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مكتب  أم��س  الكويتية  السلطات  أغلقت   ◄
نقلت  بعدما  الكويت  ف��ي  »ال��ج��زي��رة«  قناة 
املحطة القطرية اعتداء الشرطة على مجموعة 
م���ن امل���ع���ارض���ن، ب��ي��ن��ه��م ن�����واب، إل���ى ج��ان��ب 
استقبالها على الهواء برملانين معارضن، 
وق��ال مراسل  البراك.  النائب مسلم  أبرزهم 
ال��ك��وي��ت سعد  ف���ي  ال��ق��ن��اة وم���دي���ر مكتبها 
الهواء  على  مباشرة  مداخلة  في  السعيدي 
إن����ه ت��ل��ق��ى رس���ال���ة م���ن ال��س��ل��ط��ات تقضي 
للفضائية  اتهامًا  املكتب وتتضمن  بإغالق 
»التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت«.  ب�
وسبق للكويت أن أغلقت مكتب »الجزيرة« 
)نوفمبر( 2002 خالل  الثاني  تشرين  في 
االستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ 
موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح املكتب 

في أيار )مايو( 2005.

م��ح��م��د سعيد  ال���س���وري  ال��ش��ي��خ  رأى   ◄
رم���ض���ان ال��ب��وط��ي أن أح���د أب����رز أس��ب��اب 
عدم هطول األمطار باكرًا هذا العام كان بّث 
مسلسل »ما ملكت أيمانكم« للمخرج نجدت 
أن���زور ف��ي شهر رم��ض��ان امل��اض��ي. وح��ذر 
الشيخ البوطي في درسه األسبوعي من أن 
عدم توبة املمثلن في املسلسل ستؤدي إلى 
أخ��ط��ار، وق��ال إن ش��ح األم��ط��ار ه��و بدايتها 
فقط. وأضاف أن سببًا آخر يقف خلف هذه 
»الكارثة« هي قرار منع النقاب في املدارس 

والجامعات.

◄ تشارك دومينيك حوراني  في إحياء 
حفلة انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2011 
يوم السبت املقبل في »كازينو لبنان«. كما 
ي��ش��ارك ف��ي ال��ح��ف��ل��ة امل��غ��ن��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي زي��ن 

العمر. 

عمرو دي��اب أول من أمس  الفنان  زار   ◄
السبت »مستشفى معهد ناصر« لالطمئنان 
ع��ل��ى أح������وال ال���ش���ب���اب ال���ذي���ن أص���ي���ب���وا في 
حفلته األخيرة في »جامعة املستقبل«. وقد 
بلغ عدد املصابن 54 شابًا. وعرض النجم 

الشهير تحمل تكاليف عالجهم. 

»معبود المراهقين« يستعيد شبابه في بيروت
حفلة

ليال حداد

ب���ع���دم���ا ان����ت����ظ����ره ج����م����ه����وره ال��ل��ب��ن��ان��ي 
 ب���راي���ن أدام������ز ال��ل��ي��ل��ة من 

ّ
ط���وي���ًا، ي���ط���ل

م��س��رح »ف�����وروم دو ب���ي���روت« )ال�����دورة( 
إلى  ي��ع��ود ريعها  ل��ي��ق��ّدم حفلة وح��ي��دة 
»م���رك���ز س���رط���ان األط����ف����ال ف���ي ل��ب��ن��ان«. 
النجم الكندي الذي تحّول إلى »معبود 
امل��راه��ق��ن وامل��راه��ق��ات« ف��ي ثمانينيات 
إذًا  يغّني  وتسعينياته،  امل��اض��ي  ال��ق��رن 
ال��ل��ي��ل��ة ض��م��ن ح��ف��ل��ة م���ن ت��ن��ظ��ي��م ل��ج��ان 
مهرجانات »بيت الدين«، و»بيبلوس«، 
و»بعلبك«، ورافي مانوكيان، و»مؤسسة 
»كونسرت«  براين أدامز«. ويأتي هذا ال�
ف����ي إط�������ار ج����ول����ة ال���ن���ج���م ال��خ��م��س��ي��ن��ي 
إلى جانب  التي تشمل  العاملية   )1959(
ل��ب��ن��ان، ك���ًا م��ن س��وري��ا )أم�����س(، وقطر 
)16/ 12(، ودبي )17/ 12(، وُعمان )18/ 
12(. ث��ّم ينتقل م��ن ال��ش��رق األوس���ط إلى 
ل���ن���دن، ف���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة األم��ي��رك��ي��ة 
ف��ي 13  أن يختتم جولته  وال��ه��ن��د. على 

آذار )مارس( املقبل في أميركا مجددًا.
 Summer of ل��ك��ن، مل���اذا اخ��ت��ار ص��اح��ب
ل��ب��ن��ان اآلن؟ ه���ل ص��ح��ي��ح أن  69 زي�����ارة 
الظروف األمنية والسياسية حالت دون 
ق��دوم��ه ف��ي وق���ت س��اب��ق إل���ى العاصمة 

أطلق أخيرًا ألبومه 
 bare bones الجديد
الذي استعاد فيه أبرز 

أغانيه المسّجلة

اللبنانية؟ تبدو هذه األسئلة مشروعة 
في وقت يرى فيه  بعضهم أن املنّظمن 
أدام��ز بعدما  اللبنانين اختاروا دع��وة 
 مكانه على 

