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ممثلة »هادئة« هااليام قاعدة 28
تلوم الصحافة النها مركزة على 
اسماء معينة من املمثالت ومحد 
ياي صوبها مع انه دورها قوي 
التراثي مثل ما  في مسلسلها 

تقول... خير ان شاء اهلل.

ممثل���ة ما »رحم���ت« أحد 
املخرجني بعدما س���معت انه 
ادائها في  يتحجي عنها وعن 
مسلسلها اليديد طرشتله مسچ 
هددته فيه اذا ما احترم نفسه 

يا ويله.. زين تسوين.

قوي تهديد
ممثل ش���اب ش���غله 
الشاغل نقل احلچي وزلغ 
الوايرات وإشعال النار بني 
املمثلني واملنتجني  ربعه 
واملصيبة ليما يواجهونه 

ينكر.. صچ حية رمل.

وايرات

مشهد من »ساهر اليل«

صمود مع محمود بوشهري

بشار جاسم
صمود فنانة شابة استطاعت أن تلفت انتباه املشاهدين لها من خالل ظهورها في أول مسلسل وهو »لعبة األيام«، 

وبعدها مثلت في 13 مسلسال بأدوار مختلفة، حيث تطل علينا حاليا في مسلسل »أنني« و»ساهر الليل«.
»األنباء« التقت صمود ودردشت معها وإليكم التفاصيل:

مثلتي تقريبا 14 مسلسال، لكن شنو الدور اللي حبتيه فيهم؟
بصراحة الش���خصية اللي حبتها في مسلس���ل »قلوب حائرة« ألني قدمت شخصية الشر 
واجلمهور تعود علي اني طيبة في أدواري لكن الش���خصية أو الدور اللي سوالي نقلة أهمها 

مسلسل »أنني« ومسلسل »ساهر الليل«.
»أنني« و»ساهر الليل« يعرضان ورا بعض، ما حتسني ان املشاهد يتشتت بني الشخصيات؟

صح كالمك وهذي تعتبر غلطة لكن »س���اهر الليل« يتحدث عن فترة الستينيات و»أنني« 
الفترة احلالية وفي فقر في الش���خصيات يعني ان »أنني« وايد انطقيت، وفي »س���اهر الليل« 
وايد انحبيت وخصوصا »أنني« تعودت على الطق من صالح املال واملصيبة كان يطقني 

صچ وعموما حبيت الشخصية وايد.
وشنو ردود األفعال اللي ياتچ على أي دور؟

واهلل الردود مختلفة، يعني الناس 
اللي من عمري شباب وبنات وايد 
حبوا دوري في »أنني« والكبار 
حبون���ي ف���ي »س���اهر الليل« 
وتصدق حت���ى اليهال عجبهم 

»ساهر«.
املخرج محمد دحام الشمري 

شنو أضاف لچ؟
واي���د واي���د ومحمد من 
النوع اللي م���ا يطوف أي 

حرف لي، ويقول إني احس فيچ شي موراضي يطلع.
وايد تضحكني في »ساهر الليل«؟

الني ما عرف امثل چدام محمود بوشهري وما اقدر امسك نفسي 
واملشهد طلع طبيعي ألن داميا يقولي، شايفة راسچ.

جناح صمود بهذه السرعة هل ألنها كويتية؟
ال بالعكس، النني قاعدة انتقي االدوار واشتغل مع مخرجني 

معروفني وهذا سر النجاح.
شنو الدور اللي متنيتي أنچ متثيلنه؟

دور حنان ترك في مسلسل »سارة« ألني أموت على نوعية 
هذه االدوار املركبة.

كلمينا عن جتربتچ مع الفنانة القديرة س��عاد عبداهلل في 
»نور في سما صافية«؟

ماما س���عاد أعتبرها أمي وأموت ووايد أستانس���ت 
بالش���غل معاها ألن اللوكيشن كان مثل العيلة ودائما 
تعطيني مالحظات تس���اعدني وأمتنى اني التقي فيها 

مرة ثانية.

صمود: في »أنين« وايد انطقيت.. في »ساهر الليل« وايد انحبيت!
قدمت 14 مسلسالً وتمنت دور ترك في »سارة«

علشان هالسبب 
چدام  أمثل  أعرف  ما 
بوش�هري محم�ود 

..وتبكي حتت املطر حبيبها الذي فرقها عنه القدر ..ولولوة تطلب منه املغادرة معلنة نهاية حب بريء ..واجلمهور يترقب ما إذا كانت هذه هي النهاية ناصر محاوال إقناع لولوة بعدم الرضوخ للضغوط

الفنانة غادة عبد الرازق في لقطة من املسلسلجورج قرداحي

جورج قرداحي يكشف ل� »األنباء«: رفضت أن أكون الزوج الخامس لغادة عبدالرازق!
بيروت � ندى مفرج سعيد

