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أكد أنه لم يفصل أي عضو مؤسس لفرقة مسرح الخليج العربي

المزيعل: طردت وفد المجلس الوطني
لعدم التزامهم باالتفاق الذي بيني وبينهم!

واآلداب قائ���ا: اتص���ل بي قبل 
فترة وفد م���ن املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، وطلبوا 
مقابلتي، فسألتهم هل املقابلة ودية 
أم رس���مية؟ فردوا علي: ودية 
حبية، فقلت حس���نا، وتواعدت 
معهم في اليوم نفسه، وفوجئت 
بهم يطلب���ون مني كش���وفات 
وتقارير داخلية خاصة بالفرقة، 
فرفضت، وقمت بطردهم، ألنهم 
لم يلتزموا باالتفاق الذي بيننا، 
وهو ان اجللس���ة تك���ون ودية 
وليست رس���مية، باالضافة الى 
انهم جاءوني بكتاب ليس رسميا، 
ولي���س اصليا، بل كان »كوبيا« 
مختوم���ا بختم املجلس؟ فكيف 

ال يريدونني ان أطردهم؟
وبالنسبة لرأيه حول ما أثير من 
»حل« فرقة مسرح اخلليج بقرار من 
وزير االعام رد املزيعل قائا: حتى 
اآلن لم يصلني أي كتاب أو قرار بهذا 
الشأن، ومثل ما يقول املثل الكويتي 
»ال تبوق وال تخاف« فأنا لم أرتكب 
أي مخالفة جسيمة لكي أخاف، فأنا 
طبقت القانون داخل الفرقة فقط 
ال غير، ولم أرتكب أي جرمية لكي 
يحاسبني عليها القانون. وتساءل: 
مل����اذا قامت الدنيا علي ولم تقعد، 
حيث طبقت القوانني وفصلت كذا 
عضو أخطأوا، وح����ني كان منقذ 
السريع في السابق يفصل العديد 
أو يحولهم شرفيني  من االعضاء 

لم نسمع أحدا منهم تكلم؟

بذيئة على احد الفنانني، فأثناء 
جلوسي انا وهذا العضو في يوم 
من االيام في ديوانية الفرقة، ظهر 
مشهد في التلفزيون ألحد الفنانني 
النجوم الشباب، فقام هذا العضو 
وتلفظ على الفنان بألفاظ بذيئة 
ال تقال داخل مكان محترم مثل 
»املسرح«، فعندما وجهت اللوم 
والعتب له، فرد علي قائا: هذا 
الفنان ايراني ماذا تريد به! وبعد 
ذلك اجتمعت مع مجلس االدارة 
على الفور، واتخذنا قرار الفصل 
بحق ه���ذا العض���و ألنه تعدى 

حدوده بالكام.
واس���تطرد: هناك عضو آخر 
جاءني يطلب مني انتاج مسرحية 
له بتكلفة 15 ألف دينار، فكيف 
يريد مني ان ألبي طلبه الغريب 
هذا، ونحن كفرق مسرحية أهلية 
ميزانيتها السنوية ال تتعدى ال� 
16 ألف دين���ار، فهل يريدني ان 
أعطيه امليزانية السنوية كلها؟! 
فمن أين أدف���ع رواتب العاملني 
باملسرح والذين تصل رواتبهم 
الى 8 آالف دينار سنويا؟ فقمت 
وحولت هذا العضو كعضو شرفي 
الطويل  الفني  احتراما لتاريخه 
مع الفرقة، لكنن���ي فوجئت به 
يستخدم معي أسلوب التشهير 

والسخرية مني.
واس���تذكر املزيعل احلادثة 
الغريب���ة التي تع���رض لها من 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 

 مفرح الشمري
استنكر رئيس مجلس ادارة 
فرقة مسرح اخلليج العربي أسامة 
التي  املزيعل احلملة الشرس���ة 
تعرض لها ف���ي الفترة االخيرة 
بعد فصله لبعض أعضاء الفرقة 
البع���ض اآلخر منهم  وحتويل 

كأعضاء شرف.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مساء امس االول في 
مقر الفرقة، حيث قدم فيه العديد 
من االدلة واملستندات التي تثبت 

صحة اجراءاته.
وفي بداية حديثه قال املزيعل: 
بصراحة حتى اآلن ال أعرف سببا 
لهذه احلملة الشرس���ة التي بدأ 
البعض يش���نها حولي وحول 
الفرق���ة، ه���ل ألن االنتخاب���ات 
ملجلس ادارة الفرقة اقتربت وال 
يريدون لي االستمرارية كرئيس 

أم ماذا؟
متسائا: هل يريدون استبدالي 
برئي���س آخر، ألنن���ي ال أرتدي 
الغترة والعقال مثا؟ فهل رئاسة 
الفرق االهلية اآلن أصبحت بارتداء 
الغترة والعقال ومعاملة االعضاء 

