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تشارك في »إخوان مريم« و»البيت المسكون« و»متلف الروح«

زهرة عرفات:  مواعيدي  »ملخبطة«
بعد ان ملست االصداء واالنتشار 
الكبي���ر للبرنام���ج ش���عرت 
بالس���عادة الغامرة، نافية أي 
تش���ابه بني البرنامج وبرامج 
اخرى حيث قالت: ميكن كصورة 
عامة يتشابه »زهرة اخلليج« 
مع برنامج »سوالفنا حلوة« 
مثلما حدث عندما طلع »كالم 

نواع���م« وتبعت���ه برامج 
حواري���ة نس���ائية اخرى 

ومتت املقارنة بينها لكن 
نح���ن مختلف���ون عن 
»سوالفنا حلوة« فهم 
يناقشون املواضيع معا 

بعكسنا نحن حيث ان 
لكل منا تخصصا معينا 
فسميرة تقدم املواضيع 
االقتصادية واالجتماعية 
ومحمد الغامدي مختص 
بالتكنولوجي���ا ومحمد 

بالتراث  املرزوقي مختص 
واالتيكي���ت وراش���د من 
االمارات مختص بالرياضة 
ونيكول بالسياحة والسفر 
ولين���ا بالكوميديا ولكل 
من���ا »ش���غلة« معينة، 
أي  ان  اعتق���د  كذل���ك 
شركة تقدم برنامجني 
ال تقصد ان يتش���ابها 
فاملواضيع والضيوف 

مختلفون.
بنات حوا

وع���ن ابتعادها 
عن التمثيل بسبب 
البرنام���ج قال���ت: 
ميكن برنامج »بنات 

حوا« كانت مواعيدي 
»ملخبطة« لكن مع »زهرة 

اخللي���ج« اع���رف مواعيد 
»الس���يزون« من اول دقيقة 

حتى آخر دقيقة لذلك أي عمل 
يعرض علّي اق���ول لهم على 
فترة عدم انشغالي بالبرنامج 
»واللي متمسك فيني بينسق 
مع���اي الن ام���وري مضبطة 
طول السنة«. واشارت الى ان 
»زهرة اخلليج« يرضي طموحها 

خصوصا انه »مخدوم« من 
القناة والشركة التي تنتجه 

لذلك احبت التجربة.

وأهم االحداث املرتبطة بهذه 
الفترة املهمة من تاريخ الكويت 
ومعي فيه نخبة من املع جنوم 
الدراما اخلليجية، كما انتهيت 
من تصوير »متلف الروح« الذي 
يتحدث عن قصة عش���ق بني 
رجل وفتاة يصطدمان بواقع 
الفروقات الطبقية وس���يطرة 
رأس امل���ال عل���ى العالق���ات 

احلميمة بني الناس.
وح���ول برنام���ج »زهرة 
انها خاضت  اك���دت  اخلليج« 
التجربة وهي متخوفة لكنها 

اجلو السيئة.

أعمال أخرى

وتابعت: انا متفائلة بالعمل 
الن���ه راح يأخذ ص���دى حلو 
ان له نكهة خاصة  خصوصا 
ويختلف عن االعمال االخرى 
املليئة بالنكد واملكررة والتي 

ملها املشاهدون.
وزادت: اش���ارك ايضا في 
مسلسل »اخوان مرمي« وهو 
عم���ل تاريخي ي���روي قصة 
وصول آل الصباح الى الكويت 

عبدالحميد الخطيب
رغم انشغال الفنانة املتألقة 
زهرة عرفات بتقدمي برنامجها 
اجلماهي���ري »زهرة اخلليج« 
اال انها اك���دت ل�»األنباء« انها 
نظمت وقتها حتى ال تبتعد عن 
التمثيل عشقها االول واالخير 
متحدثة عن مشاركاتها الدرامية 
لهذا العام قالت: لدي مسلسل 
»البيت املس���كون« مع النجم 
عبدالعزيز املسلم ويشاركنا 
نخبة من الفنانني واجسد فيه 
دور زوجة املسلم االولى حيث 
نقطن في منزل مليء باالشباح 
نحاول ان نؤجره لكن العائالت 

تهرب منه.
التجربة   واضافت: ه���ذه 
الدرامية الثانية لي مع املسلم 
وامتنى ان تنال اعجاب اجلمهور 
خصوصا ان بوعبداهلل حريص 
على ادق التفاصيل في اعماله 
سواء املس���رحية او الدرامية 
وأضافت شجعني على املشاركة 
ان املسلس���ل عبارة عن رعب 
كوميدي هادف ويتم تقدميه 
الول مرة على الشاشة، كما ان 
تصويره داخل استديو وليس 
في اخلارج أي بعيدا عن ظروف 

زهرة في مشهد من مسلسل »متلف الروح«

الفنان القدير عبداإلمام عبداهلل

هند البلوشي

عبداإلمام يشارك في »الدالي 3«

هند البلوشي.. »شر النفوس«
املمثل���ة هند  انضم���ت 
البلوش���ي ال���ى فريق عمل 
املسلس���ل االجتماعي »شر 
الثالث  النفوس« في جزئه 
والذي يشاركها فيه عدد من 
املمثلني على رأسهم أسمهان 
الش���راح  توفيق وانتصار 
الراش���د واملذيعة  وناي���ف 
ندى فاضل وآخرون، ومن 
جانب آخ���ر انتهت هند من 
تصوي���ر عدد م���ن األعمال 
الدرامية التي تنتظر عرضها 
بش���هر رمضان املقبل مثل 
مشاركتها في عدد من احللقات 
املنفصلة مبسلس���ل »قصة 
هوانا« للمنتج محمد حسني 
املطيري ومسلسل »اخوان 
م���رمي« بجانب كل من غامن 
الصال���ح ومش���اري البالم 
النبهان، باالضافة  وجاسم 
الى مشاركتها مع النجم طارق 
العلي في مسلسله اجلديد 

»زمن مرجان«.

مفرح الشمري
تلقى الفنان القدير عبداإلمام عبداهلل عرضا من 
القائمني على إنتاج مسلسل »الدالي3« الذي يلعب 
بطولته النجم نور الش���ريف للمشاركة في جزئه 
الثالث الذي س���يصور خالل األس���ابيع املقبلة في 
عدة دول عربية، وذلك بعد النجاح الذي حققه هذا 

املسلسل في جزأيه السابقني.
وعلمت »األنباء« ان الفن���ان القدير عبداإلمام 
عب���داهلل حتى ه���ذه اللحظة لم يب���د موافقته 
النهائية جتاه هذه الدع���وة التي يعتز بها، 
ألنه من عشاق النجم نور الشريف ومتابع 
ألعماله اجليدة، خاصة انه حاليا مشغول 
بتصوير عدد من األعمال الدرامية مثل 
»ليلة عيد« مع الفنانة القديرة حياة 
الفهد و»زمن مرج���ان« مع الفنان 
طارق العلي وجمال الردهان وحمد 

العجمي.
يذكر ان عبداإلمام شارك في عدد 
من األعمال السينمائية والتلفزيونية 
في القاهرة مثل فيلم »كباريه« و»قصة 
األمس« و»ليالي« مع عدد من جنوم مصر 
وف���ي حالة موافقته على املش���اركة في 
مسلسل »الدالي« بجزئه الثالث ستكون هذه 

التجربة الرابعة له مع األعمال املصرية.
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