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..معتز شفيق يتسلم جائزته

)فريال حماد(الثنائي هبة الدري وأحمد املوسوي

الفائزة شروق بورحمة مع ممثلة »زين« هند املانع وعلي حيدر سامي ماضي يسلم أحد الفائزين مفتاح الهوندا

ممثلة »زين« هند املانع تسلم وليد اجلطيلي الـ »لكزس« بحضور علي حيدر املشرف العام علي حيدر

»كنز FM« يسّلم وليد الجطيلي الـ »لكزس«
مفرح الشمري

الســـيارة الـ »لكزس« حلم مشتركي 
برنامج املسابقات كنز Fm الذي كان يبث 
طيلة ايام شهر رمضان وعيد الفطر على 
اثير محطة »كويت Fm« مت تســـليمها 
لصاحب احلظ الســـعيد وليد اجلطيلي 
بحضور ممثلة »زين« هند املانع ومدير 
إدارة التسويق وحتديث املنتج في »ميديا 
فون بلس« علي حيدر وذلك االســـبوع 
املاضي، حيث عبر اجلطيلي لـ »األنباء« 
عن ســـعادته بالفوز بجائزة البرنامج 
الكبرى خاصة انه كان من متابعيه منذ 
بثه على اثير محطة كويت Fm متمنيا 
جلميع مســـتمعي احملطـــة وخصوصا 
مشتركي »زين« الفوز في دورات البرنامج 

املقبلة.
ومن جانبه أكد مدير إدارة التسويق 
بـ »ميديا فون بلس« واملشرف العام على 
البرنامج علي حيدر ان عدد الفائزين وصل 
الى 5000 فائز بتكلفة جتاوزت املليون 
ونصف املليون دوالر، مقدمة من الشركات 
الراعية للبرنامج »زين«، »األنباء«، »كون 
سبت للهواتف«، »اتيليه مودا ستايل«، 
»كوالتي نت«، »شركة البترول الوطنية«، 
الســـياحي«، »أطياب  »منتزه خليفـــة 
املرشود«، »ون ايه لتأجير السيارات«، 
»ميديا فون بلس« وغيرها من الشركات 
التي كانت حريصة للمشـــاركة في هذا 
البرنامج الذي تصدت لتقدميه النجمة 
املتألقة هبة الدري طيلة ايام شهر رمضان 
بينما حلقات العيد تصدى لتقدميها املذيع 

املتألق أحمد املوسوي.
وأضاف: هلل احلمد مت تسليم السيارة 
الـ »لكزس« للمستمع وليد اجلطيلي الذي 
فاز بها بحضور ممثلة »زين« هند املانع 
باإلضافة إلى تسليم اربع سيارات هوندا 
للفائزين بها وهم علي يوســـف، معتز 
شفيق، شامة الزعبي، شروق بورحمة، 
الذين عبروا عن ســـعادتهم لهذا الفوز 
خاصة انها املرة األولى التي تكون فيها 
أربع سيارات في السحوبات االسبوعية 

ببرنامج إذاعي.
 »Fm واشار حيدر الى ان جوائز »كنز
في هذا العام كانت متنوعة وكانت تواكب 
عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، مشيرا 
إلى أنه مت توزيع العديد من اجهزة الالب 
تـــوب والبالك بيري الذي كان الشـــغل 
الشاغل ملستمعي »كنز Fm« وخصوصا 
مشتركي »زين« الن البرنامج موجه لهم، 

باإلضافة الى ساعات االملاس التي قدمتها 
»األنباء« للفائزين في السؤال اليومي.

واختتـــم حيدر حديثه لــــ »األنباء« 
بتوجيه الشكر للنجمة هبة الدري التي 
كانـــت بالفعل »فراشـــة االعالم« وذلك 
التقدمي االذاعي للمرة  خلوضها جتربة 

األولى فاســـتطاعت بعفويتها أن تكون 
مميزة عند اجلميع والشـــكر موصول 
للمذيع احمد املوســـوي الذي تألق في 
تقدمي حلقات العيد باســـلوبه العفوي 
البعيد عن التصنع ولوزارة اإلعالم ممثلة 
في وكيل االذاعة خالد العنزي الذي لم 

يتأخر عن تقدمي اي مساندة الجناح هذا 
البرنامج، كما وجه شكره ملخرج البرنامج 
نايف الكندري ومراقبة احملطة خديجة 
دشتي وجلريدة »األنباء« ولكل من ساهم 
في اجناح هذا البرنامج الذي حقق نسبة 

كبيرة من املستمعني.

بحضور »زين« و»األنباء« و»ميديا فون« 

5000 فائـز في البرنامـج بتكلفة تجـاوزت المليون ونصـف المليون دوالر


