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مطربة غيرت اس���مها 34
علش���ان تك���ون »غالية« 
عند ش���ركات اإلنتاج لعل 
وعسى ينتج���ولها البومات 
غنائي���ة.. خير إن ش���اء 

اهلل!

ممثل���ة توها »تذكرت« 
زميلته������ا الل���ي كان لها 
الفضل بدخوله��ا للوس��ط 
الفن���ي بعدم���ا درت انه��ا 
عنده���ا عمل درامي يديد.. 

اهلل يشفي!

إنتاج فضل
ممثلة بعدما كانت »فرحانة« 
بالعمل مع أحد املنتجني وقاعدة 
متدحه عند رفيجاتها هاأليام 
نظرتها تغيرت عنه بسّبة ان 
معاملته لها تغيرت.. احلمد 

هلل والشكر!

معاملة

بيروت ـ بولين فاضل
إذا كانت الوسامة قد شكلت 
جواز عب���ور مازن املعضم الى 
مجال التمثيل، فإن موهبته هي 
التي جعلته ينجح ويس���تمر، 
ويعد اليوم من جنوم التمثيل 
في لبنان. مازن الذي دخل مجال 
التمثيل من باب عرض األزياء 
يرى أن ح���ب الناس له وطلب 
املنتجني علي���ه اكبر دليل على 
جناحه ف���ي مهنة التمثيل التي 
لطاملا كان���ت هدفه وطموحه.. 
»األنباء« استضافت مازن فكان 

هذا احلوار:
إل��ى أي مدى تدين بالفضل إلى 

الشكل في دخولك مجال التمثيل؟
أكيد ان الش����كل ساعدني في 
البداي����ة، فأنا ف����ور تخرجي من 
برنامج »اس����تديو الفن« ونيلي 
الذهبية عن فئة عرض  امليدالية 
األزي����اء، ب����دأت تأتيني عروض 
التمثيل خصوصا ان بعض االدوار 
حتتاج الى مواصفات معينة في 
الشكل صحيح ان الشكل يساعد في 
البداية، لكن االستمرارية الحقا ال 

تتوقف عليه إمنا على املوهبة.
هل كان التمثيل هدفك وطموحك 

منذ البداية؟
كان هدفي وطموحي لكن في 
الوقت نفسه لو لم اجنح كممثل 
لكنت انس����حبت من هذا املجال 
لكوني ارفض ان اكون في مجال 

انا غير ناجح فيه.
ما الذي جعل��ك تلمس جناحك 

في هذا املجال؟
ملسُت جناحي من خالل طلب 
املنتجني علي وح����ب الناس لي 
وقدرتي عل����ى أداء أدوار صعبة 
ليس مبقدور أي كان أن يلعبها.

في أي مسلسالت لعبت ادوارا 
صعبة؟

في مسلس����ل »قصة سلمى« 
كان ال����دور صعبا جدا، كذلك في 
مسلسلي »ورود ممزقة« و»الطائر 

املكسور«.
لكن هناك من سيظل يقول إنك 
آٍت من عرض األزياء ولست ممثال 

بحق، فما ردك؟
ردي هو ان جنوما كثيرين في 
العالم العربي لم يدرسوا التمثيل 
على رأسهم عادل إمام، ثم انه مع 
احترامي ملن يقول هذا الكالم، اال 
ان هذا النقد سطحي في رأيي، وانا 
افضل ان يأتي احد ويتناول عمال 
معينا لي ويشرح لي تفصيال اين 

اخطأت او قصرت.
اي نقد وجه اليك واعتبرته في 

غير محله؟
النقد الذي اعتبر صاحبه اني 
ال اعبر اال بعيوني، اذا كنت اعبر 
بعيون����ي، فهذا ال يعن����ي ان كل 
تعبيري هو في عيوني علما بأن 
تقنية التعبير بالعيون تعلمتها 
من����ذ عملت في مسلس����ل »رمح 
النار« حتت ادارة املخرج جندت 

أنزور.
اي ادوار تنحاز اليها؟

أنحاز الى االدوار التي جتمع 

بني »األكشن« واالجواء االنسانية 
والعاطفي����ة. يعني����ك االبتع����اد 
عن جتس����يد ش����خصيات تشبه 

شخصيتك في احلياة؟
اكيد فأنا أحب ان اش��عر بأني 
ابذل جهدا لتجس��يد الدور املسند 
إلي. في اي مسلس��ل لم تبذل ذلك 

