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»كنز FM« اإلذاعي يسّلم »سياراته« للفائزين بها

أم جراح تتسلم املفتاح من املشرف العام للبرنامج علي حيدر املستمعة منيرة الصانع وابنها يتسلمان مفتاح السيارة من مدير معرض املال غسان برجي

بحضور المشرف العام للبرنامج علي حيدر

خالد السويدان
اعتمد الوكيل املساعد لش���ؤون اإلذاعة خالد العنزي الدورة اجلديدة لبرامج محطة 
الغناء العربي لش���هور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والتي تتضمن مجموعة من البرامج 
اإلذاعية الغنائية والتي حتوي كما هائال من اإلبداع في أفكار البرامج املشوقة للمستمع 
حيث س���تتضمن الدورة 4 برامج على مدار األسبوع، 3 منها تسجيلية وبرنامج واحد 
على الهواء مباش���رة وس���تكون البداية من خالل برنامج »األلبوم األول« اعداد ماجدة 
س���ليمان وماجد املهنا وتقدمي مشعل الزمانان واخراج بدر الصوله ويذاع كل اثنني من 
10 – 11 مساء واالعادة اخلميس من 1 – 2 ظهرا ويتكلم عن أول ألبوم لكل فنان حيث مت 

التطرق إليه في احللقات.
أما البرنامج الثاني فهو »النجوم تغني« اعداد مشاري الفليج وفهد املنصور وتقدمي 
حنان حمود واخراج طارق الفيلكاوي ويذاع كل ثالثاء من 10 – 11 م������ساء واالع�����ادة 
الس���بت 1- 2 ظهرا والبرنامج الثالث من تقدمي د.يوس���ف الرش���يد وإعداده مع حمود 
املطي���ري ويتصدى إلخراجه فراس آل بن علي وي���ذاع اخلميس من 10 – 11 م واإلعادة 

االثنني من 1 – 2 ظهرا.
أما البرنامج الذي يبث على الهواء مباش���رة كل جمعة وس���بت من 9 – 10 مساء فهو 
»حفالت غنائية« اعداد عواطف عبدالعزيز وشيماء مبارك واخراج عبداحملسن البلوشي، 
ويعتبر هذا البرنامج حلقة وصل مع املستمعني النخبة حيث يلبي طلباتهم من األغاني التي 

يرغبون بسماعها سواء بأصوات الفنانني أنفسهم أو بأصوات من تغنى بأغانيهم.

برامج غنائية على مدار األسبوع

»األلبوم األول« في محطة الغناء العربي

الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة خالد العنزي

مفرح الشمري
سيارات ال� »تشارجر« التي كانت حلم 
مشتركي برنامج املسابقات اإلذاعي »كنز 
FM« ال���ذي بث على أثير محطة »كويت 
FM« في ش���هر رمضان املاضي برعاية 
»األنباء« و»زين« وعدد من الش���ركات 
الوطنية التي حرصت على املشاركة فيه 
مت تسليمها للفائزين بها االسبوع املاضي 
العام للبرنامج  وذلك بحضور املشرف 
علي حيدر ومدير معرض سيارات املال 
غسان برجي، والفائزون بالسيارات هم: 
محمدفرج صالح ومنيرة الصانع وجراح 

خالد وصالح الباطني وبدر السبيعي.
من جانبه، أكد املشرف العام لبرنامج 
»كن���ز FM« علي حيدر ل���� »األنباء« ان 
البرنامج ه���ذا العام حقق جناحا مذهال 
عند املستمعني، حيث بلغت تكلفة جوائزه 
الراعية  مليوني دوالر مقدمة الشركات 
للبرنامج وهي »زين« و»األنباء« و»منتزه 
خليفة الس���ياحي« و»أطياب املرشود« 

و»اركوبالينو« و»فروت بوكيه رفلكشن« 
باإلضافة الى مطاعم فندق كراون بالزا 

بجميع أنواعها ومعهده الصحي.
وأشار إلى ان التعاون مستمر مع وزارة 
اإلعالم متمثلة في محطة »كويت FM« التي 
قدمت جميع التسهيالت للبرنامج هذا العام 
واألعوام السابقة، مشيرا الى ان مراقبة 
احملطة خديجة دشتي كانت حريصة على 
ان يكون هذا البرنامج من البرامج املميزة، 
وذلك بعد نسبة االتصاالت الكثيرة من 
املستمعني للمشاركة في فقراته، خاصة 

انه موجه فقط لعمالء »زين«.
واختت���م حيدر حديثه ل���� »األنباء« 
بتوجيه الشكر الى طاقم البرنامج املذيع 
أحمد املوسوي واملخرج نايف الكندري 
والى منس���قي االتص���االت جميل اقبال 
ومحمود عطية ورامي الشعار وواصل 
شكره ل� »األنباء« على تغطيتها املميزة 
التي كانت لها األثر الطيب في جناح هذا 

البرنامج.
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