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رفض العديد من النصوص ألن فيها انحرافاً وال تعكس الصورة احلقيقية ملجتمعاتنا

ً العجيمي لـ »األنباء«: أنا صاحب مبدأ في الدراما وال أتخلى عنه أبدا

والبد ان تتضمن مشاهد في 
املستش����فى واملخفر ويكون 
فيها »طراق����ات«، وأؤكد من 
خالل »األنباء« ان هذا ليس 
التفكك،  واقعنا ولسنا بهذا 
بالعكس هناك حب وترابط 
بيننا، والشاذ من هذه األعمال 
يحفظ وال يشار إليه، وأعتقد 
انن����ا إذا قدمنا أعماال خفيفة 
وكوميدية من واقعنا فستكون 
أقرب الى قلوب الناس، مكمال: 
»كفاية هم ومش����اكل، نحن 
الى السعادة واألمل  نحتاج 
في ظل ما تشهده املنطقة من 

توترات«.
أنا  واستطرد العجيمي: 

صاحب مبدأ في الدراما مليون 
في املائة وال أتخلى عنه أبدا، 
وللعلم جاءتني أعمال كثيرة 
ورفضتها ألنني ش����عرت ان 
النص فيه انحراف وال ميثلنا 
وفيه مبالغ����ات باألحداث ال 
تعك����س الص����ورة احلقيقة 

ملجتمعاتنا.
الفنان محمد  ان  يذك���ر 
العجيم���ي يش���ارك ف���ي 
ب���و  مس���رحية »ق���روب 
خلي« الت���ي تعرض حاليا 
الساملية  على مسرح نادي 
الرياضي مبنطقة الساملية، 
وه���ي من إنتاج مؤسس���ة 
شمس الكويت لإلنتاج الفني 
واملسرحي املنتج جابر احلداد 
ومن بطولت���ه مع: انتصار 
الش���راح، خالد العجيرب، 
شهاب حاجيه، عالء مرسي، 
بدرية طلبة، إسماعيل سرور، 
جواهر، هاني الطباخ، أحمد 
البارود، دانه، بدر الصقر، 
عقيل اتش، فواز حمد، ومن 
إخراج عالء مرسي، تأليف 

امين احلبيل.
وتتناول املسرحية قصة 
»فوج سياحي« ينتقل إلحدى 
دول أوروب����ا، ويعي����ش كل 
املوجودين فيه احللم اجلميل 
ولكن ف����ي نهاي����ة األحداث 
يكتشفون ان ذلك كله مجرد 

سراب.

األعمال ال وجود لها واندثرت 
مع الصراخ واخليانة والطالق 
والعنف واملخدرات.. الخ، ما 
جعل اجلمه����ور يبتعد أكثر 
عن املشاهدة، مستدركا: لهذا 
أعارض وبشدة حصر الدراما 
في رمضان فق����ط، ألن ذلك 
يسبب خسارة للتلفزيونات 
والفنانني واجلمهور في آن، 
اعتقد ان املسلسالت اذا وزعت 
السنة ستتغير األمور  على 

إلى األفضل.
وبس����ؤاله ه����ل يفضل 
التراجيدية  متابعة األعمال 
أكث����ر، رد:  الكوميدي����ة  أم 
املسلسالت أصبحت متشابهة 

عبدالحميد الخطيب

أكد الفنان محمد العجيمي 
ان����ه يرف����ض ان يتم حصر 
الدرامي في رمضان  اإلنتاج 
فقط، مشددا على ان توزيع 
اإلنتاجات طوال السنة يصب 
التلفزيونات  ف����ي صال����ح 
والفنانني وايضا املشاهدين، 
وقال: كلم����ا زاد كم االعمال 
وحصره����ا في ش����هر واحد 
قل����ت املتابعة، م����ا ينعكس 
على املسلسالت، حيث جند 
معظمها يظلم وال ينال حظه 

