مهرجان دبي السينمائي الدولي يشهد أول ظهور عالمي لفيلم "بكرا" بمشاركة
الفنان العالمي كوينسي جونز ونخبة من أبرز نجوم المنطقة
 الفيلم الوثائقي يدور حول أغنية "بكرا" وهي واحدة من األغاني الخيرية األكثر نجاحا في الشرق األوسط،
والتي تبرز التأثير اإليجابي للفن على حياة الماليين من الشباب المحرومين
 الفيلم من إخراج المخرج اإلماراتي أحمد عبد القادر ،وانتاج النجم كوينسي جونز ،ورائد األعمال
االجتماعية اإلماراتي بدر جعفر ،والمخرج اإلماراتي علي مصطفى
 مجموعة "جلوبال جامبو ( ")G3تقدم هذا العمل الفني بمشاركة أبرز الفنانين والنجوم الموسيقيين في
المنطقة مثل كاظم الساهر وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وفايز السعيد وغيرهم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 62 ،نوفمبر  :6102تم اإلعالن عن إطالق عرض فيلم "بكرا" الوثائقي الذي
يستعرض مسيرة نجاح أغنية "بكرا" الخيرية والفيديو كليب الخاص بها ،والتأثير اإليجابي للفن على حياة الماليين من
الشباب المحرومين ،حيث سيسجل حضوره العالمي األول وذلك ضمن فعاليات الليلة الختامية من مهرجان دبي
السينمائي الدولي في  71ديسمبر  ،2470في مسرح مدينة جمي ار.
وتقدم مجموعة "جلوبال جامبو ( ")G3هذا العمل الفني من إخراج المخرج اإلماراتي أحمد عبد القادر ،وانتاج كل من
ّ
المنتج الموسيقي العالمي كوينسي جونز الحائز على عدة جوائز غرامي ،ورجل األعمال اإلماراتي بدر جعفر الرائد
في قطاع األعمال االجتماعية ،والمخرج اإلماراتي علي مصطفى .ويأخذ فيلم "بك ار" الوثائقي الذي سيتم عرضه
باللغتين اإلنجليزية والعربية ،المشاهدين في رحلة عبر أنحاء دول المنطقة من المغرب إلى األردن ،ويعرض لقطات
من وراء الكواليس إلنتاج أغنية "بكرا" ،باإلضافة إلى العديد من القصص الملهمة التي تظهر مدى مساهمة الفنون في
حياة الشباب المحرومين والذين يعيشون في الدول التي مزقتها الحروب والصراعات.
وبهذه المناسبة قال المنتج الموسيقي العالمي كوينسي جونز"" :إنني فخور للغاية بالتجاوب واالهتمام الواضح الذي
أبداه سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تجاه األفكار والقيم التي تجسدها أغنية ’بك ار‘ ،وال يوجد مكان أفضل
إلطالق العرض األول لهذا الفيلم المميز من مهرجان دبي السينمائي الدولي .وكما كان الحال عند تسجيل أغنية
’بك ار‘ والفيديو الخاص بها ،سيعزز الفيلم الجديد إيماني الراسخ بقوة تأثير الموسيقى والفنون لتوحيد الناس معاً
وتحسين ظروف المعيشة لجميع البشر".
تم إطالق أغنية "بكرا" في شهر نوفمبر من عام  ،2477وهي النسخة العربية من أغنية الفنان كوينسي جونز
( )Tomorrow: A Better You, A Better Meالحائزة على جائزة غرامي الموسيقية .واحتلت األغنية المرتبة
األولى ضمن قوائم األغنيات ،وأصبحت واحدة من أسرع األغنيات مبيعاً على اإلطالق ،كما سجلت أكثر من 77
مليون مشاهدة على موقع يوتيوب .وشارك في األغنية الخيرية مجموعة ضمت  20من أبرز الفنانين من  71دولة
من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للغناء بصوت واحد من أجل غد أفضل من بينهم ماجدة

الرومي وكاظم الساهر ومروان خوري وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني وصابر الرباعي ولطيفة وفايز السعيد
وغيرهم الكثير ،باإلضافة إلى مشاركة النجم العالمي اكون بصوته العذب ،في حين أن النجمة المعروفة ذات األصول
اللبنانية شاكي ار سجلت مقدمة خاصة لفيديو األغنية.
