جورج وسوف أحيا ً
حفال في القاهرة

جينيفر لورانس تنتج فيلم «»Bad Blood
أع �ل �ن��ت ال�ن�ج�م��ة ج�ي�ن�ي�ف��ر ل ��وران ��س ،إط��اق�ه��ا
ش ��رك ��ة إن� �ت ��اج ب ��اس ��م ،Excellent Cadaver
ب�م�ش��ارك��ة م�س��اع��دت�ه��ا ج��اس�ت�ي��ن ب��ول�س�ك��ي،
ال� �ت ��ي ت� �ع ��اون ��ت م �ع �ه��ا ف� ��ي أك� �ث ��ر م� ��ن ع�م��ل
سينمائي خ��ال السنوات الماضية ،ووفقا
لتقارير إعامية عالمية ،ستلعب لورانس
دورا م �ه �م��ا خ� ��ال ال �ف �ت��رة ال �م��اض �ي��ة خلف
الكاميرا ،حيث ستشارك بالعملية اإلنتاجية
لعدد من المشاريع السينمائية ،التي سيتم
اإلع��ان عنها تباعا ،بمشاركة استديوهات

« ،»Makereadyال �ت��ي س�ت�ت�س�ل��م ال�س�ي�ن��اري��وه��ات
الخاصة باألعمال السينمائية والموافقة عليها،
وال�ت��ي ت�خ��وض ع��ددا م��ن ال�ت�ج��ارب اإلنتاجية مع
ك�ب��ري��ات ش��رك��ات اإلن �ت��اج ف��ي «ه��ول �ي��وود» ،منها
«ي��ون �ي �ف �ي��رس��ال» ،ك �م��ا ذك� ��ر ال �م��وق��ع ع ��ن ب�ط��ول��ة
لورانس لعدد كبير من هذه األفام.
أول إنتاجات لورانس سيكون فيلم السيرة الذاتية
« ،»Bad Bloodال��ذي ستقوم أيضا ه��ي ببطولته،
وس� �ت� �ج� �س ��د خ� ��ال� ��ه ش �خ �ص �ي��ة رائ� � � � ��دة األع � �م� ��ال
األميركية ،إليزابيث هولمز.
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أح � �ي� ��ا ال� �ف� �ن ��ان ج� � ��ورج وس� ��وف
ح�ف��ا غ�ن��ائ�ي��ا ب��ال �ق��اه��رة ،ضمن
س�ل�س�ل��ة ح �ف��ات��ه ال �ت��ي ب� ��دأ بها
م ��وس ��م ال � �خ ��ري ��ف ،وق � � ��دم خ ��ال
ال�ح�ف��ل ب��اق��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن أجمل
وأروع أغانيه القديمة والحديثة.
وك � � ��ان ج � � ��ورج وس � � ��وف اخ �ت �ت��م
ج� ��ول � �ت� ��ه ال � �ف � �ن � �ي ��ة ف� � ��ي أم ��ري� �ك ��ا
وك�ن��دا ،التي دام��ت شهرا كاما،
ح�ي��ث أح �ي��ا ح �ف��ات ف��ي ك��ل م��ن:

ه �ي��وس �ت��ن ،ودي� �ت ��روي ��ت ،وس ��ان
ف��رن�س�ي�س�ك��و ،ول ��وس أن�ج�ل��وس،
وم � � ��ون� � � �ت � � ��ري � � ��ال ،وت � � ��ورون � � �ت � � ��و،
وبنسلفانيا ،وفلوريدا.
وأك ��د وس ��وف أن��ه ال يشعر ب��أي
ت �ع��ب م ��ن ج � ��راء ه� ��ذه ال �ت �ن �ق��ات
المتتالية ،بل إن لقاءه اآلالف من
محبيه وحماس جمهوره أعطاه
الدافع للغناء أكثر من ساعتين
في حفاته.

