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يشارك كممثل في مسلسل »حالة خاصة«

باسم عبداألمير لـ »األنباء«:
مسلسل حياة الفهد.. 

بـ»مليون دينار كويتي«..!

من كواليس مسلسل »حالة خاصة«الفنانة القديرة حياة الفهد

اخلرجي، ليلى عبداهلل...«.
وكشف عبداألمير أن الدافع 
وراء تصوير مسلسل »حالة 
خاصة« في دبي يرجع الى 
طبيعة القصة التي تتطلب 
مواقع تصوير جديدة وغنية 
من ناحية الصور، واردف 
قائال: فقد قمنا بالتصوير في 
قصر تبلغ مساحته خمسة 
آالف متر مربع، وايضا لدينا 
مشاهد بفندق »فيرساتشي« 
افتتح قريبا، فالغنى  الذي 
الفاح���ش ال���ذي تتمتع به 
شخصيات العمل فرضت ذلك، 
م���ع ان التكلفة تكون اعلى 
بحك���م التصوير اخلارجي 
فنضي���ف عليه���ا »تذاكر 
السفر، الفندق، وغيرها من 

املصروفات...«.
وش���دد على عدم وجود 
الفنانة  خالفات بينه وبني 
ش���جون، وان بابه مفتوح 
للجميع، وع���دم تعاونهم 
هذا املوسم ال يرجع لوجود 
خالفات وامنا لعدم وجود 

دور مالئم لها.

الفنانات، كما انه عمل تتوافر 
فيه عوامل العمل الفني اجليد 
من قص���ة واخراج وممثلني 
مت اختياره���م ووضعهم في 
ادوار تناس���بهم، واملشاهد 
اليوم يبحث عن العمل اجليد 
املتكامل في ظل غزارة االنتاج 

واحتدام املنافسة.
واعتب���ر عبداألمي���ر أن 
اميان���ه بالفنان���ة بثين���ة 
الرئيس���ي واملراهنة عليها 
لتقدم عمل من بطولتها في 
دور رئيسي لم يأت من فراغ، 
فقال: النجاح املتراكم الذي 
حققته على مدار سنوات من 
خالل األعم���ال التي قدمتها 
فه���ي ممثلة جتي���د تقدمي 
الشخصيات بطريقة ميكن 
املمتنع،  السهل  ان نسميها 
وايض���ا األص���داء الكبيرة 
القلوب«  ملسلس���ل »حرب 
بالرغ���م من عرض���ه على 
قناة مشفرة يعزز قناعتي، 
كما أن املسلسل يضم نخبة 
من النجوم ومنهم »ابراهيم 
احلربي، هيفاء حسني، زهرة 

وشدد عبداألمير على أن 
كل اعماله التي يتم تصويرها 
يتم اجازتها من الرقابة أوال، 
وتساءل قائال: اذا لم نحصل 
على موافق���ة الرقابة فكيف 
س���نتمكن من عرض العمل 

على الشاشات؟
وإذا كان���ت األزمة املالية 
احلالية اث���رت على معدالت 
انتاجهم كشركة انتاج فني، 
قال: نحن شركة موجودة في 
السوق منذ سنوات طويلة، 
وعندنا خطة نسير عليها من 
خالل خارطة انتاجية واضحة، 
وهذا العام نقدم ستة اعمال 
درامية بني اعمال عرضت داخل 

وخارج املوسم الرمضاني.
وحول السبب الذي دفعة 
الختي���ار فك���رة »غروبات« 
البن���ات لتقدميها مجددا في 
مسلسل »خمس بنات« قال: 
النص قوي وأتوقع له نسبة 
مشاهدة مرتفعة لهذا السبب، 
البعض  وليس كم���ا يعتقد 
الناس  انه سينجح لفضول 
ملش���اهدة مالب���س ومكياج 

كونها مناسبة له.
ونفى عبداألمير أن تكون 
اعماله تنتهى في فترات زمنية 
قصيرة نسبيا، مؤكدا أن العمل 
الكافي ليخرج  الوقت  يأخذ 
املناس���بة، وأنهم  بالصورة 
الواحد ال يتجاوز  اليوم  في 
عدد املشاهد التي يصورونها 
12 و13 مشهدا، وان مسلسل 
»ساعة الصفر« احتاج الى 78 

يوم تصوير.

»في عينيها اغنية« اخراجه 
ممتاز ولكن النص كان بطيئا 

بعض الشيء.
الى  ولف���ت عبداألمي���ر 
خوضه الس���باق الرمضاني 
كممثل ه���ذا العام من خالل 
مسلسل »حالة خاصة«، الذي 
يلعب فيه ش���خصية رجل 
يح���اول تخريب العالقة بني 
اب وابنته، واعرب عن اعجابه 
بالش���خصية وانه اختارها 

يكفى لدخولها في عمل جديد 
حاليا، ال س���يما أنها تصور 
مسلس���ل »حال���ة خاصة« 
ال���ذي يتم تصوي���ره حاليا 
في دبي، وأوضح عبداألمير 
قائال: عادة م���ا تتراوح مدة 
تصوير املسلسل بني 70 و75 
يوما وال نستطيع املجازفة 
وتصويره في 40 الى 45 يوما، 
وشخصيا مازالت مؤمن بهيا 
كمخرجة وكان عملها األخير 

