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وسانتا في مأزق!
◄ Le Petit Spirou

◄ Animal Crackers

◄ Jumanji: Welcome to the Jungle

استنادًا إلــى قصة الكوميكس البلجيكية الشهيرة Le Petit Spirou
(سبيرو الصغير ـ  86د) ،أنجز املخرج نيكوال بــاري فيلمًا فرنسيًا ـ
قبله ،مصير
بلجيكيًا يحمل االسم نفسه .كما باقي
أعضاء عائلته من ّ
ُ
«سبيرو» الصغير املهني مرسوم مسبقًا .تخبره والدته بأنه سيعود
ّ ّ
فيقرر أن يستغل
 l’Ecole des Groomsمع أصدقائه،
ّقريبًا إلى مدرسة ّ
صفه الحالي ُليفصح لـ «سوزيت» عن ّ
حبه .يشارك
أيامه األخيرة في
فــي بـطــولــة الـشــريــط كــل م ــن :ســاشــا بـيـنــو ،وب ـيــار ري ـشــار ،وفــرانـســوا
داميان.

مــازجــا بــن الكوميديا واملـغــامــرة والـخـيــال ،يغوص فيلم األنيميشن
( Animal Crackersكتابة ديــن لــوري وسكوت كريستيان سافا الذي
تشارك اإلخــراج مع طوني بانكروفت ـ  94د) في قصة عائلة تحاول
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى س ـيــرك ـهــا م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام صـ ـن ــدوق س ـح ــري من
البسكويت ال ـخــاص بــالـحـيــوانــات .ويـتـ ّ
ـوجــب عـلــى الـعــائـلــة مواجهة
العم الشرير وسعيه املتكرر للسيطرة على السيرك .قائمة املمثلني
املـعــروفــن ال ــذي يـشــاركــون بــأصــواتـهــم فــي ه ــذا الـشــريــط طــويـلــة ،من
ضمنها :إيميلي بالنت ،وباتريك واربــورتــون ،وسيلفستر ستالون،
وجون كراسينسكي ،وتارا سترونغ ،وإيان ماكلني.

لدى إطالقة ّ
للمرة األولى عام  ،1995حصد فيلم «جومانجي» شعبية
ـان بعنوان Jumanji:
ـ
ث
بجزء
د)
(119
العمل
يعود
اليوم
واسعة جـدًا.
ٍ
( Welcome to the Jungleجومانجي :مرحبًا بكم في الغابة ـ سيناريو
وحوار إريك سومرز استنادًا إلى كاتب األطفال «جومانجي» لكريس
ف ــان آل ـس ـبــورغ ،وإخ ـ ــراج ج ــاك ك ــاس ــدان) .أرب ـع ــة ط ــاب فــي الـثــانــويــة
ُ
يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم في الغابة املرتبطة بإعدادات اللعبة
ّ
ّ
تتجسد اللعبة حرفيًا في اختياراتهم ،قبل أن يدركوا
ووحدة تحكمها.
ّ
ٍّ
مــع الــوقــت أن «جومانجي» ليست مـجـ ّـرد لعبة ،بــل تحد للبقاء على
ّ
ّ
يتوجب على الالعب إكمالها حتى النهاية ليتمكن من
قيد الحياة ،إذ
العودة إلى حياته الطبيعية .الفيلم من بطولة :كارين جيالن ،ودواين
جونسون ،وبوبي كانافال ،وميس بايل ،وكيفن هارت ،وجاك بالك.

