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بوشعيل «عطوه جوه».. وأصالة حافية على جسر من الطرب
العربي. وصاحبت اصالة الفرقة 
املايسترو  املوســيقية بقيادة 
مصطفى حلمــي، وأبدعت في 
هذا احلفل وكان «مزاجها رايق» 
وبــدت على مالمحها حالة من 
السعادة للقائها بجمهورها في 
الكويت والتي ترتبط بالكثيرين 
منهــم بعالقة صداقــة قوية، 
على حد قولها، وقدمت أغنية 
«شكرا»، ومن بعدها أغنية «ال 
تخاف من الزمان» والتي ردد 
اجلمهور كلماتها معها بشكل 
مذهل، مما دعاها إلى ان تقول 
لهم «واهللا سلطتنتوني من اول 
اغنيتــني»، وكعادتها داعبتهم 
قائلة «تشجعوني اغني حافية 
القدمني» فرد اجلمهور باملوافقة، 
وهنــا ذكرتني اصالــة بفيلم 
شهير للنجمة املصرية الكبيرة 
ميرفت أمني بعنــوان «حافية 
على جســر من ذهب» فأصالة 
كانت تعني حافية على جسر 
من طرب، ومن خالل هذا احلفل 
أكدت أصالة انها مطربة مختلفة 
عن غيرها في طريقة تعاملها 
واحتوائها جلمهورها الكبير من 
مختلف األعمار واجلنسيات.

وقدمت أصالة أغنيتها اجلديدة 
«سيد الغرام» التي جمعتها مع 
املطربــة املغربية اســما املنور، 
وغنتها للمرة األولى بالكويت، 
عقب ذلك أهدت اجلمهور أغنية 
وطنية خاصة بالكويت بعنوان 
«شيخة الكون الكويت» والتي 
تفاعــل معها احلضور وامتألت 
القاعــة بأعالم الكويت احلبيبة 
التــي علت فوق الرؤوس، ومن 
ثــم قدمت أصالة باقة من اجمل 
أعمالها والتــي غناها اجلمهور 
معاها بشكل جميل مثل «حضرة 
املوقف» و«طلبتك» و«اشــتقت 
الــك» و«كفوكيــم» و«أمنيــة» 
و«غمــض عيونــك» و«فقــدت 
نفســي» و«حنــني» و«مبقاش 
أنا» و«ليه الغرور» و«عقوبة» 
و«غلبــان»، واختتمــت فقرتها 
املميــزة بأغنيــة «ذاك الغبــي» 
ليسدل الستار على حفل ناجح 

بكل املقاييس.

التي أطلت بلــوك رائع زادها 
جماال علــى جمالهــا، كل ذلك 
بأنامل خبيرة التجميل الشهيرة 
املوهوبة حنان النجادة صديقة 
اصالــة وصديقــة الكثيــرات 
من جنمات اخلليــج والوطن 

مثل «سكة سفر» و«اليق عليك 
اليق» وغيرهما، وختم بأغنيته 

الوطنية اخلالدة «يا دار».
عقب فترة استراحة قصيرة 
كان اجلميع في انتظار جنمتهم 
احملبوبة املطربة أصالة نصري 

القلــوب»، وكان  و«يــا فتــان 
لهذه الباقة من االغاني مفعول 
السحر على اجلمهور، فالكل غنى 
وصفق باســتمتاع غير عادي، 
ليقــدم بوشــعيل «ميدلي» من 
اغانيــه في فتــرة الثمانينيات 

وطبعــا غيــر»، وغيرهمــا من 
االغاني التي لها ذكريات جميلة 
عند عشاق نبيل شعيل، ثم قدم 
«اللحظة الوداعية» و«منساك» 
و«بعلمــك» و«ندمــان» و«ش 
مســوي» و«راحــت» و«قالت» 

معه، وبالفعل اشــتعلت القاعة 
باحلماس.

