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تلميذ وليم خوري مصمم أزياء الشحروة صباح فتح قلبه لـ »األنباء«

طوني كسبار: جنمات الفن »سرقوني«!

عبدالحميد الخطيب

»تصميم األزياء موهب���ة، مثلها مثل أي موهبة 
أخرى، فمصمم األزياء فنان مبتكر يؤدي مهنة لها 
أصول وقواعد عريقة، وهناك أسماء مصممي أزياء 
المعة وتفوق جنوم الفن والغناء شهرة«، بهذه الكلمات 
فتح مصمم األزياء اللبناني طوني كس���بار قلبه ل� 
»األنباء«، متحدثا عن مهنته وتعامله مع جنوم الفن 

واإلعالم، وجديده خالل الفترة املقبلة.
وقال طوني: أنا تلميذ أحد رواد تصميم األزياء 
املعروف���ن في العالم كله وهو وليم خوري مصمم 
أزياء الشحرورة صباح، وقد استفدت جدا من عملي 
معه وأخذت عنه فخامة الفساتن واألقمشة وكيفية 
التعامل مع الزبائن ال� »5 ستار«. تعكس أزياء كسبار 
أسلوبه املميز والفريد من نوعه، والذي يعتمد على 
خط موضة يربط بن املاضي واحلاضر، مع التأثر 
بالطبيعة احمليطة به، وفي هذا الصدد قال: خطوط 
أزيائي ملكية متزج بن »الستايل« األندلسي املتطور 
مع بعض اللمسات املعاصرة، وهذه اخلطوط عليها 
إقبال كبير ولها زبائن يقدرون األمر ماديا ومعنويا، 

وللعلم لبست فساتيني أسماء كبيرة.

وعن تعامله مع الفنانات، قال: في السابق تعاملت 
مع بعض جنمات الفن لكنهم »سروقني« ولم يعطوني 
حقي، فقررت أال أعمل معهم مرة أخرى، ألن التجربة 

كانت قاسية، وقد وضعت حدودا للتعامل معهم.
وبس���ؤاله عن أكثر فنانة يحب ان يتعامل معها 
حاليا، أجاب كسبار: أرى ان خطوط أزيائي تناسب 
جنوى كرم، وأش���عر بأن أي فستان يليق بها فهي 
لديها مقاييس عاملية في اجلس���م، فنجوى »ملكة« 
في الفستان الواسع، وأنوثتها طاغية في الضيق، 
وباأللوان الصارخة وجهها »شمس«، مؤكدا ان أزياءه 
ال تناسب هيفاء وهبي، وقال عن غادة عبدالرازق: 

»يليق بها الفستان الضيق املثير«.
وعن اإلعمال الدرامية، واين: شاركت في اعمال 
درامية في املاضي، لكن لم استمر ألن القائمن على هذه 
املسلسالت لم يعطونا حقنا واكتفوا فقط بوضع اسم 
الشركة على »التتر«، يجوز ان حبنا للعمل يجعلنا 
ال نفكر في ان الناس ميكن ان تضربنا في ظهرنا، انا 
وضعت سياسة جديدة وحول املنافسة بن مصممي 
األزياء، قال: شريفة وخالية من أي عداوات، وهناك 
أسماء أكبر مني في هذا املجال، أتابعهم وأتعلم منهم، 
أنا اعتبر نفس���ي في منطقة الوسط وخط أزيائي 

موجود بالكويت واخلليج ولبنان.
وتطرق احلديث م���ع طوني إلى تصميم األزياء 
في الكويت، حيث حت���دث بصراحة عما يجول في 
خاطره في هذا اجلانب، وقال: في املاضي كنا نقول 
ان أجمل األزياء موجودة في فرنسا ولبنان، ودخلت 
الكويت املنافسة بقوة، خصوصا ان املادة والذوق 
متوفران فيهما، لكن في الفترة األخيرة أصبح هناك 
تشويه للذوق وغابت أسس املهنة، وبعض مصممي 
األزياء اجلدد »خربوا الدنيا«، باستخدامهم ألسماء 
ماركات شهيرة ووضع أسماء شركاتهم على مالبس 
يحضرونها من اخلارج، بدون أي رقابة، لألسف ال 

نعرف أين العطب أو كيف ميكن أن نصلحه.
وتابع: لدي غيرة كبيرة على املهنة، ففي املاضي 
كان لها قيمة أكبر، أما اآلن فقد انحدر الس���وق في 
الكويت بشدة، حتى املواد املستخدمة في التفصيل 
رديئة وجتارية، ما جعل الكثير من الزبائن تهاجر 

إلى اخلارج لشراء مالبسها.
وكشف طوني كسبار عن جديده الفترة املقبلة، 
قائال: لدي »كولكشن« لرمضان يتضمن مالبس مبتكرة 
للقرقيعان، وهناك تصميمات حديثة لفساتن العرس 

طوني كسباروفساتن املناسبات االجتماعية املختلفة.

