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«كلبش »3الحلقة  ..9مفاجأة جديدة
أشرف مصيلحي يتعاون مع هشام سليم
�شهدت احللقة التا�سعة من
م�سل�سل «كلب�ش »3للنجم
�أمري كرارة ،الذي يعر�ض
على قناة � ،on eأحداثا
مثرية وت�شويقية ،حيث
�أكد حممود علوان – نا�رص
�سيف ،ل�سليم الأن�صاري،
�أن املذيعة «�شهرية �سالم»
– هيدي ك��رم ،ترغب يف
ا�ست�ضافته يف برناجمها
للتحدث فى �أم��ور كثرية
على ال��ه��واء مبا�رشة،
ف��أك��د ل��ه الأن�����ص��اري �أن
عليه ال��ذه��اب للمقابلة
• هشام سليم
و�سيكون
التلفزيونية
حتت مراقبته مع فريق �رسي ،و�أن لزم الأمر �سيذهب معه �إلى
القناة ،وذلك للت�أكد من �أن �شهرية �سالم تعمل حل�ساب �أكرم �صفوان
�أم ال .وعلى جانب �آخر  ،ا�سرتد مالك جنل �سليم الأن�صاري عافيته
للحظات وفتح عنيه ،وهو ما جعل هالة فاخر تبلغ �سليم مبا
حدث على الفور ،لتعم الفرحة فى منزل عائلة الأن�صاري ،حلني
ا�ستفاقته ب�شكل كامل ،وخالل زيارة الطبيب املعالج ملالك� ،أبلغه
الطبيب �سليم �أن مالك مل ي�سرتد عافيته بالكامل ،ويجب �أن ن�ستمر
يف البحث عن ت�شخي�ص حالته ،خا�صة بعد التحاليل والفحو�صات
التي مل ت�سفرعن ت�شخي�ص بعينه ،وهو �أمر حمريللغاية ،ف�صمت
الأن�صاري لأنه ال�شخ�ص الوحيد الذى يعلم حقيقة مر�ض ابنه
«مالك».
كما �شهدت احللقة موافقة «برو�سلي» �أحمد العو�ضي ،على العودة
• هنادي مهنا

رسالة شديدة اللهجة من أحمد حسني
لنجوم برامج المقالب
وج��ه الفنان والعب
ك��رة ال��ق��دم املعتزل
�أحمد �صالح ح�سني،
ر�سالة �شديدة اللهجة
ل��زم�لائ��ه بالو�سط
ال����ف����ن����ي ،ال���ذي���ن
ظ��ه��روا خ�لال الفرتة
املا�ضية يف الكثري
من برامج املقالب،
يك�شفها
وال����ت����ي
ال��ك��ث�يرون منهم يف
اللقاءات والأحاديث
ال�������ص���ح���اف���ي���ة،
وي�����ؤك����دون �أن��ه��م
ك��ان��وا ع��ل��ى علم
ب��امل��ق��ل��ب قبل
تنفيذه.
و����ش���ارك �أح��م��د
���ص�لاح ح�سني
• أحمد حسني
ج�����م�����ه�����وره،
عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التدوينات الق�صرية «تويرت»،
بتغريدة قال فيها�« :أنا �ضد الذهاب لربامج كوميدية مهرو�شة،
لو م�ش مهرو�شة وا�ضحك عليا بجد ما�شي ..احرتام امل�شاهد قبل
الفلو�س» ،وتفاعل معه الكثريون الذين �أ�شادوا بتغريدته.
اجلدير بالذكر �أن �أحمد �صالح ح�سني يخو�ض املو�سم الرم�ضاين
اجلاري مب�سل�سلني ،هما «لأخر نف�س» مع الفنانة يا�سمني عبد
العزيز ،والفنان فتحي عبد الوهاب ،وم�سل�سل «حكايتي» مع
الفنانة يا�سمني �صربي.
وجن��ح «ح�سني» ،خ�لال الفرتة
املا�ضية� ،أن يثبت �أق��دام��ه يف
ال�ساحة الفنية ب�شكل كبري للغاية،
كما �أنه ينتظر عر�ض فيلمه اجلديد
«املمر» ال��ذي ي�شارك يف بطولته
بجانب كوكبة م��ن جن��وم ال�سينما
امل�رصية على ر�أ�سهم الفنان �أحمد عز.

