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أكد أن الرقابة ال ميكن أن ترفض عماًل يتحدث عن الوحدة الوطنية

النصف: حضوري ملسرحية »زمن الضياع« دليل على دعم احلكومة للشباب

ملمحا الى انه يجب النهوض بها 
ألن النهضة يجب ان تشمل كل 
أوجه احلياة وليس االقتصاد 

فقط.

النصوص التقليدية

القائمني  النص���ف  وطالب 
البالد  الفنية في  على احلركة 
ب���أن يبتع���دوا ف���ي أعمالهم 
الدرامية واملسرحية باالبتعاد 
ع���ن النص���وص التقليدي���ة 
وعليهم التنس���يق مع رابطة 
 األدباء إليجاد نصوص جيدة 
تناق���ش العديد م���ن القضايا 

وحتترم الرأي والرأي اآلخر.
واك���د ان الرقاب���ة ال ميكن 
 ان ترف���ض أي عم���ل يتحدث 
ع��ن الوح��دة الوطني��ة ما لم 
يتعارض مع األعراف املعمول 

بها.
يذك����ر ان����ه حض����ر العرض 
املس����رحي »زمن الضي����اع« عدد 
من الفنانني والكتاب مثل الكاتبة 
القديرة عواطف البدر واإلعالمية 
أمل عبداهلل واحملامية جنالء النقي 
القدير  ود.حسني املسلم والفنان 
محمد املنيع، باالضافة الى األمني 
العام للمجل����س الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب م.علي اليوحة 
ومدي����رة إدارة املس����رح كامل����ة 

العياد.
مفرح الشمري  ٭

حلركة مسرحية من دون دعم 
احلكومة ولذل���ك عرض علي 
األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة املشاريع اخلاصة لبناء 
التي أقرتها احلكومة  املسارح 
وبناء املسارح خطوة جيدة ال 

تكتمل إال بالعنصر البشري.
وأش���ار الى ان الريادة في 
املسرح توقفت تزامنا مع توقف 
الريادة في مجاالت أخرى حاليا، 

وبعد نهاية املسرحية صرح 
وزير اإلعالم ووزير املواصالت 
سامي النصف ل� »األنباء« بان 
حضوره لهذا العرض املسرحي 
الشبابي دليل على دعم احلكومة 
انه كان  للش���باب، خصوصا 
يطالب بذلك من خالل مقاالته 

الصحافية لدعم الشباب.

عنصر بشري

وأضاف النصف: ال وجود 

في دراسته وحياته االجتماعية 
وعندما يريد ان يصحح اإلنسان 
تل���ك األخطاء يكون الوقت قد 
فاته انطالقا من املثل الدارج »اذا 
فات الفوت ما ينفع الصوت«.

كشفت املسرحية لنا مواهب 
جميلة يستفاد منها مسرحيا 
مث���ل محمد الربيع���ة، ودعاء 
وعبداهلل احلس���اوي واحمد 
العجي���ل حلضورهم اجلميل 

على خشبة املسرح.

احلس���اوي وجسد شخوصها 
كل من محمد الربيعة، عبداهلل 
احلساوي، فهد البشارة، أحمد 
العجيل، س���امي العلي، خالد 
القط���ان، دعاء، حس���ني علي، 
وئام، وهي تتحدث عن صراع 
الشيطان مع اإلنسان في شتى 
مجاالت احلياة وكيف ينتصر 
الش���يطان على اإلنسان إذا لم 
يكن إميانه قويا باهلل عز وجل، 
األمر الذي يتسبب له مبشاكل 

 الضياع« ش���بابي م���ن األلف 
إلى الياء وهو نتاج الورش���ة 
الثامن���ة الت���ي أقامتها الفرقة 
له���ؤالء الش���باب، متمنيا ان 
تنال هذه املس���رحية إعجاب 

اجلميع.

