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هاني سالمة يكشف

عن مشاهد استعان فيها
بدوبلير في «قمر هادي»

• هاني
سالمة

• جانيار
حسن

�أعرب املمثل امل�رصيهاين
�سالمة عن �سعادته بردود
الأفعال التي و�صلته حول
م�سل�سله اجلديد «قمر هادي»
الذي يعر�ض ب�شكل ح�رصي
على قناة  ،ONEم�ؤكد ًا �أن
اجلمهور ا�ستقبل املو�ضوع
واحللقات ب�شكل ايجابي
والدليل ما حققه من ن�سبة
م�����ش��اه��دة ع��ال��ي��ة ب�سبب
الت�شويق الذي يعتمد عليه
العمل ا�ضافة ال��ى وجود
م�شاهد �أك�شن �أي�ضاً.
و�أو���ض��ح ه��اين �سالمة �أن
امل�سل�سل ت�ضمن العديد من
امل�شاهد اخلطرة وخا�صة
م�شاهد �سباق ال�سيارات
لأن «ه���ادي �أب��و املكارم»
�شخ�ص يحب اال�ستعرا�ض
بال�سيارات ،م�شري ًا �أنه
ا�ستعان بدوبلري يف هذه
امل�شاهد بد ً
ال من املخاطرة
بحياته رغم حر�صه ال�شديد
على تنفيذ كافة امل�شاهد
بنف�سه ليكون هناك م�صداقية
كبرية وهو ما فعله يف بع�ض
امل�شاهد.
اجلدير بالذكر �أن م�سل�سل
«قمر ه��ادي» ،من ت�أليف
�إ���س�لام ح��اف��ظ ،و�إخ���راج
ر�ؤوف ع��ب��دال��ع��زي��ز،
ب��ط��ول��ة ه����اين �سالمة
وداليا م�صطفى ،وي�رسا
ال��ل��وزي ،وحم�سن حميي
الدين ،ونورهان ومرمي
ح�سن ،وه���ادي اجليار
وحمزة العيلي وم�ؤمن
نور وهاجر عفيفي و�آية
���س��م��اح��ة وحم��م��د عالء
وع���زوز ع��ادل وهايدي
رف��ع��ت ،وك���رمي ��سرور
ويا�سمني ورحاب عرفة.

نقل سهير البابلي للمستشفى
...وعمر زهران يزورها

• ياسمني
صبري

�أثار املخرج عمر زه��ران ،حالة من اجلدل ،بعد �أن �شارك
متابعيه و�أ�صدقائه عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�صل
االجتماعي «في�سبوك» ،مبجموعة م��ن ال�صور ظهر من
خاللها بجانب النجمة الكبرية �سهري البابلي داخ��ل �أحد
امل�ست�شفيات.
وعلق زهران على ال�صور التي ظهرت من خاللها البابلي وهي
يف حالة �صحية غري م�ستقرة وقال« :كل الدعوات من قلبي،
ل�سيدة امل�رسح ..و�أيقونة الفن ،الرائعه دوما� ..سهري
البابلي» ،وتفاعل معه الكثريون من حمبيها الذين
حر�صوا على االطمئنان على حالتها ال�صحية ومتنوا
لها ال�شفاء العاجل.
ومن ناحيته ،قال املخرج عمر زهران� ،إن النجمة
الكبري �سهري البابلي قد نقلت لأحد امل�ست�شفيات
الكربى بالقاهرة ،بعد �أن �شعرت بارتفاع يف
�ضغط الدم ،وعلى الفور تعامل الأطباء مع احلالة
ودخلت الرعاية املركزة ،ومنعوا عنها الزيارة،
ولكن بعد �ساعات قليلة حت�سنت حالتها.
اجلدير بالذكر �أن النجمة الكبرية �سهري البابلي،
واح��دة من �أهم جنمات الفن يف م�رص ،وقدمت
العديد من الأعمال الفنية من بينها م�رسحية
«ريا و�سكينة» مع النجمة الراحله �شادية ،وكان
�آخر �أعمالها م�سل�سل «قانون �سو�سكا» الذي
قدمته منذ � 3أعوام مع جمموعة من جنوم الدراما
من بينهم عزت �أبو عوف و�شريين.

• سهير البابلي وعمر زهران

ياسمين صبري تصور  14مشهداً
من «حكايتي» في يوم واحد
�صورت النجمة يا�سمني �صربي  14م�شهد ًا
ك��ام�لاً ،ال�سبت امل��ا���ض��ي يف م�سل�سلها
«حكايتي» الذي تخو�ض به �أولى بطوالتها
املطلقة يف الدراما التلفزيونية ويعر�ض
على العديد من القنوات الف�ضائية ،وذلك
فى �إحدى الفيالت مبنطقة �شربامنت حيث
تتواجد هذه امل�شاهد يف احللقات الأخرية
من العمل.
وانتقلت يا�سمني ب�صحبة باقي فريق عمل
امل�سل�سل� ،إلى �أ�ستوديو «�ألف ليلة وليلة»
ب�شربا منت � ً
أي�ضا لت�صوير ع��دد �آخ��ر من
امل�شاهد التى تتواجد يف احللقات الأخرية
وجتمع بينها وب�ين �أحمد �صالح ح�سني

وهنادي مهني ونهال عنرب ،على �أن يتم
االنتهاء من �آخ��ر امل�شاهد بعد يومني �أو
ثالثة.
م�سل�سل «حكايتي» يعر�ض على قنوات
 ،CBC، DMC، ONEبطولة يا�سمني
�صربى ،وف��اء عامر� ،أحمد ح��امت� ،أحمد
�صالح ح�سني� ،أحمد بدير� ،إدوارد ،جمال
عبد النا�رص ،ناهد ر�شدي� ،إ�سالم جمال،
هنادي مهنى� ،أحمد جمال �سعيد ،تامر
�شلتوت� ،أحمد حالوة ،نهال عنرب� ،سارة
التون�سي ،دنيا امل�رصي ،وم�صطفى دروي�ش
هبة عبد احلكيم وت�أليف حممد عبد املعطي
واخراج �أحمد �سمري فرج و�إنتاج �سيرنجي.

مصالحة عاجلة بين عمرو دياب
وعمرو مصطفى

• أنغام

سالف فواخرجي تتعرض لحادث
أثناء تصوير مسلسلها

جنح املطرب امل�رصي عمرو دياب
يف احتواء الأزمة املثارة مع امللحن
عمرو م�صطفى ،بعد � 24ساعة فقط
من الإعالن عنها ،و�أ�صدر م�صطفى
تو�ضيحا عاجلاً �أكد فيه � ّأن واقعة
ً
ا�ستخدام حلن �أغنيته «يتعلموا»،
م��ن دون احل�����ص��ول على موافقة
مكتوبة منه� ،سببها «�سوء تفاهم»
�رسيعا.
متت معاجلته
ً
تفا�صيل امل�صاحلة ك�شفها ال�شاعر
تامر ح�سني املقرب ج ًّدا من عمرو
• عمرو مصطفى
• عمرو دياب
دياب ،م�ؤك ًدا عدم وجود خالفات
حقيقية مع عمرو م�صطفى ،وقال
و�أكرت واحد �صاحب �أف�ضال ع الكل وال يقدر
خالفات
أي
�
مفي�ش
عرب ح�سابه مبوقع الفي�س بوك:
مي�سه بكلمة ،كلنا عارفني قيمته
ح��د
ّ
ّ
ّ
�أو زعل بني �أخواتي الكبار الفنان عمرو دياب وغالوته عندنا ومواقفه العظيمة مع كل
وامللحن العبقري عمرو م�صطفى ،جمرد �سوء واحد فينا».
تفاهم ب�سيط ،وكلنا عيله وفريق واحد وقوتنا وتابع :عمرو دياب �ضهرنا و�سندنا و�شهرتنا
داميا،
يف احتادنا
ً
ً
وداميا ناجحني ومك�سرّ ين وكلنا �شايلينه فوق را�سنا ،دي اخلال�صة
الدنيا �سوا .كما ن�رش �صورة من تو�ضيح عمرو مبنتهى الأمانة والله ،وكلمة حق ف حق
م�صطفى النتهاء الأزم��ة ،وت�أكيده على اعتزازه الراجل املحرتم ده وحانف�ضل كلنا �أهله
بالعالقة التي جتمعه بعمرو دياب ،وعلق عليها و�إخواته ورجالته وفريق عمله ،وا�ستنوا
قائلاً « :عمرو دياب كبرينا وفوق را�سنا
ً
جميعا� ،ألبوم يليق بيكم ب�إذن الله.

