تأجيل عرض «جوراسيك وورلد :دومينيون» حتى 2022

إيما كورين تتحول لألميرة ديانا

قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لكومكاست كورب انها
أجلت عرض فيلم «جوراسيك وورل��د :دومينيون» لمدة عام حتى
يونيو عام  ،2022وهذا أحدث فيلم يجري تأجيله في غمرة جائحة
فيروس ك��ورون��ا .وغيرت استوديوهات هوليوود مواعيد عرض
األف��ام فيما تكافح صناعة السينما للتعافي م��ن أث��ر اغ��اق دور
ال �ع��رض ف��ي ال�ع��ال��م م�ن��ذ م ��ارس ال�م��اض��ي .وع� ��اودت دور السينما
فتح أب��واب�ه��ا ف��ي بعض ال�ب�ل��دان لكن تلك ال�خ�ط��وة ال ت��زال بطيئة
ف��ي ال��والي��ات المتحدة .وق��ال��ت س��اي�ن��وورل��د ،ث��ان��ي أك�ب��ر الشركات
المالكة ل��دور السينما في بريطانيا ،انها أغلقت دورا خاصة بها
في الواليات المتحدة بعد أن عاودت فتحها في أغسطس الماضي.

كشف الحساب الرسمي لمسلسل « »the crownعن ص��ور جديدة من كواليس تصوير العمل
الدرامي ،وتحديدا للممثلة البريطانية ايما كورين .وظهرت الصور تحول النجمة ايما كورين،
لألميرة الراحلة ديانا بشكل كبير ،بعد ارتدائها فستان الزفاف خال تصوير مشهد حفل
زواجها .ومن المنتظر عرض الموسم الرابع من المسلسل في يوم ال�  15من نوفمبر المقبل.
وكتب الحساب الرسمي للمسلسل عبر «تويتر»« :لمحة أولى عن فستان زفاف األميرة
ديانا» .وأضاف« :أرادت مصممة األزياء آمي روبرتس الحائزة على جائزة ايمي ،التقاط
نفس روح وأسلوب التصميم األصلي لديفيد واليزابيث ايمانويل ،دون انشاء نسخة
طبق األصل اليما كورين».
ويعد مسلسل « ،»The Crownمن أهم المسلسات التي تدور حول العائلة الملكية في
بريطانيا ،حيث انه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة في القصر الملكي.
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ُيعرض يوميًا عبر شاشة تلفزيون الكويت ما عدا الجمعة والسبت

«مساء الخير يا كويت» ..مستمر في الريادة والتميزُّ
كتب مشاري حامد

حممد غيالن ال�شمري

املسألة األصعب
التفرد واالبتعاد عن
التكرار في املحتوى
واملضمون وهذا ما
يسعى إليه البرنامج
في ظل اهتمام
قيادات اإلعالم
ومتابعتها

