هند صبري تترأس لجنة تحكيم األفالم القصيرة في «البحر األحمر السينمائي»
أط�ل��ق م�ه��رج��ان ال�ب�ح��ر األح �م��ر السينمائي ال��دول��ي مسابقة ج��دي��دة لصناعة األف ��ام ال�ق�ص�ي��رة ،تم
ً
تصميمها خصيصا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم اإلخراج ،من أبناء المملكة العربية
السعودية والمقيمين فيها.
ّ
ومن المقرر أن تنطلق المسابقة ،عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثاثة أي��ام ،يشارك فيها
جميع الفرق التي وقع عليها االختيار ،يليها انطاق تحدي صناعة فيلم في  48ساعة ،حيث يقوم
المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير ،م��ع االنتباه ل�ش��روط التحدي وتضمين عنصر
ً
المفاجأة الذي سيتم اإلعان عنه الحقا .وتأتي هذه المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي
ف��ي السعودية ،والقنصلية الفرنسية ف��ي ج��دة ،وال�س�ف��ارة الفرنسية ف��ي ال��ري��اض ،ومهرجان البحر
األحمر السينمائي الدولي ،والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (ال فيميس) في فرنسا.
وأعلن المهرجان عن لجنة تحكيم األعمال المشاركة ،برئاسة الممثلة التونسية هند صبري ،يشاركها
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في عضوية اللجنة كل من :المخرجة ليزا سالوستيو ،المخرج والكاتب والمحاضر السينمائي
برايس كوفين ،المخرجة والكاتبة فايزة صالح أمبة ،والمخرج والمنتج محمد الحمود.
ُ
تختتم فعاليات التحدي في نوفمبر المقبل ،بعرض األعمال التي تم إنتاجها خال المسابقة،
حيث ستقوم لجنة التحكيم بمنح أعضاء الفريقين الفائزين جوائز المسابقة التي قام بتصميمها
الفنان ربيع األخرس .كما يحصل قائد أو قائدة الفريق الفائز على فرصة ،انتداب لتعلم اإلخراج مع
إحدى الشركات السينمائية العريقة في فرنسا في .2021
ّ
وأكدت رئيسة لجنة التحكيم النجمة هند صبري أن «هذا التحدي هو إلنجاز وصناعة فيلم جديد
ومبتكر بالكامل وذل��ك إلث��ارة ح��س اإلب��داع ل��دى المواهب السعودية الشابة ،ومنح الجيل الجديد
المهارات التي يحتاجونها إلنتاج المزيد من األعمال واإلبداعات .وعلى الرغم من أن المسابقة تأتي
في هذا العام المليء بالتحديات ،إال أنه يجب علينا أن نواصل.

األربعاء  27صفر 1442هـ
 14أكتوبر 2020م  -العدد 4110

من إخراج سعود بوعبيد وتأليف مريم القالف ومشاركة عدد من النجوم

«نبض مؤقت» ..خطوط درامية بأطروحات مختلفة

مرمي القالف
كتب مشاري حامد

انتهت ك��ام�ي��را ال�م�خ��رج س�ع��ود بوعبيد منذ اي��ام
من تصوير مسلسل «نبض مؤقت» للكاتبة مريم
ال �ق��اف وال � ��ذي ي�ش�ه��د م �ش��ارك��ة ع ��دد م��ن ال�ن�ج��وم
ومنهم هيا ع�ب��دال�س��ام وش�ه��اب ج��وه��ر وه�ن��ادي
ال �ك �ن��دري وع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ن �ص��ار وش� ��وق ال �ه��ادي
وروان العلي وميثم بدر وعلي الحسيني واخرين.
ً
وال �ع �م��ل ي�ح�م��ل خ �ط��وط��ا درام� �ي ��ة م�ت�ش�ع�ب��ة ح��ول

