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حمد بدر ينتهي من كتابة »القرار الصعب«

مــن النجوم ومــن اخراج 
خالد الفضلي.

ان  بالذكــر  واجلديــر 
الكاتــب حمــد بــدر يقيم 
حاليا خــارج البالد وذلك 
لقضــاء اجازته الصيفية، 
حيث قــام بتســليم نص 
املنتجة  املسلسل للشركة 
قبل مغادرته للبالد وفور 
عودته سيتم انهاء جميع 

االمور اخلاصة بالعمل.

حلم« الذي ســبق ان حمل 
عنوان »حب في اسطنبول« 
ومــن املرجــح عرضه في 
القادمة ويعتبر من  األيام 
األعمال الرومانسية ويشهد 
مشاركة كوكبة من جنوم 
الكويتية  الفنية  الســاحة 
الشــراح  منهــم انتصــار 
وعبداهلل بوشــهري وأمل 
العوضــي وفهــد البنــاي 
البريكــي وغيرهم  وخالد 

العمل حول عائلة كويتية 
تعيــش صــراع اجتماعي 
مستمر على امتداد حلقات 
العمــل حتى يجــد افرادها 
انفسهم امام مسؤولية اتخاذ 
قرار صعب قد ينهي جميع 
مشاكلهم او يزيدها تعقيدا. 
وكان بدر ضمن الكتاب 
الســباق  عــن  الغائبــن 
الرمضانــي املاضــي بعــد 
تأجيل عرض عمله »نهاية 

أحمد الفضلي 

انتهى الكاتب حمد بدر 
مــن كتابــة أحــدث أعماله 
الفنية واملتمثل في املسلسل 
الدرامي االجتماعي »القرار 
الصعب« ويستعد لتنفيذه 
في الفترة القادمة، حيث من 
املنتظر ان يصور املسلسل 
في اكتوبر املقبل وقد يرى 
النور في الفترة املوسمية 
او يتم تأجيله الى رمضان 

املقبل. 
ومن املقــرر ان يتولى 
املسؤولن عن شركة »اتش 
الفني عملية  بي« لإلنتاج 
انتاج املسلسل بالتعاون مع 
كاتب العمل، حيث ســيتم 
التنســيق بعملية اختيار 
املخرج وكل الطاقم الفني 
يسبقها عملية اختيار أبطال 
املسلسل وسيتم التواصل 
مــع عدد كبير من الفنانن 
والفنانــات مــن الكويــت 
وخارجها وتسليمهم نص 
العمل لقرأته قبل اعتمادهم 

وضم طاقم املسلسل. 
ومــن املنتظر ان يحمل 
الدرامــي  الطابــع  العمــل 
االجتماعي ويالمس الواقع 
الذي غاب عن اغلب االعمال 
التــي مت انتاجها حلســاب 
رمضان املاضي الذي شهد 
حضــورا الفتــا لألعمــال 
االجتماعيــة  الكوميديــة 
اعــداد االعمــال  وتراجــع 
الدراميــة وتتمحور قصة 

حمد بدر مع املمثلة نور والقطري عبدالعزيز جاسم في عمل سابق

يزدحم برنامج النجمة اللبنانية إليســا بـ٣ 
حفالت دفعة واحدة في نهاية أغسطس اجلاري، 
منها حفالن في مصر األول باملشاركة مع وائل 
جســار في القاهرة يوم 24 أغســطس والثاني 
في العن السخنة يوم 25 أغسطس والثالث من 
خالل رحلة برشــلونة في الفترة من 2٧ إلى ٣١ 
أغسطس. يذكر أن إليسا وصلت ملدينة الغردقة 

قادمة من منطقة العن السخنة لقضاء إجازاتها 
بأحد فنادق اجلونة الشهيرة، وهو الفندق ذاته 
الذي تقيم فيه عارضة األزياء األميركية كورتيني 
كارديشيان. ومن املقرر أن تستمر حتى مطلع 
األسبوع املقبل، مستغلة الوقت في القيام برحلة 
بحرية على شــاطئ محمية جزيــرة اجلفتون 

لالستمتاع بطبيعة البحر األحمر اخلالبة.

إليسا تستعد جلدول مزدحم 
باحلفالت بإجازة في اجلونة

منتج خليجي منغث من 
طلبات إحدى املمثالت في 
بروفات عمله اليديد ألنها 
تبي وجبات صحية ومن 

مطعم معني علشان وزنها 
ما يزيد ويخرب نظام 

الريجيم اللي مسويته على 
قولتها.. خير ان شاء اهلل !

