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مط���رب ش���اب يعتقد انه 22
صار جنم كبير وحظه يكسر 
»الصخر« هاأليام رافع خشمه 
على الصحاف���ة وما يرد على 
اتصاالتهم.. ميك���ن ما عنده 

رصيد!

 ممثل����ة ندمانة حي����ل بعد 
ما عرفت اح����د املخرجني على 
زميلتها علش����ان تكون معاها 
في عملها اليديد و»عبرت« عن 
استيائها لتصرفات زميلتها بعد 
ما وصلت للمخرج.. اهلل كرمي!

ممثلة صايرة هاأليام مقدمة 
برنامج تبي تصير »ند« لزميلة 
لها قدم���ت برنامج ناجح في 
شهر رمضان مثل ما تقول حق 
ربعه���ا.. اذا هذا أولچ ينعاف 

تاليچ!

رصيد ندم تقديم

يارا

.. مع فريق برنامج »كالم نواعم« بسام املال وعباس النوري

وفاة والد 
الفنانة يارا
فجر أمس

ندى مفرج سعيد
فجعت الفنانة يارا 
بوفاة والدها فجر امس 
اخلميس، وقد اضطرت 
الى  الى قطع زيارتها 
قط���ر حي���ث كان من 
املقرر ان حتيي حفل 
زفاف هن���اك ولكنها 
عادت ال���ى لبنان من 

اجل حضور الدفن.
يارا كانت صورت 
من���ذ ايام اغنيتني من 
ألبومه���ا اخلليج���ي 
بعدسة املخرج دجو 
بوعيد وهي »س���كر 
زيادة« كلمات الشيخ 
حم���دان ب���ن راش���د 
آل مكت���وم وأحل���ان 
فايز السعيد وأغنية 
اخ���رى، ه���ذا وبدأت 
يارا التحضير ألعمال 
جدي���دة جتمعها مع 
ناصر الصالح وفايز 
الس���عيد وقد أوكلت 
إدارة اعمالها للملحن 
ابو جودة بعد  طارق 
ان انته���ى عقدها منذ 
 فترة قصيرة مع شركة 

.music is my life

»كالم نواعم« ينهي الخالف بين بسام المال وعباس النوري 

بيروت - ندى  مفرح سعيد
في حلقة جديدة من برنامج »كالم نواعم« على »ام 
بي سي«، تعرض االحد املقبل، تستضيف »النواعم« كال 
من املخرج بسام املال واملمثل عباس النوري جنبا إلى 
جنب، لوضع حد للخالفات بني قائد الدفة اإلخراجية 
ملسلس���ل »باب احلارة« و»احلكيم أبي عصام« جنم 

اجلزء الثاني من العمل ذاته. 
فبعد اشتداد وتيرة اخلالف بني النوري واملال، ذلك 
اخلالف الذي تناولته وس���ائل اإلعالم مطوال ومبزيد 
م���ن التضخيم، يعيد برنام���ج »كالم نواعم« األمور 
ملجاريها، حيث تلعب »النواعم« دور »عراب الصلح« 

بني النجمني في جلسة مصارحة ومصاحلة تتصافى 
فيها القلوب. وفي هذا السياق يخاطب عباس النوري 
بس���ام املال ممازحا: »ال تثق ب���ي ببالش، دائما خاف 
مني«، فيرد املال بذات الروح الرياضية معتذرا عن عدم 
تهنئة النوري عشية اختياره كأفضل ممثل عربي: »أنا 
آسف على حلظة ترددت فيها عندما انتخبت كأفضل 
ممث���ل عربي ولم أهنئك«، ليؤك���د النوري عقب ذلك 
على احترامه للمال فنا وش���خصا فيقول له: »أصفق 

لك بحضورك وغيابك«. 
فهل سيش���هد اجلزء اخلامس ع���ودة أبي عصام؟ 
س���ؤال يطرح نفس���ه بقوة بعد غياب شخصية أبي 

عصام عن اجلزأين الثالث والرابع من مسلسل »باب 
احلارة«، فعلى الصعيد الدرامي شهدت احللقة األخيرة 
من اجلزء الثاني سقوط أبي عصام في ساحة املعركة 
التي خاضها رجال حارة الضبع مع الفرنسيني، ليبدأ 
اجلزء الثالث بجنازة حملت نعش���ا فارغا بعد تعذر 
العثور على جثمان أبي عصام لتتسلم أم عصام حقيبة 
زوجها وطربوش���ه بعد ذلك بفترة على يد ش���خص 
غامض مما ترك تس���اؤالت آنذاك حول احتمال وقوع 
أبي عصام أسيرا بيد الفرنسيني أو اختفائه في ظروف 
قس���رية، فهل سيشهد اجلزء اخلامس عودة محتملة 

لشخصية أبي عصام؟

في حفل تأبين بحضور رفقاء دربه من الفنانين واإلعالميين

العائلة البارة أحيت الذكرى األولى لوفاة »حمامة السالم« علي المفيدي

خالد السويدان
في أمسية كان شعارها »ألف رحمة على روحك 
يا حمامة السالم«، وبأجواء مليئة باحلزن واألسى 
وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، أقامت عائلة 
الفنان الكبير الراحل علي املفيدي مس���اء امس 
االول على مس���رح املرحوم محمد العقروقة في 
ميدان حولي حفل تأبني مبناس���بة مرور السنة 
االولى على رحيله، حيث حضر التأبني الش���يخ 
دعيج اخلليفة والشيخة انتصار الصباح، وعدد 
كبير من رفقاء دربه م���ن الفنانني واالعالميني، 
باالضافة الى عائلة الراحل ممثلة باملخرج حسني 
وخالد وبنات الفنان الكبير الراحل متثله ن االبنة 
البارة بوالدها أبرار، حيث كان عريف احلفل الفنان 