توم كروز ّ
يصور «Mission
 »Impossible 7في روما
تناقلت تقارير إعامية عالمية لقطات من كواليس
تصوير فيلم  ،7 Mission Impossibleللنجم العالمي
ت��وم ك��روز ،وظهر نجم الحركة واألكشن وه��و يركب
دراج ��ة ن��اري��ة وي�س��رع
ف � � ��ي ش � � � � � ��وارع روم � � � ��ا،
أثناء تصوير مشاهد
مكثفة إلنجاز النسخة
السابعة من السلسلة
األشهر عالميا.
وبدا توم كروز ملتزما
بالتدابير االحترازية،
السيما غ�ط��اء ال��وج��ه،
خ � � � �ص� � � ��وص� � � ��ا خ� � � ��ال
ف�ت��رة االس �ت��راح��ة بين
المشاهد ،وكان موقع
دي�ل��ي ميل التقط بعض ال�ص��ور أث�ن��اء تصوير توم
كروز أحد المشاهد الخطرة ،حيث شوهد كروز فوق
قطار سريع متحرك ،وقام كروز بالتلويح للجمهور
ال� ��ذي ال �ت �ق��ط ص� ��ورا ل��ه ع�ب��ر ال �ه��وات��ف أث �ن��اء ال�س�ي��ر
ب�ج��وار القطار ال��ذي ي�ص��ور عليه تلك المشاهد في
النرويج.

صابر الرباعي يدعو ملشاهدة
«جريدة الرجل الثاني»
دع ��ا ال �ن �ج��م ال �ت��ون �س��ي ص��اب��ر ال��رب��اع��ي ج�م�ه��وره
ل �م �ش��اه��دة ك�ل�ي��ب أح� ��دث أغ��ان �ي��ه «ج ��ري ��دة ال��رج��ل
ال�ث��ان��ي» ،وذل��ك ع�ب��ر ح�س��اب��ه ال��رس�م��ي ع�ل��ى موقع
تويتر ،حيث قام بنشر جزء من كلمات األغنية« :ما
عينيك إني لست أذكره ،كأني قبل لم أعرفهما
لون
ِ
ً
أبدا» .وقال صابر« :يمكنكم مشاهدة فيديو كليب
جريدة الرجل الثاني اآلن على اليوتيوب» .األغنية
كلمات نزار قباني ،وألحان طال وتوزيع ميشال.
ي� � � ��ذك� � � ��ر أن ص � ��اب � ��ر
الرباعي كان قد أعلن
ع ��زم ��ه ط� ��رح أغ�ن�ي�ت��ه
ً
«ك � �س � �ب� ��ان» ،ت ��زام� �ن ��ا
م ��ع اح� �ت� �ف ��االت رأس
ال � �س � �ن� ��ة ال � �م � �ي ��ادي ��ة
ال � � � � �ج� � � � ��دي� � � � ��دة ،وم � � ��ن
ال� �م� �ق ��رر ت �ص��وي��ره��ا
ب � �ط� ��ري � �ق� ��ة ال� �ف� �ي ��دي ��و
ك � �ل � �ي� ��ب ف � � ��ي ت ��ون ��س
الشهر القادم.

املخرج �سعود بو عبيد
ُ
قصص تطرح بشكل جديد ومختلف عن السائد
ف ��ي ال ��درام ��ا وت �ت �ن��اول ق �ض��اي��ا م�ت�ن��وع��ة م�ن�ه��ا ما
ي �ح��دث ف��ي ال�م�س�ت�ش�ف�ي��ات م��ن ق�ص��ص ب��اإلض��اف��ة
إل��ى الموضوعات الشبابية وغيرها من القضايا
المهمة.
وس� �ب ��ق ان ت �ح��دث��ت ال �م��ؤل �ف��ة م ��ري ��م ال � �ق� ��اف ف��ي
تصريحات اعامية عن العمل اكدت فيه ان «نبض
م��ؤق��ت» ه��و ع�م��ل ج��دي��د ف��ي ك��ل ش ��يء ،ح�ي��ث أخ��ذ
من وقتها قرابة ال �� 8شهور إذ حرصت على نسج

بو عبيد مع الفنان فواز اجلابر

هيا عبدال�سالم
أحداثه بشكل مغاير وتضمن النص فهناك قضايا
جديدة باإلضافة إل��ى قضايا أخ��رى سبق وأن تم
ً
ط��رح�ه��ا درام� �ي ��ا وس�ت�ق��دم�ه��ا ب� ��رؤى وأط ��روح ��ات
مختلفة.
ك �م��ا ي �ش �ه��د ال �ع �م��ل أول ت� �ع ��اون ل �ه��ا م ��ع ال�م�م�ث�ل��ة
والمخرجة هيا عبدالسام و شعرت أن لديها رؤية
ً
مختلفة فاتفقتا جميعا على الذهاب في المسلسل
ً
إلى مناطق جديدة وبعيدة عن التكرار خصوصا
أن البطولة ستكون جماعية فلكل بطل من األبطال

