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تحيي حفالت في لبنان مع الديك

دومينيك: »مش معقول« 
ال تحكي عن خيانة زوجي 

حفل زفاف ضخم 
لكارول سماحة في القاهرة

بيروت - ندى مفرج سعيد
»معقول، مش معقول« االغنية اجلديدة للفنانة دومينيك حوراني 
وهي من كلمات وأحلان جهاد فرح وتوزيع روجيه أبي عقل، تتناول 
فيها مس����ألة اخليانة الزوجية، واألغنية تتن����اول وضعا اجتماعيا 
تعانيه شريحة معينة، وقد اعتبر بعض املراقبني ان كلماتها حترض 
املرأة على العنف ضد الرجل، فيم����ا رأى البعض ان االغنية تتناول 
احلياة اخلاصة للفنانة، بيد أنها نفت ذلك مؤكدة انه ال دخل حلياتها 
اخلاصة مبضمون األغنية، ومشيرة الى أن اختيارها لها جاء العتبارها 
ان اخليان����ة آفة من اآلفات التي تعانيها بعض النس����اء في مجتمعنا 

املمتلئ بالفساد.
واعتبر البع����ض ان أغنية دومينيك هذه ج����اءت كرد على طرح 
محمد اسكندر اغنيته »جمهورية قلبي« التي يطلب فيها من املرأة اال 

تستخدم شهادتها وذكاءها، وال تذهب الى العمل.
وكان قد مت تسريب مقطع من كلمات أغنية دومينيك »معقول مش 
معقول« وأثار جدال حيث رآه البعض »تعنيفا للرجل« معتبرين أنه 
دعوة حتريضية ضد الرجل بحس����ب كلم����ات مقطع أغنيتها »خللي 

الدني كال تسمع صريخك واهلل«.
من جهة أخرى تتحضر دومينيك لصيف حافل من خالل سلسلة حفالت 

في لبنان حيث ستحيي معظم حفالتها مع الفنان علي الديك.

غادرت الفنانة كارول سماحة 
الى مص���ر، إلحياء حفل زفاف 
ضخم في القاهرة، قبل االنتقال 
الى املغرب، حيث تلتقي اجلمهور 
في أغادير في العاشر من يوليو 
املقبل. على صعيد آخر تفتتح 
س���ماحة مهرج���ان طرابلس 
وحفالته���ا الصيفية في لبنان 

من معرض رشيد كرامي الدولي 
في الثامن عشر من يوليو.

يذكر أن كارول سماحة تختتم 
في الرابع عشر من يوليو املقبل 
 Amwaj املهرجان السنوي املغربي
Assafi في لق���اء هو الثالث لها 
مع اجلمهور املغربي في أقل من 

شهر واحد.

دومينيك حوراني

كارول سماحة

علي دشتي

أكد أن العوائق موجودة في كل المجاالت

علي دشتي: المذيع العصبي ما ينفع باإلعالم 

له كل محبة وتقدير.
ألم ينتقدك اجلمهور من قبل؟

االنتقاد الوحيد الذي وصلني هو 
ملاذا انتقلت بسرعة إلى الفن وتركت 
الثقافة والشباب مع انني متفوق 
فيها؟ وأنا رددت عليهم وقلت انني 
أحب ان أجرب املجال وان أصقل 

إمكاناتي كمذيع شامل.
وادارة  معامل��ة  ت��رى  كي��ف 

»فنون«؟
ج����دا رائع����ة ولق����د أعطوني 
البرنامج الذي أحبه بالفعل دعمهم 
لي ال ينتهي سواء معنويا او ماديا 

فهم أهلي و»فنون« بيتي.
كيف يجعل املذيع القناة حتبه؟

من خالل العمل اجلاد واخلوف 
على مصلحة القناة وعدم حتميلها 
أكث����ر من الالزم ونح����ن نتعامل 
في »فنون« كأه����ل وال نركن إلى 
املشكالت واإلدارة من جانبها قادرة 

على تقدمي أي مذيع.
ما طموحك؟

طموح����ي كبير وأش����كر قناة 
»فنون« التي أعطتني االنتش����ار 
بعد ان أخذت اخلبرة من تلفزيون 
الكويت وذلك منذ أول برنامج قدمته 
فيها وكان مسابقات من 33 حلقة 
وكان في رمض����ان وهذا نادرا ما 
يحدث ان تعطي قناة مذيعا من أول 
مرة برنامجا كبيرا وفي رمضان 

وهذا تقدير منهم.

باالعالم؟
طبعا ألنه يجب على املشتغل 
باملج����ال اإلعالمي ان ينس����ى أي 
أسباب شخصية وال يفكر إال في 
جناح برنامجه حتى يقدم كل ما 

يعجب اجلمهور.
محبة وتقدير

هل يهمك اجلمهور؟
أنا ش����غلي واجته����ادي ليس 
لنفسي وإمنا جلمهوري الذي أكن 

وعملت حوالي 7 سنوات في هذا 
املجال حتى شعرت بأنني يجب ان 
أغير من نفسي وقد حدث وعملت 

مبجال الفن وهو ممتاز جدا.
هل كالمك ديبلوماسي؟

الديبلوماس����ية مطلوب����ة في 
الوس����ط اإلعالمي والهدوء ايضا 
حتى يس����ير العمل على خير ما 
يرام خصوصا ان مش����اكل العمل 

ال تنتهي.
تعني ان املذيع العصبي ما ينفع 

والعوائق موجودة في كل املجاالت 
وال أنكر ان املناسبات الفنية كثيرة 
لكن ه����ذا ال ينفي انني أبحث عن 
التميز باالجتهاد، وفي النهاية األمر 
يخضع للعالقات ومتانتها بغض 
النظر عن الع����داوات حتى يبدع 

اإلنسان.
ه��ل ارتباطك واض��ح باجلانب 

الفني؟
أكيد فأنا قبل 3 س����نوات كنت 
ارتبط بعباءة الثقافة والش����باب 

عبدالحميد الخطيب
رغم تقدميه لبرنامج واحد إال ان 
املذيع الشاب علي دشتي يحاول من 
خالل شاشة »فنون« ان يضع بصمة 
مؤكدا رضاه بالتواجد على شاشتها 
ش����اكرا إلدارتها التي تدعمه منذ 
انتقاله من تلفزيون الكويت إليها، 
دشتي ال ينكر حبه للبرامج الفنية 
نافيا ان يكون اجتاهه إليها لكثرة 

مناسباتها وسهولة مصادرها.
»األنباء« التق����ت باملذيع علي 
دش����تي في ه����ذا احل����وار فالى 

التفاصيل:
م��ا س��ر تواج��دك الدائ��م في 
اخلاص��ة  الصحافي��ة  املؤمت��رات 
باإلعالن عن املسلس��الت والبرامج 

الرمضانية؟
ألن عندي تغطيات أسبوعية 
تابعة لبرنامج »س����بوت« لذلك 
احرص على التواجد في مثل هذه 
املناس����بات الت����ي اعتبرها جيدة 
لتعريف الناس مبا سيشاهدونه 
في رمضان املقبل من جانب وألننا 
التي باتت  املادة اإلعالمية  نفتقد 
صعبة خصوصا في األيام اخليرة 

من جانب آخر.
مناسبات فنية

لكن البعض قد يفسر األمر على 
انه »استسهال«؟

)مقاطعا( ال يوجد شيء سهل 

إدارة »فن���ون« تدعمن��ي ونتعام��ل كأه��ل وال نرك���ن إل�ى المش�كالت

علي دشتي أثناء حواره مع الفنان القدير عبدالرحمن العقل لصالح برنامج »سكوب«


