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)متين غوزال(فوزي التميمي وبدر الطراروة أثناء املؤمتر الصحافياملهنا مع املسباح في بيروتمحمد املسباح في مشهد من كليب »بنتقاسم كل شيء«

المهنا والمسباح: »بنتقاسم   كل شيء« في بيروت

عبدالحميد الخطيب
أكد املخرج يعق���وب املهنا ان الفنان 
محمد املس���باح سيظهر بصورة مغايرة 
متاما ملا اعتاده اجلمهور وذلك في أغنية 
»بنتقاسم« التي صورها في بيروت، مشيرا 
الى ان العمل مفاجأة هذا العام، السيما ان 
الكلم���ات واألحلان على درجة كبيرة من 

الرقي والتميز.
واضاف املهنا ف���ي تصريح صحافي: 
الش���ك ان العمل ميثل نقلة نوعية على 
صعي���د الصورة في مس���يرة املس���باح 
خصوصا انها امل���رة االولى التي يخرج 
فيها عن اإلطار التقليدي للڤيديو كليب 
وس���اهمت الكلمات واألحلان في اكتمال 
الصورة التي رسمها املهنا بكاميراته في 
ثاني تعاون له مع املطرب املخضرم بعد 

أغنية »برد ودفا«.

تعاون وحب

وتابع: األجواء كانت أكثر من رائعة، 
وسادت فريق العمل روح التعاون واحلب 
لذا كان كل فرد يبذل قصارى جهده من أجل 

إجناح هذا املشروع الذي أراهن عليه كثيرا 
في ظل التنافس احملموم بني الفضائيات 

الستقطاب االعمال القيمة.
وع���ن تفاصيل العم���ل أوضح املهنا: 
وقع االختيار على بيروت عاصمة اجلمال 
التصوير باإلضافة  العربي لثراء مواقع 
لتواف���ر جميع اإلمكانيات م���ن الناحية 
الفني���ة والتقنية لذا حرصنا على زيارة 
العديد م���ن األماكن إلى ان وقع االختيار 
على راشيه الوادي والتي تبعد ساعتني 
عن العاصمة بيروت وهناك كانت األمور 
مختلفة متاما حيث وجدنا استقباال حافال 
ودعم���ا غير محدود من أهالي املنطقة ما 
س���هل كثيرا من مهمتنا التي استغرقت 
يومني استعنا خاللها بالعديد من املمثلني 

السيما املجاميع.

فكرة الفيديو

وكشف املهنا عن رؤية إخراجية مختلفة 
في هذا العمل قائال: سيش���اهد اجلمهور 
كوادر جديدة ولوكني مختلفني يظهر بهما 
املسباح، مشيرا إلى ان استخدام كاميرا 

16 مم في التصوير مبصاحبة فريق فني 
على درجة كبيرة م���ن احلرفية، وفكرة 
الڤيديو تدور حول تقاسم رفيقي الدرب 
كل شيء الفرح واحلزن واألمل والسعادة 

واحللم.
وأش���اد املخرج الش���اب بالدعم الذي 
توفره شركة »فنون اجلزيرة« التي تنتج 
األغنية الفتا إلى أنه���ا لم تقصر في اي 
شيء ووفرت اإلمكانيات سواء البشرية 
او التقنية وهذا الشيء ليس جديدا على 
»فنون اجلزيرة« وقد سبق وان تعاونت 
معهم في أعمال عدة كان آخرها »البتول« 

للفنان راشد املاجد.

أسماء أجنبية

وأكد في ختام حديث���ه ان املخرجني 
اخلليجي والعربي قادران على منافس���ة 
األسماء األجنبية اذا توافرت لهما اإلمكانيات 
املناس���بة وقال: »في كثير من املناسبات 
راهن النجوم العرب على املخرجني العرب 
وكسبوا الرهان وارى اننا ال نقل خبرة او 
كفاءة عن الغرب إذا ما توافرت لنا اإلمكانيات 

التقنية، الس���يما اننا أصبحنا في عصر 
الصورة وثقافة املشاهد أصبحت بصرية 
فإذا لم تقدم له ما يبهره فسينصرف عنك 
ومن وجهة نظري جنحنا في »بنتقاسم« 

بأن حققنا املعادلة الصعبة.

