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ممثل قاعد »يشكي« احلال حق 16
ربعه ان املخرجني حاكرينه بأدوار 
معينة مع ان���ه عنده قدرات فنية 
كبيرة مثل ما يقول ويقدر يسوي 
أي دور.. احلني زين يشغلونك بعد 

تبي تتشرط!

ممثلة »حست« انها انكشفت 
ج����دام املنتج����ني واملخرجني 
بأنها صاحبة مشاكل والدليل 
انه محد فيهم طلبها تشتغل 
معاه حتى لوضيفة ش����رف.. 

تستاهلني!

أدوار مشاكل
مخرج ما فادته جتاربه السابقة مع 
زمالئه بالساحة الفنية وشلون يتعامل 
معاهم هاأليام متهاوش مع منتج عمله 
اليديد بسّبة ان هاملنتج تدّخل بعملية 
الريال حريص على  املونتاج.. شفيها 

شغله ليش تهاوشت معاه!

هوشة

هل تفّك مي حريري حصار غزة؟

ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 13

ليلة الحفني للموسيقى العربية بـ »ألف ليلة«

صفاء عامر دافع عن تصريحاته بأن الحجاب ال عالقة له بالدين

 حنان ترك تطالب مؤلفًا مصريًا بالتراجع
عن وصف الحجاب بالعادة البدوية

طالبت الفنانة المصرية حنان 
المؤلف محم���د صفاء عامر  ترك 
بالتراجع ع���ن تصريحه االخير، 
ال���ذي قال في���ه ان الحجاب عادة 
بدوي���ة ولي���س له اس�����اس في 
القرآن او الس���نة، في الوقت الذي 
المؤلف عن تصريحاته  دافع فيه 
بتأكيد دراسته الصول التشريعات 

االسالمية.
وفي تصريحات لل� »ام.بي.سي«، 
اك���د عامر ان���ه ل���م يتراجع عن 
تصريحاته التي ادلى بها في اثناء 
اس���ت�ضافته في نادي »روتاري« 
الحج���اب ليس فريضة  ان  حول 
شرعية وليس س���نة نبوية، بل 
هو مجرد ع���ادة بدوية ليس اكثر 
او اقل وان الحجاب ليس له عالقة 

بالدين.
واض���اف عامر انه ق���ال رأيه 
الى  المس���تند في���ه  الش���خصي 
التشريعات  العليا في  دراس���اته 
االس���المية، متابعا »ل���ن اتراجع 
عن هذه التصريحات، كما طالبني 
البعض، اليماني العم��يق بها وال 
احد يس���تطيع ان ي��سيطر على 
قناعاتي، ومع احترامي لرجال الدين، 
وكل محجبة سواء في الوسط الفني 
او غيره، فأنا انس���ان مسلم عاقل 

وعلى دراية بما اقول«.
م���ن جانبه���ا، اك���دت الفنانة 
حنان ترك انها اندهش���ت من هذه 

التصريح���ات »ألنها ال تخرج من 
مؤل���ف كبير مثل االس���تاذ محمد 

صفاء عامر«.
واضافت »اعتق���د انه قد خانه 
التعبير، وبصفة عامة، فأنا حزينة 
على هذه التصريحات، ألن الحجاب 
ال جدال فيه وفرضه اهلل سبحانه 
وتعالى وسنة الرسول ژ، وليس 
عادة بدوية كما قي���ل ان المؤلف 

صرح به«.
في الوقت الذي قالت فيه الفنانة 
المعتزلة شمس البارودي ان هذه 
التصريحات تدين المؤلف المصري 
بش���كل كبير، متوقع���ة تعرضه 
للهجوم قائلة ان »تصريحاته تسيء 
الى الحجاب الذي يجله اهلل سبحانه 
وتعالى وامرنا به وذكر في القرآن 

الكريم«.
اما الفنانة س���هير البابلي فقد 
استنكرت هذه التصريحات بشكل 
كبير، مؤكدة ان امر الحجاب ليس 
عليه جدل، فهو رداء الستر للمرأة 
المسلمة، وتساءلت البابلي قائلة: 
من ق���ال ان الحجاب عادة بدوية؟ 
وهل القرآن والسنة يستندان الى 

العادات؟
واش��ارت الباب��لي الى قول رسول 
اهلل ژ في حدي���ثه ال��شريف »ان 
المرأة اذا بل��غت المحيض لم يصلح 
ان يرى من��ها اال هذا وهذا، واشار 

الى وجهه وكفيه«.

