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مي حريري

مي حريري ترد على ملحم بركات: 
»لست متل ميكي ماوس«

في حلقة جديدة من برنامج 
»للنشر« استضاف اإلعالمي طوني 
خليفة الفنانة مي حريري التي 
ردت على م����ا قاله الفنان ملحم 
بركات في الدوحة حيث وصفها 
بأنها »مت����ل ميكي ماوس« وقال 
ردا على سؤال حول صعودها الى 
املس����رح في احدى حفالته »شو 

بشحتها عن املسرح«.
وعلقت مي احلريري: ملحم 
بركات والد ابني ملحم جونيور 
ولكني أنا لم آخذ منه شيئا بعكس 
ما قاله ولم آخذ منه اال حضانة 
ابني. وهو يجب ان يشكرني على 
اني أربي ابنه دون ان أطالبه يوما 

بأي مبلغ أو نفقة.
 وتابعت: زوجتك التي أحببتها 
وأم ابن����ك ال يجب ان تقول عنها 
انها ميكي ماوس أو ان تقول لها 
بش����حتها عن املس����رح، مشيرة 
الى انها تواج����دت مع ملحم في 
حفلتها بس����بب دعوة أصدقائها 
لها وكانوا 30 ش����خصا وأرادت 
ان تك����ون في احلفلة ألنها حتب 
ان »تنفع« زوجها الس����ابق وأب 
ابنها، مؤك����دة على ان ملحم هو 
من دعاها عدة مرات لكي تصعد 

على املسرح وقامت بحضنه وديا 
وقالت للجميع انه والد ابنها. 

وزادت: أنا ال أريد ش����يئا من 
ملحم وال ابنه يريد شيئا منه ولكن 
نريده عندم����ا يذكرنا ان يذكرنا 
باحترام، ملمحة الى عالقة جتمع 
ملحم بإحدى الفنانات التي حتاول 
حتريضه عليه����ا ولكن رفضت 
كشف اسمها. ودافعت مي أيضا 
عن الفنان جورج وس����وف بعد 
هجوم ملحم عليه ووصفته باألخ 
الذي كان مقرب����ا جدا من ملحم 

وحفظ اخلبز وامللح.

ملحم بركات

فنان العرب محمد عبده 

محمد عبده: الشباب يرقص
على ألحاني.. وقادر على المنافسة

أكد فنان العرب محمد عبده أن جناحه في حفالت القاهرة، التي اعتاد 
إقامتها، يأتي لرومانسيتها وحضور العائالت اخلليجية إليها، نافيا أن 
يكون خارج نطاق املنافس����ة مع مطربي هذا اجليل من الشباب، قائال: 
بالعكس.. ما دمت أنتج فنا بشكل عام سنويا، ولي حضور على املسرح 
الغنائي، فالبد أن أنافسهم وينافسوني حتى لو كنت مطربا لي خبرتي 
التي تزيد على خبراتهم، وجتاربي وجمهوري األكثر منهم، والكثير من 
الش����باب يرقص على أحلاني حتى اآلن. وشدد عبده في تصريح ملوقع 
»أم.بي.سي.نت« على أن كثيرا من املطربني واملطربات يطلبون أحلانه، 
وه����و ما يقدره جدا، لكنه في الوقت نفس����ه يفضل أن يغنيها بصوته 
م����ا دام جمهوره يحبها بصوته، كما أن����ه ليس لديه الوقت للوفاء بكل 
ما يطلب منه، ألنه في النهاية لن يجد حلنا لنفس����ه، ووالدة حلن جيد 

ليست باألمر السهل.

أصالة نصري

أصالة تدفع ديونها لنقابة 
الموسيقيين المصرية

يبدو أن اخلالف املتأجج بني 
الفنانة أصالة ونقابة املوسيقيني 
النقيب  املصرية وحتديدا مع 
منير الوس���يمي بدأ بالزوال، 
وبعد املفاوض���ات التي جرت 
بني الطرفني، كي تدفع أصالة 
ديونها للنقابة املصرية مقابل 
نزع قرار منعها من الغناء في 
مصر بحسب »النشرة«.  وكانت 
هناك وساطات كثيرة بينهما 
جرت، تدخل فيه���ا االعالمي 
مجدي الهواري والفنان رامي 
صبري وغيرهما الكثير، لكن ما 
خفف من وطأة اخلالف ظهور 
أصال���ة في برنامج »أبش���ر« 
ومغازلة امللح���ن حلمي بكر، 
وكذلك النقابة لترطيب األجواء 

وهو ما جنح مؤخرا.

