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مسابقات »مارينا fm«.. معلومات وجوائز »غير« في شهر الخير
تقدم 4 برامج بعد اإلفطار إلرضاء جمهورها في رمضان

 عبدالحميد الخطيب
في الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون عن اإلبداع والتفرد فيما تقدمه وسائل 
 fm اإلعالم املختلفة خصوصا في ش����هر رمضان املبارك، استطاعت إذاعة مارينا
ان تبني عالقة متينة مع مس����تمعيها أساس����ها املهنية واإلخالص والثقة وانها 
غير في ش����هر اخلير، حيث ينتظر عش����اقها كل عام باقتها الرمضانية العامرة 
بكل ما هو مميز وش����يق والتي تندرج ضمن خطتها االحترافية إلرضاء طموح 

مستمعيها في كل مكان.
فم����ن خالل جهود مترابطة لكل العاملني فيها وفي مقدمتهم مديرها اإلعالمي 
طالل الياقوت تط����ورت احملطة واحتلت برامجها مكان����ة متقدمة متفوقة علي 
غيرها والس����يما ان ما تقدمه مبني على احترام املستمع ويؤكد ان »اإلبداع هو 

أساس العمل اإلذاعي«.
وانطالقا من هذه املكانة تبث »املارينا« 4 برامج مسابقات بعد اإلفطار دمجت 
خاللها املعلومة املفيدة مع اجلوائز القيمة وهي »اخلطر في اللتر« و»يا تفوز يا 

تلوز« و»احلجية وين« و»بووو«.
 »األنباء« تواجدت في س����تديو إذاعة »مارينا »fm« ورصدت اجواء البرامج 

األربعة فالي التفاصيل:

»الخطر في اللتر«

في أجواء تنافس����ية ينطلق في متام الثامنة مساء التحدي بني املذيع أسامة 
فودة وجمهور برنامج »اخلطر في اللتر« اعداد حسني دشتي واخراج »DJ7« الذي 
يعتمد على تركيز املتصل مع حوار عفوي يدور بينه وبني فودة الذي يعطيه حرفا 
هجائيا معينا ويطلب منه عدم ذكره اثناء حديثه معه ويجب على املتسابق ان 

يستكمل 60 ثانية دون ذكر هذا احلرف في كلمات احلوار ليتمكن من الفوز.
وقد عبر كل من أسامة فودة وحسني دشتي و»DJ7« عن سعادتهم باألصداء 
غير املسبوقة للبرنامج خصوصا ان »املارينا« ضمته لباقتها الرمضانية للنجاح 

الذي حققه قبل الشهر الكرمي متمنني ان يقدموا كل ما ينال رضاء اجلمهور.

»يا تفوز يا تلوز«

أما في التاس����عة مساء فينطلق املذيع املتألق محمد الدغيشم من خالل نقلة 
نوعية جديدة في مش����واره اإلعالمي مع املخرج املتميز ضياء املس����اعيد واملعد 
حسني دشتي وذلك في برنامج »يا تفوز يا تلوز« ليدخل في منافسة مع ذاكرة 
اجلمهور، من خالل 5 أسئلة يتوجب على املستمع تخزينها في ذاكرته واإلجابة 

عنها بعد ان تطرح جميعا عليه. 
وعن البرنامج قال الدغيش����م: هذا التعاون األول بيني وبني املساعيد »اللي 
سلخ جلدي« وجعلني اغير من اللون التراثي في التقدمي الى السرعة والتكتيك 
والفالش����ات اجلميلة، معتبرا ان »يا تفوز ياتلوز« جتربة مفيدة ويراهن عليه 

هذا العام.
واضاف: لقد بذلت »املارينا« جهدا كبيرا إلرضاء املس����تمعني فهي مثل علبة 

الشيكوالتة التي حتوي كل األنواع وعلى اجلمهور ان يختار ما يحب منها.
بدوره أكد املخرج ضياء املساعيد ان مسابقات »املارينا« في رمضان متابعة 
بشكل كبير ومالئمة للشهر الفضيل، ملمحا الى ان البرنامج يحمل تيمة جديدة 

على املستمع وفيه حتد وسرعة بديهة وقد رصدت له جوائز قيمة.
 من جانبه قال معد البرنامج حسني الشايع ان االتصاالت ممتازة مشددا على 
ان هدف ادارة املارينا هو رسم البسمة على شفاه مستمعيها في رمضان من خالل 

أفضل البرامج التي تقدم قيمة ومعلومة والتي رصدت لها جوائز قيمة.

