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إيقاف مسلسل

«قيد عائلي»

 ...وميريهان حسين

تذكر األسباب

ك�شفت الفنانة مرييهان ح�سني
ع��ن اي��ق��اف عر�ض باقي حلقات
م�سل�سل «قيد عائلي» ،خالل �شهر
رم�ضان الكرمي ،على �أن ي�ست�أنف
عر�ضه فيما بعد ،وذلك من خالل
ح�سابها الر�سمي عرب موقع تبادل
ال�صور والفيديوهات ال�شهري
«ان�ستغرام».
وكتبت مرييهان ع�بر ح�سابها:
«امتنى يكون م�سل�سل قيد عائلي
عجبكم ونكمله ان ���ش��اء الله
بعد رم�ضان� ..شكرا لكل �أ�رسة
امل�����س��ل�����س��ل» ،ل��ك��ن ذل���ك قوبل
باعرتا�ض بع�ض متابعيها ب�سبب
حما�سهم ملعرفة باقي �أح��داث
امل�سل�سل.
يذكر �أن م�سل�سل قيد عائلي ،يدور
يف اط���ار درام���ي وي��ع��ر���ض على
�شا�شة  ،DMCمن بطولة �صالح
عبدالله ،عزت العاليلي ،مريفت
�أمني ،حممد حممود عبدالعزيز،
بو�سي ،انعام �سالو�سة ،هالة
فاخر� ،صربي فواز� ،سيمون،ومن
ت�أليف حممد رجاء،ومي�شيل نبيل،
و�إخراج تامر حمزة.

• مرييهان ح�سني

ياسمين صبري تصور
مسلسل «حكايتي»
في استوديو كينج
توت بشبرا منت

• يا�سمني �صربي

الجمهور يصف سعد المجرد بـ«األشقر»

• �سعد املجرد

مفاج�أة فجرها املغني املغربي �سعد املجرد ملتابعيه وجمهوره الكبري ،بعد �صورته الأخرية التي ن�رشها عرب
ح�سابه ال�شخ�صي منذ �ساعات للنيو لوك الذي ظهر عليه.
ون�رش املجرد �صورة جديدة له بعد �صبغ �شعره باللون الأ�صفر الفاحت ،والتي
ت�شابه �شكله فيها بالالعب االرجنتيني ال�شهري ليونيل مي�سي جنم نادي بر�شلونة
اال�سباين ،وكتب عليها «حب الذات لي�س �أنانية ،ال ميكن حقا ان حتب الآخرين
حتى تعرف كيف حتب نف�سك».
و�رسعان ما تفاعل جمهور الفنان املغربي معه على ال�صورة التي ن�رشها،
والتي حظيت ب�أكرث من � 240ألف اعجاب وع�رشات الآالف من التعليقات خالل
�ساعات قليلة من ن�رشها.
وجاءت �أغلب التعليقات من قبل جمهوره حول ال�شبه الكبري الذي جمعه مع
الالعب االرجنتيني ال�شهري ،وكتب �أحد املعلقني «�سعد امل�شقر» ،بينما �أ�شاد
عدد كبري من متابعيه بالنيولوك.
ومل تكن تلك ال�صورة هي الأولى للمغني املغربي التي ك�شف فيها عن النيولوك
له ،حيث ن�رش �صورة �أخرى �أم�س له مع احدى ر�سومات اجلرافيتي ،وكتب معلق ًا:
«مهما كان الفعل الذي تقوم به ت�أكد �أنه يجعلك �سعيد ًا».
و�شهدت الفرتة الأخرية تطورات يف ق�ضية املجرد ال�شهرية يف االعتداء اجلن�سي على
احدى الفتيات ،حيث �أ�صدر قا�ضي املحكمة تقرير ًا نهائي ًا يتهم فيه املغني املغربي
باالعتداء اجلن�سي ،ولي�س االغت�صاب ،ما يعد تخفيف ًا للحكم الذي قد ي�صدر يف
الفرتة املقبلة عليه.
و�أ�شارت بع�ض التقارير التي تناقلتها و�سائل الإعالم املغربية� ،إلى �أن املغني
�سعد املجرد ي�ستعد لطرح �أغنية جديدة يف الفرتة املقبلة ،بعد اطمئنانه
على �سري الق�ضية ب�شكل �سليم واقرتابها من النهاية.

