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تنتجه «مجموعة السالم» ملصلحة تلفزيون الكويت

املبادرة تقام برعاية سامية من حضرة صاحب السمو في «مركز جابر األحمد»

«العاصفة» ...مسلسل درامي في مسرح الجريمة

| كتب فيصل التركي |
ف ــي م ـســرح ال ـجــري ـمــة ،يــواصــل
فــريــق املـسـلـســل ال ــدرام ــي الـجــديــد
«العاصفة» ،الذي ينتمي إلى فئة
الجريمة والـتـشــويــق ،تصوير ما
ت ـب ـقــى م ــن امل ـش ــاه ــد ،ت ـحــت إدارة
املخرج مناف عبدال ،بعد أن دارت
كــام ـيــراتــه قـبــل أســاب ـيــع ع ــدة ،في
أح ــد ال ـبــاتــوهــات بـمـنـطـقــة بنيد
الـ ـق ــار ،بـمـعـيــة كــوك ـبــة ك ـب ـيــرة من
ال ـف ـن ــان ــني ،ب ـي ـن ـهــم م ــؤل ــف وب ـطــل
املسلسل عـبــدالـعــزيــز املـسـلــم ،إلــى
جانب إبراهيم الصال وأسمهان
تــوف ـيــق وزه ـ ــرة ال ـخــرجــي وشـهــد
ً
يــاســني ومحمد الشعيبي ،فضا
عن مشاركة باقة أخرى كبيرة من
الــوجــوه الشابة .العمل من إنتاج
«مجموعة السام» ،ويتقررعرضه
ف ــي مـسـتـهــل ال ـ ـ ــدورة ال ـبــرام ـج ـيــة
الجديدة لتلفزيون الكويت.
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،أوضـ ـ ـ ــح م ــؤل ــف
وبطل املسلسل الفنان عبدالعزيز
امل ـس ـلــم أنـ ــه قـ ــام ب ـن ـســج األح ـ ــداث
الدرامية لـ«العاصفة» بدقة بالغة،
كــي تــامــس الــواقــع بـقــوة ،وتكون
م ـس ـتــوحــاة م ــن أح ـ ــداث حـقـيـقـيــة،
بعيدًا عــن الـخـيــال .وتــابــع املسلم:
«الـعـمــل يحمل فــي ثـنــايــاه الكثير
م ــن الـ ـج ــرأة ف ــي الـ ـط ــرح واإلثـ ـ ــارة
والـ ـتـ ـش ــوي ــق ،ك ـم ــا ع ـم ـل ـنــا بـ ــدأب
ع ـلــى ت ـقــديــم مـسـلـســل درام ـ ــي ذي
ق ـي ـم ــة ع ــالـ ـي ــة ،ل ـي ـح ـظ ــى بـشـغــف
املشاهدين ،خصوصًا أنه يتضمن
ق ـضــايــا اج ـت ـمــاع ـيــة م ـت ـع ــددة ،إذ
ت ــدور أح ــداث ــه ح ــول اخـتـفــاء فتاة
ف ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــروف غـ ــام ـ ـضـ ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
يدفع الجميع إلــى التكهن بمكان
اختفائها».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن درام ـ ـ ــا م ـســرح
الـجــريـمــة واألع ـم ــال الـتــي تتطلب
عـمـقــًا ف ــي الـتـفـكـيــر ،كــانــت غــائـبــة
عــن الـســاحــة الـفـنـيــة مـنــذ سـنــوات
مضت ،منوهًا إلى أن «العاصفة»
ً
ل ـي ــس عـ ـم ــا بــول ـي ـس ـيــًا ت ـق ـل ـيــديــًا،
ولكنه شــامــل وفـيــه تـشــابــك ،وهو
ما يعزز اإلثارة في أحداثه .وأبدى
تحفظه الشديد على اإلفصاح عن
املزيد من التفاصيل« ،ألن األحداث
يكتنفها الكثير من الغموض».
بدورهاّ ،
عبرت الفنانة القديرة
أس ـم ـه ــان ت ــوف ـي ــق ع ــن س ـعــادت ـهــا
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي ب ـط ـ ًـول ــة مـسـلـســل
عن
«ال ـعــاص ـفــة» ،مــزي ـحــة ال ـن ـقــاب ً
مــامــح دوره ــا فــي الـعـمــل ،قــائـلــة:
«أجـســد دور األم التي تعيش في
نفسية صعبة للغاية ،كما
أجــواء
ً
ت ـعــانــي ح ــال ــة م ــن ال ـق ـلــق الـشــديــد
بعد اختفاء ابنتها والشكوك حول
ً
قـتـلـهــا» ،م ـش ـيــدة ب ــأج ــواء الـعـمــل،
«التي تتميز بالساسة والهدوء
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وتـ ـ ــدفـ ـ ــع كـ ـ ــل م ـم ـثــل
للتركيز وتقديم أفضل ما لديه».
وم ـ ـ ـضـ ـ ــت أس ـ ـم ـ ـه ـ ــان تـ ـ ـق ـ ــول:
«س ـع ـ ُ
ـدت ب ـتــواجــدي مــع ه ــذا الكم
من النجوم الكبار والشباب ،وعلى
رأسهم الفنانان عبدالعزيز املسلم
وإبــراهـيــم الـصــال ،وكــذلــك الفنان
محمد الشعيبي الــذي يلعب دور
اب ـن ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى اب ـن ـتــي في
امل ـس ـل ـســل ش ـه ــد ي ــاس ــني ،وه ـن ــاك
طفلة جميلة تلعب دور حفيدتي».
وأملـحــت إلــى أنــه تربطها  -عشرة
عـمــر -مــع مجموعة ال ـســام ،ومــع
والفنان عبدالعزيز املسلم،
املنتج
ً
مـسـتـعــرضــة ال ـعــديــد م ــن األع ـمــال
ال ـن ــاج ـح ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا مــن
قـبــل ،وال ـتــي ك ــان آخــرهــا مسلسل

