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الفنية

ممثلة رفعت خالتها 
قضي���ة عليه���ا ألنها 
تهجمت عليها في بيتها 
 بعد م���ا طلب���ت منها 
 ع���دم التأخي���ر ليال.. 

واهلل عيب!

قضية
رئيس قسم في اإلعالم 
ح����ط ربعه في كش����ف 
انهم  املمتازة مع  األعمال 
ما يداومون وكشت باللي 
مكروفني بالشغل.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

ممتازة
ممثلة هاأليام صايرة 
شاعرة قاعدة متدح عملها 
اليديد وبعض املشاركني 
واملصيب���ة ان���ه دورها 
باملسلسل عادي وما فيه 

يديد.. اهلل يشفي!

مدح

ديانا كرزون

القبض على المطربة ديانا كرزون
القاهرة - سعيد محمود

طلبت النيابة العامة القبض على املطربة 
األردنية ديانا كرزون، لالستماع إلى اقوالها 
ف����ي البالغ املقدم ضدها من مدير ش����ركة 
إنتاج فني، وال����ذي يتهمها فيه باإلضرار 
املادي بش����ركته لتغيبها عن تصوير عدد 
من املش����اهد ضمن مسلسل تقوم الشركة 

بإنتاجه وتشارك فيه املطربة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة 
األمن مبحافظة اجليزة املصرية بالغا من 
محمد »39 سنة  - مدير شركة إنتاج فني« 
قرر فيه أنه مت التعاق����د مع املطربة على 
تصوي����ر عدد من املش����اهد ضمن حلقات 
مسلسل تنتجه الش����ركة كضيفة شرف، 
ومت االتفاق معها على موعد احلضور إلى 
أحد الفنادق الشهيرة باجليزة إال أن طاقم 
العمل باملسلس����ل فوجئ بعدم حضورها 
مما تس����بب في تعطيل التصوير وإحلاق 
أضرار مادية بالشركة املنتجة وطلب إثبات 

احلالة. 

اتهام عمرو سعد بإهانة عمر الشريف

القاهرة ـ سعيد محمود
وضعت تصريحات الفنان عمرو سعد التي خرج بها مؤخرا 
وينتقد فيها عاملية عمر الش���ريف وخالد النبوي وعمرو واكد 
وأس���طورة أحمد زكي في دائرة االتهام واعتبره البعض يسيء 

لتاريخ عمالقة الفن.
وكان أغرب تصريحات عمرو هو الذي خرج به مؤخرا وقال 
فيه انه رفض املشاركة في أكثر من فيلم عاملي عرض عليه ألنه 
ي���رى أن العاملية ال تعني ظهور فن���ان مصري في فيلم أجنبي 
مبش���هدين مبجرد احتياج فريق العم���ل لفنان عربي يظهر في 
مش���هدين باللغة العربية ويظل يظه���ر في كل أفالمه األجنبية 

التي تعرض عليه بهذه الشخصية.
وأكد قائال: ان فكرة الظهور في مشهدين تعد إهانة وأرفضها 
خاصة اني أرى ان حتقيق العاملية يعني تقدمي عمل فني داخل 
بلدي ويحقق جناحا كبيرا ثم أخرج به بعد ذلك للعاملية مبعنى 
أن أكون حققت النج���اح من الداخل أوال ثم أحتول به للخارج، 
ولن تكون العاملي���ة إال بهذه الطريقة أما ما يحدث اآلن فهو أي 

شيء آخر غير العاملية.
وبالنس���بة لتفسيره لعاملية عمر الشريف قال: الظروف هي 
التي س���محت لعمر الشريف باملش���اركة في أفالم عاملية عندما 
كانت أس���رة احد األفالم تريد مش���اركة شاب عربي في مشاهد 
العم���ل أما بالنس���بة لتجارب خالد النب���وي وعمرو واكد فهي 

ليست عاملية«.
وعن تشبيهه بالفنان أحمد زكي قال: انا سعيد بهذا التشبيه 
ألن���ه في صاحل���ي ألن أي فنان في بداية طريق���ه الفني عندما 
يرتبط ش���كله بفنان كبير مثل أحمد زكي فهذا س���يحفزه على 
العمل ويس���عى من خالل ذلك لتقدمي أعمال أكثر أهمية يتحدى 

بها أعمال املنافس اآلخر.
يذكر أن عمرو سعد انتهى من تصوير أحدث أفالمه السينمائية 
»أسوار القمر« الذي يشارك فيه النجمة مني زكي واسر ياسني 
وإخراج تامر العريان، كما يشارك في مسلسل »مملكة اجلبل« 
أولى بطوالته التلفزيونية ويش���ارك فيه رمي البارودي وأحمد 

بدير وهادي اجليار وإخراج مجدي أحمد علي.