سماح جمال 

»ميزانية مسلسل »بائعة 
الى مليون  النخي« ستصل 
دينار كويتي تقريبا« هذا ما 
املنتج والفنان باسم  كشفه 
عبداألمي���ر ل�»األنب���اء« عن 
ميزانية تعاونه اجلديد مع 
سيدة الشاشة اخلليجية حياة 
الفهد، واكمل قائال: قمنا ببناء 
قرية تراثية كاملة وأوشكت 
على االنتهاء، وتكلفة بنائها 
أل���ف دينار  ال���ى 50  تصل 
كويت���ي تقريبا، والعمل من 
املق���رر عرضه في املوس���م 
الرمضاني املقبل وس���يضم 
كوكبة من النجوم، وهو من 
تأليف القديرة أم س���وزان، 
ورأيي أن ما تقدمه أم سوزان 
من اعمال سواء كانت كوميديا 
او تراجيدية جتد أصداءها في 

نفس املشاهد.
وأكد عبداألمير أن الفنانة 
هيا عبدالسالم لن تطل هذا 
املوسم كمخرجة، وأرجع االمر 
الى عام���ل الوقت الذي قد ال 

شجونبثينة الرئيسي

هيا عبدالسالم 
لن تطل كمخرجة 

هذا املوسم..
وال خالفات 
مع شجون

إمياني ببثينة 
الرئيسي لم يأت 

من فراغ فهي 
ممثلة جتيد تقدمي 

الشخصيات بطريقة 
السهل املمتنع

ممثل خليجي متضايق 
من وضعه الفني حاليا 

ألن املنتجني واملخرجني 
ما يبونه في أعمالهم 

بسبة مشاكله مع زمالئه 
اللي ال تعد وال حتصى..

اعتزل احسن!

مخرج خليجي منغث من 
ربعه الناجحني في مجالهم 
وهو للحني في مكانه وال 

حقق شي مييزه مثل 
ربعه ألنه ما يبي يطور 

أدواته االخراجية.. 
شغلك مخك تنجح!

شركة انتاج تبي تسوي 
مهرجان فني ما فيه ال جوائز 

وال هم يحزنون علشان 
ما يصير فيه مشاكل مثل 

املشاكل اللي تصير في 
مهرجاناتنا في الوقت احلالي..

خير إن شاء اهلل!

مشاكلتطوير جوائز

ما هو الشيء الذي إن غليته جمد:
    

أ - الماء           ب - البيض

لديه قناعة بضرورة أن يغير اإلعالمي جلده بني فترة وأخرى

»وحش الشاشة« طوني خليفة: 
عدت إلى »اجلديد« مرفوع الرأس!

بيروت ـ بولين فاضل

لم يتأخر اإلعالمي طون���ي خليفة في العودة 
إل���ى محطة »اجلديد« وهو يب���دو اليوم كمن عاد 
إلى قواعده س���املا. وهو يؤكد أنه غادرها مرفوع 
الرأس ويعود إليها كذلك، السيما ان إدارة احملطة 
أدرك���ت أكثر بعد مغادرته إل���ى ال� »MTV« قيمته 

وشأنه كما يقول. 
ويعود طوني إلى احملطة ليقدم على شاش���تها 
برنامج »وحش الشاشة« الذي ما كان ليقدمه على 
شاشة ال� »MTV« لو مكث فيها ألن سياستها، كما 
يقول، مختلفة عن تطلعاته. ويتوج البرنامج اجلديد 
وحوش الشاشة الذين تصدروها على امتداد أسبوع 
فيتم تناولهم سلبا أو إيجابا، فضال عن »وحش« 

آخر خاص يصنعه البرنامج. 
ورأى طوني خليفة، في حديث عبر »إذاعة البلد« 
اللبنانية، أنه من اخلطأ التزام اإلعالمي مبؤسسة 
واحدة طيلة حياته ألن أي محطة تبحث من حني 
آلخر عن الدم والوجه اجلديد فيما الوجوه التي 
في كنفها منذ زمن تصبح قدمية »وعلى الرف«، 
وتابع: »اإلعالمي الذي ميكث طويال في مؤسسة 
قد تكون لديه امكانات وطاقات كبرى بحاجة ألن 
يفجره���ا لو أن إدارة احملط���ة ال تنظر إليه كونه 
صار قدميا فيه، لذا توصلت إلى قناعة بضرورة ان 
يغير اإلعالمي جلده  باالنتقال بني فترة وأخرى من 
شاشة إلى أخرى ومن منبر إلى آخر، فهذا يجعله 
في جتدد دائم ويجعل كل املؤسس���ات اإلعالمية 

تطالب به«. 
 »MTV« ويقر طوني بأنه حني غادر »اجلديد« إلى
اعتقد بعض من كان في »اجلديد« أنه قدم كل ما 
لديه وبالتالي فإن أيا ما كان ميكن أن يقدم برنامجا 
»للنشر« ويحقق النجاح نفسه والنتيجة نفسها، 
 »MTV« �الفتا إل���ى أنه حني ظهر على شاش���ة ال
وحقق برنامجه »1544« نسبة جناح عاملية، وتفوق 
بأشواط على البرامج التي تنافسه، أدرك البعض 
من املشككني في »اجلديد« بأن تشكيكاتهم لم تكن 

في محلها، من هذا املنطلق عاد اليوم إلى احملطة 
بحجمه ومكانته الطبيعيني ال بل أكثر.