ل�ل��إج���رام وف��ت��ح خزنة
م��ن��زل حم��م��ود ع��ل��وان
ح�سب ما �أمره به املعلم
«�أيوب» ،و�أخذ امل�ستندات
والهاردات والفيديوهات
من اخلزانة ،حيث اتفقا
على موعد ظهور حممود
علوان فى برنامج �شهرية
�سالم التلفزيوين ليقوم
بتنفيذ ال��ع��م��ل��ي على
الفور .
لتنتهي احللقة
يف ذه��ول تام
 ،خا�صة
• اشرف مصيلحي
بعد لقاء
�أ�رشف م�صيلحي �ضابط الأمن مع �أكرم �صفوان،
يف مفاج�أة م��ن العيار الثقيل ،ليت�شوق
اجلمهور للحلقة املقبلة.
«كلب�ش  »3ت�أليف باهر دوي��دار� ،إخراج
بيرت ميمي� ،إن��ت��اج �رشكة �سيرنجى،
وب��ط��ول��ة �أم�ي�ر ك����رارة� ،أح��م��د عبد
العزيز ،ه�شام �سليم ،ي�رسا اللوزي،
هالة فاخر� ،أحمد العو�ضى ،عمر
ال�شناوي� ،إ���س�لام جمال� ،أمرية
العايدي� ،أحمد �إمام ،حممد علي
رزق� ،أماين كمال ،وعدد �آخر من
الفنانني.

هنادي مهنا تخطف

األنظار في سنة أولى
دراما رمضان

خطفت املمثلة ال�شابة هنادي مهنا الأنظار الأيام املا�ضية و�أ�شاد بها الكثري على
مواقع ال�سو�شيال ميديا ،خا�صة يف دورها املميز مب�سل�سل «زلزال» مع النجم حممد
رم�ضان ،وال�شخ�صية التي جت�سدها خالل الأحداث ،وهو ما جعلها �سبب ًا يف احلديث
عنها واهتمام رواد مواقع التوا�صل االجتماعي.
ا�ستطاعت هنادي مهنا �أن ت�ضع ب�صمتها يف �أول �سنة لها من دراما رم�ضان ،وذلك
ب�سبب الدور الذي جت�سده �أمام حممد رم�ضان و�شخ�صية «�أمل» الفتاة املطيعة
واخلجولة التي تت�سم بخفة ظل ب�سيطة وابنة رجل من �أعيان منطقة العياط
«احلاج خليل ال�سواح ،والذي يج�سده النجم ماجد امل�رصي ،وحبيبة حممد
رم�ضان «زلزال» وتواجه العديد من الأزمات ب�سبب ال�رصاعات التي تدور بني
«زلزال» ،ووالدها «خليل» ،واالختالفات االجتماعية بينهما ورف�ض والدها
الزواج منه .وت�شارك هنادي يف م�سل�سل «بركة» مع النجم عمرو �سعد
التي جت�سد خالله �شخ�صية «�سارة» ،ويجمع بينها وبني بركة ق�صة حب
�ضمن �أحداث امل�سل�سل ،وهي �شخ�صية مرحة يجمعها مواقف كوميدية
مع الفنان عمرو �سعد ،كما تظهر مع النجمة يا�سمني �صربي يف
�شخ�صية «ن�رسين» وهي ال�صديقة املقربة من «داليدا» التى جت�سدها
يا�سمني �صربي يف م�سل�سل «حكايتي» ،يف �أولى بطوالتها يف الدراما
التلفزيونية.
وتواجد هنادي يف � 3أعمال درامية يف هذا املو�سم الرم�ضانى وهو
حتدى بالن�سبة لها ،لأنها ال حتتمل �سوى النجاح الكبري �أو
الف�شل ،خا�صة �أنها الإطاللة الأولى لها مع اجلمهور يف دراما
رم�ضان ،وبالفعل حققت هنادي النجاح يف لفت الأنظار �إليها
يف «زلزال» ،فهو بالن�سبة لها املقيا�س احلقيقي للنجاح.

صابر الرباعي

يوجه رسالة تهنئة ألصالة
بمناسبة عيد ميالدها

• هنادي
الكندري

حر�ص الفنان �صابر الرباعي ،على تهنئة
الفنانة �أ�صالة بعيد ميالدها ،متمنيا لها
ال�سعادة والتوفيق يف حياتها ال�شخ�صية
والفنية.
وغرد �صابر ،عرب ح�سابه على تويرت ،قائال:
« كل �سنة و�أنت طيبة وعقبال كل �سنة تفرحي
و تكوين �أحلى و�أحلى و�إن �شاء الله عيد ميالد
بال�صحة و طول العمر يا �صديقتي الغالية».
واحتفلت �أ�صالة ام�س الأربعاء ،بعيد ميالدها
حيث انها من مواليد  15مايو1969

