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أكد أنه يساعد نفسه بنفسه ويشارك في مسرحية »سندريال في الغابة«

دشتي: لهذه األسباب أسأل نفسي.. ملاذا أصبحت ممثال؟
هــو عــدم وجــود قنــوات 
غنائيــة كويتيــة ميكن ان 
تساعدنا ليشاهد اجلمهور 
أعمالنا الغنائية املصورة، ما 
يضطرنا الى اللجوء للقنوات 
الغنائيــة اخلارجية والتي 
ال تعطــي الكليــب حقه في 
العــرض اال باملقابل املادي 

»الباهظ«.
وتابــع: فــي كثيــر من 
االحيان أســال نفســي ملاذا 
أصبحت ممثال؟ وأجد إجابة 
وحيدة وهي ان املعوقات أمام 
الشباب الكويتي في الساحة 
الغنائية كثيرة وحتتاج الى 
دعم، حتى لو كان حكوميا 
لنخــرج طاقاتنا، ما جعلنا 
نتجــه للتمثيل كحل بديل، 
مؤكدا انه رغم دخوله مجال 
التمثيل إال انه مازال محتفظا 
بكونه مطربا، حيث يشارك 
في االدوار التمثيلية الغنائية 

فقط على خشبة املسرح.
وعن سبب عدم اختراقه 
للدرامــا التلفزيوينة حتى 
اآلن، رد دشتي: أرفض هذا 
األمر ومنذ بداياتي ودخولي 
»ستار أكادميي« وأنا أصرح 
بهذا، وللعلم تأتيني سنويا 
عــروض للمشــاركة فــي 
مسلســالت رمضان لكنني 

اعتذر عنهــا، لدرجة ان عددا 
من الفنانني نصحني بدخول 
الدرامــا التلفزيوينة، لكنني 
متردد وقد أجرب حظي فيها 

القادم من االيام.
وعن جديده قال، اآلن أقوم 
بالعمل كمخرج منفذ ملسرحية 
االطفال »سندريال في الغابة« 
مع املخرج والفنان عبداحملسن 
العمر، وهي جتربة جديدة علي 
وأمتنى ان اكون عند حسن ظن 
اجلميع، مستدركا: املسرحية 
خفيفــة وفيها إبهــار بصري 
وســمعي وتتضمــن أحداثها 
مجموعــة مــن القيــم املهمة 
للصغار، وهي تأليف جاسم 
اجلالهمة، وأشارك فيها كممثل 
أيضا مع: مرام، محمد صفر، 
فيصل فريد، وأحمد خميس، 
وآخرين، وسنعرضها ملدة 5 
أيام تزامنــا مع احتفاالتنا بـ 

»هال فبراير«.
اجلدير بالذكر ان ابراهيم 
دشتي يستعد لطرح أغنيتني 
سينغل نهاية الشهر اجلاري، 
بعد أغنيات »طاف« و»فاقدها« 
و»يا ســتار« والتــي طرحها 
الفترة املاضية وحازت جناحا 

كبيرا بني اجلمهور.

عبدالحميد الخطيب

املطــرب  يخــف  لــم 
الشــاب ابراهيم دشتي انه 
كشــاب يواجــه العديد من 
العقبات إلثبات نفســه في 
الكويتية  الغنائية  الساحة 
واخلليجية والعربية، مشددا 
على ان كثيــرا من الوجوه 
اجلديــدة اختــارت االجتاه 
للتمثيل لكي تعوض ما فاتها 
في الســاحة الغنائية التي 
تخلو من دعم حقيقي لهم.

وأضــاف دشــتي، قائال 
في دردشــة مــع »األنباء«: 
أنا راض عــن املرحلة التي 
وصلت اليها في مجال الغناء، 
خصوصا أنني تعاونت مع 
جنوم كبار وكتاب وملحنني 
معروفني، لكن لألسف نحن 
كشباب لدينا مشكلة الظهور 
التلفزيوني وتسليط الضوء 
على ما نقدم، فهناك كثيرون 
مييــزون أصواتنا لكنهم ال 
يعرفــون أشــكالنا، مكمال: 
وبالنســبة لــي أنا أســاعد 
نفسي بنفسي وأنتج أغنياتي 
على حسابي اخلاص، وهذا 
بالطبع مكلف جدا، ويحتاج 
الى رأسمال لالستمرار، وما 
إبراهيم دشتي يزيد مــن صعوبة ظهورنا 