ع� �ن ��دم ��ا ن� �ت� �ط ��رق ال � ��ى ب ��رام ��ج
ت �ل �ف��زي��ون ال �ك��وي��ت ال�م�ت�ع��ددة
الب � ��د ان ن �ق ��ف ع �ن ��د ب��رن��ام��ج
«مساء الخير ياكويت» الذي
م � ��ازال م�ح�ت�ف�ظ��ا وم�ت�م��اس�ك��ا
على مساره وتوهجه ونوعية
ال � � �ف � � �ق� � ��رات ال � � �ت � ��ي ت �ض �م �ن �ه��ا
ول� � ��م ي� � ��أت ه� � ��ذا االم� � � ��ر االم � ��ن
خ��ال وج ��ود ك �ف��اء ات وطنية
اس �ت �ط��اع��ت ان ت ��واص ��ل ذل��ك
ال � �ت � �م � �ي� ��ز ب� � �ج� � �ه � ��وده � ��م وق � ��د
ك � � � ��ان ه � �م � �ه� ��م ال � ��وح � � �ي � ��د ه ��و
االس� �ت� �م ��راري ��ة ن �ح��و االف �ض��ل
والب� � ��د ان ن �ش �ك��ر ج �م �ي��ع م��ن
ك ��ان ض�م��ن ف��ري��ق ال�ع�م��ل منذ
انطاقة البرنامج حتى وقتنا
الحالي.
ول �ع��ل ال �م �س��أل��ة االص �ع��ب هو
التفرد واالب�ت�ع��اد ع��ن التكرار
ف� ��ي ال �م �ح �ت ��وى وال �م �ض �م��ون
وهذا مايسعى اليه البرنامج
في ظل اهتمام قيادات االعام
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل �ج �م �ي��ع ب��رام��ج
ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�م�خ�ت�ل�ف��ة وال�ت��ي
ت� �ت� �م� �ث ��ل م� � ��ن وزي� � � � ��ر االع� � � ��ام
ووك � � �ي� � ��ل االع � � � � ��ام وق � � �ي� � ��ادات
ال �ت �ل �ف��زي��ون وت �س �ه �ي��ل ج�م�ي��ع
االم ��ور ال �ت��ي ق��د ت �ك��ون عائقا
ام��ام �ه��م خ��اص��ة ان ال�ب��رن��ام��ج
يعتمد على األخبار والفقرات
وال � � �ت � � �غ � � �ط � � �ي� � ��ات ل� ��ألن � �ش � �ط� ��ة
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال� �م ��وج ��ودة ف��ي
م��ؤس �س��ات ال��دول��ة ب��االض��اف��ة
ال ��ى أن ��ه ي �ط��رح ب�ع��ض األم ��ور
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة
ال� � ��ى ج� ��ان� ��ب ط� � ��رح ال �ق �ض��اي��ا
وم �ن��اق �ش��ة ال �ح �ل��ول ل �ه��ا وم��ن

فريق العمل
● إشراف عام :محمد غيان الشمري
● رئيس فريق العمل :ناصر عبدالله العتيبي
● إعداد :طه عباس – حسن بوشهري -حسين نعمان
● تقديم :مشاعل ال��زن�ك��وي  -عيدالرشيدي  -عبدالله دخ�ي��ل  -اح�م��د ال��رف��اع��ي -
عبدالله دشتي  -أحمد الفرحان -عبدالعزيزدرويش -فاطمة القديري -آالء الما
● مخرج منفذ :طارق ناصر العتيبي
● مساعد مخرج :أحمد السعيد -منصور الودعاني
● إخراج :سليمان الخراز -عادل الرشيدي -شيماء الشطي

