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من خالل مسابقة برنامج »غطاية وغناية«

2600 مشارك بانتظار الجائزة الكبرى الليلة

مفرح الشمري
مش���اهدو تلفزيون الكويت الليلة على موعد 
مع اعالن نتائج مسابقة البرنامج املنوع »غطاية 
وغناية« الذي عرض في ش���هر رمضان املاضي 
على شاشتي القناة االولى والفضائية الكويتية، 
وكان من تقدمي الفنانة املميزة منى شداد واملطرب 
املتألق صالح حمد خليفة، باالضافة الى عدد من 
النجوم الشباب وتصدى إلخراجه املخ���رج نواف 
سالم الشمري وكان البرنامج في ك���ل حلق��ة م��ن 
حلقاته ال� 30 يطرح سؤاال في نهايته���ا، وبع��د 
انتهاء موعد تسليم االجابات يع��رض تلفزي���ون 
الكويت الليلة برنامجا خاصا إلع���الن أسم���اء 
العشرة الفائزين بعد اجراء القرعة بني املشاركني 

الذي وصل عددهم الى 2600 مش���ارك ومشاركة 
توصلوا الى االجابات الصحيحة.

يذكر أن حلقة توزيع اجلوائز املكونة من سيارة 
وعدد من الهداية القيمة من إعداد الزميل صالح 
الدويخ وشيماء دشتي، ويتصدى لتقدميه املذيع 
عبداحملسن البرقاوي ومن اخراج سعود الرمح 

وأحمد النجدي.
وستستضيف ابطال العمل وهم الشاعر سامي 
العلي واملطرب صالح حمد خليفة والفنانة منى 
ش���داد واملخرج نواف سالم الش���مري والفنان 

اسماعيل سرور.
وستبث الساعة 10.30 مساء اليوم على الهواء 

مباشرة من استوديو 800. 

القاهرة ـ سعيد محمود
نف���ى املطرب اللبنان���ي راغب عالمة ما ذكرت���ه بعض التقارير 
الصحافية خالل الفترة املاضية بشأن نيته اعتزال الغناء احتجاجا 

منه على األوضاع احلالية داخل الوسط الغنائي.
وأكد عالمة ان تصريحاته لوسائل االعالم حول غضبه من احلالة 
التي وصل إليها الوسط الغنائي ال تعني تفكيره في االعتزال، النه 

ال يفكر حاليا اال في اخلطوة املقبلة.
وق���ال املطرب اللبناني انه لم يحدد توقيتا معينا لالعتزال، وان 
مشواره الغنائي يزيد عن 25 عاما قدم خاللها ما يزيد عن 16 ألبوما 

غنائيا.
على اجلانب اآلخر كش���ف راغب عالمة أنه سيش���ارك مواطنته 
املطربة هيفاء وهبي احياء حفل ليلة رأس السنة في مجمع »البيال« 

بوسط بيروت، معبرا عن اعتزازه مبشاركتها تلك املناسبة.

عاصفة تراّبية تجبر نانسي عجرم 
على تأجيل »من غيري أنا«

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت املطربة اللبنانية نانس���ي عجرم تأجيل تصوير 
أغنيتها اجلديدة »من غيري أنا«، وذلك بسبب سوء األحوال 
اجلوية التي صاحبتها عواصف ترابية، حيث كان من املقرر 
ان تقوم نانسي بتصوير األغنية خالل اليومني املاضيني في 

منطقة جنوب لبنان مع املخرج يحيى سعادة.
ومن املقرر ان تقوم نانس���ي بتصوير أغنيتها اجلديدة 
بطريقة الڤيديو كليب مبجرد ان تستقر األحوال اجلوية في 

املنطقة. وذلك بحسب إحدى الصحف املصرية.
وحتضر نانسي حاليا أغنيات ألبومها املقبل بني لبنان ومصر 
واخلليج، حيث عادت م����ن القاهرة قبل أيام قليلة بعد وضع 

صوتها على أكثر من أغنية مصرية سيتم ضمها لأللبوم.
وكش���فت مصادر مقربة من نانس���ي عن ان هناك أغنية 
خليجية في ألبومها املقبل حتمل عنوان »يسعد اهلل مساك« 

ستشكل مفاجأة كبيرة جلمهورها اخلليجي.
على جانب آخر، وافقت نانسي على املشاركة في وقائع 
الدورة العاش���رة ملهرجان الدوحة الغنائ���ي الذي يقام في 
الفترة من الرابع والعش���رين وحتى التاسع والعشرين من 

شهر يناير املقبل.
ويشارك في وقائع املهرجان كل من: شيرين عبدالوهاب، 
جنوى كرم، كاظم الس���اهر، محمد عبده، فضل شاكر، نوال 
الزغبي، نوال الكويتية، عبداهلل الرويش���د، ملحم بركات، 

أحالم وماجد املهندس.
جدير بالذكر ان نانس���ي عجرم أحيت حفال في أبوظبي 
ضمن وقائع احتفاالت اإلمارات بعيدها الوطني، كما اعتذرت 
ملواطنها وائل كافوري عن مش���روع الدويتو الذي كان من 
املقرر ان يجمع بينهما، وكان من أحلان سمير صفير، وذلك 

بسبب انشغالها بألبومها الذي حتضر له حاليا.

تشارك في »بقايا سنين« بالبحرين

باسمة حمادة أرستقراطية متسلطة
بشار جاسم

النجمة باس���مة  مازالت 
حمادة ف���ي مملكة البحرين 
لتصوير باقي مشاهدها في 
املسلسل الدرامي اجلديد »بقايا 
سنني« مع شركة هارموني 

لإلنتاج الفني.
وع���ن هذا العم���ل تقول 
باسمة: أصور مسلسل »بقايا 
س���نني« في مملكة البحرين 
والعم���ل من تأليف س���لمى 
جوهر وإخراج محمد دحام 
الشمري ومعي في املسلسل 
النجوم، منهم  مجموعة من 
صالح املال وزه���رة عرفات 
التركماني وهيا  وعب���داهلل 
عبدالسالم وشهد وعبداحملسن 
القفاص باالضافة الى مجموعة 

من فناني سورية.
العمل جميل  وتضي���ف: 
يس���لط الضوء على احلياة 
األرستقراطية، حيث أجسد 
د.مني���رة  األم  ش���خصية 
التي تكون  األرس���تقراطية 
القس���وة في تربية  شديدة 
أوالده���ا، بعك���س والدهم 
البس���يط املتواض���ع وغير 
املتكل���ف ويح���دث في هذه 
املفاجآت  العديد من  العائلة 
العمل  وأمتن���ى ان يح���وز 

ودوري إرضاء املشاهدين.
وأيضا عندي مسلس���ل 
جدي���د مع ش���ركة الصدف 
السعودية وسأبدأ في تصويره 
فور انتهائي من تصوير كل 
مشاهدي في مسلسل »بقايا 

سنني«.
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نواف سالم الشمريمنى شداد