شذى حسون إلى لندن في مهمة مستحيلة!
تغادر النجمة شذى حسون غدا الثالثاء 

إلى لندن، مدينتها املفضلة للتبضع، وذلك 
بهدف القيام مبهمة مستحيلة بحثا عن 

الفستان املناسب الذي يتالءم مع إطاللتها 
اخلاصة 13 اجلاري ومشاركتها في مهرجان 

»هال فبراير« في الكويت.
وتعول حسون على إيجاد ضالتها لدى 
هارودز، جهة التسوق املفضلة لديها، 

وبالتالي البوتيك املثالي، حيث تعتقد أنها 
ستجد ما يتالءم مع طبيعة املناسبة وأهمية 
املهرجان، أما املاركات العاملية التي ستبحث 

عن طلبها فيها فهي: ديور، فالنتينو، 
ماركيزا، ألبرتا فيريتي.

وستستفيد شذى حسون بالطبع من 
وجودها في لندن لالسترخاء واالستمتاع 

بصحبة صديقاتها، على أن تبدأ لدى 

عودتها إلى دبي باالستعداد للحضور إلى 
الكويت 10 اجلاري لتكون جاهزة إلحياء 

حفلتها.
أما فيما يتعلق باستعداداتها للمشاركة في 
املهرجان، فقد بدأت بإجراء التمارين على 

أغنياتها اخلاصة وكذلك على بعض أغنيات 
الفنان عبدالكرمي عبدالقادر، كما تقوم 

بالتحضير ملفاجأة ستبهر بها جمهورها 
خالل املهرجان وستطلقها للمرة األولى، 

وهي عبارة عن عمل سيكون مبنزلة إحياء 
للتراث الكويتي ولكن بشكل جديد.

وملناسبة عيد احلب، حتيي النجمة شذى 
حسون حفل زفاف في أبوظبي، وقد أعربت 
حسون، حسب موقع »نواعم«، عن سعادتها 

باملناسبة قائلة: سأكون سعيدة باالحتفال 
مع جمهوري احلبيب.

شذى حسون 

مايا دياب: بعد حالقة شعري »زيرو«  أبحث عن فكرة جريئة
جلرأتها والتضحية بجمالها 
بعدمــا ظهــرت بدون شــعر 
وعلــى »الزيــرو«، مؤكدة أن 
ردود أفعال اجلمهور والنقاد 
كانت إيجابية للغاية، معلقة: 
تصوير األغنية كان مخاطرة 
مني بالفعــل لرغبتي في أن 
أظهر في هذا الكليب بشــكل 
جديــد وجريء حتــى يكون 
كليبا مميزا، مؤكدة أنها تستعد 
ألبــوم جديد  أيضا إلطــالق 
بعد طــرح كليباتها اجلديدة 
مباشــرة، تتعاون من خالله 
مع زياد الرحباني، الذي تولى 
تأليف وتلحني معظم أغنيات 
األلبوم، معربة عن سعادتها 

بالتعاون مع الرحباني، والتي 
قالــت عنه إنه يســتطيع أن 
يقدمها دائما في شــكل مميز 

يتناسب معها.
وعــن أســباب اعتذارهــا 
عن عــدم املشــاركة في عدة 
أعمــال درامية ماضية، قالت 
مايا، حسب »اليوم السابع« 
املصريــة: أعتذر عــن الدور 
الذي أجد أنه غير متناســب 
معــي، موضحــة أنهــا تريد 
أن تكــرر جتربتها التمثيلية 
بشرط أن تقدمها بشكل قوي 
ويتناسب مع مالمحها وطبيعة 
شــخصيتها حتــى يتقبلهــا 

اجلمهور.

اللبنانية  تستعد النجمة 
مايــا دياب لتصوير أغنيتني 
جديدتني على طريقة الفيديو 
كليــب خــالل األيــام القليلة 
املقبلة، األولى بعنوان »أيوه«، 
والثانية لم تستقر عليها بعد، 
وقالت مايا ان األغنيتني سيتم 
طرحهمــا بعــدة فضائيــات 
عقب االنتهاء من تصويرهما 
مباشرة. وأوضحت دياب انها 
تســتعد للظهور بلوك جديد 
ســيفاجأ به اجلمهور، مثلما 
سبق وحدث في كليب »شكلك 
مابتعرف«، وأنها تلقت على 
هذا الكليب ردود أفعال غريبة 
مايا دياب وفى نفس الوقت قوية، نظرا 

أكد املنتج تامر مرســي ان 
التحضير ملسلســل »الشهرة« 
لعمــرو ديــاب جار علــى قدم 
وساق، ولكن التصوير سيبدأ 