لون جديد

وحول هذه التجربة قال الفنان محمد 
ملسباح: »بنتقاسم« لون غنائي جديد ميزج 
بني العاطفة والرومانس���ية واأللم يسبر 
أغوار النفس ويدغدغ املش���اعر، فعندما 
يجتم���ع اثنان على احل���ب احلقيقي قد 
ميضيان معا عشرات السنني والتي متر 
كلمح البصر ولكن تأتي حلظة تأمل حيث 
يستعرض الش���ريكان ماضيهما وأجمل 
اللحظ���ات والذكريات، ه���ذا ملخص ما 
ستشاهدونه عبر الفضائيات مبجرد ان 
ينتهي املهنا من مونتاج الڤيديو؟  يذكر 
ان التعاون األول بني املسباح واملهنا كان 
في اغنية »ب���رد ودفا« من كلمات مبارك 
احلديبي وأحلان محمد املسباح ومن انتاج 

شركة »فنون اجلزيرة«.

بعدما كشف رئيس مجلس إدارته عن حدوث خطأ قانوني فيها

انتخابات »الخليج« تنتظر »الفرج«
من المجلس الوطني

مفرح الشمري
تنتظر انتخابات فرقة مسرح 
اخلليج العربي، التي مت تأجيلها 
الى 24 اجلاري، الفرج من املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وهل س���تقام أم ال؟ ذلك ما كشف  
عنه رئيس مجلس االدارة املؤقت 
لفرقة مسرح اخلليج العربي فوزي 
التميمي في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده صباح امس في مقر الفرقة 
الفني والداخلي  املدير  مبشاركة 

للفرقة بدر الطراروة.
مؤكدا وجود خطأ قانوني 
فيها، يتمثل في عدم إرس���ال 
التقرير اإلداري واملالي من 3/1 
حتى 12 اجل���اري وهو موعد 
حدده املجلس املؤقت للفرقة 
إلقفال باب الترشيح وتسديد 

االشتراكات.
التميم���ي باخلطأ  واعت���رف 
القانوني ال���ذي وقع فيه أعضاء 
املجلس املؤقت وذلك بعد اجتماعه 

مع ممثلي املجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب ال���ذي فوجئ 
بطلبهم التقري���ر اإلداري واملالي 
من الفت���رة 3/1 حتى 12 اجلاري، 
األمر الذي يخالف الكتاب املرسل 
لهم والذي طالب أعضاء املجلس 
التقرير اإلداري  املؤقت بتق���دمي 
واملالي من الفترة التي تس���لموا 
فيها املسرح وهي من 4 أغسطس 

حتى 12 اجلاري.
وأشار الى ان مطالبات املجلس 
الوطني لم تنت���ه عند هذا احلد 
بل طلبوا منهم ان يكون التقرير 
معتمدا من مكتب تدقيق حسابات 
باالضاف���ة ال���ى عدم فت���ح باب 
تس���ديد االش���تراكات الذي أقفل 
في 12 اجلاري حسب إعالن فرقة 
مس���رح اخلليج العربي املنشور 
بالصحف، مش���يرا الى ان هناك 
128 اسما سددوا اشتراكاتهم في 
13 اجلاري مع انهم قاموا بتعبئة 
استماراتهم منذ فترة طويلة ولكن 

لم يسددوا اش���تراكاتهم إال بعد 
قضاء املدة املعلن عنها في إعالن 
املسرح بالصحف، األمر الذي وضع 
أعضاء املجلس املؤقت للفرقة في 
حرج كبير في مواجهة التساؤالت 
عن قانونية تصويت هذه األسماء 
في هذه االنتخابات، موضحا ان 
هذا األمر سيحدده املجلس الوطني 
قبل الشروع في عملية االقتراع 
فإما يتم استبعادهم او يتم تأجيل 

االنتخابات مرة اخرى!
وأك���د التميمي ان���ه وأعضاء 
مجلسه املؤقت ال يفضلون قائمة 
التوفيق  على أخرى ويتمن���ون 
جلميع القوائم املتنافسة حتى يكون 
مسرح اخلليج العربي في أحسن 
حال، خاص���ة انه من الفرق التي 
أفرزت العديد من النجوم الكبار، 
متمنيا ان يكون هذا الهاجس عند 
املتنافسني في هذه االنتخابات حتى 
يس���تعيد مسرح اخلليج العربي 

بريقه مرة اخرى.

