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 مفرح الشمري
النجاحات    بعد 
التـــي  املتتاليـــة 
قدمها فهد الكبيسي 
خالل العام احلالي، 
خاصة أننا نشارف 
على نهايته، حيث 
الكبيسي  يعتبره 
أبـــرز االعوام  من 
التـــي مر بها خالل 
مســـيرته الفنيـــة 
الوجيزة، وانه جاء 
ليؤكد جناح عملني 
سابقني بعمل آخر 
التعاون  من حيث 
الشاعر الشيخ  مع 
أحمد بـــن حمد آل 
ثاني، حيث أوضح 
الكبيســـي أن هذا 
التعاون سيشـــكل 
التعـــاون الثالـــث 

بعد التعاون في العملني الســـابقني وهما أغنية 
«شاسوي» من ألبوم «أسئلة» وأغنية «الليلة» 

من ألبوم «راشد وأحبابه».
  وأضاف الكبيســـي أن هذا التعاون سيحمل 
اسم «ادعوا لي اهللا» من كلمات الشاعر الشيخ 
أحمـــد بن حمد آل ثاني وصـــاغ أحلانه امللحن 
عبداهللا املناعي والتوزيع املوسيقي لسيروس 
وقام بالوتريات تامر فيظي وااليقاعات ابراهيم 
حسن، وسيبث هذا العمل على عدة محطات اذاعية 

سواء من داخل قطر واخلليج العربي.
  وذكر الكبيسي عن تعاوناته الثالثة مع الشاعر 
الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني أنه أحد االشخاص 
الذين يهتمون بالفن القطري اجلميل، ويعتبر 
أحد االسماء القطرية الشابة التي أثرت االغنية 
في قطر من عدة جوانب مهمة من خالل حرصه 
على التعاون مع املطربني الشباب، كما أنه يشكل 
دعمـــا للفن والفنانني والذيـــن لديهم املقومات 

الفنية الناجحة.
  أما من حيث التعاونات املستمرة مع عبداهللا 

املناعـــي فقـــد أكد 
في ســـياق حديثه 
أن املناعي يشـــكل 
تـــوأم روحـــه من 
خـــالل مســـيرته 
وقـــال:  الفنيـــة، 
عبداهللا وقف معي 
منذ بداياتي وقدم 
لي أجمـــل وأروع 
االعمال ومعه وجدت 
النجـــاح، وال أنكر 
جهود بقية العمالقة 
فـــي قطر ســـواء 
كـــان املوســـيقار 
ناصر  عبدالعزيز 
واملوســـيقار مطر 
علي واملوســـيقار 
محمـــد املرزوقـــي 
املوسيقار  وايضا 
الســـعودي ناصر 
فهـــذه  الصالـــح 
االســـماء عندما تتعاون معهـــا يجب أن يكون 
العمل مقدما بصياغة وبجمل حلنية مركبة تركيبا 
موسيقيا جميال، أما بالنسبة للمناعي فقد شكل 
اجلانب اآلخر للملحن القطري وأعتقد أنه النجم 

القادم للساحة القطرية.
  من جانبه أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني 
عن أن هذا التعاون ليس االول ولن يكون االخير 
مع فهد الكبيسي مادام هناك عطاء من اجلانبني، 
واضاف: فهد الكبيسي من أجمل االسماء القطرية 
التي قطعت شوطا كبيرا بني املطربني القطريني 
والدليـــل على هذا هو جناحاته املســـتمرة في 
تقدمي االعمـــال الغنائية التي تالمس اجلماهير 

العاشقة للفن.
  اجلدير بالذكر ان الفنان فهد الكبيسي قد عزم 
على تصوير هذه االغنية مع املخرجة االماراتية 
املتألقة نهلة الفهد والتي قد سبق ان تعاون معها 
في اغنية «٧٠ مرة» مـــن ألبومه االخير «صح 
النوم» والتي مت تصويرها في رأس اخليمة بدولة 

االمارات العربية املتحدة الشقيقة. 

 مقدمة برامج تبي من مســـؤولي 
القناة اللي تشتغل فيها كتاب يقولون 
فيه انها ما تشتغل عندهم علشان ما 
تنحرم مـــن امتحاناتها األكادميية.. 
شـــلون يعطونچ كتاب وانتي اللي 

حنّيتي عليهم يشغلونچ! 

 ممثلة وين مـــا تطقها عويه 
«عبرت» عن استيائها من رفيچاتها 
املمثـــالت اللي مـــو مخلني كلمة 
موزينة عنها قايلينها للمنتجني 
مع انها فقيرة ومســـكينة.. اهللا 

يعينچ ويبعدچ عن رفيچاتچ!

 فقيرة حرمان
 ممثلة شابة قطعت «األمل» من 
املشاركة بعمل درامي صار لها 
شهر جتهز اكسسواراته بعدما 
طلب منتجه منها طلبات عجيبة 
وغـريبة وبعيـــدة عن الذوق.. 
واهللا ابتشلنا مبنتجني بوربع!

