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هوشة صايرة بني ممثلتني 
بعد ما »عّبرت« األولى عن 
اســـتيائها مــــن زميـــلتها 
اللي كانـــــــت »معاهدتها« 
على الوفاء بـــس خانــته.. 

احلمد هلل والشكر!

تداخـــل برامج محطة 
الغنـــاء العربي مع موجة 
إذاعة القرآن الكرمي صباح 
الى تدخل  امس بحاجـــة 
سريع إلنهاء هذه املشكلة.. 

ومنا للمسؤولني!

استياء موجة

في اللقاء المفتوح بمناسبة شفائه من وعكته الصحية

صالح الحريبي من جمعية الصحافيين: »أرفع عقالي ألبونا بوناصر«

مفرح الشمري
بحضور رئيســــة اللجنــــة العليا جلائزة األم 
املثالية لألســــرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
ووزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي والنائب 
خلف دميثير وعدد من اإلعالميني والفنانني أقامت 
جمعية الصحافيني الكويتية مساء أمس األول في 
مقرها بالشــــويخ الشمالي لقاء مفتوحا للمطرب 
الكبير صالح احلريبي ابتهاجا بعودته ساملا معافى 

من رحلته العالجية التي تكللت بالنجاح.
بدأ هذا اللقاء بكلمة ترحيبية من أمني سر جمعية 
الصحافيني الزميل فيصل القناعي باحلضور شاكرا 
إياهــــم على تلبية الدعــــوة متمنيا دوام عطاءات 
املطرب الكبير صالح احلريبي في الساحة الفنية 

ومتمنيا له الصحة والعافية.
من جانبه أكد احملتفى به املطرب الكبير 

صالح احلريبي انه ال ميكن ان ينسى 
مواقف صاحب السمو األمير معه 

الذي أمر بنقله في طائرة أميرية 
بعد وعكته الصحية األخيرة.
واضــــاف: ال يســــعني في 
هذا اللقاء اجلميل مع األحبة 

إال أن أرفع عقالي ألبونا 
أبوناصر الذي ال ميكن 
ان أنسى أفضاله علّي 

دائما كما أشــــكر الشيخة 
فريحة األحمد على مواقفها 

الطيبة معي والشكر 

موصول لعبداللطيف الروضان وفهد املعجل ووزير 
اإلعالم األســــبق محمد السنعوسي الذي الزمني 
طوال مسيرتي الفنية. كما أشكر كل من سأل عني 
فــــي وعكتي الصحية متمنيا ان تدوم هذه احملبة 

بني أهل الكويت جميعا. 
ومن جانبه قال وزير اإلعالم األســــبق محمد 
السنعوسي ان املطرب الكبير صالح احلريبي كان 
من املطربني الذين يعشقون الغناء منذ صغرهم 
وجمعتني معه مواقف كثيرة وأمتنى له الصحة 
والعافية ألنه مطرب حقيقي. وشكر النائب خلف 
دميثير جمعية الصحافيني الكويتية على اقامة هذا 
اللقاء ملطرب كبير مثل صالح احلريبي الذي قدم 
الكثير للساحة الفنية والتزال عطاءاته مستمرة 
في هذا املجال. وطالب دميثير اجلمعية بإقامة حفل 
لعبدالرحمن الدولة بعد عودته من رحلة 
العالج تقديرا لعطاءاته في الرياضة 
الكويتية. في نهاية اللقاء قدمت 
رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية لألسرة املتميزة 
الشيخة فريحة األحمد درعا 
الكبير  تذكارية للمطرب 
صالح احلريبي مبناسبة 
شــــفائه مــــن وعكتــــه 
الصحية وسط تصفيق 

كبير من احلضور.

وزير االعالم االسبق محمد السنعوسي

جانب من اللقاء املفتوح

آمال ماهر ألني خلف

محمد فؤاد

النائب خلف دميثير

امني سر جمعية الصحافيني الزميل فيصل القناعيالشيخة فريحة األحمد

الشيخة فريحة األحمد تقدم درعا تذكارية لصالح احلريبي بحضور ابنائه والزميل فيصل القناعي

