هبة طوجي« :العال» ممتلئ بالتاريخ واإلرث اإلبداعي
ً
ً
ت�ح�ي��ي ال�ن�ج�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ه�ب��ة ط��وج��ي ح �ف��ا م �ب��اش��را ف��ي «ال �ع��ا»
ي��وم الجمعة ال�م��واف��ق  29أك�ت��وب��ر  2021ف��ي ح��دث يعيد الموسيقى
والفعاليات الى العا و التي توقفت منذ ما قبل جائحة «كورونا».
ي��ذك��ر أن ط��وج��ي ك��ان��ت ع��ام  2017أول مغنية أن�ث��ى ت ��ؤدي على
المسرح الحي في المملكة .وت��زور المغنية اللبنانية العا
للمرة األولى ،لتمتع الجمهور بقائمة مختارة
من مجموعتها الطويلة من الموسيقى
العربية وغير العربية ،والتي يزيد
ع �م��ر ه � ��ذه ال �م �ج �م��وع��ة ع �ل��ى 14
ً
عاما.

وم ��ع ان �ط��اق م��وس��م ال�ف�ع��ال�ي��ات ف��ي ال �ع��ا ،س �ي �ت��ردد ص ��دى ص��وت
المطربة الشهيرة عبر وادي عشار في المدينة الصحراوية القديمة،
إل��ى جانب المنتج و المؤلف الموسيقي الشهير أس��ام��ة الرحباني
ً
ً
عالميا من العالم.
موسيقيا
برفقة 53
ومع االستمرار في إعادة افتتاح المملكة العربية السعودية للحياة
الطبيعية ،بدأت الحفات الموسيقية الحية من بين األحداث الثقافية
والفنية الكبرى األخرى ُفي العودة إلى العا .كجزء من تقويم أحداث
ً
«لحظات العا» والتي أعلن عنها أخ�ي��را ،فمن المقرر إقامة المزيد
م��ن الحفات الموسيقية والفعاليات الثقافية بالعا ف��ي األسابيع
واألشهر المقبلة.

وع��ن الحفل ،علقت هبة طوجي قائلة« :كنت أرغ��ب دائ� ً�م��ا في تقديم
العروض في العا ،فهي مكان حافل بالتاريخ واإلرث اإلبداعي .الغناء
في مرايا هو شرف كبير لي ،وقد فكرنا ً
مليا ًفي هذا الحفل لنوفي مثل
ً
هذا المكان و الوجهة حقهما ،و سيكون حدثا خاصا للغاية».
ولحضور الحفل ال يحتاج الحاضرون إجراء اختبار لنتيجة سلبية
لفيروس كوفيد ،مع االخذ في االعتبار تنفيذ جميع تدابير الصحة
والسامة المناسبة واتباع جميع اللوائح الصحية الوطنية.
هبة ستكون المطربة األول��ى ضمن سلسلة من الفنانين اإلقليميين
والدوليين المميزين والذين يقدمون عروضهم عام  2021كجزء من
تقويم لحظات العا.

اإلثنين  12ربيع األول 1443هـ
 18أكتوبر 2021م  -العدد 4418
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الجمري لـ «راهنلا» :عرض أفالم «البحرين السينمائي»
إدارة املهرجان
اتخذت هذا القرار
لرغبة عدد كبير
من املخرجني
الشباب واملتابعني
للحركة السينمائية
في مشاهدة األفالم
التي شاركت في
مسابقة املهرجان

متابعة مشاري حامد

ينظم مهرجان البحرين السينمائي نهايات الشهر
ال�ج��اري سلسلة م��ن ال�ع��روض السينمائية لبعض
األف ��ام العربية القصيرة ال�ت��ي ش��ارك��ت ف��ي دورت��ه
األول ��ى «دورة فريد رم �ض��ان» ،وذل��ك ف��ي الفترة من
 27لغاية  30أكتوبر  2021ف��ي مجمع ال��واح��ة مول
بالجفير.
وي� �ع ��رض ال �م �ه��رج��ان ع� � � ً
�ددا م ��ن األف� � ��ام ال�ق�ص�ي��رة
التي شاركت في مختلف فئات مسابقة األف��ام في
دورت� ��ه األول � ��ى ،وه ��ي أف ��ام أن�ت�ج�ه��ا م �خ��رج��ون من
جميع ال��دول العربية وك��ان المهرجان قد أعلن عن
قيام دورت ��ه األول ��ى ف��ي م��ارس  2020لكنها تأجلت
بسبب ظروف جائحة «كورونا» «كوفيد  »19-لتعلن
نتائجها في أبريل  2021عبر برنامج اليوتيوب.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة ال �م �ه��رج��ان م �ن �ص ��ورة ال �ج �م ��ري ل�
«ال�ن�ه��ار» إن إدارة ال�م�ه��رج��ان ارت ��أت ع��رض األف��ام
المشاركة في مختلف فئات مسابقة المهرجان وذلك
ً
نظرا لرغبة عدد كبير من المخرجين السينمائيين
ال �ش �ب��اب وال �م �ت��اب �ع �ي��ن ل �ل �ح��رك��ة ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة في

