
الجمعة 29 اكتوبر 2010   17فنون
تطل من خالل برنامج »مساواة«

عائشة الرشيد اليوم على »الحرة«

ُعرض في جامعة الخليج وأبرز دور الكويت اإلنساني

»فقدان أحمد« كشف حقيقة المنظمات اإلنسانية

مي عزالدين: لو اتجوزت  تامر حسني هارميه من البلكونة

نيكول: مديرو أعمال الفنانين كلهم اليصلحون 
لهذه المهنة باستثناء جيجي المارا

الصغير يؤكد: »مراتي خنقاني« لغز سرقة خزينة الفنانة نرمين الفقي
انتهى املطرب الشعبي سعد 
الصغير من تس���جيل أغنية 
جديدة بعنوان »مراتي خنقاني« 
ومن املقرر أن يقوم بتصويرها 

خالل األيام املقبلة.
ويعد ه���ذا أول عمل يقوم 
س���عد بتس���جيله بعد األزمة 
الصحي���ة التي تع���رض لها 
مؤخ���را ومكث على أثرها في 
املستشفى عدة أسابيع، مؤكدا 
انه يهدي األغنية جلميع األزواج 
وتقول كلماتها:  مراتي خنقاني 
ومجنناني ومطلعة عنيا، مراتي 
قرفاني ومغلباني واالثنني عليا، 
كل شويه تقول هات هات زهقت 

من كتر الطلبات.

تقدم����ت الفنانة نرمني الفقي 
ببالغ الى اجهزة األمن في القاهرة 
اتهمت في����ه خادمتها بس����رقة 
خزينته����ا اخلاصة م����ن داخل 
شقتها مبنطقة النزهة. وكان قسم 
الشرطة مبنطقة النزهة قد تلقى 
بالغا من الفنانة الش����هيرة يفيد 
باكتشافها اختفاء اخلزينة اخلاصة 
بها وبداخلها جميع محتوياتها من 
مشغوالت ذهبية واوراق شخصية 
ومبال����غ مالية. وباالنتقال ملكان 
احلادث تبني وج����ود آثار عنف 
بب����اب غرفة الن����وم، وتبني من 
التحريات ان وراء ارتكاب احلادث 
خادمتها شيرين )29 سنة( ومقيمة 

مبحافظة البحيرة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أطلت الفنانة نيكول س���ابا من خالل برنامج 
»مش غلط« مع االعالمي وسام بريدي حيث حاز 
موضوع التصريحات املتبادلة بينها وبني برنامج 
»ب���دون رقابة« لوفاء الكيالني القس���م األكبر من 
احل���وار. وقالت نيكول ان ظهوره���ا أو عدمه لن 
يزيد ش���يئا على رصيدها، فاحللقة ليست فيلما 
سينمائيا وال مسلسال، وهي ترفض أن حتضر أي 
برنامج على أعصابها ألنها بحاجة للمال، فال أحد 
ميوت من اجلوع، مشددة على ان الفنان اللبناني 
كغيره من الفنانني، يستحق أن يحصل على املال 

مقابل ظهوره.

وحول بيان صدر عن برنامج »بدون رقابة« والذي 
مت التأكيد فيه أن نيكول طلبت ماال مقابل احللول 
ضيفة على البرنامج وأن طلبها رفض، أكدت ان عدم 
رغبتها في عدم الظهور الن البرنامج يعتمد على 

استفزاز الضيف والتطرق حلياته اخلاصة. 
وعن الساحة الفنية، اعتبرت نيكول أنها مافيا 
ومحس���وبيات، ومديرو أعم���ال الفنانني كلهم ال 
يصلحون لهذه املهنة باستثناء جيجي المارا، أما 
عن حياتها الشخصية وعالقتها بيوسف اخلال، فقد 
رفضت االجابة والدخول في هذا اجلانب معتبرة 
أن حياتها الشخصية مقدسة وليس من حق أحد 

املساس بها.

مفرح الشمري
عرض مساء أمس األول على مسرح 
جامعة اخلليج الفيلم التسجيلي »فقدان 
أحمد« من إخراج عبداهلل بوش���هري 
بحضور نخبة من املهتمني بش���ؤون 
الس���ينما والزمالء الصحافيني الذين 
رحبت بهم عريفة األمس���ية نس���رين 
الطرابلسي موضحة ان الفيلم احلاصل 
على جائ���زة أفضل فيلم تس���جيلي 
خليجي في مس���ابقة »أفالم اإلمارات« 
2007 وعرض في أكثر من 15 مهرجانا 
دوليا، يفضح املمارس���ات الالأخالقية 
التي تتبعها بعض املنظمات اإلنسانية 
عندما تتحول مهمتها من إنسانية إلى 

جتارية!
يرصد الفيلم قصة واقعية للطفل 
أحم���د الذي يبلغ الس���ابعة من عمره 
ويعيش في بغداد، حيث يفقد بصره 
وذراعه اليمنى في انفجار قذيفة أميركية 
حينما كان عائدا من املدرسة الى منزله 
األمر الذي يدفع 4 متطوعني أميركيني 
للسفر الى احلدود الكويتية – العراقية 
لتس���ليم الطفل والسفر به الى أميركا 
لعالجه وبعد وصوله الى هناك يختفي 
أحمد مع أولئك املتطوعني الذين استغلوا 

حالته الطبية في جمع األموال ليعود 
في نهاية األمر دون عالج يذكر.