 طلبات

 ليلى علوي

 مي سليم مع شقيقاتها وقريباتها وصديقاتها في حفل القران 

 فهد الكبيسي

 مي مع زوجها 

 الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني

 الكبيسي: «ادعوا لي اهللا» بعد «الليلة»

 مي سليم تحتفل بعقد قرانها في حفل عائلي
 احتفلت أمس األول النجمة مي سليم بعقد قرانها 
على رجل األعمال املصري علي رفاعي وذلك في حفل 
عائلي صغير اتسم باألناقة والبساطة بإحدى الفنادق 

الكبرى بالقاهرة.
  وقد اقتصر احلفل على القليل من احلضور حيث 
قالـــت العائلة انها تريد هذا احلـــدث عائليا يقتصر 
على األشخاص املقربني حلني موعد الزفاف في شهر 
فبراير املقبل وذلك حلـــني االنتهاء من جتهيز منزل 
الزوجية بالقاهرة ولم يشهد حفل عقد القران صباحا 
اي حضور من وســـائل اإلعالم سوى عدد قليل من 

أفراد األسرتني فقط، بحضور شقيقة مي الفنانة ميس 
حمدان، وشقيقها حيدر حمدان.

  وقـــد حــرص بعـــض األصـــدقاء املـــقربني مــــن 
العروسني احلضور ومفاجــأة مي بحـــضورهم في 
هذا اليوم بعد علمهم بخبر عقد قرانهــا صباحا وقد 
حضـــر كل مـــن املطرب احـــمـــد فهـــمي وحـــرمه 
واملطـــرب محمد نــــور وحرمـــه ومهندس الصوت 
هاني محروس وحرمه واملطرب دياب واملذيعة هبة 

األباصيري.
  وكانت عالقة حب قد جمعت بني مي سليم ورجل 

األعمال الشـــاب علي رفاعي منذ عدة أشـــهر ومتت 
اخلطوبة في سرية بعيدا عن وسائل اإلعالم وحرصت 
مي عـــلى عـــدم اعالن اخلبر حلـــني وجود ارتباط 
رسمي بينهما وهو األمر الذي أّجلته منذ عدة أشهر 
بسبب انشغالها في تسجيل أغنيات ألبومها األخير 
وتصوير أكثر من عمل ســـينمائي وتلفزيوني منها 
«الديلر» أمام أحمد الســـقا ومسلسل «املكتوب على 
اجلبني» أمام حسني فهمي ومبجرد انتهاء مشروعاتها 
الفنية ســـارعت مي الى اتخاذ اخلطوة وعقد القران 

واعالن اخلبر. 

 استكماًال لنجاحاته مع أحمد آل ثاني

 ليلى علوي بعيدًا عن «حكايات بنعيشها» 
  في رمضان المقبل

 القاهرة ـ سعيد محمود
  تفكر الفنانة ليلى علوي حاليا في عدم تقدمي موسم جديد 
من مسلسل «حكايات بنعيشها» في رمضان ٢٠١١، وتبحث 
خوض جتربة مسلســـل درامي جديد مع فريق عمل «كابنت 
عفت». وقال مصدر من داخل املسلسل: الفنانة ليلى علوي 
تفكر جديا في عدم تقدمي موسم جديد من مسلسل «حكايات 

بنعيشها» الذي قدمته في رمضان.
  وأضاف أنها تفكر في ذلك جديا، خاصة أنها وافقت على 
بطولة مسلسل درامي طويل مكون من ٣٠ حلقة كتبه املؤلف 
د.محمد رفعت وسيخرجه سميح النقاش، وهما اللذان قدما 

معها مسلسل «كابنت عفت» في رمضان املاضي.
  وستعلن ليلى علوي خالل االيام املقبلة عن اسم وتفاصيل 
املسلسل اجلديد الذي ســـتخوض به موسم رمضان املقبل 
بعد أن تنتهي من جلسات العمل بينها وبني د.محمد رفعت 
واملخرج سميح النقاش واملنتج صادق الصباح، وبعد االتفاق 

على جدول انتهاء كتابة املسلسل بالكامل. 
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 يحل ســــفير االغنية اخلليجية عبداهللا 
الرويشد ضيفا على ناديا بركات في حلقة 
هذا االسبوع من البرنامج احلواري املنوع 
«هال وغال» الذي يعرض على قناة أبوظبي 
االمارات، حيث يتحدث في هذه احللقة التي 
تعرض غدا اخلميس الســــاعة ٨:٣٠ مساء 
عن جتهيزاته أللبومه اجلديد. وسيتطرق 
الرويشد الى وضع االغنية اخلليجية حاليا 

بكل شفافية.
  وتتناول احللقة مسيرة الرويشد وعالقته 
بروتانا والدروس التي علمته اياها احلياة 
وانتهجها ليســــتحق لقب ســــفير االغنية 
اخلليجية، كما يتحدث عن أســــباب رفضه 
الغناء من غير األحلــــان العربية، وطبيعة 
الهجوم الذي تعرض له في الفترة االخيرة 

من الصحافة اخلليجية. 