خ� ��ال اي� �ض ��ا اي� �ج ��اد األف� �ك ��ار
ال � �ج � ��دي � ��دة وال� � �ف� � �ق � ��رات ال� �ت ��ي
ت � �ض� ��اف ل� �ل� �ب ��رن ��ام ��ج وال � �ت� ��ي
ستواكب كل ما هو جديد في
المجتمع الكويتي.
وع �ن��دم��ا ن ��رى ف��ري��ق ال�ت�ق��دي��م
ال� ��ذي ي �ض��م ك� �ف ��اء ات م�ش�ه��ود
ل �ه��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �م �ج��ال وال �ت��ي
ت�ض��م ك��ا م��ن :ع�ي��د ال��رش�ي��دي
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه دش � �ت� ��ي وأح � �م� ��د
ال �ف��رح��ان وم �ش��اع��ل ال��زن�ك��وي
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه دخ� � �ي � ��ل واح � �م� ��د
الرفاعي وعبدالعزيز درويش
وف��اط�م��ة ال�ق��دي��ري وآالء الما
والي � � �ن � ��م ذل � � ��ك االخ� � �ت� � �ب � ��ار اال
ب ��وج ��ود اش � ��راف ع ��ام م�ت�ف�ه��م
وذي خبرة استطاع ان يضع
قواعد يسير عليها البرنامج
وي� ��واص� ��ل ال � ��ري � ��ادة ون �ق �ص��د
ب��ذل��ك االع��ام��ي محمد غيان
ال �ش �م��ري وه ��و ذو خ �ب��رة في
ال �م �ج��ال االع ��ام ��ي وم �ش �ه��ود
ل��ه فيما ق��دم��ه منذ ال��ى وزارة
االع� ��ام ح �ت��ى وق �ت �ن��ا ال�ح��ال��ي
واي �ض��ا الب ��د ان ن��ذك��ر رئ�ي��س
ف��ري��ق ال �ع �م��ل ن��اص��ر ع�ب��دال�ل��ه
العتيبي ال��ذي يسعى جاهدا
ع �ل��ى ال �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى اي �ق��اع
ال �ع �م��ل وح �ل �ق��ة ال ��وص ��ل ب�ي��ن
الفريق.
ك �م��ا ي �ج��ب ان ن �ش �ي��د ب �ف��ري��ق
االع � � � ��داد ف� �ه ��م م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �م �ت �م �ي��زي��ن ال ��ذي ��ن ي�ع�م�ل��ون
على عدة فقرات التي تتناول
ج�م�ي��ع األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات
ف��ي ال �ب��اد وت �ط��رح مجموعة
م � ��ن ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال � �ت� ��ي ت �غ �ط��ي
ج � � �م � � �ي � ��ع ال� � � � �ج � � � ��وان � � � ��ب ع� �ل ��ى
ال� �م� �س� �ت ��وى ال �م �ح �ل��ي وي �ض��م
ف� ��ري� ��ق االع � � � � ��داد ك � ��ا م � ��ن ط��ه
ح� �س� �ي ��ن وح � �س � ��ن ب ��وش� �ه ��ري
وح � �س � �ي � ��ن ن � �ع � �م � ��ان واي � �ض � ��ا
ال� ��ى وج � ��ود ال �م �خ��رج ال �ق��دي��ر
سليمان ال �خ��راز ال��ذي يعتبر
م �ك �س ��ب الي ب ��رن ��ام ��ج ي �ق��وم
باخراجه كونه صاحب خبرة
اخراجية مشهود لها وايضا
ال� � ��ى وج � � ��ود ال� �م� �خ ��رج ع� ��ادل
ال��رش �ي��دي وش �ي �م��اء ال�ش�ط��ي..
ويبقى ان نقول السرة «مساء
ال� �خ� �ي ��ري ��اك ��وي ��ت» ..ي�ع�ط�ي�ك��م
العافية والى مزيد من التفرد
والتميز

م�شاعل الزنكوي

عبداهلل دخيل

عبداهلل د�شتي

عيد الر�شيدي

عبدالعزيز دروي�ش

اآالء املال

اأحمد الرفاعي

فاطمة القديري

اأحمد الفرحان

في مرحلة التطوير وما بعد اإلنتاج

 18فيلمًا تشارك في الدورة الرابعة ملنصة «الجونة السينمائي»
«القاهرة» أحمد الجندي

ت ��أك� �ي ��دا ع� �ل ��ى ال � �ت� ��زام� ��ه ب ��دع ��م ص �ن��اع
األف� � � ��ام ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
وشمال أفريقيا .أعلنت ادارة مهرجان
الجونة السينمائي عن اختيارها «»18
مشروعا للمشاركة في منصة الجونة
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات دورت� ��ه
ال��راب�ع��ة التي ستقام ف��ي الفترة م��ن 23
إلى  31أكتوبر المقبل ..وتم اختيار هذا

التميمي:
املهرجان يفخر
بأن منصته
أصبحت مركزًا
رئيسًا النطالق
املبادرات
السينمائية