«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)209109/01أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
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«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
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◄ The Elephant King

◄ The Breadwinner

«الـفـيــل املـلــك» (كـتــابــة عـبــاس ش ــرارة ،وإخ ــراج ه ــادي مـحـمــديــان) هو
الفيلم الثاني الــذي تتشرك فيه شركة «ميم» اللبنانية و«هنر بويا»
اإليرانية بعد «أميرة الروم» قبل عامني .يحاكي شريط األنيميشن هذا
الرحلة التاريخية ـ الدينية لفيلة «أبرهة» الحبشي ،من غابات إريتريا
ّ
إلى مكة .القصة التاريخية الــواردة في القرآن ،ستشكل النقطة التي
تتقاطع فيها قصص أخــرى تلتقي عند شخصية الفيل «شادفيل»
(رودي قـلـيـعــانــي) ال ــذي ُيـقـتــل أب ــوه امل ـلــك ،وي ــأس ــره جـيــش «أب ــره ــة».
يخوض «شادفيل» صراعًا بني رغبته في العودة إلى وطنه أو التمتع
باملكاسب التي َّ
وفرها له «أبرهة» .نجوم لبنانيون كثيرون انضموا
عبر أصواتهم إلــى هــذه التجربة الـفــريــدة ،على رأسـهــم جــورج ّ
خباز
(فــرفــور) ،وخــالــد السيد (أسـفــل) ،ونسرين مسعود (مــريــم) ،وجمانة
الزنجي (مافيل) ،ومحمد شمص (غافيل)...

نال فيلم ( The Breadwinnerاملعيل ـ كتابة ديبورا إليز وأنيتا دورون،
وإخراج نورا تواماي ،وإنتاج أنجلينا جولي ـ  94د) ،األسبوع املاضي
ترشيحًا لجائزة «غــولــدن غـلــوب» ضمن فئة «أفـضــل فيلم تحريك».
تجري األح ــداث في أفغانستان ،حيث نتابع الطفلة «بــارفــانــا» التي
تعيش مع عائلتها في كابول تحت سطوة وبطش «طالبان» ورعب
ال ـحــرب والـقـصــف األم ـيــركــي .بـعــد اعـتـقــال وال ــده ــا ،تتنكر الصغيرة
فــي هيئة صبي مــن أجــل توفير ال ــرزق لعائلتها وإنـقــاذهــا مــن املــوت
جوعًا .يؤدي بطولة الشريط :سارا تشودري ،وسوما باتيا ،ونورين
غوملغوس ،والرا ص ــادق ،وعلي بــادشــاه ،وكــانــزا فيريس ،وشايستا
لطيف ،وكاوا أدا.
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◄ Coco

«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

ّ
حــل فيلم «كــوكــو» ( 109د ـ ـ قصة وسيناريو وح ــوار أدري ــان مولينا
ً
بـنــاء على القصة األصلية للي أونكريتش ،وإخ ــراج الثنائي) أيضًا
ضمن ترشيحات الـ «غولدن غلوب» عن فئة «أفضل فيلم أنيميشن».
«ميغيل» هو فتى في الـ  12من عمره ،ولديه شغف كبير باملوسيقى
رغــم حظر عائلته لها على مــدار أجـيــال طويلة .يـقـ ّـرر الفتى األسمر
زيــارة املكان الــذي يرقد فيه موسيقاره املفضل إرنستو دي ال كروز
فــي «ي ــوم املــوتــى» ال ــذي يـقــام سنويًا فــي املكسيك ،لينتهي بــه األمــر
فــي أرض املــوتــى حيث يقابل أقــربــاءه املـتــوفــن ويـتـعـ ّـرف إلــى أســرار
عائلته .يـشــارك فــي بطولة العمل :غــايــل غارسيا بــرنــال ،وبنجامني
برات ،ورينيه فيكتور ،وأنطوني غونزاليز ،وإدوارد جيمس أوملوس،
وجيمي كيميل.
«غــرانــد سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (،)01/292192
«فوكس» ()01/285582

هدايا ومفاجآت وبرامج إنسانية
تبدأ الحلقة بعد ظهر السبت ()18:45
ّ
التبرعات
مباشرة على الهواء لجمع
لحالة إنسانية محددة .هذه الحلقة
تكملة لسلسلة حلقات سبق أن أطلت
ب ـهــا دالـ ـي ــا ،وح ــاول ــت م ـســاعــدة عــدد
من املحتاجني .على الضفة األخــرى،
ص ـ ـ ّـورت دان ـي ــا الـحـسـيـنــي حـلـقــة من
برنامج «عل املكشوف» الذي يعرض
كــل اثـنــن ( ،)20:30واستقبلت فيها
ّ
أيضًا
املغنية شيراز .تتخلل ّالحلقة ّ
ج ـ ــوان ـ ــب إنـ ـس ــانـ ـي ــة عـ ـ ـ ـ ــدة ،وت ـح ــق ــق
الـحـسـيـنــي أمـنـيــة طـفــل يـحـلــم بـلـقــاء