يبرز الفيلم من خالل مشاهده املؤثرة 
الدور اإلنس���اني الكبير الذي تقوم به 
الكويت جتاه أبناء الش���عب العراقي 
الذين تذوقوا الويل من احلروب وذلك 
من خالل مركز العمليات اإلنسانية الذي 
يقوم مبهمات إنس���انية كبيرة إلعادة 

البسمة لهم.
بعد نهاية الفيلم أكد املخرج عبداهلل 
بوش���هري ان حكاي���ة الطفل تعكس 
استغالل األطفال من ضحايا احلروب 
من قب���ل بعض املنظمات اإلنس���انية 
عندما تتحول مهمتهم اإلنس���انية الى 
جتارية هدفها جلب األموال دون تقدمي 
املساعدة املطلوبة لهؤالء األطفال الذين 
يكونون في أمس احلاجة للعالج خاصة 
ان قصة هذا الطفل حقيقية وعايشها 

حلظة بلحظة.
يذكر ان فيلم »فق���دان أحمد« يعد 
الفيلم الكويتي األول الذي عرض في 
س���نغافورة وكوريا اجلنوبية بعدما 
حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
في مهرجان »املنبر الذهبي« الذي أقيم 

في موسكو 2008.

حادث في موكب »الزعيم«
وإصابة الحراسة الخاصة به في 6 أكتوبر

القاهرة ـ سعيد محمود
تعرض الفنان عادل إمام قبل 
ايام حلادث اثناء سيره بسيارته 
امام مس���جد مصطفى محمود 
باملهندس���ني حيث اعترضت 
سيارة جيب شيروكي طريقه 
قادم���ة من االجت���اه املعاكس 
فارتطمت بس���يارة احلراسة 
اخلاصة ب���ه والتابعة ملديرية 
أم���ن 6 أكتوبر واصيب بعض 
االشخاص، كما تهشمت السيارة 
متاما في احلادث ومازالت النيابة 
تواصل التحقيق في الواقعة.

اجلدير بالذكر ان الفنان عادل 
إمام تعرض حلادث مماثل عام 
2007 وأصي���ب في���ه احلرس 

اخلاص به أيضا.

بشار جاسم
تط���ل االعالمية عائش���ة 
الرش���يد اليوم عب���ر برنامج 
»مساواة« على قناة احلرة في 
مواجه���ة وحوار مع االعالمية 
سناء العاجي تديره االعالمية 
الس���عودية نادي���ن البدي���ر، 
ويتناول موضوع احللقة العديد 
من املواضيع منها نظرة املرأة 
اخلليجية ال���ى املرأة املغربية 
والعكس، كما يتحدث البرنامج 
عن موضوع احلريات، ويتطرق 
البرنامج أيضا الى السياس���ة 
التي تفسد الدين والعديد من 

املواضيع اجلريئة.
يذكر أن البرنامج يبث على 
قناة احلرة في متام الس���اعة 
الثامنة وعشر دقائق بتوقيت 
الكويت، وسيعاد يوم السبت 
في متام الساعة اخلامسة وعشر 
دقائق على قناة احلرة، باالضافة 
الى اعادته طوال أيام االسبوع 

عائشة الرشيدبأوقات متفرقة.

د.فهد السليم مع بوشهري وأحد احلضور

املخرج عبداهلل بوشهري مع زوجته هديل التميمي وبعض احلضور

عادل امام

)كرم ذياب(بوستر فيلم »فقدان أحمد«

أجابت املمثلة مي عزالدين عن السؤال الذي يشغل جمهورها عبر 
مدونة ناس ام بي سي قائلة: ناس كتير بتسألني هل ميكن ان يكون 
تامر حس���ني هو زوج املستقبل ملي عزالدين؟ النهارده بس هاجاوب 
على الس���ؤال ده بكل صراحة ومن غير لف أو دوران ده مس���تحيل. 
هذا املوض���وع صعب للغاية ولن يحدث ألس���باب كثيرة أهمها اننا 
نحن االثنني على طرفي النقيض متاما وغير متوافقني إنس���انيا من 
حيث التصرفات والطباع والصفات الشخصية، صحيح اننا صديقان 
وعلى املستوى اإلنساني بحكم العشرة والشغل وهناك تفاهم كبير 
وكيمياء عالية جدا بيننا تظهر بوضوح على الشاش���ة، ونس���تطيع 
مبنتهى السهولة ان يفهم احدنا اآلخر من نظرة عني إال ان هذا النوع 
من االنسجام والتناغم على صعيد الصداقة او العمل ليس بالضرورة 
ان تتم ترجمته الى ارتباط وزواج، باشوف ان احنا اليقني على بعض 
أكثر كأصدقاء ودويتو فني لذي���ذ، بصراحة أكثر احنا اتنني مجانني 
بيتعاملوا مع بعض لك���ن مينفعش يتجوزوا بعض، هنمّوت بعض 
أصال لو كان فيه بينا اكتر من كده، بالتأكيد واحد منا س���يقوم بقتل 

اآلخر او إلقائه من البلكونة على أقل تقدير.

نيكول سابا

سعد الصغير

مي عزالدين

نرمني الفقي


