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عبداهلل دشتي

صورة لعبداهلل دشتي في برنامج »صباح الوطن«

عبداهلل دشتي: أنا أول ابن من عائلة تلفزيون »الوطن«
يقدم حاليًا برنامج »ملعبهم« و»إكسترا تامي«

عبداهلل دشتي مذيع تلفزيون »الوطن« صاحب كاريزما عالية وابتسامة 
ساحرة، ويتميز عن بقية زمالئه بإطاللته في العديد من البرامج منها »صباح 
الوطن« و»ليالي الوطن« وغيرهما. دشتي يقدم حاليا »ملعبهم« وهو برنامج 

رياضي 100%. »األنباء« دردشت مع عبداهلل، وإليكم التفاصيل: كلما عن برنامج 
»ملعبهم« اللي يعرض على »الوطن«: البرنامج باختصار فكرته هي استضافة 

األبطال الذين حققوا إجنازات في عالم الرياضة الكويتية بكل األلعاب باالضافة 
الى التطرق الى حياتهم الشخصية، ونحن نستضيف الالعبني احلاليني وليس 

الذين اعتزلوا، واحلمد هلل القى البرنامج استحسان املشاهدين من خالل 
األسئلة والنجوم واإلخراج بشكل عام.

حتولت فجأة الى مذيع رياضي من خالل »إكسترا تامي« و»ملعبهم«؟
٭ صار بالتدريج، ألني ملا كنت أقدم »صباح الوطن« كنت اقرأ األخبار 

الرياضية باالضافة الى بعض التقارير وبعدها قررت ادارة »الوطن« 
ان يكون هناك برنامج اسمه »ملعبهم« وبالنسبة لـ »اكسترا تامي« كان 
مفاجأة، حيث قرروا ان يقدم عبدالعزيز عطية برنامج »ملعب الوطن« 

فقط و»اكسترا تامي« يوزع على 3 مذيعني أنا وعبدالعزيز البلوشي 
وطالب الشريف وكل مذيع يقدم حلقة واحدة.

يعني كالمي صحيح.. صرت مذيع رياضي؟
٭ يعني »يضحك« بس أقدر أقول ان برنامج »ملعبهم« اجتماعي حتى لو 

ضيوفه من مجال الرياضة ولكن فحواه ليس رياضيا فقط، وال تنسى اني 
قدمت قبل كم يوم بعيداألضحى برنامج »عيدية الوطن« واستضفنا خالله 

كوكبة من الفنانني على مدار الـ 4 أيام وأيضا كنت سعيدا بالتقدمي.

شنو تصنف نفسك في قناة »الوطن« كمذيع؟
٭ أنا أول ابن من أبناء عائلة تلفزيون »الوطن«.. »يضحك«.

شلون يعني؟
٭ يعني أنا أول مذيع بالتلفزيون وقدمت برنامج »سكة سفر« وهالبرنامج 

عّرف الناس على تلفزيون »الوطن« ألنها كانت تبث أون الين بالبداية.
بشار جاسم  ٭

مقابالتها، إال أنها وبعد طالقها 
من املوزع املوسيقى محمد 
مصطفى قامت بقص شعرها 

من جديد.

محبو شيرين يطالبونها بإطالة شعرها

هكذا وصفت دومينيك حوراني ابنتها

سامو زين يسافر إلى األردن 
بعد ترشيحه جلائزة أفضل مطرب عربي

يستعد الفنان سامو زين للسفر إلى األردن، 
بعد أن تلقى دعوة رسمية من املسؤولني عن 
مهرجان »تايكي جوردن أوردز«، الذي ترعاه 
صاحبة السمو امللكي األميرة رمي علي، وذلك 
بعد أن مت ترشيح سامو ضمن أربعة مطربني 

للفوز بجائزة أفضل مطرب عربي.
ويســـتمر تصويت اجلمهور على اجلائزة 
حتى 8 اجلاري، وســـتعلن النتيجة النهائية 
في حفـــل توزيع اجلوائز الذي يقام في مركز 

احلسني بن طالل للمؤمترات 9 اجلاري.