مشاهدة األفام التي شاركت في مسابقة المهرجان،
وأضافت أن عروض األفام ستنطلق في الفترة من
ُ
وسيعرض ما يزيد على
 27حتى  30أكتوبر 2021
تسعين فيلما قصيرا متنوعا قدمها مخرجون عرب.
ووف��ق م��دي��رة ال�م�ه��رج��ان ُ
فسيعرض جميع األف��ام
التي شاركت في فئات مسابقة المهرجان وهي فئة
األفام الروائية ،والوثائقية ،وأفام التحريك ،وأفام
المرأة ،وأفام الطلبة.
ي�ش��ار إل��ى أن ال ��دورة األول ��ى م��ن مهرجان البحرين
السينمائي (دورة فريد رم�ض��ان) شهدت مشاركة

مسرح «البا» يعود للحياة

ّ
الطلبة يختتمون املخيم الصيفي «كلنا للكون»

ش�ه��د م �س��رح أك��ادي�م�ي��ة ل��وي��اك للفنون
ً
ً
األدائ�ي��ة (الب��ا) عرضا مسرحيا غنائيا
ً
راق �ص��ا لطلبة مخيمها الصيفي ال��ذي
ح �م��ل ش �ع��ار «ك �ل �ن��ا ل �ل �ك��ون» ،وذل� ��ك في
الحفل الختامي للمخيم.
ٌ
مشهد افتقده الطلبة واألهالي ألكثر
هو
عام ونصف العام منذ بداية جائحة
من ٍ
«كورونا»ّ ،
قدم خاله األطفال مسرحية
عكست قلقهم من سطوة التكنولوجيا
ع� �ل ��ى ح� �ي ��ات� �ه ��م ورغ� �ب� �ت� �ه ��م ال� �ش ��دي ��دة
ف� ��ي ال � �ت ��واص ��ل اإلن � �س ��ان ��ي واالرت � �ب � ��اط
ب � ��األرض وال �ط �ب �ي �ع��ة .واع �ت �م��د األط �ف��ال
ف ��ي م �ش��اه��ده��م ع �ل��ى دي � �ك� ��ورات م �ع��اد
ت��دوي��ره��ا ل�خ��دم��ة ال �ف �ك��رة .ه ��ذا ،وتخلل
الحفل معرض ل��وح��ات بريشة األطفال
ّ
نفذوها خال فترة المخيم التي امتدت
إلى خمسة أسابيع.

وق � ّ�دم ال�م�خ�ي��م ل��أط�ف��ال ف��رص��ة تعميق
م �ع��ارف �ه��م ف ��ي ش �ت��ى ال �ح �ق ��ول ال �ف �ن �ي��ة:
م��وس�ي�ق��ى ،م �س��رح ،ف�ن��ون أدائ �ي��ةً ،فنون
ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة وح� ��رف ي ��دوي ��ة ،إض ��اف ��ة إل��ى
ال ��ري ��اض ��ات ال �ب��دن �ي��ة وال �ط �ب��خ وف �ن��ون
ال��دف��اع ع��ن النفس وال�ي��وغ��ا والقصص
ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة وال ��رح ��ات ال�م�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي
ت �ض �م �ن��ت زي � � � ��ادة إل� � ��ى ص� ��ال� ��ة س�ي�ن�م��ا
سينيسكيب.
ّ
وقد رك��زت أنشطة مخيم «كلنا للكون»
ع �ل��ى ت��وظ �ي��ف ال� �ف� �ن ��ون ل �ت��وس �ي��ع أف��ق
تفكير األط �ف��ال وت�ط��وي��ر شخصياتهم
وإض �ف��اء م�ن�ظ��ور ج��دي��د ل�ك��ل م��ا يجري
م � ��ن ح� ��ول � �ه� ��م .ف ��ال� �ق� �ص ��ص ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة
ّ
ع �ل��ى س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ،غ� ��ذت م�خ�ي�ل�ت�ه��م،
والمناظرت التي ق��ام بها األطفال عقب
ك��ل ق�ص��ة ع ��ززت م�ه��ارات�ه��م التواصلية