• سالف
فواخرجي

أنغام تتجاوز أحزانها بعد وفاة قريبها

�أعلنت الفنانة �أنغام بطريقة غري مبا�رشة من خالل ح�سابها على تطبيق �إن�ستغرام عن
جتاوز �أحزانها بعد وفاة خالها منذ �أيام قليلة ،حيث بد�أت تتعاقد على �إحياء حفالت
غنائية جديدة.
وك�شفت �أنغام عن ا�ستعدادها لإحياء حفل غنائي يوم  7يونيو بالكويت وذلك خالل
االحتفال بعيد الفطر املبارك .
وكان املو�سيقار حممد علي �سليمان �أعلن عن وفاة خال �أنغام من خالل ح�سابه على
«في�سبوك» قائالً�« :إنتقل الى رحمة الله الأ�ستاذ حممد �إبراهيم عبد الله �شقيق زوجتي
وخال خالد و�أنغام� ,أدعو له بالرحمة واملغفرة فكان منوذجا للطيبة واخللق».

جانيار حسن« :حرملك» حقق لي الشيء الكثير
على الصعيد المهني
تطل املمثلة ال�سورية جانيار ح�سن عرب
ال�شا�شة ال�صغرية خ�لال رم�ضان عرب
م�سل�سلني �شاميني هما «حرملك» و «�شوارع
ال�شام العتيقة» ،يف وق��ت �أعلنت فيه
ان�سحابها من «باب احلارة».
ويف حديثها �أك��دت �أنها ال ت��زال ت�صور
م�شاهدها يف العمل الأول يف �أب��و ظبي
ب�شخ�صية «زيتونة» �إح��دى بنات اخلان
ال��ذي تديره «قمر» «�سالفة معمار»)،
حيث مت اغت�صابها من تاجر كبري فحملت
منه ،وعندما اكت�شف �أمرها مت �إجها�ض

اجلنني وتعر�ضت للتعذيب ،لكنها ورغم
كل الظروف ال�صعبة ا�ستعادت عافيتها
وت�ستعد لالنتقام.
وقالت �إنها �سعيدة بتجربتها يف م�سل�سل
«حرملك» ،م���ؤك��دة �أن ه��ذا العمل حقق
لها ال�شيء الكثري على ال�صعيد املهني،
خا�صة �أنه عمل �ضخم وي�ضم الكثري من
النجوم ،مبدية فخرها ب�أنها وقفت �أمام
عمالقة التمثيل� ،إ�ضافة �إلى �أنه يعر�ض
عرب قناة «.»MBC
ويف م�سل�سل «���ش��وارع دم�شق القدمية

«ت����ؤدي �شخ�صية «ك��وك��ب» ابنة ر�شيد
ي وزوجة جوان
ف و�صباح اجلزائر 
ع�سا 
خ�رض ،تنتمي لهذه العائلة الغنية قبل �أن
تتعر�ض لظروف �صعبة تك�رسها ،فيطلقها
زوجها بد ً
ال من �أن يقف معها ،خ�صو�ص ًا
و�أنه تزوجها �أ� ً
صال ب�سبب مالها.
وي�شار �إل��ى �أن جانيار ح�سن �شاركت
يف عدة لوحات من م�سل�سل «بب�ساطة»
الذي عر�ض قبل رم�ضان وهو من فكرة
و�إعداد با�سم ياخور و�إخراج �سيف الدين
�سبيعي.

تعر�ضت الفنانة
���س�لاف فواخرجي
حل�������ادث اث���ن���اء
ت�صوير احد م�شاهد
م�سل�سلها اجلديد,
ومت ن��ق��ل��ه��ا �إل���ى
�إحدى امل�ست�شفيات
اخل��ا���ص��ة مبدينة
ال�������س���اد����س من
اكتوبر.
وك����ان����ت ���س�لاف
�ستقوم بت�صوير
م�شهد اك�شن وا�رصت
ان ت����ق����وم ه��ي
�شخ�صيا بتنفيذه
ب���دون اال�ستعانة
بدوبلرية .وطم�أنت
النجمة ال�سورية
م��ت��اب��ع��ي��ه��ا على
حالتها وق��ال��ت:
«احلمد الله ربنا
�سرت وجناين».

