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الفنية

سودابة علي برفقة ابنها حسني في لقطة خاصة لـ »األنباء« 

ممثل���ة »عّب���رت« ع���ن 
استيائها من طريقة تعامل 
احد املنتج���ن معاها واللي 
كانت طلباته ما تخطر على 
بال احد علشان تشتغل معاه.. 

اهلل يعينچ!

ممثل ما ف���ادت معاه 
»النصائح« هاأليام احد 
املخرجن يبي يش���تكي 
علي���ه بس���ّبة لس���انه 
الطويل.. بوطبيع ما ييوز 

عن طبعه!

استياء لسان
ي���دّور على  مط���رب قاع���د 
»مساعدة« علش���ان يسجل في 
أغاني  الفنية  احد االستديوهات 
ألبوم���ه اليدي���د ألن���ه أصحاب 
 االستديو طالبن عليه مبلغ كبير..

اهلل يعينك!

مساعدة

مادلني مطر

نيكول سابا تصّور 
»فارس أحالمي«

                   القاهرة ـ سعيد محمود
انتهت املطربة اللبنانية نيكول س���ابا من اجناز كل 
التفاصيل املتعلقة بآخ���ر كليباتها »فارس أحالمي« 
وال���ذي انتهت من تصويره من���ذ فترة حتت إدارة 

املخرج يحيى سعادة.
وقال املتحدث االعالمي لنيكول ان »الكليب 
فكرة نيكول، واس���تطاع سعادة ان ينفذها 
بطريقة متناغمة بن الكالسيكية والعصرية، 
كم���ا اب���رز جم���ال نيك���ول وطاقاتها 

التمثيلية«.
وأضاف: كما سعدت نيكول كثيرا 
بالشكل النهائي للكليب ألنه مت تنفيذه 
كما تريد، وتكلف تصوير الكليب 
100 الف دوالر، ومت تصويره على 
مدار يومن في منطقة »الفرية« 
اجلبلية في لبنان، والتي وصلت 
درجة احلرارة فيها ل� 10 درجات 

مئوية.
»فارس أحالمي« من أحلان 
محمد يحيى وكلمات أمير طعيمة 
وتوزيع طارق مدكور، وسبق 
ان تعاونت نيكول مع س���عادة 
في كليبن هما: »براحتي« و»أنا 

طبعي كدة«.

نيكول سابا

حمد العماني

حمد العماني في مسرحية »حفرتني في حفرة«

مادلين مطر تتعرض للخيانة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انتهت الفنانة مادل���ن مطر من مونتاج أغنيتها املصورة 
اجلدي���دة »أما عجايب« وهي من كلمات ايهاب عبده، واحلان 
محمد راجح، وتوزيع فه���د، مع املخرج اللبناني فادي حداد 
في أول تعاون بينهما، استمر التصوير على مدى يومن في 
استديوهات »سيتي موسى« في منطقة الزلقا – لبنان. قدم فادي 
حداد الفنانة مادلن مطر بصورة مختلفة وجريئة وحديثة، 
وتظهر مادلن خالل الكليب بأربعة »لوكات« مختلفة، وقد اهتم 
بإطاللتها كل من مصممة األزياء غادة جنيم، وخبيرة التجميل 

كوليت اسكندر، ومصفف الشعر عصام ابو درويش.
اجلدير بالذكر ان هذه األغنية ستطرح بشكل منفرد وتسبق 
األلب���وم، ومن املقرر عرضها قريبا عل���ى جميع الفضائيات 

اللبنانية والعربية.
تنتفض مادلن مطر في أغنيتها املصورة هذه على شعورها 
بخيانة محتمل���ة بن صديقة لها وحبيبها، فتدافع عن حبها 

بشراسة تصل الى حد القتال معه وألجله.
من جهة أخرى نفت الفنانة ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
عن جتس���يدها دور شخصية الفنانة ش���ادية ضمن سيرة 
حياتها في عمل يحضر له لرمضان املقبل ويتناول حياتها. 
في الوقت عينه كشفت مطر عن تلقيها عرضا لتجسيد دور 
شخصية عربية مهمة لم تكشف عن اسمها حاليا خاصة مع 

انهماكها في إجناز ألبومها اجلديد.

حمد العماني »سجين« في »ويتكلم الخازوق«
مفرح الشمري

الفنان الشاب حمد  يشارك 
العماني مبس���رحية »ويتكلم 
اخل���ازوق« تألي���ف د.احم���د 
العلوي واخراج ناصر الدوب 
واحمد التمار حيث سيجس���د 
دور »س���جن« ميارس عليه 
انواع  حراس السجن مختلف 
الضغوط النفسية للوصول الى 
مبتغاهم ولكنه يتحمل حتى 

حتقيق حلمه.
املسرحية ستشارك بها فرقة 
مسرح اخلليج العربي بالدورة 
السادسة ملهرجان ايام املسرح 
للشباب الذي سينطلق في االول 
من نوفمبر املقبل على مسرح 
الدسمة ويشارك في بطولتها 
الفن���ان حمد  الى  باالضاف���ة 
العماني كل من نواف القريشي 

وصالح الدرع وآخرين.
احداث املسرحية تدور حول 
مأساة انسانية يريد صاحبها 
التعبي���ر ع���ن راي���ه بحرية 
الس���لطة  ولكنه يصطدم مع 
التي تدخله الس���جن لتعذيبه 

لتغيير ارائه.

