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مقدم برامج متضايق حيل من 28
مخرج برنامجه اللي يبث على 
قناة خاصة بس���بب حتكمه في 
اختيار الضيوف مع انه هذا مو 
شغله ويفكر انه يشتكي عليه.. 

عقب شنو تشتكي عليه؟!

منت���ج بخل على مسلس���له 
بطريقة عجيبة، فظهر للمشاهد انه 
فقير جدا من ناحية اللوكيشنات 
انه يتحدث  واالكسسوارات مع 
عن موضوع مهم في املجتمع.. 

مال البخيل ياكله العيار!

تحكم بخيل
ممثلة كان عندها امل في منتج 
مسلسلها اللي ينعرض حاليا ان 
يكرمه���ا بالفل���وس، خاصة انها 
صورت اكثر من مشاهدها املتفق 
عليها بالعقد بس طلع امله��������ا 

اي شي.. اهلل يعينچ!

فلوس

عامر صباح مع أسرة »زوارة خميس«

النجمة هدى حسني مع موزة وچناينها

الصفي وإلهام وشوجي ومرام وبثينة

املنتج عامر صباح يتوسط املطرب محمد املسباح والشاعر عبداللطيف البناي

الشيخ دعيج حرص على احلضور وبجانبه القديرة سعاد عبداهلل

سعاد تطبع قبلة على جبني الشاعر عبداللطيف البناي

نادية تتوسط أختها موزة وزوج أختها ثنيان ولكن دون تالمس األيدي هذه املرة!   )محمد ماهر(

ماذا حدث يوم الخميس.. »بزوارة خميس«؟
املكان: فندق الشيراتون.

الزمان: الساعة العاشرة مساء.
املؤلف: بشار جاسم

دخلت موزة )سعاد عبداهلل( الى القاعة بصحبة 
موزة نادية )شجون( ونادية )الهام الفضالة( ودالل 
)فاطمة الصفي( وبعدها حلقت بهن تسنيم )مالك( 
بصحبة احمد )مشاري البالم( ومعهم سعود )خالد 

البريكي( وفيصل )حسني املهدي(.
وجلس����وا جميعا حول طاولة واح����دة يرمقون 
بنظراتهم نادية )الهام الفضالة( التي خرجت من القاعة 
ودخلت وبصحبتها ثنيان )محمد املنصور( وس����ط 
ذهول اجلميع! اما ام »نصيب« ياس����ة فهي مشغولة 
بالبوفيه وتتحلطم على الشيف ألن االكل مو عاجبها، 
وبعدها دخلت امينة بصحبة ش����اهة لتفاجآ بوجود 
منصور )عبداهلل بهمن( مع د.سعود )عبداهلل الزيد( 

واحملقق اديب )محمد اسيري( والصاعقة كانت عودة 
سالم )حمد اشكناني( للحياة مرة اخرى.

وبعد هذه املشاهد توقف اجلميع وصفقوا للكاتبة 
هبة مشاري حمادة صاحبة هذه املشاهد التي لم تكن 
مكتوبة امنا كانت للغبقة الرمضانية التي اقامها املنتج 
عامر صباح على شرف اسرة مسلسل »زوارة خميس« 
في فندق الش����يراتون وقد حضرها جنوم املسلسل 
جميعا بينما غابت دالل )ملياء طارق( ومرزوق )خالد 

امني( وعز )حمد العماني( لظروفهم اخلاصة.
الغبقة، والزوارة اخلميسية، كانت كالعائلة على 
قلب واحد وبحضور الشيخ دعيج اخلليفة واملنتج 
الفنان حسن عسيري والنجمة هدى حسني والنجم 
ابراهيم احلربي والش����اعر الذي كتب مقدمة »زوارة 
خميس« عبداللطيف البن����اي واملطرب القدير الذي 

غناها محمد املسباح والفنانة مها محمد.

»نادية« تفاجئ الحضور عند وصول »ثنيان«

 الزميل بشار جاسم مع أم طالل وجنمات »زوارة خميس«

حسني املهدي وغدير صفر

جميع املتواجدين التفوا حول »ماما موزة« 
س���عاد عب���داهلل واس���تمعوا ال���ى احاديثها 

الشيقة.
»نادي��ة« إلهام الفضالة ص��ورت مع محمد 

املنصور )ثنيان( صورة فوتوغرافية بعدها علقت 
سعاد عبداهلل »انتي ما تيوزين للحني؟!«.

مدير االنتاج احمد البريكي كان شعلة 
من النشاط في ترتيب احلفل.

وزع املنت��ج عامر صب��اح هدايا على 
جمي��ع املوجودي��ن وهي عب��ارة عن علبة 
ش��وكوالته فاخرة غالفها صورة بوس��تر 

املسلسل.
النجمة مالك فاجأت احلضور بقصة 
شعرها »البوي« التي تتناقض مع دورها 
كمحجبة في العمل، كذلك ظهرت النجمة 

مرام بستايل جديد.
دار حوار جانبي بني ام طالل والنجمة 

هدى حسني والكاتبة هبة حمادة حول مسلسل 
جديد يجمعهن في رمضان املقبل وسط فرحة 

احلضور.