وال �ت �ع �ب �ي��ري��ة وال �ل �غ ��وي ��ة ف ��ي ال�ل�غ�ت�ي��ن
العربية واإلنكليزية ،وج��اءت حصص
ال� � ��درام� � ��ا ل �ت �ن �م �ي��ة خ� �ي ��ال� �ه ��م ال � ��درام � ��ي
وإبداعهم الفني .اما الموسيقىّ ،
فطورت
ل ��دي� �ه ��م ح � ��س اإلص � � �غ� � ��اء واالس � �ت � �م� ��اع
واس � �ت � �خ � ��دام ص ��وت� �ه ��م ب �ش �ك ��ل ص �ح��ي
وسليم ،أما الفنون األدائية والرياضات
ال� �ب ��دن� �ي ��ة وال� � �ي � ��وغ � ��ا ،ف� �ح ��رص ��ت ع �ل��ى
صحتهم الجسدية والعقلية وارتباطهم
ب �ج �س��ده��م .وه� ��و م �ع �ل��وم ك �ي��ف تصقل
ال� �ف� �ن ��ون ش �خ �ص �ي��ة ال �ط �ف ��ل وت �س ��اع ��ده
ف��ي ال�ح�ف��اظ على صحته النفسية .أما
ح �ص��ص ال �ط �ب��خ ،ال �ت ��ي ق� ّ�دم �ه��ا م�ط�ع��م
«أي ��ام ��ي» ف��ي ح��دي �ق��ة ال �ش �ه �ي��د ،ف�ك��ان��ت
متعة لأطفال لمفاجأة ذويهم بوصفات
لذيذة وفرصة ليتواصلوا بأيديهم مع
الطعام والمكونات البسيطة.

«دق القلب» جديد حسني الجسمي
أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي ،طرحها الفنان اإلماراتي
ح�س�ي��ن ال�ج�س�م��ي ب �ع �ن��وان «دق ال �ق �ل��ب» ،ي �ت �ع��اون ب�ه��ا م��ع ال�ش��اع��ر
العراقي رامي العبودي ،متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس
العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب متميز مختلف ،حيث أتقن أداء
اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي.
ويتعاون الجسمي باألغنية الجديدة «دق القلب» مع الفنان العراقي
ن��ور ال��زي��ن ف��ي التلحين ،وي�ج��دد ت�ع��اون��ه ف��ي ال�ت��وزي��ع الموسيقي
ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل ،وقد تميز اللحن والتوزيع
باستخدام اآلالت الغربية إل��ى ج��ان��ب اإلي�ق��اع الخليجي الممزوج
بالعراقي.
ُ
هذا ،وقد طرحت أغنية «دق القلب» من خال قناة حسين الجسمي
الرسمية في موقع  YouTubeإلى جانب جميع اإلذاع��ات الخليجية
والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات اإللكترونية
المتخصصة في عرض األغنيات.

أك�ث��ر م��ن  400فيلم قصير م��ن جميع أن�ح��اء العالم
ال �ع��رب��ي ،وأع�ل�ن��ت نتائجها أب��ري��ل  .2021وق ��د ق��ام
بتحكيم مسابقتها ل �ج��ان تحكيم ض�م��ت فنانين
ً
وم �خ��رج �ي��ن ع ��رب ��ا وخ�ل�ي�ج�ي�ي��ن ،ك ��ان ع �ل��ى رأس �ه��م
الفنانة المصرية ليلى ع�ل��وي ،وال�ف�ن��ان السعودي
اب ��راه �ي ��م ال� �ح� �س ��اوي .ك �م��ا ض �م��ت ل �ج��ان ال�ت�ح�ك�ي��م
متخصصين في مجال السينما من مختلف أنحاء
العالم العربي.
وي� �س �ع ��ى ال� �م� �ه ��رج ��ان إل � ��ى االح � �ت � �ف ��اء ب��ال �م��واه��ب
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ال � �ش� ��اب� ��ة ال �ب �ح ��ري �ن �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة،
والمساهمة في توفير بيئة مائمة إلطاق المواهب
السينمائية الجديدة وإبراز ابداعاتها واالرتقاء بها.
كما يهدف إل��ى نشر الثقافة والوعي السينمائيين
ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال صناعة
األفام عبر توفير منصات المشاهدة واالطاع على
تجارب سينمائية مشابهة ،إل��ى جانب المساهمة
في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية البحرينية
بما يمكن م��ن تحقيق اإلض��اف��ة المنشودة للحركة
السينمائية في دول الخليج العربي خاصة ،وإلى
الحركة السينمائية العربية بشكل عام.