اجلهد الكبير؟
في مسلس����ل »ميتر ندى« لم 
أبذل اجلهد ال����ذي بذلته مثال في 
مسلسلي »ورود ممزقة« و»الطائر 
املكسور«، ولهذا السبب شعرت 
بأن هناك شيئا ناقصا في ادائي 

في »ميتر ندى«.
كيف عالقتك بزمالئك املمثلني؟

جيدة وثمة ممثلون انا متأكد 
من حبهم لي مثل يوسف اخلال 

وباسم مغنية وبديع أبوشقرا.
الى جان��ب اي ممثالت ارحتت 

في التمثيل؟
الى  ارحتت بص����ورة خاصة 
جانب املمثلتني ورد اخلال ونادين 
الراس����ي كون الصداقة جتمعنا 

خارج اطار التمثيل.
يعنيك التمثيل في مصر؟

يعنيني، شرط ان يكون الدور 
مناسبا، فأنا في بلدي ألعب اليوم 
الدور االول وثمة جمهور يحبني، 
لذا ال ميكن ان ألعب في مصر الدور 
الرابع او اخلامس، اقبل ان اكون 
الى جانب البطل في دور ثان الى ان 
اثبت حضوري في الشارع املصري 
لكن شرط ان يكون الدور هادفا وله 

فاعليته في سياق القصة.

ه��ل س��بق ان عرض��ت عليك 
ادوار في مصر؟

عرضت علي اربعة اعمال لكني 
رفضتها لكون دوري فيها ال يقدم 

او يؤخر في مجريات العمل.
م��اذا تغي��ر في ش��خصك بعد 

الزواج؟
االكيد اني صرت اكثر مسؤولية 
وانا اليوم مرتبط ببيتي لكوني 

مسؤوال عن زوجة وطفل.
كممثل وس��يم بديهي ان تكون 
لديك معجب��ات، ألم تخش ان يؤثر 

الزواج على هذا األمر؟
ثم����ة جنوم كث����ر متزوجون 
ولديهم معجبات، ثم ان زوجتي 
عقالنية جدا وناضجة جدا وتفتخر 
ب����ان هن����اك اش����خاصا يحبون 

زوجها.
هل خططت للزواج ام ان االمر 

حصل صدفة؟
فك����رة الزواج كان����ت مؤجلة 
عندي إلى ان تعرفت الى زوجتي 
صدفة وش����عرت بأنها الشريكة 
املناس����بة لي، واحلمد هلل وفقت 

في اختياري.
يعن��ي تعتب��ر زواج��ك زواجا 

عقالنيا؟
هو كذلك، علما بأني احبها اليوم 
كثيرا وهي تعرف ذلك، ما حصل 
هو اني وج����دت فيها مواصفات 
الزوجة املناسبة من اخالق وسلوك 
وتربية وعلم، كم����ا وجدت انها 
ستكون اما صاحلة فأقدمت على 

اخلطوة.

القاهرة ـ سعيد محمود
سافرت الفنانة إلهام شاهني الى لندن 
الجراء فحوصات طبية على قدميها بعد ان 
تعرضتا لاللتواء خالل تصوير مشاهدها 

في مسلسل »امرأة في ورطة«.
وبعد اجراء االسعافات األولية تبني 
انها تعاني من شرخ في قدمها مما يضطر 
وضعها في اجلبس ألسابيع عدة لذلك 
قررت الهام السفر الى لندن حتى تطمئن 
على قدمها وخاصة انها تعرضت لكسر 

من قبل في القدم نفسها.
ويتس���بب س���فر الهام في تعطيل 
مسلس���ل »امرأة في ورط���ة« الذي من 
املقرر ان يعرض خالل ش���هر رمضان، 
ويشاركها البطولة محمود قابيل وعبير 
صبري وكرمي محمود عبدالعزيز، وحسني 
اإلمام، والعمل من تأليف أمين س���المة 

واخراج عمر عبدالعزيز.

الفنان القدير إبراهيم الصالل

يتواجد في مملكة البحرين لتصوير دوره

إبراهيم الصالل: »ما أصعب الكالم«

مفرح الشمري
يواصل الفنان القدير إبراهيم الصالل تصوير دوره في 
املسلسل االجتماعي »ما اصعب الكالم« في مملكة البحرين 
الشقيقة، حيث يجسد فيه دور البطولة بجانب عدد من 
جنوم اخلليج مثل البحرينية فاطمة عبدالرحيم ومحمد 
احلجي وشهد الياسني وآخرين وهو من تأليف القطرية 

