سهيلة بن لشهب تكشف برومو «دنيا جديدة»
كشفت الفنانة سهيلة بن لشهب
ع��ن ب��روم��و كليب «دن�ي��ا جديدة»
ع� �ب ��ر «ي � ��وت� � �ي � ��وب» األغ � �ن � �ي� ��ة م��ن
ك �ل �م��ات أس ��ام ��ة م �ح ��رز  ،أل �ح��ان
ش� � � � ��ادي ح� � �س � ��ن ،وت � � ��وزي � � ��ع م��و
الشاعر  ،ومن المقرر طرح الكليب
خال ساعات.
ُيذكر أن سهيلة بن لشهب كانت
قد فازت بلقب «أفضل مغنية في
شمال أفريقيا لعام  ،»2018وذلك

نتيجة ال�ع��دي��د م��ن االستفتاءات
ون� ��ال� ��ت ف �ي �ه��ا أع � �ل ��ى ن �س �ب��ة م��ن
ال �ت �ص��وي��ت .ون� �ش ��رت ب ��ن لشهب
ص � � � ��ورة إع � � � ��ان ال� � �ج � ��ائ � ��زة ع �ل��ى
صفحتها الشخصية عبر مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وع� ّ�ب��رت
عن سعادتها بالفوز فيها ،وأنها
ً
اج�ت�ه��دت ك�ث�ي��را لتحصل عليها
مؤكدة أنها تقوم بانتقاء أغانيها
المختلفة.
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هيدي كرم تنضم لحملة « قد التحدي»
انضمت الفنانة هيدي كرم الى حملة « قد التحدي» ،والذي يشارك بها
ع��دد كبير م��ن الفنانين ،ومنهم رن��ا سماحة ،ي�س��را ،ورن��ا خليل ،م��راد
م �ك��رم ،وأط�ل�ق��ت الحملة م��ن أج��ل دع��م م�ت�ح��دي اإلع��اق��ة السمعية بلغة
اإلشارة.
عبرت «ك��رم» عن سعادتها بالمشاركة في حملة «قد التحدي» ،مشيرة
الى أنها ترى أن الجميع مسؤولون عنهم قائلة« :أؤمن بالمساواة ،ولقد
أهمل مجتمعنا عواطف بعض األفراد ،وهو أمر غير مقبول وغير عادل».
الجدير بالذكر ان اخر اعمال «كرم» ،مسلسل «طلعت روحي» ،وشاركها
البطولة إنجي وجدان ،نيكوال معوض ،إسام إبراهيم ،ومن إخراج رامي
رزق الله.

الجمعة  08ربيع األول 1440هـ
 16نوفمبر 2018م  -العدد 3532

ريكاردو كرم :مبادرة «تكريم» في مركز جابر الثقافي غدًا

ريكاردو كرم

من الدورات ال�سابقة

برعاية سمو االمير الشيخ صباح االحمد انطلقت التحضيرات من
أج��ل إق��ام��ة أع�م��ال ال ��دورة التاسعة لمباردة «تكريم» التي ستنطلق
أعمالها مساء يوم غد السبت السابع عشر من نوفمبر الحالي 2018
في مركز جابر االحمد الثقافي في مدينة الكويت .
وف��ي تصريح خ��اص أش��اد االع��ام��ي اللبناني ال�ق��دي��ر ري �ك��اردو كرم
مؤسس مبادرة «تكريم» برعاية سمو االمير الشيخ صباح االحمد
الع �م��ال ال � ��دورة ال�ت��اس�ع��ة ال �ت��ي تستضيفها ال �ك��وي��ت ،ووص ��ف ه��ذه
ال��رع��اي��ة بانها ت��أت��ي ترسيخا ل��دور س�م��وه بوصفه أم�ي��ر االنسانية
ودعمه المتميز للمبادرات اإلنسانية رفيعة المستوى .
وقال ريكاردو كرم ان الدورة التاسعة من مبادرة «تكريم» تأتي وهي
تشهد الكثير من المتغيرات واالض��اف��ات اإليجابية ال��ى رصيد هذه
المبادرة التي باتت موعدا متجددا لاحتفاء بالمتميزين والمبدعين
في عالمنا العربي في جميع أنحاء المعمورة  .وق��ال ري�ك��اردو كرم

متحدثا عن مبادرة «تكريم» :لقد ولدت «تكريم» لتكون بمنزلة بقعة
ضوء تظهر للعالم قدراتنا على االنجاز ال بل اإلب��داع في انجازاتنا
هذه برغم ما نعيشه من أزمات وحروب وفي خضم المعاناة يمكننا
البقاء على قيد الحياة والنجاح والمضي قدما نحو االمام والغد .
وأش ��ار ري �ك��اردو ك��رم :ف��ي ك��ل ع��ام ت�ح��رص م �ب��ادرة «ت�ك��ري��م» ع�ل��ى ان
تقيم حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف ،وبعد بيروت والدوحة
والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان ،اختارت مبادرة
«تكريم» ف��ي دورت�ه��ا التاسعة مدينة الكويت ك��ي تستضيف الحفل
يوم  17نوفمبر  2018وذلك برعاية صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح االحمد – حفظه الله  . -وهو امر له ابعد االثر في دعم
مسيرة هذه المبادرة .
وق ��ال اي�ض��ا  :س�ي�ق��ام ال�ح�ف��ل ف��ي م��رك��ز ج��اب��ر االح �م��د ال�ث�ق��اف��ي مساء
يوم السبت السابع عشر من نوفمبر في مدينة الكويت والتى تمثل