ال �ع��دد م��ن م �ش��روع��ات األف� ��ام م��ن بين
ً
« »99م�ش��روع��ا تقدمت « »65منها في
مرحلة التطوير و« »34ف��ي مرحلة ما
ب�ع��د االن �ت��اج .وت��م االخ�ت�ي��ار ب �ن� ً
�اء على
ال��رؤي��ة ال�ف�ن�ي��ة وال �م �ض �م��ون وام�ك��ان�ي��ة
تنفيذ المشروع ماليا وذلك بعد فحص
ال �م �ش��اري��ع ال �م �ق��دم��ة م ��ن ج��ان��ب لجنة
متخصصة تضم خبراء عرب ودوليين.
وتشمل المشاريع الروائية في مرحلة
ال� �ت� �ط ��وي ��ر« :وداع � � � ��ا ج ��ول� �ي ��ا» ل�م�ح�م��د
ك� ��ردف� ��ان� ��ي «ال� �ب� �ح ��ري ��ن وال� � � �س � � ��ودان»-
«وه ��ج ال ��ى دي��زن��ي» ل� � م�ه��ا ال�س��اع��ات��ي
«ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة»« -ه� ��ام � �ل� ��ت م � ��ن ع��زب ��ة
الصفيح» ألحمد فوزي صالح «مصر»-
«هنا ال تراني» لفيروز سرحال «لبنان-
اس �ب��ان �ي��ا»« -أح �م��س» ل�ك��ري��م م��وس��وي
«ال �ج��زائ��ر»« -ورق �ي ��ة» لينيس كوسيم
«ال�ج��زائ��ر -ف��رن�س��ا»« -البحث ع��ن منفذ
لخروج رامبو» لخالد منصور «مصر»-
«عرفة» ل� آالء القيس «األردن» «-الرجل
األخير» محمد صاح «مصر».
ومن المشروعات الوثائقية في مرحلة
ال�ت�ط��وي��ر« :ال��رج��ال ال ي�ب�ك��ون» لمحمد
م�ص�ط�ف��ى «م� �ص ��ر -أل �م��ان �ي��ا»« -وداع � ��ا
ط� �ب ��ري ��ا» ل � � ل �ي �ن��ا س��وي �ل��م «ف �ل �س �ط �ي��ن-
فرنسا»« -ك��ذب ابيض»ألسماء المدير

انت�شال التميمي
المغرب .بينما تشمل األف��ام الروائية
ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د االن� �ت ��اج« :ق��رب��ان»
ل �ن �ج �ي��ب ب� �ل� �ح ��اج «ت � ��ون � ��س»« -ج� �ن ��ي»
الي�ل��ى داغ��ر «ل�ب�ن��ان -ف��رن�س��ا»« -الحياة
تناسبني ج �ي��دا» ل�ل�ه��ادي أوالد مهند
«ال �م �غ��رب»« -ت �ي ��ارات» ل�م�ه��دي هميلى
«ت ��ون ��س»« -ال � �ع� ��روس» ل �ب��اس��م ب��ري��ش
«لبنان» ..باالضافة الى الفيلم الوثائقي
ف� ��ي م ��رح� �ل ��ة م� ��ا ب� �ع ��د االن� � �ت � ��اج أي �ض��ا
«خ��ذون��ي ال ��ى ال�س�ي�ن�م��ا» ل�ب��اق��ر جعفر
«العراق».

الفنانة ب�رشى
وب�ح�س��ب ادارة ال�م�ه��رج��ان ف ��أن أفضل
م �ش��روع ف��ي م��رح�ل��ة ال�ت�ط��وي��ر وأف�ض��ل
ف� �ي� �ل ��م ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة م � ��ا ب� �ع ��د االن � �ت� ��اج
سيحصان على شهادة منصة الجونة
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة وج� ��ائ� ��زة م��ال �ي��ة ق��دره��ا
 115أل� ��ف دوالر أم �ي��رك��ي ل �ك��ل م �ن �ه��ا..
اض ��اف ��ة ال ��ى ذل ��ك ت�م�ت�ل��ك ال �م �ش��روع��ات
واألف � � � ��ام ال� �م� �ش ��ارك ��ة ال� �ف ��رص ��ة ل �ل �ف��وز
بالمنح والجوائز األخ��رى المقدمة من
خال شركاء المهرجان ورعاته والتي
وص �ل��ت قيمتها ال �ع��ام ال�م��اض��ي خ��ال