جرعة دعم كبيرة لغادة عبدالرازق
بسبب مسلسل «حدوتة مرة»
تلقت النجمة غادة عبدالرازق ،جرعة دعم كبرية من جمهورها وزمالئها بالو�سط الفني ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو «ان�ستغرام» ،احتفاال ب�أحدث �أعمالها
الدرامية الذي تخو�ض به املاراثون الرم�ضاين القادم ،وهو م�سل�سل بعنوان «حدوتة مرة» الذي
يعر�ض على قناة «روتانا دراما».
وعلق الكثريون على الربومو الدعائي الذي ن�رشته «غادة» وانهالت التعليقات باالعجاب
والتهنئة ،متمنني النجاح والتفوق دائما لنجمتهم.
وكان �ضمن املهنئني هند �صربي ،فيفي عبده� ،شذى ح�سون،
�سلمى �أبو�ضيف ،لطيفة ،دينا.
م�سل�سل «حدوتة ُم��رة» بطولة :غ��ادة ع��ب��دال��رازق ،حممد
�شاهني� ،أحمد �صفوت ،عايدة ريا�ض ،والء ال�رشيف� ،سلمى
�أبو�ضيف ،مايان ال�سيد ،الفنان عبدالرحمن �أبوزهرة،
ﺗ�ﺄﻟﻴﻒ عمر عبداحلليم� ،إخراج يا�سمني �أحمد.
• غادة
عبدالرازق

• حممد �شاهني

دنيا سمير غانم تستكمل تصوير
مسلسل «بدل الحدوتة »3

• دنيا �سمري غامن

ت�ستمر النجمة دن��ي��ا �سمري غ��امن يف
ت�����ص��وي��ر م�����ش��اه��ده��ا مب�سل�سل «ب��دل
احلدوتة  »3املقرر عر�ضه يف املاراثون
الرم�ضاين املقبل ،حتى �أواخ��ر �شهر
رم�ضان املقبل ،وتوا�صل الت�صوير
يف الديكورات املخ�ص�صة للعمل مع
املخرج خالد احللفاوي.
وبد�أ خمرج العمل خالد احللفاوي يف
مونتاج ومك�ساج احللقات الأول��ى من
امل�سل�سل ،وهي �إنتاج �سيرنجي وه�شام
جمال ،وم��ن املقرر �أن يعر�ض ب�شكل

ح�رصي على قنوات الـ.CBC
يذكر �أن امل�سل�سل كان يحمل ا�سم «من �أول
نظرة» ،ومت تغيريه بعد ذلك �إلى «بدل
احلدوتة تالتة» حيث تقدم دنيا  3حكايات
منف�صلة ك ً
ال منها يحمل ق�صة تعر�ض خالل
 10حلقات مق�سمة على مدار �شهر رم�ضان،
وي�شارك دنيا يف امل�سل�سل كل من �سمري
غ��امن وحمدي املريغني وحممد ثروت
و�شيماء �سيف ،وعمرو وهبة وامل�سل�سل
م��ن �إخ���راج خالد احل��ل��ف��اوي ،و�إنتاج
�سيرنجي وه�شام جمال.