م ــن م ـن ـط ـلــق م ـكــان ـت ـهــا الــرف ـي ـعــة
على جميع األصعدة عربيًا وعامليًا،
وبــاعـتـبــارهــا م ـنــارة إش ـعــاع ثقافي
وف ـن ــي وإع ــام ــي ،ت ــم اخ ـت ـيــار دول ــة
الكويت الستضافة مبادرة «تكريم»
فــي دورت ـهــا الـتــاسـعــة ،وذل ــك فــي 17
من شهر نوفمبر الجاري ،ومن املقرر
أن تقام فعالياتها في مركز الشيخ
جــابــر األحـمــد الثقافي تحت رعاية
ســامـيــة مــن حـضــرة صــاحــب السمو
أمير الباد الشيخ صباح األحمد.
وف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ق ــال اإلع ــام ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي  -م ـه ـن ــدس ال ـك ـي ـم ـي ــاء -
ريـ ـ ـك ـ ــاردو ك ـ ــرم ص ــاح ــب وم ــؤس ــس
املـ ـب ــادرة« :ال ـعــالــم ال ـعــربــي يتخبط
بمشاكله ،وال حـلــول جــذريــة تلوح
في االفق ،وأمام هذا املشهد وإيمانًا
م ـن ـه ــا بـ ــاملـ ــواهـ ــب الـ ـع ــربـ ـي ــة ت ـق ــوم
م ـب ــادرة تـكــريــم مـنــذ تــأسـيـسـهــا في
الـعــام  2009بــاإلضــاءة على االبــداع
الـعــربــي ،وتــركــز بشكل خ ــاص على
ان تـكــون مساحة لـقــاء لشخصيات
عــربـيــة مـتـفــوقــة ومـتـمـيــزة .فـفــي كل
عــام تـحــرص امل ـبــادرة على أن تقيم
حـ ـف ــل ت ـ ــوزي ـ ــع جـ ــوائـ ــزهـ ــا ف ـ ــي ب ـلــد
مختلف».
وأضاف «بعد بيروت والدوحة
واملنامة وباريس ومراكش ودبي
وال ـق ــاه ــرة وع ـم ــان ،وق ــع اخـتـيــار
الدورة التاسعة من املبادرة على
دول ــة الـكــويــت الـتــي تمثل مـنــارة
إش ـ ـعـ ــاع وتـ ــوهـ ــج ث ـق ــاف ــي وف ـنــي