مفرح الشمري
ليل����ة أصال����ة.. وط����رب.. 
وسلطنة.. أحيتها فرقة احلفني 
للموسيقى العربية مساء أمس 
األول على خشبة مسرح الدسمة 
ضمن أنشطة مهرجان املوسيقى 
ال����� 13 الذي ينظم����ه املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وسط حضور جماهيري غفير 
العربية  من مختلف اجلاليات 
الذين اكتظت بهم صالة املسرح 
فتابعوا األمسية وقوفا لروعة 
ما قدمته الفرقة من مقطوعات 
موسيقية أصيلة وأغان لكبار 
مطرب����ي الزمن اجلميل فكانت 

ليلة من ألف ليلة.
بدأت األمسية بكلمات رقيقة 
من املذيع����ة حبيبة العبداهلل 
حيث قدمت نب����ذة مختصرة 
عن فرقة احلفني للموس����يقى 
التي أسستها املوسيقية الكبيرة 
د.رتيبة احلفني وأطلقت عليها 
اس����م والدها الراح����ل محمود 
أحمد احلفني أح����د أهم رواد 
املوس����يقى في مصر والعالم 
العربي، وبعدها قدم املايسترو 
عبداحلمي����د عبدالغفار ومعه 

فرقته املوسيقية التي كان من 
بينها عازف آلة العود هش����ام 
عص����ام وعازف آل����ة القانون 
محمود عامر وعازف آلة الكمان 
د.ايهاب عبداحلميد والذين قدموا 
تقاسيم رائعة من خالل آالتهم 
املوسيقية ببراعة وإتقان، نالت 

استحسان احلضور.

يا هلي

الكويت  وتقدي���را لدول���ة 
وش���عبها عزف���ت الفرقة في 
فقرتها األولى أغنية »يا هلي« 
التي حلنها الكويتي عبداحلميد 
الس���يد وكت���ب كلماتها وليد 
الفرقة  جعفر وأداها ك���ورال 
بإتق���ان مبش���اركة اجلمهور، 
ومن املعروف انها أغنية للراحل 
العندليب األس���مر عبداحلليم 
حافظ، وم���ن ثم غنى املطرب 
أحمد إبراهيم منفردا كوبليهات 
مختارة من بعض أغاني املطرب 
الراحل محمد عبداملطلب منها 
»مابيسألش عليا أبدا« و»ساكن 
في حي السيدة« و»يا حاسدين 
الناس«، و»حلوين« بشكل جميل 
استحق عليه التصفيق احلار 

من احلضور، كما شدا بأغنية 
»األرض بتتكلم عربي« لسيد 
مكاوي والتي حركت مش���اعر 
اجلمي���ع خصوصا انها حتمل 
بني طياته���ا كثيرا من املعاني 

القومية واالعتزاز باألرض. 
واستغل املطرب أحمد ابراهيم 
وجوده بني جمه���ور الكويت 
فأنشد أغنية »ابعاد« التي كتبها 
الشاعر الراحل فايق عبداجلليل 
املهنا وغناها  وحلنها يوسف 
فنان العرب محمد عبده حيث 
قدمها ابراهيم بصورة جميلة 
ملا ميتلكه من قدرات صوتية 
خاص���ة مؤكدا انه كان معجبا 
بها منذ صغره حس���ب قوله 
قبل غنائها. ثم قدم كوبليهات 
مختارة من أغاني كوكب الشرق 
بعنوان »كلثوميات« منها »من 
الشوق رس���ول بيننا« و»هل 
رأى احلب سكارى« و»القمر من 
فرحنا« و»يا أغلى من أيامي«

يا دارنا يا دار

وبع���د غي���اب طويل عن 
الغناء اطل���ت املطربة نادية 
الذي  مصطفى على اجلمهور 

اس���تقبلها بح���رارة النها من 
اللواتي لم ينجرفن  املطربات 
وراء اغاني هذه االيام السريعة 
فغنت »يا دارنا يا دار« كلمات 
الراحل احمد مشاري  الشاعر 
الراحل  العدوان���ي وأحل���ان 
رياض السنباطي كإهداء منها 
الى الشعب الكويتي الذي تكن 
له كل محبة وتقدير، ومن ثم 
قدمت »بكل لغات العالم« كلمات 
الشاعر الكويتي احمد الشرقاوي 
وأحلان يوس���ف املهنا وسط 
تفاعل كبير من احلضور الذين 
متايلوا على كلماتها الساحرة 
وحلنها اجلميل خاصة انها من 
التي صنعت شهرتها  االغاني 
في اخلليج واحلقتها بأغنية 
ال���ودع« للفنان  »يا ضاربني 
الراح���ل محمد فوزي وبعدها 
غنت »الصلح خير« وشاركها 
اجلمهور ترديد كلماتها اجلميلة 
واملعب���رة خصوص���ا بنات 
جنس���ها اللواتي كن يتمايلن 
وهن جالسات ومن ثم غنت من 
جديدها »كان مالي«، هدية منها 
للجمهور واحلقتها بأغنية »انا 
قلبي دليلي« التي قدمتها باتقان 

وثقة البعد احلدود لدرجة ان 
املايسترو عبداحلميد عبدالغفار 
صفق لها مع اجلمهور فشكرته 
نادية وشكرت جمهورها على 

هذا التفاعل.

سالمات

واختتمت مصطفى وصلتها 
بأغنيتها املشهورة »سالمات« 
لينقلب املسرح »فوق حتت« 
حيث كان اجلميع ينتظر هذه 
االغنية التي يحفظها الصغير 
والكبي���ر لتقدم بعدها دويتو 
مع املط���رب احمد ابراهيم من 
خالل اغنية »يا سالم على حبي 
وحبك« التي تغنى بها الراحل 
فريد االطرش مع شادية وناال 

استحسان اجلميع.
يذكر انه حضر ليلة فرقة 
احلفني للموسيقى العربية األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
ووزير االعالم االسبق محمد 
ابواحلسن والسفير املصري 
طاهر فرحات وعدد كبير من 
اعضاء الس���لك الديبلوماسي 

املعتمدين بالكويت.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت الفنانة مي حريري عن أنها سجلت مع 
مدير أعمالها إيلي مندلق لتسافر على منت باخرة 
املساعدات اإلنسانية لدعم أهالي غزة وهي بانتظار 
املوافقة، كما تستعد مي للسفر األسبوع املقبل الى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لتحل ضيفة في 15 
و16 اجلاري على برنامج »صدى املالعب« باحللقات 

اخلاصة باملونديال مع اإلعالمي مصطفى األغا على 
قناة ال� »ام بي سي«.

وكانت الفنانة وضعت صوتها على أغنية جديدة 
حتمل عنوان »خطي مس���كر« من كلمات الشاعر 
فارس اسكندر وأحلان امللحن سليم سالمة وتوزيع 
عمر صباغ ومن املقرر إصدارها في نهاية مونديال 

كأس العالم في جنوب أفريقيا.

مي حريري

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

بدر الرفاعي ومحمد ابواحلسن والسفير املصري طاهر فرحات في مقدمة احلضور

نادية مصطفى متحدثة للزميل مفرح الشمري احمد ابراهيم

حنان ترك

تستضيف الفنانة يسرا في حلقة 
اليوم من برنامجها اجلديد »بالعربي 
مع يسرا« مجموعة من عمالقة الفن 
والغناء في مص���ر والوطن العربي 
منهم: بحسب »اليوم السابع« سلطان 
الرومانسية عبداهلل الرويشد ومن 
السعودية محمد عبده ومن تونس 
لطفي بوشناق والشاب خالد، باالضافة 
الى املوسيقار عمر خيرت وعبده داغر 
واملطرب وامللحن الس���وري صباح 
فخري ومن لبنان مرس���يل خليفة. 
وتناقش يسرا في احللقة موضوع 
األغاني العربية وتطوراتها واشكالها 
في العال���م العربي. البرنامج تقدمي 
الفنانة يس���را واخراج مروان حامد 

وانتاج فادي فهيم.

»بالعربي«
الرويشد 

»مع يسرا«

)انور الكندري(نادية مصطفى

يسرا


