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في إطار مشاركتها 
في مهرج���ان »أيام 
عمان املس���رحية« 
الذي انتهت أنشطته 
قبل أيام ألقت أستاذة 
قسم النقد واألدب في 
املعهد العالي للفنون 
املس���رحية الزميلة 
د.نرم���ن احلوطي 
محاضرة لطلبة كلية 
الفنون اجلميلة في 
جامعة اليرموك عن 
دور املرأة في املسرح 
حيث اس���تعرضت 
النس���اء  مناذج من 
حققن مواقع مهمة 
أبرزها  التاريخ  في 
على خشبة املسرح 

حيث كان وسيلة لتسجيل تلك البطوالت اللواتي قمن بها. 
واضافت احلوطي في محاضرتها التي أدارها عميد كلية الفنون 
اجلميلة في جامعة اليرموك د.غسان حداد ان املسرح الكويتي قد 
جسد صورة املرأة من خالل قضايا هامشية بعيدة عن احلقيق�����ة 
مشيرة الى ان هذا التناول فيه جتٍن كبير على حق املرأة ال����تي 
وصلت الى أعلى املراتب العلمية والثقافية س�������واء داخل أو 

خارج الكويت.
الى ان  ولفت���ت 
املس���رح واملجتمع 
بينهما عالقة هندسية 
قد تكون عكسية وقد 
تكون طردية، فحينما 
تزداد الضغوط على 
املجتمع يظهر املسرح 
ويبرز دوره املهم في 
التغيير. واضافت ان 
املسرحية  التجربة 
الكوي���ت منذ  ف���ي 
العقد اخلامس كونت 
منوذج���ا في تناول 
الصورة بعيدة الشبه 
املرأة  عن ص���ورة 
احلقيقية مشيرة الى 
ان الكاتب املسرحي 
ف���ي الكويت اختار ذلك النموذج من الدراما األس���رية بتركيبة 
بعيدة عن الواقع من خالل جتسيده منطا غريبا للمرأة التي لم 

يكن لها وجود فعلي في ذلك الوقت.
وبعد االنتهاء من محاضرتها أهدت الزميلة د.نرمن احلوطي 
عميد كلية الفنون اجلميلة في جامعة اليرموك د.غس���ان حداد 

كتاب »الثالوث الذهبي« الذي ألفته والدتها د.فوزية مكاوي.

مقدم برامج طردوه من 
القن���اة اللي يش���تغل فيها 
بعدما اكتشفوا مسؤولينها 
انه يزلغ وايرات بن العاملن 
فيها.. اهلل يجازي اللي كان 

السبب!

طرد
مطرب مو »حامد« ربه انه 
صار مشهور والناس تعرفه 
هاألي���ام قاعد يحاچيهم في 
املجمع���ات التجارية بنفس 
خايس���ة.. اهلل يرح���م أيام 

زمان!

نفس
ممثل����ة كان����ت »أمنيتها« 
تشارك جنمة كبيرة بأعمالها 
لكنها طلعت في برنامج شبابي 
تتكلم عنه����ا من غير احترام 
وچنها نادية لطفي.. الشرهة 

على من شغلچ في هالعمل!

احترام

الشاعر الشيخ صباح الناصر يتوسط كرميته الشيخة هبة 
ود.يعقوب اخلبيزي وأم طالل

تنويه
ورد في تغطية مؤمتر »هاب« لالنتاج الفني 
الذي اقيم حتت رعاية الشيخة هبة صباح الناصر 
الصباح األربعاء املاضي والتي مت نشرها امس 
»اجلمعة« عن وجود الشيخة عالية الصباح حرم 
الشاعر الش���يخ صباح الناصر الصباح رئيس 
مجلس ادارة »هاب« ف���ي املؤمتر واتضح عدم 
وجودها حيث جمعت الصورة التي نشرت الشيخ 
صباح الناصر وكرميته الشيخة هبة ود.يعقوب 
اخلبيزي وأم طالل وليست الشيخة عالية الصباح 

كما ذكر، لذا اقتضى التنويه.

