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تزامن ًا مع االحتفاالت باألعياد الوطنية

عيسى المرزوق أحيا حف ًال غنائي ًا ناجح ًا في حديقة الشهيد
تغطية �سو�سن �أ�سعد:
يف �أجواء مزينة بالفرح والبهجة
يف االحتفاالت الوطنية يف الكويت،
ال
�أحيا الفنان عي�سى املرزوق حف ً
غنائي ًا على امل�رسح املك�شوف
بحديقة ال�شهيد برعاية �رشكة
�أوريدو لالت�صاالت �أول من �أم�س.
�أ�شعل «امل���رزوق» احلفل ب�صوته
العذب وتقدميه باقة جميلة من
الأغ��اين التي تنوعت بني اجلديد
والقدمي مثل «من �أنت» «تدرين»،
«��شرم ال�شيخ»« ،فيها �سجن»،
«ق��ن��اب��ل»�« ،آخ���ر ح��ب��ة»« ،ثامن
عجيبة»« ،فوبيا» �إلى جانب «مال
كف» وغريها.
كما ق��دم امل��رزوق �أغنية وطنية
«�أم��ا الكويت وال فال» تزامنا مع
االحتفاالت الوطنية واالحتفال
بعيد التحرير وقد القت هذه الأغنية
ا�ستح�سان اجلمهور وتفاعله معها
تفاعال كبريا من خالل رفعهم لأعالم
الكويت وا�ضاءات الهواتف.
وقد قام الفنان عي�سى املرزوق
باهداء جاكيته االحمر الذي كان
يرتديه يف �إعالن اوريدو للأعياد
الوطنية الحد اجلماهري.
وعند �س�ؤاله عن ر�أي��ه من يكون
مطرب الكويت الأول الذي يعرب عن
جيل ال�شباب؟ �أجاب :ان لكل فنان
لونه اخلا�ص الذي مييزه يف عيون
حمبيه و�أم��ا �أن��ا ف�أحب �أن �أكون
خمتلف ًا فيما �أطرحه و�أترك التقدير
للجمهور ،وعن الكويت والأعياد

• جانب من اجلمهور

ال��وط��ن��ي��ة وه���ل �ستكون دعاية
�أوريدو الوطنية بداية اقبال عي�سى
املرزوق على الإعالنات التجارية
�أج����اب �أن��ه��ا ت�صب يف م�صلحة
الفنان خا�صة اذا ك��ان��ت حتمل
فكرة وهدف ًا جميالً ،وعما اذا كان
ينوي االجتاه �إلى التمثيل ،قال:
ومل ال،على االن�سان �أن يجرب..

فقط التجربة هي خري برهان ومن
خاللها �س�أ�ستطيع احلكم ،فاذا
ك��ان ما �أق��دم��ه للجمهور مر�ضيا
ف�سيكون قراري اال�ستمرار يف جمال
التمثيل.
وع��ن م��دى توا�صله وتفاعله مع
ج��م��ه��وره م��ن خ�لال ال�سو�شيال
ميديا،ذكر �أن��ه يهتم بكل ما هو

بعد نجاح أغنية ندم

حازم شريف :هذه بداية جديدة لي

• حازم �رشيف

�أع����رب امل��ط��رب ح��ازم
�رشيف عن �سعادته بنجاح
�أغنية «ندم» ،معتربا �أنها
مبثابة ع��ودة له وبداية
خري جديدة له.
وق���ال ح���ازم «ان���ه وجد
تفاعال يف حفله الأخري
بيوم احل��ب ،من جانب
جمهوره مع �أغنية «ندم»،
م�ضيفا« :ح��ر���ص��ت على
ا�سعاد جمهوري باحلفل،
و�أمتنى �أن تكون كل �أيامهم
حب ًا و�سعادة وفرح ًا».
وعن حت�ضرياته املقبلة
ك�شف حازم �أن هناك عمال
من �أحلان حممد عي�سى،
ب�����ص��دد ال��ظ��ه��ور للنور
قريبا ،معر ًبا عن �أمنيته
ب�أن يكون هذا العام مليئ ًا
ب��ال��ن��ج��اح��ات ،واخل�ير
على اجلميع ،وعن حياته
العاطفية� ،أكد حازم �أنه
م��ازال «�سينغل» ،م�ؤكدا
�أنه �أف�ضل يف هذه احلال
حاليا.

• عي�سى املرزوق خالل احلفل

ايجابي وناجح ومن الأف�ضل �أن �أركز
على اجنازاتي احلقيقية ،و�أ�ضاف:
�أعتقد �أن الفنان يجب عليه احلفاظ
على هيبة الفن ور�سالته احلقيقية
قبل الدخول يف معارك وهمية مع
اجلماهري من خالل هذه الو�سائل.
و�أع���ل���ن امل�����رزوق �أن����ه ي�ستعد
لتح�ضري ثالث �أغان منفردة �سيتم