إضاءات

ريكاردو كرم :الكويت تستضيف مبادرة «تكريم» الشهر الحالي
ش��دد االع��ام��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ق��دي��ر ري �ك��اردو ك��رم ع�ل��ى المكانة
ال�ت��ي تحتلها ال�ك��وي��ت ووص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا م�ن��ارة إش�ع��اع ثقافي
وف�ن��ى وإع��ام��ي ،م�ش�ي��را ال��ى ان دول��ة ال�ك��وي��ت تستضيف في
السابع عشر من نوفمبر الحالي مبادرة «تكريم» التي ستقام
فعالياتها في مركز جابر االحمد الثقافي .
وأش��ار االعامي المتميز ري�ك��اردو ك��رم ال��ى ان العالم العربي
ي�ت�خ�ب��ط ب �م �ش��اك �ل��ه وال ح �ل��ول ج ��ذري ��ة ت �ل��وح ف ��ي األف� ��ق أم ��ام
ه��ذا المشهد وإيمانا منها بالمواهب العربية تقوم مبادرة
«تكريم» منذ تأسيسها في العام  2009باإلضاء ة على االبداع
ال �ع��رب��ي وت ��رك ��ز ب �ش �ك��ل خ� ��اص ع �ل��ى ان ت �ك��ون م �س��اح��ة ل �ق��اء
لشخصيات عربية متفوقة ومتميزة .
وتابع ريكاردو كرم  :في كل عام تحرص مبادرة «تكريم» على
ان تقيم حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف ،وبعد بيروت
والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان،
اختارت مبادرة «تكريم» في دورتها التاسعة مدينة الكويت

ك��ي ت�س�ت�ض�ي��ف ال�ح�ف��ل ي ��وم  17ن��وف�م�ب��ر  2018وذل ��ك ب��رع��اي��ة
صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد.
وق��ال متابعا  :سيقام الحفل في مركز جابر االحمد الثقافي
في مدينة الكويت والتى تمثل منارة اشعاع وتوهج ثقافي
وف �ن��ى واع� ��ام� ��ي ،ح �ي��ث س �ي �ت��م ت ��وزي ��ع ج ��وائ ��ز «ت �ك ��ري ��م» ف��ي
االعان عن اسماء الفائزين عن الفئات التالية :جائزة «تكريم»
ل��اب��داع الثقافي ج��ائ��زة «تكريم» للمبادرين الشباب ،جائزة
«تكريم» للخدمات االنسانية والمدنية ،جائزة «تكريم» للمرأة
العربية الرائدة ،جائزة «تكريم» لابتكار في مجال التعليم،
ج��ائ��زة «تكريم» للتنمية البيئة المستدامة ،ج��ائ��زة «تكريم»
ل��اب��داع العلمي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،ج��ائ��زة «ت�ك��ري��م» للمساهمة
في المجتمع العربي جائزة «تكريم» للقيادة البارزة لاعمال.
وأش ��ار االع��ام��ي ري �ك��اردو ك��رم ال��ى ان��ه وع�ل��ى ه��ام��ش الحفل
سيتم اط��اق منتدى « »TAK – MINDSف��ي ي��وم  18نوفمبر
 2018ف ��ي م ��رك ��ز ج ��اب ��ر االح� �م ��د ال �ث �ق��اف��ي ال � ��ذي ي� �ه ��دف ال��ى

ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع �ل��ى ص �ن��اع ال�ت�غ�ي�ي��ر وال �م��واه��ب ال�ن��اش�ئ��ة،
وك �ي �ف �ي��ة م��واج �ه �ت �ه��م ل �ل �ت �ح��دي��ات ال �م �ج �ت �م �ع �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ف��ي
مجال التكنولوجيا واالع��ام والصحافة والرياضة والترفية
وغ� �ي ��ره ��ا ،وس� �ي� �ش ��ارك ف ��ي ال �م �ن �ت��دى ش �خ �ص �ي��ات ب� � ��ارزة م��ن
ح ��ول ال �ع��ال��م م �ث��ل ال �ح��ائ��ز ع �ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل �ل �س��ام ل�ل�ع��ام
 ،2014ك��اي��اش س��ات��وراث��ي واالن� �س ��ة م �ن��ال رس �ت��م اول وج��ه
اع��ان��ى محجب ي �ش��ارك ف��ي حملة ش��رك��ة « »NIKEوالمغامر
وال �ك��ات��ب م�ص�ط�ف��ى س��ام��ة ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال �ح��ائ��ز ع�ل��ى ج��ائ��زة
« »TAKTEEMوأعضاء مجالس مبادرات «تكريم» ،باالضافة
لحضور عدد كبير من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت رغ �ب��ة م�ن�ه��م ب��ال�م�ش��ارك��ة
والتفاعل مع المبدعين .
وف��ي خ�ت��ام تصريحه ب�ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ث�م��ن االع��ام��ي القدير
ريكاردو كرم الدعم والرعاية التي تحظى بها مبادرة «تكريم»
من لدن دولة الكويت رسميا وشعبيا .