ق�ص�ت��ه وخ �ط��ه ال ��درام ��ي ال �خ��اص ب ��ه .وم ��ن ناحية
اخ ��رى ف ��ان ال�ع�م��ل ي�ش�ه��د ت �ع��اون ال �م �خ��رج سعود
بوعبيد مع الفنانة هيا عبدالسام للمرة الثانية
بعد تعاونها االول في مسلسل «مانيكان» الذي تم
عرضه في شهر رمضان الماضي والذي يعتبرها
فنانة بكل المقاييس وان��ه سعيد بالتجربة معها
وان يكون هو المخرج وهي الممثلة.
يذكر ان العمل م��ن ان�ت��اج شركة bee productions
ومؤسسة نبراس الخليج.

البرنامج أتاح التحرك في كل االتجاهات والتفاعل مع املمثلني

ريتا خان :تقديمي «عن السينما»
يعكس شغفي باملجال
كتب مشاري حامد

أك ��دت االع��ام �ي��ة ري�ت��ا خ��ان أن�ه��ا س�ع�ي��دة ج��دا بالتجربة
ال�ت��ي تخوضها م��ع ق�ن��اة ال�ج��زي��رة عبر تقديمها برنامج
«عن السينما» وهي تجربة تعكس شغفها بالسينما على
حسب وصفها وق��د ت�ن��اول��ت ف��ي حلقته األخ �ي��رة قصص
الحب على الشاشة الصغيرة وسلطت الضوء على أشهر
األفام الرومانسية.
وق��ال��ت :البرنامج ليس وظيفة ب�ق��در م��ا ه��و متعة كبيرة
ت�ح�ق�ق��ت خ ��ال األش �ه��ر ال �ت��ي ت��م ف�ي�ه��ا ت�ص��وي��ر ال�ح�ل�ق��ات
وك�ف��ري��ق ع�م��ل استمتعنا ك�ث�ي��را ب�ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة النوعية
وك��ل حلقة تحكي ع��ن م��وض��وع مختلف بشكل مختلف
وك��ل حلقة تختلف ع��ن األخ ��رى ب��اع�ت�ب��ار أن البرنامج
ت�ن��اوب عليه نخبة م��ن المخرجين م��ن قطر والعالم
العربي وه��و م��ا أت��اح ل��ي إمكانية تقديمه بطريقة
ت�ف�ي��د ال �ن��اس م��ؤك��دة أن �ه��ا ل��م ت�ش�ع��ر بالملل
ب��ل اس �ت �ف��ادت ك�ث�ي��را م��ن ال�م�ع�ل��وم��ات التي
قدمتها.
وعما اذا ماكان يمثل لها البرنامج تحديا
ق��ال��ت  :ف��ي ال�ب��داي��ة ك��ان��ت ه�ن��اك ره�ب��ة ألن
ال �ت �ح��دي ك ��ان ف��ي ت�ق��دي��م ب��رن��ام��ج يعكس
ه ��وي ��ة ال� �ج ��زي ��رة وي� �ق ��دم م �ع �ل��وم��ات ت�ف�ي��د
ج�م�ه��ور السينما م��ن خ��ال اع�ت�م��اد اللغة
ال �ف �ص �ح��ى ب �ع �ي��دا ع ��ن ال�ت�ل�ق�ي��ن ووص�ل�ت�ن��ا
ردود ف �ع ��ل إي �ج ��اب �ي ��ة ك �م ��ا أن ال �ج �م �ه��ور
أص�ب��ح شغوفا بالحلقات ال�ت��ي ستأتي
فيسألنا عن مواضيعها كما أن الجميل
ف��ي ال �ب��رن��ام��ج أن ��ه أت ��اح ل��ي ال �ت �ح��رك في
ك ��ل االت� �ج ��اه ��ات وال �ت �ف ��اع ��ل م ��ع ال�م�م�ث�ل�ي��ن
وال �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �م �ش��اه��د ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة علما
بأنني لست ممثلة لكني ل��م أج��د صعوبة
ً
ف��ي أن أق ��وم ب��ذل��ك .وق��ال��ت أي �ض��ا :صحيح
أنني أظهر على الشاشة لكن خلفي فريق
ع�م��ل م�ت�ك��ام��ل ك ��ان ه �ن��اك ت�ع��ب ل�ك�ن�ن��ا كنا
مستمتعين وال �ب��رن��ام��ج أض ��اف ل��ي ال�ك�ث�ي��ر أن��ا
مذيعة لكني أصبحت متقبلة لفكرة التمثيل.
وت ��اب� �ع ��ت :ب ��رن ��ام ��ج «ع � ��ن ال �س �ي �ن �م��ا» أظ �ه��ر
الجانب اآلخر من الجزيرة وانا مستمرة مع
القناة وق��د تكون للبرنامج م��واس��م أخ��رى
وقد تفرض األوض��اع الحالية نفسها فيه
وس �ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ط��وي��ر ل�ل�ب��رن��ام��ج من
جميع النواحي.

