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على إيقاع الطرب األصيل ،تﺤيي المطربة المغربية ،كريمة الصقلي ،ﺣفال غنائيا يوم غد الخميس ،في مسرح مؤسسة سلطان
بن علي العويس الثقافية بدبي ،في اإلمارات العربية ،بمناسبة تكريم ثلة من المبدعين العرب في المجال األدبي.

وشدت المطربة المغربية ،التي تمثل بصدق الزمن الجميل للكلمة والصوت،
وھي تصدح لتجدب إليھا كل الﺤواس) ،شدت( الرﺣال إلى دولة اإلمارات
العربية المتﺤدة ،فﺤين اتصلت "المغربية" بالمطربة كانت تتأھب لمغادرة
بيتھا ،في اتجاه البلد العربي المذكور ،وعبرت في تصريح خاص ،عن
سعادتھا بإﺣياء ھذه السھرة ،ألن الﺤفل يتزامن مع عيد ميالدھا ،كما أنھا
الصوت المغربي والعربي الوﺣيد ،الذي سيكون ﺣاضرا في ھذه الليلة
المتميزة ،كاشفة أنھا ستؤدي مختلف المدارس الطربية ،بدءا باللون
المغربي ،الذي قالت إنھا تعتز بﻪ ،وﻻ تتردد في أي مناسبة في تقديمﻪ.
وقالت الصقلي إن الدعوة إلى إﺣياء الﺤفل شرف لھا ،ألنھا ستعطي صورة
عن المغرب ،وتعتبر ذلك مسؤولية وتكليفا ،مشيرة إلى أنھا تسعى إلى
الﺤفاظ على صورتھا الفنية ،كما تتمنى أن تﺤافظ على مكانتھا المتميزة
في الساﺣتين الوﻁنية والعربية.
وأضافت أنھا تشارك للمرة األولى في الدورة الثانية عشرة للجوائز األدبية ،التي تشرف عليھا مؤسسة سلطان بن علي العويس
الثقافية بدبي ،مؤكدة أنھا سعيدة لﺤضورھا وسﻂ شيوخ الثقافة والدكاترة المبدعين.
وستوزع خالل الﺤفل جوائز على الفائزين في ھذه الدورة ،وبينھم الروائي اللبناني ،أمين معلوف ،والروائية المصرية ،رضوى
عاشور ،وغيرھما من األقالم المبدعة المتميزة.
وعن استضافتھا في ھذه الدورة ،أبرزت الصقلي أنھا ليست المرة األولى التي تﺤيي ﺣفالت غنائية في مناسبات ثقافية ،ألن
اللون الطربي ،الذي تقدمﻪ موجﻪ كذلك لمثل ھذه الشرائح من المجتمع ،إذ أﺣيت ،مطلع السنة الجارية ،بالبﺤرين ،سھرة فنية،
بمناسبة الذكرى العاشرة لمركز آل خليفة للثقافة والبﺤوث .كما كان لھا موعد مع الجمھور ،من خالل أربعة ﺣفالت غنائية بدار
األوبرا المصرية .وتقول الصقلي إنھا تﺤرص ،في كل ﺣفالتھا ،على إيصال الصوت المغربي ،موضﺤة أنﻪ جرى تكريمھا بمناسبة عيد
المرأة ،في "مسارات نسائية" ،إلى جانب وجوه فنية وإعالمية ،كاشفة أنھا سعيدة بتكريمھا في بلدھا ،ألنﻪ يشكل اعترافا
بمكانتھا الفنية.
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