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فايز بن دمخ

نوار احلمد

مهرجان »صاللة 2009« يجمع تلفزيوني »رواسي« و»عمان«

اعلن رئيس مجلس ادارة 
تلفزيون رواسي االعالمي فايز 
بن دم���خ عن توقيع اتفاقية 
تعاون مشترك مع تلفزيون 
سلطنة عمان وذلك للمشاركة 
في نقل وتغطي���ة وتنظيم 
االمسيات الشعرية في مهرجان 
صاللة السياحي 2009، وقال 
بن دمخ في تصريح صحافي 
ان التعاون مع تلفزيون بحجم 
العماني  التلفزيون  ومكانة 
التعاون  وكذل���ك طبيع���ة 
يؤكد ان تلفزيون رواس���ي 
يس���ير على نهجه املعروف 
امل���وروث االدبي  في خدمة 
والتراثي في اخلليج والوطن 
العرب���ي ويعكس متاما ثقة 
التلفزيون  املس���ؤولني في 
العمان���ي والقائم���ني على 
مهرجان صاللة في التعاون 
الكلي مع تلفزيون رواس���ي 
في تنظيم االمسيات الشعرية 
وعددها اربع امسيات يشارك 
في احيائها ثمانية شعراء من 

اخلليج تنظيما مشتركا.
واضاف: بال ش���ك يعتبر 
مهرجان صاللة من املهرجانات 
العريقة في املنطقة وبالتالي 
ف���ان املس���ؤولية في ظهور 
االمس���يات الش���عرية التي 

حتظى مبتابعة غير مسبوقة 
في املنطقة ستكون مسؤولية 
مضاعفة السيما على صعيد 
االسماء املرشحة للمشاركة 
في االمسيات حيث يتم حاليا 
وبالتعاون مع املشرفني عليها 
البحث عن اطر جديد وفاعلة 
في اختيار الشعراء حتى تظهر 
الدورة اجلديدة بشكل مختلف 
ومغاير عن الدورات املاضية 
وهذا ما ملسناه في اجتماعاتنا 
حيث التقينا في الكثير من 

النقاط املشتركة.
واوض���ح ب���ن دم���خ ان 
التعاون اس���فر عن ان يتم 
ترش���يح مذيع من تلفزيون 
عم���ان وآخر من رواس���ي 
وس���تمثل تلفزيون رواسي 
املذيعة نوار احلمد التي تألقت 
في تقدمي النسخة الثانية من 
برنامج شاعر العرب وهو ما 
وجد استحسانا لدى القائمني 
على مهرجان صاللة خاصة 
ان احلمد تعتبر من االسماء 
الصاعدة بقوة في عالم االعالم 
نظرا ملا تتمتع به من امكانيات 
كبيرة وخبرة ال بأس بها في 
عالم الش���عر اكتسبتها من 
تقدميها للنسخة الثانية من 

برنامج شاعر العرب.

تنظيم ونقل األمسيات الشعرية والتقديم للمذيعة نوار الحمد
دينا 
تودع

 األشرار
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