بو�سرت العمل

نانسي عجرم تصدرت التريند
بـ «إلى بيروت األنثى»
ل� � ��م ت� � �م � � ّ�ر إال س� ��اع� ��ات
قليلة على ط��رح أغنية
«إل� ��ى ب �ي ��روت األن �ث ��ى»،
ّ
إال وت � �ص � ّ�درت ال�ن�ج�م��ة
اللبنانية نانسي عجرم
ً
قائمة األكثر ت��داوال في
لبنان وعدد من البلدان
العربية.
ً
وتحقق األغنية رواج��ا
ً
واس � �ع� ��ا ع �ب��ر ال �م �ت��اج��ر
ال� �م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ال� �ك� �ب ��رى
وم � � � ��واق � � � ��ع ال� � �ت � ��واص � ��ل
اإلج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ي ،ح� �ي ��ث
ّ
اح�ت��ل��ت المرتبة األول��ى
ً
في سباق األغاني األكثر استماعا.
أغ�ن�ي��ة «إل ��ى ب �ي��روت األن �ث��ى» م��ن ق�ص�ي��دة «إل ��ى ب�ي��روت
األنثى ،مع االعتذار» ،للشاعر الكبير نزار قباني ،ألحان
د .هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق.
ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن ن��ان�س��ي ع�ج��رم ت�ل�ق��ت م��ع إط��اق
عملها الجديد آالف التعليقات وال��رس��ائ��ل اإللكترونية
ّ
محبوها من خالها عن إعجابهم باألغنية،
التي أعرب
فاتفق األغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية وطنية
«ثقيلة» من الطراز الرفيع.

فيلم The New Mutants
حصد  42مليون دوالر
ح�ص��د ف�ي�ل��م  The New Mutantsإي� � ��رادات ح ��ول ال�ع��ال��م
وص�ل��ت إل��ى  42مليون دوالر ،وذل��ك منذ ط��رح��ه ف��ي 28
أغسطس الماضي ،والفيلم ينتمي لفئة األكشن والخيال
العلمي ،ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشوري
ف��وك��س ،وه ��و م��ن إخراج ج ��وش ب ��ون ،ال ��ذي ش ��ارك في
التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي ،كريس كليرمونت،
بوب ماكلويد ،لين وين ،ديف كوكروم.
وال�ف�ي�ل��م م��ن ب�ط��ول��ة مجموعة متميزة جنبا إل��ى جنب
م��ع مايسي ويليامز ،وه��م أنيا تايلور ج��وي ،انتونيو
ب ��ان ��دراس ،أل �ي��س ب��راج��ا ،ت�ش��ارل��ي ه�ي�ت��ون ،ب�ل��و ه��ان��ت،
ه��اب��ي ان� ��درس� ��ون ،ه �ن��ري زاج � ��ا ،س� ��ارة ب �ن��ان��ي ،ك��ول�ب��ي
جانيت ،م��اك��س شوشيت ،ت��ون��ي ساكيت ،ت��وم��اس كي،
ميكي جيلمور ،جيفري كوراتسيني.
وتقع احداثه في إطار من اإلثارة والتشويق حول حياة 5
متحولين جدد ،الذين يشكلون الدفعة األولى المتخرجة
في مدرسة تشارلز إكزافير الشهير بالبروفيسور إكس،
ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ
أنفسهم من الهاك.