سعد الصغير

أبوالليف

دينا

تبت عن الدخول إلى كباريهات الهرم وأكتفي بإحياء األفراح

سعد الصغير: األمن خشي التحرش 
فمنعني من الوقوف أمام السينما

أكد الفنان الشعبي سعد الصغير ان سلطات 
األمن قامت مبنعه من الوقوف امام دور السينما 
التي تعرض أفالمه خوفا من حدوث عمليات 
حترش جنسي على غرار ما حدث منذ سنوات في 
منطقة وسط القاهرة، ووجهت االتهامات آنذاك 

الى الراقصة دينا في التسبب بوقوعها.
وق���ال الصغير فوجئت عند ذهابي مؤخرا 
حلضور عرض االفتتاح لفيلمي اجلديد »والد 
البل���د« والذي يجمعني ايضا مع الفنانة دينا 
بتعليم���ات رجال األمن ب���دور العرض بعدم 
الوقوف مع اجلمهور وطلبوا مني االنصراف 
فورا او دخول السينما. واضاف الصغير: سألت 
رجال االمن عن س���بب منعي فقالوا ان لديهم 
تعليمات صريحة م���ن وزارة الداخلية بعدم 

السماح للفنان سعد بالوقوف امام السينمات 
لعمل الدعاية التي اعتادها من قبل، وذلك ألنه 
يتس���بب في التحرش اجلنس���ي بني الشباب 
والفتيات على غ���رار ما حدث من قبل حينما 
وقف هو والفنانة دينا، وتعرضت دينا نفسها 
للتحرش. وانتقد سعد الصغير الصحف التي 
تنشر عنه اكاذيب تسيء إليه وإلى أسرته، الفتا 
الى ان اكثر الش���ائعات التي اثارت غضبه ما 
تردد عن زواجه براقصة، وانه يعود إلى بيته 
كل يوم مخمورا، باالضافة الى شائعة شرائه 

احد كباريهات شارع الهرم.
وقال: احلمد هلل، لقد تبت متاما عن دخول 
كباريهات شارع الهرم، وأكتفي حاليا بإحياء 

األفراح واألفالم كمصدر لدخلي.

أبوالليف: أنا األحق 
بـ »الميوزك أوورد« من دياب وتامر

دينا في ثياب رقص مثيرة للجدل 

ام.بي.س����ي: اكد املطرب نادر ابوالليف انه األحق بالفوز بجائزة 
»وورل����د ميوزك اوورد« لعام 2010 مقارنة بأي مطرب آخر في العالم 
العربي، مع االحترام لكل من عمرو دياب وتامر حس����ني، مشددا على 
انه احتل الصدارة في مراكز التوزيع حسب فيرجن دبي، رافضا فكرة 

دفع االموال للحصول على اجلائزة.
ورفض ابوالليف ف����ي مقابلة مع برنامج »ك����ش ملك« على قناة 
»احلياة« الفضائية، فك����رة دفع االموال للحصول على اجلائزة مهما 
كانت االسباب، الن اجلائزة اذا لم تأت بنزاهة فلن يكون لها اي قيمة، 
الفت����ا الى ان����ه ينتظر مكاملة من ال� »مي����وزك اوورد« الختياره جنم 
2010. واش����ار الى انه رأى عمرو دي����اب خالل عزاء والدة محمد فؤاد 
ووالد احمد السقا، لكن لم يحدث بينهما حوار، نافيا ان تكون عالقته 
متوترة بتامر حس����ني او بينهما اي مشكلة، خاصة ان البعض نقل 
صورة خاطئة لتامر عن اغنيته. وشدد على ان التاريخ سينصفه بعد 
20 عاما، حيث انه سيكون صاحب اول بوستر في يده عظمة، رافضا 
اتهامه بتدمير اللغة العربية، او انه يبحث عن الشهرة، لكنه اعترف 

بأنه يحتاج الى تواجد وسعي حتى يحافظ على جناحه.

ظهرت الراقصة املثيرة للجدل دينا، مؤخرا 
في حفل زفاف أح���د أحفاد الرئيس املصري 
الراحل أنور السادات في ثياب رقص جريئة 
جدا أثارت حولها اجلدل واألحاديث واعتبر 

البعض انها مخالفة لقواعد اآلداب العامة.
وأقيم حفل الزفاف في قاعة كليوباترا في 
انتركونتيننتال سميراميس املصري  فندق 
بحضور لفيف من اسرة السادات وفي مقدمتهم 
رقية السادات وشقيقتها راوية وأشقاء والد 

العريس طلعت السادات النائب البارز وشقيقه 
د.عفت الس���ادات الذي ينافسه في انتخابات 
البرملان املقبلة على مقعد مدينة تال مس���قط 

رأس الرئيس الراحل.
كم���ا حض���ر ايضا لفي���ف من ال���وزراء 
السياس���ية والفنانة اميان  والش���خصيات 
سركس���يان وعمرو مصطف���ى ومها عثمان 
للمش���اركة في الزفاف الذي أحياه حس���ام 

حبيب.


