
السبت  30  اكتوبر  2010   17فنون
تتواصل مع مستمعي »البرنامج الثاني« يوميًا من خالل »من هذا الوطن«

سودابة علي لـ »األنباء«: أميل للميكروفون أكثر من التلفزيون!

فريق مسرحية »احلضانة« في لقطة جماعية مع املمثلة احالم حسن

في ختام مهرجان المسرح الخليجي التاسع للشباب

»الحضانة« تفوز بالجائزة الكبرى مناصفة 
مع مسرحية »أنا.. أنت.. اإلنسان« القطرية

مفرح الشمري
حصدت مسرحية 
»احلضان���ة« تأليف 
وإخراج محمد احلملي 
الكب���رى  اجلائ���زة 
مناصفة مع املسرحية 
القطرية »أنا.. أنت.. 
اإلنس���ان« إخ���راج 
الباكر وذلك في  فهد 
ختام مهرجان املسرح 
اخلليجي للش���باب 
التاسع الذي أقيم في 

دولة قطر الشقيقة.
حص���دت  كم���ا 
»احلضانة« التي مّثلت 

الهيئة العامة للشباب والرياضة على 
ست جوائز فردية أهمها جائزة أفضل 
إخراج للمخرج محمد احلملي وأفضل 
ممثل حصل عليها الفنان عبداهلل اخلضر 
باإلضافة الى املمثلة نوف الس���لطان 
ومشاري املجيبل كما حصدت املسرحية 
جائزة أفضل مؤثرات موس���يقية التي 

تصدى لها مشعل معرفي.
من جانبه، عّبر رئيس الوفد املخرج 
عبداهلل عبدالرسول عن سعادته بهذا الفوز 

الذي يؤكد ان شباب 
احلركة املس���رحية 
الكويت قادرون  في 
على إع���ادة مكانتها 
الذي  الدع���م  بفضل 
العامة  الهيئة  تقدمه 
للش���باب والرياضة 
الش���باب  له���ؤالء 
الكوي���ت  لتمثي���ل 
أحسن متثيل ورفع 
اسمها عاليا. ومتنى 
عبدالرس���ول لفريق 
املسرحية »احلضانة« 
كل توفي���ق وجناح 
الفني  في مشوارهم 
وان تكون اجلوائز التي حصلوا عليها 
ودافعًا لهم لتقدمي األفضل في املهرجانات 
العربية.  احمللية واخلليجية وحت���ى 
)اجلدي���ر بالذكر ان جلنة التحكيم في 
هذا املهرجان تشكلت من سعد بورشيد 
)رئيسا( وعضوية كل من سالم جمعة من 
اإلمارات، عبداهلل عبدامللك )البحرين(، 
القحطاني )السعودية(، أحمد  مشعل 
بن سالم )سلطنة عمان(، أحالم حسن 

)الكويت(.
سودابة علي في أحد املهرجانات الثقافية

مفرح الشمري 
أك���دت املذيعة س���ودابة انها 
حت���رص عل���ى انتق���اء برامجها 
التي تقدمها س���واء في اإلذاعة او 
التلفزيون، وذلك حتى يس���تفيد 
منها املستمع او املشاهد، رافضة 
تقدمي البرامج التي ال تضيف لها 
خاصة بعد ان وصلت الى مرحلة 

من النضج اإلعالمي.
وأضافت في حوارها مع »األنباء« 
انها تعشق ميكروفون اإلذاعة الذي 
عّرفها باجلمهور قبل ان تظهر على 
شاشة التلفزيون، وذلك من خالل 
صوتها املميز واس���مها الغريب.. 

فالى التفاصيل:
 شخبارچ سودابة؟
 احلمد هلل بخير.

 شنو يديدچ؟
 حاليا عندي برامج إذاعية أقدمها 
من خالل إذاعة البرنامج الثاني وهي 
»من هذا الوطن« وهو برنامج يومي 
يسلط الضوء على األنشطة التي 
تقام بالديرة ويشاركني في تقدميه 
زميلي فيصل الشمري الذي يعده 
ايضا بجانب زميلته فريدة الكندري 
ويتصدى إلخراجه وليد العويس، 
باالضافة الى برنامجني تسجيليني 
هما »كنوز املعرفة« و»عمر الورد« 

الذي يخرجه فراس بن علي.
 م��ا عن��دچ برام��ج ف��ي إذاعة 

البرنامج العام؟
 ال واهلل وألول م����رة حتصل 
مع����اي انه ما يكون عندي برامج 
في اذاعة البرنامج العام واحلمد 
هلل مرتاحة في برامجي في إذاعة 
البرنامج الثاني وهذا ال يعني ان 
البرنامج  إذاعة  هناك مشاكل مع 
العام اللي قدمت من خاللها العديد 

من البرامج الناجحة.
 ما عندچ برامج بالتلفزيون؟

 هالفت����رة ما عن����دي برامج 
بالتلفزي����ون وآخ����ر برامج����ي 
التلفزيونية كان برنامج »جمالك« 
اللي ناقشنا فيه موضوعات مهمة 
التجميل واحلمد  تخص عمليات 
هلل استمر هذا البرنامج لدورات 

كثيرة، وذلك لقيمته الطبية.
 شكلچ تختارين بعناية برامجچ 

اللي تقدمينها بالتلفزيون؟
 هذا أكيد ومو بس بالتلفزيون 
حتى البرامج اللي أقدمها من خالل 
اإلذاعة أحاول أن أنتقيها علشان 
يس����تفيد منها املستمع واملشاهد 
واجلميل في األمر ان املس����ؤولني 
في القطاعني عارفني نوعية البرامج 
اللي أميل لها فلذلك يسندونها لي 
وهذا شيء يسعدني اني متيزت 

بهذه البرامج.
 شنو البرامج اللي متيلني لها؟

 البرامج الل����ي حتمل قضايا 
أس����رية او طبية وحتى الثقافية 
والفنية اللي حتم����ل بني طياتها 
قضاي����ا مهم����ة وهلل احلمد مثل 
هالنوعي����ة قدمته����ا باإلذاع����ة 

والتلفزيون.
 تعتقدين وصلت للي تبينه؟

 ما أقول إال احلمد هلل، اإلنسان 
بطبعه يس����عى لألفض����ل دائما 
وبالنسبة لي وصلت للناس من 
خالل صوتي و»اس����مي الغريب« 
وبعد ذل����ك ظهرت في التلفزيون 
واجلمه����ور تع����رف عل����ي اكثر 
من خ����الل مش����اركتي في تقدمي 
املهرجانات الثقافية والفنية التي 
يقيمه����ا املجلس الوطني للثقافة 

والفنون سنويا.

عبداهلل عبدالرسول