في نسب املشاهدة.
وأض����اف العجيم����ي في 
ل� »األنباء«:  تصريح خاص 
نح����ن ال ننكر ان ش����ركات 
الدعاي����ة واالع����الن تنادي 
لتكثيف اإلنتاج في الش����هر 
الفضيل من اجل الدخل املادي 
وهذا من حقها، لكن في املقابل 
أتصور ان هذا االمر يساعد 
الدرامية،  في قتل األعم����ال 
خصوصا في ظل التوجه العام 
والطابع الديني في مجتمعاتنا 
الناس  اخلليجية وانصراف 
التلفزي����ون والتفرغ  ع����ن 

للعبادة.
وتابع: رمضان في السابق 
كان يتميز بعملني كوميديني او 
3 من واقعنا وتراثنا واجلميع 
يشاهدها، أما اآلن لألسف هذه 

.. والعجيمي مع جواهر والبارود في »قروب بوخلي«

العجيمي في احد مشاهد مسلسل »عقاب« محمد العجيمي

هذه مفاجآت املوسم اجلديد من »أراب آيدول«
سنني عمرنا« ليحلوا ضيوفا 
على »ستار أكادميي«، أما إم 

بي سي فستلجأ إلى خلط 
أوراقها من جديد، وإعادة 

جدولة ظهور الضيوف على 
مسرحها.

وفيما يخص املشتركني 
اكد نفس املوقع ان اللجنة 

اكتفت بلبناني واحد 
وبعدد كبير من املشتركني 

الفلسطينيني في هذا العام، 
فضال عن إقصاء املشتركة 
اليابانية التي شغلت العالم 

والصحافة في مرحلة 
متقدمة من التصفيات، هذا 

إلى جانب التعديل الذي طرأ 
على هيكلية البرنامج وعدد 

احللقات في التصفيات 
األخيرة.

املنتجات لرعاية البرنامجني، 
فيما حرب الضيوف لن 

تقع في هذا املوسم، إذ إن 
احملطة املصرية تعاقدت 

مع عدد من النجوم منذ أن 
أطلوا في برنامج »أجمل 

أندمول الشرق األوسط-
.)CBC

وذكر موقع »نواعم«، ان 
حرب املعلنني بدأت بني 
اجلهتني اللتني تسعيان 
جاهدتني إلى جذب أهم 

ينتظر اجلمهور العربي 
انطالق املوسم الثالث 

واألحدث من برنامج املواهب 
»أراب آيدول« الذي ضم إلى 

جلنته الفنان وائل كفوري 
إلى جانب نانسي عجرم، 
أحالم وحسن الشافعي، 
ومعه ستظهر التغييرات 
التي طرأت على املوسم 

بحلته املعدلة.
فبعد فوز محمد عساف 
في املوسم الثاني، تعمد 
اجلهة املنتجة إلى إدخال 

تعديالت عدة على »الفورما« 
وتطويره، والسيما أنه 

يواجه في الشارع املصري 
انطالقة املوسم العاشر من 

برنامج تلفزيون الواقع 
»ستار أكادميي« )إنتاج 

جلنة حتكيم »أراب آيدول«

منة فضالي: لم أقع في حب من طرف واحد طيلة حياتي
ش����ددت الفنانة على أنها 
لم تقع في حب رجل من 
طرف واحد، وقالت: لم أقع 
في احلب من طرف واحد 
طيلة حيات����ي، بل هناك 
رجال وقعوا في حبي من 
طرف واحد، لكنني كنت 
أتعام����ل معهم ببس����اطة 
أج����رح  أن  أح����اول  وال 
مشاعره���م، ولذلك أعلم 
الذي  إحساس اإلنس���ان 
يحب شخصا ال يبادل���ه 

أي مشاعر، فهو إحساس 
صعب، لكنن����ي لم أعش 

جتربة هذه الشخصية.
أما عن أصعب مش����هد 
واجهته منة في املسلسل، 
فكشفته قائلة: كل مشاهدي 
في املسلسل صعبة، لكن ال 
ميكن أن أنسى املشهد الذي 
حاولت خالل����ه االنتحار 
بعدما علمت أن أحمد عز 
ال يحبن����ي وال يفك����ر في 

الزواج بي.

