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كليب

عربية

 نوال - ضاقت عليك

فايز السعيد - شارد

 كاظم الساهر - ست الحلوات

 ملحم زين - علواه

أصالة - نص حاله

نايف البدر - ما عاد لي خاطر

 عادل المختار - وحشتك

سارة الهاني - هيك بتعمل

هدى سعد - ارتحت

محمد المجذوب - حن قلبي
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ــــار  األوت ــة  ــرك ش تــســتــعــد   [
والتوزيع  لإلنتاج  الخليجية 
غنائي  مهرجان  إلقامة  الفني 
ــن الــعــراقــي في  ــف ــال ــاء ب ــف ــت اح
ـــع أيـــام عيد  ــث وراب ــال ثــانــي وث
على  ــك  وذل المبارك،  األضحى 
ــــادي األهــــلــــي فــي  ــــن ـــة ال ـــال ص
في  ستستضيف  إذ  الــمــنــامــة، 
من:  كاًل  العيد  أيام  وثالث  ثاني 
الخياط،  رضــا  العراقي،  حاتم 
أما  علي.  حبيب  هميم،  أصيل 
فسيكون  العيد  أيــام  رابــع  فــي 
البرتقالة  نجم  الحفل:  نجوم 
وعلي  العربي  رعد  سعد،  عالء 

العيساوي.

في  حققه  الــذي  النجاح  جانب  إلــى   [
بشار  الكويتي  الفنان  لمع  الغناء،  مجال 
الخليجي  بصوته  يتميز  الــذي  الشطي 
ـــال تــقــديــم الــبــرامــج  ـــج ــــئ، فـــي م ــــداف ال
األلعاب  برنامج  حقق  فلقد  الترفيهية، 
شاشة  عــلــى  ــه  ــدم ق ـــذي  ال والــمــســابــقــات 
تلفزيون »الوطن »الكويتي، نجاحًا كبيراً 

في أوساط الجمهور العربي.
ــج«  ــام ــرن ب ــى  ــل ع ــًا  ــف ــي ض بــشــار  حـــل  و 
سوالفنا حلوة« الذي يعرض على شاشة 

 .»Dubai Tv«
يحضرها  التي  الكبرى  المفاجأة  أمــا 
الغنائي  ألبومه  فهي  لجمهوره،  بــشــار 
الذي  »الوطن«  تلفزيون  إنتاج  من  الثالث 
تحضيره  من  االنتهاء  على  بشار  أشــرف 
ألحدى  كليب  فيديو  تصويره  جانب  إلى 

األغاني.

أغنية  من  أكثر  في  نجاحهما  بعد   [
في األلبوم الفائت يعود الفنان القطري 
الجديد  ألبومه  لتحضير  الفهد  سعد 
قريبًا،  ـــواق  األس فــي  سيطرح  ـــذي  وال
أحمد  الغنائي  الشاعر  مع  يتعاون  إذ 
والتي  )أجننكم(  أغنية  فــي  الصانع 
بعد  وذلـــك  الفضالة  إبــراهــيــم  لحنها 
النجاح الذي حققه من خالل أغنية  »يا 

هي قوية« وأغنية  »مسرحية«.
ــم  اس ــون  ــك ي أن  أن  ــع  ــوق ــت ــم ال ـــن  وم
ما  نوعًا  سيكون  إذ  )أجننكم(  األلبوم 
هناك  أن  كما  غربي،  لحن  وذا  سريعًا 
الصانع  كلمات  من  غنائيين  تعاونين 

ولكن لم يعرف عنوانهما إلى اآلن.

في ثاني وثالث ورابع أيام العيد

حاتم العراقي ونجم البرتقالة عالء سعد في البحرين

بشار الشطي انتهى من ألبومه الثالث 

سعد الفهد »أجننكم« قريبًا في األسواق 


