
االحد  5  ديسمبر  2010   25فنون

MTV سليم يفتح النار على جائزة الـ
خال���د  املص���ري  الفن���ان   ق���رر 
 س���ليم فتح النار عل���ى إدارة جوائز 
EMA MTV Awards، بسبب منعها للفائز 
بجائزة »أفضل مغني عربي« من حضور 
حفل توزيع اجلوائز، وتوفير مقعد له 
هناك، وقال س���ليم، حسب »النشرة«: 
بعد إعالن الترش���يحات، قررت السفر 
حلضور حفل توزيع اجلوائز الذي أقيم 
منذ فترة، وقمت بالفعل مبراسلة اللجنة 
املنظم���ة للحفل واجلائزة وعن طريق 
شركة EMI املسؤولة عن إدارة أعمالي 
خارج مصر، وذل���ك حلضور احلفل، 
ولكن���ي فوجئت بردهم ب���أن اجلائزة 
العربية ال تتخط���ى مجرد التصويت 
على اإلنترنت، وأن الفائز أيا كان ليس 

خالد سليمله مكان في احلفل.

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

تامر حسني 

اعتبر أحد المشاهد إهانة شخصية له

تامر حسني يهدد بإيقاف عرض فيلم »678«
نشب خالف حاد بني كل من املطرب 
تامر حسني والسيناريست واملخرج 
محمد دياب، وصل إلى حد تهديد األول 
برفع دع����وى قضية ضد دياب، بعد 
أن تسبب املشهد األخير في املقدمة 
اإلعالنية لفيلم »678« في إثارة غضب 
تامر حسني، مؤكدا أنه ميثل إهانة 
له. واملشهد عبارة عن ظل لشاب على 
األرض وهو يتحرش بفتاة ويغني 
أغنية تامر حسني »أكتر حاجة بحبها 

فيكي.. طيبة قلبك«.
وبدأ اخل����الف بعد عرض املقدمة 
منذ ع����دة أيام على عدد من القنوات 

الفضائية، حيث أرس����ل بعدها تامر 
حسني أحد أصدقائه إلى محمد دياب، 
وقال له نصا: »املشهد ده الزم يتحذف 
وإال فإن تامر س����يقوم برفع قضية، 
وسيتمكن من منع عرض الفيلم بدور 
العرض«. وعلق السيناريست محمد 
دياب على املوقف بالقول: أنا بحب تامر 
حسني جدا، وأعتبره من الشخصيات 
املؤثرة على الشباب جدا، وأنا ال أقصد 
انتقاده على اإلط����الق، ولكن وعلى 
اعتبار أنني مؤلف، فأنا أرصد املجتمع 
مبنتهى األمانة، وال أعلم ما هو سبب 
غضب تامر حسني من ذلك، بحسب 

صحيفة »الدستور«. وأضاف دياب 
قائال: إذا كان م����ن وجهة نظر تامر 
حس����ني أن األغنية وتصويرها في 
فيلمه »كابنت هيم����ا« مع زينة بهذه 
الطريقة أمر غير الئق، فلماذا قام هو 
بتقدميها بهذا الشكل، فهناك شباب 
كتير بيعاكسوا بالطريقة دي بعد ما 
تامر حسني عمل كده، وأرى أن بعض 
الشباب قد استخدمها كأسلوب جديد 
في التحرش بالفتيات، ومخترعها هو 
تامر حسني، وإذا كان اآلن ينزعج من 
وجودها في فيلمي فهذا يعني أنه ليس 

سعيدا بها، وهذا أمر جيد.

عّبر عن سعادته بالتكريم في مملكة البحرين

الخليفة: تجّمع فني وإعالمي في »الخليج« 
لمؤازرة »األزرق« الليلة 

املسرحية ومبناسبة مرور عشر 
س���نوات على تعاونه الفني مع 
املؤسس���ة، وذلك مبركز سلمان 
الثقاف���ي، حيث حتدث اخلليفة 
عن مسيرته الفنية وتعاونه مع 
الفنانني مبملكة البحرين، مؤكدا 
أن هذا التعاون سيظل مستمرا ملا 
تربطه من عالقة وطيدة بأشقائه 
من الشعب البحريني وحبه ململكة 

البحرين وعشقه لها.