بعد نجاحها في أغنية »أنا بعدك«

ألبوم آمال ماهر الجديد نهاية العام
بعد أن اتهمتها الراقصة شريهان بسرقتها

ألين خلف هل تواجه القضاء؟

محمد فؤاد: أرفض أفراح الكبار
القاهرة ـ سعيد محمود

كشف الفنان محمد فؤاد الســـر وراء غيابه عن الساحة 
الغنائية طيلة عامني لم يظهر خاللهما اال في حفالت معدودة، 
واكد ان الســـبب هو االشـــمئزاز والغضب من التدني الذي 
وصل اليه الوسط الغنائي والذي وصل الى درجة يرثى لها 
جعلته يفضل االبتعاد اال انه قرر العودة من جديد بألبوم، 

متمنيا ان يجد القبول لدى جمهوره ومحبيه.
وقال فؤاد ان له اســـلوبه اخلاص الذي ال يحيد عنه فهو 
يرفض متاما حفالت وسهرات الوسط الفني وحريص على 
ان يكـــون في افضل صورة كي يكون عند ثقة جمهوره به، 
مؤكدا اعتزازه وفخره بانتمائه الى الطبقة الشـــعبية ألنها 

الطبقة العريضة من الشعب املصري.
واكد فؤاد اصراره ومتسكه بقراره السابق اعتزال الغناء 
في االفراح حتى لو كانت تخص كبار املسؤولني ولن يجبره 
احد أيـــا كان على الغناء دون ارادته، اال انه ميكن ان يغني 
متبرعا لشـــاب من اوالد البلد الذين ينتمي اليهم وتكون له 

االولوية عنده من افراح الكبار.

القاهرة ـ سعيد محمود
آمـــال ماهر  املطربة 
مشغولة هذه االيام بإعداد 
اغنيات ألبومها اجلديد، 
الذي سيتم طرحه أواخر 

العام احلالي.
من جانبه، قال امللحن 
رامي جمـــال »اختارت 
آمال ثـــالث اغنيات من 
قـــررت ضمها  أحلاني، 
جميعا ألغنيات ألبومها 

اجلديد«.
واضـــاف: االغنيـــة 
االولى بعنـــوان »قبل 
منـــك« كلمـــات جمال 
اخلولي وتوزيع متيم، 
والثانية بعنوان »مش 
همنعك« كلمات محمد 
عاطف وتوزيـــع نادر 
امـــا االغنية  حمـــدي، 
الثالثـــة فتحمل عنوان 
»فرحانة« وهي كلمات 
محمـــد عاطف وتوزيع 

يحيى يوسف.
آمال قدمت  ان  يذكر 
قبل فترة »كليب« ألغنية 
»أنا بعدك« التي طرحت 
منفردة، وحازت اعجاب 
اجلمهور، وهي من كلمات 
بـــدوي وأحلان  عوض 
وليـــد ســـعد وتوزيع 
متيم ومن اخراج سعيد 

املاروق.

بيروت ـ بولين فاضل
الفنانة الني خلف قد 
تواجه القضاء في الفترة 
املقبلة بعد تخلفها، كما 
تقول الراقصة شريهان، 
عـــن دفع عمولـــة لها 
قدرهـــا 10 آالف دوالر 
كانت قـــد اتفقت معها 
عليها مقابل بيع منزل 
الفنانـــة فـــي منطقة 
جونيه مببلغ 375 ألف 
دوالر، وفـــي حال رفع 
دعوى من قبل شريهان 
في حق الني، قد تتعرض 
األخيرة لعملية حجز 
جلميع أمالكها فضال عن 
مقاضاتها والزامها بدفع 
املبلـــغ املترتب عليها، 
وبحسب شريهان التي 
استعانت بها الني خلف 
لبيع منزلها، فإن صديق 
العرب  الني ملك جمال 
سابقا أحمد صّباغ هو 
الذي حّضها على بيع 
املنزل رغم عدم اقتناعها 
باألمر وهو يتحكم فيها 
وفي تصرفاتها ويضغط 
عليها ويرعبها، كما انه 
يحاول حرق اســـمها 
الفنية عن  ومكانتهـــا 
قصـــد وعمـــد ويريد 
فقـــط ان يشـــتهر عن 

طريقها.

رئيس قســـم فـــي معهد 
املسرح ما ندري ليش مستذبح 
علـــى وجود أحـــد الدكاترة 
العرب اللي مت االستغناء عن 
خدماتهم انه يدّرس هالسنة.. 

اللي بالچدر يطلعه املالس!

تدريس

المطرب الكبير
صالح الحريبي

)هاني الشمري(صالح احلريبي يشكر جميع من سأل عنه في وعكته الصحية


