
ممثل جلأ للحيلة علشان 
يقنع احد املنتجني بان 

يشاركه في مسرحيته اليديدة 
بس حيلته طاحت بجبده..

من عاش باحليلة مات بالفقر!

منتج خايف من ان 
تفضحه احدى املمثالت 
بعد ما هضم حقها في 
عمله الرمضاني قاعد 

يدور واسطات علشان 
يحل املوضوع ودي 

بلى محاكم..
من خاف سلم!

ممثل عنده امل انه يكون 
ضيف احد البرامج املنوعة 
بس القائمني على البرنامج 
للحني ما طلبوه مع انه كل 
يوم يطرش لهم مسچات 

يذكرهم بنفسه.. 
اللي مايبيك ال تركض وراه!

حيلة

فضيحة

أمل

رميوت كنترول

في مشهد من مسلسل »عطر اجلنة« جمع الفنان عبداهلل بوشهري والفنانة 
اسيل عمران استمر ملدة 5 دقائق دون تنويع في احلوار املليء بالتكرار واللي 

كان يدور عن شعور اسيل عمران بعد ان تزوج عليها بوشهري هيا عبدالسالم.. 
بعرف املخرج وين كان ملا تصوّر هاملشهد الطويل!

فاجأ اجلزء الثاني من املسلسل احمللي »بركان ناعم« املشاهدين بتركيزه على 
موضوع واحد وهو »اخليانات الزوجية« لدرجة ان املشاهدين شعروا انهم 

مو عايشني بالكويت على كثر هاخليانات املوجودة في املسلسل..
 ارحمونا!

املتابع ملسلسل »الناس اجناس 2« الزم يالحظ احجام املمثالت غير 
الطبيعي على الشاشة في حلقاته مع انه ندري انه الكاميرا تكبر 

بس مو بالشكل الكرتوني اللي نشوفه.. 
شسالفة كاميراتكم!

حوار 5 دقايق!

»بركان ناعم 2«.. خيانات!

»الناس أجناس 2« .. وأحجام املمثالت!

اسيل عمران 

»بركان ناعم« في اجلزء الثاني

عبداهلل بوشهري 

الفنان القدير سعد الفرج مع غادة السني وخالد العجيرب في »الناس اجناس 2«

تتقدم صفحة فنون »األنباء« من مدير ادارة 
االنتاج في التلفزيون محمد املسري ببالغ 

االسى واحلزن لوفاة والده، سائلني 
اهلل عز وجل ان يرحم الفقيد 

ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
 انا هلل وانا اليه راجعون

عظم اهلل أجرك 
محمد  املسري

 محمد املسري 

له أسنان وال يعض:

أ ـ القط

ب ـ املشط

ج ـ السمك

هيفاء وهبي 

رانيا يوسف 

منذ أن أعلنت الفنانة إليسا 
عن استعداداتها لتصوير أغنية 
»تعبت منك«، من ألبوم »أسعد 
وحدة«، ب����ات هاجس محبيها 
احلص����ول على ص����ورة من 
الكليب اجلديد، ليكونوا فكرة 
عن »اللوك« الذي س����تظهر به 
النجمة، أو تعط����ي فكرة عن 
مضم����ون الكليب. ولم تتأخر 
إليسا ونشرت صورة غريبة لها، 
بوجهني متقابلني، على حسابها 
اخلاص على موقع »أنستغرام«، 
فانهالت تعليقات محبيها، حيث 
تساءل الكثيرون عن قصة هذه 
الصورة، متس����ائلني إن كانت 
مجرد صورة من جلسة تصوير، 
أم صورة من الكليب؟ كما لم 
تكشف إليسا � التي تعتمد مواقع 
التواصل االجتماعي وس����يلة 
� حقيقة  لإلعالن عن أخبارها 
الص����ورة، وال حقيقة صورة 

أخرى نشرتها على »تويتر«.

على الرغم من تصريحاتها 
الزواج بعد  السابقة مبقاطعة 
املشاكل التي تسبب فيها زواجها 
الثاني، إال أن الفنانة املصرية 
رانيا يوسف فجرت قنبلة من 
العيار الثقيل وأعلنت زواجها 
للمرة الثالثة بعد شهور قليلة 
على طالقها من كرمي الشبراوي. 
وكش����فت رانيا، حسب موقع 
»جولولي«، عن زواجها الثالث 
خ����الل لقائها م����ع اإلعالمية 
املصرية سمر يسري في برنامج 
»سمر والرجال ولكن« عبر قناة 
القاهرة والناس، حيث قالت انها 
تعرفت على زوجها احلالي منذ 
حوالي سنة، وهو يعمل مهندسا، 
وصفته باحملترم، الفتة إلى أنه 
كان أول من وقف بجانبها في 

محنتها مع طليقها السابق.

