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مط���رب »انحرج« من 
طلب أحد الش���عراء اللي 
ألبومه  تعاونوا معاه في 
النه يبي أغنيته هي عنوان 
انه���ا كلماتها  األلبوم مع 

عادية.. اهلل يعينك!

ممثل���ة »مايته���ا« مو 
معروف���ة بتعامله���ا مع 
زميالته���ا ألنه���ا مزاجية 
وحتب انها تفرض عليهم 
أوامرها بشكل مو طبيعي.. 

اهلل يشفي!

عنوان مزاجية
ممثلة قاعدة تلف 
و»تدور« على احملطات 
الفضائي���ة علش���ان 
يشترون برنامجها بس 
للحني محد اشتراه.. 

اهلل كرمي!

برنامج

تعيش حالة قرف من واقع الفن

كارول صقر: من يحاربني بسالح المال ال أقدر عليه
بيروت ـ بولين فاضل

منذ انفصالها عن ش����ركة »روتانا« 
آثرت الفنانة كارول صقر االبتعاد عن 
االع����الم والتصريحات، اال انها خصت 
»األنب����اء« بحديث ج����اء كعادة كارول 
مليئ����ا بالصراحة والعفوية خصوصا 
انها تعيش اليوم حالة استياء من الوضع 
الذي آل اليه الفن في البلد، كارول املصرة 
على االس����تمرار في العمل وفق قيمها 
ومبادئها ال تب����دو حاضرة لالنضمام 
الى شركة انتاج اخرى رغم ان اكثر من 
شركة تتمنى كما تقول ضمها اليها، .. 

فإلى التفاصيل:
ه��ل انت اليوم ف��ي فترة حتضير ام 

في فترة مراجعة حسابات؟
بصراحة انا في حالة قرف وكل شيء 
من حولي يزعجني سواء واقع الفن او 

واقع السياسة والبلد.
لك��ن صيف لبن��ان كما يب��دو حافل 

باحلفالت واملهرجانات.
)مقاطعة( هناك من يحاول ان يظهر 
ان الوضع ممت����از والكل يحب بعضه 
والفن في احسن احواله، لكن في احلقيقة 
الفن ليس بأفض����ل حال بل ثمة ركود 
هائل واالنتاج الغنائي لم يعد ابدا كما 
كان في الس����ابق خصوصا ان االنتاج 
الكبير صار موجها اليوم نحو الدراما 

اكثر منه نحو الغناء.
ازاء ه��ذا الوض��ع، ماذا س��تفعلني؟ 
هل س��تحاربني ام س��تتفرجني او رمبا 

ستعزلني نفسك من جديد؟
من����ذ دخولي الفن قل����ت اني ادخل 
ألتسلى ال الحتدى احدا او احارب احدا، 
مع االس����ف االشخاص الذين يفتقرون 
الى الثقة بالنف����س عندما يرون فنانا 
قويا وناجحا تدب الغيرة واحلقد فيهم 
ويبدأون باحملاربة ووضع العراقيل في 
طريقه، هذه احملاربة ملستها بعد ثاني 
ألبوم لي حي����ث أيقن البعض أني هنا 
كي أبقى ولست مجرد عابرة سبيل في 

الفن.
كل  ف��ي  موج��ودة  احملارب��ة  لك��ن 

املجاالت.
صحيح لكن في الفن الذي يتسلح 
باملال يكون قوي����ا على االرض وقادرا 
على الربح. شخصيا، أنا أحارب بصوتي 
وقيمي وأخالقي أما من يحاربني بسالح 

املال فال أقدر عليه.
بعد انفصالك عن شركة »روتانا« هل 
أبواب ش��ركات االنتاج االخرى مفتوحة 

امامك؟
أكي����د وإذا رغبت أس����تطيع اليوم 

االنضمام الى الش����ركة الت����ي أريدها، 
فمعروف من أكون وأي فن أقدم وزوجي 
هادي شرارة معروف من يكون وكيف 
يعمل، لذا أي ش����ركة تتمنى ان يكون 
في عدادها فنانون مثلنا، لكن املسألة 
هي أني افضل في الوقت احلاضر البقاء 
حرة وعدم الزام نفسي بعقد جديد ميكن 
السمح اهلل أن يجلب لي املتاعب ويدخلني 

في مشاكل أنا في غنى عنها.
هل مازال��ت هناك أم��ور عالقة بينك 

وبني »روتانا«؟
ال أبدا. س����أقول لك أمرا لطاملا كنت 
أقوله بيني وبني نفسي. عندما كنت في 
»روتانا« كان هناك شخص أفرح عندما 
أراه وأثق ان كل ما يعدني به سيتحقق. 
هذا الشخص هو س����الم الهندي الذي 
مازالت أشعر جتاهه باالحترام والود 
لكوني ال أعرف ان أحقد وحتى عندما 
يخط����ئ معي انس����ان ال أخاف منه بل 