شخصية هــامــة .كـمــا ت ـتــرافــق حلقة
«ع ـ ـ ــل املـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف» م ـ ــع ت ـح ـض ـي ــرات
ال ـح ـس ـي ـنــي ل ـ ـحـ ــوار مـ ــع م ــاغ ــي ف ــرح
يـعــرض فــي األول مــن كــانــون الثاني
امل ـق ـبــل .م ــن جــانـبـهــا ،صـ ـ ّـورت رابـعــة
الــزيــات حلقة مـمـ ّـيــزة مــن برنامجها
«أحلى نــاس» (الجمعة  )21:30الذي
ّ
يبث على قناة «الجديد» مع املمثلة
نادين نجيم .لقاء من أجــواء امليالد،
ّ
ي ـت ـخــل ـلــه حـ ـض ــور مل ـج ـمــوعــة أط ـف ــال
ق ـ ّـدم ــوا أع ـمــال ـهــم ع ـلــى املـ ـس ــرح .كما
ّ
سيتم توزيع الهدايا على الضيوف

وإدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـف ــرح ــة ل ـق ـل ــوب األطـ ـف ــال.
مقابلة بطلة «الهيبة» (كتابة هوزان
عكو وإخ ــراج ســامــر بــرقــاوي) كانت

تعرض رابعة الزيات حلقة مع
نادين نجيم
مليئة بالنهفات اإلنسانية والفنية
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .ي ـك ـس ــر «أحـ ـل ــى
نـ ــاس» روتـ ــن األم ـس ـي ــات امل ـيــاديــة،
وت ـطـ ّـعــم «ال ـج ــدي ــد» لـيـلـتـهــا بــأجــواء

فنية .صحيح أن جميع تلك املحطات
ّ
تتحضر لسهرة املـيــاد وكــل واحــدة
مـنـهــا عـلــى طــريـقـتـهــا ال ـخــاصــة ،لكن
يـبــدو أن قـنــاة  lbciستكون مختلفة
ُ
هـ ــذا الـ ـع ــام .إذ ت ـط ـلــق امل ـح ـطــة الـتــي
يديرها بيار الضاهر الحلقة األولى
من برنامج «مطرحك» (مساء األحد)
الذي ّ
يقدمه طارق سويد .العمل الذي
ت ـقــوم فـكــرتــه عـلــى تـلـفــزيــون ال ــواق ــع،
يستقبل في كل حلقة فنانًا ويعيش
حـ ــالـ ــة صـ ـعـ ـب ــة .ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ي ـح ـمــل
معاني إنسانية واجتماعية ،بعيدًا

ع ــن «ال ـت ـب ـخ ـيــر» ل ـل ـن ـجــوم وال ـتــرك ـيــز
ع ـل ــى إط ــال ـت ـه ــم م ــن ن ــاح ـي ــة الـشـكــل
ّ
ف ـق ــط .ف ــاملـ ـش ــروع امل ـن ـت ـظــر سـيـشــكــل
ّ
ويتضمن مشاهد
مفاجأة للمتابع،
قــويــة وم ــؤث ــرة لــم يـسـبــق أن عاشها
الفنان .لــم ُيـعــرف عما إذا كانت lbci
سـتـتــابــع حـلـقــات «م ـطــرحــك» الحـقــا،
حـســب الـبــرمـجــة الـتــي وضـعـتـهــا في
أولوياتها .باختصار ،مروحة برامج
ّ
ّ
متنوعة تتحضر لها الشاشات لبثها
لـيـلــة الـعـيــد والـلـيــالــي الــاح ـقــة ،فــأيّ
برنامج سيترك أثره عند املشاهد؟