إبراهيم الصالل وأسمهان توفيق

ريكاردو كرم

وإعـ ـ ــامـ ـ ــي لـ ـتـ ـك ــون م ـس ـت ـض ـي ـفــة
الـحـفــل فــي  17مــن شـهــر نوفمبر
الجاري ،وذلك برعاية كريمة من
حضرة صاحب السمو أمير دولة
ال ـكــويــت ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
الـ ـج ــاب ــر الـ ـصـ ـب ــاح .ومـ ـ ــن امل ـق ــرر
أن ي ـقــام ال ـح ـفــل ف ــي مــركــز جــابــر
األح ـمــد الـثـقــافــي ،ليتم تــوزيــع 9
ج ــوائ ــز ت ــم تـقـسـيـمـهــا إل ــى فـئــات
مـخـتـلـفــة ك ــاآلت ــي :ج ــائ ــزة تـكــريــم
ل ــإب ــداع الـثـقــافــي ،جــائــزة تكريم
للمبادرين الشباب ،جائزة تكريم
ل ـل ـخــدمــات اإلن ـســان ـيــة واملــدن ـيــة،
ج ــائ ــزة ت ـكــريــم ل ـل ـم ــرأة الـعــربـيــة
ال ــرائ ــدة ،جــائــزة تـكــريــم لابتكار
في مجال التعليم ،جائزة تكريم
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة،

ج ــائ ــزة ت ـكــريــم ل ــإب ــداع الـعـلـمــي
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،ج ــائ ــزة تـكــريــم
للمساهمة فــي املجتمع العربي
وجــائــزة تـكــريــم لـلـقـيــادة ال ـبــارزة
لألعمال».
وأردف كـ ـ ـ ـ ـ ــرم« :ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ــام ــش
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ،سـ ـيـ ـت ــم إط ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـنـ ـت ــدى
 TAK – MINDSف ــي  18م ــن شهر
نــوف ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري ف ــي م ــرك ــز جــابــر
االح ـ ـمـ ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـه ـ ّـدف
إلـ ــى ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى ُص ــن ــاع
التغيير واملواهب الناشئة ،وكيفية
مــواجـهـتـهــم لـلـتـحــديــات املجتمعية
ال ـحــال ـيــة ف ــي م ـج ــال الـتـكـنــولــوجـيــا
واإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـصـ ـح ــاف ــة وال ــري ــاض ــة
وال ـتــرف ـيــه وغ ـيــرهــا .وس ـي ـشــارك في
ه ــذا املـنـتــدى شـخـصـيــات ب ــارزة من
حول العالم مثل الحائز على جائزة
نــوبــل لـلـســام لـلـعــام  2014كــايــاش
س ــات ــوراث ــي ،واآلنـ ـس ــة م ـن ــال رسـتــم
التي تعتبر أول وجه إعاني محجب
يشارك في حملة شركة  ،NIKEإلى
ج ــان ــب امل ـغــامــر وال ـك ــات ــب مصطفى
ســامــة ،وأعـضــاء مجالس مـبــادرات
تـكــريــم ،بــاإلضــافــة إلــى حـضــور عدد
كبير مــن الشباب العربي بدعم من
وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب في
دولــة الكويت رغبة منهم باملشاركة
والتفاعل مع املبدعني».
وبهذه املناسبة ّ
أثمن كرم الدعم
والــرعــايــة التي حظيت بها املـبــادرة
من دولة الكويت رسميًا وشعبيًا».

البالم والشعيبي في قفص االتهام

«آل حمدان» ...في تلفزيون الواقع
| القاهرة  -من محمد عباس |

عبدالعزيز املسلم

«الجسر».
من جهته ،تحدث الفنان القدير
ً
إبــراه ـيــم ال ـص ــال ،ق ــائ ــا« :أشـعــر
بـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ال ـ ـغـ ــامـ ــرة ل ـ ًع ــودت ــي
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ث ـ ــان ـ ـي ـ ــة ،وإلـ ـ ــى
تلفزيون بـلــدي الـكــويــت الحبيبة
ع ـبــر هـ ــذا ال ـع ـمــل الـ ــدرامـ ــي ،ال ــذي
ي ـت ـض ـمــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــرس ــائ ــل
وال ـق ـي ــم الــوط ـن ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــن األعـ ـم ــال
الدرامية االجتماعية البوليسية».
وتقدم الصال بالشكر إلى الفنان
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز املـ ـسـ ـل ــم ،الـ ـ ــذي ق ــال
إن ــه يـتـشــرف دوم ــًا بــالـتــواجــد في
أعماله الفنية الهادفة.
ال ـ ـص ـ ــال ،كـ ـش ــف الـ ـغـ ـط ــاء عــن
ش ـخ ـص ـي ـتــه ف ــي امل ـس ـل ـس ــل ،الف ـتــًا
إلـ ــى أنـ ــه ي ـج ـســد دور األب ال ــذي
يخشى على أبنائه من غدر الزمن،
وبــال ـتــالــي ي ـح ــاول ال ـح ـفــاظ على
كيان منزله وأســرتــه ،حيث تــدور
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األح ـ ـ ـ ــداث واملـ ــواقـ ــف
واملفارقات بحياته األسرية أو من
خال عاقاته باملحيطني به أو مع
اآلخرين.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ـ ــة زهـ ـ ـ ــرة
الخرجي ،قائلة« :العاصفة ،دراما
جديدة مليئة بالغموض والرعب