سر تأخير مسلسلي عمرو دياب وتامر حسني!
بعد أسابيع قليلة، موضحا ان 
فريــق العمل في انتظار عودة 
دياب من احلفلة التي يشــارك 
فــي إحيائها في الكويت ضمن 
مهرجان »هال فبراير«، لينفي 
بذلك كل ما تردد بشأن تأجيل 

العمل إلى العام املقبل.
وأعلن دياب عن مشــاركته 
في حفلة »هال فبراير« اخلميس 
املقبل، على مسرح صالة التزلج، 
ومن املفترض أن يقدم خاللها 
عمرو عددا من أغنياته اجلديدة. 
أمــا تامر حســني، الذي يعمل 
على تصويــر اإلعالن اخلاص 
مبسلسله »ياسني« خالل أيام، 
فعلى ما يبدو ستؤدي جولته 
في الواليات املتحدة األميركية 
وكندا إلى تأخير بدء العمل على 
تصوير املسلسل الذي تشاركه 
بطولته نيكول ســابا، على أن 
يبدأ التصوير رسميا في أوائل 
مارس املقبل ليتمكن املسلسل 
من اللحاق بالسباق الرمضاني.

ويتنافس عمرو دياب في هذا 
املوسم للمرة األولى، بعد غياب 
أكثر من 16 عاما عن الدراما، مع 
تامر حسني الذي سبق أن قدم، 
حسب موقع »نواعم«، جتربة 

درامية بعنوان »آدم«.

عمرو دياب

تامر حسني

صورة جديدة جتمع رزان مغربي وزوجها
عودتــه إلــى منزلنا حيث 
وجدني جالسة على الكرسي 
وبيدي تريكــو ومجموعة 
من اخليــوط امللونة، لكنه 
لم يفهم ما أفعله، وسألني 
مــا الــذي حــدث، إال أنني 
اكتفيــت بالنظر إلى عينيه 
ووضعت يدي على بطني، 
ألفاجأ بدموعــه تنهمر من 
عينيه وعبر لي عن سعادته 
الشديدة بهذه املفاجأة، مؤكدا 
أنها أجمل هدية وأنه ينتظر 
بفارغ الصبــر وصول هذا 
الطفل الذي ســيكمل قصة 

حبنا.

وأكدت رزان، في حديث 
مع مجلة »لها« التي نشرت 
صورا حديثه للزوجني، أن 
هنــاك الكثير من الوســط 
الفنــي يحاربهــا بســبب 
جناحهــا بــل ويخططــون 
لتدميــر جنوميتهــا كمــا 
تقول: قررت التزام الصمت 
واكتفيت بقول حسبي اهلل 

ونعم الوكيل.
وحول ردة فعل زوجها 
حول خبر حملها قالت رزان: 
فضلت عــدم إخبــاره بهذا 
احلــدث الســعيد من خالل 
الهاتــف، وقــررت انتظــار 

كشفت اإلعالمية والفنانة 
اللبنانية رزان مغربي أنها 
رفضت اإلعالن عن زواجها 
ســابقا من املصــري ناجي 
جبران وأن حملها هو الذي 
أجبرها علــى ذلك، وقالت: 
رفضت اإلعالن عن زواجي 
الذي احتفلــت به في لندن 
ولبنــان، ألننــي ال أحــب 
استغالل حياتي اخلاصة من 
أجل البروز في الســاحتني 
الفنية واإلعالمية، مضيفة: 
شعرت بأنه من حق طفلي 
األول علــي اإلعالن عن هذا 

رزان مع زوجهااحلدث السعيد.

.. وغادة عبدالرازق تتنزه مع زوجها 
وزيادة وزنها تلفت انتباه اجلمهور

نشرت النجمة املصرية غادة عبدالرازق 
صورا جديدة جتمعها بزوجها اإلعالمي محمد 
فودة وهما يتسوقان في »دبي مول«، وعبرت 
غادة عن ســعادتها بهذه النزهة مع زوجها، 
وكتب: »أنا وحمادة في دبي مول شــوبنج 
شوبنج وأكل«. والحظ املعلقون أن غادة كسبت 
القليل من الوزن الزائد، فكتب أحدهم: »غادة 
تخنت«، وكتب آخر: »ده أكيد مش انتي تخنتي 
كده ليه«، فهل نوعية مالبسها أظهرتها هكذا 

أم أن غادة حقا زاد وزنها؟

يذكر ان شروط غادة عبدالرازق تسببت 
في تأجيل تصوير مسلسلها اجلديد »السيدة 
األولى« حتى بداية الشــهر املقبل، إذ طلبت 
غادة من اجلهة املنتجة 3 غرف خاصة بها في 
كواليس موقع التصوير، حتى تتسع للمالبس 
التي ترتديها في املسلسل، وتسبب هذا األمر 
في تأجيــل التصوير بعدما اضطرت اجلهة 
املنتجة لفتح 3 غرف في »ستديو مصر« الذي 
غادة مع زوجها في »دبي مول«يحتضن التصوير بناء على رغبة بطلة العمل.

