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روبي تتسبب في أزمة مرور بالقلعة
القاهرة ـ سعيد محمود

تس���ببت الفنانة روبي في حالة م���ن االرتباك والزحام في 
منطق���ة القلعة وذلك خالل تصوير اول مش���اهدها في فيلمها 

اجلديد »الشوق«.
فقد التف حولها اجلمهور فور ظهورها في احد الش���وارع 
مبنطقة القلعة حيث تهافت عليها اجلميع ملشاهدتها والتصوير 

معها مما تسبب في ازمة مرورية استمرت اكثر من ساعتني.
ويشارك روبي في الفيلم الذي تعود به للسينما بعد غياب 
عامني، شقيقتها كوكي، وتدور احداث الفيلم في احدى املناطق 
العشوائية، ويعرض للكبت العاطفي واجلسدي عند الشباب، 
باالضافة لتأخر س���ن الزواج، مما ينتج عنه انتش���ار حوادث 
التحرش واالغتصاب، والفيلم من اخراج خالد احلجر، ويشارك 
فيه سوس���ن بدر ومحمد رمضان واحمد كمال ودعاء طعيمة، 

ومن تأليف سيد رجب.

روبي

كتب »النقد« بمعهد »المسرح« تحرج »التعليم العالي«

مفرح الشمري
كشفت مصادر ل� »األنباء« عن تضارب كتب املعهد العالي للفنون املسرحية 
اخلاصة في جداول االمتحانات لقسم النقد واألدب املسرحي حيث انها وضعت 
على أس����اس غير صحيح وحترج وزارة التعليم العالي حس����بما ذكرت تلك 
املصادر، واضافت: مس����ألة تضارب الُكتب بدأت منذ 17 مارس املاضي عندما 
انتهت مدة التعاقد مع د.أس����امة أبوطالب ليستمر الوضع كما هو عليه دون 
توزيع مواده على أعضاء هيئة التدريس بقسم النقد واألدب املسرحي وذلك 
بسبب احملاوالت القناع املسؤولني في وزارة التعليم العالي للتمديد له ولكن 

دون فائدة لتكبر املش����كلة التي تكمن 
في املراسالت التي متت بني عميد املعهد 
العالي للفنون املسرحية ورئيس قسم 
النقد واألدب املسرحي د.علي العنزي 
بوضع جداول االمتحانات ورس����ائل 
التخرج لقسم النقد. واشارت املصادر 
الى ان الكتب واملستندات التي ميلكونها 
تفيد بان ادارة املعهد وضعت نفسها في 
موقف محرج ومأزق قانوني وذلك يتمثل 
في الكتاب املرسل من قبل رئيس قسم 
النقد واألدب املسرحي د.علي العنزي الى 
نائب رئيس العميد لشؤون الكنترول في 
28 مارس املاضي حيث ذكر له ان د.أسامة 
أبوطالب قام بتسليم االسئلة المتحانات 
الفصل الدراس����ي الثاني موضحة ان 
الكتاب املرس����ل لعميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية بالوكالة د.عبداهلل 
الغيث في تاريخ 27 أبريل املاضي مخالف 

ملا ذكر في الكتاب األول حيث قال رئيس قس����م النقد واألدب املسرحي د.علي 
العنزي له أن د.أسامة أبوطالب قد سّلم للطلبة ما تبقى من احملتوى العلمي 
ملواده وذلك عن طريق نسخ مكتوبة على ان يقوم رئيس القسم العنزي بوضع 
أسئلة املواد خالل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وهذا ما ينفيه الكتاب 
األول الذي وجه الى نائب رئيس العميد لشؤون الكنترول والذي ذكر فيه ان 
د.أسامة أبوطالب قام بتسليم األظرف املغلفة الختبارات نهاية الفصل وقام هو 

كرئيس بتغليفها بشكل سري وّكلفه بالتوقيع عليها من اخلارج!.
 وأكدت املصادر ان الكتابني يخالفان ما جاء مبحتوي القرار الداخلي الصادر 
بتاريخ 14 مارس املاضي وحتديدا في 
املادتني الرابعة واخلامسة واللتني 
تنصان على ان اعداد اجلداول يكون 
خالل الفترة من 9 مايو 2010 الى 15 
من نفس الشهر العتمادها بتاريخ 16 
مايو وان استاذ املادة البد ان يّسلم 
اسئلة امتحاناته قبل 20 مايو مؤكدة 
ان القانون يعطي احلق ألبوطالب في 
املطالب����ة بحقوقه املادية من وزارة 
التعلي����م العالي ألنه هو من وضع 
أسئلة االمتحانات كما هو مبني في 
الكتابني خاصة ان اسمه مكتوب في 
جدول امتحانات قسم النقد للفصل 
الدراسي الثاني الذي مت تعليقه على 
جدران املعهد بعد اعتماده من رئيس 
قسم النقد واألدب املسرحي وعميد 
املعه����د العالي للفنون املس����رحية 

بالوكالة.

بعد إدراج اسم دكتور منتهية مدة تعاقده مع الوزارة في جداول امتحانات الفصل الثاني

كتاب موجه لعميد املعهد بالوكالة في 4/27

صورة من كتاب بتاريخ 3/28 املوجهة للكنترول اسم د. اسامة بوطالب مدرج في جداول امتحانات الفصل الثاني

رئيس قسم النقد د.علي العنزي د.أسامة أبوطالب عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث


