نيللي كريم في فيلم رعب على «شاهد  »vipقريبًا

«سينرجي» تطرح «خيط حرير»
ط��رح��ت ش��رك��ة «س�ي�ن��رج��ي» اإلع ��ان الترويجي
األول لمسلسل «خيط حرير» من بطولة الممثلة
مي عز الدين ،وظهرت فيه داخ��ل طائرة خاصة
في جو من التشويق والغموض واإلث��ارة ،وذلك
قبل طرحه على الفضائيات خال الفترة المقبلة.
خ�ي��ط ح��ري��ر» م��ن ت��أل�ي��ف م�ح�م��د س�ل�ي�م��ان عبد
ال �م��ال��ك ،وإخ � � ��راج إب��راه �ي��م ف �خ��ر .وي� �ش ��ارك فى
بطولته الى جانب مي عز الدين كل من محمود
عبد المغني ،وس��وس��ن ب��در ،ون�ي�ك��وال معوض،
ومي سليم ،وهنادي مهنا ،محمد سليمان.

نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم اإلع��ان الترويجي األول
ألحدث أفامها «خط دم» والذي ينتمي إلى فئة أفام الرعب.
ويشاركها في بطولته الفنان التونسي ،ظافر العابدين ،وتدور
أح ��داث ��ه ح ��ول زوج �ي��ن ل��دي�ه�م��ا ول � ��دان ت� ��وأم ي�ت�ع��رض أح��ده�م��ا
لحادث خطير يدخله بغيبوية ،مما يجعل الزوجة ترفض الواقع
أو أن تتعايش معه ،فتحضر ه��ي وزوج�ه��ا خطة غير تقليدية
ليعيدوا ابنهما للحياة .وتتلخص خطة الزوجان في استعمال
دم مصاص دماء كي يشفي ابنهما ،لكن عندما يستعيد ابنهما
الوعي تصبح تصرفاته غريبة ووحشية .وسيتم عرض الفيلم
حصريا عبر منصة «ش��اه��د ف��ي آي ب��ي» الرقمية ،ال��ذي منحته
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ً
ً
تصنيفا عمريا له هو ( ،)+18وكتبت معه عبر حسابها
ع�ل��ى م��وق��ع «ت��وي �ت��ر»« :ف�ي�ل��م للكبار ف�ق��ط وأص�ح��اب
القلوب الضعيفة يمتنعون».
وسيعرض فيلم «خ��ط دم» في  30أكتوبر الحالي
ع�ب��ر المنصة ال��رق�م�ي��ة ،وذل ��ك ب��ال�ت��زام��ن م��ع عيد
َ
«ال �ه��ال��وي��ن» .وف ��ي س �ي��اق اخ� ��ر ،تنتظر نيللي
أي�ض��ا ع��رض مسلسل «ن �م��رة ات�ن�ي��ن» على
ش��اه��د أي �ض��ا ف��ي  29أك �ت��وب��ر ال �ح��ال��ي،
وه��و المسلسل ال��ذي ت��دور أحداثه في
 7حلقات فقط.

