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عمرو دياب

تامر حسني

بعد محاوالته لمقاومة عالمات الشيخوخة

معجبو تامر يطالبون دياب باالعتزال
 القاهرة ـ سعيد محمود

طالب معجبو النجم تامر حسني النجم عمرو دياب باالعتزال، فيما 
رفض عشاق دياب ذلك، مشيرين الى ان لديه الكثير ليعطيه جماهيره، 
وقالوا ان تامر امللقب بــــ »جنم اجليل« ال يصلح للعاملية، وال يجوز 
مقارنته بـ »الهضبة«. وأشارت مجموعة من املنضمني لـ »جروب كارهي 
عمـــرو دياب« على »الفيس بوك« الى ان »الهضبة اي دياب« تقدم في 
الســـن، واستحوذ على الساحة الفنية لسنوات طويلة، بينما حسني 

اليزال شابا وميثل جيلهم ويعبر عن مشاعرهم.
وأضافوا ان دياب بدأ في اآلونة األخيرة يستعرض عضالته ويحاول 
مقاومة عالمات الشيخوخة بالرياضة متهمني اياه بسرقة أحلان بعض 

أغنياته وبوستراته من مطربني غربيني مثل انريكي اجالسيس.

أكدت أن موجة الفن الهابط انحسرت

كارول سماحة: المافيا تتحكم في مجال عملنا !
بيروت ـ عبير حمدان

اكدت الفنانة كارول ســـماحة ان 
موجة الفن الهابط بدأت تتقلص بحيث 
خفت كليبات االغراء عن الشاشات 

الن الناس سئمتها.
كارول ال تفكـــر في التمثيل 
حاليا النها تعتبر ان خياراتها 
يجب ان تكون مدروسة في 
هذا االطار كي ال تقع في 
اخلطأ ويحسب عليها 
بألف خطأ، اما عن عدم 
تعرضها للنقد كثيرا 
فقالت لـ »األنباء« 
ان الســـبب هو 
وضــوحــهـــا 

وصـدقها.
ملاذا كارول 
خ��ارج لبنان 

دائما؟
في  لالسف 

املافيات مبجال عملنا لبنان تتحكم 
وحتديدا احلفالت وجميعكم يعلم بهذا 
الواقع اال اني ال اتقصد العمل خارج لبنان 
ولكن هناك جمهور يطلبني في العالم 

العربي وحفالتي حتقق النجاح.
هل غياب ش��ركة االنتاج له س��لبياته 

عليك؟
هذا طبيعي الن عملي بشكل مستقل 
رغم ايجابياته اال انه يصعب االمور 

علي وله سلبياته.
ماذا عن ارتباطك بالرحابنة اليس 

دعما لك؟
انا ال اعمل مع الرحابنة اآلن كوني 
تركت العمل املسرحي وال شيء يربط 
بني عملي وعملهم فأنا لدي مكتبي 
اخلـــاص وادارة اعمالي اخلاصة 
بي، ثم من قال لك ان الرحابنة اذا 
ارادوا اصدار اغاني لهم لن يدفعوا 
كغيرهم من الفنانني، اجلميع يدفع 

في هذا الزمن.

هل ترين ان الوضع الفني بات افضل 
ام اليزال االغراء متحكما به؟

انا ارى انها موجة وعبرت الن الناس 
اصابها امللل من كثرتهـــم واالمور الى 
حتسن وغربلة وبدأ الفن يستعيد مستواه 
خاصة ان كليبات االغراء خفت كثيرا.
ملاذا تغيبني عن املهرجانات اللبنانية؟

قلت لك في بداية حديثنا ان ما يحصل 
في لبنان هو شغل عصابات فنية وهناك 
نوع من حاجز يفصل بيننا وبني احلفالت 
واالسماء ذاتها تتكرر في كل احلفالت رغم 
ان هذا التكرار يجلب اخلسارة للمتعهد 
الن الناس حتب التنويع ومع كل هذا انا 
شخصيا قمت باجناز كوني قدمت ثالث 
حفالت في لبنـــان رغم كل الصعوبات 

واملافيات.
هاجمت��ك الصحافة املصرية بعد حفلة 

املارينا ألم يزعجك األمر؟
الصحافة هاجمتني قبل وقوفي على 
مسرح االوبرا وهذا  األمر لم يؤثر بي، اما 
بالنسبة حلفلة املارينا فالهجوم أتى من 
صحافي متعصب ألفكاره انتقد لباسي 
ورقصي وارتداء الناس للباس البحر مع 
ان احلفلة كانت على البحر وبالنسبة لي 
ال مشكلة اما هو فال أعرف ما مشكلته 

