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االربعاء ١٤ اغسطس ٢٠١٩ فنـون

خالد املال لـ »األنباء«: 
التنظيم عجيب

حمد القطان »ريحة احلبايب« وأصيل هميم »سر احلياة«
أميرة عزام

amira3zzam@

وسط أجواء مليئة بالفرح 
والسرور وبحضور جماهيري 
الفت لألنظار، أحيت املطربة 
العراقية أصيل هميم واملطرب 
القطان  املميز الشــاب حمد 
حفــا غنائيا امس االول في 
قاعــة بدرية بفندق اجلميرا 
وتصــدى لتقدميه اإلعامي 
فيصل العجمــي، وذلك من 
إنتاج وتنظيم شركة جولدن 

هورس.
انطلــق احلفــل بكلمات 
ترحيبية من عريفه فيصل 
العجمــي الــذي طلــب مــن 
الترحيب  الغفيــر  اجلمهور 
باملطرب املميز حمد القطان 
ليدخل بعدهــا القطان على 
أنغام موسيقى أغنيته »وين 
وين« ويتبعها بأغنية لعمرو 
ديــاب »ريحــة احلبايــب« 
ويلحقها بأغنيته »مافي أحد« 
وســط أجواء من التصفيق 
القطــان ليغنــي  اســتغله 
»جرحك على كتافي صعد« 
واتبعهــا مبــوال »أريد اهلل 
يســامحني« ليتبعها مبوال 
أغنية شيرين »مش هشوفك 

مجددا مبحبة كبيرة للمطربة 
العراقية اصيــل هميم التي 
تعود للغناء في الكويت بعد 
غيــاب طويــل، لتدخل على 
أغنية »مفروض اعوفك من 
زمان« معبرة عن ســعادتها 
لوجودهــا الول مــرة علــى 

كلماتها معها اجلمهور الغفير 
الذي رسم لوحة جميلة تدل 
على مدى شعبية هذه األغنية 
التي حتمل بني طياتها الكثير 
من املعانــي اجلميلة والتي 
اكتسحت مايني املشاهدات 
مؤخــرا وحــازت إعجــاب 

مسرح في الكويت، مشيرة 
الى سعادتها الكبيرة مبحبة 
اهل الكويــت وأنها تبادلهم 

احملبة كذلك.
ووسط هذا احلماس، غنت 
أصيل »آخر ظهور« وتتبعها 
بأغنية »سر احلياة« التي ردد 

الصغار والكبــار في مواقع 
التواصل االجتماعي وحتديدا 

في موقع اليوتيوب.
وبعد ان »ارتاحت« أصيل 
هميم مبا قدمته جلمهورها 
الكويتي املتعطش لصوتها 
أهدتهم موال »مشتاق« التي 
أحلقته بأغنية »خلك بحر« 
وتتبعها بأغنية »هذا انا حالي 
صعب« لتغني بعدها رائعة 
نــوال الكويتيــة »يا مصبر 
املوعود« بعد ان اســتأذنت 
اجلمهور بذلــك حيث أدتها 
بشكل رائع المس قلوب من 

استمع لها.
وواصلت املطربة العراقية 
هميم متيزها في احلفل فغنت 
»كنــت ما اصــدق« لتتبعها 
بأغنية »اوف منه قلبي« التي 
حازت على متايل اجلمهور، 
الى ان قدمت وصلتها الشهيرة 
»بانــي زمانــي« التــي ردد 
كلماتها معها اجلمهور لتعيد 
بعدها اول أغنية »مفروض 
اعوفك من زمان« قائلة »هذه 
األغنيــة توجــع لــي قلبي« 
الغنائية  لتختتم وصلتهــا 
بإعــادة األغنية األشــهر لها 
»سر احلياة« وسط تصفيق 

حار ألدائها الرائع.

في احلفل الغنائي الذي جمعهما في قاعة بدرية بـ »اجلميرا«

تانــي« ثم أغنيتــه »قبل ما 
جتــرح« ليغنــي بعدها »اه 
ياالســمر يا زين« بناء على 
طلــب اجلمهــور الــذي قام 
بترديدها معه بحماس شديد.
وبعــد االســتراحة، قدم 
اإلعامــي فيصــل العجمــي 

املطربة العراقية اصيل هميم املطرب املميز حمد القطان

متيــز حفــل املطربني أصيل هميــم وحمد القطان 
بحضور عدد من املطربني والشعراء وامللحنني. وكان 
مــن بني احلضور املطرب الشــعبي القدير خالد املا 
الذي أكد لـ »األنباء« إعجابه بالتنظيم وأداء وصوت 
املطربــني القطــان وهميم اللذين وصفهمــا بأنهما ال 

يختلف عليهما اثنان.