األحد  08ربيع األول 1442هـ
 25أكتوبر 2020م  -العدد 4119

ُ ِّ
القالف« :السينما» تبشر بميالد جيل مبدع

أكد أنه سيتم عرض «عزيزة» في املهرجانات السينمائية

كتب مشاري حامد

الفنان علي القالف

شدد الفنان علي القاف على ان المرحلة
ال �م �ق �ب �ل��ة م ��ن ت ��اري ��خ وم �س �ي��رة ال�س�ي�ن�م��ا
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ت �ك��ون ع ��ام ��رة ب �م �ي��اد جيل
ج ��دي ��د م� ��ن ال �م �ب��دع �ي��ن ف� ��ي ك� ��ل م �ج ��االت
ال� �ح ��رف ��ة ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ،م� ��ؤك� ��دا ان ت�ل��ك
ال �م �ح �ص �ل��ة ه ��ي ح �ص��اد ال �ت �ع ��اون وع�ل��ى
مدى السنوات االربع الماضية مع النسبة
االك�ب��ر م��ن م�ش��اري��ع ال�ت�خ��رج ال�ت��ى قدمها
المعهد العالي للفنون المسرحية قسم
التلفزيون.
واشار القاف الى انه شارك هذا العام في
عدد من االعمال السينمائية الجديدة من
بينها مجموعة م��ن االع �م��ال ال�ت��ي قدمت
ضمن مشاريع التخرج في المعهد العالي
للفنون المسرحية من بينها فيلم «لحظة
الصفر» للمخرج الشاب عبدالله الرفاعي
والذي حصل على تقدير امتياز.
وقال القاف بان بدايته تعود إلى االعمال
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال �م��دب �ل �ج��ة ال � �ت� ��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا
م��ؤس �س��ة االن � �ت� ��اج ال �ب��رام �ج��ي ال �م �ش �ت��رك
والحقا االفام الهندية والمسلسات التي
تمت دبلجتها الى العربية وايضا اللهجة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� ��دارج� ��ة وال �ت��ي
ً
ً
شكلت م�خ�ت�ب��را حقيقيا لتطوير ق��درات��ه
في التعامل مع االص��وات المختلفة وفي
�واز اع�م��ال الطلبة المخرجين في
خ��ط م�ت� ٍ
المعهد العالي.
وعن اعماله المسرحية اش��ار الفنان علي

اعداد نهى أحمد حنيفة

Honest Thief

ف�ي�ل��م اك �ش��ن وج��ري �م��ة ودرام� ��ا
ل � �ل � �م � �خ ��رج م� � � � ��ارك وي � �ل � �ي ��ام ��ز.
وال �ن �ج��وم م �ث��ل :ل �ي��ام ن�ي�س��ون
وكاتي والش وجاي كورتني.

the war with grandpa
فيلم كوميدي ودراما وعائلي.
ل�ل�م�خ��رج ت�ي��م ه �ي��ل .وال�ن�ج��وم
م�ث��ل :روب ��رت دي ن�ي��رو وآوم��ا
ثرومان وربي ريغل.

القالف متو�سطا ً غامن ال�سليطي و�سعد الفرج
القاف إل��ى ان��ه ق��دم مجموعة من االعمال
ال�م�س��رح�ي��ة ل�ع��ل م��ن اب��رزه��ا ت�ج��رب�ت��ه مع
النجمين ال�ق��دي��ري��ن سعد ال�ف��رج والفنان
ال �ق �ط��ري غ ��ان ��م ال �س �ل �ي �ط��ي ف ��ي م�س��رح�ي��ة
«عنبرو  11سبتمبر» اث�ن��اء تقديمها في
الكويت.
وي � �ع � ��ود ال � �ق � ��اف ل �ل �ح ��دي ��ث ع � ��ن اع �م ��ال ��ه
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة االخ� � �ي � ��رة وم� �ن� �ه ��ا ال �ف �ي �ل��م
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ال ��روائ ��ي ال�ق�ص�ي��ر «ع��زي��زة»
ال ��ذي ع��رض بمناسبة ذك ��رى ال�ث��ان��ي من
اغسطس م��ن توقيع المخرج عبدالعزيز
الجناحي وبطولة عدد متميز من النجوم

