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 رشحت دولة البرازيل 
الراحل  املخرج املصـــري 
يوسف شاهني للحصول 
على جائزة من القمة العربية 
ـ األميركيـــة اجلنوبيـــة 
الثالثة، التي مقرر عقدها 
في بيرو ١٦ فبراير املقبل، 
حيث تتولى البرازيل من 
اجلانب األميركي اجلنوبي 

مهمة التنسيق.
  واشار السفير إبراهيم 
محيي الديـــن مدير إدارة 
األميركيتني بجامعة الدول 
البرازيل  ان  الى  العربية، 
الراحل يوسف  رشـــحت 
شـــاهني للحصـــول على 
اجلائـــزة، ووافـــق عليها 
اجلانب العربي (اجلامعة 

العربية باعتبارها منسق اجلانب العربي)، كما 
ستكون هناك جائزة في األدب رشح لها األديب 
البرازيلي املعروف ذو األصول اللبنانية ميلتون 
حاطوم، وأخرى في املوســـيقى لم يسم الفائز 

بها بعد.
  وأضاف محيي الدين أنه ستعقد على هامش 
القمة بعض األنشطة الثقافية التي طلبت دولة 
اإلكوادور تنظيمها، كما ستشارك فيها بعض الدول 

العربية، وستكون هناك 
جوائـــز من قبل القمة في 
مجال السينما واملوسيقى 

واألدب.
  وأوضـــح أن عـــددا من 
رؤساء دول أميركا اجلنوبية 
سيشـــاركون في فعاليات 
القمة، منهم رئيسا كولومبيا 
وتشيلي، ورئيسة البرازيل 
اجلديـــدة، باإلضافـــة إلى 
رئيس بيرو التي تستضيف 
القمـــة العربيةـ  األميركية 

اجلنوبية.
أبرز    ويعتبر شـــاهني 
املخرجني املصريني والعرب 
الذين استطاعوا الوصول 
إلـــى العامليـــة مبجموعة 
كبيرة من األفالم التي قدمها 
طوال تاريخه الفني، وهو حاصل على العديد من 
اجلوائز العاملية، مثل «التانيت الذهبية» من أيام 
قرطاج السينمائية عن فيلم «االختيار» عام ١٩٧٠، 
و«الدب الفضي» من مهرجان برلني السينمائي 
عن فيلم «إسكندرية.. ليه؟» ١٩٧٩، و«اإلجناز 
العام» من مهرجان «كان» السينمائي عن فيلم 
«املصير» ١٩٩٧، و«فرنسوا كاليه» من مهرجان 

كان السينمائي عن فيلم «اآلخر» ١٩٩٩. 

الفنانـــة   انتهـــت 
روبي من تسجيل ست 
ألبومها  أغنيات مـــن 
الذي سيضم  اجلديد، 
١٢ أغنية. وقال مصدر 
مقرب مـــن الفنانة إن 
األلبوم اجلديد سيطرح 
في األسواق في موسم 
الصيف املقبل، مشيرا 
إلى أنه ســـيكون من 

إنتاجها.
  ولـــم يســـتبعـــد 
املصدر، حسب «ايالف»، 
إمكانية عودة العالقة 
بني روبي ومكتشفها 
شريف صبري، موضحا 

أنها تفكر جديا في التعاون معه إلخراج الكليبات اخلاصة باأللبوم 
اجلديد، مشيرا إلى أنهما على تواصل دائم، وليس هناك ما مينع 
تعاونهما في املســـتقبل، خصوصا أن روبـــي مؤمنة بأنه مخرج 

محترف جدا، ويقدمها دائما بشكل رائع.
  يذكر أن شـــريف صبري اكتشف روبي وقدمها للساحة الفنية 
في العام ٢٠٠٢، وأثارت جدال واســـعا في ذلـــك الوقت، وصنفها 
النقاد ضمن رائدات موجة العري في الكليب، واســـتمر التعاون 
بينهما ملدة أربعة أعوام، قدما خاللها فيلم «٧ ورقات كوتشينة»، 

وألبومني غنائيني.
  ومت فســـخ التعاقد بينهما من دون اإلعـــالن عن أي تفاصيل، 
ومازال الغموض يكتنف أســـباب االنفصال، الســـيما أن كليهما، 

يصر على الصمت دائما. 

