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أحييا حف ً
ال بمشاركة شهد العميري

نبيل شعيل يشعل «سرب» وعيسى المرزوق ولّعها قنابل
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
يف الهواء الطلق ،وو�سط الأجواء
اجلميلة� ،أحيا «بلبل اخلليج»
الفنان نبيل �شعيل والفنان عي�سى
امل����رزوق �إل���ى ج��ان��ب م�شاركة
املغنية ال�شابة �شهد العمريي حف ً
ال
غنائي ًا جماهريي ًا ذا طابع مميز
نظمته �رشكة «فكرة برودك�شن» يف
«حلبة �رسب» ح�رضه عدد غفري من
اجلمهور.
وعلى وقع الدعاء للغالية الكويت
من «بو�شعيل» ،انطلق «البلبل»
مع «عامل �أحبابه» حملق ًا يف ف�ضاء
خمزونه الغنائي املليء باالبداع
وال��ذك��ري��ات اجلميلة واجلديد
الناب�ض بقيادة �أي��وب اخل�رض،
وانتقى �أغنية «منطقي» لتكون
رحب بها بجمهوره
البداية التي ّ
ال���ذي مل يتوقف ب���دوره حلظة
عن الت�صفيق والغناء معه مردد ًا
كلمات الأغ��اين التي حفظها عن
ظهر قلب.
بعدها ،وت��ق��دي��ر ًا منه لكل من
ح�رضوا ،بادر «بو�شعيل» بتوجيه
ال�س�ؤال اليهم ليعرف ما الذي
يريدون �سماعه من �أغ��ان بقوله
«هذه حفلتكم انتوا» فوقع االختيار
حينها على �أغنية «فرق ال�سما»،
م��ن كلمات �سمر و�أحل���ان حممد

جناحي من �ألبومه الأخري 2019
التي رافقها ت�صفيق حار وحما�سة
قوية ،لينتقي بعدها «البلبل»
�أغنية «من�ساك» وطلب من اجلمهور
م�شاركته الغناء.
وم��ع احلما�سة الكبرية ،طالب
اجلمهور جنمهم «بو�شعيل» ب�أن
يغني لهم «مو قليل» ،فما كان منه
اال �أن حقق مرادهم ،لكن يف الوقت
نف�سه طلب منهم �أن ي�شاركوه
غ��ن��اءه��ا لت�صدح �أ���ص��وات��ه��م يف
الأرجاء ،ما �أ�سعد «بلبل اخلليج»
الذي غنّى بعدها «عامل �أحبابي».
�أما مفاج�أة احلفل ،فكانت اطاللة
ناجحة للمغنية ال�شابة �شهد
العمريي وغناء «ي��ا �شوق» مع
«بو�شعيل» الذي �أثنى على �صوتها
و�أدائها متوقع ًا لها م�ستقب ً
ال غنائي ًا
زاه���ر ًا ،ليعود بعدها «البلبل»
وحيد ًا فوق خ�شبة امل�رسح م�ستمر ًا
يف التحليق مع جمهوره وينتقي
لهم �أغنية «�شكواي» ثم «هيلي يا
رمانة».
ومب��ا �أن «بو�شعيل» ه��و �صوت
متر
الوطن الناب�ض ،وال تكاد
ّ
يغرد حب ًا
منا�سبة وطنية اال وتراه ّ
بالكويت ،لذلك حر�ص على تقدمي
�أغنية «يا �شم�س» حيث ارتفعت
�أع�لام الكويت عالي ًا بعدما كان
قد مت توزيعها م�سبق ًا على جميع

احل�ضور ،ثم �أغنية «يا بالدي»
التي �صاغ كلماتها ال�شاعر يو�سف
ال�شطي ،ليحني ختام و�صلته
الغنائية مع �أغنية «يا دار» التي
�شاركه بها رق�ص ًا جمموعة من
الفتيات ال�صغار جئن من خمتلف
مدار�س الكويت وارت��دي��ن الزي
الكويتي الرثاثي ،ف�أدين رق�صة
دربتهن على �أدائها �أ�ستاذ الرتبية
املو�سيقية �أمينة الع ّباد .كما
قدمن بعدها منفردات رق�صة �أخرى
على وقع الأغاين الوطنية نلن على
اثرها ت�صفيق ًا حار ًا من اجلمهور.
بعد ذلك� ،أطلّت جم��دد ًا املغنية
�شهد العمريي على خ�شبة امل�رسح
وقدمت للجمهور �أغنية «الكويت
ّ
�شي م��ا ينو�صف» ب����أداء جميل
ومتقن ،ف�شاركها اجلمهور الغناء
و�صفق لها وكذلك الفتيات رق�ص َا،
لتف�سح امل��ج��ال للفنان عي�سى
املرزوق الذي �أطلّ على جمهوره
مب�صاحبة فرقة «�آرت�����س قروب
املو�سيقية» بقيادة املاي�سرتو
�صبوح ،ورمى «قنابل» الغناء يف
ف�ضاء املكان.
امل����رزوق انطلق بتقدمي باقة
متنوعة من �أغانيه كان قد اختارها
بعناية ،حيث كانت البداية مع
�أغنية «ثامن عجيبة» التي �ألهبت
الأج����واء منذ اللحظة الأول���ى،

