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تعود في »توالي الليل« بعد حصولها على شهادة الدكتوراه

عبير اجلندي للمنتجني: ضيفة شرف.. انسوني!

أشارت في الوقت نفسه الى 
تلقيها مجموعة من العروض 
التلفزيونية رفضتها جميعها 
وقررت أن تكتفي بعمل واحد 

لها العام مب���ررة أن أغلب 
االعمال التي عرضت عليها 
لم تقنعها أو تشكل إضافة 

ملشوارها الفني.
وأضافت عبير: س���بق 
أن جاملت العديد من زمالء 
املهنة من خالل املش���اركة 
كضيفة شرف في أعمالهم، 
لكنها مجامالت لن تتكرر فيما 
هو قادم من ايام، خصوصا 
انها مجام���الت جاءت على 

حساب مشواري الفني.
وقالت ان الفترة املقبلة 
سيكون مبدأ العمل فيها »ال 
للمشاركة كضيفة شرف«، 
وستسعى لرفض أي عمل 
ال يقنعه���ا وال يت���الءم مع 
امكانياتها الفنية ومشوارها 
أنها لن  الفني، حيث أكدت 

جتامل بعد اليوم.
 

الوقت عن العديد من األعمال 
التزاماتها  الدرامية، وكذلك 
كأم وزوج���ة كان لها دور 
ايضا في االبتع���اد، لكنها 

الفنانة د.عبير  وضعت 
اجلندي نقطة في آخر سطور 
الفنية وقررت  املجام���الت 
بحزم أن زمن مجامالت »فالن 
وعالن« ولى الى غير رجعة، 
جاء ذلك في تصريح خاص 
ل� »األنباء« على اثر انتهائها 
من تصوير آخر مشاهدها في 
مسلسل » توالي الليل« أمام 
الفرج،  الكبير سعد  الفنان 
واملقرر عرضه في رمضان 
املقبل بعد آخر ظهور لها قبل 

ما يقارب الثالثة أعوام.
وقالت اجلندي: إن غيابي 
عن الدراما كانت له أسبابه 
التي يأت���ي ف���ي مقدمتها 
الكام���ل وحتضير  تفرغي 
شهادة الدكتوراه الى جانب 
االلتزامات األسرية، مؤكدة 
أن دراستها العليا للحصول 
على الدكتوراه أخذت الكثير 
من وقتها وأبعدتها بعض 

د. عبير اجلندي 

 االصدقاء الـ 6 في »نيران صديقة«

أحمد الفضلي  ٭

»نيران صديقة« 3 مسلسالت في مسلسل واحد

 artمص����ر ودرمي و mbcو
والوطنية التونسية.

ويؤكد منتج العمل طارق 
اجلنايني أن املسلسل ينتمي 
للمسلسالت الصعبة فعدد 
مشاهده كبير جدا يصل ل� 
1650 مشهدا وأيضا الفترة 
الت����ي يدور فيها  الزمنية 
العمل كبي����رة جدا تصل 

ل� 26 عام����ا يتم فيها بناء 
الديكور اخلاص بكل فترة 
زمنية 3 م����رات واملالبس 
3 م����رات أي انهم، يضيف 
اجلنايني، وكانهم يصنعون 
3 مسلسالت وليس مسلسال 

واحدا.
العم����ل مت تصوي����ره 
ف����ي اس����توديو ش����ريف 
عرف����ة مبدين����ة 6 اكتوبر 
الش����وارع وبالعديد  وفي 
الڤي����الت باملريوطية  من 
واملنصوري����ة والطري����ق 
الصح����راوي وجار حاليا 
تصويره في عدد من شركات 
السياحة ومبدينة اإلنتاج 

اإلعالمي.
اجلدير بالذكر أن طارق 
اجلنايني قد شارك في إنتاج 
العدي����د من املسلس����الت 
الناجح����ة مث����ل »عايزة 
اجت����وز« و»فيرتيج����و« 
و»شربات لوز« و»حكايات 
بنات« وش����ارك هذا العام 
في إنت����اج »نكدب لو قلنا 

ما بنحبش«.

