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 مشعل معرفي

 املذيع احمد املوسوي مع املشرف العام علي حيدر في البرنامج  

 ..ومع مشاعل الزنكوي في البرنامج

 مشعل مع زهرة الخرجي

 (فريال حماد)

 عدد حجات الرسول ژ؟
  أ – ٣ حجات
  ب – حجتان

  ج – حجة واحدة 

 جوائز السؤال اليومي
  

  خصصت اسرة البرنامج جوائز قيمة للسؤال اليومي 
عبارة عن اجهزة «بالك بيري» و«آي فون» وشاليهات ملكية 
مقدمة من «منتزه خليفة السياحي» باالضافة الى العديد 

من اجلوائز املالية املقدمة من «ميديا فون بلس». 

 «FM طب وتخّير» يوميًا على «كويت» 
 مشعل معرفي:   طوال أيام العيد

  «فن زوو» خطوة إيجابية  
في مشواري اإلعالمي

 عبدالحميد الخطيب
  اكد املذيع املتميز مشعل معرفي 
ان ادارة قناة «فنون» تدعمه وتوفر 
له جميع سبل النجاح في مشواره 
االعالمي، مشددا على ان برنامج «فن 
زوو» يرضي طموحه كمذيع، السيما 

انه يحظى بنسبة مشاهدة عالية.
  واضاف في تصريح لـ «األنباء» 
انه يسعى الى حتقيق هدفه من املجال 
االعالمي من خـــالل تصديه لتقدمي 
برامج مختلفة تتناول جوانب متعددة 
تهم املشاهدين، وقال: احرص على 
االطالع املستمر وتطوير ادواتي حتى 
اكون على قدر املسؤولية اذا تصديت 

لتقدمي اي برنامج وفي اي مجال.
  وعن «فـــن زوو» اشـــار الى ان 
البرنامـــج منوع وفكرتـــه جديدة 
تعتمد على وجود ضيف من الوسط 
الفني واالعالم في حديقة احليوان 
يطلب منه رعايـــة احد احليوانات 
من خالل ســـحب بطاقة من خمس 
بطاقات والتي حتدد نوع احليوان 

الذي ســـيرعاه سواء عبر حتضير 
الطعام له او تقدميـــه، ملمحا الى 
انه متـــت مراعاة معايير األمان في 
البرنامج خصوصا اذا كان من حظ 
الضيـــف رعاية االســـد مثال حيث 
يتم تخديره حتى ال يتعرض احد 
لالذى، والبد من وجود املشرف على 
هذا احليوان لضمان اقصى درجات 

السالمة.
  وزاد: نحن نقدم معلومات مفيدة 
وال نتطـــرق ألي حـــوار عن عمل 
الضيف، حيـــث ان االهتمام االول 
واالخيـــر يكون بتقـــدمي معلومة 
ملشاهدي «فنون» عن احليوان وكيف 

يعيش ويأكل وغيرها.
  وعن اصداء البرنامج قال: «فن 
زوو» خطوة ايجابية في مشواري 
االعالمي واجلميع يثني على فكرته، 
ووجه شكره الى جميع فريق العمل 
الذي ذلل جميع العقبات حتى خرجت 
احللقـــات بالصـــورة التي ارضت 

جمهور «فنون». 

 مفرح الشمري
  اكد املشــــرف العام على برنامج 
املسابقات «طب وتخيّ ر» علي حيدر 
ان حلقات البرنامج املقبلة ســــتبث 
يوميا بدال من اســــبوعيا عبر اثير 
موجات كويت FM وذلك طوال ايام 
عيد االضحى املبارك وااليام التي تليها 
حيث جهزت اسرة البرنامج العديد 
من املفاجآت اجلميلة للمســــتمعني 
الذين سيحالفهم احلظ بالظهور على 
الهواء للفوز بجوائز البرنامج التي 
تصل قيمتها الــــى أكثر من مليون 
دوالر مقدمة من الشركات الوطنية 
الراعية للبرنامج وهي «األنبـــاء» 
و «زين»، «كوالتــــي نت»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «اطياب املرشود»، 
«معهد كراون بالزا الصحي»، «اجلوثن 
غاليــــري»، «اكادمييــــة اجلوثن»، 
«ليموزين اخلرينج»، باالضافة الى 
املنفذة  بلــــس» اجلهة  «ميديا فون 

للبرنامج.
  واضاف حيدر ان هناك ســــؤاال 
يوميا سينشــــر في «األنباء» يتيح 
جلميع املستمعني والقراء املشاركة 
فيه سواء كانوا من عمالء «زين» أو 
«الوطنية» خصصت له جوائز قيمة 
حيث سيختار الفائز في االجابة على 
هذا السؤال بعد احتساب الوقت الذي 
اســــتغرقه لالجابة عليه، وبالتالي 
سيختار االسرع من بني املشاركني. 
واشار الى ان مخرج البرنامج سعود 
املسفر سيبث العديد من املقطوعات 
املوسيقية التي تتماشى مع اجواء 
العيــــد وذلك ملشــــاركة مســــتمعي 
البرنامج فرحتهم في هذه املناسبة 
السعيدة، مشيرا ان الهدف من ايجاد 
«طب وتخير» هو رســــم االبتسامة 
 «FM على شفاه مســــتمعي «كويت
التي وفرت جميع الوسائل الجناح 
البرنامج الذي حقق حتى هذه اللحظة 
نسبة كبيرة من االتصاالت. بدوره، 
طالب املذيع النشط احمد املوسوي 
جميع املستمعني لالستفادة من بث 
للفــــوز بجوائزه،  البرنامج يوميا 
خاصة وان طريقة املشاركة فيه باتت 
معروفة للجميع، متمنيا احلظ السعيد 

.FM جلميع مستمعي كويت
القلبية    وبعث املوسوي تهانيه 
إلى جميع املستمعني مبناسبة حلول 

عيد االضحى املبارك.

 يبث برعاية «األنباء» و «زين» وعدد من الشركات الوطنية
 أكد أن «فنون» توفر له جميع سبل النجاح
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