أخاف عليه.  
وتضي����ف عندما أط����ل الهندي في 
حلقة مع زافني قيومجيان ُس����ئل عني 
وعن ألبومي. فقال: فعلنا املس����تحيل 
لكارول، لكن اهلل لم يدبر. بصراحة هذا 
ال����كالم أثار جنوني لكون »روتانا« لم 
تسوق أللبومي كما وعدتني، بل اكتفت 
ببانوهات اعالنية ثالثة في املكان الذي 
أقيم فيه كي أفرح وأقول: »ياي روتانا 

شو عم تعملي«.
الى ذلك، لم أسافر الى بلد عربي وأجد 
فيه ألبومي في السوق وكنت أفاجأ بأن 
أحدا ال يعلم بوجود ألبوم لكارول صقر 
ثم في وقت يأخ����ذ غيري من الفنانني 
300 ألف دوالر من شركة االنتاج ثمنا 
لصوته، مع العلم انه ينش����ز حتى في 
الكالم، رضيت أن آخذ عشرين ألف دوالر 
وعندما قالت لي الشركة انها غير قادرة 
على انتاج كليب لي بسبب أزمتها املالية، 
قلت لها: ال أريد العشرين ألف دوالر بل 
قدمي لي بهذا املبلغ مع بعض االضافة 
كليبا، فأين هو الدعم الذي يقول سالم 

الهندي انه وفره لي؟
ما أكثر ما ستطلبينه وحترصني عليه 
ف��ي حال انضمام��ك مجددا الى ش��ركة 

إنتاج أخرى؟
أطلب تسويقا جيدا أللبومي وجدية 
واحترافا في العمل، لكن السؤال: ماذا 
ستطلب مني الشركة في املقابل؟ فأنا ال 
أغني في املطاعم وال أذهب الى احلفالت 
اخلاصة التي يشارك فيها كل الفنانني، أنا 
امرأة متزوجة وعندي أوالد ومتصاحلة 

كارول صقرمع اهلل وماشية.

ضمن أنشطة »صيفي ثقافي 5«

»تقاسيم« الضليعي في متحف الكويت »ألماس«
مفرح الشمري

في أجواء مليئة باالحاس����يس الصادقة حلق املايس����ترو عبداهلل 
الضليعي مع فرقته »تقاس����يم« باحلضور الذين تواجدوا في مسرح 
متحف الكويت مساء أمس األول من خالل املقطوعات املوسيقية التي 
قدمت ضمن أنشطة مهرجان »صيفي ثقافي 5« والتي القت استحسان 

اجلميع.
بدأت األمس����ية بكلمات ترحيبية من عريفتها املذيعة حنان الفرج 
ومن ثم رحب املايسترو عبداهلل الضليعي باحلضور وشكر املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب على إتاحة الفرصة لفرقته للمشاركة 
في املهرجان، وبعدها قدمت الفرقة مقطوعة موس����يقية بعنوان »إلى 
عبداهلل« من تأليف املوس����يقي خالد نوري س����يطرت على مش����اعر 
احلضور وأحلقتها مبقطوعة موس����يقية أخرى »سماعي كرد« أيضا 
من تأليف خالد نوري ليبدأ بعدها املايسترو عبداهلل الضليعي بعزف 
مقطوعته »آللئ« التي كانت اسما على مسمى، حيث متايل احلضور 

على أنغامها الساحرة.
ومن ثم قدمت الفرقة مقطوعة موسيقية عاملية من تأليف كوكسيل 
واتبعته����ا مبقطوعة »لوجنا نهاوند« للمؤلف����ة كوثر هامن وبعد ان 
س����يطرت مقطوعات الفرقة على احلضور أهدتهم حلن أغنية »على 
خ����دي« الذي صاغه الراحل عبداهلل الفضالة ليردد كلماتها احلضور 

بشكل الفت للنظر.
وبعد هذا التجاوب الكبير من احلضور مع »تقاسيم« أهدتهم الفرقة 
مقطوعة »املرجان األزرق« تأليف عبداهلل الضليعي وأحلقتها مبقطوعة 
»أمل����اس« التي صفق لها احلضور كثيرا جلماليتها ولتألق الفرقة في 

تقدمي مقطوعات موسيقية تركية وشرقية وعاملية.
اجلدير بالذكر ان فرقة »تقاس����يم« تتكون من عازف عود وقانون 
و5 عازفي كمان وعازف تشيللو وكالرنيت، باالضافة الى اإليقاعات، 
وكان في مقدمة حضور األمسية األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي وعدد من أعضاء الس����لك الديبلوماسي 

املعتمدين في البالد واملهتمني بشؤون املوسيقى.