ولفت خليفة إلى أن األمر نفسه حصل حني 
غادر قبل سنوات محطة »LBC«، كاشفا أنه كان 
يتقاضى في احملطة راتبا قدره 950 دوالرا 
وعندما انتقل إلى »اجلديد« أرسلت وراءه 
ال���� »LBC« لتعرض عليه العودة براتب 
قدره 27 ألف دوالر، واعتبر ان في األمر 
دليال على أن مكوث اإلعالمي طويال في 
املؤسسة عينها يجعل القيمني عليها غير 
متنبهني إلبداعاته وطاقاته، مضيفا: 
»علمتني التجارب املرة أن أكون وفيا 
لذاتي قبل اآلخرين وأن أستمر مع 
أي محطة مادامت تعطيني قدر ما 
أعطيها، وفي أي حلظة تعطيني أكثر 
مما أعطيها أبحث عن مكان آخر«. 

وعما إذا كان برنامج »للنش���ر« 
حرق اإلعالمية رميا كركي أم هي التي 
حرقته، رأى خليفة أن البرنامج لم 
يحرق رميا وهي بدورها لم حترقه 
لكن رمبا املقارنة بينها وبني طوني 
خليفة ظلمتها بعض الشيء، السيما 
في البداية، معتبرا أن كركي أثبتت 
الحق���ا أنها ق���ادرة على اإلمس���اك 
بالبرنامج وأخذه حيث تشاء. وعن 
سبب مغادرته محطة »MTV« وما إذا 

كان هن���اك خالف مع إدارتها أدى إلى 
عودته من حيث أتى، اكد أنه من النوع 

الذي يقول احلقائق كم���ا هي واألكيد 
أن ما من س���بب جوهري ملغادرته وهو 
اليزال على عالقة طيبة بإدارتها، مشيرا 

إلى أنه لم يرغب في االستمرار في تقدمي 
برنامج »1544« بسبب مقارنته مع أسماء 
يرفض أن يدرج اسمه إلى جانبها بالنظر 
إلى تاريخه وخلفيته وثقافته التي ال متت 

بصلة إلى تلك األسماء.

محاوالت إلقناع إلهام شاهني بالعودة إلى »ليالي احللمية«
يحاول املنتج محمود شميس إقناع 

الفنانة إلهام شاهني بالعدول عن 
موقفها من االعتذار عن املشاركة 
في اجلزء السادس من مسلسل 

»ليالي احللمية«، خاصة أن اعتذارها 
جاء مرتبطا بوفاة الفنان ممدوح 

عبداحلليم الذي جسدت أمامه 

شخصية »زهرة«، وأنها ستكون 
من األبطال الرئيسيني، علما بأنها لم 
ترتبط بأي عمل درامي آخر للعرض 

خالل الشهر الفضيل.
وذكرت تقارير صحافية انه حتى اآلن 

لم يتم االستقرار على فريق العمل 
املشارك في اجلزء اجلديد بشكل 

نهائي رغم أنه مرشح للعرض خالل 
شهر رمضان املقبل، ومن املتوقع أن 
يتم اإلعالن عن فريق العمل كامال في 

خالل أيام مع اقتراب السيناريست 
أمين بهجت قمر وعمرو 

محمود ياسني لالنتهاء من 
كتابة السيناريو واحلوار.

شريف سالمة يضع مي عز الدين في مأزق
كان من املفترض أن تبدأ الفنانة مي عز الدين، 
تصوير مشاهد مسلسلها اجلديد »حنني« خالل 
األيام القليلة املقبلة، إال أن العمل في مأزق، وذلك 
بعد انسحاب الفنان شريف سالمة، الذي كان من 

املفترض أن يشاركها البطولة.
ويأتي انسحاب سالمة من الوقوف أمام مي 
كبطل للعمل، بعدما انشغل بتصوير فيلمه اجلديد 
»الباب يفوت أمل«، وه����و العمل الذي يجمعه 
بالتونسية درة، ومن املقرر عرضه في املوسم 

الصيفي السينمائي.
وذكرت تقارير صحافية أن سالمة تعاقد على 
بطولة مسلسل آخر وهو »اخلروج«، فيما يتطلب 
مسلس����ل »حنني« التفرغ بعد اجلدول الزمني 
الذي وضعه املخرج إبراهيم فخر، من أجل إنهاء 

التصوير قبل بدء املوسم الرمضاني املقبل.
مي عز الدين

يجب أن نكف كإعالميني 
عن تأمني مصالح اآلخرين 
قبل مصاحلنا