 املخرج الراحل يوسف شاهني 

 خادمة إيهاب توفيق تتهمه باالعتداء عليها

 فهد الحيان يكشف حقيقة مقتل شقيقته
املنتــــج واملمثل   أطــــل 
السعودي فهد احليان في 
احللقة األولى من برنامج 
«شو ســــرك» على شاشة 
الـــــ«ال بي ســــي ســــات»، 
وحتدث عــــن قضية مقتل 
شقيقته نتيجة خطأ طبي، 
وذلك في ظل استمرار مزاولة 
أدلى  الطبيب ملهنته.حيث 
«بالسر احلزين» كما وصفه، 
وناصرته آلة كشف احلقيقة 
فــــي كل التصريحات التي 
أطلقها، كما حتدث عن صدور 
القرار بإيقاف الطبيب عن 

العمل، لكنه مستمر في مزاولة مهنته، مؤكدا 
أن قضيته هي ضد كل طبيب مهمل.

  وأجاب احليان وفي مواجهة آلة كشـــف 
احلقيقة، بالنفي على كل األسئلة التي طرحت، 
وهي استخدامه لشهرته ونفوذه اإلعالمي بهدف 
جتريد الدكتور من كفاءته الطبية، وتقدميه 

الرشوة من أجل التسبب في 
مشاكل مهنية للدكتور الذي 
أجرى العملية لشقيقته، كما 
سئل عن إدالئه بأي تصريح 
خاطـــئ لدفع املستشـــفى 
لطرده، وعن مالحقته له 
بهـــدف الثأر الشـــخصي، 
وإن كان قـــد وقـــع علـــى 
ورقـــة املوافقة على إجراء 
العملية قبل دخول شقيقته 
غرفة العمليات، وهل كان 
موجـــودا في املستشـــفى 
أثناء إجرائها، وقد جاءت 
كل إجاباته صادقة، كما أكد 
أن لديه اإلثباتات على أن تاريخ الدكتور مليء 
بالشكاوى واألخطاء الطبية، وقد جاءت إجابته 

أيضا صادقة.
  يذكر ان برنامج «شـــو سرك» من تقدمي 
املمثلة كارمن لبس ويعرض كل خميس الساعة 

٢١٫٣٠ بتوقيت السعودية. 

 إيهاب توفيق

 فهد احليان 

 فريق البرنامج أشاد بدعم «فنون» لهم

 ندى ومناف: الجمهور معجب 
بأفكار «سوالف» المنوعة

عن تجاربهم الحقيقية في هذه القضايا.
  من جانب آخر أشاد مقدمو البرنامج ندى 
فاضل واحمد العونان ووليد الضاغن بالدعم 
الكبير الذي يحظى به البرنامج من ادارة قناة 
«فنون» والذي يثبت ان «ســـوالف» ارضى 
جمهور القناة، مثمنين دور فريق عمل البرنامج 
الذين ال يدخرون جهدا إلظهاره بالمســـتوى 
المطلوب خصوصا انه ينال اعجاب المشاهدين، 
مؤكدين ان هناك العديد من القضايا والمواضيع 
الشائقة التي سيتم طرحها خالل الحلقات المقبلة 

والتي تهم جميع افراد األسرة.
  الجدير بالذكر ان برنامج «ســـوالف» من 
إعـــداد الزميل مفرح حجـــاب، اخراج مناف 
عبدال، تقديم ندى فاضـــل، احمد العونان، 

وليد الضاعن. 

 عبدالحميد الخطيب
  أكـــد المخرج منـــاف عبـــدال ان برنامج 
«سوالف» فرض نفسه على المشاهدين في 
فترة المساء بسبب األفكار غير التقليدية والتي 
تتسم بنوع من الجراءة والموضوعية وهو 
نهج كانت تفتقده هذه البرامج كونه يحتاج 
الى طريقة جديدة في التقديم، مشيرا الى أن 
حالة الحوار حول الموضوعات خلقت «تيمة» 