الشيطان واإلنسان

وبع���د ذل���ك، مت ع���رض 
مس���رحية »زمن الضياع« من 
تأليف واخراج الطالب عبداهلل 

ثّمن رئي���س مجلس إدارة 
فرقة املس���رح الشعبي الفنان 
القدير إبراهيم الصالل حضور 
وزير اإلعالم ووزير املواصالت 
سامي النصف ملشاهدة العرض 
املس���رحي الش���بابي »زم���ن 
الضياع« على خش���بة مسرح 
الش���امية وال���ذي يأتي نتاج 
الورش���ة الثامنة التي يقيمها 
املسرح الشعبي لدعم الشباب 

العاشق للمسرح.
وق���ال الصالل ف���ي كلمة 
ارجتالية قب���ل بداية العرض: 
حضور وزي���ر اإلعالم رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب س���امي النصف لهذا 
العرض الشبابي هو امر يثلج 
الصدر ونتمنى له التوفيق في 
منصبه اجلدي���د حتى يقضي 
على مش���اكل املسرحيني التي 
تفتقد الدعم احلكومي منذ 40 
عاما، مشيرا الى ان فرقة املسرح 
الشعبي دأبت منذ سنوات طويلة 
على إقامة الورش املس���رحية 
للش���باب املوهوب والعاشق 
للمس���رح، وذلك حرصا منها 
على اس���تمرار ريادة احلركة 
املسرحية الكويتية في املنطقة 
رغ���م ان امليزانية املخصصة 
للمسارح األهلية حاليا ال تنفع 

بأي شي!
وأضاف ان ع���رض »زمن 

وزير اإلعالم سامي النصف يتوسط فريق عمل املسرحية مع األمني العام م.علي اليوحة ومديرة املسرح كاملة العياد دعاء مع محمد الربيعة في »زمن الضياع«

النصف يتوسط اليوحة والعياد وخليفوه والبدر والنقيمشهد من املسرحية

االجابة عن االسئلة، باالضافة 
الى استقبال مشاركاتهم من 
خالل ال� »فيس بوك« الخاص 

بالبرنامج.
يذك���ر ان المذي���ع ماهر 
العنزي حقق شهرة واسعة 
في برامج االذاعة والتلفزيون 
العفوي في  وذلك السلوبه 
التي  البرامج  تقديم فقرات 
الذي كون له  يقدمها، االمر 
قاعدة جماهيرية عريضة من 

المستمعين.

ماهر العنزي و»الدعوة عامة«

طليق رانيا يوسف يتهمها بالسرقة

ترك تكشف أسرار ارتدائها احلجاب

المذي���ع ماهر  يواص���ل 
العن���زي تقدي���م برنامجه 
 المن���وع »دع���وة عام���ة« 
يوميا عبر اثير محطة كويت 
FM م���ن الس���اعة 11 الى 12 
 ظهرا بمش���اركة المذيعتين 
 نادي���ة م���ال اهلل وايم���ان 
مبارك ومن اخراج جاس���م 

الفرس.
البرنامج خفيفة  فك���رة 
حي���ث يس���تقبل اتصاالت 
المس���تمعين للمشاركة في 

مختار ما تردده رانيا يوسف في 
بعض وسائل اإلعالم بأن هناك 
إمكاني����ة لعودتهما مرة ثانية، 
معتبرا أن ه����ذا األمر من رابع 
املستحيالت، خاصة أنه يتجنب 
االجتماع بها، حيث رفض دعوة 
حلضور مهرجان »كان« لعدم 
االلتقاء بها، نظرا ملشاركتها في 
املهرجان بفيلم »صرخة منلة«. 
ومن ناحية أخرى كشف مختار 
على أنه قد حرر محضرا ضد 
طليقته الفنانة رانيا يوس����ف 
بعد قيامها بسرقة أوراق مهمة 
من شقته، ولكنه رفض حبسها 
واكتفى بتعهد النيابة عليها بعدم 
تكرار األمر، وذلك بعد أن أعادت 