هنادي الكندري تكشف عن إصابتها بمرض السكري
ي عن ا�صابتها مبر�ض
ك�شفت املمثلة هنادي الكندر 
ال�سكري ،قائلة �إنه ح�صل معها ارتفاع يف ن�سبة ال�سكر
بعد عدة فحو�صات طبية �أجرتها وذلك خالل حلولها
�ضيفة على برنامج «فانو�س هيونة».
وا�ضافت هنادي �أنها �شعرت ب�آالم يف الكلى �سابقا ،وبعد
اجرائها الفحو�صات الطبية تبينّ �أنها تعاين من ارتفاع

يف ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وهو ما ي�شري �إلى بدايات مر�ض
ال�سكري.
اجلدير ذكره ان هنادي الكندري ت�شارك يف م�سل�سل
«وما �أدراك ما �أمي» من بطولة �إلهام الف�ضالة ،رتاج
العلي ،وهو من ت�أليف علي الدوحان ،و�إخراج ح�سني
احلليبي.
• صابر الرباعي

نادين نجيم انتهت

حذف أغنية

من تصوير «خمسة

حاتم عمور

ونص»

ك�شفت املمثلة اللبنانية نادين
جنيم ع��ن انتهائها �أم�����س من
ت�صوير م�شاهدها الكاملة يف
م�سل�سلها «خم�سة ون�ص»،
�شاكرة بدورها القائمني على
العمل واملمثلني امل�شاركني
فيه واملخرج فيليب �أ�سمر.
ون�رشت نادين �صورة لإعالن
جديد لها مل تك�شف عنه على
ح�سابها اخل��ا���ص على احد
مواقع التوا�صل االجتماعي،
وعلّقت عليها قائلة« :هيدي
ال�صورة من اعالن جديد قريب ًا
بينزل  ...ترنجع للم�سل�سل
اليوم احللقة كمان «مع و�ضعها
�شعالت نارية» ..وبكرا ان �شاء
الله �آخ��ر ي��وم ت�صوير �شكر ًا
لكل طاقم العمل وللنجوم يلي
�أن��ا بعتز فني وانب�سطت كتري
بال�شغل معهم واملخرج فيليب
ا�سمر والفنيني يلي تعبوا
كتري الله يعطيكم الف
عافية ويعطينا على
قد نيتنا ورم�ضان
ك�������رمي ع��ل��ي��ك��م
ويعطيكم قد نيتكم
وق���د م��ا بتتمنوا
لأل���ك���ن ولأل���ن���ا
واكرت».

من تتر مسلسل

«الماضي ال يموت»

• نادين
جنيم

تفاج�أ م�شاهدو م�سل�سل
«املا�ضي ال ميوت» بحذف
�أغنية الفنان املغربيحامت
عمو ر «�إلى راح الغايل» عن
ترته ،الأمر الذي �أثار جد ً
ال
وا�سع ًا عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي قبل �أن يخرج
ح��امت عن �صمته ،ويعلن
جلمهوره عن عدم معرفته
ال�سبب ،رغ��م � ّأن الأغنية
وب�شهادة ع��دد م��ن جنوم
امل�سل�سل ك��ان��ت جميلة
ورائعة.
وب������دوره ك�����ش��ف املمثل
ر�شيد ال��وايل ال��ذي ي�ؤدي
دور البطولة يف العمل،
� ّأن �أغ��ن��ي��ة ال��ف��ن��ان حامت
عمور ال يختلف اثنان على
كونها رائعة وجميلة ج ًّدا،
وخ�ص�صت ل��ـ «ب��روم��و»
امل�سل�سل ،ولي�س �أغنية
منوها بالأغنية
للجنرييك،
ً
وب����الأداء الكبري للفنان
حامت عمور.

يارا تهدي أغنية
لماجدة الرومي

قدمت الفنانة اللبنانية يارا هدية للفنانةماجدة الرومي ،فن�رشت فيديو
لنف�سها على ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهي
تغني �أغنية لـ ماجدة «لو تعرف» على طريقتها مب�ساعدة مدير اعمالها
امللحن طارق �أبو جودة الذي كان يعزفها على االورغ وعلقت يارا  :من
الرائعة منّي
بعد �إذن ّ
�ست الكلّ ماجدة الرومي  ..ح ّبينا نهديكي هالأغنية ّ
ومن طارق».و�أ�ضافت « :عندما �أغني لأ�سطورة».

• ماجدة الرومي

• يارا