وهذا شأنه.
تركزين على الرقص أليست مفارقة؟

أنا ال أركز على الرقص وإذا تابعت 
حفالتي تالحظني ذلك ونقطة االرتكاز 
عندي هي األغنية والصوت وأتفاعل مع 
نوع األغاني التي أؤديها كوني أحيانا أقدم 
الفن االستعراضي وأحيانا أقدم اللون 
الكالســـيكي وقد أرقص في كليباتي أو 
العكس ولست مضطرة ألحصر نفسي 

بنمط واحد كوني أملك الصوت.
ملاذا لم نرك في السينما املصرية؟

ألني لم أجد بعد العرض الذي يناسبني 
كي أترك الغناء لفترة كي أتفرغ له.

وف��ي التلفزي��ون ألم جت��دي العرض 
املناسب؟

انظري أنا أعتبر ان غلطة الشـــاطر 
حتسب عليه مبعدل ألف غلطة لذلك ال 
أتسرع فيما يتصل بالتمثيل سواء كان 
في التلفزيون او الســـينما ألن اي عمل 
متثيلي اذا لم يحقق النجاح فســـيكون 
نقطة سوداء في سجلي الفني لذلك أخذ 
وقتي وأدرس خياراتي جيدا ولســـت 

مستعجلة.
أال تنوين العودة الى مس��رح الرحابنة 

أم مت استبدالك بهدى حداد؟
حالــــيـــا ال يوجـــــــد اي عمل مع 
الرحـــابنـــة وفي هذا العالـــم ال بديل 
ألحـــد عن أحد فأنا لم آت إلى مســـرح 
الرحابنة بديال عن السيدة فيروز ولم 
تأت هدى حداد بديال عني، ولكن أنا قررت 
بعـــد »زنوبيا« ان أتوقف فهل يجب ان 
يتوقف املسرح بسببي ال أظن، فاحلياة 

تستمر.
ماذا حتضرين اآلن؟

أحضر ألبومي الذي سينزل في شهر 
نوفمبر واسمه »حدودي السما« وهناك 
أغنية خليجية ستنزل اآلن من كلمات 
عبداهلل بـــوران وأحلان ناصر الصالح 
اسمها »دابحني« ومن خاللها أريد اختبار 

قدراتي في هذا اللون.
ك��م أغنية س��يضم ألبوم��ك ومع من 

تعاملت فيه؟
ألبومي سيضم 13 أغنية من ضمنها 
ليالـــي« و»مجنونة«  »علي« و»يامـــا 
وسيجمع بني اللون املصري واللبناني 
وهناك أغنية خليجية وقد تعاملت فيه 
مع مروان خوري وسليم عساف وهشام 
بولس ومنير ابوعساف والتوزيع مليشال 
فاضل وداني حلو من لبنان اما من مصر 
فتعاملت مع محمد يحيى وعمر مصطفى 
والتوزيع لروكيت ومن اخلليج مع ناصر 

الصالح.
ملاذا ال يطال النقد كارول كثيرا؟

ألنـــي واضحـــة وليـــس لـــدي ما 
أخفـيه.

كارول سماحة

مطربـــة »وعـــدت« قناة 
فضائية بحوار شـــامل عن 
مشـــوارها الفنـــي بس قبل 
موعـــد التصويـــر بيومني 
كنسلت وعدها عن طريق مدير 

أعمالها.. عسى املانع خير!

ممثل »هّمه« الوحيد 
انـــه أخبار تنشـــر في 
اجلرايـــد وصفحته في 
الفيس بوك بس املشكلة 
انه هاألخبار كلها چذب 

بچذب.. اهلل يشفي!

حوار چذب
ممثلة توها »تذكرت« أحد 
املنتجني بعدما كانت مطنشته 
تـــرد علـــى اتصاالته  وما 
والسـبب هالذكرى انه عنده 
عــــمل درامـي ضخم مــــثل 
ما تقول.. صچ مصلحچية!

مصلحچية

بعد تكريمه من وزير ثقافتها لمسيرته الفنية

توفيق: يغني »بحبك يالبنان« في تونس

يذكــــر ان النجــــم العربي 
وليد توفيق قدم مؤخرا أغنية 
مبناسبة العيد الوطني للمملكة 
العربية الســــعودية عنوانها 
»الســــعودية يا حبي أنا« من 
كلمــــات رمي البوادي واحلان 
وليد توفيــــق وتوزيع وائل 
عياد وستصور على طريقة 

الڤيديو كليب.

