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أمل العوضي

اعتذر للصحافة وقال: نحن إخوان وال يصح أن تكون بيننا قطيعة

الراشد: البعض يريد الوصول إلى الشهرة على حسابي
.. وأمل العوضي: لست بديلة لحليمة بولند وإلهام الفضالة

املؤلف س����عد الدهش باالضافة الى البرنامج 
الذي ستقدمه أمل العوضي، مؤكدا ان عرض 
أعماله ليس حكرا علي قناة »ام بي سي« لذلك 
ال ميانع من التعاون مع أي فضائية أخرى إذا 

كان عرضها أفضل. 
واس����تطرد: »ام بي س����ي« عقل احملطات 
الفضائي����ة وال ينظرون ال����ى احلروب التي 
تدور من حولي ألن عملهم فيه فن وإبداع وال 
يتعاملون بأسلوب اآلخرين، فقناة »ام بي سي« 
متشي في عروقي، مشددا على انه ال ينظر الى 
اجلان����ب املادي في تعامله معها وانه ال ينكر 

ان ربحه منها أكثر من اخلسارة. 
من جانبها أكدت املذيعة أمل العوضي انها 
ال تشعر بحساسية ألن البرنامج رفضته أكثر 
من مذيعة وفنانة قبلها وقالت: أنا لست بديلة 
حلليمة بولند او اله����ام الفضالة فأنا أحدى 
اللواتي عرض عليهن البرنامج ووجدته مناسبا 
لعودتي بعد توقف ملدة سنتني خصوصا ان 
جتهيزاته ضخمة باإلضافة الى ان القناة التي 
سيعرض عليها مشاهدة بشكل كبير، منوهة 
بانها لم تعتزل كما روج البعض لكنها تفرغت 
لدراس����تها التي ستنتهي قريبا باإلضافة الى 
زواجها، ومش����ددة في نفس الوقت على انها 
ال حتب التطرق الى حياتها الشخصية ألنها 

ال تريد املشاكل. 
وعن احتكارها قالت: أنا لس����ت محتكرة 
لنايف الراش����د والبرنامج ه����و نقطة عودة 
للس����احة اإلعالمية ومستعدة للمشاركة في 
أعم����ال درامية، ملمحة ال����ى ان األجر املادي 
آخ����ر اهتمامها ألنها تهدف الى تقدمي ما ينال 

رضاء الناس.

وصلت الى الوطن العربي كله ولها متابعون 
كثيرون وأتوقع ان يكون هجوم هؤالء ألنهم 
يريدون الوصول الى الش����هرة على حسابي 

لكن دائما أرد عليهم بأسلوبهم. 
وتابع: الدراما الكويتية تنافس وبقوة ولو 
نظرنا الى الس����نوات الثالث األخيرة ورغم 
وجود أعمال بها »شوش����رة« اال اننا ما زلنا 
متمسكني باحملافظة على عاداتنا وتقاليدنا، 
مشيرا الى انه منذ عمله األول »مصنع الرجال« 
وحتى اآلن يختار مواضيعه بدقة لم يقدم في 
أعماله ما يخدش احلياء، كاشفا عن استعداد 
شركته إلنتاج 3 أعمال تلفزيونية لعام 2011 
وهي »تبقى حبيبي« من تأليف د.س����ليمان 
العسعوسي ومسلسل آخر من تأليف د.فوزية 
الدريع وعمل من تأليفه وس����يناريو وحوار 

اسم »ابو سارة ناجح ناجح« وقال: العمل من 
تأليفي وكتبت منه ثالث حلقات وانتظر رد 
بوعدنان ألن االختيار النهائي له، وأمتنى ان 
يتم االتفاق، الن العمل مع العمالق عبداحلسني 

عبد الرضا شرف كبير ألي منتج وفنان.
وبسؤاله عن مسلسل »شر النفوس« أجاب: 
كنت أريد ان يكون هناك جزء رابع وخامس 
من هذا املسلسل لكن بعد اجلزء الثالث وجدت 
ان هناك تكرارا س����يؤدي الى هبوط مستوى 
األعمال التي تقدمها ش����ركتي لذلك قررت ان 
أتوقف ولن يكون هناك جزء رابع، مشيرا الى 
انه انتقد كثيرا بسبب املسلسل لكنه مقتنع 
بان اجلمهور أذواق فمثلم����ا انتقده البعض 

هناك من مدحه وتابع العمل.
وعمن ينتقده لشخصه قال: أعمالنا الدرامية 

عبدالحميد الخطيب
اعتذر املنتج نايف الراشد للصحافة احمللية، 
مبررا إبعاده لهم عن تغطية أعماله السابقة 
حلرصه على عدم تسريب قصة هذه األعمال 
من بعض صغار الفنانني املشاركني معه وقال: 
أنا والصحافة إخوان وال يصح ان تكون بيننا 
قطيعة.جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
الراشد مساء أمس االول في فندق هوليداي ان 
الساملية حتت رعاية الشيخة انتصار محمد 
الصباح لإلعالن عن جديده وكشف تفاصيل 
تعاونه مع املذيعة العائدة للساحة اإلعالمية 
أمل العوضي، واداره الزميل نايف الشمري.

