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برعاية الخليفة وحضور خورشيد وعدد من الفنانين واإلعالميين

»مونديال كافيه« ينقل أجواء كأس العالم إلى شاشة »الراي« إلمتاع المشاهدين

مدير عام التسويق واإلعالن في تلفزيون الراي رميون صوما ومدير عام »درة الروضان« ثامر مطر

يقام في الفترة من 20 إلى 24 الجاري وينقل على الهواء مباشرة عبر كل محطات التلفزيون العربية

»بورت غالب« تتألق إلستضافة مهرجان األغنية العربية الـ 15

لجنة على مسـتوى عال لتحكيم المسـابقة الرسـمية بيـن 16 مطربـًا ومطربة عرب
يفتتـح  المصـري  اإلعـام  وزيـر 
المهرجـان الضخم بحضـور عربي مميز
إعجـاب كبير بـ »بـورت غالب« من 
جانب اللجنـة المنظمة العليا للمهرجان

أنغام جنمة حفل اخلتامشعار املهرجان

العربية املعاصرة« ويش���ارك 
فيها من مصر كل من املوسيقار 
محمد سلطان والشاعر جمال 
بخيت ومن املغرب أحمد عبدون 
السيد  البحرين د.جمال  ومن 
ويديرها د.عادل معاطي عضو 

اللجنة العليا للمهرجان.
أما حفل اخلتام مس���اء 24 
اجلاري فيتك���ون من فقرتني 
األولى هي أغني���ات املطربني 
واملطربات العرب من 16 دولة 
عربية املشاركني في املسابقة 
الرس���مية وفي الفقرة الثانية 
حتيي جنمة املهرجان املطربة 
أنغام احلفل اخلتامي مبشاركة 

فرقة وليد فايد املوسيقية.
وقد ق���ام وفد م���ن احتاد 
اذاعات الدول العربية واحتاد 
االذاع���ة والتلفزيون املصري 
بزيارة »بورت غالب« األسبوع 
املاضي للتعرف على ترتيبات 
استضافة هذا املهرجان الضخم 
في هذه البقعة الس���احرة من 
أرض مصر. وصرح عبداملؤمن 
األوراوي من املغ���رب بأن ما 
شاهده في »بورت غالب« كان 
مفاجأة سارة بالنسبة اليه حيث 
لم يتوقع أن يشاهد هذه املدينة 
الكبيرة  الرائعة واالمكان���ات 
املتوافرة فيها كما أبدى إعجابه الشديد بالقاعة الكبرى لالحتفاالت 
التي قال انه يعتبرها احدى كبرى القاعات في الشرق األوسط وليس 

في مصر وحدها. 
واضاف األوراوي انه ينتظر مهرجان األغنية العربية بفارغ الصبر 
حتى تشاهد اجلماهير العربية عبر محطات تلفزيون الدول االعضاء 

في االحتاد هذه البقعة اجلميلة من مصر العربية.

ومت االتفاق على ان تكون املطربة آمال ماهر هي ضيفة ش���رف 
املهرجان وجنمة حفل االفتتاح ومعها املطرب خالد سليم باالشتراك مع 
الفرقة املوسيقية بقيادة د.خالد فؤاد الذي سيتولى تدريب كل املطربني 
واملطربات العرب في املسابقة الرسمية. وسيتم نقل احلفل على الهواء 
مباشرة الى كل تلفزيونات الدول العربية من الهيئات أعضاء احتاد 
اذاعات الدول العربية، كذلك سيتم نقل ندوة كبرى بعنوان »األغنية 

مطربون ومطربات من نحو 16 دولة عربية في مسابقة رسمية على 
امليكروفون الذهبي من خالل جلنة حتكيم عربية على مستوى عال 
تضم كال من عبداحلكيم بلقايد من تونس وناصر الصالح من السعودية 
ويوس���ف طاقش من فلسطني ود.فتح اهلل احمد من العراق وحلمي 
بكر من مصر. وستمنح اللجنة جائزة امليكروفون الذهبي لألغنية 

الفائزة الى جانب جوائز مالية ألحسن شاعر وأحسن ملحن.

