
59الخميس 3 يونيو 2010  

نانسي عجرم: عمرو دياب سوبر ستار جيله  
..  وبصراحة ال أعرف مطرب »أنا مش خرونج«

من أحلانه »سنجل«. 
وعن خوضها لتجربة التمثيل 
في فيلم من إنتاج »أرابيكا« قالت: 
بالفع���ل يوجد مش���روع فيلم 
سينمائي مع »أرابيكا« لكنه مؤجل 
ألسباب عديدة أهمها عدم إمكانية 
التفرغ ألربعة أش���هر لتصوير 
الفيلم ألني أس���افر ثالث مرات 
أس���بوعيا إلحياء حفالت، وأي 
»وقت فاض���ي« عندي أخصصه 

البنتي ألنها حتتاجني. 
كما انني بالتأكيد أخصص وقتا 
لكوني س���فيرة للنوايا احلسنة 
وق���د جعلني ه���ذا املنصب أرى 
قصصا إنسانية لم تخطر ببالي، 
لكنني س���عيدة مبحاربة العنف 
ضد األطفال خاصة بسبب انعدام 
الثقافة األسرية، وقمت خالل الفترة 
املاضية بجوالت في لبنان، وأستعد 
ألخرى في سورية واألردن ومصر 

وجنوب أفريقيا. 
وعن ابو الليف صاحب اغنية 
»انا مش خروجن« قالت نانسي: 
بصراحة لم اس���مع هذه االغنية 

الغريبة وال اعرف ابو الليف.
واختتم���ت نانس���ي حديثها 
باالعالن عن مطربها املفضل عمرو 
دياب، فهو جنم متربع على قمة 
الغناء منذ عشرين عاما، وحتى لو 
تعرض لبعض االنتقادات فسيظل 

سوبر ستار.

مع الش���ريعي في أغنية »مصر 
احملروس���ة«، وعن نفسي أحب 
»روحه ج���دا«، أم���ا حلمي بكر 
التعاون  فمازال »حلما« وأمتنى 
معه، وقد يحدث ذلك وأطرح أغنية 

تعتمد على »الشقاوة« أيضا.
وقد اعلنت نانسي منذ فترة 
التعاون مع عمار الشريعي  عن 
وحلمي بك���ر، لكنه���ا لم حتدد 
في أي ألب���وم، وتقول: تعاونت 

الكلمات املكتوبة على أحلان جاهزة 
خالية من املعنى، وأفضل األغنية 
التي حتمل قصة لها بداية ونهاية، 
وال يقتصر ذل���ك على األغنيات 
الدرامية فقط، بل األغنيات التي 

احمد عفيفي 
يتضمن البوم نانسي عجرم 
اجلديد مجموعة م���ن االغنيات 
اخلليجي���ة تراهن عليها الفنانة 
اجلميلة، وفي حديث مطول مع 
جريدة املص���ري اليوم املصرية 
نشرته امس قالت نانسي: الفن 
ليس له هوية، وال يوجد فرق بني 
اللبناني واخلليجي واملصري، وما 
يهمني أن أغنى باللغة العربية، 
كما أن األغني���ات اخلليجية لها 
أسلوب مميز، و»حرام« أستمع إلى 
أغنيات رائعة مثل التي سأطرحها 
في األلبوم، وال أضمها لألغنيات 
املصري���ة واللبنانية، بل أراهن 
عليها، وبعد طرح األلبوم سيدرك 
اجلميع حقيقة ما أقوله، وسأغنى 
في األلبوم أغنية اسمها« »ستة 

وتلت« وستكون مفاجأة.
وعن تفضيله���ا التعاون مع 
فري���ق عمل ثابت من الش���عراء 
وامللحنني واملوزعني قالت: ألني 
حققت جناحا معهم، لكن هذا ال 
يعنى أنني ال أستمع إلى شعراء 
وملحنني ج���دد، فاجليل اجلديد 
موهوب، وأس���تمع إلى اجلميع 
ألختار م���ا يناس���بني، وأعتبر 
ألبومي اجلديد هو األفضل طوال 