ت�صور النجمة يا�سمني �صربي،
عددا من م�شاهد م�سل�سلها اجلديد
«حكايتي» ،داخل ا�ستوديو «كينج
توت» مبنطقة �شربا منت بالهرم،
وهذه امل�شاهد عبارة عن مزاد
يتم بيع بع�ض ممتلكات عائلة
يا�سمني فيه خالل الأحداث.
وت�صور �أ�رسة امل�سل�سل امل�شاهد
الأخ�يرة من العمل ،حيث تبقى
�أي���ام م��ع��دودة وي��ت��م االنتهاء
من العمل نهائي ًا ،حيث يودع
�أبطال العمل الت�صوير الأ�سبوع
املقبل ح�سب اخلطة الزمنية
التي و�ضعها املخرج �أحمد �سمري
ف��رج ،وذل��ك تزامن ًا مع عر�ضه
خالل �شهر رم�ضان على قنوات
 ONE، CBC، DMCو�أي�ض ًا
.4 MBC
م�سل�سل «حكايتي» ت�أليف حممد
عبد املعطي ،و�إخراج �أحمد �سمري
فرج ،و�إنتاج �رشكة �سيرنجي،
وبطولة يا�سمني �صربي ،وفاء
عامر� ،أحمد حامت� ،أحمد �صالح
ح�سني� ،أحمد بدير� ،إدوارد ،مها
�أبو عوف� ،إ�سالم جمال ،هنادي
مهني� ،أحمد جمال �سعيد ،تامر
�شلتوت� ،أح��م��د ح�ل�اوة ،نهال
عنرب� ،سارة التون�سي ،دنيا
امل�رصي ،جمال عبد النا�رص،
م�صطفى دروي�ش وحممود فار�س.

فيفي عبده :شخصيتي
في «مملكة الغجر» ...مفاجأة

• فيفي
عبده

�أعربت النجمة فيفي عبده ،عن �سعادتها البالغة بامل�شاركة يف م�سل�سل
«مملكة الغجر» ،الذي �سيعر�ض خالل املو�سم الرم�ضاين املقبل ،عرب �شا�شة
«روتانا دراما».
و�أكدت «فيفي» ،يف ت�رصيحات خا�صة� ،أنها حتدت نف�سها الجناز هذا العمل
متاما عما ظهرت عليه من قبل ،م�شرية �إلى �أن �شخ�صيتها
وتقدميه ب�شكل خمتلف
ً
يف امل�سل�سل �ستكون مفاج�أة للجمهور وجديدة عليها ،مل تقدمها من قبل ومل
تقرتب حتى من بع�ض �شخ�صيات ال�سيدة ال�شعبية التي �سبق وقدمتها.
علي امل�ؤلف حممد الغيطي واملخرج عبدالعزيز ح�شاد
و�أ�ضافت« :عندما عر�ض ّ
امل�شاركة يف العمل وافقت على الفور قبل قراءة جميع حلقات امل�سل�سل».
وتابعت« :بالرغم من �ضيق الوقت وتوقع البع�ض عدم اللحاق باملو�سم
ريا داخل موقع الت�صوير الجناز كم كبري
الرم�ضاين ،اال �أنني �أرى جمهو ًدا كب ً
من احللقات خالل الأيام احلالية».
و�أ�شارت الفنانة فيفي عبده� ،إلى �أنها تق�ضي �أكرث من � 15ساعة مبوقع
الت�صوير ،وهذا مل تفعله من قبل يف �أي عمل ،حتى �أنها �أ�صبحت تنام
بال�سيارة يف طريق عودتها للمنزل من االرهاق ال�شديد الذي تعاين
منه �أثناء الت�صوير.
واختتمت فيفي ت�رصيحها قائلة« :كل هذا �سيكون يف م�صلحة العمل
الذي �أمتنى له كل النجاح والتوفيق ،خا�صة و�أن �أبطاله لديهم حما�س
كبري لتقدمي هذه احلالة الدرامية املميزة للجمهور على ال�شا�شات».
وتوا�صل فيفي عبده ،ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سلها اجلديد «مملكة
الغجر» ،الذي من املقرر �أن تخو�ض به ال�سباق الرم�ضاين املقبل عرب
�شا�شة «روتانا دراما» ،مع عدد من جنوم الدراما ،من بينهم :حورية
فرغلي ،وع��زة جماهد ،وميار الغيطي ،و�سامح ال�رصيطي ،و�سهر
ال�صايغ ،و�أحمد كرارة ،وحازم �سمري ،و�سيناريو وحوار حممد الغيطي،
و�إخراج عبد العزيز ح�شاد.