«سينسكيب» عرضت «»Overlord
بتقنية «»IMAX with Laser

ريكاردو كرم

وجهة نظر
عبدالستار ناجي

ميزانيات
ً
الماحظة األكثر حضورا ومللن خللال متابعة
لصيقة نستطيع التأكيد من خالها إن الميزانيات
سواء تلك الخاصة باإلعام ،أو المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب لم تعد قادرة على استيعاب
الحراك اإلعامي والثقافي العالي المستوى ،في
ظل التقشف الحاصل.
حتى وقللت قريب كانت مهرجاناتنا وأعمالنا
يشار إليها بالبنان ..ويسعى المبدعون من
كل حدب وصوب لحضورها والمشاركة بها..
ولكن مع حالة التقشف ،التي أصابت قطاعات
عللدة وفللي مقدمتها قطاعات اإلعللام والثقافة
واللفلنللون واآلداب ،مللا كللان للله آثللار سلبية على
حالة اإلبداع ..واإلنتاج.
التقشف
مع
نحن
مغلوطة،
وحتى ال نفهم بطريقة
ً
ولكننا ضد أن نمنع اإلعام من أن يحلق بعيدا
ويمثل الكويت ومكانتها وقيمتها.
مع التقشف ،ولكننا ضد أن تقزم المهرجانات
وتقلص ميزانياتها ..وتحجم المبادرات الثقافية..
وحينما تذهب إلى أي جهة بمشروع ..أو إنجاز
يأتي الجواب «ال توجد ميزانية» انتظر ميزانية
العام المقبل..؟!
هكذا أمللر ،وليس على اللمللدى البعيد ،بللل على
صعيد اللحظة ،لن يكون لصالح اإلعام الكويتي
بجميع قطاعاته ..ولن يكون لصالح المؤسسات
الثقافية الكويتية ،وعلى رأسها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.
إنها دعوة لحوار منهجي حتى ال يأتي الوقت
الذي ال ينفع معه عض أصبع الندم.

ع��رض��ت ش��رك��ة السينما الكويتية ال��وط�ن�ي��ة «سينسكيب» فيلم
ً
 Overlordبقتنية  IMAX with Laserح�ص��ري��ا ف��ي سينسكيب
الكوت مول  ،وذل��ك لتؤكد ريادتها في مجال عرض األف��ام كأول
من يوفر هذه التجربة السينمائية في الكويت.
في هذا الصدد قالت مديرة ادارة البرامج غالية حيات “ تعد هذه
النسخة م��ن ت�ج��رب��ة اآلي�م��اك��س م �ط��ورة بتقنيات مستحدثة عن
سابقتها حيث تم تعزيز مميزاتها السابقة من صوت وصورة من
خال تقنية الليزر التي تعمل على توفير وضوح ونقاء عالي في
الصورة مع تباين وعمق في األلوان مما يتيح للمشاهدة تجربة
ً
مختلفة تماما ،باإلضافة إلى قوة في النظام الصوتي الذي يعتبر
ً
أساسيا في جعل التجربة السينمائية أكثر متعة ،ومع الحفاظ
على الميزة األب��رز وه��ي حجم الشاشة التي تعتبر األضخم من
بين كافة التجارب ،والتي تضمن للجميع مشاهدة الفيلم وعيش
أحداثه.
وت�ع�ت�ب��ر ال�ت�ج��رب��ة إض��اف��ة لسينما سينسكيب ال �ك��وت ال ��ذي تم
ً
افتتاحها م��ؤخ��را ،وال�ت��ي نجحت ف��ي ج��ذب الجماهير لتجارب
ح�ص��ري��ة م�م�ي��زة وت�ص��ام�ي��م تعتبر األح ��دث واألك �ث��ر ع�ص��ري��ة في
مجال دور ع��رض األف ��ام ،وب� �� 305مقاعد ف��ي قاعة اآلي�م��اك��س مع
الليزر الجديدة.