ملشاهدة الڤيديو

أمين األعتر واإلجنليزي Meghdad يغنيان »روح«
بشار جاسم

يســتعد الفنــان العربي 
املميــز امين األعتــر لطرح 
أغنيته اجلديدة »روح«، حيث 
ســيغنيها بشكل دويتو مع 
 Meghdad املطرب االجنليزي
وكلمات اجلــزء العربي من 
الليبــي  األغنيــة للشــاعر 
د.رفيق شوقي وأحلان املقطع 
العربي ألمين األعتر واملقطع 
اإلجنليزي لـ Meghdad، وهي 
مــن توزيع دايڤــد أزرا ومت 
تســجيلها في ســتديوهات 

في لندن، ويقول مطلعها: 
خليني ممكن أنام

وأصحى من غير آالم
ممكن في يوم من األيام

تنساك الروح
وفــي اتصال مــع األعتر 
املقيم في لندن قال لـ »األنباء«: 
 meghdad تعرفت على الفنان«
في حدث فني بلندن وعرض 
علي فكرة األغنية وستايلها 
وحبيت الفكرة جدا وسمعني 
جزء بسيط منها، وعلى طول 
كلمت الشاعر الليبي د.رفيق 
شوقي وكتب ليي الكام وأنا 
حلنتــه وهــي املــرة األولى 

كانت فكرتهــا موجودة من 
ســنة واحلمد هلل هالســنة 
قدرنــا نطرحهــا بعــد ايام 
وحتديدا تاريخ ١٩ على قناتي 

باليوتيوب«.

من كلمــات الشــاعر واحد، 
وأحلان ياســر بوعلي، وما 
أقدر أصرح بتفاصيلها حاليا 
وأحضر ايضا أكثر من أغنية 

خليجية جديدة«.

يقــول:  جديــده  وعــن 
الــى املشــاريع  »بالنســبة 
اجلديــدة انضممــت حاليــا 
 ،one production لشــركة 
وأول عمل جديد مع الشركة 

املطرب االجنليزي مقداداملطرب الليبي امين االعتر

اللــي أحلــن فيها بأســلوب 
كاسيكي ورومانسي.. وأنا 
سأغني الكام العربي ومقداد 

باالجنليزي«.
ويضيــف: »وهاألغنيــة 

خالد البريكي 
»يعرف كيف تؤكل الكتف«

مفرح الشمري

@Mefrehs
يواصل النجم خالد 
البريكــي تألقــه فــي 
املسرحية االجتماعية 
الكوميدية »عودة ريا 
وسكينة« التي تعرض 
اململكــة  حاليــا فــي 
العربيــة الســعودية 
الشقيقة وحتديدا على 
مســرح قاعة النخيل 
مبحافظة اإلحســاء، 
وذلك بإشراف الهيئة 
العامــة للترفيــه في 
اململكــة، وهــي مــن 
تأليــف النجمــة هيا 
الشــعيبي وبطولــة 
داود حســني والهــام 
الفضالة باإلضافة الى 
هيا الشعيبي وخالد 
البريكي ومن اخراج 

ثامر الشعيبي .
في هذه املسرحية 
يجسد خالد البريكي 
شــخصية الضابــط 
املكلف بكشــف ســر 
اختفـاء »احلرمي« في 
األسواق وذلك بطريقة 

مشـوقة ومثيرة.
البريكــي  خالــد 
دائمــا مــا يتــرك في 
أعماله بصمة واضحة 
ببســاطته وساســة 
أدائه وخفــة حركته 
األمــر الذي يســيطر 
على مشاعر اجلمهور 
في ادائه للشــخصية 
وهذا قلما جنده عند 
الفنانــني، ولكــن ألن 
البريكــي فنان مثقف 
»يعرف كيــف تؤكل 
الكتــف« يتفاعل معه 

اجلمهور في أي شخصية يجسدها سواء 
بالتلفزيون أو على خشبة املسرح.

مســرحية »عــودة ريا وســكينة« 
ســتعرض الســبت املقبل على مسرح 
أمانة املنطقة الشرقية ملدة يومني وبعدها 

ستعرض في مدينة الدمام وذلك بعد ان 
مت عرضها في الكويت خال عيد الفطر 
املاضي على خشبة مسرح عبداحلسني 
عبدالرضا وحققــت جناحا جماهيريا 

الفتا للنظر.