يستضيف منتجع بورت 
غالب مبدينة مرسى علم على 
ساحل البحر األحمر مهرجان 
األغنية العربية اخلامس عشر 
الذي ينظمه احتاد اذاعات الدول 
العربية باالشتراك مع احتاد 
االذاع���ة والتلفزيون املصري 
خالل الفترة م���ن 20 إلى 24 
اجلاري، وعلى مدى االسبوعني 
املاضيني وبناء على توجيهات 
م.أسامة الشيخ رئيس مجلس 
أمناء احتاد االذاعة والتلفزيون 
املصري وصالح الدين معاوي 
مدير عام احتاد اذاعات الدول 
العربي���ة أمني ع���ام املهرجان 
عقدت مجموعة من االجتماعات 
املطول���ة بني اللجن���ة العليا 
املنظمة للمهرجان برئاسة نادية 
حليم رئيس التلفزيون املصري 
وعضوية كل من انتصار شلبي 
رئيس االذاعة املصرية ود.عادل 
معاطي وكي���ل وزارة اإلعالم 
ورئيس ادارة القنوات احمللية 
من جه���ة وبني حامد عزالدين 
مدير عام وكالة األخبار العربية 
ممثال إعالميا ع���ن م.ابراهيم 
صالح نائب رئيس مجموعة 
اخلرافي للنش���اط الصناعي 
مبصر واألنشطة االستثمارية 

مبرسى علم لوضع اخلطط التنفيذية لهذا املهرجان الذي يتم تنظيمه 
في مصر للمرة األولى وكان آخر مهرجانني عقدا في املغرب واجلزائر 
على الترتيب. وقامت اإلعالمية الكبيرة راوية راش���د رئيسة ادارة 
العالقات الدولية باحتاد االذاعة والتلفزيون وعبداملؤمن األوراوي 
نائب مدير عام احتاد االذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع املسؤولني في 
»بورت غالب« لوضع اخلطط التفصيلية للمهرجان الذي يشارك فيه 

آمال ماهر حتيي االفتتاح

)متين غوزال(الزميل عبداحلميد اخلطيب متوسطا الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ومحمد خورشيد وعبدالعزيز النبهان اثناء املؤمتر الصحافي

عبدالحميد الخطيب
ش���كل ومضمون جديدان 
باق���ة »الراي«  الى  يضاف���ان 
التلفزيونية المتاع اجلمهور 
العاش���ق لكرة القدم وذلك من 
خالل برنامج »مونديال كافيه« 
ال���ذي س���يعرض متزامنا مع 
بطولة كاس العالم لكرة القدم 
في جنوب افريقيا، هذا ما اكده 
البرنامج في  القائمون عل���ى 
املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء 
العاملية في  امس االول بقاعة 
االكوابارك لالعالن عن انطالقة 
البرنامج عبر شاشة »الراي« 
حتت رعاية وحضور الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة الصباح 
ومدير عام وعضو مجلس ادارة 
االكواب���ارك محمد خورش���يد 
املذيع  البرنامج  ومذيع ومعد 
عبدالعزيز النبهان ومدير عام 
التسويق واالعالن في تلفزيون 
رميون صوما ومدير شركة درة 
الروضان ثامر مطر وعدد من 

الفنانني واالعالميني.

افكار جديدة

في بداية املؤمتر اثنى الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة على جهود 
االكواب���ارك وتبنيه���ا لالفكار 
اجلديدة مؤك���دا ان »مونديال 
كافيه« برنامج فريد من نوعه 
ويحمل طموحا شبابيا كويتيا 
متمثال في املذيع النبهان الذي 
ميتاز بقدرة عالية على جذب 
التلقائي  اجلمهور باس���لوبه 
اجلميل، مشيرا الى انه يسعد 
عندما يرى موهبة تريد تقدمي 
كل ما من ش���أنه اظهار اس���م 

الكويت بصورة مشرفة.
واضاف: لقد تشرفت بتعاوني 
مع امللحن���ة املبدعة نياف من 
خالل مقدم���ة البرنامج والتي 
سيغنيها فريق كورال بحيث 
تتناسب مع اجواء املونديال، 
واعتقد انها ستحظى باعجاب 
الناس عند بثها مع البرنامج، 
متمنيا ان يكون هناك تعاون 

معها في املستقبل.

