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لبلبة 

مي عز الدين 

بلبل اخلليج نبيل شعيل في البرامي السابق نوال الزغبي وديع الصافي

نوال الزغبي لطليقها وأوالدها في عيد األم: »بترجّاك تخليهن«
عبدالحميد الخطيب ـ ندى مفرج سعيد

بحض����ور كل من عمالق الط����رب وديع الصافي 
والنجمة ن����وال الزغبي انطلق البرامي اخلامس على 
مس����رح »س����تار اكادميي«، حيث قدم الطالب بداية 
اغنية »سوا« في لوحة راقصة، ومن ثم رحبت مقدمة 
البرنامج هيلدا خليفة للمرة الثانية خالل 7 سنوات 
بالنجم العربي الكبير عمالق الطرب وديع الصافي 

على املسرح.
حيث افتتح ناصيف من س����ورية الفقرة مبوال 
أغنية »جايني يا ارز اجلبل«، ثم توج وديع الصافي 
االغنية بصوته الكبير، ثم انضم ألداء األغنية محمد 
رمضان من االردن. ثم قدم الطالب فقرة وهي اغنية 
تراثية شعبية للصبوحة تدعى »ستوتا يا ستوتا« 
ومن بعدها عرض تقرير عن النومينيز الثالثة لهذا 
االس����بوع، هيثم، باس����ل، مهدي، وقد صعد الطالب 
النومينيز عبر املصعد اخلاص الى املسرح، ليقدموا 
فقرتهم، وبدايتها مع هيثم من السعودية الذي غنى 
»هالعيون« اما باسل من االردن فغنى »خدني معك«، 

تبعه مهدي من اجلزائر الذي غنى »ريل الف«.
ومن ثم دخلت ضيفة الب����رامي النجمة اللبنانية 
نوال الزغبي، وغنت مبناسبة عيد االم اغنية حصرية 
حملت عنوان »بترجاك تخليهن« في رسالة واضحة 
إلى طليقها ال����ذي اخد منها اوالدها.  تال ذلك عرض 
تقري����ر عن انتخابات رئيس مجلس طالب »س����تار 
أكادميي«، والتي فاز بها محمود شكري والذي قالت 
رئيس����ة األكادميية روال س����عد عنه انه عمل كثيرا 
ونظم األكادميية، وقد وافق ان يبقى ألس����بوع آخر 
في رئاسة االكادميية ردا على روال سعد التي منحته 

الفرصة لالختيار.
وتطرقت روال سعد، لبطاقات البرامي التي قالت 

عنها انها ال تباع، وانها ستعمل املستحيل الستيعاب 
اكبر قدر من اجلمهور في املسرح.

راشد بن سلطان من السعودية دخل الى املسرح 
وق����دم اغنية »كوة كوة«، اما عبدالعزيز من الكويت 

فقدم اغنية »موالي يا موالي«.
وبعد ذلك رحبت هيلدا مجددا بالنجمة اللبنانية 
نوال الزغبي، في ثاني طلة لها على املسرح حيث غنت 
»بترجاك تخليه����م«، تال ذلك صعود محمد علي من 
مصر حيث قدم اغنية »يا زهرة في خيالي« ورافقه 

الغناء محمد رمضان من االردن.
من جديد دخل الى املس����رح م����ع عمالق الطرب 
وديع الصافي ليش����اركه الغناء كل من رامي شمالي 
من لبنان وريان عيد من لبنان، وقد أحتفنا الصافي 

بأغنية »سيجنا لبنان«.
اما نتائج التوب 5 لهذا االسبوع فقد حصل محمد 
علي املركز االول وجائزة عبارة عن 4000 دوالر لشراء 
ازياء يقوم باختيارها بنفسه ومن ثم دخلت الزغبي 
لتقدم اغنيتها »منى عيني« باللهجة اخلليجية وقد 
رافقتها رحمة السباهي من العراق واسماء محالوي 

من تونس الغناء. 
ناصيف من سورية دخل مجددا الى املسرح وغنى 
»دخل الغنوج« وقد عرض بعد ذلك تقرير عن كواليس 
البرامي السابق ومن ثم صعدت بدرية السيد من تونس 

على املسرح لتقدم أغنية »مش حتنازل عنك ابدا«.
ومن بعدها لبس البرامي تاج السهرة الذي يتوج 
بصوت الفنان العمالق ودي����ع الصافي، حيث غنى 
كوكتيل من أغنياته ورافقه الغناء ناصيف من سورية. 
ومن ثم جاءت حلظة احلسم حيث أنقذ اجلمهور مهدي 
من اجلزائر بنسبة 67% فيما أعاد الطالب باسل من 

االردن، وغادر هيثم اخلزوم من السعودية. 