بسبب صورة.. هيفاء 
وهبي تتبنى اتهام 

إليسا بتقليدها

رانيا تعلن زواجها 
للمرة الثالثة

هيا الشعيبي

محمد املنصور

نيشان

عبداهلل احلبيل

بعد تلقيبها مبلكة الكوميديا في »أنا والعسل«.. 
هيا الشعيبي تشكر نيشان

»املميزون في رمضان« يكرم الرائدين احلبيل
 واملنصور تقديرا لعطائهما الفني وتاريخهما الكبير

الفنانة احالم مع االعالمي 
نيش���ان في برنام���ج »انا 
والعسل« بعد ان سألها هل 
تضايقت من تقليد »ملكة 
الكوميدي���ا« الفنان���ة هيا 
الشعيبي في برنامج »واي 
فاي« كان���ت غير متوقعة 
وقالت ان تقليد »واي فاي« 
لها لكي يظهر املشاركني فيه 
جناحهم ودللت بانهم جعلوا 
احللقة في اوائل الشهر لكي 

في كل عام ان نختار بعض 
االس����ماء من جي����ل الرواد 
لتكرميهم كضيوف شرف في 
املهرجان الشبابي »املميزون 

في رمضان«.
ومن جانبه، عبر الفنان 
القدير محمد املنصور عن 
التكرمي  بالغ سعادته بهذا 
قائال: »يش����رفني بجد هذا 
القائمني  التكرمي من قب����ل 
على مهرجان »املميزون في 
رمضان« واشكرهم جزيل 
الش����كر على اختيارهم لي 
لك����ي أكون ضيف ش����رف 
على مهرجان شبابي ضخم 
كهذا ونح����ن كرواد بدورنا 
تشجيع ودعم هؤالء الفنانني 

الشباب«.
وتابع املنصور: »يسعدني 
جدا هذا التكرمي في الدورة 

يكسبوا نسبة مشاهدة وال 
كأن برنامج واي فاي واحد 
الناجحة  البرامج  ابرز  من 
ولديها نسبة مشاهدة كبيرة. 
االمر الغريب واملؤسف قول 
الفنانة اح���الم بأن »هذي 
ش���غلتها« عن الفنانة هيا 
الش���عيبي وه���و التمثيل 
والتقليد بشكل استهزائي 
ال يتقبل���ه املش���اهد االمر 
الفنانة اخللوقة  الذي دعا 
الش���عيبي للتحفظ  هي���ا 
على ردة فعل احالم بشكل 
راق بش���كرها لالعالم���ي 
نيش���ان لتلقيبها ب�»ملكة 
الكوميديا«`من خالل برنامج 

»طارق وهيونة«.
اجلدير بالذكر ان برنامج 
»طارق وهيونة« حقق نسبة 
مشاهدة عالية بتميز الفنان 
العلي والفنانة هيا  طارق 
الشعيبي كما ان هذا املوسم 

سيكون املوسم االخير.

 ٭خالد السويدان 

السادس����ة م����ن مهرج����ان 
»املمي����زون ف����ي رمضان« 
واشكر القائمني على املهرجان 
اللفتة اجلميلة  على ه����ذه 
منهم في تذكر جيل الرواد 

من الفنانني واإلعالميني«.
الفنان  ومن جانبه، قال 
عبداهلل احلبيل: »أهدي هذا 
التكرمي إلى جمهوري العزيز 
الذي بفضله وصلت الى هذه 
املرحلة من العطاء في احلقل 
االعالمي وال يسعني بهذه 
الى  املناسبة سوى الشكر 
راعي املهرجان الشيخ دعيج 
املهرجان  اخلليفة ومدي����ر 
نايف الشمري على اجلهد 
الذي يبذالنه وحرصهما على 
اقام����ة هذه الفعالية في كل 
رمضان دعما وتشجيعا منهم 

للفنانني الشباب«.

االثارة في  تعودنا على 
برام���ج االعالمي نيش���ان 
الفنانني  خاصة بني عالقة 
بينهم وب���ني بعض ولكن 
االمر الغريب الذي حصل في 
برنامج »انا والعسل« والذي 
استضاف الفنانة احالم هو 
العكسية جتاه  الفعل  ردة 
الفنانة هيا الشعيبي والتي 
قلدته���ا في اول���ى حلقات 
الكوميدي »واي  البرنامج 
فاي« مع تقليد فريق جلنة 
آيدول« منهم  حتكم »أراب 
الفنان حسن البالم والذي 
قلد السوبر س���تار راغب 
عالمة وتقليد نانسي عجرم 

وحسن الشافعي.
وم���ا يثي���ر االنتباه ان 
الفنانة هيا الشعيبي اكدت 
في اولى حلق���ات برنامج 
»طارق وهيون���ة« والذي 
يعرض عل���ى قناة »ام بي 
س���ي« انها تعشق الفنانة 
احالم وحتبها وانها ال تقلد 
اال من حتب ولكن ردة فعل 

ص����رح مدي����ر مهرجان 
»املمي����زون ف����ي رمضان« 
بدورته السادسة الذي يقام 
برعاية الشيخ دعيج اخلليفة، 
والزميل نايف الشمري أن 
إدارة املهرجان قررت تكرمي 
اثنني من الرواد في الدورة 
السادسة من املهرجان تقديرا 
الساحة  الرائد في  لدورهم 
الفنية واالعالمية ودعمهم 
وتوجيهه����م الدائ����م جليل 

الفنانني الشباب.
وقال الش����مري في هذا 
السياق: »لقد وقع اختيارنا 
في ه����ذه ال����دورة على كل 
من الفن����ان القدير عبداهلل 
احلبيل والفنان القدير محمد 
املنصور« وذلك لتكرميهما 
ف����ي دورتن����ا احلالية من 
املهرجان، ألننا حريصون 
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