الولد والبنت في األسرة 

الواحدة.
ويبدي عبدالرحمن من الس���عودية في 
رسالته املغناة سخطه على صداقة املصلحة 
وينع���ت أصحابه الذين تنكروا له. ويوجه 
عمر عبد النبي من األردن رسالة إلى والده 
يعتذر منه على تصرفاته اخلاطئة، وتعبر 
روان من األردن عن كرهها للرجال بس���بب 
خطيبها السابق الذين كان يضربها، ويقدم 
مجموعة من املعاقني رسالة إلى املجتمع بأن 
اإلعاقة ال ميكن أن تقلل من قيمة األشخاص 

كش���فت الفنانة غادة عبد ال���رازق أنها 
ستؤدي ش���عيرة عمرة رمضان هذا العام 
بعد االنتهاء من تصوير جميع مشاهدها في 
مسلسل »سمارة« املقرر عرضه في الشهر 

الكرمي.
وفي تصريح ملوقع mbc.net اعترفت عبد 
الرازق بالتقصير في حق أسرتها واستطردت 
قائلة: أشعر بالتقصير في حق ابنتي »روتانا«، 
ألني أحيانا كثيرة اضطر إلى استكمال تصوير 
بعض األعمال خالل ش���هر رمضان وأثناء 
فترة الصيام حتديدا، مش���يرة إلى أنها تود 
أن تنتهي من كل مش���اهدها في »س���مارة« 
قبل بداية الش���هر الكرمي، حتى تتمكن من 
قضاء بعض الوقت مع ابنتها وتناول اإلفطار 

والسحور بصحبتها.

ف���ي الوق����ت الذي حتي���ي ف����يه اولى 
حف���التها الغنائية بع���د وضعها ابن����تها 
الثانية »إي������ال« تع����ود نانس���ي عجرم 
جل���مهورها وذل���ك من خالل احياء ح����فالت 
هذا الص����يف، ويأت���ي أول حفل لها بداية 
الش������هر املقبل في لندن مبشاركة سلطان 
الطرب جورج وسوف، حيث ستلتقي اجلاليات 
العربي���ة املتواجدة هن���اك، ثم حتيي ثاني 
حفل لها في املغرب، وحتديدا في التاس���ع 
م���ن يولي����و املق���بل، وم���ن ثم تتوج���ه 
نانسي منتصف الش���هر اجلاري لتسجيل 

وجتعلهم منبوذين.
وكانت م���رام قد اس���تضافت في حلقة 
االس���بوع املاضي محمد احلندي من لبنان 
والذي عب���ر ع���ن حبه ألمه من خالل الغناء، 
ومن مصر الثنائي محمد وأحمد اللذين قدما 
أغنية خلص���ت التنافس بني فريقي األهلي 
والزمالك في مصر، وأهدى عبدالرحمن من 
لبن���ان أغنية لزوجته عبر خاللها عن حبه 
لها رغ���م مرور العديد من الس���نوات على 

ارتباطهما.
اجل����دي���ر بال�����ذكر ان برنامج »غني« 
يتميز مبحتواه الفريد، فهو مينح الفرصة 
ألشخاص عاديني ومن شرائح مختلفة من 
قلب املجتمع للتعبير عن أفكارهم وما يدور 
في أذهانهم عن طريق الغناء ال بقول الكالم، 
مثل التعبير عن احلب، اإلحباط واألس���ف، 
أو االمتن���ان لش���خص آخ���ر أو غيرها من 

الرسائل.
عبدالحميد الخطيب  ٭

اجلدير بالذكر أن غادة عبد الرازق انتهت 
حتى اآلن من تصوير كل مشاهدها الداخلية 
ويتبقى في حال عدم حدوث أي مشاكل أو 
عراقيل خمسة عشر يوما، ويبدأ املخرج محمد 
النقلي في عمل املونتاج اخلاص باملسلسل، 
ليكون على قائمة املسلسالت اجلاهزة للعرض 

خالل رمضان.
وتؤدي غادة في املسلسل دور امرأة مصرية 
جتبرها املش���كالت، التي تتعرض لها على 

الرقص في ملهى ليلي.
ومسل��سل »س���م����ارة« »س���يناريو« 
وح����وار الكاتب مصط����فى محرم، وي���شارك 
ف���ي بطولته: ياس���ر جالل، وسامي العدل، 
ورب���اب ط���ارق، وأحمد وفي���ق، وصبري 

فواز.

أغنية جديدة بعنوان »اوعى كده« كتبها لها 
الشاعر محمد عوف وحلنها مصطفى شوقي 
ووزعها االيطالي كاميليو، على ان تصورها 
على طريقة الكليب، ويقول مطلع االغنية: 
مس���تحيل تاني تثبتني، انت جاي تضحك 
عليا، انت فاكر نفس���ك اي���ه، يلال بقى وفر 
كالم���ك، حب ايه خليك ف حالك، آه هاحبك 

ولال ايه، في االحالم ده ولال ايه.
 يذكر ان نانسي كانت تعاونت مع محمد 
عوف من خالل اغنية« وحش���اني يا مصر 

موت«.

غادة عبدالرازق وابنتها »روتانا«

نانسي عجرم

مرام في البرنامج
في مسقط رأسها بلدة دير 
االحمر البقاعية شاركت الفنانة 
العاملي  اليوم  إليسا مبناسبة 
للبيئة في حفل أحيته رابطة 
سيدات دير االحمر برعاية وزير 
البيئة ف���ي حكومة تصريف 
األعم���ال محمد رح���ال ممثال 
عن���ه  م.جورج عقل وحضور 
رؤس���اء بلديات قرى املنطقة 
وفعالياته���ا، حيث مت توزيع 
نصوب أشجار قدمتها جمعية 
اجلبل االخضر في بعلبك في 
مركزها في دي���ر األحمر. وقد 
ساهمت الفنانة بزرع االشجار 

ضمن االحتفالية.

إليسا تدعم البيئة 
وتزرع األشجار

إليسا