وشــدا بوشــعيل بأغنيــة 
«عطـــــوه جـــــوه»، وأعقبهــا 
بـ«ميدلــي» ضم أجمــل أعماله 
الرومانســية منها «انــا ناطر، 

ياسر العيلة

افتتــح النجمــان الكبيــران 
املطــرب نبيــل شــعيل «نبض 
الكويت» واملطربة أصالة نصري 
«نبض الــروح» اولــى حفالت 
مهرجان فبراير الكويت ٢٠٢٣، 
التي أقيمت مســاء اجلمعة في 
قاعــة «أرينــا الكويت» مبجمع 
٣٦٠، والتي تعد مفخرة مجموعة 
التمدين العقارية، حيث تزينت 
القاعــة كعادتهــا بأجمــل حلة 
حفــالت  جمهــور  الســتقبال 
املهرجان، وشــاهدنا في احلفل 
إبهــارا بصريا مبعنــى الكلمة، 
بداية من تصميم املسرح الرائع 
بتقنياتــه احلديثة مــن ديكور 
وإضاءة وصوت، باإلضافة الى 
التنظيم االحترافي من قبل فريق 
«األرينا»، كل هذه األجواء كانت 
تعلن اننا أمام مهرجان مختلف 
هذا العام والذي تتولى تنظيمه 
شركة «روتانا ميوزك جروب» 
ويضم ٦ حفالت غنائية يحييها 
نخبة من جنوم الغناء اخلليجي 

والعربي.
وبالعودة للحفل األول الذي 
جمــع جنمــني يتمتعــان بخفة 
دم شــديدة، أضفيا أجــواء من 
البهجة والسعادة بتعليقاتهما 
و«قطاتهما» العفوية مع اجلمهور 

وتعالت معها الضحكات.
صعــدت مذيعــة تلفزيــون 
الكويت النجمــة الذهبية غادة 
الرزوقــي وســبب تســميتها 
بـ«الذهبية» ألنها كانت ترتدي 
مالبــس ذهبية براقة ومتأللئة، 
وقدمت جنمــي احلفل بحروف 
أنيقة من ذهب استحقت عليها 
تصفيق احلضور اكثر من مرة، 
ومــا هي إال حلظات قليلة حتى 
صعــد بوشــعيل على املســرح 
الفرقة املوســيقية  مبصاحبــة 
مدحــت  املايســترو  بقيــادة 
خميس، وقــدم باقة منتقاة من 
أعماله القدمية واحلديثة، بدأها 
بأغنيــة «آخر املشــوار»، ومن 
بعدها غنــى «يقولــون» حيث 
طلب من اجلمهــور ان يغنوها 

انطالق حفالت «فبراير الكويت» بقاعة «األرينا» وسط حضور كبير

(قاسم باشا) غادة الرزوقي قدمت جنمي احلفل 

ملشاهدة الڤيديو

كواليس احلفل
٭ شهد احلفل غياب الرئيس التنفيذي 
لشركة روتانا للصوتيات واملرئيات 
ســالم الهندي وغياب الشــاعر فائق 

حسن زوج املطربة أصالة.
٭ املخــرج الكبيــر أحمــد الدوغجي 
الذي اخرج احلفل على الهواء مباشرة 
لتلفزيون الكويت وقنوات روتانا كان 
حريصــا على متابعــة كل التفاصيل 
اخلاصة باحلفل وباملطربني بدقة شديدة 

كعادته.
٭ مدير روتانا الكويت محمد الفضلي 

بــذل مجهــودا كبيرا خلــروج احلفل 
االول من املهرجان بهذا الشكل الراقي 
وصاحب بوشعيل وأصالة على الريد 
كاربــت أثنــاء حديثهما مــع الزمالء 

الصحافيني.
٭ شهد احلفل حضور عدد كبير من 
املشاهير مثل الشــاعر اجلميل أحمد 
الصانع وكابنت النادي العربي ومنتخب 
الكويــت أحمد جاســم، باإلضافة الى 
مشاهير في «السوشيال ميديا» مثل 
مدير روتانا الكويت محمد الفضلي مع «نبض الكويت» نبيل شعيلمشاري بويابس وحمد قلم وآخرين.