الرائع جمال الردهان.
في البداية اعتلى الفنان طارق العلي خشبة 
املسرح ورحب باحلضور وشكرهم لتلبيتهم هذه 
الدعوة املتواضعة التي تعتبر مجهودا شخصيا، 
ثم قامت االبن���ة البارة ابرار علي املفيدي بإلقاء 
كلمة أثرت في قلوب احلاضرين وعبرت فيها عن 
مدى شعورها بفقدانها لوالدها الذي ترك فراغا 

كبيرا في عائلتهم.
ثم حتدث املخرج حس���ني علي املفيدي الذي 
ارجتل كلماته العفوية، حيث قال: أفتقد أبي كثيرا 

واشتاق إليه وال حول وال قوة اال باهلل.
وكان في مقدمة احلضور أميرة الشمري منظمة 
مجموع���ة الفرحة واألمل التطوعية والتي ألقت 
كلمة بهذه املناسبة االليمة ذكرت فيها مدى عالقتها 
بالراحل علي املفيدي ومواقفه اجلميلة مع املعوقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة، كما ألقى الش���اعر 
محمد السعيدي قصيدة في الفنان علي املفيدي 

تأثر بها احلضور.

دموع الشطي

عبر املخرج ورئيس فرقة املسرح العربي الفنان 
فؤاد الشطي عن أسفه الشديد لفقدان الراحل علي 
املفيدي والذي كان يرافقه في مسيرته مبا يفوق 
نصف القرن منذ بداية الستينيات، ولم يستطع 
الشطي ان يتمالك نفسه وذرفت دموعه، خاصة 
عندم���ا تذكر انه لم يس���تطع ان يواري جثمان 
رفيق دربه الى مثواه االخير لوجوده في االردن، 
وال حتى في مراسم العزاء، وقال: كان البد لي ان 

اكون هنا في هذا التأبني.

ملك المايك

عبر رئيس مجلس ادارة مسرح اخلليج الفنان 
اسامة املزيعل عن أسفه الشديد لفقدان هذا املسرح 

للفن���ان علي املفيدي الذي أنش���أه بيديه، وعبر 
ايض���ا عن عالقته اجلميلة مع »ملك املايك«، كما 
لقبه الفنان فريد شوقي في االذاعة الكويتية وعن 
س���عادته بوجود وحش املايك االعالمي القدير 

احمد سالم.

سفير المعاقين

في مشاركة الفتة للنظر وبشعور صادق من 
القلب ابى س���فير املعاق���ني االعالمي عبدالكرمي 
العنزي الصعود الى خش���بة املس���رح وهو في 
الكرسي تقديرا وإجالال واحتراما للفنان الراحل 
عل���ي املفيدي وعبر ايضا ع���ن مواقفه اجلميلة 
التي كانت تخص فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وبهذه املناس���بة استذكر مواقف رائعة جدا تدل 
على قيمة هذا الفنان الذي أوقف دورة كاملة من 
اجل انش���اء مصعد خاص للمعاقني، حيث عبر 
العنزي عن ان هذا الفنان مازالت روحه موجودة 
وجتمع االحبة وتوحد قلوبه���م، وختم حديثه 
قائال: ال واهلل علي املفيدي ما مات، رحل جسده 

وظلت روحه بيننا.

صورة وفيلم

من خالل هذا احلفل قامت االبنة البارة ابرار 
علي املفيدي بعرض فيل���م وثائقي يحمل مادة 
أرشيفية من الصور النادرة حلياة والدها الفنان 
الراحل علي املفيدي، رحمه اهلل، وبعض من أعماله 
الدرامية باالضافة الى مشاركة نخبة كبيرة من 
الفنانني بكلمة عن هذا الفنان الرائع وعن مواقفه 
معهم وعن قوته ف���ي اللغة العربية، وكان على 
رأس الفنانني املش���اركني الفنانة القديرة حياة 
الفهد والفنان احمد الصالح واحمد مساعد وخالد 
امني وخالد البريكي ومنى شداد واحمد الرشيد 
وعبدالعزيز احلداد واملخرج امني تقي واحمد ايراج 
وغامن الصالح واملنتج وامللحن عادل املس���يليم 
وغيره���م الكثير، باالضافة الى مش���اركة بنات 

الراحل وأحفاده بكلمات كانت معبرة جدا.

جنود مجهولون

لكل عمل ناجح جنود مجهولون وبهذا التأبني 
الرائع الذي يدل على روح التالحم وروح احملبة 
بني االس���رة الفنية جند ان الفنان طارق العلي 
والفنان جمال الردهان والفنانة هيا الش���عيبي 
جهوده���م كانت واضحة في جن���اح هذا التأبني 
والذي يدل على حبهم الصادق لهذا الفنان الذي 
كاف���ح من اجل الفن ويعتبر حمامة س���الم لكل 

الوسط االعالمي.

الفنان الكبير الراحل علي املفيدي لوحة مهداة لعائلة املفيدي من منظمة مجموعة الفرحة واألمل التطوعية

الفنان القدير فؤاد الشطي والنجم داود حسني يبدو عليهما التأثر الشديد

مشهد من الفيلم الوثائقي عن الراحل علي املفيدي

الفنانان القديران أحمد الصالح وغامن الصالح ومعهما د.نبيل الفيلكاوي أثناء التأبني

سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي أثناء إلقاء كلمتهالفنان القدير جاسم النبهان

)محمد ماهر(لقطة جماعية للفنانني واإلعالميني احلاضرين للتأبني