وعلى المحبة نلتقي.

anaji_kuwait@hotmail.com

محمد عساف يستعد
لحفالت رأس السنة

محمد العلوي في «حضن الشوك»

إلهام الصغير في «عرب وود»
كتب مشاري حامد

بدأ الفنان محمد العلوي تصوير أول مشاهده في مسلسل «حضن
ال �ش��وك» وه��و م��ن تأليف عبدالله سعد وإخ ��راج حمد ال �ب��دري ومن
إنتاج كنوز الخليج ،كما يشارك معه عدد من النجوم ومنهم إبراهيم
الحربي وإلهام الفضالة وخالد البريكي وآخرين.

ت��واص��ل المذيعة ال�ه��ام الصغير تقديم برنامج «ع��رب وود» عبر شاشة روتانا
في اكثر من محطة تابعة لها وذلك ضمن فريق تقديم يضم كا من بال العربي
وجوري بكر وخليل جمال وهو البرنامج األول ألخبار عالم الترفيه والفن ويتميز
بتغطية األخ�ب��ار من جميع أنحاء العالم بما في ذل��ك السينما والمسرح والفن
في الوطن العربي والمهرجانات ،باإلضافة إل��ى المقابات الحصرية واألخبار
والتغطيات.
كما سيتم تقديم رؤية جديدة و«ستايل مختلف» عما سبق وايضا التحضير الى
العديد المفاجآت التي سيتم طرحها خال عرض البرنامج

ي� �س� �ت� �ع ��د ال� �ف� �ن ��ان
م � �ح � �م ��د ع � �س� ��اف،
ل� � ��اح � � �ت � � �ف� � ��ال م ��ع
ج� �م� �ه ��وره ب � ��رأس
ال �س �ن ��ة ال �ج ��دي ��دة
 ،2019م� ��ن خ��ال
 3ح�ف��ات غنائية
ض �خ �م��ة ي�ح�ي�ي�ه��ا
في كندا على مدار
ثاثة أيام متتالية
يبدأها يوم األحد
ال � � � � �م � � � � ��واف � � � � ��ق 30
ديسمبر المقبل في مدينة مسيسوغا.
أم��ا الحفل ال�ث��ان��ي فيحييه «ع �س��اف» ي��وم اإلثنين
 31من نفس الشهر ،على أحد المسارح الكبرى في
مدينة أدمونت الكندية ،يليه بيوم حفله الثالث يوم
الثاثاء  1يناير  ،2019على مسرح سوراي.
وق ��رر «ع �س��اف» ت�خ�ص�ي��ص ع��ائ��د ح�ف��ات��ه ال�ث��اث��ة
إل��ى المؤسسات الخيرية ،ويتغنى خالها بباقة
م��ن أروع أغ�ن�ي��ات��ه منها «ع�ل��ى ال�ك��وف�ي��ة ،ران ��ي ،ما
وح�ش�ن��اك ،ل��وي��ن ب ��روح ،ي��ا ح��ال��ي ي��ا م��ال��ي ،بزعل
على مين».
ً
حاليا على اختيار
يذكر أن محمد عساف يعكف
أغ �ن �ي��ات أل� �ب ��وم غ �ن��ائ��ي ك��ام��ل ل�ل�ع�ن��دل�ي��ب ال��راح��ل
عبدالحليم حافظ ،لطرحه مطلع العام المقبل ،وذلك
بعد موافقة أسرته على ذلك.

