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ال أخاف من البطولة 
املطلقة و»حمد« 
يختلف عني كليًا 

وانتظروني 
في »الثمن«

أكد أن قصة العمل الرومانسية سبب جناحه

شهاب جوهر مدافعًا: »أوراق احلب« خاٍل من االبتذال
حل الفنان شهاب جوهر ضيفا 
على برنامج »هال وغال« مع ناديا 
بركات على قناة أبوظبي اإلمارات، 
حي���ث خ���اض ف���ي الكثير من 
املوضوعات الفنية والشخصية، 
وحتدث جوهر عن جتربته في 
مسلس���ل »أوراق احلب« ورأيه 
في دوره واملسلسل بشكل عام 
بعد اجل���دل الكبير الذي أحدثه 
في اخلليج العربي وقال: سعيد 
باملشاركة في »أوراق احلب« مع 
املخرج إياد اخلزوز والكاتب وائل 
جنم والفنانني: ميس���اء مغربي 
وسعاد علي وشيماء سبت وكذلك 
الفنان اإلماراتي القدير س���يف 
الغامن، مشيرا الى ان قصة العمل 
الرومانسية ساعدت في جناحه 
جماهيريا نظرا ألن هذه النوعية 
من األعمال يحبها الناس، السيما 
انها تخرجهم من عباءة الضغوط 
اليومية واملشاهد الدموية التي 

يرونها على التلفاز يوميا.
وتابع مدافعا عن االنتقادات 
التي وجهت للمسلسل: »أوراق 
احلب« قدم احلب في إطار راق 
بعيد عن اإلس���فاف واالبتذال 
ودون جرح ملشاعر األسرة حيث 
روعيت فيه عاداتنا الشرقية، 
ما جعل النجاح كبيرا في اجلزء 
األول للمسلس���ل، وال شك انه 
ش���كل نقلة نوعية لي كممثل 
وأعطاني دفعة كبيرة ملواصلة 
الفني بثبات وكذلك  مشواري 
التدقيق ف���ي كل األدوار التي 

أجسدها.
انه سيظهر في  الى  واش���ار 
الرومانسي  شخصية اإلنس���ان 
في عمل آخر ملسرح السالم وهو 
»الثمن«، حيث يؤدي فيه دور رجل 
رومانسي يواجه بعض املشاكل 
األسرية بعد وفاة عمه، واملسلسل 
من إنتاج عبدالعزيز املسلم وإخراج 
غافل فاض���ل وبطولة منصور 
املنصور وأمي���رة محمد وزمي 
عبداهلل وملي���اء طارق وآخرين، 
الفتا إل���ى ان األعمال اخلليجية 
عامة والكويتي���ة حتديدا قدمت 
الكثير من القصص الرومانسية 
لكن لم تأخذ طريقها للش���هرة 
نظرا العتمادها على فكرة فقدان 
احلبي���ب فقط ما جعل اجلمهور 

ميلها لتشابهها.
وعن الش����به بني شخصية 
»حم����د« في مسلس����ل »أوراق 

احلب« وشخصيته احلقيقية، 
أكد: التمثيل شيء وشخصيتي 
شيء آخر وللعلم اختلف كليا 
عن ش����خصية »حم����د«، نافيا 
خوفه م����ن البطول����ة املطلقة 
في عمل رومانسي، خصوصا 
انه تص����دي لها ف����ي اكثر من 
مسلس����ل درامي ومنها »وعاد 
املاضي«، »السجينة«، مضيفا: 
اعتقد ان موجة الرومانسية هي 
السائدة حاليا في الوطن العربي 
كل����ه و»أوراق احل����ب« يبتعد 
بأحداثه عن العنف وصراعات 

املجتمع.
كم����ا تطرق الفنان ش����هاب 
انتقاله من املسرح  إلى  جوهر 
إلى الدراما بعد جتربة مسرحية 
دامت عشر س����نوات، وقال: ال 
أنكر فضل املسرح علي خصوصا 
الذي اعش����قه جدا،  األكادميي 
ملمحا الى ان����ه ال يحب العمل 
في املسرح التجاري ألنه ال يرى 
نفسه فيه ولالسفاف املوجود 
فيه والذي يقلل من شأن املمثلني 
امام اجلمهور. وحتدث جوهر 
عن حياته الشخصية معبرا عن 
سعادته بقدوم مولوده اجل�����ديد 

شاكرا اهلل على هذه النعمة.
عبدالحميد الخطيب  ٭
 ٭

شهاب جوهر في أحد أعماله الفنية

القادم على  قرانه األسبوع 
الفنانة التشكيلية السعودية 
املعروفة شاليمار شربتلي. 
وبالرغم من أن خالد يوسف 
لم يعلق على صحة اخلبر 
حت���ى اآلن إال أنه أثار جدال 
واسعا في السعودية، حيث 
يتردد، حس���ب موقع »الفن 

زواج املخرج خالد يوسف 
من فنانة سعودية يثير اجلدل

أون الين«، ان عائلة العروس 
وأهلها يرفضون هذه الزيجة 
دون توضيح أسباب الرفض، 
بل وردد البعض أن س���بب 
الرفض يرج���ع إلى طبيعة 
أفالم خالد يوسف والتي تثير 
جدال واسعا نتيجة تضمنها 
بعض املشاهد الساخنة وهو 
األم���ر الذي يتع���ارض مع 
طبيعة الش���عب السعودي 

املتحفظ. 
اجلدي���ر بالذكر ان خالد 
يوس���ف غالبا م���ا تالحقه 
شائعات الزواج إذ انه تردد 
منذ فترة أنه ينوي الزواج من 
غادة عبدالرازق ولكنه أعلن 
وقتها ان عالقته بغادة تقتصر 
على الصداقة فقط وذلك قبل 
أن تنه���ار عالقتهما نتيجة 

موقف غادة من الثورة.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

يت���ردد حاليا أن املخرج 
خالد يوس���ف يستعد لعقد 

شاليمار شربتليخالد يوسف

ناديا بركات

شهاب جوهر

بعد منافسة مع محطة »أبوظبي« للحصول عليه

»mbc« سوبر ستار« يعود من جديد ولكن على«

بعد انته���اء مدة العقد املوقع بني ش���ركة 
freemantle وتلفزيون »املستقبل« إلنتاج عدد 
من دورات برنامج »سوبر ستار«، حيث أبرمت 
الشركة عقدا جديدا من محطة MBC إلنتاج هذا 

البرنامج، بعد منافس���ة مع محطة »أبوظبي« 
التي أرادت بدورها احلصول عليه. أما تاريخ 
العرض فيبدأ بعد انتهاء Arabs' got talent الذي 

تنتجه freeemantle ايضا.