ماغي بوغصن
تهنئ رامي عياش

رسالة كارول سماحة إلى نوال الزغبي
بعد نجاح «كده باي»
• كارول
�سماحة

هن�أت الفنانة كارول �سماحة ،عرب ح�سابها على موقع
«تويرت» ،الفنانة نوال الزغبي على �ألبومها اجلديد
«كده باي» الذي طرحته خالل الأيام املا�ضية.
وقالت «كارول» يف تغريدتها« :مربوك يا عزيزتي نوال
الزغبي �ألبومك اجلديد مليء بالطاقة مثل �شخ�صيتك
احليوية».
«�شكرا
وردت «نوال» على تهنئة كارول �سماحة بالقول:
ً
لك حبيبتي كارول �سماحة �سعيدة �أنك �أحببت الألبوم،
�أحبك».
وطرحت النجمة ن��وال الزغبي� ،أح��دث �ألبوماتها
الغنائية الذي يحمل ا�سم «كده باي» عرب قناة «روتانا»
الر�سمية على موقع الفيديوهات ال�شهري «يوتيوب»،
وي�ضم الألبوم � 10أغان بينها  7باللهجة امل�رصية.
وت��ع��اون��ت ن���وال ال��زغ��ب��ي م��ع جمموعة ك��ب�يرة من
ال�شعراء وامللحنني ومنهم« :خالد تاج الدين ،و�أمري
طعيمة ،و�أمين بهجت قمر ،وعمرو م�صطفى ،وندمي
ال�شاعري».
ؤخرا فيديو كليب
�
م
�سماحة
كارول
الفنانة
و�أطلقت
ً
�أغنية «مربوك لقلبي» ،عرب قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات �سليم ع�ساف
و�أحلان بالل الزين.

• نوال الزغبي

طرحها قريب ًا و�أنه ال يوجد �أي نية
حاليا للعمل على �ألبوم باال�ضافة
�إلى احياء عدد كبري من احلفالت
الغنائية الفرتة املقبلة.
وختم عي�سى حديثه بتوجيه ال�شكر
حلديقة ال�شهيد و�رشكة �أوري��دو
وجميع القائمني على التنظيم
الذي و�صفه بالرائع واجلميل.

ي���ذك���ر �أن عي�سى
املرزوق كويتي اجلن�سية من مواليد
عام  1992وقد �شارك يف الكثري
من الربامج ومنها �ستار �أكادميي
 9الن�سخة التا�سعة حيث ميتلك
موهبة الغناء،وقد قام بتقدمي عدد
من الأغ��اين املنفردة ،وقد �شارك
يف الكثري من امل�رسحيات للأطفال

وله جماهريية عري�ضة يف الكويت
واملنطقة.
وقد اعلن املرزوق م�ؤخرا عن عقد
ق��ران��ه على كرمية اح��دى اال�رس
الكويتية وال�صفحة الفنية تتقدم
بتهنئة هذا الفنان الرائع متمنية
ل��ه زواج���� ًا �سعيدا وجن��اح��ا يف
م�سريته الغنائية.

ه��ن��أت املمثلة اللبنانية
ماغي بوغ�صن الفنان رامي
عيا�ش مبنا�سبة اطالق كليب
«ق�صة حب».
ووج���ه���ت م��اغ��ي ر�سالة
لرامي عرب ح�سابها اخلا�ص
على �أح��د مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ج���اء فيها:
«م�بروك الأغنية اجلديدة
والكليب رامي� ..شو حلوة
الب�ساطة والعفوية اللي
فيك واللي بت�شبه النا�س..
كل التوفيق �صديقي».
رامي بدوره رد على تهنئة
م��اغ��ي ح��ي��ث اع����اد ن�رش
ر�سالتها وع��ل��ق عليها:
«�شكرا ماغي حمبتك غالية
على قلبي».
وان��ه��ال��ت التعليقات من
قبل حمبي ومتابعي رامي
عيا�ش وماغي بوغ�صن حيث
اثنوا على االحرتام الكبري
بينهما وتقديرهما لأعمال
بع�ضهما.

• رامي عيا�ش

• ماغي بوغ�صن

«الحالج» ...جديد منذر رياحنة في رمضان المقبل
بد�أ الفنان منذر رياحنة ت�صوير امل�سل�سل
التاريخي «احل�ل�اج» ،وال���ذي �سيعر�ض
يف املو�سم الرم�ضاين املقبل على احدى
الف�ضائيات العربية ،وي�شارك يف العمل
جمموعة م��ن جن��وم ال��درام��ا يف �سورية
والأردن.
«احل�ل�اج» ت�أليف �أحمد املغربي،
�إخ���راج علي علي ،و�إن��ت��اج اياد
اخلزوز ويا�رس فهمي.
و�أك��د «منذر» جلمهوره عرب
ح�سابه بـ«تويرت» �أن العمل
�سيكون خمتل ًفا و�سينال
اعجابكم ،مطال ًبا اجلمهور
بالدعاء له.
• منذر رياحنة
�صور
من ناحية �أخ���رى،
ّ
«منذر رياحنة» م�شاهده يف امل�سل�سل الكويتي «ماذا لو؟» ،مع
نخبة من جنوم الدراما اخلليجية.
م�سل�سل «ماذا لو؟» بطولة خالد �أمني ،روان مهدي ،و�أ�سيل عمران،
و�إخراج ح�سني د�شتي ،وكتابة في�صل البلو�شي ،و�إنتاج �آي �أند ات�ش
للإنتاج.

درة تخضع لجلسة تصوير
بلوك «كاجوال»
خ�ضعت الفنانة التون�سية ال�شهرية درة جلل�سة ت�صوير جديدة،
وظهرت خاللها يف لوك خمتلف ،اذ ارتدت مالب�س «كاجوال» واعتمدت
على ت�رسيحة �شعر ب�سيطة.
وارت��دت درة جاكيت من اجللد ،وارت��دت �أقراطا كبرية ،وظهرت يف
طلة جذابة تت�سم بالعفوية ،ون�رشت ال�صور حتت ها�شتاغ «�ستايل
ال�شارع».
وظهرت درة ب�إطاللة مالئكية ،خالل افتتاح مهرجان �أ�سوان الدويل
ل�سينما املر�أة ،بعد �أن ارتدت ف�ستانً ا �أبي�ض اللون ذا �أكمام طويلة،
ممتزجا بني الرقة والب�ساطة.
مظهرا
�أعطى لها
ً
ً

• درة