ممثل شاب نسى فضل 
تلفزيون الكويت عليه 

هاأليام رافض يسوي حوار 
مصور مع أحد برامجه 

املنوعة إال يعطونه فلوس 
على االستضافة مع انه 

زمالؤه وزميالته ما اشترطوا 
هالشرط..طاح حظك!

 ممثلة هااليام تبي تروج 
ملسرحيتها اليديدة في 
احلسابات الشهيرة في 

موقع تويتر بس اصحاب 
هاحلسابات رفضوا طلبها 

النها ما تستاهل على 
قولتهم ومشكلتها أم 

وجهني..زين يسوون فيچ!

صحية حوار  ترويج  شيماء سيف وبيومي فؤاد بطال »أصاحبي«
الكاتب والسيناريســت وليد  انتهى 
يوســف من كتابة فيلمه اجلديد والذي 
استقر على االسم النهائي له ليكون بعنوان 
»أصاحبي«، وتعاقد على إخراجه املخرج 
شادي علي مع املنتج أحمد عبد الباسط، 
كما استقر صناع العمل على أبطاله وفي 
مقدمتهم بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت.
الفنان هشــام  العمل  إلــى  وانضم 
الفنانات  إسماعيل وأحمد حالوة، ومن 
الفنانة مي  الفيلــم  الالتي تعاقدن على 
القاضي وهنا الزاهد، والفنانة شــيماء 
ســيف، ومرمي السكري، وجار ترشيح 
باقي أبطال العمــل، ومن املقرر عرض 

الفيلم مطلع العام اجلديد.
أبطال فيلــم »أصاحبي«، في  ويبدأ 
تصوير املشــاهد األولى من العمل في 
القاهرة  العديد من األماكن املتفرقة في 
بعدما كان من املفترض البدء في تصوير 
العمل بداية شهر أغسطس لكن مت تأجيل 
تصويره بسبب عدم االنتهاء من التصاريح 

الالزمة لألماكن التي يتم التصوير فيها، كما 
أن مخرج العمل شادي علي يقوم مبعاينة 
أماكن التصوير والديكورات املخصصة بني 
شقق واستوديوهات وشوارع القاهرة.

وتدور أحداث العمل حول األصدقاء 
ومعاناتهم في احلياة لكن في اطار كوميدي 
ساخر، وجميع اإلفيهات التي تتداول بني 
األصدقاء في وقتنا احلالي، وانتقاد بعض 
املواقف التي حتدث في حياتنا اليومية، 
وحل هذه املشكالت بطريقة اليت كوميدي 

من خالل أحداث الفيلم.
»أصاحبي« بطولة بيومي فؤاد وشيماء 
سيف ومحمد ثروت وأحمد حالوة، تأليف 
وليد يوسف، وإخراج شادي علي، وإنتاج 

أحمد عبد الباسط.
يشار إلى أن آخر أعمال وليد يوسف 
الكتابية هو مسلسل »الزيبق« للنجم كرمي 
عبدالعزيز وشــريف منير ومن إخراج 
وائل عبداهلل، والذي عرض في موســم 
دراما رمضان املاضي وحقق جناحا كبيرا.

محمد رمضان يشارك 
جمهوره حلظات استقباله لـ»كنز«

اســتغل الفنــان محمــد رمضــان منصات 
السوشــيال امليديــا من أجــل توثيق حلظات 
والدة ابنتــه »كنز«، منذ حلظــة اخلروج من 
املنــزل مرورا بلحظات مــا قبل الوالدة، حتى 

حلظة الوالدة داخل غرفة العمليات.
ففي بداية نهار اجلمعة نشر النجم محمد 
رمضان علــى صفحته الرســمية على موقع 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« ڤيديو قصير، 
وهو يتوجه إلى املستشفي. وقال خالل الفيديو: 
»احلدث األهم في 20١٧ بالنسبة لي هيحصل 

كمان شوية، علشان رايحن جنيب كنز«.
وعقــب الوصول إلــى املستشــفى وأثناء 
االستعداد للحظة الوالدة، نشر النجم ڤيديو 
جديد من داخل غرفة العمليات ليكون بجانب 

زوجته في هذه اللحظات. وقال خالل الفيديو: 
»أنا دلوقتى في أوضة التعقيم عشان أحضر 
هذا احلدث العظيم بالنســبة لي، خروج كنز 

للنور«.
ولم تكن سوى حلظات منذ وصول الطفلة 
»كنز« إلى حضن والدها، ليوثق النجم محمد 
رمضان تلك اللحظة التي وصفها باألهم خالل 
هذا العام، لينشــر النجــم محمد رمضان أول 
صورة له معها، فور استقباله لها داخل غرفة 
العمليــات، وعلق على الصورة قائال: »احلمد 
هلل.. على سالمة زوجتي حبيبتي أوال.. وعلى 
وصول ابنتي أخت علي وحنن ثانيا.. شكرا 
د.رشــا كامل، احنا مع بعض في والدة )على 

20١٣( و)كنز 20١٧(«.