تم التبرع بجميع عائدات األغنية لصالح العديد من الجمعيات الخيرية والمبادرات التي تستهدف شريحة الشباب في
هذه المنطق ة ،مع تركيز خاص على تطوير وتعزيز الثقافة والفنون .وتضمنت قائمة المستفيدين كالً من برنامج
األغذية العالمي ،ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وبرنامج "الشفاء والتعليم من خالل الفنون" ( )HEARTالتابع
لمنظمة "أنقذوا األطفال" .ويسلط فيلم "بكرا" الضوء على مراحل عمل برنامج ( )HEARTوجهوده المبذولة لتوفير
فرصة لألطفال للتعبير عن مشاعرهم من خالل الفن ،وساهم البرنامج حتى اآلن في مساعدة أكثر من  0444طفل
و 04مدرس في  33مدرسة في األردن وفلسطين.
من جانبه قال المخرج اإلماراتي أحمد عبد القادر" :إنه ألمر مميز للغاية أن ينطلق عرض فيلم "بكرا" هنا في بلدي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومن هذا المنبر الهام والمؤثر في صناعة األفالم في المنطقة .ويحدوني أمل كبير في
أن يساهم الفيلم في إبراز تأثير الموسيقى والفن على حياة الشباب المحرومين ،وتشجيع المزيد من الناس على االتحاد
تغيير إيجابياً وحقيقياً".
ًا
إلبراز قوة الفن التي من شأنها أن تحدث
وبدوره قال المخرج اإلماراتي علي مصطفى" :شاركت في مشروع ’بك ار‘ منذ أن كان مجرد فكرة في بادئ األمر ،وانه
ألمر مذهل حقاً أن نشاهد اإلنجازات التي تحققت على أرض الواقع .وقد أدركت تميز هذا المشروع لحظة حديثي مع
بدر جعفر حول بعض األفكار عن إنتاج فيلم وثائقي يتمحور حول أهمية الفن .وتشرفت بالعمل مع المخرج اإلماراتي
الموهوب أحمد عبد القادر إلنجاز فيلم ’بك ار‘ الذي من المقرر أن يبدأ عرضه األول في مهرجان دبي السينمائي
الدولي الذييحمل أهمية خاصة للغاية بالنسبة لنا".
يتم تنظيم مهرجان دبي السينمائي الدولي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
ويعد هذا
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وبرئاسة فخرية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتومُ ،
الحدث أبرز مهرجان سينمائي على صعيد المنطقة ،فقد نجح منذ إطالقه في عام  2440في تدوين نجاحاته كمنصة
مؤثرة في قطاع صناعة السينما العربية وابراز أفضل المواهب الواعدة على الصعيد الدولي ،من خالل قيادته لحركة
صناعة السينما في المنطقة.
لمعرفة آخر أخبار فيلم "بكرا" ،يمكنكم متابعة حسابه على تويتر (.)@BokraTheFilm
 انتهى -نبذة عن مجموعة "جلوبال جامبو":
تعد مجموعة "جلوبال جامبو" ،وهي شركة تابعة لشركة الهالل للمشاريع ،أول شركة فريدة من نوعها متخصصة في مجال الترفيه
والموسيقى ،ولها مكاتب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ولوس أنجلوس بالواليات المتحدة األمريكية .تأسست المجموعة من قبل المنتج

الموسيقي األسطوري كوينسي جونز ،ورائد األعمال االجتماعية اإلماراتي بدر جعفر .وتطلق الشركة سلسلة من المبادرات واإلنتاجات التي
من شأنها أن تساهم في تغيير مستقبل صناعة الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقياwww.globalgumbogroup.com.
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