ترحيب بالفنانة القديرة مرمي الصالح التي لبت دعوتها حلضور االفتتاح

الفناناتان هدى اخلطيب وهيفاء حسني أمام عدسات املصورين

دبي.. تكرم حياة 
أم سوزان اعتبرت أن األولوية في السينما اليوم للشباب وأعربت عن فرحتها بتكريمها في مهرجان الخليج السينمائي الثالث

دبي � كونا: ثمنت الفنانة القديرة حياة الفهد تكرميها 
في مهرجان اخلليج السينمائي الثالث املقام حتت رعاية 
رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون الشيخ ماجد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم. وأضافت في تصريح ل� »كونا« ان 
هذه اجلائزة متثل لها الكثير كونها تأتي عن فليم »بس 
يا بحر« وهو من أوائل األفالم اخلليجية الناجحة. وقالت 
ان فناني اخلليج كانوا يطالبون مبن يرعى الس����ينما 
اخلليجية وان هذا األمر حتقق في امارة دبي من خالل 
هذا املهرجان. ودعت الفهد في هذه املناسبة الى االهتمام 
بالفنانن الش����باب، مش����يرة الى أن الشباب اخلليجي 
مثقف وواع وان اقامة مثل هذه املهرجانات مفيدة لهم 

وتوجد تنافسا شريفا بينهم. وحول امكانية قيامها بعمل 
سينمائي قالت الفنانة الفهد ان األمل معقود اآلن على 
جيل الشباب بأن يخطو خطوات في هذا االجتاه ومن ثم 

ستكون هناك امكانية ألخذ مثل هذه اخلطوة.
م����ن جانبه قال املخرج الكويتي حس����ن عبدال في 
تصريح مماثل انه يش����ارك في املهرجان بفيلم قصير 
اسمه »من يدري« بطولة الفنان ابراهيم احلربي والفنان 
حامد العريان وم����دة الفيلم 11 دقيقة تدور احداثها في 

الكويت.
يذكر املهرجان يتخلله تكرمي ثالثة من الفنانن الكبار 
واملتميزين لبصماتهم الواضحة في مسيرتهم الفنية وهم 

حياة الفهد من الكوي����ت ورزيقة الطارش من االمارات 
وخليل شوقي من العراق.

ويعرض خالل املهرجان 194 فيلما من 41 دولة على 
مدى أيامه السبعة. وتتربع االمارات على قائمة األفالم 
اخلليجية املعروضة باملهرجان حيث ستش����ارك ب� 36 
فيلما يليها العراق ب� 25 فيلما ثم السعودية ب� 24 فيلما 
وعمان بعشرة أفالم والكويت بثمانية أفالم والبحرين 
بستة أفالم. وجتدر االشارة الى ان املهرجان الذي يحظى 
بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون ويجري تنظيمه 
باالشتراك مع مدينة دبي لالستديوهات سيستمر حتى 

ال� 14 من الشهر اجلاري.

فخورة كوني أول مطربة خليجية تغني األوبرا

شمس: كليباتي الجريئة تقدم رسالة هادفة.. 
وال أبحث عن مال!

تضيف للعمل.
واوضحت الفنانة الكويتية ان مالبسها املثيرة 
للجدل في كثير من االحيان ترجع الى قضائها اغلب 
فترات حياتها ما بن اوروبا واميركا، مش���يرة الى 
انها تعشق تصميم األزياء وتسعى ألن حتقق فيها 

جناحات كبيرة.
وشددت شمس على اهتمامها بدراسة املوسيقى 
بالكونسرفتوار، وفي دول عدة مثل ايطاليا وفرنسا 
ولبنان، مش���يرة الى ان املوهبة مبفردها ال تكفي 
والبد من وجود دراسة خاصة ان تعلمها للموسيقى 

افادها كثيرا في مشوارها الغنائي.
واكدت انها لم تفكر عندما خاضت مجال الغناء 
في املكانة التي س���تحتلها او تصل اليها، مشيرة 
الى انها دخلت مجال الغناء من باب الهواية وليس 
الكتساب الرزق خاصة ان لديها اعماال جتارية تدر 

لها ربحا ماديا.
واوضحت ش���مس ان حبها للغناء منذ صغرها 
نابع من عشقها الشديد لس���يدة الغناء العربي ام 
كلثوم، مشيرة الى انها تؤدي اغانيها منذ ان كانت 
في املدرس���ة، حيث كانت تش���ارك في االحتفاالت 