مشواري الفني.
وعن كيفية اختيارها لالغنية 
تقول: الكلمة هي األساس، وأرفض 

قالت إن األغنية الخليجية لها أسلوب مميز أحبه.. و»ستة وتلت« مفاجأة

تامر حسني يعتذر عن حضور 
حفل »بيج أبل ميوزك أووردز«  
بسبب مشاركة اإلسرائيليين 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
اعتذر الفنان تامر حسني عن عدم حضور حفل استالمه 

جائزة »بيج أبل ميوزك أووردز 2010« بسبب وجود 
إسرائيليني فيها.

يأتي ذلك بعد صراع حول األحقية على 
اجلائ���زة بني عمرو دياب وتامر، إذ قال كل 

منهما إنه تسلم خطابا يشير لفوزه بها.
وقال حس���ني إنه أرسل خطابا عاجال 
إلدارة منظم���ة »البي���ج ميوزيك أوورد« 
يعتذر فيه عن عدم حضور حفل اجلائزة 
في الواليات املتحدة في نوفمبر مبجرد 
علمه بأن هناك إسرائيليني سيتواجدون 

بنفس احلفل.
وأضاف أنه عبر عن سعادته ملنحه 
لقب »أسطورة القرن«، مشيرا إلى أنه 
أرسل للمهرجان أغنية عن السالم العاملي 
بأربع لغات مختلفة، كان تامر حسنى قد 
أحيا مؤخرا إحدى ليالي موازين املغربي 

بحضور حشد كبير من جمهوره.
يذكر أن أحمد زغلول -مدير أعمال 
عمرو دياب- ق���ال إن »الهضبة« هو 

العربي الوحيد الذي متكن من احلصول 
على جائزة »بيج أبل ميوزك أووردز«.

وأشار زغلول إلى أن »دياب« تلقى رسالة تشير 
إلى فوزه باجلائزة، وأنها تأتي تكرميا لدياب على 

مشواره الفني، وأنه يستحقها عن جدارة.
في املقابل، أكد املطرب تامر حسني أنه مت إبالغه 
منذ 30 يوما تقريبا بخطاب رسمي من مؤسسة 
»بيج ميوزيك أبل أووردز« نفسها مبنحه لقب 
»أس���طورة القرن« لكونه فنانا شامال، ملحنا 

ومنتجا ومخرجا ومطربا وممثال.
وتأسست مؤسسة بيج أبل ميوزيك أووردز 

عام 2007 للتقدير وللمساهمة في نشر الثقافة 
املوسيقية في أسيا والقوقاز والشرق األوسط، 

وحتاول هذه املؤسس���ة إجناز مهمتها من خالل 
البرامج واألنشطة التي تقوم على صناعة الثقافة 

املوسيقية.

رغم تلقيبه بأسطورة القرن

فيلم.. بطولة كلب!
يتحدى هذا الكلب الذي يقوم ببطولة 
فيل���م مارما دي���وك األميرك���ي جنوما 
كثيرين لهم شهرتهم، حيث 
ت���دور أح���داث الفيلم عن 
حياة الكلب مارما وتأثيره 

الكبير على من حوله  
                              )أ.پ(

الطعام لياًل
 يضر باألسنان

صحتك

لندن ـ يو.بي.آي: وجد 
ــون ان  ــون دامناركي باحث
تناول الطعام في منتصف 
الليل ميكن ان يضر جديا 

باألسنان.
ــة اإلذاعة  وأفادت هيئ
البريطانية )بي.بي.سي( ان 
الباحثني في جامعة كوبنهاغن 
بالتعاون مع زمالء أميركيني 
ــد التدقيق في  ــدوا بع وج
ــجالت طبية لنحو 2217  س
شخصا ان تناول الطعام في 
الليل يزيد خطر  منتصف 
خسارة األسنان بغض النظر 

عن نوع الطعام املتناول.
وذكر الفريق ان السبب 
هو التغيرات في معدل اللعاب 
الذي يتجه ليال للجفاف اذ 
ــاب مهم إلزالة بقايا  ان اللع