أعمال درامية

واشار اخلليفة ان لكل مقدمة 
غنائية جوها اخلاص لذلك يرى 
ان كلمات مقدمة البرامج تختلف 
عن املسلس���الت خصوصا ان 

سنعيش معهم اجواء املنافسة 
والبطول���ة طوال ش���هر كامل 
وامتنى ان نكون عند حس���ن 
ظن مشاهدي »الراي« وان نقدم 

لهم ما يرضيهم.
بدوره قال م�����دير عام شركة 
ان  الروض���ان ثامر مطر  درة 
الت����ذاكر ستكون 5  اس���عار 
دنانير للفرد الواحد متضمنة 
البوفيه واملشروبات بكل انواعها 
متمني���ا ان يش���اهد اجلمهور 
املباريات وان يس���تمتعوا من 
خالل االجواء التي اعدت لهذه 

املناسبة.
ف���ي نهاية املؤمتر ش�����كر 
كل من الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليفة ومدي���ر عام وعضو 
مجلس ادارة االكوابارك محمد 
خورش���يد واملذيع عبدالعزيز 
النبه���ان احلض���ور واعدين 
مبفاجآت متعددة س���تبدأ من 
املقبل جلمهور  يوم اجلمع���ة 

قاعة العاملية.

املوندي���ال« وس���يتم خاللها 
اس���تضافة جنم ف���ي الفن او 
االع���الم او الرياضة أو غيرها 
كذلك لدينا فقرة »توقعات عبر 
املنتديات الرياضية« الذين لهم 
نصيب االس���د ف���ي البرنامج 
وهن���اك مفاجآت م���ع االدوار 

النهائية للمونديال.
وتابع: »مونديال كافيه« اول 
برنامج رياضي على »الراي« 
وامتني يك���ون تعاوني معها 
مستمرا في املستقبل فهي قناة 
لها جمهورها الكبير كما ان بها 
ادارة واعية لكل ما من شأنه ان 

يفيد املشاهدين. 

جوائز

واس���تطرد: ان استضافة 
جنوم الفن واالعالم والرياضيني 
وغيرهم في البرنامج ملشاهدة 
ردة فعله���م وسيش���اركون 
اجلمه���ور في قاع���ة العاملية 
باجلوائ���ز وتوزيعه���ا حيث 

حيث سيتناول املباراة االقوى 
ويتضم���ن مجموع���ة فقرات 
منها فقرة »التوقعات« وفيها 
جوائز للتوقع الصحيح لنتيجة 
املب���اراة والفقرة الثانية »ردة 
فعل اجلمهور« اما بني الشوطني 
فس���يكون هناك فقرة »ضيف 

شاركوا في اعمال درامية لشهر 
رمضان املقبل وكذلك اعالميون 
ورياضي���ون وغيره���م ممن 

يعشقون كرة القدم.
 ملمحا الى ان توقيت عرض 
البرنامج س���يكون يوميا من 
الساعة ال� 2 ظهرا وهو مسجل 

الى املؤمتر. 
البرنامج  واضاف ان فكرة 
تعتم���د على عدة فقرات، منها 
اس���تضافة لبع���ض جن���وم 
الفنية ومنهم داود  الس���احة 
حس���ني وش���عبوال ومشعل 
ميامي وعدد من الفنانني الذين 

مديره العام يوسف اجلالهمة 
 على دعمه له واعطائه الفرصة 
للق���اء جمهوره عبر شاش���ة 
»الراي« االكثر مشاهدة عربيا 
ال���ى رميون  ووصل الش���كر 
صوما مدير التسويق واالعالن 
بتلفزيون »الراي« على حضوره 

االعمال الدرامي���ة حتتاج الى 
قصيدة على شكل قصة بعكس 
البرامج الت���ي يجب ان تكون 

كلماتها خفيفة وسريعة.
من جانبه اكد محمد خورشيد 
ان االكوابارك استعدت الستقبال 
البرنامج وجمهوره ووفرت كل 
سبل الراحة داخل قاعة العاملية 
من خ���الل اج���واء مونديالية 
رائعة حيث سيعيش جمهور 
البرنامج اجواء املباريات وكأنهم 
في جنوب افريقيا، مشيرا الى 
انه دائما م���ع االفكار اجلديدة 
واعجبته فكرة »مونديال كافيه« 
والذي س���يجعل احلاضرين 
بالقاعة يعيشون اجواء املونديال 
احلقيقية مع توفير جوائز قيمة 

لهم طوال البطولة. 

تعاون

اما املذيع عبدالعزيز النبهان 
فعبر عن س���عادته بالتعاون 
مع تلفزيون »الراي« وش���كر 

عبدالعزيز النبهانجانب من احلضور الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة


