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مسلسل «باب الحارة  »10بدأ بقصف بالطائرات
تسبب في سقوط عشرات الضحايا

• مشهد من باب احلارة

كانت بداية احللقة الأول��ى من
املو�سم العا�رش من م�سل�سل «باب
احلارة» عنيفة وم�ؤملة ملحبيها،
حيث �صدم اجلمهور بب�شاعة ما
واجه �أهايل احلارة من قبل.
بد�أت احللقة الأولى من م�سل�سل
«باب احلارة» يف مو�سمه العا�رش
ب�أحداث مت�سارعة وعنيفة حيث
�رضبت حارة ال�ضبع التي ا�شتهرت
خالل املوا�سم املا�ضية ب�أنها
حارة مقاومة برجالها و�أبطالها
ال���ذي���ن ي���واج���ه���ون االح��ت�لال
الفرن�سي ،وق�صفت احلارة من قبل
الطريان الذي ت�سبب يف �سقوط

ع�رشات ال�ضحايا من �أهايل حارة
ال�ضبع ،و�سعي رجال احلارات
�إلى �إنقاذ اجلرحى الذين �سقطوا
من جراء ال�رضبات املتوالية.
وب���د�أت عملية ن��زوح من حارة
ال�ضبع �إلى حارة ال�صاحلية وكان
منهم �أبو النار ،وا�ستقبل رجال
ح��ارة ال�صاحلية رج��ال حارة
ال�ضبع بكل تقدير ،واح�ترام
لتاريخهم ،حيث �سعت كل عائلة
من ال�صاحلية ال�ست�ضافة رجال
و�شباب و�أ��سر ح��ارة ال�ضبع يف
بيتها ،وتكفل �أب��و ع��زام ب�أكل
و��ش�رب رج���ال ون�����س��اء ح��ارة

• احللقة األولى من املسلسل

ال�ضبع ،وتعر�ضت الأخرية بعد
��ض�رب ال��ط�يران لعملية نهب
و�رسقة ،و�سعى رج��ال احلارة
ملعرفة من املت�سبب يف ذلك.
«باب احلارة» من امل�سل�سالت التى
بد�أ عر�ضها منذ عام  2007وجنح
يف �صناعة قاعدة جماهريية كبرية
له ،وخالل ت�سعة موا�سم ما�ضية
وال ي��زال العمل ق��ادر على جذب
قطاع من امل�شاهدين من خمتلف
البلدان العربية.
اجلزء العا�رش من ت�أليف مروان
ق����اووق� ،إخ����راج حم��م��د زهري
رج��ب ،بطولة جن��اح �سفكوين

و�سلمى امل�رصي ورن��ا �أبي�ض،
مرح جرب ،نظلي الروا�س ،علي
ك���رمي ،ت��ول�ين ال��ب��ك��ري ،هدى
�شعراوي ،رام��ز الأ�سود ،يامن
احلجلي ،تي�سري ادري�س� ،أمانة
وايل ،زهري عبد الكرمي ،جالل
�شموط ،ع��ادل العلي� ،صالح
احلايك� ،أم��اين احلكيم ،قا�سم
ملحو ،ج��م��ال ال��ع��ل��ي ،حممد
ال�����ش��م��اط ،ط���ارق مرع�شلي،
و�سيم الرحبي ،ج��وان خ�رض،
�أمية مل�ص� ،أمين بهن�سي ،عالء
ق��ا���س��م ،ف��ادي��ا خ��ط��اب ،فاحت
�سلمان ،وغريهم.

وفاة الفنانة محسنة توفيق
عن عمر يناهز  80عام ًا
توفيت الفنانة حم�سنة توفيق �أم�س عن عمر يناهز
 80عاما ،حيث �أعلنت املخرجة نادية كامل
اخلرب ،وتلقت كثري ًا من التعليقات التي تدعو
للراحلة بالرحمة.
حم�سنة توفيق كان �آخر ظهور لها يف نهاية �شهر
فرباير املا�ضي ،حيث مت تكرميها يف مهرجان
�أ�سوان ال��دويل ل�سينما امل��ر�أة ،وعلى ما يبدو
�أنها عانت من �أزمات �صحية يف الفرتة الأخرية،
وتدهورت �صحتها �إلى �أن فارقت احلياة.
وتعد حم�سنة توفيق من الفنانات اللواتي قدمن
عددا من الأعمال الدرامية الهامة �أبرزها م�سل�سالت
«الو�سية وليايل احللمية وال�شوارع اخللفية»،
وا�شتهرت حم�سنة توفيق بدور �أني�سة البدري يف
م�سل�سل «ليايل احللمية» ،حيث يعترب من �أبرز
�أدوارها.
ويعد فيلمها ال�شهري «الع�صفور» الذي قدمته مع
املخرج يو�سف �شاهني من �أبرز اعمالها ال�سينمائية
الهامة التي ال تزال حا�رضة يف الوجدان .حم�سنة
توفيق ولدت يف  29دي�سمرب عام  ،1939و�آخر
�أعمالها كان م�سل�سل «�أهل �إ�سكندرية» عام  2014مع
الفنان ه�شام �سليم ،وهي �شقيقة الإذاعية الكبرية
«ف�ضيلة توفيق» ،ال�شهري بحواديت «�أبلة ف�ضيلة»

• محسنة توفيق

تامر حسني ضيف شرف
أولى حلقات «ولد الغالبة»

شيرين عبدالوهاب ونجوى كرم
تدعوان للسالم الديني

في إعالنهما الرمضاني الجديد
قدمت الفنانة �شريين ،ب�صحبة الفنانة اللبنانية
جنوى كرم� ،إعالنها الرم�ضاين ل�صالح �إحدى
�أكرب �رشكات املحمول ال�سعودية ،وحمل الإعالن
دعوة لل�سالم والت�سامح ونبذ التطرف.
تعد هذه املرة الأولى التي يجتمع فيها �صوت
�شريين م��ع جن��وى ،ليقدما توليفة م�رصية
لبنانية مم��ي��زة� ،إذ تربطهما عالقة �صداقة
يالحظها اجلمهور يف املنا�سبات التي جتمعهما
معا ،واكتملت العالقة الغنائية ب�أغنية الإعالن
ً
التي حملت عنوان «الدين متام الأخالق».