من املتوق���ع أن يخرج اجلميع 
بعد انتهاء املباراة لالحتفال مع 
اجلمهور ف���ي حالة أراد اهلل أن 

تكون الكأس للكويت.
من جانب آخر، عبر اخلليفة 
عن س���عادته بلق���اء اجلماهير 
البحرينية الشقيقة أثناء احلفل 
الذي أقامته مؤسس���ة البحرين 
لإلنتاج الفن���ي تقديرا وعرفانا 
لعطائ���ه ومس���اندته للحركة 

عبدالحميد الخطيب 
أكد الش���اعر الش���يخ دعيج 
اخلليف���ة املستش���ار اإلعالمي 
العربي  لفرقة مس���رح اخلليج 
أن هناك جتمعا في مقر الفرقة 
الكويتي في  لتشجيع املنتخب 
املب���اراة النهائية لبطولة كأس 
اخلليج ال�»20« التي تقام اليوم 
في اليمن، وقال: لقد مت االستعداد 
م���ن خ���الل شاش���ة عمالقة مت 
وضعها في فن���اء املبنى، حيث 
سيحضر حشد كبير من الفنانني 
واإلعالمي���ني واجلماهير احملبة 
لكرة القدم ولألزرق، مشيرا إلى 
أن الفكرة قد القت قبوال واسعا 

من اجلميع.
وأوضح اخلليفة أن منتخب 
الكويت قدم مستوى عاليا نال من 
خالله احترام اجلماهير، متمنيا 
أن يحصل على البطولة العاشرة 
من اجل إسعاد أهل الكويت وكل 

احملبني للكرة الكويتية.
وأضاف أن اجلمهور سيبدأ في 
التجمع والتواجد داخل مقر الفرقة 
في الساعة اخلامسة مساء اليوم، 
مشيرا إلى أن هناك حفل عشاء 
على شرف احلضور، السيما انه 

أكد أن الفن حاليًا بخير لوجود فنانة بحجمها بيننا

فنان العرب: فيروز ظاهرة لن تتكرر أبدًا
أعرب فن���ان العرب محمد 
عبده ع���ن اعتقاده أن اخلالف 
املعلن بني املطربة فيروز وورثة 
الراحل منصور الرحباني، الذي 
وصل إلى ساحات القضاء، كان 
مجرد دعاي���ة للحفلني اللذين 
كانت فيروز تستعد إلحيائهما 

في نفس التوقيت.
وأضاف عب���ده، في حوار 
مع مجل���ة »لها« الصادرة هذا 
األسبوع قائال: بصراحة كونت 
تفسيرا معينا ملا حصل، ورأيي 
هذا ق���د يكون صحيحا وقد ال 
يكون، لكنني مقتنع به، أعتقد 
أن ما حصل كان دعاية متهيدية 

للحفلتني اللتني أحيتهما.
وتاب���ع: ق���د يك���ون هناك 
خالف مع ورثة منصور، ولكن 

كان ميكن حل���ه ضمن إطار العائل���ة وعدم إيصاله 
إل���ى اإلعالم، وأقصد هنا انهم رمب���ا قصدوا تفعيله 
وتضخيمه متهيدا ملا سيلي، أي احلفلتني، وذلك من 

باب »البروباجندا«.
وعاد فنان العرب ليقول إن الفن بخير، والس���بب 
وجود فنانة بحجم وإمكانيات وقيمة السيدة فيروز 
بيننا حاليا، وقال: فيروز حالة وظاهرة لن تتكرر ابدا 
في كل احلاالت أصال.. فهي خرجت من جلباب عاصي 
الرحباني بداية، ثم قدمت مع زياد أغنيات جميلة جدا، 
منها »ع هدير البوس���طة«، معتبرا ان تلك األغنيات 
رائعة إلى أبعد حد، مؤك���دا أنه مع فيروز في اللون 

الطربي احلديث والتوزيع اجلميل، الذي تقدمه حاليا، 
مستدركا: هذا رأيي طبعا الذي قد ال يلزم كثيرين وال 

أقصد من خالله التقليل من شأن ما قدم.
من جانب آخر كشف فنان العرب أنه بدأ تسجيل 
أغنيات ألبوم���ه اجلديد مع »روتانا«، املقرر صدوره 
نهاية يونيو املقبل، وأنه اختار عنوانا مبدئيا له هو 
»ي���ا راحلة«، وهي أغنية من كلمات س���اري وأحلان 
ناصر الصالح، فضال عن كونه يحضر للمشاركة في 
الليلة اخلتامية ملهرجان الدوحة الغنائي في دورته 

العاشرة التي ستقام نهاية الشهر اجلاري.
اجلدير بالذكر ان أبناء منصور الرحباني ش���قيق 

عاصي -اللذين عرفا معا باألخوين رحباني - قد أقاما 
دعوى قضائية تطالب السيدة فيروز بعدم التصرف 
في األعمال الفنية التي كتبها وحلنها األخوان رحباني، 
بحجة أن عوائد هذه احلفالت أو إعادة توزيع بعض 
األغنيات واملسرحيات تعود إلى 3 أشخاص، من بينهم 

املرحوم منصور الرحباني، وبالتالي إلى أبنائه.
غير أن فيروز ع���ادت وغنت من جديد في حفلني 
متتاليني، حيث حلقت م���ع ابنها زياد الرحباني إلى 
آفاق جديدة غير مألوفة في املوسيقى العربية، متتاز 
باملغامرة وتعتمد املزج ب���ني القدمي واحلديث، وبني 

الشرق والغرب.

جارة الوادي السيدة فيروزفنان العرب محمد عبده