ّ
انطفأ نجمه في الغرب، وحل

ب��وب« نجوم آخ��رون،  »سوفت  ال� ساحة 
ج��ذب��وا م��راه��ق��ي األل��ف��ي��ة ال��ج��دي��دة. لكن 
يبقى  املعطيات،  ه��ذه  النظر عن  بغض 
لحضور النجم الكندي وقع خاص على 
ال��ج��م��ه��ور ال��ل��ب��ن��ان��ي، وخ��ص��وص��ًا بعد 
 bare bones إطاقه أخيرًا ألبومه الجديد
أبرز أغانيه املسّجلة  الذي استعاد فيه 
في حفات حية مثلcuts like a knife، و

...heavenو ،please forgive me
أمسية الليلة تعيدنا مباشرة إلى حفلة 
ش��ب��ي��ه��ة ن��ّظ��م��ت��ه��ا ل���ج���ان امل���ه���رج���ان���ات 
ق��ب��ل خ��م��س س��ن��وات،  ال��ث��اث  اللبنانية 
وأح��ي��اه��ا ال��ن��ج��م ف��ي��ل ك��ول��ي��ن��ز. يومها، 
ذهبت أيضًا كل أرب��اح هذه الحفلة إلى 

ف��ي العالم.  ال��ن��ج��وم الكندين  أب���رز  إل��ى 
ك��ان��ت عام  الحقيقية  الفنان  ه��ذا  ب��داي��ة 
»ب���راي���ن  أل���ب���وم���ه  ع��ن��دم��ا أص�����در   ،1980
أدام������ز« ال����ذي ع����ّرف ال��ج��م��ه��ور ال��ك��ن��دي 
عليه، وفتح له أبواب اإلعام والجوالت 
الحقيقية  ان��ط��اق��ت��ه  ل��ك��ن  امل��وس��ي��ق��ي��ة. 
ألبومه  كانت مع  املتحدة  ال��والي��ات  في 
ع��ام  ال��ص��ادر   cuts like a knife ال��ث��ال��ث 
العريض،  بابها  من  العاملية  أم��ا   .1983
ف��دخ��ل��ه��ا أدام������ز م���ع أل���ب���وم »ري��ك��ل��ي��س« 
Reckless ع��ام 1984 ال��ذي ب��اع أكثر من 
13 م��ل��ي��ون ن��س��خ��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف أن��ح��اء 
ال��ع��ال��م. وت��ض��ّم��ن ال��ع��م��ل أغ��ان��ي طبعت 
وبعد   .»69 »ص��ي��ف  مثل  أدام���ز  مسيرة 
ه����ذا ال��ش��ري��ط ال��غ��ن��ائ��ي، ت��ت��ال��ت أع��م��ال 
الفنانن  أب���رز  م��ن  ال��ن��ج��م ليصبح  ه���ذا 
ال��روم��ن��س��ي��ن ف���ي ال���ع���ال���م، وخ��ص��وص��ًا 
 Everything I do I do It for أغنية  م��ع 
you، التي كانت أغنية فيلم »روبن هود: 
 Robin Hood: Prince ال��س��ارق��ن«  أم��ي��ر 
ري��ن��ول��دز،  كيفن  ل��ل��م��خ��رج   of Thieves
وحملت أدامز على جناح العاملية لينال 

عنها عددًا كبيرًا من الجوائز.

 ��� ������� »ف�����وروم دو ب���ي���روت«  8:30 م��س��اء ال��ي��وم 
للحجز  01/999666

الليلة، يطّل براين أدامز على 
مسرح »فوروم دو بيروت« ليقّدم 

حفلة وحيدة يعود ريعها 
إلى »مركز سرطان األطفال في 

لبنان«. األمسية التي تندرج 
ضمن جولة عربية تشمل سوريا 

ودبي وقطر وُعمان، ستشهد 
أجمل أغاني الفنان الخمسيني

»مركز سرطان األطفال في لبنان« وفق 
»م��ه��رج��ان��ات  م��ا ي��ش��رح امل��ن��ت��ج ال��ف��ن��ي ل���
ب����ي����ب����ل����وس« ن�����اج�����ي ب���������از. وي������ؤّك������د أن 
امل��ه��رج��ان��ات ال��ك��ب��رى ف��ي ل��ب��ن��ان تسعى 
كل فترة إلى تنظيم حفلة خيرية، »لكن 
مشهور  فنان  إيجاد  في  تكمن  املشكلة 
ي��ت��م��ت��ع ب��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ل���ب���ن���ان، ي��ق��ب��ل أن 
يقّدم حفلة بسعر رمزي، كي نتمّكن من 
ملركز  نهُبها  أرب���اح  نسبة  أكبر  تحقيق 
س���رط���ان األط����ف����ال«. أم����ا ع���ن ال��ت��وق��ي��ت، 
مع  تزامنت  الليلة   حفلة 

ّ
أن ب��از  فيؤّكد 

ج��ول��ة أدام���ز ال��ع��امل��ي��ة، وه��ن��ا يشير إلى 
أن أم��س��ي��ة ال��ش��ام ال��ت��ي أح��ي��اه��ا الفنان 
ال��ع��امل��ي أم���س ي��ع��ود ري��ع��ه��ا أي��ض��ًا إل��ى 
أح�����د م����راك����ز ال���ع���ن���اي���ة ب����األط����ف����ال ذوي 

االحتياجات الخاصة في سوريا.
ال���ل���ي���ل���ة، س���ي���رق���ص ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون ع��ل��ى 
أن��غ��ام أج��م��ل أغ��ان��ي أدام���ز ال��ت��ي حّولته 

براين أدامز خالل حفلته في ميونخ األملانية عام 2008
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LES FÊTES EN BLANC
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