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صورة جماعية ملجلس اإلدارة بعد فوزهم بالتزكية

بعد فوز مجلس إدارة »الفنانين الكويتيين« السابق بالتزكية

عبدالعزيز المفرج: مقر خاص للجمعية قريبًا
مجلس اإلدارة

 الجديد
عبدالعزيز املفرج ـ رئيسا.

بندر املطيري ـ أمني السر.
سعاد اخلليفة ـ أمني الصندوق.

سليمة بوكنان ـ عضوا.
غنام الديكان ـ عضوا.

د.بندر عبيد ـ عضوا.
جنم العميري ـ عضوا.

 مفرح الشمري
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان 
عبدالعزيز المفرج »شادي الخليج«، انه سيلتقي وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي في غضون االيام المقبلة 
وذلك لمناقش���ته في موضوع شراء قطعة ارض للجمعية حتى 

تكون مقرا خاصا بها متمنيا ان يتحقق ذلك قريبا.
جاء هذا االعالن في اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الفنانين 
الكويتيين الذي عقد في 22 الجاري وحضره مجموعة كبيرة من 
الفنانين وفيه تمت تزكية مجلس ادارة الجمعية السابق ليفوز 
بانتخاب الجمعية بعد ان استعرض المفرج اهم االنجازات التي 

قام بها مجلس االدارة من اجل خدمة الفن.
وتمنى المف���رج تكاتف وتعاون الجميع في س���بيل تحقيق 
اهداف الجمعية التي تسعى اليها متمنيا التوفيق من المولى اهلل 
عز وجل لخدمة اعضاء الجمعية والوطن الغالي في ظل القيادة 

الحكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

 34 عرضًا مرشحة لم ترق إلى المستوى األدنى من القيمة الفكرية والجمالية وكانت مخيبة لآلمال

يبدأ تصويره الشهر المقبل بمشاركة أكثر من مائة ممثل

الجمهور طالب مهدي باالبتعاد عن مالك

أعضاء المجلس التنفيذي يقررون إلغاء إقامة الدورة 
الثانية لمهرجان الهيئة العربية للمسرح في تونس

يوسف رزق متهم بسرقة »ساعة الصفر«

وائل جسار: »غريبة الناس« في »قسمة ونصيب«
بيروت ـ ندى سعيد

أحيا الفنان وائل جس���ار الس���هرة 
السادسة من برنامج »قسمة ونصيب« 
ال� »ال.بي.س���ي«، فغنى  على شاش���ة 
وحتدث في احلب، وفي معنى االرتباط 

والزواج.
»غريب���ة الناس«، »بتوحش���يني«، 
و»مهما تقولوا« أغنيات رومانسية رددها 
اجلمهور، وكذلك مشتركو ومشتركات 
البرنامج مع وائل، الذي حتدث عن زواجه 
بعد قصة حب عاصفة بينه وبني زوجته 
احلالية، متمنيا أن يستمر احلب بينهما، 
ومشيرا الى أنه رزق مبولودة جميلة هي 

نعمة من عند اهلل.
جس���ار أكد أن الثقة املتبادلة، وعدم 
الغي���رة العمياء، وعدم االس���تماع الى 
اآلخرين والسماح لهم بالتدخل عوامل 
أساسية الستمرارية الزواج، ولالبتعاد 

عن املشاكل.
وبعد تصعيد أعض���اء جلنة احلكم 
املؤلفة من رميا جنيم، رندا املر، وستافرو 
جبرا في البرامي السابق، أخذ مشتركو 

ومشتركات »قسمة ونصيب« بنصائح 
اللجنة، وخففوا من نزاعاتهم، فوفروا جوا 
من الوئام والوفاق خالل هذا األسبوع، 
لكن اجلمهور املتاب���ع للبرنامج طالب 
املش���ترك مهدي باالبتعاد عن مالك، من 
خالل عدد كبير من رسائل ال� sms التي 
وصلت الى البرنامج، واعتبر أن مهدي 
يتصرف بتأثير من مالك، ويختلف مع 