الطعام من الفم.
ووجد الباحثون ان 173 
ممن شملتهم الدراسة اي %8 
ميكن وضعهم ضمن خانة 

من يأكلون ليال.
وقال املستشار العلمي 
ــنان  ــاء األس ــة أطب لرابط
البريطانية دامني واملسلي 
ان »األكل ليال عندما يكون 
الفم أجف من النهار يعني 
ان بقايا الطعام ستبقى لفترة 
أطول في الفم ما يزيد من 
تأثير األطعمة التي حتتوي 
على السكر واألحماض على 
األسنان«. وأضافت انه من 
اجل التخفيف من الضرر من 
املهم تنظيف األسنان مرتني 
يوميا مبعجون يحتوي على 
ــادة الفلورايد ومرة قبل  م
ــرة وان أمكن  النوم مباش
شرب املاء فقط قبل ساعة 
ــن تنظيف  ــل م ــى األق عل
األسنان األخير قبل النوم.

ممثلة لمدير إنتاج: بشوف منو فينا  الريال آنا وال إنت؟!
مفرح الشمري

علمت »األنباء« ان تالسنا شديدا حدث بني ممثلة 
ومدير انتاج عملها الدرامي اجلديد الذي يصّور حاليا 
في احدى املناطق الداخلية استخدمت فيه عبارات 
جارحة للطرفني أنهتها املمثلة بقولها »بشوف منو 
الريال آنه وإال انت« االمر الذي استغربه فريق العمل 
بعد تلفظها به���ذه العبارة التي كانت جارحة جدا 
ملدير االنتاج الذي هز رأسه وهو يقول »حسبي اهلل 
ونعم الوكيل فيچ«! تفاصيل هذا التالس���ن كشفه 
أح���د املصادر ل� »األنباء« بقوله ان املمثلة اعتادت 
يومي���ا على توبيخ مدير االنت���اج الذي ال حتترم 
كالم���ه وال تنفذ ما يطلبه منها اال »بطلعة الروح« 
خاصة في مواعي���د التصوير ألن حتديد املواعيد 
من مهمته االساس���ية في العمل حتى ال يحدث أي 

تأخير فيها وال تضارب في مواعيد أخرى مع فريق 
عمله���ا. وأضافت املصادر ان املمثلة كش���فت عن 
وجهها احلقيقي بعد أن وجهت ملدير االنتاج سيال 
من العبارات اجلارحة بس���بب ان لديها ارتباطات 
اخ���رى، وانه ال يعرف يدير العمل وال يتعامل مع 
املمث���الت، االمر الذي رد علي���ه مدير االنتاج بانه 
ليس له عالق���ة بارتباطاتها االخرى وما عليها اال 
تنفيذ األوامر لتصوير مشاهدها، خاصة أن هناك 
عقدا بينها وبني الش���ركة املنتجة للعمل. وأشارت 
املصادر الى انه حتول هذا التالس���ن بينها وبينه 
لدرجة ال توص���ف، خاصة من جانب املمثلة التي 
رفضت تنفيذ أوامره وهددته بقولها »بشوف الريال 
منو آن���ه واال انت« ولوال تدخل العقالء في العمل 

حلدث ما ال حتمد عقباه!

رفضت تنفيذ أوامره أمام فريق عملها

نانسي عجرم

عمرو دياب

ميشيل تحارب البدانة
 بالخروج للطبيعة

السيدة األميركية األولى 
ميشيل أوباما تلقي كلمة في 
محمي���ة رد روك في والية 
نيڤادا خالل حملتها »دعونا 
نتحرك« الهادفة الى تشجيع 
األطفال عل���ى اخلروج إلى 
الطبيعة للتخلص من ظاهرة 
البدان���ة ويبدو الى جانبها 
هاري ريد زعيم األغلبية في 
مجلس الشيوخ ومساعدة 
وزير الداخلية.   )أ.ف.پ(