وديع الصافي حمل إبداعه إلى »ستار أكاديمي 7« والسعودية خسرت أول مشتركيها

»ستار أكاديمي 7«.. خلية نحل
خالد السويدان

سبع سنوات من التميز والعطاء املستمر سنة 
بعد اخرى، سبع سنوات نشاهد ونتابع برنامج 
»ستار أكادميي« وفي كل سنة نكتشف ان االبداع 
مستمر واالفكار اجلميلة ال تنتهي وال تقف عند حد 
معني، جهود واضحة مبذولة نشاهدها يوميا من 
خالل الدروس املكثفة في االداء الغنائي والتمثيلي 
البدنية وكيفي���ة معاجلتها وتطويرها  واللياقة 
بشكل سليم لكي يتوافق الذهن والعقل مع التعبير 
احلركي على خشبة املسرح، فعندما نرى كل يوم 

جمعة البرامي على قناة ال� LBC اللبنانية، نكتشف 
انه حتفة فنية متكاملة من حيث الغناء والرقص 
التعبيري املعب���ر واالداء التمثيلي الرائع في كل 

لوحة وكل مشهد.
»األنباء« تواجدت في البرامي الرابع الذي احياه 
بلبل اخلليج نبيل شعيل وفرقة الفرسان االربعة 
اللبنانية، فكان حدثا أروع مما تتخيله العني وتراه 
على الشاشة الصغيرة، واذا متعنا في هذا االبداع 
سنكتش���ف ان وراء هذا العمل الضخم واالنتاج 
الرائع خلية نحل متكاملة تعمل خلف الكواليس 

لكي يظهر لنا العمل املس���رحي الغنائي بش���كل 
متناس���ق يتفاعل معه الطالب املوجودون داخل 
االكادميية ويش���عر به املشاهد من خالل شاشات 
التلفاز، من خالل رؤية اخراجية رائعة ومصممي 
رقصات واس���تعراضات محترفني، باالضافة الى 
جهد االس���اتذة مع الطلبة لكي ينقلوا هذا االبداع 
لنا، مما يشعرنا بان احلركة املسرحية والغنائية 
في العالم العربي مازالت بخير، وهناك من يريد 
احملافظة عليها واحملافظة عل���ى التراث العربي 

ومواكبة التطور.

لبلبة: »شكل تاني« في الحجاب

مي عز الدين تبحث عن فتاة ريفية

القاهرة ـ سعيد محمود
بدأت الفنانة لبلبة تصوير اول مشاهدها في فيلم »االسرة املثالية«، 
وتدور احداث الفيلم حول واقع االسرة املصرية وما تواجهه من مشاكل 
في يوم واحد. وجتس����د لبلبة دور مرمي وه����ي زوجة وام تعمل في 
هيئة حكومية ولديها خمسة اوالد ترعاهم، وتعول والدتها الكفيفة، 
وتواجه مش����اكل اوالدها بأعمارهم املختلفة من س����ن 7 الى 23 عاما، 
وتؤكد لبلبة ان اختيارها لهذا العمل كان نتيجة جلودة الس����يناريو، 
والفكرة املختلفة، كما ان شخصية مرمي تشبه الكثير من النساء في 
املجتمع املصري. وقالت لبلب����ة ان احلجاب غير من مالمحي لدرجة 
كبيرة، ففي اح����دى املرات خرجت بعد انته����اء التصوير باحلجاب، 
وقابلت اثنني من املارة وفوجئت بأحدهما يقول لآلخر ان هذه السيدة 
تشبه لبلبة. واضافت انها سعيدة بالعمل الول مرة مع املخرج اكرم 
فريد، باالضافة ملجموعة الشباب الذين يجسدون دور ابنائها اخلمسة، 
وخاصة الطفل الصغير ميكي ال����ذي يذكرها مبراحل بدايتها الفنية 
اثن����اء الطفولة. يذكر ان الفيلم من تأليف عمر جمال، وبطولة لبلبة، 

أحمد فؤاد سليم، عمرو عابد ورجاء حسني.

أعربت الفنانة مي عز الدين عن سعادتها بتقدمي شخصية فتاة 
ريفية ضمن احداث مسلس���ل »قضية صفية«، مؤكدة انها تعشق 

اللهجة الريفية.
وأكدت م���ي عز الدين قائلة: أتدرب حالي���ا على اتقان اللهجة 
الفالح���ي ألنني أحتدث به���ا داخل العمل ط���وال الوقت وبالفعل 
اس���تعنت بفتاة ريفية حتى أتعلم منها النطق بش���كل صحيح، 
ولكنن���ي أبحث عن فتاة أخرى حتى أتعلم منها تفاصيل أكثر عن 
حي���اة تلك الفتيات في الريف وطريق���ة كالمهن، فضال عن ردود 

أفعالهن في مختلف املواقف.
وعن الشخصية التي تقدمها مي في املسلسل تقول: أقدم شخصية 
فتاة ريفية تتهم في قضية قتل وتهرب من مكان آلخر من الشرطة 
وتدخل في مفارقات وأحداث مثيرة وتنتقل بني احملافظات املختلفة 
داخل القرى في محاولة منها إلثبات براءتها. وعن كيفية التنسيق 
بني مواعيد التصوير، خاصة انها تشارك محمد سعد بطولة فيلمه 
اجلديد »8 جيجا«، قالت: أسعى جاهدة للتنسيق بني العملني، ففي 
الوقت الذي يقوم املخرج أحمد شفيق بتصوير مشاهد فريق عمل 
املسلسل انتهز تلك الفرصة وأصور مشاهدي مع محمد سعد الذي 

يسعدني التعاون معه للمرة الثانية.


