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تحل مشاكل االبتزاز في »على موتها أغني«

الخرجي تحبس أحالمها أمام جبروت زوجها
خالد حسين

تواصل الفنانة زهرة اخلرجي في البحرين تصوير مسلسل 
»على موتها أغني« للمخرج علي العلي وكتبها حس���ن املهدي، 
وكان قد بدأ قبل ش���هرين في البحري���ن تصوير العمل ببطولة 
مجموعة من جنوم الوطن العربي، ويتناول املسلسل قصة وافد 
عربي يعمل في توزيع الصحف اليومية يتعرف على فتاة خليجية 
تعيش ظروفا من القسوة إثر انفصالها عن زوجها املسجون على 
ذمة قضية مخدرات ومجموعة من املمارسات االجتماعية وبنت 
مطلقة من أكبر مهرب مخدرات بالبلد، كما ان العمل يتناول قضايا 
حساسة مثل الس���جون، واستمرار املجرمن في عملياتهم حتى 

داخل السجن حسب احدى الصحف السعودية.
وقد أعربت اخلرجي عن اعتزازها بترشيحها لدور دعاء وبالعمل 
مع املخرج الشاب علي العلي برؤية جديدة ومختلفة، وقالت: ان 
ش���خصية دعاء حتمل في طياتها أحالم املرأة الشرقية املنسية 
داخل س���جنها )بيتها( وكل مفاتيح آمالها وأهم حلم في حياتها 

بيد زوجها الذي ال يبدو مكترثا بتحقيقه.
وأضاف���ت انها في أحداث العمل فقدت أباها وهي صغيرة وال 
أحد لها، مثلها مثل كثير من النس���اء الالتي يعشن بيننا، لذلك 
هن يضط���ررن للخنوع، والصبر على ال���كالم اجلارح وحبس 
أحالمهن داخل نفوسهن املتعبة أمام جبروت الزوج، ألن ال خيار 
للمرأة إال بالبقاء في كنفه ألنها حتبه وهو ال يريدها إال لرغباته 

وحاجاته احليوانية.
يذكر ان العمل يشارك فيه مجموعة مع املمثلن مثل خالد أمن 
وعلي اجلابري وابراهيم احلساوي، ومرمي يوسف وياسر القرمزي 
وسامي رشدان وعبداهلل سويد، ومن األردن رمي بشناق ولطيفة 
مجرن ومبارك خميس وابراهيم بحر، ويصور العمل في مملكة 

زهرة اخلرجيالبحرين وفي سورية بواقع 30 حلقة متصلة.

مصطفى قمر

قمر يغني في فرح شقيق »الحاجة زهرة«
القاهرة ـ سعيد محمود

وافق الفنان مصطفى قمر على الظهور 
كضيف شرف ضمن احداث املسلسل اجلديد 
»احلاجة زهرة« الذي تلعب بطولته الفنانة 
غادة عبدالرازق، واملتوقع عرضه في شهر 

رمضان.
وكان مخرج العمل محمد الن����قلي قد 
اتفق مع اكثر من فنان للظهور كضيوف 
ش���رف ضمن احداث مسلس���ل »احلاجة 
زهرة«، والذي يشارك فيه كل من حسن 
يوس���ف وكرمية مختار وباس���م ياخور 
واحم���د الس���عدني وهناء الش���وربجي 
وحجاج عبدالعظيم، بحسب موقع جريدة 

»الشروق«.
وكانت البداية مع املطرب مصطفى قمر 
الذي وافق على املش���اركة في مشهد من 
العمل، اذ س���يحيي فرح شقيق احلاجة 
زه���رة الذي يلع���ب دوره الفنان حجاج 

عبدالعظيم، ومت تصوير املشهد في احلي 
الشعبي مبدينة االنتاج االعالمي.