غادة عبدالرازق هيفاء وهبي جنوى كرم

عبدالرازق بغادة  يليق  هيفاء..والضيق  تناسب  وال  كرم  جنوى  وتناسب  »ملكية«  أزيائي  خطوط 

رديئة التفصيل  في  املستخدمة  املواد  ألن  اخلارج  إلى  هاجرت  الكويت  في  الزبائن  من  كثير 

شهد خطوبة العنبري وزواج علي عبداهلل ومحمد رمضان

زواج العماني آخر املناسبات السعيدة في مايو
أحمد الوسمي

يواصل ش����هر مايو اجل����اري حصد االفراح 
للفنانن والفنانات، حيث شهدت بداية هذا الشهر 
إعالن الفنانة أمل العنبري خطوبتها من رجل من 
خارج الوس����ط الفني في حفل خطوبه أقيم في 
الكويت، كما شهد الشهر ذاته عقد قران املطرب 
علي عبداهلل على كرمية إحدى األسر الكويتية، 
على أن يقام حف����ل الزفاف في وقت الحق، كما 
اعلن املمثل الشاب محمد رمضان دخوله للقفص 
الذهب����ي في األيام القليلة املاضية. ولم تقتصر 
االفراح واملناسبات السعيدة في الوسط الفني 
بهذا الشهر على هذه املناسبات، حيث تلقى الفنان 
حمد العماني التهاني والتبريكات من قبل زمالئه 
في الوس����ط الفني بعد عق����د قرانه على كرمية 
إحدى األسر الكويتية دون أن يفصح عن موعد 
الزفاف.  وتلقى العماني التهاني من قبل جمهوره 
عن طريق مختلف مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث متنى له محبوه حياة س����عيدة ومستقرة 

حمد العماني في أثناء عقد قرانهومواصلة اإلبداع في املجال الفني.

أكد أن اجلمهور الكويتي صاحب ذوق رفيع

علي عبدالستار: ألبومي في عيد الفطر 
ويحتوي على 10 أغنيات متنوعة

أحمد الفضلي

أعلن الفنان القطري علي عبدالستار عن 
انتهاء التجهيزات اخلاصة بألبومه اجلديد 
»علي عبدالستار 2015« والذي يعد ثمرة 
جهد متواصل قام به وعدد من الشعراء 

وامللحنني طوال الفترة املاضية. 
وأكد النجم القطري في مداخلة هاتفية من 

الدوحة من خالل البرنامج اإلذاعي »القايلة«، 
الذي يبث عبر أثير محطة الغناء العربي 

»كويت اف ام«، ان األلبوم اجلديد سيكون 
جاهزا في عيد الفطر، موضحا انه قام 

بتعاون مع كوكبة من الشعراء وامللحنني 
لتجهيز عشر أغنيات، وهي األغاني 

التي تشكل محتوى هذا األلبوم، والذي 
حرص من خالله على التنويع في األحلان 

والكلمات وذلك لكسب إعجاب اجلمهور.
ووعد عبدالستار بزيارة الكويت في الفترة 

املقبلة لاللتقاء باجلمهور الكويتي، الذي 
وصفه بالذواق للطرب مبختلف أنواعه 
وألوانه، وقام من خالل البرنامج بإهداء 
اجلمهور الكويتي أغنية جديدة بعنوان 

»خبز ايدي« وهي من األغاني التي ستطرح 
علي عبدالستارضمن األلبوم اجلديد.

لعرض مسرحيتها النسائية »بنات فاشن«

شجون الهاجري في السعودية  4 يونيو
مفرح الشمري 
@Mefrehs

للمرة االولى في مش���وارها الفني تشارك النجمة 
شجون الهاجري في عرض مسرحي يعرض في مدينة 
الرياض باململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك من 
خالل مسرحية »بنات فاشن«، تأليف وإخراج عبداهلل 
البدر وانتاج مشاري احلريبي ومبشاركة كل من الفنانة 
القديرة انتصار الشراح ومالك ونورة العميري وآالء 

الهندي.
وأك���د املؤلف واملخرج عبداهلل الب���در ل� »األنباء« 
ان عروض هذه املس���رحية ستنطلق في 4 من الشهر 
املقبل وذلك في مدينة الرياض، حيث س���يتم عرض 
6 عروض متتالية للجمهور الس���عودي العزيز الذي 
نتوقع توافده ملش���اهدة العرض املسرحي االجتماعي 
الذي تدور احداثه حول 3 شقيقات »عوانس« يفوتهن 
قطار الزواج بس���بب طلباته���ن التعجيزية ملن يريد 
الزواج منهن، حيث كل واحدة منهن لديها تصور خاص 
لشريك حياتها بعد ان تأثرن كثيرا مبا ينشر في مواقع 

التواصل االجتماعي. 
وأضاف: احداث املسرحية سنتناولها بأسلوب كوميدي 
هادف حتى تصل رسالة املسرحية للجميع دون معاناة. 
ومتنى البدر التوفيق لنجمات مسرحيته اللواتي واظنب 
على حضور البروڤات حتى يقدمن ما يناسب مشوارهن 

شجون ومالك ونوره وآالء خالل البروڤاتالفني جلمهورهن في الرياض. املخرج عبداهلل البدر مع جنوم املسرحية واملنتج مشاري احلريبي