• شيرين وجنوى كرم في اإلعالن

درة :مسلسل «المايسترو»

مسلسل «كلبش »3
يتصدر تريند تويتر

تجربة إنسانية مؤثرة
في حياتي

قالت الفنانة درة �إن م�شاركتها يف امل�سل�سل
التون�سي «املاي�سرتو» لي�ست جمرد م�شاركة يف
م�سل�سل فقط ،لكنها بالن�سبة لها جتربة �إن�سانية
م�ؤثرة يف حياتها ،خا�صة �أن �أحداث امل�سل�سل
م�ستوحاة من ق�ص�ص حقيقية لعديد من الأطفال
يف �إ�صالحيات تون�س.
وجت�سد الفنانة درة دور «رقية» وهي اخ�صائية
نف�سية تقوم مع مدر�س املو�سيقى بتغيري حياة
الأطفال من خالل املو�سيقى ومتثل باللهجة
التون�سية ،ويذاع امل�سل�سل بدءا من اليوم على
التليفزيون التون�سي وهو من �إخ��راج ل�سعد
الو�سالتي مع جمموعة من النجوم التوان�سة
منهم �أحمد احلفيان ،فتحي الهداوي ،غامن
ال��زريل ،وجيهة جندوبي� ،شاكرة رماح،
ريا�ض حمدي ،منت�رص الت ّبان ،مرمي ح�سن،
�سناء احلبيب ،مالك بن �سعد ،نذير بواب،
حكيم بوم�سعودي ،ح�سام ال�ساحلي� ،أميمة
مطيمط ،و�ضيف �رشف امل�سل�سل ر�ؤوف بن
عمر مع م�شاركة خا�صة ملرمي بن ح�سني،
�إل��ى جانب العديد من الوجوه اجلديدة
واالكت�شافات.
املاي�سرتو يطرح ت�سا�ؤال مهما وهو هل
الفن تغيري الواقع؟ هل �أ�صبح
ي�ستطيع
ّ
من ال����ضروري مراجعة النظم الردع ّية
بامل�ؤ�س�سات الإ���ص�لاح � ّي��ة؟ ه��ل تقوم
الإ�صالح ّيات فع ً
ال بدورها يف الإ�صالح
والت�أهيل؟ كيف ميكن �إدماج من ّ
زلت بهم
القدم وهم �أحداث من جديد يف املجتمع؟

• درة

• أمير كرارة

فر�ض م�سل�سل «كلب�ش »3
نف�سه يف امل��رك��ز الأول
ب�تري��ن��د ت���وي�ت�ر ،نظرا
لل�شعبية الهائلة التي
يتمتع بها النجم �أم�ير
كرارة وجنوم العمل.
م��ن جهته� ،أع���رب النجم
�أم�ير ك���رارة ع��ن �سعادته
لت�صدر م�سل�سله «كلب�ش
 »3تريند تويرت وت�صدره
امل��رك��ز الأول يف قائمة
الأك�ث�ر ت���داوال بالرتيند
امل�رصي بعد �إذاعة احللقة
مبا�رشة ،وكتب كرارة على
«�إن�ستغرام»« ،احلمد لله
لل�سنة الثالثة متثيلية
ال�شارع».
يذكر �أن م�سل�سل «كلب�ش
 »3ت�أليف باهر دوي��دار،
�إخ��راج بيرت ميمي� ،إنتاج
�رشكة �سيرنجي ،وبطولة
�أم�ي�ر ك���رارة� ،أح��م��د عبد
ال��ع��زي��ز ،ه�شام �سليم،
ي����سرا ال���ل���وزي ،هالة
فاخر� ،أحمد العو�ضي،عمر
ال�شناوي� ،إ�سالم جمال،
�أم�ي�رة ال��ع��اي��دي� ،أحمد
�إم���ام ،حممد علي رزق،
�أماين كمال ،وعدد �آخر من
الفنانني.

• تامر حسني

• أحمد السقا

حر�ص الفنان �أحمد ال�سقا على توجيه ال�شكر
ل�صديقه الفنان تامر ح�سني ،بعد ظهوره ك�ضيف
�رشف يف �أولى حلقات م�سل�سله الرم�ضاين «ولد
الغالبة» ،وذلك على �صفحته الر�سمية مبوقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك».
�صورا له ولتامر ح�سني
ون�رش ال�سقا عرب ح�سابه
ً
من احللقة الأول���ى مل�سل�سل «ول��د الغالبة»،

وعلق قائلاً �« :شكرا لأبو الرجولة �أخويا تامر
ح�سني».
يذكر �أن م�سل�سل «ول��د الغالبة» ،ي�شارك يف
بطولته �إلى جانب �أحمد ال�سقا كل من :مي عمر،
حممد ممدوح ،هبة جمدي� ،إجني املقدم ،كرمي
عفيفي� ،إدوارد ،ه��ادي اجليار ،رمي �سامي،
ت�أليف �أمين �سالمة ،و�إخراج حممد �سامي.

