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«سينسكيب» عرضت Overlord

هكذا احتفل ليث أبو جودة
بيوم ميالده

بتقنية IMAX with Laser

�شارك املطرب ال�شاب ،ليث �أبو جودة جمهوره وحمبيه ،عرب ح�سابه
الر�سمي على «ان�ستغرام» ،ب�صورة �أظهرت طريقة احتفاله بيوم ميالده،
وظهر بال�صورة قطعة من احللوى وبها �شمعة واح��دة ويقوم ليث
باطفائها.
وعلق «ليث» على ال�صورة املن�شورة قائال« :كل �سنة و�أن��ا طيب»،
وتفاعل معه الكثريون من متابعيه وحمبيه الذين حر�صوا على تهنئته
بيوم ميالده ،ومتنوا له �أن يحقق هذا العام كل �أحالمه الفنية التي
يتمناها دائما.
اجلدير بالذكر �أن �آخر الأعمال الغنائية التي طرحها ليث �أبو جودة
هي �أغنية « 100لون» ،التي قدمها باللهجة اللبنانية ،خالل الفرتة
املا�ضية ،وحققت جناحا كبريا بني جمهوره وحمبيه.

• ليث أبوجودة

ريم البارودي في مسلسل
«قيد عائلي» مع أكبر النجوم

• رمي البارودي

�أع��ل��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة رمي ال���ب���ارودي،
ع�بر ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،بدء ت�صوير م�شاهدها يف
م�سل�سل «قيد عائلي» ،حتت ا�رشاف
املخرج تامر حمزة.
ون�رشت رمي البارودي ،االعالن اخلا�ص
بامل�سل�سل ،وعلقت قائلة« :توكلت عليك
يا رب العاملني ،احلمد الله� ،أول يوم
ت�صوير ليا يف م�سل�سل ،قيد عائلي،
مع �أكرب النجوم ،اال�ساتذة وال�شباب،
اللي يف منهم كتري �أ�صحابي ..جتربة
جديدة خمتلفة ..متنياتي للجميع
باذن الله ،بالتوفيق والنجاح..
ت��ام��ر ح��م��زة �أ���ش��ك��رك ي��ا �أ�ستاذ
يا حمرتم».
م�سل�سل «قيد عائلي» ،من
ب��ط��ول��ة ع���دد ك��ب�ير من

عر�ضت �رشكة ال�سينما الكويتية
ال��وط��ن��ي��ة «�سين�سكيب» فيلم
 Overlordبتقنية IMAX with
 Laserح�رصي ًا يف �سين�سكيب
الكوت مول ،وذلك لت�ؤكد ريادتها
يف جمال عر�ض الأفالم ك�أول من
يوفر هذه التجربة ال�سينمائية
يف الكويت.
يف هذا ال�صدد قالت مديرة ادارة
الربامج غالية حياة« :تعد هذه
الن�سخة من جتربة الآمياك�س
مطورة بتقنيات م�ستحدثة عن
�سابقتها حيث مت تعزيز مميزاتها
ال�سابقة من �صوت و�صورة من
خالل تقنية الليزر التي تعمل
على توفري و�ضوح ونقاء عايل
ال�����ص��ورة م��ع تباين وع��م��ق يف
الأل����وان م��ا يتيح للم�شاهدة
جتربة خمتلفة متاماً ،باال�ضافة
�إلى قوة يف النظام ال�صوتي الذي
يعترب �أ�سا�سي ًا يف جعل التجربة
ال�سينمائية �أك�ثر متعة ،ومع
احلفاظ على امليزة الأب��رز وهي
حجم ال�شا�شة التي تعترب الأ�ضخم

• شكران مرجتى

ريكاردو كرم :الكويت تستضيف مبادرة «تكريم» الشهر الحالي
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
�أكد الإعالمي اللبناين ريكاردو كرم
على املكانة vالتي حتتلها الكويت
وو�صفها ب�أنها منارة ا�شعاع ثقايف
وفني و�إعالمي.
ولفت �إلى ان الكويت ت�ست�ضيف يف
ال�سابع ع�رش من نوفمرب احلايل
م��ب��ادرة «ت��ك��رمي» ال��ت��ي �ستقام
فعالياتها يف مركز جابر الأحمد
الثقايف.
و�أ�شار �إلى ان العامل العربي يتخبط
مب�شاكله وال حلول جذرية تلوح يف
االف��ق .امام هذا امل�شهد واميانا
منها باملواهب العربية تقوم
مبادرة «تكرمي» منذ ت�أ�سي�سها يف
العام  2009باال�ضاءة على الإبداع
العربي وتركز ب�شكل خا�ص على
ان تكون م�ساحة لقاء ل�شخ�صيات

