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شارع الفن

للسفر  حسين  غــازي  القدير  القطري  الفنان  يستعد   [
في  دوره  تصوير  لبدء  وذلك  الكويت  دولة  إلى  األيام  هذه 
وحــوار  وسيناريو  قصة  تعتذر«  »ال  الجديد  المسلسل 
)برجس  األردني  إخراج  ومن  عبدالعزير الطوالة  وإنتاج 

العمران(.
ويناقش  اجتماعي  العمل  أن  حسين  غــازي  ــح  وأوض
خطوط  مجموعة  على  يرتكز  ودوره  متعددة  مشكالت 
أب  شخصية  تجسيد  ـــالل  خ مــن  درامـــيـــة 
بأحداث  العائلة  هذه  وتمر  بنات  لعدة 
هذا  بين  واجتماعية  نفسية  ومشاكل 
يحصد  ال  النهاية  وفي  وبناته  األب 

شيئًا. 
علي  البطولة  ــي  ف ــارك  ــش ي
عبدالرحيم،  وفاطمة  السبع 
ومجموعة من نجوم الدراما 

في الخليج.
حسين  غـــــازي  وأضـــــاف 
من  مجموعة  مع  سيشارك  أنه 
عمل  ــي  ف الخليجيين  الفنانين 
ـــداث  أح تتخلله  خليجي  ــــي  درام
كوكبة  فيه  يشارك  مثيرة  متنوعة  كثيرة 
قدموا  الذين  التركية  الــدرامــا  نجوم  من 
الضياع«،  »سنوات  الشهير  المسلسل 
في  للبدء  االستعداد  بصدد  أنــه  مشيراً 
خالل  بدوي  درامي  عمل  بطولة  تصوير 
المقبل  ــي  ــان ــث ال ــون  ــان ك ــر/  ــاي ــن ي شــهــر 
سيتم إنتاجه في سورية وهو من إنتاج 

الشاعر الكويتي خالد البذال.

يشارك في عمل درامي بدوي في سورية

غازي حسين يصور »التعتذر« قريبًا 

سيتي«  »ع��وان��س  الجديد  الكوميدي  مسلسله  كتابة  م��ن  زي��د  اهلل  ضيف  الكاتب  انتهى   [
شاشة  على  ليعرض  السعودية  العربية  المملكة  في  المقبلة  الفترة  خالل  تصويره  سيتم  الذي 
الفني  لإلنتاج  سعودية  شركة  المسلسل  بإنتاج  ويقوم  المقبل.  الموسم  خالل   »MBC« ال� 

والتوزيع.
وقال ضيف اهلل في تصريح إلحدى الصحف الخليجية إن المسلسل من بطولة بشير غنيم، 
يتم  ولم  السعودية.  فناني  من  نخبة  إلى  باإلضافة  الرئيسي  بثينة  علي،  سعاد  خميس،  فخرية 
اإلعالن عن اسم مخرج العمل حتى اآلن، مضيفًا أن المسلسل يسلط الضوء على قضية الفتيات 
مالك  ويصبحن  التجارة  مجال  ويدخلن  كثيرًا،  مااًل  يرثن  العربية  المجتمعات  بأحد  العوانس 
وتدور  بهن،  للزواج  يتقدمون  الذين  للرجال  مطمعًا  ويصبحن  وعمارات  تجارية  مجمعات 

األحداث بقالب كوميدي مشوق.

فخرية 
خميس 
وسعاد 
علي في 
»عوانس 
سيتي«

حصل  الذي  التغيير  عن  صبري  هند  الممثلة  كشفت   [
أفتقد  كنت  ـــزواج  ال »قبل  قائلة  ـــزواج  ال بعد  حياتها  فــي 
األمر  اختلف  الـــزواج  بعد  ولكن  باالستقرار،  اإلحــســاس 
تحتاج  التي  المهن  أكثر  ومــن  مستقر  غير  والفن  تمامًا. 
جديد  عمل  انتظار  في  فالفنان  ــدوء،  ــه وال االستقرار  إلــى 
عن  فضاًل  المادية  احتياجاته  يحّقق  حتى  الـــدوام  على 
جانب  إلــى  ومنافسة،  ــراع  ص حالة  في  دائمًا  يعيش  أنــه 
الصحف  في  عنه  ينشر  وما  الشائعات  ظّل  في  يعانيه  ما 

والمجالت«. 
وعن شائعات حملها قالت »منذ أول أسبوع من زواجي 
بشرى  فهي  تتحقق،  أن  وأتمنى  تطاردني  الحمل  وشائعة 
من  الحمل  ألن  ــك  ذل سأعلن  حمل  يحصل  وعــنــدمــا  خير 

الصعب إخفاؤه«.

نوال الزغبي: أنا خارج المنافسة إشاعات الحمل تطارد الممثلة هند صبري!
على  أنه  الزغبي  ن��وال  اللبنانية  المطربة  أك��دت   [

الوسط  منها  يعاني  التي  الغنائية  التخمة  حالة  رغم 
خارج  نفسها  ترى  فإنها  الراهن  الوقت  في  الغنائي 

ما  كل  بل  األخ��ري��ات  إل��ى  تنظر  وال  المنافسة  نطاق 
تنفيذه  أجل  من  جهدًا  وتبذل  عماًل  تقدم  أنها  تفعله، 

جمهورها  ب��ه  ت��رض��ي  ال��ت��ي  ب��ال��ص��ورة  وخ��روج��ه 
في  تحقيقه  إل��ى  تسعى  ال��ذي  الهدف  وه��و  وعشاقه 
الحقيقية  فرحتها  أن  إلى  وأش��ارت  تقدمه.  ألبوم  كل 

هو  ليقول  أغانيها  تقدم  إذ  جمهورها  عيون  في  تراها 
رأيه فيها لذلك ال تقدم ألبومًا للمنافسة به. 

رواجًا  تجد  أن  هو  يسعدها  ما  »أن  نوال  وتضيف 
أو  ال���ورق  على  رواج����ًا  ول��ي��س  أللبوماتها  حقيقيًا 

التوزيع  شركات  مع  ذلك  تتابع  وهي  بالتصريحات 
الكبرى ومراكزها«.

ون��ف��ت ن����وال ال��زغ��ب��ي ل��ج��وئ��ه��ا ل���إلغ���راء في 
لها  أس��اس  ال  اف��ت��راءات  تلك  »أن  مؤكدة  كليباتها 
أنها  كما  نفسها  باألغنية  تهتم  ألنها  الصحة  من 
غناًء  ي��ق��دم  وم��ن  وأن��ث��ى  ك��ام��رأة  نفسها  تحترم 

جمياًل ال يحتاج إلى االعتماد على اإلغراء«.
في  أخ��ي��رًا  ش��ارك��ت  ق��د  الزغبي  ن���وال  وك��ان��ت 

غنت  وق��د  دب��ي  ف��ي  أتالتنس  منتجع  افتتاح  حفل 
»ليه  و  كدابين«  »عينيك  وه��ي  أغنيات  ث��الث  خالله 
مشتقالك« و«بعنيك« كما أنها تعمل على االنتهاء من 
األلبوم الخليجي الجديد الذي تسجل أغنياته وذلك 

حتى تتمكن من طرحه في نهاية العام الجاري.


