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دانيا شومان
دش����ن النادي العلمي اول من 
امس فيلم »س����ي رك����س.. ملك 
البحار 3D« وسط حضور كبير 
من مرتادي املركز واجلمهور وعدد 
من وسائل االعالم في مقر املركز 

العلمي بالساملية.
وقبل تدشني حفل عرض الفيلم، 
القى رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب � املركز العلمي مجبل املطوع 
كلمة حدد فيها مدى اهمية الفيلم 
قائال: يعتبر هذا الفيلم رائعة من 
روائع افالم آي ماكس كما عودكم 
املركز العلم����ي بتقدمي كل ما هو 
جديد من افالم وثائقية وتعليمية، 
»سي ركس« او ملك البحار بالبعد 
الثالثي ينقلنا الى زمن سحيق ما 
قبل 200 مليون عام من حيوانات 
حجم الواحد منها يس����اوي ستة 
افيال مجتمعة. ومضى بالقول ان 
فيلما رائعا سيكون مادة علمية 
العلم  للطلبة والدارسني وطلبة 
وجلمهور املركز العلمي العريض 
الذي قارب على ستة ماليني زائر 

منذ افتتاحه عام 2000.
ووجه املطوع ش����كره خالل 
النظائر، حيث  الى شركة  كلمته 
متت عملي����ة دبلج����ة الفيلم في 

اآلي ماكس. ويلق����ي فيلم »ملك 
البحار« الضوء على عالم االعماق 
املذه����ل في حقبة ما قبل التاريخ 
ومخلوقاته العمالقة التي استطاعت 
بأحجامها الهائلة وضراوتها البالغة 
ان تتس����يد البحار قبل ان تظهر 
الديناصورات على سطح االرض 
بعش����رين مليون سنة، سيلتقي 

لشؤون االخبار يوسف مصطفى 
وكذلك فريدة دهراب وحسني دشتي 
وايهاب غسان وفيصل الشمري 
ومها صبراوي وزينب خان، كما 
انتهز هذه الفرصة ليبارك ليوسف 

مصطفى منصبه اجلديد.
وحرص املط����وع كذلك على 
توجيه الش����كر لهبة ابو الريش 

العلم واملتعة، ويسعون من خالل 
هذا الفيلم الى الدخول باملشاهدين 
الى عم����ق جتربة فريدة في عالم 
االبعاد الثالثية تتجاوز حدود افالم 
آي ماكس الوثائقية التقليدية الى 
مشاهد تعرض قصة حقيقية متت 
صياغتها بآخر ما توصلت اليه هذه 
التاريخ،  التقنية، واعادة متثيل 

استديوهاتها، ووجه شكرا خاصا 
الى كل من علي الرفاعي وم.فهد 

زكور.
ولم يفت املطوع ان يشكر كذلك 
كل من ش����ارك في الفيلم ومنهم 
املعلقون الذين ادوا ادوار الدبلجة 
الفيلم السبعة ومن  لشخصيات 
بينهم وكيل وزارة االعالم املساعد 

مشاهدو الفيلم بجولي وهي شابة 
واسعة اخليال ليسافروا معها عبر 
العصور الترياسية واجلوراسية 
الكون  والطباش����يرية الكتشاف 
الغامض مبا يسكنه من حيوانات 
مذهلة يصل طول بعضها الى 25 
مترا، يصف كاتبا ومخرجا فيلم 
»ملك البحار« بأنه مزيج فريد من 

وعبداهلل شتيل اللذين ساعداه في 
مراجعة نص الفيلم واالشراف على 
التسجيل والدبلجة، وشكر نواف 
الرديني وفريق عمله الذين نفذوا 
احلملة االعالمية للفيلم ومحمد 
بالتدقيق  الذي قام  الدين  شمس 
اللغوي على نص الفيلم، وشكر 
ايضا زمالءه مشغلي اجهزة عرض 

باالضافة الى اسهامات كبار علماء 
االحافير الذين يجعلون املش����هد 

يفيض باحلياة.
اربع  الفيلم  انتاج  اس����تغرق 
سنوات من العمل وبلغت ميزانيته 
5 ماليني دوالر تطلب الفيلم تعاون 
م����ا ال يق����ل عن خمس ش����ركات 
مختلف����ة في مجال الرس����ومات 
الرقمية واملؤثرات اخلاصة حتت 
اشراف ش����ركة ان ثري دي الند 
برودكش����نز المتام انت����اج فيلم 
البالغ مدته واحد  البحار«  »ملك 
واربعون دقيقة، مت تصوير املشاهد 
اخلارجية املتضمنة مناظر للفضاء 
واملناظر الطبيعية وما حتت املاء 
في العديد من املتاحف في باريس 

ولندن ومصر ونيوزيلندا.
وتقدم املطوع بالشكر للبنك 
التجاري الكويت����ي على رعايته 
الكرمية لفيلم »ملك البحار« التي 
تأتي ضمن حرص����ه الدائم على 
دعم االنشطة التي تخص الشباب 
انها تتزامن  واالسرة، خصوصا 
مع احتف����االت الكويت بأعيادها 
الشاش����ة  الوطنية، ودعا محبي 
العمالقة ملشاهدة احدث افالم آي 
ماكس واالستمتاع ايضا مبرافق 

املركز العلمي املختلفة.

المطوع: أحد الشخصيات في الفيلم أدى دورها وكيل اإلعالم المساعد يوسف مصطفى

رائعة جديدة»سي ركس.. ملك البحار«
في المركز العلمي

اجلمهور يتابع فيلم سي ركس.. ملك البحار م. مجبل املطوع مستقبال عددا من ضيوف املركز