واضاف الراشد: العوضي شاركت معي في 
مسلس����ل »صاحبة االمتياز« ونستعد حاليا 
إلنتاج برنامج منوع����ات ضخم من تقدميها 
سيعرض قبل شهر رمضان القادم، وسنعرضه 
على »ام بي سي« حيث سنبدأ تصويره اعتبارا 

من الشهر املقبل.
 وعن رفض اإلعالمية حليمة بولند والفنانة 
الهام الفضالة تقدمي البرنامج قال: املوضوع 
ع����رض وطلب ولقد تعاونت م����ع بولند في 
برنامجها »مسلسالت حليمة« ملدة موسمني 
ونال نصيبه من النجاح، وتظل أختا عزيزة 
ولها مكانتها في هذا املجال، مش����يرا الى انه 
عرض البرنامج على أكثر من فنانة وإعالمية 
ومنهم الهام الفضالة التي اعتذرت خصوصا 
ان تصويره يحتاج الى تفرغ ملدة شهر خارج 

الديرة. 
وحول تعاونه مع العمالق عبداحلس����ني 
عبدالرضا أكد الراش����د انه عقد عدة جلسات 
مع بوعدنان ليتعاون معه في مسلسل يحمل 

الشحرورتان صباح وكارول
.. وبدء العد العكسي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
بدأ العد العكسي استعدادا إلعالن انطالق تصوير »الشحرورة« 
مع الفنانة كارول س���ماحة التي غ���ادرت بيروت متوجهة الى 
القاهرة، الس���تكمال التحضيرات النهائية اخلاصة باملسلسل، 
حيث تعقد كارول جلس���ات مكثفة في مصر مع الفريق املنفذ 
الذي دخل مرحلة القراءات النهائية للنص، حيث بدأت معالم 

الديكور تتضح في االستدديو.
وكانت كارول س���ماحة خضعت بحسب بيان وزعه مكتبها 
االعالمي جللس���ات جتريبية في بيروت على ايدي مختصني 
إلنهاء التصميم اخلارجي للشخصية. وان البلبلة حول تأخير 
انطالق العمل جاءت نتيجة ح���ادث عائلي تعرض له املخرج 
أحمد شفيق أدى الى احتمال انسحابه، إال أن األمور عادت الى 

نصابها بعد تأخير بسيط لم يتجاوز األيام املعدودة.
يذكر أن مسلس���ل »الش���حرورة«، س���يناريو وحوار فداء 
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شوقي.

روبى ترد الصفعة لـ»العدل« 
وتعتذر عن »قطار الصعيد« 

القاهرة ـ سعيد محمود 
قام���ت الفنان���ة روبي برد 
الصفعة التي تعرضت لها في 
مثل هذه االيام من العام املاضي 
حينما قامت ش���ركة »العدل« 
وبشكل مفاجئ باستبعادها من 
مشاركة جمال سليمان بطولة 
مسلسله االخير »قصة حب« 
بعد الضغ���وط التي تعرضت 
لها أي الشركة عقب إعالنها عن 

ترشيحها للعمل. 
الش���ركة  وفاج���أت روبي 
باالعتذار عن مش���اركة جمال 
سليمان بطولة مسلسل »قطار 

الصعيد« الذي يجري التجهيز له حاليا على قدم وساق استعدادا 
لبدأ تصويره وعرضه في سباق رمضان املقبل. وبررت اعتذارها عن 
املشاركة في بطولة املسلسل بانشغالها بأكثر من عمل سينمائي في 
الوقت احلالي، وكذلك لعدم رغبتها في الظهور على شاشة رمضان 
في أكثر من عمل، خاصة بعد ان أصبحت في مقدمة املرشحات للقيام 

ببطولة فوازير رمضان املقبل لصالح التلفزيون املصري.
يذكر ان روبي مت استبعادها العام املاضي من مسلسل »قصة 
حب« بعد ان فوجئت الشركة بالعديد من االنتقادات فور اإلعالن 
عن ترشيح روبي بدعوى انها سترتدي مالبس مثيرة ضمن أحداث 
العمل كما اعتادت في كليباتها الغنائية وأفالمها السينمائية، وهو 
ما لن يتقبله اجلمهور في الشهر الكرمي وسعى بعض الصحافيني 
وقتها الس���تعراض رأى روبي، اال أنها أصرت على التزام الصمت 

الكامل.

بوستر مسلسل »الشحرورة«

روبي
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