زمالئه الشباب بسببها.
في ختام الس���هرة، غادرت املشتركة 
منال من تونس بعد حصولها على أدنى 
نسبة من تصويت اجلمهور وجلنة احلكم 
15.61% مقابل 20.30% لفاطمة من األردن، 

و64.09% لدعاء من مصر.
أما التسميات اجلديدة في هذا البرامي 
فكانت من نصيب الش���باب، واختارت 
الصبايا مهدي مبع���دل ثالثة أصوات، 
هيثم مبعدل صوتني، ربيع أيضا صوتان، 
ويحيي صوت واحد، مما لفت نظر أعضاء 
جلنة احلكم الى أن تسميات الصبايا متت 
وفق عملية تصفية حسابات بينهن، كما 

أشارت كل من املر وجنيم.

دمشق ـ هدى العبود
ش���ن الكاتب الدرامي السوري مازن طه 
هجوما الذعا على مواطنه املخرج يوس���ف 
رزق متهما إياه بسرقة نص مسلسل »ساعة 

الصفر«.
ويتألف املسلس���ل من 30 حلقة وسيبدأ 
بتصويره خالل شهر يناير املقبل على مدى 
ثالثة أشهر، ويجمع العمل أكثر من مائة ممثل 
من بينهم فنانون كب���ار مثل منى واصف، 
نضال سيجري، وفاء املوصلي، نادين، وميالد 

يوسف.
وكان الكاتب هاني السعدي أبدى استياءه 
من الطريقة التي مت بها تنفيذ مسلسل »سفر 
احلجارة«، معلنا براءته من املسلسل، وانقطاع 
التع���اون بينه وبني املخرج يوس���ف رزق. 
ومسلسل »سفر احلجارة« الذي كتبه السعدي 
وأخرجه رزق عرض ألول مرة في شهر رمضان 

املاض���ي، وهو عبارة عن دراما اجتماعي���ة تبدأ أحداثها مع العام 
2001، وتدور حول عودة شاب فلسطيني إلى وطنه بعد دراسته 
الطب في لندن ليفاجأ باستشهاد أخيه واغتصاب شقيقته على يد 
عدد من الش���بان، ويتطرق املسلسل إلى االنتفاضة الفلسطينية، 

والعدوان اإلسرائيلي على غزة 2008.
وأكد طه أنه سيلجأ للقضاء السوري لكي يستعيد حقه املسلوب 
� على حد تعبيره � مشيرا إلى أن رزق قام بتشويه نص العمل في 

اخلطوة األولى قبل أن يسجله باسمه في غرفة 
صناعة السينما والتلفزيون السورية.

وقال طه: املخرج يوسف رزق طلب تعديل 
املسلس���ل في أكثر من مناسبة لتقوية دور 
يلعبه ابنه س���ليمان رزق، كما طلب إضافة 
محور جديد يتعل���ق مبرض االيدز وعندما 
رفضت ذلك قام هو بالتعديل، واكتش���فت 
ذل���ك باملصادفة عندما ب���دأ تصوير العمل، 
حيث نقل بعض املمثلني املشاركني بالعمل 

صورة ما جرى.
وعادة ما يتناول رزق في أعماله قضية 
مرض اإليدز إذ سبق أن تطرق إليها في أعمال 

عدة منها جنون العصر واخلط األحمر.
واتهم الكاتب الدرامي املخرج واملنتج رزق 
برفضه منحه بقية أجره بحجة أنه قام بتعديل 
50% م���ن النص، وأضاف: ل���دي مفاجأة له 
لم يكن يضعها بحسبانه وهي أني سجلت 
النص في دائرة حماية امللكية، ولدي وثيقة إيداع رسمية حتمل 

رقم 10937 تاريخ 2009/12/23.
يذكر أن يوسف رزق هو مخرج وفنان سوري ولد في املشتي 
عام 1954، وأخرج العديد من األعمال الفنية واملسلسالت السورية، 
تزوج مرتني وله من الزوجة األولى ولد واحد ومن الزوجة الثانية 
أيضا ولد واحد كما س���بق أن عمل مساعدا لعدد من أهم مخرجي 

السينما املصرية.