خالد البريكي في مشهد من مسرحية »عودة ريا وسكينة«

إياد نصار يستأنف »حواديت الشانزليزيه«
يستأنف الفنان إياد نصار 
تصوير مشاهده في مسلسل 
الشــانزليزيه«،  »حواديت 
األسبوع املقبل وينتقل إلى 
ديكور حي عماد الدين مبدينة 
اإلنتاج اإلعامي، وهو ديكور 
»التياترو« الذي يضم إجني 
املقدم التي تقوم بدور فتاة 
الليل خال األحداث، ويجسد 
نصار شــخصية »رياض« 
متزوج مــن داليا مصطفى 
ويعمل مدير بنسيون الذي 

متلكه الفنانة أماني كمال.
وينتــــمى املســـــلسل 
لنوعيــة أعمال الـ ٤5 حلقة 

ومن بطولة: إياد نصار، مي ســليم، داليا 
مصطفى، إجني املقدم، إدوارد، عايدة رياض، 
فريدة ســيف النصر، أماني كمال، سارة 
عادل، هاجر الشرنوبي، منة جال، جينا 

سليم ومن تأليف أمين سليم ونهى سعيد.
وتدور أحداث »حواديت الشانزليزيه«، 
في فترة اخلمسينيات واحلياة االجتماعية 
في هذه احلقبة الزمنية وجمال شوارعها 

وشعبها.

شقيقة زينة لعز: »أنا حالفة لو شفتك هضربك باجلزمة«!
تناقلت وســائل اإلعام 
خبــرا فــي الفتــرة القليلة 
املاضية عن مواجهة كامية 
حتولت الشتباك باأليدي بني 
الفنانني أحمد عز وزينة في 
الساحل الشمالي في مصر، 
عندما مرت شقيقة زينة في 
باحة الفندق، حيث كان عز 
جالســا، فرأتــه وتوجهت 
إليه قائلة: »أنــا حالفة لو 
شفتك هضربك باجلزمة«، 
فرد عليها صارخا ووبخها، 
فتدخلــت زينــة بدورهــا 
وصرخت بوجهه ووبخته 
ما أدى الى تطور املشــادة 
حتى وصلت حلد التشابك 
باأليدي، مــا دفع احلضور 
للتدخل لفض التشابك بني 
الثاثة، واســتدعى تدخل 
الشرطة التي حررت محضرا 
بالواقعــة، علمــا أنهما لم 
يلتقيــا بعــد املواجهــات 
القضائيــة التي اســتمرت 
5 ســنوات بينهمــا علــى 
خلفية رفض عز االعتراف 
بزواجه منها، رغم إجنابها 
للتوأم الذي قضت احملكمة 
بنسبهما له كأب بعدما رفض 
اخلضوع لفحص احلمض 
النــووي بطلب من محكمة 
األســرة التي ألزمته بنفقة 

جتاههما.
اجلدير ذكره أن زينة وعز 
جتاهــا وقوع هذا احلادث 
عبر صفحاتهما على مواقع 
التواصــل االجتماعي رغم 
الضجيج اإلعامي حولهما، 
إال أن اإلعام حتدث أيضا عن 
اجلدل الذي دخلت فيه زينة 
مع إحدى املتابعات لها على 
»انســتغرام« التي طالبتها 

يوم عرفة بأن تنشر صورة 
البنيها من أحمد عز«، سائلة: 
»امتى هتورينا الوالد حرام 
عليك واهلل عايزين نشوفهم 
وريهــم لينا«، األمــر الذي 
أزعج زينة ودفعها لتصف 
املعلقة بـ »املتطفلة«، إال أن 
املتابعة اختارت استفزازها 

زينــة ودفعها لترد: »ما أنا 
عارفة إنك مش قصدك حاجة 
بس اللي جواك اركنيه على 
جنب وادعي وكبري مافيش 
وقت غيــر للدعاء وطلعي 
اللــي جواك بعديــن.. ولو 
بتحبي أبوهم أوي كده ابقي 

اسأليه هو مش أنا«.

أكثــر كاتبة: »واهلل مكنش 
قصدي حاجة وحشة بس 
بعــد ردك ده أحــب أقولك 
إني مش عايزة أشوف والد 
فنانني أنا عايزة أشوف والد 
أحمد عز قمر زي باباهم وال 
طالعني ألمهم وسبنا البركة 
ليــك يا تقيــة«، ما أغضب 

بنشــر صور توأمها، وذلك 
بعد تعليق كتبته زينة على 
مقطــع ڤيديو حلجاج بيت 
اهلل احلــرام، أثناء طوافهم 
حــول الكعبــة، معبرة عن 
أمنيتها بتأدية فريضة احلج 
مجددا، حيث تدخلت املتابعة 
واستحلفتها »بحق حرمة 