Tenet

وم �ن �ه��م ع �ب��دال �ع��زي��ز ال � �ح� ��داد وع �ب��دال �ل��ه
ال �ط��راروة وم �ش��اري المجيبل وع ��دد آخ��ر
م ��ن ال �ن �ج��وم ،واش � ��ار ال� ��ى ان ه� ��ذا ال�ع�م��ل
حصد الكثير من ردود االفعال االيجابية
وس� �ي� �ع ��رض ال �ع �م��ل ق��ري �ب��ا ف ��ي ع � ��دد م��ن
المهرجانات السينمائية الدولية.
وف� ��ي خ �ت ��ام ت �ص��ري �ح��ه ق� ��ال ال �ف �ن��ان ع�ل��ي
ال� � �ق � ��اف :م � ��ا اح ��وج � �ن ��ا ان ن� �م ��د اي ��دي �ن ��ا
ب��ال��دع��م وال ��رع ��اي ��ة واالس � �ن� ��اد ل �ج �ي��ل م��ن
المخرجين والفنانين ال�ش�ب��اب يشكلون
الرهان المستقبلي للحركة الفنية كويتيا
ً
وخليجيا وعربيا.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

ف �ي �ل��م اك � �ش ��ن وخ � �ي� ��ال ع �ل �م��ي.
ل �ل �م �خ��رج ك��ري �س �ت��وف��ر ن� ��والن.
وال� �ن� �ج ��وم م� �ث ��ل :ج � ��ون داف �ي��د
واشنطن وروب��رت باتينسون
واليزابيث ديبيكي.

The nightmare Before
Christmas
فيلم رس��وم متحركة وعائلي
وف ��ان� �ت ��ازي ��ا .ل �ل �م �خ��رج ه �ن��ري
س�ي�ل�ي��ك .وال �ن �ج��وم م �ث��ل :دان��ي
ال �ن �ع �م��ان وك ��ري ��س س ��اران ��دوم
وكاثريني آوهارا.

Hocus Pocus
ف � �ي � �ل� ��م ك� � ��وم � � �ي� � ��دي وع� ��ائ � �ل� ��ي
وف ��ان � �ت ��ازي ��ا .ل �ل �م �خ��رج ك�ي�ن��ي
اورت �ي �ج��ا .وال �ن �ج��وم م �ث��ل :بت
ميدلر وس��ارا جيسكيا باركر
وكاثي ناجمي.

Hearts
ف� �ي� �ل ��م درام� � � � � ��ا وروم � ��ان � � �س � ��ي.
للمخرج النسي هول والنجوم
مثل :رد حا ميتشيل وجاكوب
اليوردي وادان كانتو.
يا�سمني �سربي وخالد ال�ساوي واأروى جوده

خالل افتتاح املهرجان
القاهرة « -النهار»

الفنانة ي�رسا

ل��م يغب مهرجان الجونة السينمائي المصري
عن موعده في العام  ،2020رغم تأجيله من شهر
ُ
سبتمبر إلى شهر أكتوبر .افتتح بدورته الرابعة
في  23من الحالي على أن يستمر حتى  31منه،
ّ
ّ
وقد ّ
اللبنانية هيلدا خليفة
اإلعامية
تم اختيار
لتقديم فعالياته وتهافتت على بساطه األحمر
في حفل االفتتاح العديد من النجمات العربيات
بعناية
اللواتي حرصن على اختيار إطاالتهن
ً
رغبة منهن في الحصول على لقب األكثر أناقة
بهذه المناسبة .حضر العديد م��ن نجوم الفن،
حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
السينمائي وال�ت��ي انطلقت مساء ي��وم الجمعة
 23أك�ت��وب��ر ،وس��ط التدابير االح �ت��رازي��ة ال��ازم��ة
للوقاية م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا المستجد (كوفيد
 ،)19وب�م�ش��ارك��ة ع ��دد م��ن ال�ن�ج��وم م��ن مختلف
أنحاء العالم .وح��رص ع��دد من نجوم الفن على