تكرمي هالل ال�ساير يف الدورات ال�سابقة
م �ن��ارة اش �ع��اع وت��وه��ج ث�ق��اف��ي وف�ن��ى واع��ام��ي  .ح�ي��ث سيتم ت��وزي��ع
جوائز «تكريم» في االع��ان عن اسماء الفائزين عن الفئات التالية :
جائزة «تكريم» لابداع الثقافي ،جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب،
جائزة «تكريم» للخدمات االنسانية والمدنية ،جائزة «تكريم» للمرأة
العربية ال��رائ��دة ،جائزة «تكريم» لابتكار في مجال التعليم ،جائزة
«تكريم» للتنمية البيئة المستدامة ،جائزة «تكريم» لابداع العلمي
وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،ج��ائ��زة «ت�ك��ري��م» للمساهمة ف��ي المتجمع ال�ع��رب��ي،
جائزة «تكريم» للقيادة البارزة لاعمال .
وأش ��ار االع��ام��ى ري �ك��اردو ك��رم ال��ى ان��ه وع�ل��ى ه��ام��ش ال�ح�ف��ل سيتم
اط� ��اق م �ن �ت��دى « »TAK – MINDSف ��ي ي ��وم  18ن��وف�م�ب��ر  2018في
م��رك��ز ج��اب��ر االح �م��د ال�ث�ق��اف��ي ال ��ذي ي�ه��دف ال��ى تسليط ال �ض��وء على
صناع التغيير وال�م��واه��ب الناشئة ،وكيفية مواجهتهم للتحديات
المجتمعية ال�ح��ال�ي��ة ف��ي م�ج��ال التكنولوجيا واالع� ��ام والصحافة

وال��ري��اض��ة وال�ت��رف�ي��ة وغ�ي��ره��ا ،وس�ي�ش��ارك ف��ي ال�م�ن�ت��دى شخصيات
ب��ارزة م��ن ح��ول العالم مثل الحائز على ج��ائ��زة ن��وب��ل للسام للعام
 ،2014ك��اي��اش س��ات��وراث��ي و االن �س��ة م�ن��ال رس�ت��م أول وج��ه إع��ان��ي
محجب يشارك في حملة شركة « »NIKEوالمغامر والكاتب مصطفي
س��ام��ة ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال �ح��ائ��ز ع �ل��ى ج��ائ��زة « »TAKTEEMوأع �ض��اء
مجالس مبادرات «تكريم» ،باالضافة لحضور عدد كبير من الشباب
العربي بدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت رغبة منهم
بالمشاركة والتفاعل مع المبدعين .
وفي ختام تصرحه ّ
ثمن االعامي ريكاردو كرم دعم الجهات الداعمة
ومن بينها تحالف «رينو ،نسيان ،ميتسوبيشي ،ونسما القابضة،
والبنك العربي . OMD . HORIZON . BARCLAYS . Ccc
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ال��رع��اة ه��ذا ال�ع��ام وه��م على ال�ت��وال��ي «زي��ن» و«الغانم
انترناشونال» و«البنك االهلي» و«الخطوط الجوية الكويتية».