بعد نجاح حفلها في الكويت

المرزوق يغني
بمرافقة
«دي جي إمباير»
بشكل مباشر

• نبيل �شعيل

خالد أمين يشارك جمهوره
كواليس «إفراج مشروط»

شمة حمدان تشكر
الجمهور الكويتي
وجهت الفنانة �شمة حمدان ال�شكر للجمهور الكويتي ،بعد جناح حفلها الذي
�أحيته ب�أر�ض املعار�ض يف الكويت.
و�شاركت «�شمة» جمهورها ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
مقطع فيديو من �أجواء احلفل ،عك�س حما�س وتفاعل اجلمهور معها برتديد
�أغنياتها ،وعلقت عليه قائلة« :الكويت اخت�صار!! حفلة تاريخية ،الله على
الكويت وعلى اجلمهور وعلى ال�شعب الكويتي اخلطري!! كنا م�شتاقني حق
بع�ض مبني ،فرقتي داميا رافعني را�سي وتولعونها كالعادة ،م�شاعل
العجيل �أ�شكرم عامليكب اجلميل ،واملنظمة فاطمة حمادة كان التنظيم رائع ًا
ومميز ًا �شكر ًا للكل»
وطرحت �شمة حمدان م�ؤخرا� ،أغنيتها اجلديدة «�آخر طلب» ،عرب قناتها
الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،وهي من �أحلانها وكلمات قو�س وتوزيع
املو�س.
اجلدير بالذكر �أن �شمة حمدان� ،أحيت خالل عام  2018جمموعة كبرية من
ريا من �أ�شهر �أعمالها الغنائية
احلفالت الغنائية ،والتي قدمت خاللها عد ًدا كب ً
املميزة ،وكان �آخرها م�شاركتها يف احتفاالت اليوم الوطني ال�سعودي .88
و�أطلقت �شمة حمدان ،م�ؤخرا� ،أحدث �أعمالها الغنائية حتت ا�سم «كذب من
قال» ،عرب قناتها الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،والأغنية من �أحلانها،
وكلمات �أحمد ال�صانع وتوزيع املو�س.

الأمر الذي منح املرزوق �أريحية
للم�ضي قدم ًا يف ظلّ وجود جمهور
«مولعها» ،لذلك انتقى لهم �أغنية
«�آخر ح ّبة» التي زادت من حما�سة
احل�ضور الذي مل ي�شعر بامللل �أو
التعب .بعدها اختار املرزوق
�أغنية «من انت» وتبعها بـ«تدرين»
و«ف��وب��ي��ا» ،ث��م «��ش�رم ال�شيخ»
و«فيها �سجن».
وتلبية لطلب اجل��م��ه��ور ،ق� ّ�دم
�أغنيتي «م��ن ح�لات��ي» و«تعبت
حيل» ،لينتقي بعدها �أغنيتي
«ميني ي�سار» و«خمملي» ثم �أغنية
«م��ال ك��ف» ،وزاد احلما�سة مع
�أغنية «قنابل».
كذلك ،مل يغب عن بال املرزوق
�أن يغني للجمهور «اما الكويت
و�إال ف�لا» التي ت��ع��اون بها مع
�رشكة «�أوري����دو» حيث ارتفعت
�أعالم الكويت عالي ًا جمدد ًا.
�أم���ا اجل��دي��د وامل��م��ي��ز يف هذه
احل��ف��ل��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة بالن�سبة
�إل���ى امل����رزوق ،ف��ك��ان غناءه
مبرافقة «دي جي امباير» ب�شكل
مبا�رش ،وهو الأمر الذي يعتمده
ع��ادة املغنون العامليون يف
حفالتهم ،والوا�ضح جناحه يف
ه��ذا االختبار م��ؤك��د ًا �أن��ه �شاب
متجدد يبحث دائم ًا عن التميز يف
كل اطاللة غنائية له.

• �شمة حمدان

ديانا حداد:
مبروك أخي عاصي
�شاركت النجمة ديانا حداد جمهورها ومتابعيها عرب ح�سابها مبوقع
التدوينات الق�صرية «تويرت» ،بتغريدة ك�شفت من خاللها عن ر�أيها يف
�أحدث �أعمال النجم عا�صي احلالين ،وهو �أغنية «�شو بخاف عليكي»،
التي �صورها يف املك�سيك ،وطرحها عرب ح�ساباته الر�سمية خالل
ال�ساعات املا�ضية.
وغردت ديانا حداد ،تعليقا على الفيديو كليب وقالت« :مربوك
ّ
اخ��ي عا�صي ،بت�ستاهل النجاح الن��ك متجدد ،وحري�ص على
جناحاتك ..بالتوفيق دامي��ا» ،وتفاعل الكثريون من حمبي
ديانا وعا�صي ،مع التغريدة م�شيدين بالأغنية وت�صويرها
اجلديد واملختلف.
يذكر �أن الفنانة ديانا ح��داد ،طرحت �أخ�ي�را ،كليب
«دخيلك» ،وهو من �أ�شعار مانع بن �سعيد العتيبة،
و�أحلان علي كانو ،واخراج جا�سم اجل�سمي.
وطرحت ديانا حداد� ،أغنية �سينغل جديدة بعنوان�« :أنا
بنت �أبوي» ،وقدمت �أغنية م�صورة على طريقة الفيديو
كليب بعنوان« :ال��ى هنا» ،عرب �صفحتها على موقع
«يوتيوب» ،وهي من كلمات ال�شاعر رامي العبودي،
و�أحل���ان علي �صابر ،وتوزيع
حمب الراوي ،واخراج نهلة
الفهد ،يف تعاون جديد
يجمعهما.

