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نجوم ستار أكاديمي 5 و6 يشاركون في مهرجان األردن
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الماضي  انطلقت األربعاء 
أنش���طة مهرجان »ش���بيب« 
الخامس عشر للثقافة والفنون 
برعاية سمو األميرة عالية بنت 
الحسين على المدرج الروماني 
في وس���ط عم���ان، حيث تم 
التعاون مع شركة »زاك ميديا« 
لمشاركة نجوم ستار اكاديمي، 
حيث شارك في الليلة األولى 
كل من نجوم ستار أكاديمي 5 
)ضياء الطيبي، أسماء بسيط، 
عدنان القاري، ايمان العميري(، 
اما من الموسم السادس فشارك 
كل من )زاهر زرقاطي، محمد 
سراج، ايناس األسود، خولة 
بن عمران، دياال عودة، ناصر 
أبوالفي، ناظم عز الدين(، اما 
في الليلة الثانية فشارك كل 
من زاهر صالح، شيماء الهاللي، 
س���ابين عطاهلل، عبدالعزيز 

عبدالرحمن.
مش���اركة نجوم س���تار 
ف���ي مهرجان عمان  أكاديمي 
الروماني كانت  المدرج  على 
خطوة ايجابية حيث وصفوا 

مشاركتهم بالمهمة ألن أي فنان 
يتمنى ان يقف على مس���رح 
كبير مث���ل المدرج الروماني 
الذي س���بق ووقف عليه اهم 
عمالقة الفن ويلتقي بجمهور 

كبي���ر حض���ر م���ن مختلف 
النجوم  المناطق كي يشارك 

ليلتهم.
األجواء كانت حماسية جدا، 
حيث تفاعل الجمهور مع كل 

نجم وقف على المسرح وفي 
نهاية الحفل توجهت الشريفة 
بدور بنت عبداالله لتس���لم 
الدروع وشهادات التقدير على 

النجوم.

بعض جنوم ستار أكادميي

من خالل ردود األفعال بعد عرضها على شاشتها

mbc عامر الحمود »سعيد« بحكاية »ليلى« على الـ

 مفرح الشمري
عّبر المخرج عامر الحمود 
عن سعادته بنجاح مسلسل 
»ليلى« ال�ذي يع�رض حاليا 
على شاش���ة ال� mbc، وقال 
إنه يعيش اآلن زهوة النجاح 
المرتفعة  المشاهدة  ونسبة 
لعمله، من خالل ردود الفعل 
واص���داء مسلس���ل »ليلى« 
وهو ما تعكس���ه االتصاالت 
التي يتلقاها يوميا من اهل 
الصحاف���ة والف���ن واإلعالم 

والجمهور العربي.
»ليلى« قصة وسيناريو 
وحوار د.ليل���ى عبدالعزيز 
الهاللي وه���ي الحكاية التي 
ب���دأت على ش���اطئ الدراما 
االجتماعية والرومانس���ية، 
حيث تالقت الرؤية اإلبداعية 
للمخرج الحمود بين الكلمة 
والص���ورة، وتناغمت بكل 
جمالياتها وألوانها ممتزجة  
بكل المشاعر التي يمكن ان 
تعيشها وبكل مواقفها، حتى 
تكتشف خالل متابعتها انك 
متعطش لحوار بين المشاعر 
المرهفة دائما،  واألحاسيس 
وأناس ق���د ال يخلو عالمهم 
من التضحيات الالمحدودة 
والجم���ال والح���ب بألوانه 
البعيدة عن كل ما  وأشكاله 
هو من نسج الخيال او ليس 

بحقيقي.
تستوقفك على هذا الشاطئ 
اله���ادئ أحيان���ا  الدرام���ي 
والعاصف أحيانا أخرى تلك 
الحكاية البعيدة القريبة التي 
تسمى »ليلى« وقد تحولت  
لمسلس���ل درام���ي خليجي 

معاصر ال يشبه إال نفسه.
وعند سؤال المخرج عامر 
الحم���ود ع���ن أهمية عرض 
مسلسله »ليلى« على شاشة 
ال� mbc أبدى الحمود سعادته، 
وش���كر رئيس مجلس ادارة 
مجموع���ة ال� mbc الش���يخ 

ولي���د االبراهي���م لمواكبته 
الس���عودي  ودعمه اإلنتاج 
والمبدعي���ن الس���عوديين، 
وهذا ليس بغريب على الشيخ 
وليد االبراهيم الذي طالما كان 
من الرواد في دعم ومواكبة 
الس���عودية  الفنية  الحركة 