مختلفة في التقديم.
  واضاف قائال: لقد اجتاز برنامج «سوالف» 
بتلقائيته قلوب المشاهدين بسبب حالة الشغف 
التي يتمتع بها من خالل الموضوعات وردود 
الفعل تجاه الحوار الذي يغلب عليه الكثير 
من الكوميديا رغم قيمة القضية المطروحة، 
كذلك إعطاء مساحة للمشاهدين للحديث عن 
تجاربهم زاد من ثقة الجمهور في مصداقية 
البرنامـــج باإلضافة الى كم المعلومات التي 

نقدمها.
  واعتبر عبـــدال ان اختيار قضية بعينها 
لتكون عنـــوان الحلقة كان له دور كبير في 
زيادة المتابعين من الجمهور، بل ان الكثير 
من القضايا التي تطرح في «سوالف» تكون 
بناء على طلب المشاهدين انفسهم وهذا جعل 
هذا البرنامج ملكا لجميع من يشاهده، مشيرا 
الى ان حلقات هذا االسبوع ستتسم باإلثارة 
والجدية حيث تناقش حلقة اليوم األحد مساء 
عالقة األخ باألخت والمضايقات وردود الفعل 
وما تعكسه من مشاكل اسرية، كما تطرح حلقة 
االثنين مشاكل المراهقة بعد سن الخمسين 
وعدم تقبل المجتمع لها، كما سيكون الجمهور 
على موعد في حلقـــة يوم الثالثاء مع صفة 
«البخـــل» وتأثيرها علـــى العالقة الزوجية 
وسيسمح لعدد من المشاهدين بأن يتحدثوا 

 رأى أن تاريخه أكبر كثيرًا من تامر حسني

 سامو زين: ال أعرف مطربة اسمها إليسا ألقدم دويتو معها 
وأنتمي إلى جيل نانسي عجرم 
ووائل كفوري ورامي عياش، 
أتعجب من وصف البعض لي 
إلـــى جيل تامر  بأنني أنتمي 
حســـني ومحمد حماقي، فأنا 

لست من جيلهم.
  ونفى ـ في الوقت نفســـه ـ 
وجود خالفات مع تامر حسني، 
وأوضح أنه ال توجد خالفات 
بينهمـــا إطالقـــا، وال توجـــد 
منافسة وقال: لسنا من جيل 
واحد، ومؤخرا تبادلنا أنا وتامر 
التهاني بصفتنـــا ننتمي إلى 
إنتاج واحدة، وأرفض  شركة 
املقارنة بيني وبني تامر حسني، 
فتاريخي الفني أكبر من تاريخه 

بكثير.
  ومتســـك املطرب السوري 
بتصريحاته السابقة، التي أكد 
خاللها أنه رقم واحد في جيله، 
وقال: أنا حر، وأرى نفسي رقم 
واحد عند جمهوري، فكل فنان 
من حقه أن يطلق على نفسه 
أي شـــيء، وال يحاسبه أحد، 
فهي حرية شخصية وال تنال 

من اآلخرين.  

الســـوري    ورفض املطرب 
بشدة القول إنه ينتمي إلى جيل 
تامر حســـنى وحماقي، وقال: 
أنا أغني منذ أكثر من ١٢ عاما، 

أعرف إليسا حتى أعمل معها في 
دويتو غنائي، وما قيل شائعة 
ال عالقة لي بها، فأنا ال أفكر في 

التعامل معها.

في أحد البرامج منذ ســـنوات 
بأنني من أهم مطربي جيلي.

  وحول الديو الذي تردد أنه 
أنا ال  ســـيجمعهما معا، قال: 

 رد املطرب السوري سامو 
زين على تصريحات املطربة 
اللبنانية إليسا بأنها ال تعرف 
مطربا على الساحة اسمه سامو 
زين باملثل، حيث تساءل هو 
اآلخر: «من هي إليسا حتى أقدم 
ديو معها». وقال زين بغضب: 
إنه فوجئ بتصريحات إليسا 
عن أنها ال تعرفه، التي نشرت 
في إحـــدى الصحف املصرية 
األسبوعية، وتعجب من كالمها 
ألنه ال مبرر له، بحسب صحيفة 

