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مشعل معرفي: »وال كلمة 3« حالة استثنائية

       عبدالحميد الخطيب
أكد املذيع مشعل معرفي ان برنامج 
»وال كلم���ة 3« يحمل في مضمونه نهجا 
جديدا يتماش���ى والتطوي���ر احلاصل في 
برامج املسابقات على مستوى العالم سواء 
في اجلان���ب الفني اخلاص بالتكنولوجيا 
او الفكر املط���روح او اآللي����ة التي يتم 
تقدمي البرنامج من خالله���ا، مشيرا الى 
التفاصي����ل في  ادق  انه يراعي 
اجلزء ال���ذي يتحمله ف����ي 
البرنامج ألنه يقدم للم����رة 

الثالثة.
واوض�������ح ان تقدمي 
البرنامج للمرة الثالثة قد 
يك��ون بسبب املشاهدة 
اجلي�دة الت����ي حظ�ي 
بها االعوام السابقة 
او بن���اء عل���ى 
طل�ب اجلمهور 
مم���ا يش���كل 
ي���ق  لف�����ر
البرنامج مهم�ة 
كبي����رة جدا 
وذلك حلرصهم 
التجديد  عل���ى 

والتغيير. وأضاف معرفي ان ادارة االنتاج في 
قناة »فنون« اجتمعت عدة مرات مع طاقم العمل 
واستمعت بشكل جيد الى االفكار اجلديدة التي 
سيحملها البرنامج في موسمه الثالث وحتمست 
ودعمت تلك اجلهود من اجل ان يخرج البرنامج 
بالشكل الذي يحترم عقلية املشاهد في الدرجة 

االولى.
ولفت الى ان ادارة االستوديوهات في القناة 
استطاعت ان تنجز الديكور وما حمله من جديد 
السيما انه يلعب دورا مهما في سير احللقات في 
ظل وجود دوالب احلظ الذي يحدد عقوبة من 
يتحدث اثناء السباق وهذا من االشياء اجلديدة 
واملهمة مشيدا في الوقت نفسه باملخرجني مناف 
عبدال وحسن اشكناني في تقدمي اجواء جديدة 
للمشاهد. وفي رده على مقارنة املشاهد اجلزء 
الثالث من البرنامج باجلزأين الس���ابقني قال 
معرفي: اود ان اسجل اعجابي وتقديري للزمالء 
الذين قدموا البرنامج، لكن كل منا له اطاللته على 
املشاهدين، فالقضية في النهاية قبول من الناس 
بعد ان حتسن العمل وانا اتقدم لقناة »فنون« 
بالشكر على ثقتها ودعمها لي في البرنامج والى 
رئيس فريق االعداد مفرح حجاب على اجلهد 
الكبير الذي يبذله في البرنامج من اجل ان يكون 
هناك متعة وكوميديا وإثارة وتشويق متمنيا 

ان ينال البرنامج قبول املشاهدين.

فريق ميامي واملارينا fm في البرنامج

املطربة الكويتية سينا الفارس

الزميل املعد نايف الشمري

هند البلوشي

املطربة مونيا

منار ومادونا.. حبايب

منار في وصلة رقصمنار ومادونا وسام حمرا في املؤمتر الصحفي

سينا الفارس ضيفة »سهرة سكوبية« الليلة
بعد بث أغنيتها »على فكرة« في المحطات اإلذاعية

بعد بث اغنيتها »على فك����رة« كلمات وأحلان 
عبداهلل س����الم في احملطات االذاعية، حتل املطربة 
الكويتية سينا الفارس الليلة ضيفة على البرنامج 
الفني احلواري »سهرة سكوبية« الذي يعده الزميل 
نايف الشمري ويقدمه املذيع ناصر الصالح ويتصدى 
إلخراجه فراج الفراج ومدير انتاجه نايف شاهر.

ستتطرق احللقة الى بدايات املطربة الكويتية 
س����ينا الفارس، باالضافة الى اهم احملطات الفنية 

التي عاشتها بعد تعاونها مع »روتانا«.
ستغني الفارس اغانيها باالضافة لألغاني الطربية 
للسيدة فيروز وأم كلثوم والفنانة الراحلة ذكرى، 
خاصة ان اذاعة البحرين اطلقت عليها لقب »ذكرى 
اخلليج« لتشابه طبقات صوتها مع طبقات الفنانة 
الراحلة. يذكر ان البرنامج يعرض عبر شاشة قناة 
س����كوب على الهواء مباشرة الس����اعة ال� 10 مساء 

وحتى منتصف الليل.

