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أحمد كرارة :أتمنى أال يكرهني
الجمهور في «مملكة الغجر»

جيهان خليل« :عالمة استفهام»
من أعمالي القوية
ت�ست�أنف الفنانة جيهان خليل ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سل
«عالمة ا�ستفهام» مع حممد رجب ،وذلك بعد ح�صولها مع �أ�رسة
العمل على �إجازة ملدة يوم واحد ،كما قاربت على االنتهاء من
ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سل «طلقة حظ» بطولة م�صطفى خاطر
والذي تظهر فيه �أي�ض ًا هذا العام.
وقالت جيهان خليل ان م�سل�سل «عالمة ا�ستفهام» من الأعمال
القوية التي �ستعر�ض يل يف �شهر رم�ضان ،ف�أنا حري�صة
دائما على اختيار �أدواري بدقة عالية� ،أم��ا بالن�سبة
مل�سل�سل «طلقة حظ» ال ا�شارك يف البطولة ولكني �أظهر
ك�ضيفة �رشف يف �أول امل�سل�سل و�آخره فقط ،ولن ا�ستطيع
احلديث كثريا عنه حتى ال �أك�شف مفاج�أة الدور.
وتابعت� :أج�سد دور «مروة ال�شواف» يف م�سل�سل «عالمة
ا�ستفهام» ،وهي فتاة يف الع�رشينات من عمرها� ،ضمن
عائلة ال�شواف التي تدور حولها �أحداث امل�سل�سل
من بدايته حتى نهايته ،و�سيكون العمل مفاج�آة
للجمهور من �أول حلقاته لإحتوائه على �ألغاز
وغمو�ض ،وم��ا مييز العمل هو نوعية
الكتابة فهي على الطريقة املودرن مثل
امل�سل�سالت الأجنبية التي تعتمد على
الت�شويق.
م�سل�سل «عالمة ا�ستفهام» من ت�أليف
�إ�سالم حافظ ،و�إخراج �سميح النقا�ش،
و�إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وهو من بطولة حممد
رجب ،مريهان ح�سني ،هيثم �أحمد زكي ،جيهان
خليل� ،إدوارد ،حممود البزاوي ،عبد الرحمن �أبو
زهرة و�آخرون ،ويعر�ض على قنوات cbc، one،
 .alhayah، dmcم�سل�سل «طلقة حظ» ت�أليف �إيهاب
بليبل ،و�إخ��راج �أحمد خالد �أم�ين ،و�إنتاج �رشكة
«�سيرنجي» ،وبطولة م�صطفى خاطر� ،أينت عامر ،هبة
جمدي ،حممد �أنور ،خالد �أنور� ،إميى �سامل ،مرينا
نور الدين ،رانيا �شاهني ،ويا�رس الطوبجي� ،أحمد
ماهر ،انعام �سالو�سة ،حممود حافظ وح�سني
�شتا وحممود فار�س وجيهان خليل وحممد عادل
وحممد علي رزق ويعر�ض على قنوات cbcو
 oneو alhayahو.dmc

• سيرين
عبد النور

متنى النجم �أحمد ك��رارة �أال ي�سبب حالة من الغ�ضب جلمهور الدراما
العربية خالل ال�ساعات املقبلة ،التي �ست�شهد عر�ض م�سل�سله اجلديد
«مملكة الغجر» ،وذلك عرب �شا�شة روتانا دراما.
و�أ�شار �إلى �أنه يقدم يف العمل �شخ�صية «الزفر» ،وهي �شخ�صية
معقدة للغاية ،حيث يجمع بني �شخ�صيتي الطيب وال�رشير،
مو�ضحا �أنه خالل الأحداث اجلمهور �سيكرهه كثريا ،وهذا
ً
ريا.
ما ال يتمناه ،لأنه يف وقت الحق �سيتعاطف معه كث ً
و�أ�شاد كرارة ب�صناع العمل الذين تعاقدوا مع قنوات
روتانا لعر�ض العمل على �شا�شتها ،م�ؤك ًدا �أن
روتانا �أحد �أهم القنوات الف�ضائية يف العامل
العربي� ،سواء مب�رص �أو دول اخلليج
�أو دول �شمال �إفريقيا ،متمنيا �أن
يحقق العمل النجاح املتوقع،
م�ضيفا �أننا نقدم حالة درامية
مميزة للغاية مل ي�شاهدها
اجلمهور من قبل.
ي�شار �إل��ى �أن م�سل�سل
«مملكة الغجر» ي�شارك
يف بطولته كوكبة من
جنوم الدراما من بينهم
حورية فرغلي ،فيفي
عبده� ،سناء �شافع،
عزة جماهد ،ميار
الغيطي� ،سهر
ال�صايغ� ،سامح
ال�رصيطي ،وحازم
���س��م�ير ،و�سيناريو
وحوار حممد الغيطي،
و�إخ������راج ع��ب��د العزيز
ح�شاد ،وت��دور �أحداثه حول
حياة الغجر وي�سعى �صناعه لك�شف �أ�رسار
هذه الفئة ،فالغجر هم فئة تتواجد بعدد من
الدول العربية تختلف عاداتهم وتقاليدهم
وممار�ساتهم عن الكثري من الأ�شخا�ص
العاديني.