«الشرق األوسط» اللندنية.
إليسا تعرف من    وتساءل: 
في الوســـط الفنـــي العربي؟ 
فمن قبل أعلنت أنها ال تعرف 
املطرب املصري محمد حماقي، 
الذي يعرفه الوطن العربي كله، 
وذاع صيته خارجه أيضا. وقبل 
أنهـــا ال تعرف  حماقي ادعت 

امللحن محمد رحيم.
  وأضاف: إذا كانت إليسا ال 
تعرفني فلتسأل املطرب اللبناني 
راغب عالمة صاحب الفضل في 
الفنية  الساحة  وجودها على 
فهو يعرفني جيدا، وقد صرح 

 سامو زين  إليسا 

 مقرر عقدها الشهر المقبل في بيرو

 البرازيل ترشح يوسف شاهين 
  لجائزة «القمة العربية ـ األميركية الجنوبية»

 مازال الغموض يكتنف أسباب انفصالهما

 روبي تتعاون مع مكتشفها 
  شريف صبري في ألبومها الجديد

 روبي مع شريف صبري 

 مناف عبدال

 القاهرة – سعيد محمود
  استمرارا ملشاكل وخالفات الفنانني مع اخلادمات التي 
انتشرت في الفترة األخيرة بصورة كبيرة، تقدمت خادمة 
املطرب إيهاب توفيق ببالغ ضده تتهمه فيه بالتعدي 
عليها بالسب والتهديد باإليذاء، وذلك عندما طلبت منه 
مستحقاتها املالية املتأخرة منذ ثالثة أشهر.  وفي الوقت 
نفسه اتهمها املطرب بإتالف سيارته وتكسير الزجاج 
األمامي واخللفي وقد مت حترير محضر بالبالغني وأحيل 

للنيابة ملباشرة التحقيق. 
  مــــن ناحية أخرى اقام ملحــــن دعوى قضائية ضد 
إيهاب توفيق وشــــركة روتانا طالــــب فيها بتعويض 
مليون جنيه، وذلك بعد اتهامهما باالستيالء على أغنيتة 
«حبك علمني» التي قــــام بكتابتها وتلحينها وفوجئ 
بها تنسب لغيره. وقال امللحن سيد عبداحلي انه كتب 
وحلن األغنية وســــجل ذلك في الشهر العقاري إال أنه 
فوجئ بالفنان إيهاب توفيق يغنيها وينســــب كلماتها 

إلكرام العاصي وأحلانها لشركة روتانا. 

 اإلعالمية ندى فاضل
 

 شيرين تعود للسينما بعد ألبومها المقبل
  اكدت املطربة شــــيرين عبدالوهاب أنها 
انتهت من تســــجيل ١٤ أغنيــــة من ألبومها 
اجلديــــد، كمــــا تعمل على تســــجيل بعض 
األغنيات األخرى اســــتعدادا إلطالقه خالل 
الشهور القليلة املقبلة، مضيفة أنها رغم أن 
العقد املوقع بينها وبني شركة روتانا ينص 
على تصوير أغنيتني فقط بطريقة الڤيديو 
كليــــب، إال أنها ال تعلم إن كانت ســــتكتفي 

بالكليبني فقط أم ال.
  وأشــــارت شيرين في تصريح لـ «اليوم 
السابع» الى أنها ســــتتفرغ قليال للسينما 
بعد إطالق ألبومها املقبل، حيث تبحث عن 
فريق عمل جيد للفيلم الذي ستعود به إلى 
عالم السينما، مؤكدة أنها لن تقبل بسيناريو 
جاهز، وإمنا ســــتعقد العديد من جلســــات 
العمل مع العديد من املؤلفني الختيار القصة 
التي تناسبها، موضحة أنها معجبة بأعمال 
السيناريست تامر حبيب، واملخرج شريف 
عرفة، خاصة أنه يفضل التعامل مع الفنانني 

املوهوبني.
  يذكــــر أن آخــــر أعمال الفنانة شــــيرين 

الســــينمائية هو فيلم «ميدو مشــــاكل» مع 
الفنان أحمــــد حلمي، الذي قدمت من خالله 
دورا كوميديا غنائيا، واستطاعت من خالله 
حتقيق جناح كبير، سواء كان جناحا فنيا 

أو فيما يتعلق باإليرادات. 

 شيرين عبدالوهاب 