خالد حسين
صرح د.نبيل الفيلكاوي نائب رئيس الهيئة العربية 
للمسرح بأنه في ظل التراجع الكبير والوهن والفتور 
الذي اصاب املسرح في الوطن العربي ونظرا لضعف 
العروض التي ترشحت للمسابقة الرسمية، تقرر إلغاء 
الدورة الثانية ملهرجان املس����رح العربي الذي كان من 
املق����رر إقامته في تونس الش����هر املقبل، وقد اصدرت 

الهيئة بيانا بهذا اخلصوص جاء فيه:
ملا كانت مبادرة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن 
محمد القاس����مي عضو املجلس األعلى لدولة اإلمارات 
حاكم الشارقة، الداعية لتأسيس الهيئة العربية للمسرح 
تهدف للمساهمة الفاعلة في االرتقاء باحلركة املسرحية 
والعمل على تعزيز اجلهود املبذولة للنهوض باملسرح 
في الوطن العربي، وضعت الهيئة جملة من التصورات 
واخلطط والبرامج واآللي����ات الكفيلة بتفعيل أهدافها 
النبيلة وغاياتها السامية وفق تطلعاتها لتأمني وجود 
مسارح عربية، حيوية، ومتنوعة تكون فاعلة ومتفاعلة 
مع واقع مجتمعاتها ومقوم����ات احلياة العربية فيها. 
وعلى هذا األساس وقع تأسيس مهرجان املسرح العربي 
باعتباره آلية تنش����يط مسرحي، قد متكن املسرحيني 
العرب من تتويج جهودهم في البحث والعمل واالجتهاد 
والتجري����ب واإلنتاج، وتكون مناس����بة لالحتفاء بهم 
واالحتفال بإبداعاتهم وعرضها على اجلمهور هنا وهناك 
على امتداد اخلارطة العربية في موعد ثابت ومتواتر 

سنويا، أطلقت عليه »اليوم العربي للمسرح«.
واستعدادا لتنظيم الدورة الثانية للمهرجان واليوم 
العربي للمس����رح في الفترة ما بني 10 و16 يناير 2010 
متت تلبية رغبة ومقترح رئيس مركز الهيئة بتونس 
إلقامة الدورة الثانية للمهرجان بها مشاركة ومساهمة 
من الهيئة في االحتفاالت مبئوية املس����رح التونس����ي 

الشقيق.
وبناء على اس����تعداد وزارة الثقافة واحملافظة على 
التراث لدعم املهرجان، وأخذا مبقترحات املركز التونسي، 
وافقت الهيئة على تخصيص الدورة الثانية ملس����ارح 
الهواية من الشباب، حتى يتميز املهرجان ويتفرد ويولي 
عنايته إلى املس����تقبل والقادم، ولهذا الغرض وضعت 

الدورة حتت عنوان »شباب.. شغف.. مسرح«.
وبحث����ا من الهيئ����ة عن كل ما من ش����أنه أن يحفز 
النفوس ويشحذ الهمم ملزيد من البذل واالجتهاد والعطاء 

فقد أقرت تنظيم مسابقة بني الفرق املشاركة ورصدت 
لها س����بع جوائز ذات قيمة مالية ومعنوية ليتنافس 
املتس����ابقون على نيلها بتونس فيما بني 10 و16 يناير 
2010، وتكليف الفنان املنصف السويسي، نائب رئيس 
الهيئة ورئيس مركزها بتونس بإدارة املهرجان وبالتالي، 
مت اتخاذ كل اإلجراءات واالس����تعدادات إلقامة الدورة 
الثانية وتنظيمها بتون����س، وكلف املجلس التنفيذي 
للهيئة جلنة لفرز وانتقاء العروض العربية املرشحة 
للمشاركة في املهرجان ومسابقته، إال أن معظم العروض 
املرشحة )34 عرضا(، لم ترق إلى املستوى األدنى من 

القيمة الفكرية واجلمالية، وكانت مخيبة لآلمال.
وأمام هذا الوضع املؤسف، وبعد الدرس والتحليل، 
توصل أعضاء املجلس التنفيذي للهيئة إلى اتخاذ قرار 
صعب وجريء وحاسم يقضي بإلغاء إقامة هذه الدورة، 
والدعوة لضرورة اإلس����راع بدراس����ة أوضاع مسارح 
الهواية في الوطن العربي وإصالحها بالعمل اجلاد على 