وداد الكواري وإخراج أحمد يعقوب املقلة.
وأكد الصالل ل� »األنباء« ان دوره في املسلسل سيكون 
مختلفا عن أدواره السابقة خاصة أن أحداث العمل تدور 
بني فترتي الستينيات والثمانينيات، مؤكدا انه سيترك 
بصمة عند عرضه للمشاهدين في شهر رمضان من خالل 
شاشة ال� MBC ملا حتمل قصته من معان جميلة افتقدناها 

في اعمالنا الدرامية التي تعرض اآلن.
وأضاف: ال أريد التحدث عن تفاصيل دوري حتى يكون 
مفاجأة ولكن أود ان اقول اني سعيد جدا بتعاوني للمرة 
الثاني����ة مع الكاتبة وداد الك����واري واملخرج أحمد املقلة 
بعد جناح مسلسل »ظل الياس����مني« الذي ترك انطباعا 
جميال عند املشاهدين حني عرضته ال� MBC وأمتنى من 
خالل هذا العمل ان نوصل الرسالة املوجودة من احداثه 
الشيقة التي ستصور في مملكة البحرين وقطر خاصة 
ان املنتج محمد البدر صاحب مؤسسة الباشا وفر جميع 
احتياجات فريق العمل حتى يكون بأبهى صورة وينال 
اعجاب املش����اهدين. واشار الى انه قطع شوطا كبيرا في 
تصوير مش����اهده وذلك بفضل اهلل ثم بفضل امكانيات 

املخرج احمد املقلة ال����ذي يعتبر من املخرجني املميزين 
في اخلليج، ملمحا إلى انه لم يتبق له اال مش����اهد قليلة 
وبعدها يعود للديرة. وعن رأيه بلوكيش����نات التصوير 
في مملكة البحرين قال: جميلة جدا وساعدت فريق العمل 
على االبداع والتميز في تصويره مشاهدهم خاصة انها 
كانت مناسبة جدا لفترة الستينيات التي تعتبر املرحلة 
األولى من احداث مسلسل »ما اصعب الكالم« الذي يسلط 
الضوء على العديد من املش����اكل االجتماعية التي يعاني 

منها مجتمعنا اخلليجي.
يذكر ان املسلسل يقع في 30 حلقة مدة احللقة الواحدة 
45 دقيقة ويشارك فيه نخبة كبيرة من الوجوه اجلديدة 

الذين اختارهم بدقة مخرج العمل أحمد املقلة.

إلهام شاهني

الكاتبة وداد الكواري أحمد يعقوب املقلة فاطمة عبدالرحيم

أصعب دور 
جسده كان 

في »قصة سلمى«

مازن المعّضم:
لو لم أنجح كممثل النسحبت

مي شدياق

هاني سالمة

مي شدياق تروي 
محاولة اغتيالها

ي���روي برنام���ج »وجوه 
وقصص« حلقت���ه غدا حكاية 
محاولة االغتيال التي تعرضت 
له���ا اإلعالمي���ة اللبنانية مي 
ش���دياق في عام 2005، والتي 
س���تتحدث خالل احللقة عن 
مواقفه���ا السياس���ية وكيف 
اصبحت رم���زا وطنيا لقوى 
الرابع عشر من آذار، كما توضح 
البرامج احلوارية  رأيها حول 
العربية وستقول  بالشاشات 
إنها بإرادة حديدية قد تغفر ملن 
آذاها شرط أن يعترف باجلرمية 
ارتكبها. تعرض احللقة  التي 
الس�اعة ال� 10 مساء على شاشة 

قناة اآلن.

هاني سالمة يؤجل »واحد صحيح«

القاهرة ـ سعيد محمود
نقل الفنان الش���اب هاني س���المة الى 
املستش���فى بعد تعرض���ه لضيق حاد في 
التنفس، وبع���د اجراء الفحوصات الطبية 
تبني انه يعاني من مشاكل في التنفس نتيجة 
التدخني بشراهة وطلب منه األطباء االمتناع 

عن التدخني خالل الفترة القادمة.
ونصحه األطباء أيض���ا بالتزام الراحة 

لذلك قرر س���المة تأجيل البدء في تصوير 
فيلمه اجلديد »واح���د صحيح« الذي كان 
يستعد لتصويره خالل األيام املقبلة، حلني 

استرداد صحته.
ويشارك س���المة في فيلمه اجلديد كل 
من غادة عادل ودنيا س���مير غامن وبسمة، 
والفيل���م من تأليف تامر حبيب ومرش���ح 

إلخراجه علي بدرخان.

إلهام شاهين 
»امرأة في ورطة« بسبب قدمها