تقول كلماتها:
حسبت حساب الدني كال

واللي ما عملت حسابو
إنك عني رح تتخال

وقلبي ترضى بعزابو
الدنيا كال حسبت حسابا

بحالها مبرا وبعزابا
وغدرك انت يا حبيبي هيدا 

ملا حسبت حسابو

عبدالحميد الخطيب
العربي وليد  النجم  لّبى 
توفيق دعوة من جريدة أخبار 
اجلمهورية التونسية ووزير 
الثقافة رؤوف الباسطي الذي 
قدم درعا تكرميية لتوفيق 
تقديرا ملسيرته الفنية الزاخرة 
باالعمال املتميزة وكان احلدث 

في ليلة النجوم العرب.
الذي كان  وليد توفيـــق 
ينوي تقـــدمي أغنية »محال 
هالســـمرا« في هـــذه الليلة 
الـــى جمهـــوره التونســـي 
واحلاضرين صعد على خشبة 
املسرح وفاجأ اجلميع بتغيير 
األغنية وشدا »بحبك يا لبنان« 
والتي تفاعل معها اجلمهور 

التونسي بشكل كبير. 
من جانـــب آخر اجتمع 
النجم وليـــد توفيق ألول 
مـــرة مـــع الشـــاعر منير 
بوعســـاف الختيار أغنية 
إضافية سيضمها الى ألبومه 
اجلديد الذي سيصدر قريبا 
واألغنية التي مت اختيارها 
بعنوان »حسبت حساب« 

وزير الثقافة التونسي مكرما وليد توفيق

مفرح الشمري
عّبرت النجمـــة البحرينية 
فاطمة عبدالرحيم عن سعادتها 
بنجاح مســـرحيتها اجلديدة 
»وناسة« التي انتهت عروضها 
قبل ايام فـــي مملكة البحرين 
الشـــقيقة والتي كانت تناقش 
العديد من القضايا االجتماعية 
اجلريئة بأسلوب جميل بعيدا 
عن االســـفاف وذلـــك لتصل 
فكرة املسرحية للجميع دون 

استثناء.
واضافت فاطمة ان النجاح 
حفز القائمني على العمل بامكانية 
عرضها في الكويت خالل عيد 
االضحى. »األنباء« هاتفت فاطمة 
ملعرفة انطباعها عن املسرحية 
بعد االنتهاء من عروضها، فكانت 

هذه الدردشة:
فاطمة شخبارچ؟

احلمد هلل.
شلون مسرحية »وناسة«؟

وهلل احلمد خلصنا عروضها 
قبل ايـــام وانا ســـعيدة وايد 
بنجاحها فـــي عيون اجلمهور 
البحريني واخلليجي، خصوصا 
اللي كان  الكويتـــي  اجلمهور 
حريص على احلضور للمسرح 

وليد توفيق.. بحبك يالبنان

تستعد للسفر مع أسرتها للراحة بعد انتهاء عروضها المسرحية

فاطمة: سعيدة بنجاح »وناسة« في عيون جمهوري بالكويت
فاطمة عبدالرحيم

ملتابعة املسرحية.
ب��س يقول��ون انه��ا جريئة 

شوية؟
جرأة بحدود املعقول حتى 
تصل القضية اللي نبي نطرحها 
للناس علشان املسؤولني يحسون 

مبعاناة ذوي الدخل احملدود.
ما عندك��م نية تعرضونها في 

الكويت؟
النيـــة موجودة بس  واهلل 
هالشي راجع حق القائمني على 
املسرحية، وانا امتنى ان نعرضها 
في عيـــد االضحى الياي او هال 
فبراير، وامتنى من اهلل ان يحقق 

امنيتي.
شنو يديدچ الدرامي؟

حاليا قاعـــدة اقرأ نصوص 
لبعض االعمـــال الدرامية بس 
للحني ما صار شي، خاصة اني 
افكر في أن  اســـافر مع االسرة 
علشان ارتاح شوي بعد املجهود 

اللي بذلناه في املسرحية.
ش��لون كان ردة فع��ل الناس 
ع��ن دورچ في مسلس��ل »امرأة 

واخرى«؟
حلو، والـــكل اشـــاد فيه، 

ألن اجواء املسلسل مثيرة 
ومشوقة وهذي طبيعة 

مسلســـالت املخرج 
الرائـــع محمد 

القفاص.

فاطمة عبدالرحيم مع محمد األمير في فيلم »الدجنوانه« 


