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حليمة بولند في مشهد من برنامجها

mbc حليمة بولند: سعيدة بتقديم برنامج عبر شاشة الـ
مفرح الشمري

أكدت ملكة جمال االعالميات 
العرب حليمة بولند انها سعيدة 
بتقدمي برنامج مسابقات عبر 
شاش���ة ال� mbc شاش���ة كل 

العرب.
وعن برنامجها قالت: يقسم 
برنامج »مسلسالت حليمة« 
الى قس���مني وخ���الل احللقة 
اتواصل مع املتصلني واجلمهور 
مباشرة على الهواء، من خالل 
االتص���االت الهاتفية لإلجابة 
على اسئلة املس���ابقة وذلك 
بطريقتي غير التقليدية التي 
جذبت اكبر عدد من املشاهدين 

في برامجي السابقة.
حليمة تعتبر »ظاهرة« في 

الكويتي واخلليجي  املجتمع 
نظرا لتأثر جيل بكامله بعملها 
ال���ذي حصدت من  االعالمي 

خالله جناحا كبيرا.
تعتمد فكرة برنامجها على 
االسئلة التي تطرحها حليمة 
على املش���اهدين حول اعمال 
ومسلسالت تلفزيونية، بعدها 
تعرض في كل حلقة مشاهد 
ولقطات مميزة من املسلسالت 
ليستخرج املشاهد االجابات من 
املشهد، وذلك للفوز بجوائز 
البرنامج القيمة ألكبر عدد من 

املتصلني.
يذك���ر ان البرنام���ج يبث 
يوميا الساعة 2.30 فجرا عبر 

شاشة ال�»ام بي سي«. املعد علي حيدر النجمة هبة الدري

برعاية »زين« و»األنباء« ومنتزه خليفة السياحي وآخرين

»كنز FM« يفتح خزائنه لمستمعي المحطة
FM وخصوصا مشتركي »زين« 
للمشاركة في فقرات البرنامج 
املتنوع���ة والت���ي حتمل بني 
طياته���ا العديد م���ن اجلوائز 
القيم���ة والثمينة التي تقدمها 
الشركات الراعية للبرنامج وهي: 
»زين«، جريدة »األنباء«، شركة 
البترول الوطنية، منتزه خليفة 
السياحي، كوالتي نت، اتيليه 
مودا ستايل، فندق كراون بالزا 
الصح���ي، ليموزين اخلرينج 
وصالون كتوركت وغيرها من 
الشركات احلريصة على دعم 
مثل هذه البرامج السعاد ابناء 

شعبها.
عدد من املتصلني اهدوا مقدمة 
البرنامج النجمة هبة الدري العديد 
من باقات الورد وذلك في جتربتها 
األولى في التقدمي اإلذاعي عبر هذا 
البرنامج الذي يعده علي حيدر 
وخديجة دشتي ويخرجه نايف 
الكندري الذي أمتع املس���تمعني 
مبوسيقات جميلة تتماشى مع 

اجواء البرنامج.
الكثير من املش���اركني في 
برنامج »كنز FM« عبروا عن 
س���عادتهم لوج���ود مثل هذه 
 FM البرامج في محطة كويت
حيث انهم ش���كروا الشركات 

الراعية للبرنامج.

الدري اكثر من مرة في برنامجها 
املسابقاتي »كنز FM« في أولى 
حلقاته مساء امس األول وذلك 
لتحفيز مستمعي محطة كويت 

مفرح الشمري
»عطن���ي مس���چ.. اعطيك 
فلوس كاش من غير س���ؤال« 
النجمة هبة  هاجلملة كررتها 
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