الحضور بصحبة النصف اآلخر في حياتهم ،إذ
حضر آسر ياسين وزوجته وطفاه في مفاجأة
للجميع ،ج��وم��ان��ا م ��راد وزوج �ه ��ا ،محمد ف��راج
وخ�ط�ي�ب�ت��ه ال�ف�ن��ان��ة ب�س�ن��ت ش��وق��ي ،آي �ت��ن ع��ام��ر
وزوج� �ه ��ا ،أم �ي��ر رم�س�ي��س وزوج� �ت ��ه ،ح�س��ن أب��و
ال ��روس وزوج �ت��ه ،أح�م��د داود وزوج �ت��ه الفنانة
عا رش��دي ،منذر ريحانة وزوجته ،أحمد السقا
وزوجته مها الصغير ،وغيرهم.
ُ
وي � �ق ��ام ح �ف��ل االف �ت �ت ��اح ألول م� ��رة م �ن��ذ ان �ط��اق
المهرجان في  ،2017بمركز الجونة للمؤتمرات
وال �ث �ق��اف��ة ،م ��ع ت�ق�ل�ي��ل ع� ��دد ال �م �ق��اع��د م ��ن خ��ال
وض� ��ع م�ق�ع��د ي�ف�ص��ل ب �ي��ن ك ��ل ض �ي �ف �ي��ن ،وت �ق��دم
ال�ح�ف��ل ال�م��ذي�ع��ة ه�ي�ل��دا خليفة .وت �ب��دأ فعاليات
المهرجان المتمثلة في عروض األفام ،والندوات
وج �ل �س��ات ال �ن �ق��اش م��ع ص �ب��اح ي ��وم ال �س �ب��ت 24
أك�ت��وب��ر ،ويتضمن برنامج ه��ذا ال�ع��ام ً 16
فيلما
في مسابقة األف��ام الروائية الطويلة و 10أفام
في مسابقة األفام الوثائقية الطويلة وً 18
فيلما

ف��ي م�س��اب�ق��ة األف� ��ام ال�ق�ص�ي��رة وف�ي�ل�م�ي��ن ضمن
ال� �ع ��روض ال �خ��اص��ة ،إض��اف��ة إل ��ى  17ف�ي�ل� ً�م��ا في
َ
قسم االختيار الرسمي – خارج المسابقةُ .ينظم
المهرجان ،تحت رعاية وزارة السياحة واآلث��ار
ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز
القومي للسينما .وب��دا حفل افتتاح المهرجان
ب�ك�ل�م��ة ل�ل�ف�ن��ان��ة ش �ي��ري��ن رض� ��ا ،م ��ؤك ��دة ان �ه��ا لم
تستطع أن تنفذ ام�ن�ي��ة وال��ده��ا ال��راح��ل الفنان
محمود رضا بأن تكون راقصة مميزة ،وتم عرض
لقطات للراحل وقدم ايضا المطرب اللبناني رامي
عياش اغنية مميزة «دقي يامزيكا» ورقص معها
الحاضرون ،وعرضت لقطات لفنانين رحلوا عن
دنيانا عام  2020ابرزهم رجاء الجداوي ومحمود
ي��اس �ي��ن وج � ��ورج س �ي��ده��م وف � � ��اروق ال �ف�ي�ش��اوي
وغ �ي��ره��م .وت �ش �ه��د ل�ي�ل��ة االف �ت �ت��اح ع� ��رض فيلم
«ال��رج��ل ال��ذي ب��اع ظ�ه��ره» ،للمخرجة التونسية
ً
عالميا
ك��وث��ر ب��ن هنية ،وال ��ذي ع��رض ألول م��رة
بمهرجان فينسيا بعد عرضه في قسم آفاق.

