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لطفي بوشناق شعبان عبدالرحيم

لطفي بوشناق للقذافي: لسنا في حاجة إلى نصائحك الرقابة و»اإلخوان« تعطالن فيلم »مناخوليا«
يبدو ان تدخل القائد الليبي معمر القذافي 
في الش����ؤون التونس����ية لم يرض الش����عب 
التونسي وجنومه حيث اعترض الفنان لطفي 
بوشناق واعتبره تدخال غير مرغوب فيه، وقال 
بوش����ناق يجب على معمر القذافي اال يتدخل 
في الشؤون التونسية الداخلية النه امر يهم 
التونسيني وحدهم، وال يهم غيرهم،، مشيرا 
الى ان اخلطاب الذي الق����اه القذافي ويطالب 
فيه الشعب التونسي بالعودة لرشده وعودة 

الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن 
علي انه خطاب غير مرغوب فيه، وقال: هذه 
الثورة كلفتنا الدماء ولسنا بحاجة للنصح من 
احد. وقال لطفي بوشناق ان الشعب التونسي 
حق����ق الكثير من النجاحات واس����تطاع خلع 
الطاغية الديكتاتور زي����ن العابدين بن علي 
ونحن كتونسيني دخلنا التاريخ من بابه الواسع 
بهذا االجناز وسندخله مرة اخرى بعد تأسيس 

تونس جديدة.

رفضت الرقابة املصرية س����يناريو فيلم جديد يحمل 
عن����وان »مناخوليا«، والفيلم من تأليف وائل كمال ورضا 
صالح. وكان الفيلم قد أثار أزمة بني بطله املطرب الشعبي 
شعبان عبدالرحيم وأعضاء جماعة »اإلخوان املسلمني« منذ 
نحو 3 أشهر عندما أعلن نيته القيام بدور البطولة في نفس 
الفيلم الذي كان يحمل آنذاك اسم »شعبوال هو احلل«، وهو 
ما فسره اإلخوان وقتها بأنه سخرية من شعارهم األشهر 
»اإلس����الم هو احلل«. وهو ما رد عليه عبدالرحيم بحسب 
جريدة الوطن السعودية بأن اإلخوان صادروا فيلمه قبل 

ان يبدأ حتى في تصويره. 
ويدور الفيلم، في إطار كوميدي، من خالل قصة مواطن 
مصري يحلم بأنه أصبح رئيسا للجمهورية، ويسعى حلل 
العديد من املش����كالت التي يعاني منها املجتمع مثل الفقر 
والبطالة والعش����وائية. وسيتقدم كاتبا فيلم »مناخوليا« 
بتظلم خالل األيام املقبلة الى املجلس األعلى للثقافة ضد 

قرار الرقابة التي تتبع املجلس.
يذكر ان الفيلم يعتبر ثالث جتارب شعبان السينمائية 

بعد »فالح في الكوجنرس« و»مواطن ومخبر وحرامي«.

اختيار روبي لبطولة 
»ثاني أكسيد الكربون«

وسام صباغ يتعرض 
لحادث على الثلج 

وقع اختيار النجم هاني رمزي 
عل����ى الفنانة روبي لتش����اركه 
بطولة احدث أفالمه »ثاني أكسيد 
الكربون« والذي يبدأ تصويره 
السبت املقبل من تأليف محمد 
النبوي ومن إخراج أكرم فريد، 
الفيلم أول تعاون بني  ويعتبر 
رمزي وروب����ي، اجلدير بالذكر 
ان آخر اعمال روبي في السينما 
هو فيلم »الشوق« والذي يعرض 
حاليا في دور العرض بعد فوزه 
بعدة جوائز من مهرجان القاهرة 

السينمائي.

في حلقة جديدة من برنامج 
»خدني معك« الذي يقدمه وسام 
صباغ على شاشة ال� otv، واكب 
فيها الفنان هشام احلج في يوم 
خاص من يومياته، حيث البداية 
كانت في مكتبه، ثم انتقل كل من 
وسام وهشام احلج وعائلته الى 
فاري����ا للتزلج على الثلج وبعد 
 Skidoo التزلج قاما بنزهة على
حيث مثل وسام على هشام انه 
تعرض لوعكة صحية وبدا عليه 
غائبا عن الوعي وعندما جتمع 
فري����ق البرنامج حول وس����ام 
وقف وق����ال »امتى الغدا انا عل 

اكل بصير منيح«.
وفي اجلزء الثاني من احللقة، 
قصد هشام احلج وفريق البرنامج 
مطعما لتناول الغذاء، حيث غنى 
هشام أغنيته اجلديدة وعزفها 

على العود.

روبي

وسام صباغ

جلسة صلح بين الفنانة 
رانيا يوسف وزوجها

حددت جلنة فض املنازعات 
مبحكمة األسرة مبنطقة عابدين 
في القاهرة يوم األربعاء املقبل 
لعقد جلس����ة اخي����رة حملاولة 
التوفي����ق ب����ني الفنان����ة رانيا 
يوسف محمد السيد )37 عاما( 
وشهرتها »رانيا يوسف« وزوجها 
املنتج محمد مختار في دعوى 
اخللع التي تقدمت بها رانيا الى 

احملكمة.
وكانت الفنانة قد حضرت الى 
محكمة اسرة عابدين وتقدمت 
بدعوى خلع من زوجها واستمع 

مكتب تسوية املنازعات اليها.
وصممت الفنان����ة في أولى 
اجللس����ات عل����ى احالة دعوى 
اخللع الى محكمة األسرة وانها 
مستعدة للتنازل عن كل حقوقها 
في حني ان مختار اكد انه متمسك 
بها وانه سيحضر يوم األربعاء 

للتفاوض معها.

رانيا يوسف