انتشالها مما أصابها من وهن وفتور وتراجع مفزع ال 
يليق بسمعة ومستوى مسارحنا العربية، على أن يتم 
االستعداد من اآلن إلقامة الدورة في موعدها السنوي 
10 يناير 2011، إذا  توافرت الش����روط املوضوعية، ومت 
حتفيز إنتاج عروض تتسم باجلمالية والعمق الفكري، 

تكون جديرة باالحتفاء واالحتفال بها مهرجانيا.
وإذ تعتذر الهيئة ألصحاب األعمال املقبولة من بني 
األعمال املرش����حة والتي تعتبر استثناء للقاعدة فإنها 
تهيب بجميع مراكز الهيئة العربية للمسرح الى العمل 
على استكشاف القدرات واإلمكانات واملواهب القادرة 
على تثوير الواقع املس����رحي وإيجاد البدائل املغايرة 

واملغيرة للراهن البائس إلى قادم مشرق.
وتعلن الهيئة أنها ستقيم االحتفالية السنوية باليوم 
العربي للمسرح في موعدها بتونس مشاركة للمسرح 
التونسي احتفاءه مبئويته، وتقديرا منها لكل رجاالته 

من املبدعات واملبدعني.
ولهذا اختارت الهيئة أن تكرم هذه الس����نة الفنانة 
التونسية منى نور الدين، بينما كلفت الكاتب املسرحي 
املتميز عز الدين املدني بتحرير كلمة الفنان املسرحي 
العرب����ي وإلقائها بنفس����ه ف����ي يوم املس����رح العربي 

بتونس.
وانتهى البيان بتمني الوصول مستقبال إلى استخدام 
فواعل جديدة في عملها وإسهامها اإلصالحي للكينونة 

املسرحية العربية.
يذكر ان الهيئة العربية للمسرح حددت يوم العاشر 
من الشهر األول من كل سنة، تاريخا ثابتا إلقامة املهرجان 
وقد تولى الفنان العربي اللبناني يعقوب الش����دراوي 
إلقاء الرسالة األولى للمسرح العربي مبدينة الشارقة في 
العاشر من يناير 2008، وفي السنة التالية 2009 كان من 
املقرر إقامة الدورة األولى للمهرجان بالقاهرة في نفس 
املوع����د، ولكن ظروف حرب العدوان على غزة فرضت 
تأجيل موعده من 10يناير إلى 6 مايو 2009، حيث تولت 
الفنانة سميحة أيوب إلقاء كلمة اليوم العربي للمسرح، 
ومت تكرمي الفنان املخرج أحمد زكي، وقد نظمت الهيئة 
الدورة األولى للمهرج����ان بالقاهرة، علما بأن املجلس 
التنفيذي للهيئة قد سجل في تقييمه للدورة استياءه 
لضعف أكثر العروض املس����رحية املش����اركة وتراجع 
املستوى العام، آمال في تدارك الوضع مستقبال واحلصول 

على أعمال مسرحية أكثر نضجا فنيا وفكريا.

د.نبيل الفيلكاوي

يوسف رزق

وائل جسار أثناء البرنامج

اجلهود اللي قاعد يبذلها 
سالم كرم مدير ادارة الرصد 
بقطاع األخبار في متابعة 
كل ما يب���ث عبر القنوات 
االخرى تس���تحق الشكر 
والثناء.. عساك ع القوة!

رصد
ممثلة ما »حمدت« ربها 
بعد الشهرة اللي وصلتلها 
واول ش���ي سّوته خلعت 
اللي س���اعدها  زوج�����ها 
وايد في مش����وارها الفني.. 

صچ ما تستحني!

خلع
منتج ما كان »عادل« مع 
فريق عمله بعدما خصم من 
اجورهم بسّبة ازمته املالية 
املفاجئة مث���ل ما يقول.. 
الشرهة على اللي يشتغل 

معاك مرة ثانية!

أزمة


