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 مطربـــة عربيـــة كانت  22 
أمنيتها زيارة الديرة وبعدما 
زارتهـــا حتســـفت النها ما 
حققت اللي تبيه بعدما رفض 
احد امللحنني مقابلتها.. زين 

يسوي فيچ! 

 مقـــدم برامـــج نفى 
ملسؤولني قناته انه راح 
يروح حق محطة ثانية 
واكد لهـــم ان هاحلچي 
طالع من ناس ما حتبه.. 

خير ان شاء اهللا!

 حچي مقابلة
 ممثلة خليجيـــة صاحبة 
ابتســـامة صفراء قاعدة تنقل 
حچي للمنتجني عن زميالتها 
واسرارهم الشخصية علشان 
ما يطلبونهم ويعطونها احلى 

االدوار.. صچ اي شي!

 طلب

 عميد الصحافة الكويتية الزميل أحمد اجلاراهللا مهنئا بسالمة الويس 

 محمد الويس مع اشبال نادي الساملية الرياضي 

 الفنان القدير سعد الفرج وشادي اخلليج والدغيشم مع الويس أمني سر جمعية الصحافيني الزميل فيصل القناعي مع محمد الويس

 عبداحلميد الرفاعي وبدر الطيار ومحمد احلملي ولقطة جماعية مع الويس  ناصر السعدون ومحمد املسري حرصا على تهنئة الويس بعد شفائه 

 الفنان القدير محمد املنيع مع محمد الويس  ضحكة من القلب بني الشاعر املخضرم بدر بورسلي واإلعالمي محمد الويس  محمد الويس مع عبداحملسن اخللفان وامللحن أنور عبداهللا 

 اإلعالميتان عائشة اليحيى وفيحاء السعيد تقدمان تهانيهما لإلعالمي الويس  الزميل مفرح الشمري مهنئا محمد الويس على شفائه من الوعكة الصحية  النجم داود حسني واإلعالمي محمد الدغيشم مع الويس

 في حفل االستقبال الذي أقامه بعد شفائه من الوعكة الصحية

  محمد الويس لمهنئيه: اهللا ال يحرمني محبتكم
 مفرح الشمري

  شهدت صالة «امليلم» في منطقة العديلية 
مساء امس االول تظاهرة حب ووفاء وتقدير 
شارك فيها جميع أطياف املجتمع الكويتي، 
وذلك من خالل حفل االستقبال الذي أقامه 
االعالمي املخضرم محمد الويس بعد شفائه 
من الوعكة الصحية التي تعرض لها الفترة 

املاضية.
  حفل االستــقبال كـــان مبـــنزلة بطاقة 
شـــكر قدمها االعــالمي الـقـــدير محمـــد 
الويس لكل من ســـأل عنه أثناء رحـــلة 
عالجه، حيث أكد لـ «األنباء» ان هاتفه لم 
يتــــوقف طوال فترة وجـــوده باملستـــشفى 
مــن اتصاالت املســـؤولني واالصدقاء في 
املجــال االعالمي أو غيره، مشـــيرا الى أن 
هنـــاك اتصاالت كانت تأتيـــه وال يعرف 
أصحابها لالطمئنـــان على صحته، االمر 
الذي ترك في نفســـه ارتياحا كبيرا لرضا 
الناس عنه ملا قدمه خالل مشواره االعالمي 

الطويل.
  وأضاف الويس: هذه احملبة التي وجدتها 
في قلـــوب الناس صغارا وكبارا هي التي 
ساعدتني على الشفاء بعد فضل رب العاملني 
علي، ولذلك حرصت علـــى ان أقيم حفل 
استقبال ألشكر جميع الناس على سؤالهم 
عني أثناء وعكتـــي الصحية وأمتنى لهم 

الصحة والعافية.
  وتابع: احلضـــور كان كثيفا من نواب 
مجلس أمة وشيوخ وأصدقائي في وزارة 
االعالم ومن خارج الوزارة واهللا ال يحرمني 

من حبهم.
  وعن وضعـــه الصحي حاليا قال: وين 
كنا ووين صرنا، وهذا بفضل رب العاملني 
ثم بفضل الطاقم الطبي الذي أشرف علي 
في مستشـــفى الرازي منذ دخولي وحتى 
خروجي وأنا أتقدم جلميع الطاقم الطبي 
بالشكر والعرفان على اجلهود التي بذلوها 

إلعادتي جلمهوري مرة أخرى بعد الكسور 
التي تعرضت لها، وأنا حاليا بخير وهذا 
احلضور الكثيـــف أعطاني جرعة كبيرة 
ألعود مثلما كنت في السابق، فالشكر جلميع 
من حضر والعذر ملن لم يستطيع حضور 

هذا احلفل.
  ومن جانبه قال النجم داود حسني: نحمد 
اهللا كثيرا على شفاء بوعبداهللا اإلعالمي 
املخضرم الذي يستاهل «العنوة» مؤكدا ان 
حضوره واجب وتقدير لعطاءاته اإلعالمية 

الكثيرة.
  بينما قـــال الفنان القدير محمد املنيع: 
اإلعالمي املخضرم محمد الويس له مكانة 
كبيرة في قلوبنا وقلوب الكثير من جمهوره 

متمنيا له الصحة والعافية.
  وبدوره قال الفنان القدير محمد املنصور 
ان هـــذا احلضور الكثيـــف دليل على ان 
اإلعالمي محمد الويس لـــه مكانة كبيرة 
في القلوب متمنيا لـــه الصحة والعافية 
وان يعود قريبا للشاشة ليتحفنا ببرامجه 

الشيقة.
  يـذكـــر ان احلفـــل حضره عـــدد كبير 
من محبـــي الويس وفي مقدمتهم: النائبة 
د.معصومة املبارك، الفنان القدير ســـعد 
الفرج، شـــادي اخلليج، وكيل التلفزيون 
فوزي التميمي، مدير عـــام القناة األولى 
علي الريس، مدير ادارة االنتاج بالتلفزيون 
بندر املطيري، مدير ادارة املنوعات محمد 
املسري، الشاعر بدر بورسلي، عبداملجيد 
قاســـم، منصور املنصور، د.نـــادر القنة 
باالضافة الى عدد كبير من النجوم الشباب 
واملذيعني وعدد من القنوات الفضائية التي 
حرصت على توثيق هذه التظاهرة الفنية 
واإلعالمية ووفد من نادي الساملية الرياضي، 
وعميد الصحافـــة الكويتية الزميل أحمد 
اجلاراهللا وأمني ســـر جمعية الصحافيني 

فيصل القناعي.

 (كرم ذياب) النائبة د.معصومة املبارك حرصت على احلضور 