فيصل بوغازي.. ماتشوف شر
مفرح الشمري

يرقد الفنان القدير فيصل بوغازي منذ 
الثالثاء املاضي في مركز صباح األحمد للقلب 
باملستشــفى األميري وذلك بعد شــعوره 
ببعض التعب ليقرر الطاقم الطبي مكوثه 
باملركز للعالج حتى تستقر حالته الصحية.
وفي اتصــال هاتفي مــع «األنباء» أكد 
بوغازي ان حالته الصحية حاليا مستقرة 

وهو بانتظار أوامر الفريق الطبي بالسماح 
له باخلروج من املستشفى، شاكرا كل من 
اتصل عليه والســؤال عن صحته، سائال 
املولــى عز وجل ان يحفظ اجلميع من كل 

مكروه.
«األنبــاء» تتمنى الشــفاء التام للفنان 
القدير فيصــل بوغازي وان يلبســه اهللا 

ثوب الصحة والعافية.. 
وماتشوف شر يا بوغازي.

نادين فهد.. بوجهني في رمضان!
عبداحلميد اخلطيب

قاربت الفنانة نادين فهد أكوان على االنتهاء 
من تصوير دورها في مسلسل «حياتي املثالية»، 
تأليــف مرمي الهاجري، إخراج ســائد الهواري، 
إنتاج «املجموعة الفنية» للمنتج والفنان باسم 
األمير، والذي سيعرض رمضان املقبل، ويشارك 
في بطولته عدد من النجوم منهم: خالد أمني، فوز 
الشطي، محمد العجيمي، فهد باسم، رانيا شهاب، 
وطالل باسم، وغيرهم. وقالت نادين في تصريح 
لها: العمل «اليت كوميدي» وأجسد خالل أحداثه 
شخصية «ندى»، التي ستحير اجلمهور كثيرا، 
حيث لن يستطيع املشاهد فهمها إال في احللقة 
األخيرة، مستدركة: خالل احللقات لن يعرف أحد 
ما إذا كانت «ندى» طيبة أم خبيثة، وستكون هناك 
مفاجآت أخرى باملسلسل، معربة عن سعادتها 
بالتمثيــل في عمل من إخــراج املخرج األردني 

سائد الهواري الذي لطاملا متنت العمل معه.
وفي نفس السياق، كشفت نادين أن هذا لن 
يكون العمل الوحيد الذي ستطل من خالله في 
شهر رمضان املبارك، الفتة الى أنها تشارك أيضا 
في الدراما االجتماعية «نون النســوة»، تأليف 
سالم محمد، وإخراج محمد كاظم الذي وصفته 
باملخرج الرائع، واملسلسل بطولة مجموعة من 
الفنانــني املتميزين، مثل: باســمة حمادة، هبة 
الدري، شهد ياسني، حسني املهدي، عبداحملسن 
القفاص، عبداهللا الطليحي، رانيا شهاب، أميرة 
محمد، شيخة البدر، نواف العلي، وغيرهم، مشيرة 
الى انها جتسد في املسلسل دور «سدمي»، مؤكدة 
ان الدور مختلف كليا عن شخصية «ندى» في 

«حياتي املثالية».

ريتا حرب.. «اخلائن» بعد «الثمن»

بيروت - بولني فاضل

بعد «عــروس بيروت» و«ســتيليتو» و«الثمن»، 
مسلسل عربي آخر من إنتاج «MBC» يجري تصويره 
في إسطنبول وهو بعنوان «اخلائن»، ومؤلف من ٩٠
حلقة، أبطالها ممثلون من لبنان وسورية من بينهم 

ريتا حرب وقيس الشيخ جنيب وطالل اجلردي.