الشائعة غير املنطقية، خاصة 
انها انطلقت عقب وفاة الفنانة 
البدراوي بســاعات  زيــزي 
قليلة، وال أعرف السر وراء 
من أطلقهــا، ولكني فوجئت 
بالعديــد مــن االتصــاالت 
الهاتفيــة التــي تطمئن إلى 

صحتي.
وأشــارت رانيا الى ان ما 
أزعجها هو حالة القلق التي 
انتابت أســرتها، األمر الذي 
جعلها تشعر بحزن شديد، 
فمن يطلق مثل هذه الشائعات 

رانيا فريد شوقي: أنا بخير 
وشائعة وفاتي أزعجت أسرتي

ال يفكر في احلالة النفســية 
السيئة التي قد يسببها ملن 

حوله.
وأضافــت: »احلمــد هلل 
صحتي جيدة، ولم أتعرض 
ألي أزمة صحية، وأحب أن 
أطمئن جمهــوري إلى أنني 
بخير«. وبعيدا من الشائعة، 
وبالتحديد عن جديدها، تقول 
رانيــا إنهــا تســتعد حاليا 
للعودة إلى املسرح من خالل 
»الشــعب ملا يفلسع«، التي 
تتناول فتــرة حكم اإلخوان 

في مصر ملدة عام.
وقد أبدت سعادتها بالعودة 
إلى املسرح بعد غياب، وذلك 
منذ قدمت »ربنا يخلي جمعة«، 
كمــا قالــت، بحســب موقــع 
»نواعــم«، أنهــا تقــرأ حاليا 
العديــد من الســيناريوهات 
لتقرر أي عمــل درامي جديد 
ستشارك من خالله في املوسم 
الرمضاني هذا العام، خاصة 
بعــد النجــاح الــذي حققــه 
مسلســلها »نقطــة ضعف«، 
الذي شاركت في بطولته إلى 

جانب جمال سليمان.
يذكر ان رانيا فريد شوقي 
حصلت أخيــرا على جائزة 
أفضل فنانــة عن دورها في 
املسلســل من خــالل قنوات 
ART، وقد اعتبرت رانيا أن هذا 
التكرمي ما هو إال مسؤولية 
أكبر، ولذلك فهي تتأنى كثيرا 

في اختيار أدوارها.

انتشــر الفتــرة القليلــة 
املاضية، عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، خبر وفاة املمثلة 
رانيــا فريد شــوقي، ما أثار 
بلبلة في الوسط الفني، ولكن 
رانيا أكدت أنها بخير، وقالت: 
ال أعرف ما الســر وراء هذه 

رانيا فريد شوقي

قــررت أســرة برنامــج 
املســابقات اإلذاعــي »ألــو 
فبراير« فــي حلقتها الليلة 

جوائز مضاعفة بـ »ألو فبراير« الليلة
التــي  مضاعفــة اجلوائــز 
تتضمن العديد من السبائك 
الذهبية وأجهزة التلفونات 
الذكية وذلك لرسم االبتسامة 
على شفاه مستمعي البرنامج 
الذين حرصوا في احللقات 
املاضية على إرسال مسجاتهم 
ألرقــام البرنامج بشــكل ال 
يوصف رغم انــه في بداية 
حلقاته مما يؤكد متيز »ألو 
فبراير« فــي برامج »كويت 

.»FM
يذكر ان اجلهات الراعية 
للبرنامج هي: »األنباء«، زين، 
عيــادة 32 لطب األســنان، 
أكادميية اجلوثن، ليموزين 
اخلرينج، أطياب املرشــود، 
ســفريات الصانــع، فنــدق 
ريجنسي، صالون جالمير 
التجميــل عبيــر  خلبيــرة 
الياسني باإلضافة الى مالعب 
املســيلة وعــرض ســبائك 

للمجوهرات.

تتضمن سبائك ذهبية وهواتف ذكية
)فريال حماد( أحمد املوسوي في البرنامج  

سؤال اليوم 
العقيقة معناها الذبيحة:

أ( للنذر 
ب( للتصدق 
ج( للمولود