شهد ياسني في «العاصفة»

ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ف ـ ـمـ ــن خـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ــداث
مـعـيـنــة سـيـتـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور مع
األجـ ـ ــواء ال ـبــول ـي ـس ـيــة وال ـق ـضــايـ ًـا
ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا ال ـع ـم ــل» ،راف ـض ــة
ً
الكشف عن دورها ،مبررة بالقول:
«ط ـ ــوال م ـش ــواري ال ـف ـنــي أح ــب أن
أتــرك تفاصيل الشخصيات التي
أجـ ـس ــده ــا طـ ــي الـ ـكـ ـتـ ـم ــان ،حـتــى
تكون مفاجأة للجمهور ،وفي هذا
امل ـس ـل ـســل س ـي ـكــون دوري مـهـمــًا،
وم ـ ــن خ ــال ــه أواجـ ـ ـ ــه ال ـك ـث ـي ــر مــن
املواقف واملفارقات الدرامية».
ـط م ــواز ،أك ــدت الفنانة
وفــي خـ ٍ
شـهــد يــاســني أن شخصيتها في
ُ
«ال ـعــاص ـفــة» ت ـغــايــر األدوار الـتــي
قدمتها في السابق ،قائلة« :بحكم
عـمـلــي فــي امل ـحــامــاة ،أكــابــد حــالــة
من الخوف والهلع ،إزاء تهديدات
ُمـ ـف ــزع ــة أتـ ـلـ ـق ــاه ــا مـ ــن امل ـج ــرم ــني
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــني ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون».
وتـ ـط ــرق ــت إل ـ ــى أن ال ـع ـم ــل تـ ــدور
أحداثه في سياق درامي معاصر،
ويناقش قضايا اجتماعية عــدة،
تــامــس حـيــاة املــواطــن الخليجي
بـ ـ ـص ـ ــورة يـ ــوم ـ ـيـ ــة .وأعـ ـ ــربـ ـ ــت عــن
فــرحـتـهــا ال ـعــارمــة بــامل ـشــاركــة في
املسلسل إلى جانب الفنان القدير
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـ ـص ـ ــال ،بـ ـع ــد غ ـيــابــه

لعامني ،إثر الوعكة الصحية التي
ً
أمل ــت ب ــه ،فـضــا عــن تــواجــدهــا مع
كوكبة من نجوم الدراما الكويتية،
م ـت ـم ـن ـيــة ف ــي خـ ـت ــام ح ــدي ـث ـه ــا أن
ي ـ ـح ـ ـظـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـس ــان
املـ ـش ــاه ــدي ــن ،إب ـ ـ ــان ع ــرض ــه عـلــى
شاشة تلفزيون الكويت في دورته
البرامجية املقبلة.
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،اع ـت ـب ــرت
الفنانة غ ــرور أن «الـعــاصـفــة» من
أض ـخ ــم األع ـ ـمـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة ال ـتــي
ستجتاح املــوســم الــدرامــي املقبل،
ً
واصـ ـف ــة ت ـعــاون ـهــا م ــع مـجـمــوعــة
السام بأنه مثمر وجميل« ،ألنها
منحتني فرصة جيدة بالحضور
ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ،ب ـعــد أن سـخــرت
له أشكال الدعم واإلنتاج السخي
ك ــاف ــة ،الـ ــذي نـلـمـســه كـفـنــانــني في
أعمال الفنان عبدالعزيز املسلم».
وب ـســؤال ـهــا ع ــن مــامـ ًـح دوره ــا
ف ــي ال ـع ـم ــلّ ،ردت ق ــائ ـل ــة« :أؤدي
شخصية امرأة ذات نوازع شريرة،
وهي زوجة الفنان مشاري البام،
وتــدخــل عبر قــالــب مــن التشويق،
ج ــري ـم ــة ق ـت ــل ت ـض ــع ح ـيــات ـهــا فــي
صراع وغموض».
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان م ـ ـشـ ــاري الـ ـب ــام،
فاعتبر أن املـشــاركــة فــي مسلسل