المحامون يتابعون اختالفهما قانونيًا

»الصحافة« ترعى الصلح بين مادونا ومنار

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنان���ة منار  وصل���ت 
مبفردها الى احلفل الذي كانت 
دعت اليه اهل االعالم مبناسبة 
صدور اغني���ة الديو »الدني 
صيفية«، اذ لم حتضر الفنانة 
الذي  مادونا بسبب اخلالف 
نشب بينها وبني منار. وعقدت 
هذه االخيرة مؤمترا صحافيا 
جاء حارا بني االعالميني ومدير 
الفنانة س���ام حمرا،  اعمال 
حيث دافع���ت الصحافة عن 
مادونا، وقد ك���ررت خالله 
منار طوال املؤمتر عبارة »ال 
الكالم  اقول لكم  ان  ميكنني 
الس���يئ الذي قالت���ه«. وقد 
تركزت االسئلة على موضوع 
اخلالف، واسبابه، وتناسوا 
االغنية. لكن منار لم تشرح 
اسباب اخلالف وأتت اجاباتها 
ديبلوماسية واكتفت بالقول 
انها كان���ت تتمنى ان تكون 
االيدي موجودة في احلفل، 

وانها حتبها كثيرا.
وكان���ت املفاجأة ان منار 
اعلن���ت ان مادون���ا هي من 
الديو معها،  طلبت تسجيل 
واش���ارت الى ان االفادة من 
العمل مشتركة، مادية ملادونا 
وشهرة ملنار. وكانت اسئلة 
الصحافيني ترك���زت حول 
اسباب اخلالف بني الطرفني 
وح���ول افتراض مثول منار 
امام القضاء صباح االربعاء 
املاضي في مخفر كفرشيما، 
فأجاب مدير اعمالها انهم لم 
يبلغوا بأي انذار رسمي. وفي 
حال فازت مادونا بالدعوى 
املقدمة م���ن قبلها ضد منار 
ومدير اعمالها، قالت منار انها 

التي انصفتها وأعطتها حقها 
في هذه الليلة. وحول موقفها 
من الصحافة التي وقفت الى 
جانبها وهي التي كانت تتابع 
م���ن منزلها عب���ر اخلليوي 
تفاصيل املؤمتر قالت مادونا: 
قلبي كبير قد الدني، وأود أن 
أشكر كل الصحافة الشريفة 
الت���ي أنصفتن���ي وأنصفت 
تاريخ مادونا، ال اعرف ماذا 
أو كيف اشكر احملبني  اقول 
فعال ان���ا متأثرة جدا، فأنتم 
أثبتم انكم تس���تحقون لقب 
صحافيني. وأك���دت مادونا 
انها ستقلب الصفحة القدمية 
لتفتح صفحة جديدة، اما فيما 
القانونية  يتعلق باالم���ور 
ب���ني الطرف���ني فاحملام���ون 
سيتابعونها. وحول السبب 
الذي أوصل االمور الى ما هي 
عليه قالت: أشك بوجود طرف 
ثالث دخل عاخلط و»خربط 
املشروع« فأنا وسام ومنار 
أمضينا ثالثة اشهر من العمر 
سهرات عش���وات وأمضينا 
أوقاتا ال تنسى، وكنا بغاية 
االنس���جام الى ان جاء يوم 
التصوي���ر وال ادري كي���ف 
انقلب���ت االمور، طبعا هناك 
طرف ثالث مستفيد من الذي 

حصل.
اما من���ار فاعتب���رت ان 
صيبة عني أصابتهم، خاصة 
ان انس���جاما تام���ا كان بني 
االط���راف، وأكدت انها كانت 
وال تزال من املعجبات مبادونا. 
ومتن���ت ان يك���ون صيفنا  
اللي���دي مادون���ا وأنا مليئا 
بالنجاحات الستثمار جناح 

هذا الديو.

الس���هرة عندها وليشهدوا 
على الصلح وبعد اخذ ورد 
وقبول ورفض مت لنا ما اردنا 
ووافقت االطراف املعنية على 
لقاء صلح ف���ي بيت الليدي 
مادون���ا الت���ي اجابت على 
اتصال أجراه الزميل اندريه 
داغ���ر ووافقت على الصلح، 
فقصد بعض االعالميني ذوق 
مصبح وف���ي مقدمة املوكب 
منار ومدير اعمالها. الليدي 
مادونا استقبلت اجلميع بكامل 
أناقتها وابتس���امتها فكانت 
القلوب  سهرة تصافت فيها 
وأبت مادونا اال ان تقبل كل 
صحافي ومصور مبفرده بعد 
ان تغنت بالصحافة اللبنانية 

ستبارك لها. وعندما سألها 
احد الصحافيني ملاذا رميت 
كوبا من امل���اء على مادونا، 
قالت منار: »هل ترمي وردا 
على من يش���تمك ويش���تم 
عائلت���ك؟«. وبعد اش���تداد 
النقاش بني منار ومدير اعمالها 
ومحاميها الذي كان حاضرا 
والذي تابعت���ه مادونا عبر 
الهواتف اخللوية املفتوحة 
ما بني فندق املوڤنبيك حيث 
ج���رى املؤمت���ر، وبني ذوق 
مصبح حيث تسكن واهتم 
بهذا املوضوع مجموعة من 
الصحافيني، وقد سعى بعض 
الصحافي���ني وتبنوا اقتراح 
االتصال مبادونا الستكمال 

مشعل معرفي