عربية متفوقة ومتميزة.
وتابع« :يف كل عام حتر�ص مبادرة
«تكرمي» على ان تقيم حفل توزيع
جوائزها يف بلد خمتلف ،وبعد
بريوت والدوحة واملنامة وباري�س
ومراك�ش ودبي والقاهرة وعمان،
اخ���ت���ارت م���ب���ادرة «ت���ك���رمي» يف
دورتها التا�سعة مدينة الكويت كي
ت�ست�ضيف احلفل يوم  17نوفمرب
 2018وذل����ك ب��رع��اي��ة �صاحب
ال�سمو �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد».
وق��ال متابعا� :سيقام احلفل يف
مركز جابر الأح��م��د الثقايف يف
مدينة الكويت والتي متثل منارة
ا���ش��ع��اع وت���وه���ج ث��ق��ايف وفني
و�إع�ل�ام���ي .ح��ي��ث �سيتم توزيع
جوائز «تكرمي» باالعالن عن ا�سماء
الفائزين ع��ن الفئات التالية:

كاريس بشار لم تعتذر
عن «دقيقة صمت»
ق��ال��ت م�صادر ان النجمة
ك��اري�����س ب�����ش��ار مل تقدم
اع��ت��ذاره��ا ع��ن امل�شاركة
ببطولة م�سل�سل «دقيقة
���ص��م��ت «ل��ل��ك��ات��ب �سامر
ر���ض��وان وامل��خ��رج �شوقي
امل��اج��ري و�إن��ت��اج �رشكتي
«ايبال الدولية» و«ال�صباح
اخوان».
وا�ضافت كاري�س مازالت تقر�أ
العمل ومل تعتذر عنه اطالق ًا
ولكنها يف الوقت نف�سه مل
توقع عقود ان�ضمامها للعمل
الى الآن حتى ت�صبح الأمور
ر�سمية.

• كاريس بشار

وم�سل�سل «دق��ي��ق��ة �صمت
«�سيكون على خارطة دراما
رم�����ض��ان  2019و�سيكون
من بطولة النجم ال�سوري
ع���اب���د ف��ه��د وم����ن لبنان
�ست�شارك النجمة �ستيفاين
�صليبا باال�ضافة �إلى النجم
ال�سوري فادي �صبيح الذي
�سيكون �أح��د �أبطال العمل
الرئي�سيني.
ومن املقرر �أن ينطلق ت�صوير
العمل يف مدينة الالذقية
ال�����س��وري��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة
املقبلة حيث بد�أ فريق العمل
ا�ستطالع �أم��اك��ن الت�صوير
باال�ضافة �إلى ت�صوير عدد
من م�شاهد العمل يف لبنان.
ي�شار على �أن ال�رشكة
املنتجة مل تعلن عن
القائمة النهائية لأبطال
العمل الى الآن بانتظار
انتهاء املفاو�ضات
وتوقيع العقود.

• ريكاردو كرم

جائزة «تكرمي»للإبداع الثقايف.
جائزة «تكرمي» للمبادرين ال�شباب
وج���ائ���زة «ت���ك���رمي» للخدمات
االن�����س��ان��ي��ة وامل��دن��ي��ة ،جائزة

�شخ�صيات بارزة من حول العامل
مثل احل��ائ��ز على ج��ائ��زة نوبل
لل�سالم للعام  – 2014كايال�ش
�ساتوراثي ومنال ر�ستم اول وجه
اع�لاين حمجب ي�شارك يف حملة
�رشكة  NIKEواملغامر والكاتب
م�صطفى �سالمة مبا يف ذلك احلائز
على جائزة
� TAKTEEMأع�����ض��اء جمال�س
م��ب��ادرات «ت��ك��رمي» ،باال�ضافة
حل�ضور ع��دد كبري م��ن ال�شباب
العربي بدعم من وزارة الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب يف الكويت رغبة
منهم بامل�شاركة والتفاعل مع
املبدعني.
ويف ختام ت�رصيحه بهذه املنا�سبة
ثمن ك��رم الدعم والرعاية التي
حتظي بها مباردة «تكرمي» من لدن
الكويت ر�سميا و�شعبياً.