محمد رمضان في غرفة العمليات يستقبل ابنته الثالثة كنز

أحمد حلمي يعود ألفالم األنيميشن بـ »اإلميوجيز«
احتفــل النجم أحمد حلمي مــع فريق عمل فيلمه 
األنيميشن اجلديد »االميوجيز« بالعرض األول للعمل 
في مصر وجميع دول العالم، السيما أن الفيلم ليس 
مدبلجا باللغة العربية )املصري( فقط بل بكل لغات 

العالم مثل الهندية والفرنسية واالجنليزية.
الفيلم إنتاج شركة سوني العاملية باالشتراك مع 
شــركة أمبير موڤز، إخراج الدوبالج راني اخلطيب، 
ومنتج منفذ ماركو عاطف. ويتحدث الفيلم عن عالم 
اإلميوجيز وما الذي يحدث داخل املوبايل، ويجســد 
أحمد حلمي في العمل شخصية »زين« وهو إميوشن 
من ضمن االميوشنات باملوبايل والسوشيال ميديا.

وأكــد حلمي ان ما أعجبه في شــخصية زين، هو 
تيمة احللم والطموح كبير الذي حتمله الشخصية، 
إلــى جانب قصة الفيلم املثيرة والكوميدية، كما أنه 
لــم يقدم أعمــال دوبالج منذ فتــرة طويلة، كما رأى 
أن العمل به مســتقبل احلياة في السوشــيال ميديا 
والتي أصبحت متحكمة في الكثير من األشــياء، كما 
أنه ميثل الوطن العربي وسط لغات ولهجات كثيرة 

أحمد حلمي مع بوستر فيلم االميوجيزداخل الفيلم.

مي كساب سعيدة بغنائها مع منير
أعربــت الفنانة مي كســاب 
عبــر حســابها الشــخصي في 
االنســتغرام عــن ســعادتها 
لصعودهــا للمســرح والغناء 
بجانــب الكينــج محمــد منير 
في حفلــه الغنائي بالســاحل 
الشمالي، لتغني بجانبه أغنية 
»كان فاضــل«، التي ســبق لها 
غناؤهــا معــه من قبــل قائلة: 
»الكينج محمد منير.. ليلة من 
أجمل ليالي عمري وشرف الغناء 
جمبك للمرة التانية، دمت كبيرا 
للفن بحبك ربنا يخليك لينا«.

وقدم النجم الكبير مجموعة 
من أشــهر أغنياته مثل »قلبي 
مســاكن شــعبية، جنني طول 
البعاد، دايرة الرحلة، اللي غايب، 

مي كسابيا رمان، ويلي، شوكوالتة«.

أحمد بدير.. بائع حلويات!
يســتعد الفنان أحمد بدير، لتصوير مشــاهده األولى ضمن 
أحداث مسلسلة اجلديد الذي يحمل اسم »عائلة احلاج نعمان«، 

يوم السبت ١2 أغسطس، في استوديو العزبة بشبرامنت.
ومن املقرر أن جتمع املشــاهد بينه وبن الفنانة هبة مجدي 

والفنان صالح عبداهلل.
ويجســد بدير ضمن أحداث العمل شــخصية بائع حلويات 
ومشبك، ويكون هناك العديد من املواقف بينه وبن بطل العمل 
تيم احلسن، مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الشركة املنتجة 
للمرة الثانية على التوالى بعد مشاركته في مسلسل »احلصان 

األسود« في رمضان املاضى.
وتدور أحــداث العمل حول عائلة كبيرة يقودها األب الكبير 
»نعمان«، ولديه بنتان وولد، وحتدث مفارقات وأحداث متشابكة 
حــول العائلة وامليراث وخالفه، واحليــاة بن العائالت واألبناء 

وذويهم.
مسلسل »عائلة احلاج نعمان« من نوعية أعمال الـ ٧0 حلقة، 
ويشــارك في بطولتة الفنان تيم حسن وسهر الصايغ وصالح 
عبداهلل وأحمد بدير وصفاء الطوخى وسماح السعيد ومصطفى 

عبد السالم.

العمل يناقش 
قضية اجتماعية 
مهمة ويالمس 

الواقع


