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ممثلة عانت من »اخلطر« 34
وايد في اعمالها التلفزيونية 
انه���ا   هاألي�����ام تفك�����ر 
تعتزل الس���احة علش���ان 
 تنتب���ه عل���ى صحته���ا.. 

خوش تفكير!

خطر
ممثلة »شكرت« ربها وايد 
بعد ما طلعت حقيقة ما أشيع 
عن سالفتها مع منتج عملها 
اليديد والل���ي كانت وراها 
زميلتها علشان تاخذ دورها.. 

ان كيدهن عظيم!

سالفة
ممثل���ة كان���ت »وفية« 
ألحد املخرجني وما فضحت 
سوالفه اللي تفشل وسكتت 
ب���س صاحبنا املخرج قاعد 
يسولف عنها بالشينة.. صچ 

ما تستحي!

سكوت

تنفرد »األنباء« بنشر تفاصيله

زواج الفنانة 
فاطمة عبدالرحيم

مفرح الشمري
أخيرا.. وبعد تفكير عميق ارتدت النجمة 
البحرينية فاطمة عبدالرحيم الفستان األبيض 
وتزوجت من ش���اب عربي بعد قصة حب 
جميلة عاشها االثنان في ظل الظروف األسرية 
التي عانتها فاطمة من زوجها السابق الذي 
انفصلت عنه بسبب معاملته القاسية لها 

ألنه كان »مدمن« مخدرات.
فاطمة الت���ي كانت حريصة على إظهار 
حف���ل زفافها بأبهى ص���ورة دعت األقارب 
واألصدقاء حتى يش���اركوها فرحتها التي 
كانت تنتظرها بفارغ الصبر لتعيش مثل 
بقية بنات جنسها في سعادة وأمان مع من 

اختاره قلبها العاش���ق للفرح حيث كانت 
تستقبلهم بابتسامة وحترص على تلبية 
طلباتهم حت���ى ال يحدث ما ال حتمد عقباه 

ويفسد فرحتها.
زواج فاطمة عبدالرحيم من شاب عربي 
حرك املشاعر املدفونة في قلب زوجها السابق 
»مدمن املخدرات« وقرر إفساد هذا الزواج 
في مشهد مؤثر س���يتابعه املشاهدون في 
شهر رمضان املقبل من خالل مسلسل »على 
موتها أغني« للمخرج علي العلي ومن بطولة 
فاطمة عبدالرحيم وخالد أمني ومنذر الرياضة 
وزهرة اخلرج���ي وآخرين وهو من تأليف 

حسني املهدي.

مزاجية المنتجين تتحكم في تاريخ الفنانين و»ترز« الكومبارس

نجوم يهتمون بأسمائهم.. أكثر من أدوارهم وأجورهم
ومسمى ضيف الشرف راحت هيبته.. وصار الضيف »قرف«

بشار جاسم
املنت�ج: أل����و مرحب����ا فالن أو 

فالنه.
الفنان�ة أو الفن�ان: ه����ال فيك طال 

عمرك.
املنت�ج: أنا مرشحك لدور حلو 

بالعمل اليديد.
الفنانة أو الفنان: بس ترتيب اسمي 

وين يكون؟
املنتج: انتا اعرف دورك وخلني 

اعرف اجرك.
الفنانة أو الفنان: مو مهم عندي كثر 
ما اهتم بترتيب اس����مي حتى لو 

اجري ينقص.
الفني حاليا  الوسط  هذا حال 
وخصوصا من النجوم الذين برزوا 

قبل عشر سنوات تقريبا حيث كانوا شبه كومبارس 
وحاليا يشترطون على املنتج او باألحرى يسجلون 

االتفاق على ترتيب االسماء بالعقد املبرم بينهم.
فالبعض منهم مس����تعد ان يتن����ازل عن نصف 
اجره على ان يتم وضع اسمه قبل الكل والبعض ال 
يهتم بدوره بكثر ما يهتم بترتيب اسمه بكادر العمل 
والكومبارس اللي صار له 20 سنة ميثل يقول للمنتج 
انا كنت امثل قبل فالن وناهيكم عن اس����ماء ضيوف 
الشرف فهم كل من هب ودب ومسمى ضيف الشرف 
راحت هيبته، والطامة الكب����رى ان بعض املنتجني 
يتحكمون في ترتيب االس����ماء على اعتبار ان فالنا 
صاحبنا وفالنة حبيبة املنتج والكومبارس يخلص 

معامالت املنتج و و و و.

األعمال السابقة

في السابق ملا كنا نشاهد األعمال اللي فيها جنوم 
امثال س����عاد عبداهلل وحياة الفه����د وغامن الصالح 
وغيرهم كنا نشاهد اسماءهم توضع على شكل دائرة 
ومن بعدها بقية النجوم حس����ب جنوميتهم بالعمل 
ومشوارهم وأيضا في مقدمة »درب الزلق« نشاهد االسم 
االول عبداحلسني عبدالرضا يليه سعد الفرج من ثم 
خالد النفيسي وعبدالعزيز النمش وعلي املفيدي في.. 
»درب الزلق« وأيضا كنا نقرأ ضيف الشرف للعديد 

من املخضرمني امثال خالد العبيد ومرمي الصالح ولكن 
اآلن ضيف الشرف صار للكومبارس والدليل شوفوا 
االعمال قبل كم س����نة وراح تضحكون على ضيوف 

»القرف« اقصد ضيوف الشرف.
ناهيكم عن مطرب املقدمة حيث يعتبر مطربا او 
مطربة شابة واملنتج بكل سذاجة يكتب قبل اسمه.. 

الفنان الكبير والفنان القدير.
إلى متى يظل املنتج يتحكم في ترتيب االس����ماء 
بفلوسه؟ وإلى متى يهتم الفنان بترتيب اسمه اكثر 
من اهتمامه بالدور واألج����ر؟ والطامة الكبرى انهم 
يركزون على شهر رمضان ونسوا ان اغلب املقدمات 
يقصها مقص االعالن التجاري اي ال ترتيب اس����ماء 

وال ضيف شرف وال مطرب كبير وال بطيخ.
املعروف ان وزارة اإلعالم تصنف الفنانني: اعالمي 
و»فنان أ« و»فنان ب« وغيرها من املس����ميات حلفظ 
جنوميتهم والقهر ان فنانة االمس ومن الشمال يكون 

اسمها قبل الفنان الكويتي القدير.
ش����يء مؤس����ف ومحزن عندما نش����اهد كادرات 
املسلسالت فالفنان اذا جنح دوره او صارت له معجبات 
على خشبة املسرح يجعل املنتج ينسف تاريخ الذي 

بدأ قبله في عالم الفن.
يعني الواضح ان مزاجي����ة املنتجني تتحكم في 

تاريخ الفنانني و»ترز« الكومبارس.