له الشرطة تلك األوراق 
القاهرة – سعيد محمود  ٭

املنت����ج محمد مختار  نفى 
ما تردد مؤخرا حول أس����باب 
طالق����ه م����ن الفنان����ة راني����ا 
يوس����ف س����واء قصة زواجه 
من خادمت����ه، أو غيرته عليها 
بس����بب قيامها بأدوار إغراء أو 
ارتداء مالبس مثيرة في بعض 
املش����اهد، مؤكدا أنه سيكشف 
عن األس����باب احلقيق����ة وراء 
انفصالهما قريبا، لكنه ينتظر 
أن تهدأ األوض����اع احلالية في 
مصر.  وأضاف مختار أن طالقه 
من رانيا يوسف مّت بالتراضي، 
ولم يتم من خالل قضية خلع 
مثلما تردد في بعض وس����ائل 
اإلع����الم على لس����ان طليقته، 
الفتا إلى أنه قام بتطليقها أمام 
مأذون مبنطقة الزمالك. ونفى 

الداعية اإلس���المي مصطفى 
الندوة  حسني كان موضوع 
عن األمانة في اإلسالم، وقمت 
بارتداء احلجاب أثناء الندوة، 
والت���ي كان���ت مقامة مبنزل 

واحدة من صديقاتي.
وبس���ؤالها عما نش���ر أن 
الداعية عمرو خالد هو الذي 
أقنعها بارتداء احلجاب، قالت: 
رغم أنني أك���ن كل االحترام 
والتقدير لعم���رو خالد، وقد 
استخدمه اهلل ووضعه وسيلة 
لهداية الكثير من الشباب إال 
أنني ولألس���ف لم يحالفني 
احلظ كي تكون هدايتي على 
يديه، بل كانت على يد الداعية 

مصطفى حسني.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

كشفت الفنانة حنان ترك 
ارتدائها  للمرة األولى أسرار 
احلجاب، مؤك���دة أن الفضل 
يعود في ذلك للداعية الشاب 
مصطفى حسني، وليس عمرو 

خالد.
وقال���ت حن���ان: بدأت في 
االهتم���ام بأم���ور ديني قبل 
ارتداء احلجاب بسبع سنوات، 
وكان ذلك على يد الشيخ علي 
اجلفري، ثم هناء ثروت، التي 
درس���ت على يديها العقيدة، 
ومن خاللها بدأت االس���تماع 
إلى الشيخ محمد حسان وخالد 

اجلندي.
وأضافت النجمة املصرية 
الشابة: وفي أحد األيام بينما 
كنت متواجدة في إحدى ندوات 

ماهر العنزي

رانيا يوسف

حنان ترك

اعلن الفنان اللبناني فارس كرم 
انه سيودع العزوبية قريبا خالل 
لقاء اذاعي مع االعالمية جومانة 
بوعيد ضم����ن برنامجها االذاعي 
»س����هرة روتانا«. ورفض فارس، 
حس����ب ما ذكر موقع »النشرة«، 
اعطاء تفاصيل اكثر عن موضوع 
الزف����اف املرتق����ب كم����ا عبر عن 
انزعاجه من وصفه ب�»املشكلجي« 
ومتنى ان تختف����ي هذه الصورة 

التي مل سماعها.

كرم: سأتزوج قريبًا.. 
وأمتنى زوال صفة 
»املشكلجي« عني

مقدمة برامج بعدما استغنوا 
عنها مسؤولني احدى القنوات 

هااليام قاعدة حتن عليهم 
بأنها ترد ومسوية واسطات 
بس املسؤولني عمك اصمخ.. 

يبه الزين يفرض نفسه!

ممثلة خليجية هااليام 
متضايقة النها »حست« انه 
مخرج عملها اليديد حذف 

مشاهد من دورها بعدما 
رفضت اعادة تصويرها 

الرتباطاتها الفنية.. تستاهلني!

ممثل قرر عدم التعامل مع 
احد املنتجني بعدما هضم 

حقه في ترتيب االسماء 
ويفكر بفضحه في اجلرايد.. 

الصلح خير!

واسطات

حذف

قرار

فارس كرم