طالب عدد كبير من محبي 
املطربة املصرية شيرين عبد 
الوهاب على صفحتها الرسمية 
أن  في موقع »فيســـبوك«، 
تطيل شعرها من جديد، ألنها 
تبدو بالشعر الطويل أجمل 
من اللوك الذي تظهر به في 

.»The Voice « برنامج
اجلديـــر بالذكر أن أولى 
لـــدى  إطـــالالت شـــيرين 
انطالقتهـــا، كانت من خالل 
ظهورها في كليب »اه يا ليل« 
بشـــعرها القصير، وعرفها 
اجلمهور بهذا اللوك، إال أنها 
قامت بإطالة شـــعرها حيث 
بدت أكثر جماال وأنوثة، وذلك 
على حد تعبيرها في إحدى 

قالت الفنانــــة اللبنانية 
دومينيك حوراني: إن ابنتها 
الوحيدة ديــــالرا صديقتها 
املقربــــة التي تصاحبها في 
أي مكان تذهب إليه ســــواء 
في اإلستديو أو أثناء شرائها 

مالبسها.
ووصفــــت دومينيــــــك 
ابنتهــــــا، بحســــب موقــــع 
»محيــــط«، بأنهــــا جنمــــة 
أنها  العصر، مؤكــــدة على 
ستكون فنانــة كبيــرة في 
املستقبــل، ألنهـا موهوبــة 
في الغناء والرقص والتمثيل، 
وتعشــــــق اجلـو اخليالي 
داخــل االستديو مهما طالت 

عددت الساعات.

شيرين بالشعر القصير

دومينيك حوراني وابنتها الوحيدة ديالرا

كنوع من أنواع رد اجلميل، إال 
أن السقا رفض احلديث حول 

األمر في الوقت احلالي.
اجلديــــر بالذكــــر أن أحمد 
السقا هو الفنان الوحيد الذي 
حضر مراسم دفن الفنان أحمد 

رمزي.

السقا: تقديري وحبي ألحمد رمزي 
هو ما دفعني لهذا!

مع انتشــــار خبــــر وجود 
النجم أحمد السقا، في األراضي 
احلجازية، بعد تأدية فريضة 
احلج لهذا العام، أكد املقربون 
من الســــقا أنــــه أدى فريضة 
احلج هذا تطوعا للفنان الراحل 
أحمد رمزي الذي كانت تربطه 
به عالقــــة صداقة خاصة رغم 

فارق العمر.
السقا،  ومن جانبه، رفض 
بحسب موقع »جولولي«، اإلدالء 
بأي تصريح حول هذا األمر بعد 
عودته من األراضي املقدسة حتى 
ال يفســــر بأنه »شو إعالمي«، 
مكتفيا بالقول إن رمزي فنان 

كبير ويستحق أكثر من هذا.
ففي خالل الفترة األخيرة، 
انتشرت تقارير صحافية تؤكد 
الســــقا يرغب في جتسيد  أن 
أحمد السقارمزي في فيلم سينمائي جديد  الراحل أحمد رمزي

أعتبرت أن الفن أصبح جتارة بنسبة %90

باسمة: سأرفع صوتي عند اللزوم.. و»أنفي عطول لفوق«!

هند صبري رئيس جلنة حتكيم 
األفالم الروائية الطويلة بـ »الدوحة السينمائي«

الغنـــاء الغربـــي بإتقان وهذا 
املشروع جديد وغريب وجريء 
وسيظل في بالي حتى نتمكن 
من إجنـــازه«. كما حتدثت عن 
حلم لطاملا راودها وهو تقدمي 
اســـتعراض فني على طريقة 
داليدا، وقالت: »ســـيأتي يوم 

أحقق فيه هذا احللم«.
وتبدو باســـمة فـــي حالة 
نقمـــة على ما آل إليه الفن في 
هذه األيام، معتبـــرة أن الفن 
أصبح جتارة بنسبة 90% فيما 
نسبــة الـ 10% هي للفن الصالح 
والنظيف. وأسفت ألغنيات قيمة 
تعبت في اختيارها وإجنازها، 
فإذا بشـــركة اإلنتـــاج تهملها 
الرف. وسألت:  وتضعها على 
الظلم؟« وأكدت  »ملاذا كل هذا 
انها لن تقبل بعـــد اليوم بأن 
ميس أحد فنها ولن تسكت بل 
ســـترفع الصوت عند اللزوم. 
وأضافـــت قائلـــة: »أنا أعرف 
نفسي جيدا وأعرف اني فنانة 
جيدة وأكثر من جيدة«.  وحول 
التغيير الدائم في شكلها وما إذا 
كانت خضعت للتجميل، أجابت 
باسمة: »أنا مع التجميل إذا كان 
هناك داع وشخصيا جلأت إلى 
البوتوكس وليس عندي عقدة 
االعتراف بذلـــك«. ولفتت إلى 
انها متيل كثيـــرا إلى التغيير 
والتجديد في اللوك وإال شعرت 
بامللل. وختمت باسمة بالقول: 
»أكره الروتني وحتى في حياتي 
الزوجية هنـــاك دوما جديد، 
فكم باحلري في فني وشكلي؟ 
أنا حريصة  بالنسبة لشكلي، 
دوما على التجديد وإذا لم أجدد 
نفسي أموت من الداخل وال أعود 

قادرة على الغناء«.

بيروت ـ بولين فاضل  ٭

مولسهول الذي حظي بإعجاب 
النقاد األدبيين وهو ينشـــر 
مؤلفاته تحت االسم المستعار 

»ياسمينة خضراء«.
أما لجنـــة التحكيم لفئة 
األفالم الوثائقية الطويلة فهي 
تضم السينمائية ومخرجة 
الوثائقية والمنتجة  األفالم 
العبداهلل،  والمؤلفـــة هـــال 
والمخرج القطري حافظ علي 
علي، والفنانة والسينمائية 
المعروفة شيرين  اإليرانية 
نشأت، في حين يتولى تقييم 
األفالم القصيرة المشاركة كل 
من: جوانا حاجي توما وتهاني 

راشد ونادر موكنيش.
وتقدم فئة »صنع في قطر« 
أكبر مجموعة من المشاركات 
هذا العام بما فيها 19 فيلما منها 
15 عرض أول على مستوى 
العالم. وتضم لجنة التحكيم 
المسابقة كال  الخاصة بهذه 
من الكاتبة القطرية المعروفة 
وداد الكواري، وأول سينمائية 
من المملكة العربية السعودية 
إلى جانب  المنصور،  هيفاء 
مؤســـس الجمعية القطرية 
الفنان  للفنـــون الجميلـــة 

البصري فرج دهام.

وعن أغنيـــة »إزيك يا جميل« 
التي طرحتها أخيرا من كلمات 
الفنان الياس الرحباني وأحلانه، 
أوضحـــت أن األغنيـــة ناعمة 
وقريبة إلى القلب وهي بعيدة 
عن الفلسفة واالدعاء حتى في 
توزيعها املوسيقي مشيرة إلى 
أن األغنية حتمل بصمة الفنان 
اليـــاس الرحباني وقد أحبتها 
فور سماعها وسجلتها في يوم 
واحد. وأكدت باسمة أن أرشيفها 
الغنائـــي خال مـــن األغنيات 
الطقاطيق وهي حترص دوما 
على اختيـــار أغنيات صعبة 
ليس مبقدور أي كان غناؤها. 
وحتدثت عن مشروع طرح في 
فترة معينة ويقضي بتقدميها 
»تريو« مع كل من غريس ديب 
وكارول صقـــر. وأضافت: »ما 
يجمعنا هو القدرة على تقدمي 

الطويلة الفنانة هند صبري، 
إلى  اللجنة  وتضم عضوية 
جانب هنـــد كال من المخرج 
الهندي أشوتوش غواريكر، 
والدكتـــور عمـــاد أمـــراهلل 
سلطان، والسينمائية التركية 
المعروفة يسيم أوستوغلو، 
الجزائـــري محمد  والكاتب 

فـــي كل مرة تطـــل الفنانة 
باسمة عبر وســـيلة إعالمية 
يبدو حديثهـــا على قدر كبير 
من الثقـــة بصوتها وإمكاناتها 
ومكانتها على الساحة الفنية، 
أما ردهـــا على من يأخذ عليها 
غرورهـــا فهو أنه من حقها أن 
»تشوف حالها«، خصوصا انها 
تدرك قيمة الصوت الذي منحه 
اهلل إياها، وتضيف قائلة: »أنفي 

عطول لفوق«.
وتؤكد باسمة التي حتب لقب 
»الديڤا باسمة« إنها تعشق فيروز 
وترى انها عندما تغنيها تقترب 
من صوتهـــا وتغنيها بامتياز 
وتفتخـــر بأن الفنـــان الكبير 
الراحل منصور الرحباني الذي 
كان قد اختارها ملسرحية »حكم 
الرعيان« قبل أن تعتذر لدواعي 
احلمل، قال يومها عن صوتها 
انه ينبع من القلب ليصب في 
القلب وليس بحاجة إلى الدراسة 
األكادميية ألنها إن فعلت ذلك 
ابتعد الصوت عن اإلحســـاس 
وصار أقرب إلى الفلسفة. وبثقة 
أيضا بالنفس، تؤكد انها في كل 
مرة تضع صوتها على أغنية 
في األستديو تقلبها رأسا على 
عقب فتصير األغنية مختلفة 
لكثرة ما تضيف إليها. وتتابع 
قائلة: »مع احترامي للجميع لكن 
عندما أغني أشعر بأني مغايرة 

عن كل الفنانات«.
وكشفت باسمة عن عالقة 
صداقة جمعتها لفترة قصيرة 
بالفنان زيـــاد الرحباني حتى 
انها حصلت منـــه على أغنية 
الظروف حالت  أن  إال  خاصة، 
دون متابعة هذا العمل وإجنازه. 
وقالـــت: »وعدني زياد بتناول 
الغداء يوما عند السيدة فيروز، 
إال أني ما عدت رأيته بعد ذلك«. 