• أمل عرفة

أمل عرفة :ال عالقة لي

بمسلسلي «حرملك»
و «البيئة الشامية»

ك�شفت النجمة �أمل عرفة يف حديث ح�رصي �أن ما ي�شاع عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي عن م�شاركتها ببطولة م�سل�سل البيئة ال�شامية
«حرملك» للكاتب �سليمان عبد العزيز واملخرج تامر ا�سحاق غري
�صحيح و�أنها لن ت�شارك بامل�سل�سل خالف ًا مل �أ�شيع.
ونفت �أم��ل و�صول الن�ص �إليها �أو التفاو�ض مع ال�رشكة
املنتجة لالن�ضمام للعمل.
كما نفت �أم��ل بنف�س الوقت عما يقال
عن ا�ستعداداها للم�شاركة ببطولة
م�سل�سل «دقيقة �صمت» للمخرج �شوقي
املاجري وبرفقة النجم عابد فهد
وذلك بعد ما قيل عن اعتذار كاري�س
ب�شار عن امل�شاركة بالعمل.
وقالت �أمل :لقد جرى التوا�صل معي
قبل نحو ال�شهرين ب�شكل �شفهي ولكن
مل يحدث بعدها �أي �شيء ومل �أقر�أ الن�ص
ومل ي�صل ايلّ �أ�صالً».
و�أو�ضحت �أنها م�شغولة يف الفرتة احلالية بت�صوير
م�سل�سل «كونتاك» للمخرج ح�سام الرنتي�سي باال�ضافة
�إلى ق��راءة عدد من الن�صو�ص التي مل تتخذ موقفها
النهائي منها بعد.
علم ًا ب�أن �أمل تقر�أ يف الوقت احلايل ن�ص م�سل�سل
«�سال�سل ذهب» للكاتب �سيف ر�ضا حامد واملخرج
اي��اد نحا�س �إال �أن��ه��ا �إل��ى الآن مل توقع عقود
ان�ضمامها للم�سل�سل ولكنه من املرجح �أن تكون
متواجدة فيه.

من بني كافة التجارب ،والتي
ت�ضمن للجميع م�شاهدة الفيلم
وعي�ش �أحداثه.
وتعترب التجربة ا�ضافة ل�سينما
�سين�سكيب ال���ك���وت ال��ت��ي مت
افتتاحها م�ؤخراً ،والتي جنحت

يف ج���ذب اجل��م��اه�ير لتجارب
ح�رصية مميزة وت�صاميم تعترب
الأحدث والأكرث ع�رصية يف جمال
دور عر�ض الأفالم ،وبـ 305مقاعد
يف قاعة الآمي��اك�����س م��ع الليزر
اجلديدة.

شكران مرتجى تظهر
باألبيض واألسود

الفنانني ،على ر�أ�سهم مريفت �أمني ،وعزت
العاليلي ،وبو�سي ،و�صالح عبد الله،
و�سيمون ،ومرييهان ح�سني ،ودنيا عبد
العزيز ،ومنة ف�ضايل ،و�أم�يرة هاين،
وغريهم ،وهو من ت�أليف حممد رجاء.
وانتهت رمي البارودي ،من ت�صوير م�سل�سل
«ال����سر» ،قبل ع��دة �أ�شهر ،وي�شارك يف
بطولته وفاء عامر ،ح�سني فهمي ،ن�ضال
ال�شافعي ،مايا ن�رصي ،حممد �سليمان،
م��ازن ال�سماحي ،ن��ور الكاديكي ،منة
ج�لال� ،ألفت عمر� ،أم�يرة نايف ،ومن
ت�أليف ح�سام مو�سى ،و�إخ���راج حممد
حمدي.
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنانة رمي البارودي،
كان م�سل�سل « 30ليلة وليلة» ،مع املخرج
ابرام ن�ش�أت وعر�ض يف ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي.

«تكرمي» للمر�أة العربية الرائدة
وجائزة «تكرمي»لالبتكار يف جمال
التعليم .وجائزة «تكرمي» للتنمية
البيئة امل�ستدامة .وجائزة «تكرمي»
ل�ل�إب��داع العلمي والتكنولوجي.
وج��ائ��زة «ت��ك��رمي» للم�ساهمة يف
املتجمع العربي .جائزة – تكرمي
– للقيادة البارزة للأعمال.
و�أ�شار كرم �إلى انه وعلى هام�ش
احلفل �سيتم اطالق منتدي TAK
 MINDSيف يوم  18نوفمرب 2018
يف مركز جابر الأح��م��د الثقايف
ال��ذي يهدف �إل��ى ت�سليط ال�ضوء
على �صناع التغيري واملواهب
النا�شئة ،وكيفية مواجهتهم
للتحديات املجتمعية احلالية
يف جمال التكنولوجيا والإع�لام
وال�صحافة والريا�ضة والرتفية
وغريها .و�سي�شارك يف املنتدي