الش����ابة  الفنانة  أكدت 
منة فضالي أن الشخصية 
التي جسدتها في مسلسلها 
»اإلكس����النس«،  اجلديد 
من أصع����ب األدوار التي 
جس����دتها طيلة حياتها، 
الفتة إلى أن الش����خصية 
مليئة بالتناقضات، ومتر 

مبراحل مختلفة.
وعلى عك����س جتربة 
التي جسدتها  الشخصية 
منة فضالي منة ضمن أحداث املسلسل، 

ماجدة الرومي.. من أجل إنقاذ الطفولة

اختارت ش���ركة مجوهرات عاملية الفنانة 
ماجدة الرومي لالحتفال بذك��رى تأسيسه���ا 
ال� 130، فعينتها سفيرة اإلنسانية حلملة »إنقاذ 
الطفولة«، وأقيم في هذا الشأن مؤمتر صحافي 
ردت فيه الرومي على سبب تعاونها مع هذه 
احلملة، قائلة: الش���ر املستش���ري في العالم 
العربي يشعرني بأن أي عمل خيري ولو كان 
صغي���را هو حاجة ملح���ة خصوصا إذا جاء 
من منبر عاملي، ما يساعد في إطالق الصوت 
والتعبير عن الناس املتأملني لنتعاون، مضيفة: 
أنا اليوم أعبر باسم مئات اآلف األطفال املتأملني 
في هذا الشرق، نحن هنا لنتعاون، وأنا سأقوم 
بهذا العمل من قلبي، وآمل أن أمتكن من خالل 

املهمات التي ستوكل إلي من أن أحقق فرحا في 
هذه احلياة ملن هو بحاجة إلى ذلك.

وأكدت ماجدة أن املجد الفني ال يكفي، بل 
يجب أن تضيف اليه عمال إنسانيا، وأضافت: 
مستمرة، ومنتمية الى رسالة حياة، وذاهبة 
باجتاه اخلير حتى النهاية، ألن ماجدة الرومي 
يجب أن حتقق شيئا في هذه احلياة، غير املجد 
الذي حققته، وتعيش فيه، بل يجب أن تضيف 

إليه دورها ومهمتها األساسية.
وعن املقابل املادي ال���ذي تقاضته مقابل 
قيامه���ا بذلك، أكدت أنه م���ن دون مقابل، بل 
رفضت هدية بولغاري، مشيرة إلى أن »األشياء 

املادية ال حتقق فرحا«.

ماجدة الرومي أثناء املؤمتر

صعبة للغاية بخالف معظم 
الشخصيات التي قدمتها من 
قبل والتي كانت تشبهني في 
بعض صفاتها أو قريبة مني، 
وهذا ما جعل املجهود املبذول 
فيها أقل من أي ش���خصية 

أخرى«.
وعن أكثر مشاهد »الفيل 
األزرق« صعوبة، قال كرمي: 
العمل كله صعب، لدرجة أن 
هناك مشاهد محددة بعد أن 
قم���ت بتصويرها لم أعرف 
كيف قمت بتصويرها بهذا 
الشكل، كما أن الشخصية في 

كرمي عبدالعزيز يلجأ إلى أطباء نفسيني!
حد ذاتها حتمل مجموعة من 
األحاسيس املتداخلة والتي 
لها أثر كبير في حياة يحيى، 
فهو مزيج من حالة حب وندم 
وتأنيب ضمي���ر، وعلّي أن 
أستعرض كل هذه األحاسيس 

في مشاهد محددة.

أكد النجم املصري كرمي 
عبدالعزيز أنه بذل مجهودا 
ضخما في التحضير لفيلمه 
اجلدي���د »الفي���ل األزرق«، 
والذي ينافس به في موسم 
الفط���ر احلالي، بدور  عيد 
العرض السينمائي. ووصف 
كرمي شخصية »يحيى« التي 
يجس���دها في الفيلم، بأنها 
أصع���ب مغام���رة فنية في 
الش���خصية  حياته، وقال: 
جديدة على متاما ألن تفاصيل 
»يحيى« لم أعرفها في حياتي 
ولم أقابلها سواء في وسط 
الش���ارع،  أو في  أصدقائي 
وكان البد أن أحضر لها من 
الصفر بداية من التحضير 
على الورق مع السيناريست 
أحمد م���راد وأيضا مروان 