والخليجية والعربية.
وقال: ان »ليلى« مسلسل 
مختل���ف من حيث الش���كل 
والمضمون، إذ ان المسلسل 
الرومانس���ية  يعتم���د على 
والحدث اإلنس���اني البحت، 
مضيف���ا: حت���ى ان ش���كل 
المسلسل مختلف فهو نخبوي 

و»كالس« أي ليس شعبيا.
وع���ن قناة ال���� mbc قال 
انها شاشة متميزة  الحمود 
وبكل جدارة وهي تعلم جيدا 
انها متميزة وتتمتع بنسبة 
مش���اهدة مرتفعة ومكانتها 
مرموقة في قلوب مشاهديها 
العمل  وتهتم بأدق تفاصيل 

الدرامي والترويج له.
مسلس���ل »ليلى« يجمع 
عام���ر الحمود مع الش���اعر 
الش���ادي، حيث قام  صالح 
الشادي بكتابة تتر المقدمة، 
باإلضافة الى 30 قصيدة مغناة 
لتحتوي كل حلقة من الحلقات 
على أغني���ة مواكبة ألحداث 
المسلسل، باإلضافة الى كلمات 

تتر النهاية.
يذكر ان مسلسل »ليلى« 
من انتاج قناة أبوظبي ومنتج 
منفذ ليالي لالنتاج والتوزيع 
الفني وتم عرضه على ابوظبي 
واألول���ى وأبوظب���ي بالس 
وهو من بطول���ة نخبة من 
ألمع نجوم الشاشة العربية 
منهم: ابراهيم الزدجالي، هيفاء 
ابراهيم الحساوي،  حسين، 
محمد الياسين، الطفلة نور، 
لطيفة المجرن، بدرية احمد، 
مالك، نج���وى، ديانا رحمة، 

زياد العلي وغيرهم.

املخرج عامر احلمود

مشهد من املسلسل

إبراهيم الزدجالي مع هيفاء حسني في مسلسل »ليلى«
الفنان القدير عبداهلل الرويشد

عّظم اهلل أجرك يا بوخالد
تتقدم أس���رة »األنباء« بأح���ر التعازي 
الفنان  واملواساة لسفير األغنية اخلليجية 
القدير عبداهلل الرويش���د لوفاة املغفور لها 
بإذن اهلل والدته بعد معاناة طويلة مع املرض. 

سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها 

الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

هل عاد نور الشريف إلى بوسي؟
 القاهرة ـ سعيد محمود

فور انتش���ار صور 
خطوب���ة م���ي ن���ور 
الش���ريف على الممثل 
الشاب عمرو يوسف، 
انتشرت شائعات قوية 
الفنان  تؤك���د ع���ودة 
نور الشريف لزوجته 
السابقة بوسي، خاصة 
ان هناك صورا رقصا 
فيها مع���ا منها رقصة 
»سلو« حظيت بتصفيق 

الجميع بعد انتهائها.
وساهم في انتشار 
األم���ر ع���دم تعلي���ق 
الطرفين على شائعات 
العودة سواء بالنفي أو 
االيجاب، بل ان هناك من 
يؤكد ان العاشقين كما 
كان يطلق عليهما في 
الفني قد عادا  الوسط 
بالفعل منذ أكثر من عام 
في سرية تامة، حيث 
يت���ردد ان الفنان نور 
الش���ريف لجأ الى دار 
االفتاء من اجل العودة 
لبوسي، خاصة انه قام 
بتطليقها ثالث مرات من 

نور الشريفقبل.

ممثل »حمد« ربه انه ما اشتغل 
مع أحد املنتجني اللي يبيه يكون 
ضيف شرف مثل باقي الفنانني 
اللي بعمله والتركيز بس راح 
يكون عل����ى هاملنتج ألنه بطل 

العمل.. زين سويت!

ممثل���ة »تس���ّببت« في 
مشكلة بني مخرج وزوجته 
بس���ّبة اتصاالتها املتأخرة 
واملصيبة م���و راضية تفهم 
ان املخرج مو مقتنع بأدائها.. 

صچ لزقة!

ضيف اتصاالت
ممثلة قاعدة تلف و»تدور« 
عل���ى ربعها بالوس���ط الفني 
انها توسطت لزميلة  تبلغهم 
لها علشان تشتغل معاها في 
عملها اليدي���د.. ه�ذي صارت 

مّنة مو واسطة!

مّنة