• جيهان خليل

هبة مجدي :أقدم في «ولد الغالبة»
واحداً من أبرز وأهم أدواري

�أكدت املمثلة هبة جمدي �أنها تتابع ردود الأفعال حول م�سل�سليها «ولد
الغالبة» و«طلقة حظ» املعرو�ضني يف �شهر رم�ضان احلايل ،الفتة الى �أنها
تتنوع هذا العام ما بني الرتاجيدي ال�صعيدي يف االول� ،أما الثاين فيعتمد
على الكوميديا االجتماعية وتقدم يف العملني �شخ�صيتني خمتلفتني.
و�أو�ضحت هبة �أنها تقدم يف «ولد الغالبة» واحد ًا من �أهم و�أ�صعب �أدوارها لوجود
به العديد من امل�شاهد الدرامية التي تعتمد على امل�شاعر القوية ال�سيما و�أن �سيدة

تنف�صل عن زوجها ومازالت حتبه وتتمنى العودة له ويف نف�س الوقت
تتزوج من �آخر وتبحث عن الطالق منه ب�أي طريقة.
و�أ�شارت هبة �أنها يف «طلقة حظ» تقدم دور اليت �شعبي فهي فتاة
متزوجة وتعمل مدر�سة يف حارة �شعبية ،وهي ال�شقيقة الأكرب مل�صطفى
خاطر ومتر بالعديد من الظروف مع عائلتها م�ؤكدة �أنها يف هذا العام
ا�ستطاعت التنوع واالختالف �سواء يف ال�شكل او امل�ضمون.

سيرين عبد النور ترد على انتقادات مكياجها في «الهيبة الحصاد»
تلقت �سريين عبد النور على مدار احللقات الأولى االنتقادات
الكثرية الختيارها «احلمرة» الفاقعة والتي ال تتنا�سب مع
دورها ك�إعالمية وفق �شخ�صيتها يف العمل ،واعترب جمهورها
ب�أن هذا اللون يليق �أكرث بالنجمات �أو مدونات املو�ضة واجلمال
ولي�س بالإعالميات اللواتي يقدمن برامج اجتماعية.
ومل تنح�رص االنتقادات عند هذا الإطار ،امنا طالت كذلك �إ�رصار
�سريين الظهور ب�أحمر ال�شفاه الفاقع �أثناء نومها ،وبعد

«تعال تعال» لدنيا سمير غانم وهشام
جمال تقترب من الـ  2مليون مشاهدة

ا�ستيقاظها ،وخالل جوالت ت�سوقها ،وعقب تعر�ضها للعنف
من قبل حبيبها «ثروت» فظهرت بـ «حمرتها» املر�سومة كما
هي ،بدون �أن تتعر�ض لأي تلطخ..ما جعل الكثريين يهاجمون
�سريين معتربين ب�أن هذه امل�شاهد تفتقد الى الواقعية.
ويف ال�ساعات املا�ضية ،ردت �سريين عبد النور جمددا على
اجل��دل احلا�صل فكتبت تغريدة ب��ررت فيها ا�ستخدامها لـ
«احلمرة الفاقعة» قائلة « :تدل على اجلر�أة واالبداع والطموح،

فاملر�أة التي تختار �أحمر ال�شفاه االحمر غالبا ما تكون
واثقة من نف�سها ،وجتذب االنتباه �إلى جمالها و�شخ�صيتها
املتحررة».
اجلدير بالذكر ب�أن «الهيبة احل�صاد» بطولة تيم ح�سن� ،سريين
عبد النور ،منى وا�صف ،عبدو �شاهني ،اوي�س خملالتي،
روزينا الالذقاين غريهم من الفنانني ،ومن ت�أليف با�سم
ال�سلكا و�إخراج �سامر.

إيد شيران يطرح أحدث كليباته مع جاستن بيبر
• ليلى
علوى

• إيد شيران

طرح النجم العاملي �إيد �شريان
�أح��دث كليبات �أغانيه بعنوان
« ،»I Don’t Careعرب قناته
الر�سمية مبوقع الفيديوهات
العاملي «يوتيوب» ،كما �شاركه
يف الغناء الفنان العاملي جا�سنت
بيرب.
يذكر �أن كال من النجمني العامليني
جا�سنت بيرب و �إيد �شريان طرحا
م��ؤخ��ر ًا كليب « ،»Earthوذلك
مب�شاركة جمموعة من م�شاهري
هوليوود ،كما ك�رس حاجز الـ97
مليون ن�سبة م�شاهدة منذ طرحه
عرب موقع الـ «يوتيوب».

