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ساندرا الصالح

الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح«

هديل الفضلي

فاطمة املفرح

املطرب علي عبداهلل في الكليب

يقام برعاية الشيخة حصة صباح السالم

مهرجان »القافلة الخضراء« لألفالم الوثائقية
ينطلق للمحافظة على البيئة

ألبومه الجديد يتضمن 11 أغنية تتماشى مع أذواق جمهوره

علي عبداهلل وجد »نصفه الثاني« مع »هاب«

ألم« كلمات الشاعر الشيخ صباح ناصر الصباح 
»الصريح« وأحلان طارق س����ليمان وتوزيع 

هشام السكران.
يذكر ان املط����رب الصاعد عل����ي عبداهلل 
صور أغنية »منهو يس����واك« كلمات الشاعر 
الش����يخ صباح ناصر الصب����اح »الصريح« 
وأحلان حيدر االمير مع املخرج وليد ناصيف 
في بيروت وستعرض على الفضائيات خالل 

االيام املقبلة.

مفرح الشمري
يستعد  املطرب الصاعد علي عبداهلل، في اول 
اطاللة له مع مركز هاب لالنتاج الفني والنشر 
والتوزيع بعد ان وقع معه عقد احتكار لطرح 
ألبومه الذي يتضمن 11 أغنية خالل االيام املقبلة 
وقد مت اختيارها بدقة حتى تتماشى مع اجواء 
جمهوره في اخلليج والوطن العربي، خاصة انه 
ميلك قاعدة شبابية كبيرة الختياراته املوفقة 

وخامة صوته اجلميلة.
اغاني االلبوم هي: »انهزامك« كلمات خالد 
املطيري، أحلان نايف الناصر، توزيع بدر كرم، 
»دفا واحساس« كلمات الشاعر الشيخ صباح 
ناصر الصباح »الصريح«، أحلان حيدر األمير 
وتوزيع مدحت خميس، »أول يوم« كلمات عوض 
نفاع وأحلان االنني وتوزيع بش����ار سلطان، 
»عنيد« كلمات وأحل����ان االنني وتوزيع ربيع 
الصيداوي، »وش عالقتنا« كلمات بدر شعيل 
وأحلان نواف اجلاسر وتوزيع عمرو عبدالعزيز، 
»أنا لك« كلمات الشاعر الشيخ صباح ناصر 
الصباح »الصريح«، وأحلان د.يعقوب اخلبيزي 
وتوزيع مدحت خميس، »نصفي الثاني« كلمات 
الشاعر الشيخ صباح ناصر الصباح »الصريح« 
وأحلان فهد احلداد وتوزيع محمد عرام، »منهو 
يسواك« كلمات الشيخ صباح ناصر الصباح 
»الصريح« وأحلان حيدر االمير وتوزيع مدحت 
خميس، »لقيت« كلمات عبدالعزيز التويجري، 
أحلان محمد املسري وتوزيع عمرو عبدالعزيز، 
»دموع ماليكة« كلمات خالد الشيباني، وأحلان 
وائل عقيد وتوزيع أسامة عبدالهادي، »حلظة 

عبدالحميد الخطيب
اف���الم س���ينمائية، توعية، 
خدمة مجتمع، تشجيع وتعاون 
بني القطاع���ات املختلفة املهتمة 
بقضايا البيئة، هذا ما قدمته شركة 
إكولبريوم للخدمات البيئية من 
خالل مهرجان بيئي اس���تضافه 
مركز امليدان الثقافي صباح أمس 
حتت رعاية الشيخة حصة صباح 
السالم، حيث مت عرض عدد من 
األفالم الوثائقية البيئية العاملية 
التي تتناول قضايا عديدة ومنها 
التلوث والتدهور البيئي والتنمية 
املستدامة وندرة املياه واالعراض 
الصحية واالجتماعية للمشاكل 

