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خالد يوسف

املؤسسة تكرم وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

فرحة الفوز بجوائز املهرجان

البناي في استقبال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

مفرح الشمري
حقق����ت مؤسس����ة االنت����اج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية اجلائزتني 
الذهبية والفضية لبرامج البيئة 
في مهرجان اخلليج احلادي عشر 
الذي اختتم  لالذاعة والتلفزيون 
اعماله في املنامة منذ ايام قليلة.

وأكد املدير التنفيذي للمؤسسة 
عبداحملسن البناي ان هذا االجناز 
ما كان له ان يتحقق لوال منهجية 
االنتاج املتط����ورة التي تنتهجها 
املؤسسة بدعم من مجلس إدارتها 
النفط ووزير  وعلى رأسه وزير 
االع����الم رئي����س مجل����س ادارة 
العبداهلل  املؤسسة الشيخ أحمد 
األحمد الصب����اح، ورعاية وكيل 
وزارة اإلعالم عضو مجلس ادارة 
املؤسس����ة الش����يخ فيصل املالك 
الصب����اح ووزارات االعالم بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأشار البناي الى ان املؤسسة 
ش����اركت هذا العام في مس����ابقة 
برامج البيئة التلفزيونية لشركات 
ومؤسس����ات اإلنتاج اخلليجية 
والعربية. وقد حصدت املؤسسة 
اجلائزة الذهبية عن برنامج � املالذ 
اآلمن � وهو ضمن سلسلة اخلليج 
حضارة وبناء ومن اخراج الفنان 
حبيب حسني. كما فازت املؤسسة 
باجلائزة الفضية عن برنامج »كلنا 

معنيون«.
وعلق البناي بأن الفوز يدعونا 
إلى االعتزاز بإجنازات املؤسسة 
ومسيرتها التي تعبر عن مساحات 
من التميز والتفرد اإلعالمي الذي 
ابناء املنطقة  يجس����د طموحات 

بإعالم خليجي متميز.
الى  التنفيذي  املدير  وأش����ار 
مش����اركة املؤسس����ة في جميع 
انشطة املهرجان اعتبارا من سوق 

يوسف يلتقي بـ »السينمائيين«
القاهرة ـ سعيد محمود

يقيم املخرج السينمائي خالد يوسف لقاء حواريا مفتوحا مع 
اعضاء اجلمعية العمومية لنقابة املهن السينمائية، في إطار جولته 
االنتخابية للفوز مبنصب نقيب السينمائيني، حيث يتناقش يوسف 
مع السينمائيني حول برنامجه االنتخابي ويوضح رؤيته وأهدافه 
وما يجب أن تكون عليه النقابة في الفترة املقبلة. ومن املقرر ان 
يعقد اللقاء مبقر نقابة الصحافيني، ويحضره العديد من السينمائيني 
واملؤيدين خلالد يوسف في انتخابات نقابة املهن السينمائية والتي 
ستجرى يوم 21 اجلاري، وتشهد منافسة ساخنة بينه وبني املخرج 

علي بدرخان ومسعد فودة وشكري أبو عميرة.

)فريال حماد(أسرة البرنامج مع الزميل مفرح الشمري بعد نهاية حلقة »السحب«

بحضور مراقبين من »المالية« و»اإلعالن التجاري« بوزارة اإلعالم

العسيري يفوز بـ »شفر« ألو فبراير الثانية
مفرح الشمري

فاز املس����تمع علي العس�يري ب� 
»شفر« البرنامج اليومي »ألبو فبراير« 
الثانية بعدما حالفه احلظ بالسحب 
االسبوعي عند فرز األرقام عن طريق 
»الكمبيوتر« بحضور مراقبني من 
»املالية« و»اإلعالن التجاري« بوزارة 
اإلعالم وأسرة البرنامج علي حيدر 
وأحمد املوسوي وحنان جابر ونايف 
الكندري ورامي الش����عار ومحمود 
ال����ى »األنباء«  عطي����ة، باإلضافة 
لكونه����ا الراعي اإلعالمي احلصري 
له����ذا البرنامج الت����ي ترعاه »زين 
ومنتزه خليفة الس����ياحي وسوكر 
واملنار كلينك واتيليه مودا ستايل 
ومعهد كراون ب����الزا الصحي وايه 
ون لتأجير السيارات وشركة كون 
سبت للهواتف وصالون كنور كت« 

باإلضافة الى »ميديا فون بلس«.

جهد مبذول

اجلهد املبذول من »الذيب« أحمد 
املوسوي في استقطاب املستمعني 
وخصوصا مشتركي »زين« للمشاركة 
في فقرات البرنامج يستحق الشكر 
والثناء، خاصة ان هذا اجلهد شعر به 
مستمعو »كويت FM« الذين يثنون 
كثيرا على اسلوب »الذيب« في طرح 
أسئلته عليهم بخفة دمه املعهودة.

أين يقع برج ايڤل؟
أ ـ باريس
ب ـ روما

ج ـ اجنلترا

في اختتام مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون الحادي عشر

»البرامجي المشترك« تحصد ذهبية وفضية »البيئة«

بوزارة الثقافة واالعالم على رأسها 
وزيرة الثقافة واإلعالم د.مي بنت 
محمد آل خليفة وفريقها املتميز من 
صفوة الكوادر االعالمية والفنية 
وحس����ن الضيافة والتنظيم مما 
كان له ابعد االثر في جناح ومتيز 
هذا امللتقى الذي اكد بأن امللتقى 
التلفزيوني االهم على املستويني 

اخلليجي والعربي.

املشتركة والتي تؤمن للمؤسسة 
انطالقة دولية.

واشاد عبداحملسن البناي بجهاز 
اذاعة وتلفزي����ون اخلليج وعلى 
رأسه مديره التنفيذي د.عبداهلل ابو 
راس للمستوى الرفيع من االعداد 

والتحضير والبرمجة.
كما اشاد بالدور املتميز الذي 
قامت به مملكة البحرين متمثلة 

من الندوات التي اقامها املهرجان 
ومنها ندوة برامج األطفال � وندوة 
احل����وار مع س����وق كان الدولية 
للتلفزيون � التي شارك بها مدير 
سوق كان الدولية تيد باركوس. 
والذي اشاد مبشاركة املؤسسة في 
عدد من الدورات املاضية من سوق 
كان والت����ي تكللت بعقد عدد من 
اتفاقيات االنتاج لعدد من املشاريع 

املهرجان من خالل معرض متميز 
حظى باهتمام وتقدير املشاركني 
وق����دم خالله مناذج م����ن أعمال 
املؤسسة احلديثة كما مت من خالله 
التفاوض على بيع وتسويق عدد 
من النتاج����ات احلديثة لعدد من 

الفضائيات العربية.
وفي تصريحه أشار البناي الى 
ان املؤسسة شاركت ايضا في عدد 