من كواليس املهرجان

الفنانة �سريين ر�سا

● اع��رب خالد الصاوي عن سعادته
ب�ت�ك��ري�م��ه ف ��ي ال �م �ه��رج��ان وأه ��داه ��ا
ل ��روح ص��دي�ق��ه ال�ف�ن��ان خ��ال��د ص��ال��ح،
م � ��ؤك � ��دا س � �ع� ��ادت� ��ه ب� ��ال � �ج� ��ائ� ��زة ألن
مهرجان الجونة له مصداقية كبيرة،
على عكس العديد من المهرجانات
التي تسيطر عليها المجامالت في
ال �ج��وائ��ز ،وه ��ذه ال �ج��ائ��زة ه��ي وس��ام
على صدره.
● حضور الفنان اس��ر ياسين الول

مرة مع ابنائه على السجادة الحمراء.
● ات �ب��اع م�ع�ظ��م ال�ف�ن��ان�ي��ن وال�ح�ض��ور
ل��الج��راءات االح�ت��رازي��ة ض��د فيروس
ك � ��ورون � ��ا ب � ��ارت � ��داء ال� �ك� �م ��ام ��ات ع�ل��ى
السجادة الحمراء.
● ت �غ �ي �ي��ر دي � �ك� ��ور ال� �م� �ه ��رج ��ان ه ��ذا
ال �ع��ام ع��ن ال� ��دورات ال�س��اب�ق��ة واش ��ادة
الجميع به.
● ظهور كوبلز الفنانين الذين لفتوا
االنظار لهم مثل «أحمد السقا ومها

الصغير – جومانا م��راد وزوج�ه��ا –
عمرو يوسف وكندة علوش – محمد
فراج وبسنت شوقي – عمرو منسي
وروان برني زوجته».
● ران � �ي� ��ا ي ��وس ��ف ت �خ �ط��ف االن� �ظ ��ار
بفستانها وياسمين ص�ب��ري ايضا
وانتقادات لفستان شيرين رضا على
مواقع التواصل االجتماعي.
● ت �ه �ن �ئ��ة ال �ف �ن��ان �ي��ن ل �ل �ف �ن��ان خ��ال��د
ال �ص��اوي ل�ت�ك��ري�م��ه ب �ج��ائ��زة االن �ج��ار

االب� ��داع� ��ي ب� ��ال� ��دورة ال��راب �ع��ة ل�ل�ج��ون��ة
السينمائي.
● غ�ي��اب ب�ع��ض ال�ف�ن��ان�ي��ن ع��ن الحفل
ب��رغ��م إع ��الن ال�ق��ائ�م�ي��ن ع�ل��ى ال ��دورة
ال� ��راب � �ع� ��ة ح � �ض� ��وره� ��م م� �ث ��ل م �ح �م��د
رمضان وامير كرارة ومحمد هنيدي
وغيرهم.
● تم توزيع بروش عليه صورة الفنانة
القديرة الراحلة رج��اء ال�ج��داوي على
الحاضرين.

The New Mutants
ف �ي �ل ��م اك � �ش� ��ن ورع� � � ��ب وخ� �ي ��ال
علمي .للمخرج ج��وش بوني.
والنجوم مثل :مايسي ويليامز
وآن �ي��ا ت��اي�ل��ور ج ��وي وش��ارل��ي
هيتون.

Unhinged
ف�ي�ل��م اك �ش��ن واث� � ��ارة .للمخرج
دي� � ��ري� � ��ك ب � � ��ورت � � ��ي .وال � �ن � �ج� ��وم
م � � �ث � ��ل :روس � � � � ��ل ك � � � ��رو وك � � � ��ارن
ب� � �ي� � �س� � �ت � ��وري � ��وس وغ � ��اب � ��ري � ��ل
باتمان.

Monster Problems
ف � �ي � �ل � ��م اك� � � �ش � � ��ن وم � � �غ� � ��ام� � ��رات
وك ��وم� �ي ��دي .ل �ل �م �خ��رج م��اي�ك��ل
م��اي�ث��و وال �ن �ج��وم م �ث��ل :دي ��ان.
آوب � � ��ري وج �س �ي �ك �ي��ا ه �ي �ن��وي��ك
ومايكل بوبكر.

The Kid Detective
فيلم كوميدي ودراما .للمخرج
ايفان م��ورغ��ان .والنجوم مثل:
آدم ب��رودي وصوفيا نيليسي
وسارة سوزرالند.