حامد«.
وأضاف عبدالعزيز، في 
تصريحات له: كذلك اجلزء 
العلمي في الشخصية ألنني 
أجس���د دور طبيب نفسي، 
وهذا ما اضطرني إلى اللجوء 
النفس���يني  لبعض األطباء 
للتعرف على طبيعة التعامل 
مع املرض���ى، وأيضا نطق 
واس���تخدام بعض األدوية 
املناس���بة وتفاصيل أخرى 
كرمي عبدالعزيز عدي���دة كانت ف���ي مجملها 

رسمياً.. يارا تطرح ألبومها اجلديد 16 سبتمبر
قررت املطربة اللبنانية يارا 
باالتفاق مع إدارة أعمالها طرح 
ألبومها اجلديد 16 س���بتمبر 
املقبل، حي���ث كان من املقرر 
طرح األلبوم في ميعاد سابق 
إال أنها فضلت تأجيله قليال 
بسبب أحداث غزة وحتى تهدأ 

األوضاع.
وكانت يارا قد قامت قبل 
أسبوعني بتصوير ڤيديو كليب 
من ألبومها اجلديد وهي على 
األغلب أغني���ة لبنانية، كما 
تراهن يارا بعودتها لس���وق 
الغناء املصري بأغنية مصرية 
هي »على بيت حبيبي« أحلان 
محمد يحيى وكلمات سالمة 
عل���ي وتوزيع ج���ان مارى 
رياشي بعد غياب طويل عن 
الس���احة الغنائية املصرية، 
حي���ث كانت آخ���ر أغنياتها 
باللهجة املصرية »أنت مني« 
التي كتبها هاني عبد الكرمي 

يارا وحلنها أحمد الهرمي.

من يكسب حرب احلفالت بني عمرو دياب وإنريكي إيغليسياس؟
 Egypt« :التواص����ل مع جمه����وره
 coming to golf porto marina august
 .»9th tickets on sale now dont miss
فيما أكد وليد منصور، منظم حفل 
عمرو دياب، ف����ي تصريح له، أن 
التحضيرات جارية على قدم وساق 
للحفل الذي سيقام نهاية أغسطس 
في عيون موسى في البحر األحمر. 
وقال إن احلفل سيحمل العديد من 
املفاجآت، من بينها أن عمرو سيقدم 
أغنيات ألبومه اجلديد الذي أوشك 
على طرحه، كما انه يتم التجهيز 
ملسرح كبير باإلضافة إلى التجهيز 

األمني للحفل منذ اآلن.

فيس����بوك أكد ان حفلته ستكون 
األكث����ر جناحا، وأن ثم����ن تذكرة 
إنريكي إيغليس����ياس مبالغ فيها، 
كما اعتب����ر البعض اآلخر أن حفل 
األخير أه����م، خاصة انه يأتي بعد 
غياب طوي����ل، وذلك على العكس 

من عمرو دياب.
وجتري حاليا التحضيرات حلفل 
الذي سيصل قبل احلفل  إنريكي، 
بيوم واحد ليقيم في فندق جولف 
بورتو مارينا، ليكون قريبا من مكان 

احلفل إلجراء التمارين الالزمة.
وبهذه املناس����بة، كتب إنريكي 
على صفحته على الفيسبوك بهدف 

يبدو أن احلرب قد اندلعت بني 
جمه����وري النجمني عم����رو دياب 
اللذين  إيغليس����ياس،  وإنريك����ي 
يس����تعدان إلحياء حفل أغسطس 
اجلاري في مصر، خاصة أن حفل 
إيغليسياس، الذي سيقام في بورتو 
مارينا، تتراوح أسعار بطاقاته ما بني 
300 و ألف جنيه مصري، وهو احلفل 
األول الذي يحييه إيغليسياس في 

مصر بعد سنوات طويلة.
وأثار هذا األمر اجلدل بس����بب 
ارتف����اع ثمن بطاق����ة الدخول، في 
حني أن أسعار بطاقات حفل عمرو 
عمرو دياب إنريكي إيغليسياسلم تتحدد بعد، لكن جمهوره على 