يارا في مشهد من كليب »سكر زيادة«

يارا

احد العازفني منسجما مع املقطوعة املوسيقية التي يقدمهاجانب من احلضور وفي مقدمتهم االمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

دنيا سمير غامن

أطلقت »أنت أول إنسان« مع الجسمي

20 شخصية حقيقيةشاركت
يارا حلم »سكر زيادة« في لبنان

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنانة يارا أغنية  صورت 
»س���كر زيادة« عل���ى طريقة 
الڤيديو كليب حتت اش���راف 
املخرج���ة ليلى كنع���ان. ومت 
تصوير اجلزء األول من الڤيديو 
كليب في منطقة بكفيا وحتديدا 
في إحد فنادقها القدمية واجلزء 
الثاني في منطقة »بس���ري« 

جنوب لبنان.
إبداعية وشخصيات  صور 
من وح���ي اخلي���ال باالضافة 
الى عشرين شخصية حقيقية 
شاركت يارا احللم ضمن مشاهد 
مكتملة العناصر س���خرت لها 
كنع���ان كل طاقاتها اإلبداعية 
بدءا من فكرة الڤيديو كليب أو 
سكريبت وصوال الى التفاصيل 

اإلخراجية.
الڤيديو كليب قصة  يروي 
اس���تعداد عدد من الصديقات 
لزفاف صديقته���ن ودور يارا 
العروس  يكمن في مس���اعدة 
خالل هذه االستعدادات فتزرع 
االبتسام بني صديقاتها وتقدم 
الع���ون للع���روس. تفاصيل 
كثيرة قدمت يارا في اطار جديد 
خيالي لناحية األلوان والديكور 

والشخصيات املشاركة.
من جانب اخر أطلقت يارا 
األس���بوع املاضي أغنية ديو 
جمعتها بالفنان حسني اجلسمي 
وهي بعنوان »انت أول انسان« 
من كلمات الش���يخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم واحلان 
فايز السعيد، كما زخر برنامج 
حفالتها الصيفي بعدة مناسبات 
منه���ا: 22 اجلاري حتيي حفال 
في مهرجان صاللة الى جانب 

يذكر ان أغنية »سكر زيادة« 
هي من ألبوم يارا األخير »آللئ 
خليجية«، من كلمات الش���يخ 
حم���دان بن محم���د آل مكتوم 

)فزاع( وأحلان فايز السعيد.

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت الفنانة الشابة دنيا سمير 
غ���امن، رفع أجرها لش���ريحة ال� 30 
ألف جنيه مصري، أو 6 آالف دوالر، 
وذلك مقابل املوافقة على الظهور في 
حلق���ات أي برنامج تلفزيوني، مما 
يج���رى إعدادها أو تصويرها حاليا 
ليتم عرضها على الشاشة في رمضان 

القادم.
قرار دنيا رفع أجرها لهذه الشريحة 
الكبيرة، جاء بعد النجاح الكبير الذي 
حققه فيلم »ال تراجع وال استسالم« 
الذي شاركت في بطولته مع الفنان 
أحمد مكي واقترابه من تخطي حاجز 
10 ماليني جنيه في أول أس���بوعني 
لعرضه، معلن���ا تفوقه على الكثير 
من األفالم التي شهدتها دور العرض 
في سباق هذا العام، ناهيك عن ردود 
الت���ي تلقتها حول  األفعال اجليدة 

دورها في الفيلم.
الطريف في األمر، ان إميي )شقيقة 
دنيا(، استجابت للمقربني منها بعدم 
فرض أي أجر مقابل ظهورها في أي 
برام���ج تلفزيونية رغم جناح فيلم 
»عسل اس���ود« الذي ش���اركت في 
بطولته الفنان أحمد حلمي، خاصة 

ان الفيلم يعد أول ظهور لها.
يذكر ان دنيا سمير غامن، لم تكن 
تشترط احلصول على أي مقابل مادي 
فقط قبل عامني من اآلن، ثم فاجأت 
معدي ومخرج���ي البرامج في مثل 
هذه األيام من الع���ام املاضي برفع 
أجرها لش���ريحة ال� 20 ألف جنيه 
بعد النجاح الذي حققته في فيلمي 
»الفرح« مع صالح عبداهلل وجومانا 
مراد وياسر جالل و»طير انت« مع 

أحمد مكي.

بعد نجاح »ال تراجع وال استسالم«

دنيا غانم ترفع أجرها إلى 30 ألف جنيه

الفنان ماجد املهندس و28 من 
الى  البيال  الشهر نفس���ه في 
جانب السوبر ستار راغب عالمة 
كذلك حتيي حفال 5 أغسطس 

املقبل مبهرجان األردن. 

)قاسم باشا(فرقة »تقاسيم« اثناء االمسية