وجهة نظر
عبدالستار ناجي

تكريم
تستضيف الكويت مساء غد السبت فعاليات الدورة التاسعة
لمبادرة «تكريم» ضمن احتفالية رفيعة المستوى في مركز
جابر الثقافي ،وتكلل هذه االحتفالية برعاية سامية من لدن
سمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل.
«تكريم» وعلى مدى دوراتها الثمانية
لقد استطاعت مبادرة ً
الماضية ،أن تذهب بعيدا في تحقيق أهدافها المحورية في
االح�ت�ف��اء بالمبدعين المتميزين م��ن أن�ح��اء العالم العربي،
وال ��ذي ��ن اس �ت �ط��اع��وا ت �ج��اوز ال�ك�ث�ي��ر ال�م�ص��اع��ب وال �ظ��روف
القاسية ،ساعين إلى هدف محوري وأساسي لترسيخ اسم
المبدع العربي في المحافل الدولية.
خ�ل��ف م �ب��ادرة «ت �ك��ري��م» ي�ق��ف اإلع��ام��ي ال �ع��رب��ي المتميز
ري� �ك ��اردو ك ��رم ال ��ذي ن ��ذر ن�ف�س��ه وم�س�ي��رت��ه م��ن أج ��ل ه��ذا
المشروع الذي يمثل بقعة ضوء مشرقة وسط ظلمة هالكة
من االنكسار والدمار والخراب.
وحينما ت��أت��ي «ت�ك��ري��م» فإنها ت��أت��ي م�ط��رزة لتظهر للعالم
ق � ��درات اإلن� �س ��ان ال �ع��رب��ي ،وم ��وش ��اة ب��ال �ت �ق��دي��ر واإلج� ��ال
لمبدعين راح��وا يتحدون المستحيات م��ن أج��ل الكينونة
والتميز.
«تكريم» ليست كبقية المبادرات ،إنها االشتغال الحقيقي
من أجل تكريم صفوة الصفوة واالنحناء أم��ام إنجازاتهم
المقرونة باالحترام والعطاء المتجدد ال��ذي يذهب بنا إلى
مرحلة إضافية من تاريخ األمة العربية.
ً
أمام هذا الجهد وهذا الحراك العالي المستوى ،نقول شكرا
�اردو ك��رم ..ولفريقه الرائع..
لإلعامي اللبناني القدير ري�ك� ً
وم ��ن ق�ب��ل ك��ل ه ��ذا وذاك ..ش �ك��را ل�م��ن وض �ع��وا األم ��ة بين
ضلوعهم ونبضهم.

شيرين عبدالوهاب
تعلن حفلها في الكويت
اعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن اول��ى حفاتها بعد
ط��رح البومها ال�ج��دي��د «ن �س��اي» وذل��ك عبر صفحتها على
موقع التواصل االجتماعي انستغرام.
وق��ال��ت شيرين« :ه�ك��ون م��ع جمهور الكويت الغالي ي��وم 7
ديسمبر وذلك بفندق كراون بازا بدولة الكويت».
يذكر ان شيرين عبد الوهاب حققت نجاحا كبيرا من خال
البومها الجديد «نساي» والذي طرح منذ ايام قليلة.

ناصر الوبير  ..يدخل عالم الغناء
ق��ام ال�ش��اع��ر ن��اص��ر ال��وب�ي��ر ب� ��أداء إح��دى
أغنيات الفنان كاظم الساهر وهي اغنية
«مدرسة الحب» ،في خطوة هي األولى له
وقال أنه يدخل بهذه األغنية عالم الطرب
من أوس��ع أب��واب��ه أي عبر ص��وت الخليج
ع �ل��ى ح ��د ت �ع �ب �ي��ره .وت �ح ��دث ال��وب �ي��ر عن
حبه للطرب وأن��ه ال يستمع إال لعمالقة
ال� �ف ��ن ف �ق��ط  ،م �ت �م �ن �ي��ا أن ي �ج �م �ع��ه ع�م��ل
غنائي مع الفنان كاظم الساهر .الشاعر
ناصر الوبير تمنى كذلك أن يجتمع في
أمسية مشتركة مع الشاعر حمد البريدي
وال �ش��اع��ر س�ل�م��ان ب��ن خ��ال��د  ،ق��ائ��ا أنها

ستكون أمسية كبيرة ألن كل شاعر منهم
له خطه وطريقه الخاص به  ،كما تحدث
عن أن شعراء قطر هم األبرز في المنطقة
حاليا  ،ويتمتعون بجماهيرية كبيرة.
وق��ال في مجمل حديثه عبر استضافته
ف��ي البرنامج الشهير «فيض المشاعر»
ال � � ��ذي ي� �ع ��ده وي� �ق ��دم ��ه اإلع � ��ام � ��ي ع� ��ادل
ع�ب��دال�ل��ه ،ق ��ال ان ��ه ي �ك��ره م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي «س � �ن� ��اب ش� � ��ات» وأن ه ��ذا
الموقع صنع نجوما وهميين ال هم لهم
سوى البحث عن المادة فقط  ،وأنهم غير
مؤثرين بل هم مهرجون فقط.

وعلى المحبة نلتقي.

anaji_kuwait@hotmail.com

ماجد املهندس طرح «انتبه»
ط� � ��رح� � ��ت ش� � ��رك� � ��ة روت� � ��ان� � ��ا
ل �ل �ص��وت �ي��ات وال� �م ��رئ� �ي ��ات،
أح��دث أع�م��ال ال�ف�ن��ان ماجد
ال � �م � �ه � �ن� ��دس ،وه � � ��ي أغ �ن �ي��ة
باللهجة الخليجية تحمل
اس� � ��م «ان� �ت� �ب ��ه»ع� �ل ��ى م��وق��ع
يوتيوب.
أغ � �ن � �ي� ��ة «ان� � �ت� � �ب � ��ه» ل �م ��اج ��د
المهندس ،من كلمات :تركي
آل ال� �ش� �ي ��خ ،ال � �ح� ��ان :ن ��واف
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ،وإن� � �ت � ��اج ش��رك��ة
ورتانا.