«الـ ـع ــاصـ ـف ــة» م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـيــرة
ومهمة لكل فنان شــاب« ،السيما
أن ـ ـنـ ــا أم ـ ـ ـ ــام ق ـ ــام ـ ــات مـ ـهـ ـم ــة م ـثــل
الـفـنــان إبــراهـيــم ال ـصــال والـفـنــان
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز املـ ـسـ ـل ــم والـ ـفـ ـن ــان ــة
ً
أس ـم ـه ــان ت ــوف ـي ــق ،ف ـض ــا ع ــن أن
العمل يتطرق إلــى لغز وجريمة،
وه ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـت ـ ــاج إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن ي ـف ــك
ش ـي ـف ــرت ـه ــا» ،م ـب ـي ـنــًا أن ـ ــه يـجـســد
ّ
دورًا ُمركبًا ومحوريًا في تحريك
ّ
األح ـ ـ ــداث .وش ـ ــدد ع ـلــى أن الـعـمــل
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن اإلثـ ـ ـ ــارة
والـجــرأة والغموض ،وهــي أشياء
مــن الـصـعــب الـحــديــث عـنـهــا اآلن،
لكن الجمهور سيكتشفها بنفسه
بعد متابعة الحلقات» ،الفتًا إلى
أن الفنان عبدالعزيز املسلم يقدم
ق ـص ــة بــول ـي ـس ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــة مــن
ط ــراز رف ـيــع ،بــاإلضــافــة إلــى فريق
عمل كبير ومتجانس.
الـفـنــان محمد الشعيبي أشــار
إل ـ ــى أن م ـش ــارك ـت ــه ف ــي املـسـلـســل
جاءت بعد فترة كبيرة من التوقف
عن األعمال الدرامية ،إذ إن الدور
فـيــه الكثير مــن اإلغ ـ ــراءات الفنية
التي يتمناها أي فنان« ،خصوصًا
أن ــه يـجـمــع ب ــني ضـخــامــة اإلن ـتــاج
وقصة ثرية ونجوم كبار».

عرضت فيلم « »Overlordفي سينما «الكوت مول»

« »Cinescapeأمتعت جمهورها
بتقنية «»IMAX with Laser
عــاش جمهور شركة السينما
الكويتية الوطنية «،»Cinescape
وب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ف ـ ـ ـ ــي دور
عـ ـ ــرض س ـي ـن ـم ــا «الـ ـ ـك ـ ــوت مـ ــول»
م ـت ـعــة ال م ـث ـيــل ل ـه ــا ف ــي تـجــربــة
ت ـق ـن ـي ــة «»IMAX with Laser
خ ــال مـشــاهــدتـهــم ع ــرض الفيلم
األميركي « »Overlordالذي تدور
أحــداثــه حــول جنديني أميركيني
سـ ـقـ ـط ــا ف ـ ــي ن ـ ــورم ـ ــان ـ ــدي خ ــال
الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـثــان ـي ــة خ ــال
ع ـم ـل ـي ــة إن ـ ـ ـ ــزال ب ــاملـ ـظ ــات خـلــف
خ ـط ــوط الـ ـع ــدو ،م ــؤك ــدة الـشــركــة
ب ــذل ــك ع ـل ــى ري ــادتـ ـه ــا ف ــي م ـجــال
عرض األفام كأول من يوفر هذه
الـتـجــربــة والـتـقـنـيــة السينمائية
داخل دور العرض بالكويت.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،ص ـ ّـرح ــت
مديرة ادارة البرامج في الشركة
غــالـيــة ح ـيــات ،قــائـلــة« :ت ـعـ ّـد هــذه

ريكاردو كرم« :تكريم»...
تطلق إشعاعها التاسع من الكويت

مشهد من الفيلم

النسخة مــن تجربة IMAX with
 Laserمطورة بتقنيات مستحدثة
ع ــن ســاب ـق ـت ـهــا ،ح ـيــث ت ــم تـعــزيــز
م ـم ـيــزات ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة م ــن ص ــوت

