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وسوف يغني مقدمة »ما ملكت أيمانكم«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

وضع سلطان الطرب جورج وسوف صوته 
على مقدمة مسلسل »ما ملكت أميانكم« والتي 
حمل���ت عنوان »دوارة األي���ام« والتي كتب 
كلماتها يوسف سليمان، وحلنها هيثم الزياد، 
ووزعها طوني س���ابا، ومت تصويرها على 

طريقة الڤيديو كليب. 
املخرج السوري جندت أنزور بدأ تصوير 
مسلسله اجلديد »ما ملكت أميانكم« وهو من 
إنتاج شركة أنزور »غراند برودكشن« وتأليف 
الكاتبة هالة دياب، ويشارك في بطولته كل 
من: س���افة معمار، مصطفى اخلاني، عبد 

احلكيم قطيفان، سعد مينة وآخرين.
ويسلط املسلس���ل االجتماعي اجلريء 
الضوء على قضايا الفساد واإلرهاب، تدور 
أحداثه في دمشق في الوقت املعاصر، وهو 
يتحدث عن الطبقة الوسطى التي تزول بشكل 
تدريجي، وعن أشكال التطرف والعنصرية، 
ومنها التطرف الديني، واملشاكل التي تعانيها 
الطبقة الوسطى، والتي تشكل القسم الكبير 
من املجتمع، كما يبرز العمل املثقفني على جميع 
املستويات، ويتحدث عن األنثى واملعاناة التي 
تعيشها في املجتمع. وسيتم تصوير املسلسل 

بني كل من سورية وفرنسا ودبي. 
يذكر ان جورج وسوف احتفل بعيد مياده 
نهاية االس���بوع املاضي في الوسوف كلوب 
كسليك وقد حضر احلفل عدد من جنوم الفن 
مثل روال سعد، س���ارة الهاني، أمين زبيب، 
أمير يزب���ك وغيرهم باإلضافة الى إعاميني 
مثل اإلعامي نيشان، ألني وطفة. كما تواجد 

حشد كبير من أهل اإلعام واألصدقاء.  جورج وسوف

هند البحرينية

تستعد لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد

هند البحرينية: »طقت براسي«
تس���تعد الفنانة البحرينية هند لطرح اغنية 
منف���ردة، في ألبوم منوع يطرح مبناس���بة رأس 
السنة امليادية 2010 مبشاركة مجموعة من فناني 
اخلليج والوطن العربي حس���ب احدى الصحف 

السعودية.
االغنية بعنوان »طقت براسي« من كلمات الشاعر 
خالد العوض، وأحلان امللحن البحريني بدر الذوادي، 
وتوزيع هشام الس���كران، ومت التسجيل في احد 
االستديوهات مبملكة البحرين بإشراف مهندس 

الصوت جاسم محمد.
هذا ومن املرتقب دخول الفنانة هند لاستديوهات 
لتس���جيل اغنيات األلبوم هند 2010 بعد االنتهاء 
من اجراءات التنازالت النصية بني الشركة املنتجة 
الطروحاتها والفنانني املشاركني في جديدها، حيث 
تتعاون الفنانة هند مع مجموعة شبابية وفنانني 
مخضرمني في ألبومها املقبل منهم: ناصر الصالح 
بلحن صاغ كلماته منصور الشادي ومن الشباب 
الفنان احمد الهرمي، بدر الذوادي، فيصل الراشد، 
ماجد املخيني، بندر س���عد، باالضافة الى الفنان 
اللبناني وسام االمير بأغنية لبنانية وغيرهم من 

االسماء التي ستعتبر مفاجأة األلبوم.

