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.. ومن األمام دانيال مع جنمي »يا صديقي« مادلني طبر ومحمد رياض

.. في املستشفى دانيال مع املنتج رزاق املوسوي في زيارة سابقة للكويت

سيارة دانيال من الداخل بعد الحادث

مفرح الشمري
عل���ى الرغم من قوة حادث الس���ير 
الذي تع���رض له الفنان التركي دانيال 
عبدالفتاح بطل مسلسل »يا صديقي« 
والذي تنفرد »األنباء« بنشر صوره إال 
انه اكد أن معنوياته قوية ومؤمن بقضاء 
اهلل وقدره وذلك خالل االتصال الهاتفي 
الذي اجرت���ه »األنباء« معه لالطمئنان 
على صحته، حيث قال: احلمد هلل على 
كل حال واشكره ألنني على قيد احلياة 
خاصة أن احلادث كان قويا وش���ديدا، 
حيث اصبت بعدة كس���ور خطيرة في 
ك�ت�في وي�دي ال�ي�سرى وخضعت لعدد 
من العمليات اجلراحية الدقيقة منذ وقوع 
احلادث في ال� 6 من الشهر املاضي الى 
يومنا هذا في مستش���فى ابن سينا في 
العاصمة التركية، وهناك عملية م���ن 
املفت�����رض ان اجريه������ا ف����ي ال� 15 
اجلاري ليدي اليسرى وهي دقيقة جدا 
لكنني اجلتها حتى ال� 25 اجلاري وذلك 
الستكمال تصوير مشاهدي في مسلسل 

»يا صديقي« بأوكرانيا.
هل حالتك تسمح بذلك؟

نع���م، بعد ان اخ���ذت رأي الطبيب 
املختص بإجراء العملية واعطاني االذن 

هذه احلالة وإصراره على استكم����ال 
تصوير مش���اهدي حتى وان تطل���ب 
تأخي��ر التصوير حلني شفائي وه����ذه 
اللفتة الطيبة اثرت ّفي واعطتني القوة 
الس���تكمال التصوير و»علشان خاطر 
عيونهم« اجلت عمليتي، وشكري ايضا 

على ان اعود بعد ذلك ملستش���فى ابن 
سينا إلجراء العملية الدقيقة في يدي 
اليسرى املتهشمة من احلادث حتى ال 
يتضاعف األلم فيها، وبهذه املناس���بة 
أحب ان اوجه شكري ملنتج العمل رزاق 
املوس���وي على وقوفه مع���ي وأنا في 

جلميع فريق مسلسل »يا صديقي« على 
س���ؤالهم عني وأخص بالشكر مخرج 

العمل عمار رضوان.
من جهة اخرى ذكر منتج العمل رزاق 
املوسوي ان الفنان دانيال عبدالفتاح قبل 
أن يكون جنما في مسلسله »يا صديقي« 
فهو اخ وصديق ووقفته معه وهو في 
هذه احلالة مبثابة واجب خاصة انه منذ 
سنتني وهما يجهزان لهذا العمل الذي 
يش���ارك فيه نخبة من جنوم اخلليج 
والعرب مثل مادلني طبر ومحمد رياض 
وحسني املنصور ومحمد املنصور وصفاء 

سلطان وآخرين.
ومتنى املوس���وي الش���فاء العاجل 
لداني���ال وقال: وجوده في املسلس���ل 
مكسب كبير ألنه من الفنانني املميزين 

بتركيا.
ب����دوره، ق���������ال مخ��������رج »يا 
صديقي« عمار رض���وان برغم احلالة 
الصحية التي مي���ر بها داني�ال إال اننا 
قمنا بزيادة مشاهده في املسلسل وذلك 
تقدي��را وعرفانا من اجلهة املنتجة له 
بع����د ان اجل عمليته املقبلة ليحض�����ر 
ألوكرانيا الس���تكمال التصوير بعد ان 

حتسنت حالته الصحية قليال.

دانيال: لعيون »يا صديقي« أجّلت عمليتي الرابعة
»األنباء« تنفرد بنشر صور الحادث الذي تعرض له في شرق تركيا