في أول مؤتمر صحافي له بالكويت

فهد الكبيسي: أتمنى أن أكون خليفة عبدالمجيد عبداهلل
خالد السويدان

عب���ر الفنان القط���ري فهد الكبيس���ي عن 
س���عادته بزيارته األولى للكويت وقال خالل 
املؤمت���ر الصحافي الذي عق���ده امس االول في 
فندق هوليدي ان واداره الزميل نايف الشمري: 
انا س���عيد جدا ان يكون هذا اول مؤمتر لي في 
اهم البلدان العربية ل���كل فنان وهي حبيبتي 

دولة الكويت.
واضاف الكبيسي: رمبا يكون االلبوم اجلديد قد 
تأخر قليال حلرصي على تكوين قاعدة جماهيرية 
في الكوي���ت. واحلمد هلل قدمت 3 ألبومات في 
الس���احة الفنية منذ س���نة 2005 وحتى اآلن 
باالضافة الى جلسات وناسة والتي اضافت لي 

الكثير، اعتقد ان اجلمهور اصبح يعرفني.
واكد الكبيس���ي ان اغنية »احلب اس���رار« 
التي قدمها في »جلس���ات وناسة« وهي للفنان 
البحريني سلمان زميان قد القت صدى جيدا، 
مشيدا باجلمهور الكويتي الذي وصفه بالراقي 
والصعب ارضاؤه خصوصا انه متذوق للموسيقى 
من الدرجة االولى وال يرضى بالقليل النه مثقف 
فنيا، وقال: صراحة عندما يحصل الفنان على 
الش���هرة وحب اجلمهور الكويتي فهذا وس���ام 

وختم شرف.
وعن تقليده للفنان محمد عبده قال: انا تربيت 
على يد فنان العرب وشرف لي اني اقلده النه 
صاحب قدرة وخبرة رهيبة باالضافة الى عالقتي 
الش���خصية به، كما ان لدين���ا تعاونات فنية، 
مشيرا الى ان فنان العرب تنازل له عن اغنية 

»قالوا نسيته«.
وبس���ؤاله عما يقال انه ه���و خليفة للفنان 
عبداملجيد عبداهلل اوضح قائال: ش���رف كبير 
واشادة رائعة ان اكون خليفة الفنان عبداملجيد 
عبداهلل خاصة انني اعش���ق كل ما يقدمه من 
بدايته وحتى اآلن فهو استاذ ومبدع واختياراته 

كلها جميلة وموفقة في نفس الوقت.
اما عن تراجع االغنية القطرية وعدم وجود 
اس���ماء في الس���احة الفنية بع���د الفنان علي 
عبدالس���تار فرد الكبيسي: بالفعل هناك ركود 
فني في الس���احة الغنائية القطرية ما تسبب 
في عدم وجود اسماء بارزة لدينا رغم ان هناك 
اعدادا كبيرة من الفنان���ني لكنهم لم يحصلوا 
على حقهم في االنتش���ار، مش���يرا الى ان قطر 
هذه الفترة تعيش حالة منفردة من االنتعاش 
السياس���ي واالجتماعي والفني والثقافي وهذا 
االنتعاش سيساعد كثيرا على التواجد واالنتشار 

خالل الفترة املقبلة.
واوضح الكبيسي ان سر جناح اغنية »احلب 
اسرار« هو وجود 3 ألبوامات في السوق والتي 
اعتبرها خطوات للنج���اح وقال: االغنية فيها 
احس���اس جميل وكلمات رائع���ة وحلن متقن 
واعتبرها بداية جميلة للدخول الى عالم الغناء 
ولكن بطريقة االحتراف وهذا بحد ذاته يضعني 

امام مسؤولية كبيرة عما اقدم.
وعن مشاركاته الفنية قال: امتنى التعاون مع 
اسماء كثيرة من الفنانني في الكويت وبالفعل مت 
االتصال مع الكاتب القدير بدر بورسلي وامللحن 
القدير غنام الديكان ومازلنا في طور احملادثة، 
وانا حاليا اجهز أللبومي املقبل، كما انني استعد 
لتصوير اغنية »ادعوا لي اهلل« في بيروت مع 
املخرجة نهلة الفهد، خاصة انني اسعى اوال الى 

االنتشار خليجيا ومن بعده عربيا.
واضاف: امتنى ايضا املشاركة في مهرجان 
»ليالي فبراير« الذي اعتبره شخصيا شرفا كبيرا 
لكل فنان وانا على امت االس���تعداد لذلك، مؤكدا 
على انه مستمر مع شركة بالتينيوم ريكورد.

عبداملجيد عبداهلل

»أسرار الحب« في »صوت المارينا«

حرصت ادارة محطة »مارينا fm« من خ�����الل برنامج »ص���وت 
املارين���ا« من تقدمي املذي���ع خالد االنص����اري واخ�����راج حس���ني 
الفيلكاوي على ان يكون ضي���ف احللقة هو الفنان الق����طري فهد 
الكبيسي ومعه املنسق العام لزيارته االولى للكويت الفنان املذيع 
نواف القطان حيث قدم الكبيس���ي اجمل اغانيه ملدة س���اعتني على 

الهواء مباشرة.

 ووصف هذا اللقاء بأنه فريد من نوعه وان جمهور الكويت يختلف 
عن باقي الدول خاصة في اجواء السمرات والعدنيات والطرب االصيل، 
كم���ا كانت هناك مداخلة هاتفية من الفنان عبدالقادر الهدهود الذي 
ابدى اعجابه الكبير بفه���د ووعده بتقدمي اكثر من حلن في ألبومه 
املقبل وختم الكبيسي البرنامج بأغنية »احلب أسرار« والتي نالت 

.»fm اعجاب مستمعي »مارينا

فهد الكبيسي مع الزميل خالد السويدان ونواف القطان وفريق برنامج »صوت املارينا«

)متين غوزال(فهد الكبيسي مع الزميل نايف الشمري اثناء املؤمتر