عمرو سعد عمر الشريف

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

»بخيت وبخيتة« تجمع الخليفة والعلي في العيد
عبدالحميد الخطيب

مرة أخرى يتعاون الش����اعر الشيخ دعيج اخلليفة 
والفنان طارق العلي من خالل مسرحية »بخيت وبخيتة« 
والتي ستعرض على مسرح نقابة العمال مبيدان حولي 
اعتبارا من اول ايام عي����د الفطر املبارك. حيث يعكف 
اخلليفة على تأليف أغاني العرض الذي يلعب بطولته 
النجم طارق العلي ومعه جمال الردهان، هيا الشعيبي، 
ش����هاب حاجية، أحمد فرج، خالد العجيرب، سوس����ن 
الهارون، واملسرحية من تأليف أمين احلبيل وإخراج 
علي احلسيني. وأكد اخلليفة أن أعمال العلي املسرحية 
لها وقع جميل عند اجلمهور الذي أصبح ينتظر اجلديد 
منها في كل موسم ملا حتمله من فكر وكوميديا متجددة، 
مش����يرا الى ان مسرح العلي يتمتع بجماهيرية كبيرة 
نظرا ملا يقدمه من فرجة مسرحية راقية وترفيه يسعد 

به اجلمهور.
من جانب آخر، أوضح اخلليفة ان لديه العديد من 
املشاركات في مسرحيات العيد، حيث انتهى من تأليف 
أغاني مسرحية »حسان واألميرة أشجان« من إنتاج شركة 
كالسيكال لإلنتاج الفني وهي بطولة نخبة من جنوم 
الفن وكذلك مسرحية »املدينة الثلجية« تأليف وإخراج 

النجم طارق العليمحمد احلملي وبطولة عدد من الفنانني املتميزين.

حرب ضروس بين المحطات .. والشركات عرفت اللعبة بعد خراب مالطا

»األزمة االقتصادية« أصابت »الحصرية« في مقتل

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل ومحمد املنصور في مشهد من مسلسل »زوارة خميس«  الفنانة القديرة حياة الفهد في »ليلة عيد«

»كريم���و، زم���ن مرجانة، نص 
اكث���ر من محطة  كالص« على 
وهذا مؤشر خطير، السيما ان 
بعض الفضائيات ترفض شراء 
مسلسل أو برنامج ُعرض على 
محطة منافسة، فحرمان الناس 
المفضل  من مش���اهدة نجمهم 
على قناته���م المفضلة لم يعد 

له داع.
أيضا من المالحظات المهمة 
غياب رؤوس االموال التي كانت 
تضخها بعض التلفزيونات إلنتاج 
مسلسالت رمضان، حيث لوحظ 
ان غالبية م���ن كانت تدفع لهم 
موازنات ضخمة تكفلوا بإنتاج 
اعمالهم على حسابهم الخاص 
مثلما تحملوا تبعة تسويقها عن 

طريق المعرفة والواسطة.
أخيرا اذا ما استمر هذا الحال 
على هذا المنوال، واذا ما استمر 
الذعر الش���ديد مس���يطرا على 
المنتجين والقنوات التلفزيونية، 
فهل س���نرى تط���ورا للحركة 
الفنية؟! اعتقد »عش���م إبليس 

في الجنة«.

من االعالنات.