خالد مرعي.
وإنتاج طارق اجلنايني 

� تي فيجن.
املسلسل الذي انتهى من 
تصويره ما يقرب من %60 
من أحداثه حتى اآلن وجار 
تسويقه للقنوات الفضائية 
وإن كان قد تأكد عرضه في 
قنوات mbc ملنطقة اخلليج 

6 أصدقاء منذ الطفولة 
تفرقهم الظروف وموقف 
صعب يتعرضون له ولكنهم 
يلتقون بعدها بفترة لنشاهد 
ماذا حدث معهم من خالل 

طريقة الفالش باك.
هذا هو ما تدور حوله 
احداث مسلس����ل »نيران 
صديقة« الذي سيتم عرضه 

في شهر رمضان القادم.
وهو بطولة كل من منة 
شلبي وكندة علوش ورانيا 
يوس���ف وعمرو يوسف 
ومحم���د ش���اهني وظافر 
العابدين وسلوى خطاب 
وصبري فواز ومجموعة 
من ضيوف الشرف مثل 
أحم���د داوود م���ن مصر 
وباسل اخلياط من سورية 
وليلى عرب���ي من األردن 
وكتبه محمد امني راضي 
وموس���يقى تصويري���ة 
هش���ام نزي���ه وتصوير 
أحم���د يوس���ف وديكور 
محمد امني وستايلس���ت 
مونيا فتح الباب ويخرجه 

األلبومات وطالبتهم بتفعيل 
ميزانية الكليب.

وقالت هند ان مدير أعمالها 
هو امللح����ن عبداهلل القعود 
وقال����ت: هو ميث����ل االدارة 
االنشط واألنسب لي وأرفض 

التخلي عنه.

لهذه األسباب لن تتخلى هند البحرينية 
عن عبداهلل القعود

كشفت الفنانة البحرينية 
هند من خالل برنامج »نورت« 
التي حلت عليه ضيفة انها 
ستعيد جتربة الغناء باللهجة 
اللبنانية بعد ان كانت آخر 
أغنية لها باللهجة اللبنانية 
من كتابة الش����اعرة س����هام 
الشعش����اع وأحل����ان نقوال 

نخلة.
وأش����ارت الى ان االغنية 
اجلديدة تتميز باحس����اس 

رائع.
هند التي كشفت عن اسمها 
االصلي وهو سهير قالت انها 
متزوجة اليوم من جورج منر 
ولديها ولد واحد من زوجها 

السابق.
وعاتب����ت هن����د ش����ركة 
»روتانا« املنتجة أللبوماتها 
 عبداهلل القعودهند البحرينية جلهة البطء في الترويج لهذه 

والعراقي وكل الصحافيني 
الذين سيقومون بتغطية هذا 
احلدث الفني الذي لم تشهد 

أربيل مثله من قبل.

بدء بيع تذاكر حفلة هيفاء وحامت في أربيل
التذاكر  مت فتح ش���باك 
في مدينة أربيل لبيع تذاكر 
احلفلني املنتظرين للنجمني 
هيفاء وهبي وحامت العراقي 
في »بارك سامي عبد الرحمن« 
- اربيل، وفي فندق روتانا/ 
أربيل. وقد فتحت شركة »آي 
إيفنتس« مناف���ذ البيع في 
»فاميلي مول« وفندق روتانا 
أمام اجلمهور، حيث  أربيل 
بدأت احلجوزات فورا وبإقبال 
ممتاز، يوح���ي بأن التذاكر 
قد تنف���د قبل احلفل بوقت 
طويل. وقد أعلنت شركة »آي 
إيفنتس« عن جهوزية املكانني 
ب���كل التجهي���زات التقنية 
إلحياء احلفلني واس���تقبال 
اجلمهور باألعداد املنتظرة. 
بدورها أعلنت النجمة هيفا 
وهبي أنها ستستقدم فرقة 
اس���تعراضية م���ن كييڤ 
الفني  العرض  لترافقها في 
الذي ستقدمه في احلفلني. 
العراقي  وس���يعقد ح���امت 
وهيف���اء وهب���ي مؤمت���را 
صحافي���ا ف���ور وصولهما 
الى مدين���ة أربيل، يلتقيان 
هيفاء وهبي فيه باإلعالم الكردس���تاني 