أعلـــن مهرجـــان الدوحة 
الثقافي  السينمائي، الحدث 
السنوي الذي تنظمه مؤسسة 
الدوحة لألفالم، عن أســـماء 
المشاركين في لجان التحكيم 
الخاصـــة بمســـابقة األفالم 
العربية، التي تعتبر المسابقة 
الوحيـــدة المخصصة كليا 
لتكريم المواهب السينمائية 
العربية. وتضم قائمة أعضاء 
لجان التحكيم األربع نخبة من 
المتخصصين والمحترفين في 
صناعة السينما باإلضافة إلى 
مفكرين ومثقفين معروفين 
العالم،  من مختلف أرجـــاء 
حيـــث ســـيقومون بتقييم 
األفالم المشاركة في مسابقة 
األفالم العربية التي تشـــمل 
3 فئات هي: األفالم الروائية 
الوثائقية  الطويلة واألفالم 
القصيرة،  الطويلة واألفالم 
إضافة إلى مسابقة صنع في 
قطر والتي تهـــدف لتكريم 
المواهب السينمائية في دولة 
قطر. وتتجاوز قيمة الجوائز 
النقديـــة المخصصـــة لهذه 

الفئات الـ 440 ألف دوالر.
وتتـــرأس لجنة التحكيم 
الروائية  األفـــالم  عن فئـــة 

باسمة

هند صبري

مقدم برامج في اإلذاعة 
مسوي واسطات علشان 

يقدم برنامج مباشر خاص 
في انتخابات مجلس األمة 
اليديدة، بس اجلماعة مو 

مقتنعني فيه ألنه هالبرامج 
تبيلها واحد فاهم باللي يدور 
بالشارع حاليا.. يبه انت وين 
واالنتخابات وين، خلك على 

برامجك وايد أبرك!

ممثل شعر بالظلم من مخرج 
عمله اليديد بعد ما قلص من 
حلقاته من غير ما يدري ألنه 

ميون عليه مثل ما يقول، 
خصوصا بعد تخفيض 
ميزانية العمل من قبل 

املنتج.. اهلل يعينك!

مطربة يديدة عالساحة طلبت 
من أحد الشعراء انه يعطيها 

نص غنائي بسعر رخيص ألنه 
ميزانيتها على قد حالها مثل 

ما تقول.. بس هالشاعر عطاها 
طاف.. زين يسوي فيچ!

واسطة

تخفيض

رخيص

الفنانـــة وفاء عامر  تعقد 
حاليا جلسات عمل مكثفة مع 
الكاتب الكبير فتحي اجلندي 
والشركة املنتجة آلخر أعمالها 
»كاريوكا« للتحضير ملسلسلها 
اجلديد »عربية« املقرر عرضه 

خالل شهر رمضان 2013.
وفي العمل جتســـد وفاء، 
بحســـب موقع »الســـينما«، 
دور سيدة صعيدية تتعرض 
للعديد من أشكال الظلم لكنها 
تستطيع أن تقف على قدميها 
وتواجه تلـــك الضغوط. ولم 
يتم االستقرار حتى اآلن على 
باقي الفنانني املشـــاركني في 
املسلسل حلني االستقرار على 

مخرجه.

أصـــدرت الفنانة اللبنانية 
فيفيـــان مـــراد، أغنية جديدة 
بعنوان »مجرد إحساس« بدأ بثها 
على مختلف اإلذاعات اللبنانية، 
وهي من كلمات وأحلان محمد 
الذي تعاونت معه في  رفاعي 
الكثير من أغاني ألبومها األول 
»فوق الـــكالم« حيث كانت له 
حصة األسد فيه. وبذلك تعود 
فيفيـــان بأغنية رومانســـية 
وجميلة كالما وحلنا وتوزيعا 

وأداء.
وتقول كلمات األغنية: مجرد 
إحساس حسيتو معاك.. ميكن 
برحتلك ميكن بهواك.. أو أكون 
حبيتك أو أكون عشقاك.. مش 

قدام عيني لكن شيفاك. 

»عربية« جديد 
وفاء عامر 

في رمضان 2013

فيفيان مراد 
تعود جلمهورها

بـ »مجرد إحساس«

أنا مع التجميل 
إذا كان هناك داعٍ 

وشخصيًا جلأت 
إلى البوتوكس 

وليس عندي عقدة 
االعتراف بذلك