بفوقية وتعال؟
وتاب���ع: ال يوجد مب���رر أبدا 
لتهجم بعض االعضاء املفصولني 
أو احملولني الى اعضاء ش���رف 
بالتهج���م عل���يَّ أو على مجلس 
ادارة الفرقة اطاقا، ألننا نسير 
وفق الائحة والقوانني املوجودة 
داخل الئحة الفرقة، والتي يقرها 
ايضا املجل���س الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب، ولم نفصل 
االعضاء املؤسسني على حسب 

ما ادعى البعض.
وأضاف: كيف ال نفصل اعضاء 
تخلفوا عن س���داد االشتراكات 
الس���نوية للعضوي���ة، وهناك 
مادة صريحة وواضحة من مواد 
الفرقة تنص على انه يحق لرئيس 
الفرقة فصل أي عضو تخلف عن 
سداد اشتراكه، وهذا البند يطبق 
على اغلبية االعضاء الذين قمت 

بفصلهم.
قال: كي���ف ال تريدونني أن 
أفص���ل عضوا تط���اول بكلمات 

إبراهيم النوح يتوسط صالح معاوية ويوسف العميري أثناء املؤمتر

جانب من احلضور في مقدمتهم عدد من سفراء الدول العربية

رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني يوسف العميري

تحت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم وبحضور عدد كبير من السفراء واإلعالميين

كشف النقاب عن القمر الصناعي »كويت سات« 
في ملتقى اتحاد اإلذاعات العربية الـ 11

عملية االنتاج العربي لتبادل 
اخلبرات واالفكار التي من شأنها 
ان تثري االعام العربي وحتقق 
االمناء املرجو، مشيرا الى ان 
من اهم اجنازات اللجنة العليا 
لش���ؤون االعام انش���اء بنك 
املشاريع معتمدة على مكتبها 
التنفي���ذي واملنتدى االعامي 
وورش العمل لتعريف اجلميع 
باالنتاجات العربية، وقال: نعد 
حاليا لدليل سنوي سيصدر 
2011 وهو عبارة عن بانوراما 
العربي بكل  ش���املة لانتاج 

تفاصيله.
النوح  ابراهيم  اكد  بدوره، 
الوكيل املساعد للشؤون املالية 
ف���ي وزارة االعام  واالدارية 
النفط ووزير  وممثل وزي���ر 
االعام الشيخ احمد العبداهلل ان 
الكويت تضع رقابة صارمة على 
القنوات الفضائية، خصوصا 
اذا كان ما تقدمه ال يرقى الى الذوق العام وكش���ف عن 
بدء دراسات جادة الطاق قمر صناعي في الكويت باسم 
»كويت س���ات«، وقال: لقد اتت خطوة القمر الصناعي 
الكويت���ي بعد تقييم الوضع في الوطن العربي، ويأتي 
في اطار حماية االنتاج العربي وكذلك حماية ابنائنا من 

اي مواد اعامية رديئة.

ش���ركة بالتعاون مع »الكيبل« مهمتها توزيع االعمال 
الدرامية على احملطات الفضائية وحصول هذه الشركة 
عل���ى توكيل من مدينة االنت���اج االعامي والتلفزيون 

املصري وشركة صوت القاهرة.
من جانبه، اكد ص���اح الدين معاوية رئيس احتاد 
االذاعات العربية على اهمية التقاء االطراف الفاعلة في 

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية وزير النفط ووزير 
االعام الش���يخ احمد العبداهلل 
وبدعوة من احتاد املنتجني لدول 
اخلليج، افتتح صباح امس ملتقى 
احتاد االذاعات العربية - اجتماع 
اللجنة العليا لشؤون االعام ال�11 
في فندق هوليدي ان الس���املية 
بحضور عدد كبير من س���فراء 

الدول العربية واالعاميني.
البداية، حت���دث رئيس  في 
احتاد املنتجني اخلليجيني يوسف 
العمي���ري قائا: لقد اخذنا على 
عاتقن���ا منذ انش���اء االحتاد ان 
نتواجد في جميع احملافل الدولية 
وش���اركنا في ع���دة مهرجانات 
كان آخرها االعداد واملش���اركة 
 ف���ي مهرج���ان »كلن���ا في حب 
الكوي���ت 5« ال���ذي ش���هد اكبر 
تظاهرة ثقافية وفنية في الوطن 

العربي.
واضاف: اليوم تكللت مسيرة احتاد املنتجني اخلليجيني 
من خال دعوة اللجنة العليا لاعام التي جتتمع الول 
مرة على ارض الكويت وذلك حتى نؤكد ان االحتاد عربي 
الهوية خليجي اجلنسية، ملمحا الى انهم انشأوا صندوقا 
لدعم املنتجني واملش���اركة في متويل اعمالهم من خال 
بعض رجال االعمال واحملطات الفضائية وكذلك انشاء 
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