الخليفة يتعاون مع أمرشا في »دار األيتام«
انتهى من مقدمة »الحب اللي كان«

خالد حسين
تعاون جديد يجمع الش���اعر الش���يخ دعيج 
اخلليفة والفنانة املغربية منى امرشا من خال 
مسلس���ل »دار األيتام« ال���ذي يصور حاليا في 
منطقة الدوحة بالكويت ويشارك فيه نخبة بينهم 
الفنانة مرمي الصالح الفنان غامن الصالح وجاسم 
النبهان وهدى حس���ني، فاطمة الصفي وبثينة 
الرئيس���ي وهيا عبد السام وشجون الهاجري 
والهام الفضالة وماك وغيرهم وهو من تأليف 

هبة حمادة وإخراج منير الزغبي.
وأوضح اخلليفة انه قد انتهى من كتابة مقدمة 
مسلسل »احلب الذي كان« وسيقوم بغنائها الفنانة 
اللبناني���ة يارا أو الفنان راش���د املاجد وهو من 
بطولة محمد املنصور وفرح بسيسو ومجموعة 

كبيرة من الفنانني.
وكشف عن تعاونه اجلديد مع الفنان عبدالعزيز 
املسلم من خال مسلسل الرعب الكوميدي »البيت 
املسكون« وس���يقوم بغناء املقدمة فرقة ميامي 

وهي من احلان عادل الفرحان.
يذكر ان اخلليفة قد حقق جناحات كثيرة خال 
العام املنتهي على صعي���د العديد من املقدمات 
الغنائية وأيضا من خال تكرميه من قبل مجلة 
سوالف كأفضل شاعر كويتي، وكذلك فوز موقع 
الجئ عاطفي كأفضل موقع شعري خليجي خال 
2009 في االس���تفتاء الذي اج���ري على املواقع  

االلكترونية.

منى امرشا نواف القطان

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

يرتدي فيه الزي الكويتي »الدشداشة والغترة والعقال«

»مسائي« نواف القطان يغطي أهم األحداث في المجتمع
 خالد السويدان

قدم املذيع نواف القطان العديد 
من البرام����ج املتميزة، خصوصا 
برامج املس����ابقات الت����ي برع في 
تقدميها وحظي من خالها بشعبية 
واسعة وها هو ينضم الى فريق 
البرنامج املنوع اجلديد »مسائي« 

على شاشة قناة الراي.
وع����ن البرنامج ق����ال القطان: 
»مس����ائي« فكرة مدي����ر تلفزيون 
الراي يوسف اجلاهمة وتقدميي 
وزينة كرم ويرأس فريق االعداد 
بدر اجلزاف، باالضافة إلى فريق 
اعداد ضخم وهو من اخراج محمد 
عبداملؤمن واشراف مدير البرامج 
أياد الباشا وبرديوسر أمل معلوف. 
 مشيرا الى ان البرنامج من نوعية 
ال� »توك شو« ويعرض كل ثاثة 
ايام باالس����بوع االثنني والثاثاء 
واألربعاء من الس����اعة 9.30 حتى 
11 مساء. وتابع: نستعرض من خال 
البرنامج قضايا ومشاكل واهتمامات 
املجتمع الكويتي واخلليج العربي 
ونغطي أهم األحداث وقت حدوثها 
من قضايا اجتماعية وثقافية فنية 

 سياسية وكل ما يثير اهتمام الناس، 
ف����كل القضاي����ا اآلنية س����تكون 
ه����ي اهتمامن����ا. وزاد: تلفزيون 
الراي أعد س����يارة جديدة خاصة 
للبرنام����ج مجهزة بالكامل، وذلك 
للنقل اخلارجي في أي وقت وفي 
أي مكان من جميع أرجاء الكويت.  
وق����ال القطان: لق����د تعود الناس 
على بلوك معني، إال انني في هذا 
البرنامج سأرتدي الزي الكويتي 
»الدشداشة والغترة والعقال«، وأنا 
سعيد بهذا الشيء، كما اني سعيد 
بهذه النقلة لي، خصوصا بعد مدة 
طويلة قضيتها في برامج املسابقات 
الت����ي وهلل احلمد قدمتني للناس 
وقربتني اليهم، أمتني ان اكون عند 
حسن ظن الناس بي. واستطرد: كما 
أنني سعيد بوجود زميلتي املذيعة 
املمي����زة زينة كرم إلى جانبي في 
برنامج »مسائي« ملا تتمتع به من 
ثقافة وحضور وأسلوب راق في 
التقدمي ومن خال »األنباء« أشكر 
كل من ساهم وعمل حتى يقف هذا 
البرنامج على قدميه، وشكر خاص 

إلى ادارة »الراي« الرائعة.