البيئية.
في بداي���ة املهرجان حتدثت 
س���اندرا الصالح، وهي الشريك 
املدير لش���ركة إكولبريوم قائلة: 
لقد مت اختيار األفالم بدقة لتكون 
مسلية وحتذيرية في نفس الوقت 
العاملي  البيئ���ي  التده���ور  إزاء 

مبعدالت غير مسبوقة.
وأضاف���ت: قدم���ت ش���ركة 
إكولبريوم عرضها االول ملهرجان 
»القافلة اخلضراء« لألفالم البيئية، 
معبرة عن شكرها للدعم املستمر 
من الرعاة والش���ركاء، ومتمنية 
ان تواصل عملها في نشر الوعي 
البيئي من خالل االعمال الثقافية، 
مؤكدة ان الشركة أرادت ان ننتهز 

فرصة اجتماع رؤساء العالم في 
كوبنهاغن في ديسمبر املقبل من 
اجل التوصل إلى اتفاقية مناخية 

أكثر تطورا.
م���ن جانبها، أش���ارت هديل 
الفضلي مدير مشارك االتصاالت 
اخلارجية في بنك اخلليج الى أن 
ما يشهده العالم من تطور اضر 
كثيرا بالبيئة، لذلك كان لزاما على 
املهتمني بهذا اجلانب أن يعقدوا 
مثل هذه االنشطة الثقافية التي 
توعي الناس وتدفعهم لالهتمام 

بالبيئة.
وأوض���ح د.صالح بورجيني 
املنس���ق املقيم لالمم املتحدة ان 
احلديث عن قضايا البيئة ضروري 
للحفاظ عليها في ظل التعديات 
اجلسيمة عليها ملمحا الى ان هذا 

هو شغلهم الشاغل في املنظمة.
وأكد قائال: العديد من البلدان 
على مستوى العالم العربي تسعى 
للحفاظ على البيئ���ة نابع وفي 
التي لها دور  الكوي���ت  مقدمتها 

واضح في مثل هذه القضايا.
الس���ينما ايض���ا  وأض���اف: 
دورها مه���م ولذلك أريد ان اعبر 
عن س���عادتي بهذا املهرجان ألن 
اهدافه واضحة وموجهه الى الناس 

لتوعيتهم.
أما فاطمة محمد املفرح عضو 
»كيرا« فري���ق الكويت لالبحاث 

والتوعية البيئية فقالت: لو رجعنا 
للتاريخ فسنجد ان هناك الكثير 
من االشياء قد تغيرت في كل مكان، 
ولكن ثقافتنا العربية س���اعدتنا 
على املعرفة ومن خاللها نشعر 
باملسؤولية جتاه قضايا مهمة مثل 

البيئة واحلفاظ عليها.
وأرسلت املفرح رسالة الى كل 
املهتمني بهذه القضية قالت فيها: 
اذا أردمت مستقبال افضل ألبنائكم 
فالبد ان تهتموا باجلانب البيئي 
وان تنم���وا بداخله���م النواحي 

االيجابية.
يذك���ر ان مهرج���ان »القافلة 
اخلضراء« لألفالم الوثائقية برعاية 
اكولبريوم اضافة الى شركة األلبان 
الكويتية الدمناركية »كي. دي. دي« 
وبنك اخلليج باالضافة الى شراكة 
دار اآلثار اإلسالمية وبرنامج األمم 
املتح���دة االمنائي وبرنامج األمم 
املتحدة للمس���توطنات البشرية 
الكويتي���ة حلماية  واملؤسس���ة 
احليوانات ومس���اكنها ومبادرة 
الكويت للصحة، وفريق سنيار 
وفريق الكويت لألبحاث والتوعية 

البيئية.
وق���د مت توفي���ر الدع���م من 
قبل ش���ركة أجيليتي وش���ركة 
املس���تقبل لالتصاالت وش���ركة 
املع���ادن والصناعات التحويلية 

»أم.آر.سي«.
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