• مشهد من فيلم «»Overlord

�شاركت الفنانة �شكران مرجتى جمهورها وحمبيها،
عرب ح�سابها الر�سمي على «ان�ستغرام» ،ب�صورة لها
ظهرت من خاللها باللون الأبي�ض والأ�سود ،وك�شفت من
خاللها عما يراه املقربون منها كجنون يف �شخ�صياتها
وحياتها.
وعلقت «�شكران» على �صورتها قائلة�« :أريد هدوء �أبي
و�صرب �أمي وابت�سامة طفلة من القلب كنتها يوم ًا..
تخرج يف حلظات نزقي وفرحي
كَ ربت! وما زالت ت�سكنني
ُ
يعرفها قلة وي�سمونها الأغلبية جنون� ..شكرانيات».
و�شاركت �شكران مرجتى ،م�ؤخر ًا ،يف �أحدث �أعمالها
الفنية ،وهو م�سل�سل «الواق واق» ،بطولة با�سم ياخور،
ور�شيد ع�ساف ،ومرام علي ،وجرج�س جبارة ،وح�سني
عبا�س ،ونان�سى خوري ،ورواد عليو ،وطالل اجلردي،
و�أن�س طيارة ،ووائل زيدان ،و�شادي ال�صفدي ،و�أحمد
الأحمد ،وجمال العلي ،وهو من ت�أليف ممدوح حمادة،
و�إخراج الليث حجو.

إليسا تعلن بدء التحضيرات
أللبومها الجديد

�أع���ل���ن���ت ال��ف��ن��ان��ة
�إلي�سا عرب ح�سابها
ال�����ش��خ�����ص��ي على
موقع «تويرت» ،بدء
التح�ضريات لألبومها
اجلديد ،م�شرية �إلى
�أنها اختارت بالفعل
�أول����ى �أغ��ن��ي��ات��ه من
كلمات ال�شاعر �أمري
ط��ع��ي��م��ة ،و�أحل����ان
الفنان زياد برجي.
وق��ال��ت «�إلي�سا» يف
ت��غ��ري��دت��ه��ا ،التي
ك��ت��ب��ت��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة
االنكليزية« :ر�سميا
ل���ق���د مت اخ��ت��ي��ار
• إليسا
�أول��ى �أغ��اين �ألبومي
اجلديد ،التي ال �أ�ستطيع التوقف عن �سماعها بالتعاون مع �أمري
طعيمة ،وزياد برجي� ..أعلن عن بدء الرحلة».
واحتفلت �إلي�سا ،خالل الأيام املا�ضية ،بذكرى ميالدها ،و�شاركت
جمهورها الكثري من ال�صور ،ومقاطع الفيديو ،للحفل الذي ح�رضه
�أ�صدقا�ؤها املقربون.ي�شار �إلى �أن �إلي�سا ،تناف�س هذا املو�سم
ب�ألبوم غنائي جديد ،تقدم من خالله � 12أغنية ،وتتعاون فيه مع
امللحنني وال�شعراء :رامي جمال ،و�أمري طعيمة ،ونادر عبد الله،
و�أحمد عبد ال�سالم ،باال�ضافة ل�شقيقها املوزع كميل خوري.

حلم طفولة محمد كريم
يتحقق في هوليوود

�شارك الفنان حممد كرمي
ج��م��ه��وره ع�بر ح�سابه
ال�شخ�صي ع��ل��ى موقع
«ان�����س��ت��غ��رام» ،ب�صورة
جتمعه مع النجم العاملي
ن��ي��ك��وال���س ك���ي���دج من
كوالي�س فيلم «A score
.»to settle
وع��ل��ق حممد ك��رمي على
ال�صورة قائال« :احلمد الله
ب��د�أت حتقيق �أول خطوة
يف حلمي ،يف هوليوود،
مع جنم كبري ،كان حلمي
• محمد كرمي
و�أن���ا �صغري �أين �أقابله
ب�س ،دلوقتي �أنا ب�شارك
يف فيلمه اجلديد ..انه نيكالو�س كيدغ».
و�أ�ضاف�« :سعيد جد ًا بوقويف �أمام ممثل من العيار الثقيل زيك،
ا�ستمتعت جد ًا بال�شغل معك».وتابع« :احلم وام�شي ورا حلمك،
�صدقه� ،آمن فيه ،خليك واثق يف نف�سك ،تو�صل لهدفك».
ويوا�صل الفنان حممد كرمي ،ت�صوير دوره يف فيلم «A score to
 ،»settleالذي تدور �أحداثه حول نيكوال�س كيدج ،الذي يلعب
دور قاتل حمرتف ،يدعي «فرانك» ،ويحاول االنتقام من ر�ؤ�سائه
ال�سابقني بعد دخوله ال�سجن لأك�ثر من  20عاما ،مبن فيهم
ال�شخ�صية التي يج�سدها حممد كرمي.يذكر �أن �آخر �أعمال الفنان
حممد كرمي الدرامية ،كان م�سل�سل «�أر�ض جو» ،الذي عر�ض يف
رم�ضان  ،2017و�شارك يف بطولته غادة عبد الرازق ،و�أحمد ف�ؤاد
�سليم ،ومها �أبو عوف ،و�شريين �أبو العز و�آخرين ،وهو من ت�أليف
حممد عبد املعطي ،و�إخراج حممد جمعة.

