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 يمنى شري مع أحمد الشريف 
في البرنامج

 يمنى شري: لن أحترف الغناء
 بعد استضافتها في برنامج «ديو المشاهير» «فصالت» الموسوي في «ُطب وتخّير» تستقطب المستمعين

 يبث أسبوعيًا عبر أثير كويت FM برعاية «األنباء» و«زين»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أطلت االعالمية مينى شـــري على شاشـــة الـ «ال بي سي» 
كمتبارية في برنامج «ديو املشاهير» حيث رافقت جنوم الفن 
العـــرب في الغناء، مينـــى التي لم متر عودتهـــا مرور الكرام 
حيث جاءت عودتها الى الشاشـــة ليس كمقدمة برنامج وامنا 
كمتبارية في حقل الغناء من بـــاب الهواية وليس االحتراف، 
«األنباء» حاورت مينى لتســـألها هل ســـتحترف الغناء وعن 
السبب الذي حملها على القبول بدخول البرنامج للغناء، وألم 
تشـــعر مبجازفة في أن تزعزع صورتها اجلديدة الهالة التي 
رسمتها لنفسها كإعالمية طوال سنوات، وما الذي منحها اياه 

البرنامج وما جديدها؟
  ما الذي حملك على خوض جتربة الغناء في «ديو املشاهير»؟

  انها جتربـــة فريدة تأتي مرة في حياة الفرد وعليك القبول 
باملغامرة.وأنا اشعر بفرح كبير النني خضتها، ففكرة البرنامج 
جديدة، ولطاملا بحثت دائما كاعالمية عما هو مميز، وشعرت بشوق 

للجديد في زمن «العلك» وجاء «ديو املشاهير» وقبلت به.
  هل خشيت أن تسلبك املشاركة الصورة التي رسمت عنك؟

  لم أخش أن تســـلبني االطاللة هذه الصورة التي رسمتها 
طوال عملي في احلقل االعالمي، فأنا مقدمة برامج لديها أرشيفها 

الكبير، ودخولي «ديو املشاهير»كان بهدف انساني وال ميكن 
اعتبـــاري مغنية وبالتالي ال يجوز توجيه املالحظات لي على 
هذا االساس، بل أنظر الى الدعم املطلوب من تصويت اجلمهور 

الن هذا الدعم هو دعم للمؤسسة االنسانية التي أمثلها.
  هل تطمح مينى للغناء، وجاء البرنامج ليحقق طموحها؟

  لـــو أردت خوض جتربة الغناء لفعلت منذ زمن بعيد، فأنا 
غنيت جينريك برامجي التي أعطاني اياها زياد بطرس، فالبرنامج 
له أهدافه االنســـانية، وليس من السهل خوض هذه التجربة 
خاصة أنني ال أمتلك أية فكرة عن الغناء، رمبا لكوني اعالمية 
تعلمت كيفية اســـتخدام النفس على الشاشة، وساعدني ذلك 
على استخدام نفسي خالل الغناء بصورة جيدة، لكن ال أمتلك 
أية فكرة عن امليلودي، ورمبا امتالكي ألذن موسيقية ساعدني 
قليال خاصة أنني لست هنا ألغني وألحترف الغناء، بل لتقدمي 
االفضل مما أمتلك في سبيل التقدم والنجاح في البرنامج ألمتكن 

من أن أدعم املؤسسة االنسانية.
  ما جديد مينى شري؟

  سجلت حلقة بيلوت لبرنامج فني ترفيهي مع احدى شركات 
االنتاج ومت عرضه على عدد من الشاشات بينها شاشة الـ«نيو 

تي ڤي». 

 مفرح الشمري
  اجلميل في برنامج املسابقات «طب وتخير» الذي يبث اسبوعيا 
عبر اثير موجات كويت FM انه يعطي املجال للمســـتمعني دون 
استثناء لالشتراك في فقرات البرنامج املتعددة حتى وان فازوا من 
قبل في حلقاته وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ان البرنامج 
منهم واليهم ولهم، احلق في الفوز اكثر من مرة بجوائز البرنامج 

التي تصل قيمتها الى اكثر من مليون دوالر.

  فصالت الموسوي

  املشاركون في برنامج «ُطب وتخير» الذي يعده ويشرف عليه 
علي حيدر ويتصدى الخراجه املبدع سعود املسفر ويقدمه «الذيب» 
احمد املوســـوي اكدوا اكثر من مرة ان اسلوب املوسوي هو الذي 
يدفعهم للمشـــاركة في البرنامج لدرجة ان الكثير من املشاركني 
تعودوا على «فصالت» املوسوي العجيبة خاصة عندما تصاحبه 

موسيقى «الهبان» أثناء تقدمي فقرات برنامجه.

  تسليم الجوائز

  باشرت اجلهة املنتجة للبرنامج «ميديا فون بلس» تسليم اجلوائز 
للفائزين بحلقاته الســـابقة في االسبوع املاضي وذلك بعد ارسال 
«مســـجات» لهم للحضور شخصيا الى برج «البابطني» الدور ٢٠ 
مصطحبني معهم اوراقهم الثبوتية ومتنت اجلهة املنتجة جلميع 
املســـتمعني الفوز بجوائز البرنامج املقدمة من الشركات الراعية 
«زين»، «األنباء»، «منتزه خليفة السياحي»، «اجلوثن غاليري»، 
«اكادميية اجلوثن»، «كوالتي نت»، «ليموزين اخلرينج»، «معهد 

كراون بالزا الصحي». 

 (فريال حماد) أسرة البرنامج في لقطة جماعية باستديو احملطة  

 أين يوجد متثال احلرية؟
  أ - باريس.

  ب - البحرين.
  ج - نيويورك. 


