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وتابعت قائلة: وما عرضه على 
فهد العليــوة كان مجموعة من 
األعمال المتميزة، والبعيدة تماما 
عما قدمناه من قبل فعلى سبيل 
المثال بعد النجاح الذي حققناه 
في الماضــي من خــال ثنائية 
بينــي وبين عبداهلل بوشــهري 
ال اســتطيع حصر األعمال التي 

قدمت لنا لتكرار ما قدمناه.
واضافت: اليوم هناك سوق 
كبيــر لمتابعة األعمال ولم تعد 
محصــورة فقــط فــي الدرامــا 
التلفزيونيــة وحدهــا بعــد ان 

تعددت الوسائط. 
واعتبــر انني وعبــداهلل بل 
وخالد وفهد كبرنا ونحتاج لمن 
يؤمن باننا سنقدم شيئا جديدا.

وكشفت شجون عن ان ثقتها 
فــي هــذا الفريق جعلهــا توقع 
لعمل سينمائي منذ فترة طويلة 
وإصرارها على ان يكون ظهورها 

سينمائيا معهم.
بالذكــر أن نجمــة  الجديــر 
الخليــج المحبوبــة واألكثــر 
جماهيريــة شــجون والنجــم 
المحبوب والجماهيري عبداهلل 
بوشــهري وقعا عقدا مع شركة 
Eagle Films لصاحبهــا جمــال 
 All Over ســنان بالتعــاون مــع
خالد الرفاعي لمسلســل مؤلف 
مــن ٨ حلقات، بعنــوان »دموع 
فرح« سينطلق تصويره خال 

أسبوعين.
العمل الذي رصدت له ميزانية 
ضخمة، والذي سيتم تصويره في 
أوروبا في شهر نوفمبر المقبل، 
سيكون نقلة نوعية في األعمال 
الخليجية، وســيضم نخبة من 

نجوم الخليج.
 Eagle كمــا أعلنــت شــركة
Films عــن توقيعهــا حصريــا 
لعقد مسلســل من 3٠ حلقة مع 
شجون، ســيعرض في رمضان 
٢٠٢٠ واختارت له عنوان »الحلقة 
األخيــرة«، دون أن تكشــف عن 

تفاصيل أكثر تتعلق بالعمل.

الرفاعي، وهذا مــا تحقق اخيرا 
وبتعــاون من انتاج خالد كذلك، 
وفهــد شــهادتي فيــه مجروحة 
واألدوار تكتب لي وشجون طبعا 

نجمة البنات األولى.
مــن ناحيتها، قالــت الفنانة 
شــجون: المخرج خالد الرفاعي 
معــروف عنه انه يحــب تقديم 
مســتوى معيــن فــي أعمالــه 
التلفزيونيــة، وال يقبل بان يقل 
عن هذا المســتوى، كما انه رائد 
في تقديم األعمال الجديدة على 

الدراما الكويتية والخليجية.
وأكملت قائلــة: نحن نطمح 
ألن تكون لنا بصمة مع المنافسة 
القوية في السوق الخليجي من 
خال األعمال التي سنقدمها مع 
الكاتــب فهد العليــوة والمخرج 
خالد الرفاعي، وفنان ونجم مثل 

عبداهلل بوشهري.

واكمل قائــا: أنا متفائل جدا 
بهذا التعاون واعرف انه ال يحمل 
مجازفــة من أي نوع ومتأكد من 
مدى حرص فهد ككاتب وكل فريق 
العمل كذلك على الخروج بأفضل 

صورة.
ولفــت الرفاعي الى ان اليوم 
معادلة السوق اختلفت كثيرا مع 
تعدد الوسائط واتساع السوق 
الدرامي وعدم اقتصار المقارنة 
بين األعمال الدرامية وحدها وهذا 
ليس باألمر السهل، وهذا ما نريده 
وهو تقديم عمل جديد وينافس. 
وكشــف الرفاعي عن ان شجون 
ستكون في ٢٠٢٠ حصريا معه.

من جانبه، قال الفنان عبداهلل 
بوشهري: بحكم عاقتنا الكبيرة 
وتواصلنا المســتمر مع الكاتب 
فهد العليوة فهناك مشاريع دائما 
ألعمال ويكون المخرج فيها خالد 

سماح جمال

كشــف الكاتب فهد العليوة، 
واملخــرج خالد الرفاعي والفنان 
عبــداهلل بوشــهري والفنانــة 
شجون حصريا لـ »األنباء« عن 
حتضيراتهــم لعدد مــن األعمال 
للفترة القادمة، »األنباء« حضرت 
عقــد توقيــع األعمــال فــي مقر 

الشركة.
وبهذه املناسبة، صرح الكاتب 
فهــد العليوة بــأن املخرج خالد 
الرفاعي يحب تقدمي أعمال جديدة 
ونحن اليوم سعداء بان عبداهلل 
وشــجون ســيوقعان ويعمان 
مجددا بعمل ليس فقط من اخراج 
خالــد الرفاعي بل ومــن إنتاجه 
 Eagle Films بالتعاون مع شركة
لصاحبها جمال سنان، خاصة ان 
مشروع عملنا معا كان مطروحا 
دائما، فخالد من املخرجني االذكياء 
الذيــن يحبــون القــراءة ما بني 
السطور ويحرص على ان يظل 