رفض اإلعالمي جورج قرداحي طلب كل 
من مصطفى محرم مؤلف مسلسل »زهرة 
وأزواجها اخلمسة« ومخرجه محمد النقلي 
اإلطاللة في احللقات االخيرة من املسلسل 
الرمضاني الذي اثار اجلدل الواسع وحقق 
نسبة مشاهدة غير متوقعة، وكان املخرج 
واملؤلف التقيا اإلعالمي خالل اإلفطار السنوي 
الذي أقامته مجموعة »ام.بي.سي« في قلب 
العاصمة بي���روت في 28 الش���هر املاضي 
وحضرته بطلة العمل غادة عبدالرازق واحمد 
الس���عدني ومحمد لطفي وشمس وحجاج 
عبدالعظيم ومؤلف العمل مصطفى محرم 
ومخرج���ه محمد النقل���ي، وجلس جورج 
قرداحي الى الطاولة املجاورة لزهرة وأزواجها 
االثنني اللذين حضرا معها، وجرت محاوالت 
وصلت الى مس���امعنا عن طريق الصدفة 

إلقناع قرداحي باإلطاللة في املسلسل.
وفي اتصال أجرته »األنباء« مع قرداحي 
للتأكد من صح���ة اخلبر، قال: صحيح انه 

عرض علي ان اكون الزوج اخلامس لزهرة 
لكن لم أوافق ألنه ليس من السهل ان يعطي 
اإلنسان موافقته بهذه البساطة على عرض 
متثيلي قدم اليه، فاألمر يحتاج الى دراسة 
وال ميكن ان أقدم إجابة مبجرد السؤال، فأنا 
أميل الى دراسة كل إطالالتي، فكم باحلري اذا 
كانت في مجال التمثيل، وانا بعيد كل البعد 
عن هذا الفن الذي يحتاج الى اخصائيني في 
مجاله. وحول سبب قبوله خوض جتربة 
التمثي���ل، قال: اإلعالن  اإلعالنات ورفضه 
يحتاج الى متثيل إلقناع املستهلك باملنتج، 
ويضيف: اإلطالل���ة اإلعالنية تكون لثوان 
معدودة حيث تروجني ملنتج إعالني وليس 
املطلوب من خاللها التغيير في مسار عمل 
درامي او إظه���ار عواطف في دور متثيلي، 
حيث يجب إقناع اجلمهور بهذا الدور وبهذه 
العاطفة، فللتمثيل أربابه، وقد فاتني القطار 

على التمثيل.
وحول ما اذا كان يخشى الفشل في حال 
واف���ق على خوض ه���ذه التجربة، خاصة 

ان���ه أصبح وجها إعالمي���ا لبنانيا وعربيا 
مرموقا، أكد قرداحي: ان كل فشل قد يسيء 
طبعا الى مس���يرته وس���يقول الناس شو 
كان بدو بهالتجربة؟ وتابع: لن اضع محبة 
الناس وإعجابهم أمام احمل���ك، ولن أراهن 
عل���ى صورتي وعلى محب���ة هؤالء لي من 

اجل دور متثيلي.
 وكشف قرداحي ايضا انه رفض العديد من 
األدوار التمثيلية في مصر وأشار الى أن آخر 
دور رفضه كان دور خالد في مسلسل »ذاكرة 
اجلسد« للكاتبة الكبيرة أحالم مستغامني، 
حيث أكد قرداحي للقيمني على املسلسل ان 
دورا كهذا، أي دور خالد، يحتاج الى ممثل 
محترف ومخضرم ميكنه ان يظهر أحاسيسه 
بصدق للجمهور وقد لع���ب الدور ببراعة 

املمثل جمال سليمان.
من جهة اخرى، يطل اإلعالمي اللبناني 
في برنامج اجتماع���ي جديد على قناة »إم 
بي سي« بعيدا عن برنامجه املشهور »من 

سيربح املليون؟« وذلك في عام 2011.

.. وفي ثوب العرس .. ومع زوجها اجلديد: أي مصير ينتظر زواجا فرضته العائلة محطمة حبا حالت طبقية املجتمع دون إمتامه؟!

تطورات شيقة 
في »ساهر الليل«

فاجأ مسلس�ل »س�اهر الليل« اجلمهور مع دخوله حلقاته األخيرة بتطورات 
شيقة وتصاعد درامي متواصل بدأ مع ضغوط العائلة على »لولوة« )هيا عبدالسالم( 
لتتزوج بابن عمتها فهد )فؤاد علي( بعد انكشاف مكاتيب حبيبها ناصر )عبداهلل 
بوشهري( فودعته حتت املطر في مشهد رومانسي مؤثر وذي قيمة فنية عالية.. 

انهار ناصر وبدأت »لولوة« رحلة محاولة التأقلم مع واقعها اجلديد.
يتميز املسلس�ل ببناء درامي متماس�ك ومتوازن بني الش�خصيات بانتظار 
النهاية التي يتمنى املتابعون أال تكون »غير مألوفة« حتى ال ينضم املسلس�ل إلى 

قائمة األعمال االرجتالية.