�شارك الفنان خالد �أمني ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،ب�صورة جتمعه بالفنان القدير �سعد الفرج ،من
كوالي�س �أحدث �أعماله الدرامية «�إفراج م�رشوط» ،املقرر عر�ضه
يف ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
وعلق «�أمني» ،على ال�صورة قائال« :من يومني بل�شنا وت�رشفت
بت�صوير �أول م�شاهدي مع العمالق الفنان �سعد الفرج الله يطول
بعمرك يا بو بدر ويخليك لنا� ..إفراج م�رشوط لرم�ضان 2019
مبجموعة كبريه من جنوم الفن على ر�أ�سهم الفنان العمالق �سعد
الفرج».
«�إفراج م�رشوط» من بطولة :هبة الدري ،عبد املح�سن القفا�ص،
في�صل العمريي ،فرح ال�رصاف� ،أحمد ايراج ،زينب غازي،
هدي اخلطيب ،جا�سم النبهان و�آخرين ،وهو من ت�أليف عبد
املح�سن الرو�ضان ،و�إخراج عي�سى ذياب.
يذكر �أن خالد �أمني �شارك يف بطولة م�سل�سل «روتني» ،الذي
عر�ض يف رم�ضان � ،2018إل��ى جانب نخبة من �أب��رز جنوم
اخلليج ،منهم« :ال��ه��ام الف�ضالة ،و�أح��م��د اي���راج ،وحممد
املن�صور ،و�شيماء علي ،وغدير ال�سبتي ،وهند البلو�شي،
ومها حممد ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف على دوحان ،و�إخراج
عي�سى ذياب».

• �سعد الفرج

• خالد �أمني

سمية الخشاب تطرح أغنيتها «بتستقوى»
طرحت الفنانة امل�رصية �سمية اخل�شاب االع�لان الت�شويقي الأول لأغنيتها امل�صورة
«بت�ستقوى» على قناتها اخلا�صة على «يوتيوب» ،والتي تناه�ض من خاللها العنف �ضد
املر�أة ،بعد �أ�سابيع قليلة من اجلدل حول حقيقة متتعها بقدرات غنائية مميزة عقب
�أدائها املثري للجدل يف حفل خا�ص بالعراق ،والالفت �أن �سمية للمرة الثانية �سعت
�إلى تقليد املطربة اللبنانية الي�سا ،باقتبا�س �أحداث الكليب من �أغنيتها ال�شهرية
«يا مرايتي».
كليب «بت�ستقوى» ل�سمية اخل�شاب يت�ضمن
ق�ص�ص ًا درامية م�ؤثرة عن العنف �ضد
امل����ر�أة ،حيث حفل ب��ع��دة لقطات
�شهدت درام��ا وعنف يف الربومو
الق�صري للأغنية ،وه��و من
اخ����راج ج��م��ي��ل امل��غ��ازي
ومن كلمات ه�شام �صادق
و�أحل��ان �سمية اخل�شاب
نف�سها وتوزيع حممد
عبا�س.

• �سمية اخل�شاب

ميريام فارس تنتهي من تسجيل

• عا�صي احلالين

أغنية «قضيها انبساط»

• ديانا حداد

• مرييام فار�س

انتهت امل��ط��رب��ة م�يري��ام ف��ار���س من
ت�سجيل �أغنية جديدة بعنوان «ق�ضيها
انب�ساط» ،من كلمات م�صطفى ح�سن،
و�أحلان �أحمد م�صطفى ،وتوزيع هاين
ربيع ،وتعمل حاليا مريام على اختيار
�أغاين الألبوم الذي �سيطرح يف الأ�سواق
خالل الأيام املقبلة.
من ناحية �أخ��رى حت�رض مريام هذه

الأيام لأغنية جديدة برفقة امللحن رامي
جمال ،لت�ضمها لألبومها اجلديد ،الذي
تعاونت فيه مع عدد كبري من ال�شعراء
وامللحنني ،منهم �إلى جانب رامي جمال،
امللحن حممد رحيم.
يذكر �أن �آخر �أعمال مريام فار�س �أغنية
حتمل ا�سم «غري مود»وهي من كلمات ايهاب
عبد العظيم ،و�أحلان عالء الراوي.