متجددا.
وعن احملتوى أو التوجه الذي 
سيقدم فيه هذه األعمال، قال: أريد 
مفاجأة اجلمهور به، ولكن عموما 
كل ١٠ سنوات هناك توجه جديد 
يكون في الدراما من األعمال التي 
تطرح قضايا اجتماعية، بعدها 
كوميديــة، ومن ثم األعمال التي 
قدمــت مواضيع جريئة وبعدها 
كانت مرحلــة احلقبات الزمنية 
القدمية والدراما النسائية واليوم 

نحتاج الى شيء جديد.
بــدوره، قــال املخــرج خالــد 
الرفاعــي: مجموعة مــن األعمال 
اخيرا ستجمعنا كفريق عمل، ورغم 
اننــا لم نعمل معا منذ مسلســل 
»امللكة« اال اننا على تواصل دائم 
بحكم صداقتنا، ولدينا الكثير من 
املشاريع لنعمل معا، وحتى اننا 
نتشاور في األعمال التي نقدمها 
حتى لو لم نكن نعمل معا، واليوم 
نعتبر اكثر نضجا وخبرة من أي 

وقت مضى.

املنتج جمال سنان مع جنمة اجلماهير شجون
)محمد هاشم( سيلفي يجمع الكاتب فهد العليوة واملخرج خالد الرفاعي والنجمني شجون وعبداهلل بوشهري       

الكاتب فهد العليوة واملخرج خالد الرفاعي والنجمان شجون وعبداهلل بوشهري أثناء التوقيع

فهد العليوة وخالد الرفاعي وعبداهلل بوشهري وشجون معاً من جديد

ملشاهدة الڤيديو

كشفوا لـ »األنباء« عن حتضيراتهم لعدد من األعمال للفترة القادمة

أحمد الفضلي

نجت الفنانة البحرينية فّي الشرقاوي من 
حريق حدث في العمارة التي تقيم بها في منطقة 
الجابرية، حيث صدمت بوجود حالة من الذعر 
اصاب سكان العمارة بوجود حريق في احدى 
الشقق بالطابق العلوي، االمر الذي نتج عنه اخالء 
كامل للعمــارة وطلب رجال االطفاء، حيث تم 
اخماد الحريق دون وقوع اي وفيات واالصابات 
اقتصرت على بعــض الحاالت الخفيفة جراء 

التدافع عند اخالء العمارة.
من جانبها، طمأنت الفنانة والمذيعة والشاعرة 
فّي الشرقاوي اسرتها وجمهورها بعدم تعرضها 
ألي اصابة اثناء مغادرتها للعمارة بعد حدوث 
الحريق، موضحة انها كانت من بين الســكان 
المتواجديــن في العمارة اثناء حدوث الحريق 

لكنها تمكنت من المغادرة دون اي اصابة.
واوضحت الشرقاوي خالل حديثها لـ »األنباء« 
انها بقيت امام العمارة لحين اخماد النيران وعمل 
بعض االمور التفقدية الخاصة بشروط السالمة 
من قبل رجال االطفال ومن ثم عادت لشقتها 
لجلب مالبســها وبعض االغراض الشخصية 
ومغادرة المــكان باتجاه موقع تصوير احدث 
اعمالها الفنية مسلسل »من الضاحية لي ضاحية«.

الشرقاوي تنجو من حريق اجلابرية
عبداإلمام عبداهلل: جتاوزت العارض 

الصحي... وأستعد للعودة
أحمد الفضلي

خضع الفنــان القدير 
عبداالمــام عبداهلل لعدة 
جلسات خاصة بالعاج 
الطبيعــي بعد خضوعه 
مؤخــرا لعملية جراحية 
بإحــدى المستشــفيات 
الكويــت  الخاصــة فــي 
الســتئصال دســت فــي 
اســفل العمــود الفقــري 
للظهر وتكللت بالنجاح 
ويســتعد حاليا للعودة 
لمزاولــة نشــاطه الفني 
بعد فترة توقف ليســت 

بالطويلة. 
ومن جانبه اكد عبداهلل 
انــه انتهى من كل األمور 
الخاصــة بالعمليــة من 
فحوصات ما بعد الجراحة، 
وكذلك خضــع لعدد من 
الجلسات الخاصة بالعاج 
الطبيعي وحاليا يستعد 

للعودة لمزاولة نشاطه الفني، حيث تلقى 
مؤخرا العديد من العروض الخاصة بأعمال 
فنية متنوعة ما بين دراما وكوميديا يتم 
التجهيز لها حاليا ومن المقرر أن يختار احد 
النصوص واالطالة من خاله في الفترة 
الموسمية أو في السباق الرمضاني المقبل. 

وأعرب عبداهلل من خال تصريح خص 
بــه »األنباء« عــن بالغ ســعادته بتجاوز 
العارض الصحي واستعداده للعودة للعمل 
ولقاء جمهوره، خصوصا انه يمتلك عدة 
عروض ألعمــال فنية من الكويت وخارج 

الكويت.

عبداالمام عبداهلل

النجمة شجونالنجم عبداهلل بوشهرياملخرج خالد الرفاعيالكاتب فهد العليوة