منافسة شديدة

ومن المسلسالت التي كانت 
دوما تظفر بالعرض الحصري 
تلك التي تقوم ببطولتها الفنانتان 
القديرتان سعاد عبداهلل وحياة 
الفهد، ولطالما تشتد المنافسة 
بين المحطات الخليجية للظفر 
بالعرض الحصري ألعمالهما، لكن 
هذه السنة سنجد ان مسلسلي 
»زوارة خمي���س وليلة عيد«، 
سيكونان ضيفين في اكثر من 
محطة، وبالتالي لن نفكر طويال 
أو ننتظرهما بشغف وبإمكاننا 
متابعتهما في الوقت المناسب، 
لكن من المالحظات التي تلفت 
االنتباه ان بعض المحطات رفضت 
شراء عرضهما وتنتظر انقضاء 
الشهر الفضيل كي تحصل عليهما 
بسعر أقل، كذلك الحال مع نجوم 
كبار أمثال داود حسين وطارق 
العلي وحس���ن البالم، فبعد ان 
النجوم الحصريين على  كانوا 
الفضائيات سنش���اهد أعمالهم 

م���ع انتاجات رمضان س���تظل 
أدركت  قائمة لس���نوات بعدما 
هذه المحط���ات ان الالحصرية 
في صالحها، فالمشاهد الخليجي 
خاصة في الشهر الكريم يصاب 
بحال���ة م���ن اله���وس وتقليب 
الريموت كونترول ومتابعة ما 
يريده، فإذا كان توقيت عرض 
المسلس���ل »الفالني« يتناسب 
معه، فهو لي���س مجبورا على 
متابعته، كما ان غالبية شركات 
االعالنات توصلت بعد »خراب 
مالطا« الى نتيج���ة مفادها ان 
شهر رمضان يعتبر الشهر الذي 
»تدفع« فيه كثيرا وال تجني اال 
القليل، فالمش���اهد وبمجرد ان 
تظهر االعالنات التجارية يقوم 
بتقلي���ب الريموت حتى تنتهي 
فقرة االعالنات ثم يعود للمحطة 
الت���ي كان يتابعه���ا أي ان هذه 
الفقرة هي الفقرة غير المتابعة، 
وهذا في حد ذاته شجع الشركات 
على رفع شعار »ال لإلعالن في 
رمض���ان« فال عج���ب ان تظهر 
مجموعة من المسلسالت خالية 

بث الرعب في نفوس القائمين 
على المحطات وقبلهم شركات 
االنتاج، وال شك ان االتفاق العام 
بين الفضائيات على عدم شراء 
المسلسالت احدى السلبيات التي 
تصب في غي���ر صالح المنتج 
نفسه، حيث ان غالبية المنتجين 
سيعيدون التفكير عشرات المرات 
قبل خوض تجربة االنتاج، ألن 
المحطات باتت تفضل الرقم 2 
على الرقم 1 أي انها تريد الحصول 
على الس���عر االقل مقابل شراء 
العمل، وهذا يجعل المنتج »في 
حيص بيص«، يبحث دون جدوى 
عمن يشتري أوال، وهذه مشكلة 
ثانية، حيث ان الجميع يتنصل 
ويتهرب من العرض االول، وبات 
االمر متروكا لكل جهة ان تختار 
الوقت المناسب للعرض أي ان 
المنتج أصبح يبحث عن مشتر 
بدال م���ن تهافت المحطات على 

شراء عمله.

آلية جديدة

هذه اآللية الجديدة في التعامل 

أحمد الوسمي
من الظواه���ر الغريبة التي 
ش���هدتها غالبي���ة المحط���ات 
والقن���وات التلفزيونية، غياب 
العرض الحصري للمسلسالت 
ُأنتجت بهدف  الت���ي  والبرامج 
عرضها في شهر رمضان المبارك، 
حيث ترتف���ع وتيرة االعالنات 
التجارية التي تدخل منافس���ة 
ضارية مع مثيالتها من شركات 
االنتاج والفضائيات، خصوصا 
بعد االزمة االقتصادية وايضا 
ألن اصحاب القنوات الفضائية 
هم من رجال االعمال وأصحاب 

شركات كبرى.
ان موضوع غياب الحصرية 
عن مسلسالت رمضان تسببت في 
خسائر مادية لغالبية المنتجين 
الذين كانوا يس���تفيدون ماديا 
التوزيع بعد  منها ومن حقوق 
رمضان، لكن يب���دو ان الحذر 
الفضائية  الش���ديد للمحطات 
وش���ركات االع���الن بعد االزمة 
االقتصادية التي عصفت بالعالم 
أخيرا لعب دورا رئيس���يا في 