ال � � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة ال� ��ى  240أل� ��ف دوالر
أميركي.
وقال مدير المهرجان انتشال التميمي:
إن ال �م �ه��رج��ان ي�ف�خ��ر ب ��أن م�ن�ص�ت��ه قد
ً
ً
أص� �ب� �ح ��ت م � ��رك � ��زا رئ� �ي� �س� �ي ��ا الن� �ط ��اق
ال � �م � �ب� ��ادرات ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ..كما نجحت ف��ي ج��ذب صناع
األف � ��ام ال�ط�م��وح�ي��ن ال �ي �ه��ا ..الف �ت��ا ال��ى
أن ال �ع��دي��د م��ن ال�م�ش��ارك�ي��ن السابقين
ف��ي م�ن�ص��ة دورات ال �م �ه��رج��ان ال�ث��اث
ال �م��اض �ي��ة ق ��د أن � �ج� ��زوا أف ��ام� �ه ��م وت��م
ع��رض �ه��ا ف ��ي م �ه��رج��ان��ات س�ي�ن�م��ائ�ي��ة
دولية واقليمية ونال عدد منهم جوائز
سينمائية رفيعة.
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال�ف�ن��ان��ة «ب �ش��رى»
المؤسس المشارك ورئ�ي��س العمليات
والعاقات الخارجية في المهرجان :إن
منصة الجونة تسعى لتوفير الفرص
ال� �م� �ن ��اس� �ب ��ة الك � �س � ��اب ص � �ن� ��اع األف� � ��ام
ال�م��وه��وب�ي��ن ال �خ �ب��رة ال��ازم��ة وت�ك��وي��ن
ال �ع��اق��ات ال �ت��ي ت�س��اع��ده��م ب��ال�ض��رورة
ف � ��ي ت � �ط ��وي ��ر م� �ش ��اري� �ع� �ه ��م م � ��ن خ ��ال
ب��رن��ام��ج م�ص�م��م ب�ع��ان�ي��ة م��ن ال�ح�ل�ق��ات
النقاشية والورش والموائد المستديرة
وال�م�ح��اض��رات وذل��ك ال��ى ج��ان��ب الدعم
المالي والفني.

تكريم خالد الصاوي
وأنسي أبو سيف
ي� � � � � �ك � � � � ��رم م� � � �ه � � ��رج � � ��ان
ال �ج��ون��ة ال�س�ي�ن�م��ائ��ي
ف � ��ي دورت� � � � ��ه ال ��راب� �ع ��ة
الفنان خالد الصاوي
وم � �ه � �ن� ��دس ال ��دي� �ك ��ور
أن� � � �س � � ��ي أب� � � � � ��و س� �ي ��ف
ب� �م� �ن� �ح� �ه� �م ��ا ج � ��ائ � ��زة
االن �ج��از االب��داع��ي في
حفل االف�ت�ت��اح المقرر
اقامته يوم  23أكتوبر
الحالي .وتقام الدورة الرابعة من المهرجان خال
الفترة من  23الى  31أكتوبر بعد تأجيل دام شهر
كامل على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا،
ف�ي�م��ا س�ي�ع��رض ال �م �ه��رج��ان  65ف�ي�ل��م سينمائي
بجانب محاضرة حوارية مع الفنان الهندي علي
ف�ض��ل ،واخ�ت�ي��ر فيلم «ال��رج��ل ال ��ذي ب��اع ض�ه��ره»
لكوثر بن هنية ليكون فيلم حفل االفتتاح.
وخ� � ��ال ال� � � ��دورة ال� �ج ��دي ��دة ي �ح �ت �ف��ي ال �م �ه��رج��ان
بالفنان شارلي شابلن حيث ستعزف موسيقى
فيلمه «ال �ط �ف��ل» ب��ال�ت��زام��ن م��ع ع ��رض ال�ف�ي�ل��م في
نسخته المرممة أمام الجمهور.

