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مي حريري ملحم بركات

ملحم بركات ملي حريري: »عيب.. الزم تخجلي وتستحي«
بيروت: حل املوسيقار ملحم بركات ضيفا على البرنامج 
اإلذاعي »بحث وحتري« عبر أثير إذاعة ميلودي اف ام 

حامال معه كالعادة تصريحاته النارية، فبعد أن طمأن 
املوسيقار أحباءه عن صحته وصرح بأنه مصاب برشح 

الزمه مدة الشهر، وقال عاتبا على الصحافة التي تبالغ فيما 
يتعلق بصحته: »بس يا ريت بينقلوا اخلبر صح«، الفتا الى 

أن املرة األخيرة التي دخل فيها املستشفى للقيام بعملية 
»البحصة« تناقلت الصحافة أخبارا عارية عن هذا املوضوع 

مببالغة ومغاالة، واستطرد مازحا: »مش بحصة.. كميون 

بحص رح حطلن« وعند سؤاله عما إذا كانت حفالت اليوم 
ناجحة أم ال أجاب املوسيقار بالتالي: »في مطربني ومطربات 
أغانيهم ليل نهار باإلذاعات وما بينعملن حفلة« وتابع فقال: 

»معروف في 3 او 4 بالبلد بيجيبو جمهور على احلفالت، 
والباقيني صفر«، مؤكدا أن أكثر ما يزعجه في فناني اليوم 

أنهم يتباهون بجمهورهم ومشوارهم ال يتعدى بضعة 
أشهر. وعن تغيبه عن إحياء احلفل في لبنان علق بركات 

الذي سيتواجد في األردن ليحيي حفل رأس السنة في 
فندق لو رويال ويستقبل السنة اجلديدة مع جمهوره قائال: 

»عامل ديك لوحدي باألردن، وبس يصير في وزارة سياحة 
تنظم الفوضى عندها منحتفل بلبنان«، مشيرا الى أن 

غيابه عن الساحة الفنية سببه انعدام املنافسني اللبنانيني، 
وطغيان العرب منهم، وهذا ما اعتبره املوسيقار خطرا 

مميتا يداهم األغنية اللبنانية من كل األطراف.
وفيما يخص الدعوى التي أقامها ضد طليقته الفنانة مي 

حريري وجه ملحم رسالة ملي قائالً: »عيب الزم تخجل مي 
وما بقى جتيب سيرة هاملوضوع« الفتا الى أنها تتهمه بعدم 

االهتمام بابنها في حني تركته في جنيڤ ولم تسأل عنه.

قارب املطرب احمد عدوية 
على االنتهاء من البومه اجلديد، 
الذي اطلق عليه اسم »جهرشة« 

وهي تعني »فرفشة«.
 وعن حال االغنية الشعبية 
اآلن قال عدوي���ة: وصلت الى 
التاريخ فلم  اسوأ حاالتها في 
تشهد االغنية في اي مرحلة من 
املراحل الغناء للحمار واخلضار 
واحلشيش والباجنو، انا رفضت 
اغاني كثيرة جدا من هذه العينة 
الني ال ميكن ان اغني للخضار 
واحلمار رغم االغراءات املادية 

التي قدمت لي.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

بعيدا عن أغنيات ألبومها األخير 
»ڤيتامني الغرام«، أطلقت الفنانة 
اإلماراتية أري����ام أحدث أغنياتها 
التي حملت عنوان »شوق أريام« 
مبشاركة فرقة دبي احلربية التي 
يرأسها امللحن سعيد الكعبي، وذلك 
عبر اإلذاعات اإلماراتية، خصوصا 
أن األغنية حتمل اإليقاع الشعبي 
اإلماراتي الذي أعده امللحن الكعبي، 

بحسب »ايالف«.
وتأتي األغنية املنفردة اجلديدة 
ألريام، خالل استعداداتها لتصوير 
إحدى أغنيات األلبوم الذي انطلق 
في األس����واق عب����ر »بالتينيوم 
ريكورد« من دون تصوير، معتمدة 
في تس����ويقه عل����ى األغنية التي 
حملت عنوان األلب����وم »ڤيتامني 
الغرام« التي كان����ت قد صورتها 
مع املخرج جاس����م اجلسمي، من 
كلمات الشيخ راشد بن حمد الشرقي 
وأحلان علي كانو، وطرحتها قبل 

األلبوم بوقت طويل.

بع���د أن قرر املخرج إبراهيم 
ف���ي تصوير  البدء  الش���وادي 
مسلسله اجلديد »اإلمام الغزالي« 
الذي سيجسد شخصيته الفنان 
محمد رياض في نهاية هذا الشهر، 
طلب مساندة وزارة الداخلية له 
بإعطائه خيولها للمشاركة في 
التصوير كم���ا طلب من وزارة 
اآلثار إعطاءه التصريح بتصوير 
املسلسل باألماكن األثرية مجانا 
حيث يحتاج العمل لتصوير أكثر 
من 75% داخل مناطق قلعة صالح 
الدين وقصر األمير طاز وحديقة 
أنطونياس وقصر املنيل وبيت 
السحيمي، بحسب موقع »الفن 

اونالين«.
وسيشارك العمل الذي رصد له 
ميزانية ضخمة، في إنتاجه قطاع 
اإلنتاج بالتلفزيون، ومن املقرر 
أن تساهم فيه وزارتا الداخلية 
واآلثار مب���ا يحتاجه العمل من 

اإلمكانيات املتوافرة لديهما.

عدوية: ما أقدرش 
أغني للخضار 

واحلشيش

أريام تغني برفقة 
فرقة دبي احلربية

رياض يجسد 
»الغزالي« على ظهور 

خيول »الداخلية«

أحمد عدوية

أريام

محمد رياض

خالف���اً ل���كل ما ه���و على وج���ه الأر�ض، يمكن���ه التعامل 

مع اأغرب الت�ص���اري�ض ب�صهولة تثير الإعجاب وباأق�صى 

ه���ي  وتكنولوجي���ا  هائل���ة  طاق���ة  الرفاهي���ة.  ح���دود 

الأكث���ر تط���وراً، تجهي���زات متكاملة بموا�ص���فات ع�ص���ر 

اأمث���ل.  الم�ص���تقبل. تجعل���ه ي�ص���ل لأي م���كان وب�ص���كل 

يمكنك ت�ص���ميته لندكروزر. اأما نحن فنقول بب�ص���اطة 

اإنه من عالم مختلف.

VVT-i مع نظام V8 محرك 5700 �صي �صي  بقوة 362 ح�صان  
)توقيت اإلكتروني متغير وذكي لل�صمامات( المزدوج.  

ناقل حركة اأوتوماتيكي اإلكتروني التحكم  بـ 6 �صرعات.  
 DVD مزود بـ 14 �صماعة مع مبدل 6 ا�صطوانات JBL نظام �صمعي   

+ نظام المالحة GPS + بلوتوث + AUX + USB كاميرا خلفية.  
مكيف هواء منف�صل اأوتوماتيكي ) منف�صل للمقاعد الأربعة(.  

ريموت كونترول لت�صغيل ال�صيارة عن بعد.  
فرامل ABS لأنواع متعددة من الت�صاري�س - نظام التحكم في الزحف  

.KDSS نظام التعليق الديناميكي - A-TRAC نظام التحكم الن�صط + Crawl Control     
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