»الحجية وين«

أم����ا فريق عمل برنام����ج »احلجية وين« املذيع علي جن����م وبوجندل واملعد 
واملخرج حمود عادل والذي يبث في العاشرة مساء فأكدوا ان البرنامج هو ثاني 
تعاون بينهم بعد تقدميهم ل� »جدر وغطاوي« العام املاضي، مؤكدين ان البرنامج 
فرض عليهم ان يدخل في سباق رمضان، والسيما ان احلجية ضاعت قبل حلول 
الش����هر الكرمي، ملمحني الى ان البرنام����ج يعتمد في كل حلقة على اتصاالت من 
احلجية تعطي خاللها معلومات عن مكان تواجدها وعلى املتصلني ان يتعرفوا 

أين مكان احلجية؟
وأوضحوا ان فكرة البرنامج مغايرة متاما ألي برنامج آخر ومناسبة ألجواء 
ش����هر رمضان ألنها تعتمد على قصة تش����ارك الناس في تغير في أحداثها من 
خالل األسئلة املباشرة وهو ما يشد املستمع مؤكدين ان البرنامج يشهد تواصال 

كبيرا.

»بووو«

ومع األمطار والرعد والبرق وأصوات احليوانات تسود ستديو »املارينا« 
أجواء من الرعب في احلادية عشرة مساء وذلك في برنامج »بووو« من تقدمي 
مايك امبلتع واعداد غنى اسماعيل واخراج صالح عبداهلل، والبرنامج يعتمد 
على إيحاء املس���تمع بأنه في بيت مسكون ويتم طرح سؤال عن شي داخل 
هذا البيت. وعن البرنامج أكد مقدمه مايك امبلتع ان »بووو« جتربة مختلفة 
على إذاعة »مارينا fm«« والسيما ان احملطة حريصة في كل عام على وجود 
ش���يء جديد ضمن خارطتها الرمضانية، مؤكدا ان ردة فعل اجلمهور كبيرة 
واالنطباع جميل ومبشر باخلير وقال: لدينا ضمن فقرات البرنامج معلومات 
عن شخصيات املشاهير في الوطن العربي والعالم وما الذي يرعبهم ونحضر 

ملفاجآت للجمهور العزيز.
أما املخرج صالح عبداهلل فقال: »املارينا« فاكهة رمضان ودائما برامجها في 
الص����دارة ومن خالل »بووو« خلقنا جوا مغايرا، واعتقد ان املس����تمعني أحبوه 
ألن����ه يحوي أجواء رعب فريدة من نوعها تتخللها أس����ئلة وبناء على اإلجابات 
الصحيحة يفوز املتصل بجوائز قيمة مشيرا الى ان البرنامج يشهد تفاعال كبيرا 

 »fm من قبل مستمعي »مارينا
أما املعدة غنى اسماعيل فعبرت عن سعادتها باألصداء الكبيرة ألولى جتاربها 
في اإلعداد مشيرة الى ان الفكرة جديدة وأبدع فيها املخرج صالح عبداهلل واملذيع 

مايك امبلتع الذي أضفى بأسلوبه جوا مرعبا زاد من تشويق البرنامج.

اإلعالمي طالل الياقوت

أسامة فودة مع املعد حسني الشايع واملخرج »DJ7«محمد الدغيشم »يا تفوز يا تلوز«

فريق عمل برنامج »احلجية وين«  ضياء املساعيد اثناء البرنامج

فريق »بووو« في ازياء مرعبةاملخرج صالح عبداهلل متوسطا املذيع مايك امبلتع واملعدة غنى اسماعيل

)كرم ذياب( استديو »املارينا« خلية نشاط   

مطرب منبطة چبده من التلفزيون 
الل���ي مو قاع���د يح���ط مقدمة احد 
اللي يغنيه���ا ويفكر  املسلس���الت 
انه يقاضي املنت���ج ألنه ضاع حقه 
باالنتشار مثل ما يقول.. ما دام اخذت 

فلوسك شتبي بعد؟!

ممثل���ة تعتق���د انها 
صارت جنمة هااليام ما 
ترد على االتصاالت بعد 
ما رزه���ا احد املخرجني 
في عملها االخير.. اهلل 

يرحم ايام زمان!

انتشار جنمة
مقدم برامج للحني مو 
راضي يطور من نفسه 
ويعتقد انه دمه خفيف 
وه���و ملي���ق، والدليل 
تعامله مع املستمعني.. 

اهلل يشفي!

مليق