 الحلقة تبث غدًا على قناة أبوظبي

 الرويشد 
 في «هال وغال»

 هاجمت املطربة السورية أصالة امللحن املصري حلمي 
بكر، ووصفته بأنه اندفاعي، وقالت إن طريقته في الكالم ال 
تليق بعمره، فحتى خصوصياته يحكيها بطريقة غريبة. 
وأكدت أصالة أنها أبدت رغبتها في أن يشــــاركها بكر في 
«ڤيديو كليب» كموديل ال كومبارس، كما بلغه، مشيرة إلى 
أنه أستاذ كبير وواحد ممن شاركوا في جناحها، وقالت: 
«إن كانت كلمة «موديل» قد أغضبته فأنا أعتذر». وأكدت 
في نفس الوقت أنه ال يســــتطيع هو وال غيره منعها من 

الغناء في مصر.
  وحتدثت أصالة التي اســــتضافها نيشان في برنامج 
«أبشر» في حلقة املاضية  ، عن خالفاتها مع زوجها السابق 
أمين الذهبي، مؤكدة أنها قررت رفع دعوى قضائية ضده 
إذا نفذ مشــــروعه بعمل مسلســــل عن حياتها. ووصفت 
أصالة الذهبي بأنه «البطل الشرير» في حياتها السابقة، 
مشــــيرة إلى أنها التزال تدفع فاتورة ١٣ سنة من عمرها 
عاشــــتها معه وفي املقابل، أشادت أصالة بزوجها احلالي 
طارق العريان، وقالت: «أنا وطارق صنعنا وطنا»، مؤكدة 

أنه يتعامل معها برقي وإنسانية، حتى في حلظات عنفه، 
مشــــيرة إلى أن العالقة التي جتمعهما عالقة حب قبل أن 
تكون عالقة زواج. وكشــــفت عن أنها حامل في شــــهرها 
الثالــــث، وأنها تتمنى أن تنجب ابنا وبنتا، مشــــيرة إلى 
أنها ترغب في أن تســــمي ابنتها «نيل»، لعشقها الشديد 
ملصر التي صنعت جنوميتها، على حد قولها. وأشــــادت 
أصالة بالرئيس السوري الراحل حافظ األسد، مشيرة إلى 
اهتمامه الكبير بها ووقوفه إلى جانبها خالل فترة مرضها، 
واهتمامه الكبير بتفاصيل عالجها، مؤكدة أنه كان شخصية 
رائعة فقدتها سورية. وعبرت أصالة عن فخرها بوطنها، 
وقالت إنها أكثر ســــيدة مثلت بالدهــــا. واعتبرت أصالة 
نفسها حتمل صوتا اســــتثنائيا، وأنها ستدخل التاريخ 
بفنها وحياتها ومحافظتها على نفسها، وقالت إن اجلمهور 
يعشــــق تعبيراتها اخلاصة. وأشادت بعدد من املطربات، 
على رأسهن إليســــا التي وصفتها بأنها رائعة وتستحق 
جائزة «جولدن أبل» التي حصلت عليها مؤخرا، مشيرة 

إلى أنها تعرف كيف تختار أغانيها. 

 أصالة في «أبشر»: أنا صوت استثنائي.. 
  وال أحد يستطيع منعي من الغناء بمصر 

 داليدا 

 داليدا: تعرضت للتحرشات من شعراء وملحنين ! 
 اعترفت املطربة اللبنانية داليدا بأنها اضطرت إلى االبتعاد عن الساحة 
الفنية فترة بعد أن تعرضت ملساومات وحترشات من قبل بعض الشعراء 
وامللحنني، مشـــيرة إلى أنها ســـتعود بكليب جديد وجريء على صعيد 

التصوير بعد أن تخضع لعملية جتميل للظهور بـ «نيولوك» جديد.
  وفيما أكدت أنها ال ترفض عمليات التجميل، لكنها لن تســـلك طريق 
بعض الفنانات، حتى ال تصاب بالســـرطان، أشارت إلى أن جرأة كليبها 

املقبل ال يعني تعريها.
  وقالـــت داليدا، في تصريح لـ mbc.net: «عندما قررت احتراف الغناء 
رسميا والتوجه إلى اجلمهور بألبومات غنائية أصبت بخيبة أمل بسبب 

ضعاف النفوس واملتربصني لكل أنثى تقتحم الساحة الغنائية».
  وأضافت الفنانة اللبنانية: «تعرضت للتحرشات واملساومات الرخيصة 
من قبل بعض الشـــعراء وامللحنني مقابل التعاون معي، ألني من األسماء 

اجلديدة، وهو األمر الذي دفعني إلى االنسحاب واالبتعاد عنهم». 