وص ــورة مــن خ ــال تقنية الليزر
الـتــي تعمل عـلــى تــوفـيــر وضــوح
ونقاء عال في الصورة مع تباين
وع ـ ـمـ ــق ف ـ ــي األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،م ـ ــا ي ـت ـيــح

للمشاهدة تجربة مختلفة تمامًا،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى قـ ــوة ف ــي ال ـن ـظــام
الصوتي الذي يعتبر أساسيًا في
جعل التجربة السينمائية أكثر

مـتـعــة ،وم ــع الـحـفــاظ عـلــى املـيــزة
األب ــرز وهــي حجم الـشــاشــة التي
تعتبر األضخم من بني التجارب
كـ ــافـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن لـلـجـمـيــع
مشاهدة الفيلم وعيش أحداثه».
وتابعت حيات« :تعتبر هذه
التجربة إضافة جميلة ومميزة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،Cinescapeوت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا دور
ال ـع ــرض ال ــواق ـع ــة داخـ ــل ال ـكــوت
م ــول الـتــي تــم افـتـتــاحـهــا أخـيـرًا،
ومنذ حينها يمكنني القول إنها
حققت نجاحًا كبيرًا وملحوظًا
في جذب كم كبير من الجماهير
ال ـحــري ـصــة ع ـلــى ت ـجــربــة ك ــل ما
هــو حـصــري ومـمـيــز ،ومشاهدة
تصاميمنا التي تعتبر األحدث
واألكـثــر عصرية فــي مـجــال دور
عـ ـ ـ ــرض األفـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــوجـ ـ ــود 305
مقاعد داخــل قــاعــة IMAX with
.»Laser

ه ـ ـ ــل ت ـ ـك ـ ــرر أس ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــات
األردنـ ـي ــات «آل ح ـم ــدان» األخ ــوات
مـ ــي ودان ـ ـ ـ ــا وم ـ ـيـ ــس ،تـ ـج ــرب ــة «آل
كـ ــاردش ـ ـيـ ــان» ال ـف ـن ـي ــة وال ـعــائ ـل ـيــة
واإلعامية؟
هــذا مــا ستكشفه األي ــام املقبلة،
خـ ـص ــوص ــًا بـ ـع ــد تـ ـس ــريـ ـب ــات مــن
مقربني حــول أن األخ ــوات الـثــاث،
ي ـت ـح ـض ــرن ح ــال ـي ــًا ل ـل ـظ ـه ــور عـلــى
ال ـش ــاش ــة م ــن خـ ــال أحـ ــد «ب ــرام ــج
الـ ـ ــواقـ ـ ــع» ،السـ ـتـ ـع ــراض ح ـيــات ـهــن
اليومية على طريقة كيم كارديشان
وأخواتها.
م ـص ــدر خـ ــاص أكـ ــد ل ـ ــ«الـ ــراي»،
أنــه على الــرغــم مــن التكتم الشديد
ألس ـ ـ ـ ــرة ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ،إال أن ـ ـ ــه ت ـج ــري
م ـش ــاورات الخ ـت ـيــار فــريــق الـعـمــل،
وال ــذي سيكون معنيًا بالبقاء مع
الشقيقات لفترات طويلة في البيت
وأثناء التحركات.

مي ودانا وميس حمدان

وفــي مــا يتعلق بــاألســرة أيضًا،
أعلنت ميس حمدان عبر حسابها
عـ ـل ــى «ان ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» ع ـ ــن ت ـع ــرض
ص ـف ـح ـت ـهــا ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى مــوقــع
الـ ـت ــواص ــل «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ل ـل ـســرقــة،
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت« :حـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــرق ص ـف ـح ـتــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــان ب ـ ـي ـ ــج ع ـل ــى

ال ـف ـي ـس ـبــوك ،وكـ ـم ــان ي ـق ــدر يــدخــل
ان ـس ـت ـغــرام ي ـغـ ّـيــر ال ـب ــروف ــاي ــل بس
م ـي ـقــدرش يـكـتــب بــوســت أو يعمل
س ـت ــوري ...إن ش ــاء الـلــه حرجعهم
بأسرع وقت» ،وهو ما حدث بعدها
بـســاعــات قليلة ،حيث نجحت في
استعادة حسابها الرسمي.