• جاسنت بيبر

ليلى علوي تتحدى غيابها عن المسلسالت
واإلعالنات بـ « 30يوم سعادة»
• دنيا سمير غامن وهشام جمال

اقرتبت الفنانة دنيا �سمري غامن وه�شام جمال ،من ك�رس حاجز
املليونني م�شاهدة ،ب�أغنية «تعال تعال»  ،و التي غنتها باللهجة
اخلليجية لأول مرة� ،ضمن �أحداث احللقة الثالثة من م�سل�سلها
اجلديد «بدل احلدوتة .»3حققت �أغنية «تعال تعال» ،مليون و
� 800ألف م�شاهدة ،وذلك بعد مرور  3ايام علي طرحها عرب القناة
الر�سمية ل�رشكة روزناما ريكوردز ،علي موقع الفيديوهات العاملي
«يوتيوب».ي�شار �إيل �أن دنيا �سمري غامن قدمت قبل �سنوات ،دويتو
غنائي بعنوان «امل�صالح» ،مب�شاركة ه�شام جمال و �أع�ضاء فرقته
«بوي باند» ،من كلمات �أمري طعيمة وه�شام جمال.
يذكر �أن م�سل�سل «بدل احلدوتة  ،»٣يعر�ض حال ًيا على �شا�شة
 ،CBCبطولة كل من :دنيا �سمري غامن ،الفنان �سمري غامن ،حممد
�سالم� ،أحمد رزق ،بيومي ف�ؤاد ،عمر وهبة� ،شيماء �سيف� ،إخراج
خالد احللفاوي.

اعتادت النجمة ليلى علوي التواجد يومي ًا مباراثون
دراما رم�ضان طوال ال�سنوات املا�ضية �إما ببطولة
امل�سل�سالت� ،أو تقدمي حمالت �إعالنية ،ولكنها
ان�ضمت لقائمة «الغائبني» عن الإثنني يف مو�سم
 ،2019ما دفعها ال�ستثمار ح�سابها على موقع
�إن�ستغرام ،لتقدمي ر�سائل تنمية ب�رشية بعنوان
« 30يوم �سعادة».
ليلى الغائبة عن م�سل�سالت رم�ضان منذ العام
 2016ع��ن��دم��ا ق��دم��ت ب��ط��ول��ة م�سل�سل «هي
ودافن�شي» مع النجم خالد ال�صاوي ،بد�أت
بن�رش ر�سالة م�صورة يوميا عرب ح�سابها
مبوقع �إن�ستغرام ،تتحدث فيها يوميا عن
�صفة �إن�سانية يجب �أن يتحلى بها الإن�سان
مثل الر�ضا و�صلة ال��رح��م وال�صرب
واملعاملة احل�سنة.وقالت يف فيديو
طبعا �إن
لها ن�رشته :كلنا عارفني
ً
رم�ضان �شهر اخل�ير والربكة
والعبادات ،كل واحد فينا
بيحاول يطلع �أح�سن ما

عنده يف ال�شهر ده� ..إيه ر�أيكم لو كان جنب الروحانيات
والعبادات دي حتدي ب�سيط ..حتدي من نوع تاين حتدي
ونفرح
لل�سعادة ..حماولة جادة وحقيقية �إننا نحاول ِنفرح
َّ
كل اللي حوالينا ..نغري حاجات لو ب�سيطة يف روتني يومنا
ع�شان نح�س براحة �أكرت و�سالم داخلي �أكرب �شاركونا ب�صوركم
وحكاياتكم.ون�رشت ر�سالة عن �صلة الرحم يف رم�ضان قالت
فيها :مع �أول خروجة مع العيلة برنجع بالزمن لأيام حلوة
وذكريات جميلة ماتتن�سي�ش� ،أيام دافية وم�شاعر بريئة..
ماينفع�ش رم�ضان يعدي من غري مانتجمع مع العيلة ونفطر
ونحلي بحاجة حلوة عاملينها ب�إيدينا..
ون�شوف م�سل�سالت ّ
يال بقى هتفطروا مع عيلتكم �إمتى؟
و�أ�ضافت ر�سالة �أخرى عن الر�ضا بقولها :اللي ربنا يكتبهولنا
الزم نر�ضا بيه ،ده اجلرح لو جه من حبيب مابيوجع�ش ،ما
بالك بحكم الله لو كان عك�س ما ير�ضينا ..مانر�ضا�ش بيه
ونقول موافقني ومب�سوطني؟
لو ر�ضينا باللي كاتبه ربنا واعتمدنا عليه ..م�ش هنحتاج
حاجة من حد! الرا�ضي غني ،الرا�ضي يف نعمة ..يبقى الزم
نقول احلمد على كل �صعب مرينا بيه ..ونقول احلمد لله �أننا
عندنا نعمة الر�ضا.