لقطات

ومن مفاجآت يوم اخلميس قصيدة كتبها الرائع عبداللطيف البناي لشخصيات العمل، حيث قال:

واح������������د م�������ن االل������������ف اع�����ت�����رض
اخلم��ي��������������س ازوارة  وانق�������ول�������ه 

ه���ب���ه ق�����ل�����ن�����ا  اذا  وه��������ب��������ة 
ي�������ا خ���������وي واش��������ول��������ه احل����س����د
ن���������ص ح������ل������و ش������ه������ر ف���ض���ي���ل

ط����الل ام  ت��ب��ق��������������ى  ط�������الل  وام 
اه�������ي�������ه االول�����������������ى والت��������������زال
ه������������ذي م���������������وزه م���������و م���������وزه
امل��ن��ص�����������������ور م��ح��م�����������������د  واال 
ف�����������ن�����������ان وس�����������ب�����������ق ف�����ن�����ه

م���������وزه ري������������ل  ي������ح������وش������ك  ال 

ال��ف��ض��ال�����������������ة ال���ه�������������������ام  واال 
خ����ال����ة خ����������وش  خ������ال������ة  واهلل 
اخ������ت������ط������ف������ت ري������������ل اخ����ت����ه����ا
م�����ن�����ه�����و ف�����ي�����ك�����م ي���������ا ب�����ن�����ات

ام���ي���ن���ة ري���������ل  س�����ع�����ي�����ود  واال 
ي��������ق��������ول ب���������ي���������روح احل������������داق
ت������������رى ج�������ذب�������ك م���������ا ي�����ط�����وف
ش����ح����ل����ي����الت����ه اف������ص������ي������ل  واال 
وم��������������ن ك�������ث�������ر ق����������ط ب�����ن�����ات
وم������������������������رزوق م���������ان���������ه ف����ك����ه
وي����������ن ات���������������روح ي�����ش�����ك ف���ي���ه���ا 
اش�����������وه ان���������ه م�������و ري���������ل ب���ن���ت���ي 

امل���س���ل���س���ل م����ل����ح  ن����ص����ي����ب  وام 
ات�������ص�������ي�������م�������خ وات������ب������ه������ل������ل

امللتح���������������������������������������������ي ذاك  واال 
ومل���������������ا ت������ن������س������ت ح�����رم�����ت�����ه

حل���م اي  حل�����������������������م  ي�������ش�������وي 

وح����������ش ب����امل����س����ل����س����ل وغ��������رض
اف�������ض�������ل م����س����ل����س����ل ان������ع������رض

ان�����������ق�����������ول ف�������ع�������ال ك�����ات�����ب�����ه
م�����وه�����ب�����ة وع��������ط��������اه��������ا  اهلل 
اخ�������رج�������ه م����خ����رج����ن����ا االص�����ي�����ل

اغ��������ل��������ى دان���������������ة واق������م������اش������ة
م�����ت�����رب�����ع�����ة ع������ل������ى ال�����ش�����اش�����ة
ات��ري��������������������������زا االم  ه�����������������������������ذي 
امل���ن���ص�������������������ور م���ح���م�������������������د  واال 
ع�����س�����ا م�������ا ن�����ن�����ح�����رم ه����ال����ن����ور

م����خ����ط����ور م�����������رة  ت������أم������ن������ه  ال 

واص���ال�������������������������������ة ذوق  ك���ل���ه���������������ا 
ب���زق���ال�������������������ه ال�����������������������دور  ادت 
وخ��������ل��������ت اع�������ي�������ون�������ا خ�����الل�����ة
ي�����رض�����ى ف����ي����ه����ا ات������ك������ون خ���ال���ة

اه������������و وم�������ري�������ت�������ه ي�����ازي�����ن�����ة
وه����������و ع�����ن�����د ب�����ن�����ت ال����ل����ذي����ن����ا
م����������و ع�������ل�������ى م��������رت��������ك ام�����ن�����ه
ف�������ي ع���ض���الت���ه ي������رب������ي   ول������ب������ه 
غ����ل����ط����ات����ه ب������ش������ر  ق������ط������ه  اهلل 
وش����ك����ه وي�����������ا  م�������رت�������ه  دوخ 
وي������راق������ب������ه������ا ف��������ي ك��������ل س���ك���ة
ش���ك���ه م��������ن  ف����ك����ن��������������ا  واهلل 

ح�������ي�������ل ش�������������دت االن�������ت�������ب�������اه
وت��������ع��������رف ال������ب������ي������ر وغ������ط������اه

ف����������ي دوره الع����������������ب لع���������������ب
واط����������ردت����������ه ب����������ره وع�����اف�����ت�����ه

م�����ت�����ع�����م�����د ي��������ح��������رق حل����ي����ت����ه
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ورج�����ع�����ن�����ا ل����ل����م����اض����ي اجل���م���ي���ل

م������ن ك����ش����خ����ت����ه.. ال������ن������اس ح��ب��ت��ه

ف����رص����ت����ه اهلل  م��������ن  ي����ب����ي����ه����ا 

الكاتبة 
هبة مشاري حمادة