املدرسية دائما.
وشددت على انها ليس لديها صداقات في الوسط 
الفني، خاصة ان هذا الوس���ط مليء بامور س���يئة 
كثيرة، مش���يرة الى انها حترص على اجللوس في 
الصالونات الصيفية والثقافية حتى تتعرف على 

كثير من األدباء واملثقفن.
واعربت الفنانة الكويتية بحسب موقع »ام بي 
سي« عن سعادتها وفخرها النها اصبحت اول مطربة 
خليجية تغني في االوبرا، خاصة انه فن راق ومتميز، 

لكن لالسف نفتقر ملثل هذا الفن في هذه االيام.
وكش���فت عن ان البومها اجلديد سيضم اغنية 
اوبرا، كما سيتضمن العمل اغنيات باللهجة املصرية 
واخرى خليجية، منها خمس���ة اعم���ال من تأليف 
عب���داهلل بوراس واحلان ناص���ر الصالح، وحتمل 

احداها عنوان »مجنونة«.
واوضحت انها تس���تعد للبدء بتصوير غالف 
االلبوم بطريقة حديثة وممي���زة، وكذلك تصوير 

ڤيديو كليب لعدد من اغاني االلبوم.
ورأت الفنانة الكويتية ش���مس انها تفضل ان 
يقوم رجل بعمل املاكياج اخلاص بها النه من شأنه 
ان يخرج وجهها على افضل حال، مشيرة الى انها 

تثق في ذوق الرجال في مثل هذه االمور.

دافعت املطربة ش���مس عن جرأة كليباتها بعد 
االنتقادات التي وجهت لها مؤخرا، مش���يرة الى ان 
كليباتها تقدم رسائل هادفة، سواء كانت سياسية 

او اجتماعية تخدم املجتمع وجتسد الواقع.
وفي الوقت نفسه شددت – في مقابلة مع برنامج 
»ليالي الس���مر« على قناة »أبوظبي« على انها لم 
تتجه الى الغناء بحثا عن املال لكنها تعلقت بالغناء 

وعشقته منذ ان كان عمرها خمس سنوات.
وقالت شمس: ال اخشى مما يتردد بشأن جرأة 
كليباتي الني اراها تقدم رس���ائل مهمة للمجتمع، 
خاصة انني احرص على ان يقدم كل كليب رسالة 

سواء كانت سياسية ام اجتماعية.
واضافت: دائما اقترح على مخزن كليباتي افكارا 
كثي���رة، خاصة اني درس���ت اعدادها ولدي وجهة 
نظ���ر حتترم في كثير من االعمال، واملخرج يتقبل 
توجيهاتي بصدر رحب، خاصة انه يعلم ان مالحظاتي 

شمس الكويتية

الزميلة د.نرمني احلوطي تهدي عميد كلية الفنون اجلميلة د.غسان حداد كتاب والدتها

الحوطي في »أيام عمان«: صورة المرأة 
في المسرح الكويتي هامشية وال تعكس الواقع

)أ.ف.پ(رئيس مهرجان اخلليج السينمائي عبداحلميد جمعة مرحبا بالفنانة القديرة حياة الفهد قبيل تكرميها في املهرجان

أحمد فهمي يفتح النار على تامر حسني
القاهرة ـ سعيد محمود

يبدو ان لقب »جنم اجليل« الذي 
يطلقه املطرب الشاب تامر حسني على 
نفسه يستفز عددا كبيرا من زمالئه 
في الوس���ط الفني فبعد ان هاجمه 
املطرب ايساف االس���بوع املاضي، 
هاجمه ايضا املط���رب احمد فهمي، 
مؤكدا انه ال يج���وز ان يطلق على 
نفسه هذا اللقب. واضاف فهمي انه 

ال يجوز ان يقارن تامر حسني نفسه 
بالنجم عمرو دياب خاصة ان عمرو 
دياب ميتلك مشوارا طويال ويستحق 

ان يطلق عليه لقب »الهضبة«.
عل���ى جانب آخ���ر ينتظر احمد 
فهمي عودة فريق���ه واما من خالل 
طرح ألبومه اجلديد مع اعضاء فريقه 
واما وذلك بعد ابتعاد 4 سنوات من 

العمل معا.

أحمد فهمي تامر حسني