يشارك بها في مهرجان »أيام المسرح« السادس

سودابة علي: »مراحب« يناقش العديد من القضايا االجتماعية

مفرح الشمري
تواصل املذيعة س����ودابة علي 
تق����دمي برنامج »مراحب« االذاعي 
مبش����اركة زميليها ولي����د الدلح 
وزينب القالف بعد ان وقع عليهما 
االختيار من قبل مراقبة املنوعات 
البرنامج  واملذيعن لتقدمي ه����ذا 
الذي يحظ����ى مبتابعة جيدة من 
املس����تمعن في الداخل واخلارج 
وذلك للقضاي����ا االجتماعية التي 
يطرحها للمستمعن اليجاد حلول 

مالئمة لها.
وأكدت س����ودابة انها سعيدة 
البرنام����ج بعد فترة  بتقدمي هذا 
انقطاع عن����ه النه برنامج يتمنى 
اي مذيع في االذاعة ان يكون من 
ضمن طاقم عمله لشهرته الكبيرة 

بن الناس.
وقالت ل����� »األنباء« ان معظم 
برامجها الت����ي قدمتها في االذاعة 
تبث على الهواء س����واء في اذاعة 
البرنامج الثاني او حتى التلفزيون 
وفيها يكون اتصاالت مباش����رة 
من املستمعن واملشاهدين وهذه 
البرامج تق����رب اي مذيع لقلوب 
املستمعن واملشاهدين، وتقدميي 
لبرنامج »مراح����ب« االذاعي من 
االمور التي احبها النه يوجد فيها 
تواصل حقيقي مع الناس خاصة ان 
معظم املستمعن يعرفونني من قبل 

ومييزون صوتي من بن املذيعات 
وهذا االمر يسعدني كثيرا.

واش����ارت ال����ى ان فريق عمل 
»مراح����ب« احلالي منس����جم مع 
بعض����ه بقي����ادة املخ����رج مطلق 
العتيبي الذي يحاول في كل حلقة 
من حلق����ات »مراحب« احلالي ان 
تكون مختاراته الغنائية متالئمة 
مع القضية االجتماعية املطروحة 
في البرنامج وذلك حتى ال يتشتت 

ذهن املستمع.
واضافت سودابة أن مشاركة 
املستمعن في الداخل واخلارج في 

املاضية وهو من البرامج احملببة 
لقلبه����ا مثلما تقول ولكنه توقف 
خالل هذه الدورة خاصة انه حقق 
متابعة جيدة الس����تضافتها عددا 
من األطباء املختصن في عمليات 

التجميل.
ومتنت ان تكون طلتها قريبة 
على املشاهدين خاصة ان الكثير 
ممن تصادفهم في االماكن العامة 

يطالبونها ببرنامج تلفزيوني.
 واختتمت سودابة علي حديثها
الش����كر  ل����� »األنب����اء« بتوجيه 
للمسؤولن في االذاعة سواء في 

القضايا االجتماعية التي تطرحها 
للمناقشة امر يسعدنا نحن كفريق 
عمل خاصة اذا كانت هناك وجهات 
نظر مختلفة فيما يطرحونه وهناك 
بعض املس����تمعن يتمنون طرح 
موضوع����ات معينة وذلك اليجاد 
حلول لها وهذا يعني ان البرنامج 
حقق اهدافه املرجوة منه وساعد 
الكثيرين في حل بعض مشاكلهم 

االجتماعية التي يعانون منها.
وعن برامجها التلفزيونية ذكرت 
س����ودابة انه كان عندها برنامج 
مباشر بعنوان »جمالك« في الفترة 

البرنامج الثاني او العام على دعمهم 
وتشجيعهم الدائم لها واختيارهم 
لها في تقدمي برامجها االذاعية والتي 
حققت لها شهرة واسعة في دول 

اخلليج.
يذكر ان املذيعة سودابة علي 
تتصدى باالضافة لتقدميها برنامج 
»مراحب« لتقدمي برنامج »رزنامة« 
ال����ى جان����ب تقدميه����ا لبرنامج 
أثي����ر موجات  »طربي����ات« على 
محطة الغناء القدمي وهو برنامج 
يسلط الضوء على مطربي الزمن 

اجلميل.

تمنت العودة للتلفزيون وأشادت بفريق عملها اإلذاعي