مسلسل »احلاجة زهرة« تأليف مصطفى 
محرم، وتدور أحداثه حول »زهرة« التي 
جتمع بن اربعة ازواج وتسعى للزواج من 
اخلامس، وهو العمل الثاني على التوالي 
لغادة عبدالرازق مع املؤلف واملخرج وشركة 
االنتاج بعد مسلسل »الباطنية« الذي قدمته 

في رمضان املاضي.
جدير بالذكر ان مصطفى قمر يستعد 
لطرح ألبوم غنائي جديد يحمل اسم »هي« 
من خالل شركة »عالم الفن«، بعد ان انتهى 
من تصوير االغنية التي حتمل اسم األلبوم 
في العاصمة االسبانية مدريد مع املخرج 
الفرنسي ستيفن برنارد، الذي تعاون معه 
قمر في العديد من الكليبات السابقة منها: 
»منايا« و»حبيب حياتي« و»من غيرك« 

و»لسة حبايب«.

عادت إلى بيروت بعد سقوط حكم سجنها

مي حريري: رفضت 4 ماليين دوالر للمشاركة
في فيلم أميركي يتجاوز الخطوط الحمراء 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفت الفنانة مي حريري ان يكون جمالها وراء مشاركتها في 
الفيلم األميركي الذي عرض عليها مؤخرا، حيث قالت: القائمون 
عل����ى الش����ركة ال يعرفونني، وباملناس����بة كان بالفيلم أكثر من 
شركة إنتاج، ولقد ش����اهدوني في مهرجان أبوظبي السينمائي، 
وكنت خالل املهرجان بصحبة الفنانن محمود حميدة وبوس����ي 
شلبي واملخرج ش����ريف صبري، حيث كنا نقضي معظم الوقت 
معا وبعد املهرجان، حدث بيني وبن الش����ركة تبادل للرس����ائل 
اإللكترونية، وأرسلوا لي اجلزء األول من الفيلم، فعرضته على 
حميدة وبوسي وشريف صبري، وكذلك املنتج غابي خوري وعلى 
عدد كبير من املخرجن، فحذروني جميعهم من الفيلم وأكدوا لي 

أن به فخا كبيرا.
وكشفت ان الفيلم كان يتعدى كل اخلطوط احلمراء مبراحل، 
األمر الذي ال يتناسب معها كامرأة عربية، وأشارت الى أنها رفضت 
4 مالين دوالر عرضت عليها 
ألداء هذه املشاهد لكنها رفضتها 
خلوفها من اهلل واحتراما لدينها 

وأسرتها ونفسها.
من جانب آخر وبعد سقوط 
حكم سجنها دعت الفنانة مي 
حريري ال���ى مؤمتر صحافي 
غدا في فندق الفينيسيا تواجه 
الصحافة بكل املستجدات التي 
رافقت الفترة املاضية من حياتها 
والتي أمضتها بعيدا عن بيروت 
أي بن اإلمارات والبحرين هربا 
وخوفا من إلقاء القبض عليها 
ووضعها في السجن بسبب عدم 
تنفيذها حكما قضائيا صادرا 

عن احملكمة اجلعفرية.
وكان قضى احلكم بتسليم 
مي حريري ابنتها سارة لطليقها 
أسامة ش���عبان بسبب فوزه 
باحلضانة، عادت الفنانة مي حريري إلى لبنان بعد أن مت إلغاء 
حكم السجن الصادر بحقها في قضية حضانة ابنتها الصغيرة 

سارة والذي جاء مبنزلة هدية لها ملناسبة عيد األم.
وكان���ت مي قد أكدت من خالل اطالل���ة اعالمية منذ ايام انها 
تس���عى لتهدئة املوقف مع والد ابنتها املهندس أسامة شعبان، 
حيث قالت: ال أريد أي عنف أو مش���اكل في حياتي أكثر مما أنا 

عليه اآلن.
كما أني ال أريد أي حتد أو عناد، وأحاول أن أنهي كل مشاكلي 
بش���كل ودي من أجل مصلحة ابنتي، ألن والدها مهم في حياتها 
مثلي متاما وأشارت مي الى انها في حال لم تكسب القضية فهي 
على استعداد لتنفيذ حكم احملكمة الذي قضى بسجنها لسنتن 
»إذا كان ذلك هو الس���بيل لالحتفاظ بابنتها، وذكرت انه سبق 
أن تنازل���ت من قبل عن مليون دوالر كي حتتفظ بحضانة ابنها 
»ملحم جونيور« من ملحم بركات، وأنها على اس���تعداد لتنفق 

كل ما لديها من أجل االحتفاظ بأوالدها«.

مي حريري


