
الثالثاء 27 اكتوبر 2009   31فنون

سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي والزميل مفرح الشمري مع معدة البرنامج د. نرمني احلوطي واملذيعة هدى الفهد

صالح بعد اعالن النتيجة وخروجه من البرنامج فوق اكتاف زمالئه مودعا اجلمهور

بلبل اخلليج نبيل شعيل يغني اثناء البرامي الثالث في برنامج »جنم اخلليج«

الشيخ دعيج اخلليفة

»أصل الحكاية« يسّلط الضوء 
على كليب قصيدة »األم«

خالد حسين
استضافت اسرة »اصل احلكاية« في قاعة 
»الزمردة« سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي 
العنزي والزميل مفرح الشمري، وذلك لتسليط 
الضوء على كليب قصيدة »األم« والذي مت 
تصويره االس���بوع املاضي في دار الرعاية 
االجتماعية بدعم من الشاعر الشيخ صباح 
الناصر »الصريح« ومبشاركة انسانية جميلة 
من ملكة جمال االعالميات العرب حليمة بولند 
التي قامت بتجس���يد دور »األم« دراميا من 

خالل كاميرا املخرج مناف عبدال.
س����فير املعاقني العنزي حتدث عن مولد 
هذه القصيدة بإس����هاب من خالل رده على 
أسئلة مذيعة البرنامج هدى الفهد كما حتدث 
الزميل مفرح الشمري بصفته مشرف عام هذا 
العمل عن دعم الشاعر الشيخ صباح الناصر 
الس����ندريال  أداء  الصباح »الصريح« وعن 
حليمة بولند اجلميل، وتبث هذه احللقة يوم 
الثالث����اء املقبل الذي يصادف اليوم العاملي 
للمعاقني على شاش����ة الفضائية الكويتية 
والقناة االولى، والبرنامج من إعداد الزميلة 
د.نرمني احلوطي وتقدمي هدى الفهد واخراج 

خالد الهنيدي.
اجلدير بالذكر ان ضيف حلقة الليلة الشاعر 
الش���يخ دعيج اخلليفة، حيث يتحدث عن 
مش���واره اإلعالمي والشعري وأهم املراحل 

التي مر بها.

يستضيف في حلقته الليلة دعيج الخليفة

نبيل شعيل في »نجم الخليج«: جميعكم يمتلك الموهبة
عبدالحميد الخطيب ـ ندى سعيد

»أمتنى التوفيق ملن يستحق نيل 
لقب »جنم االغنية اخلليجية« وأنصحهم 
بأن يثابروا ويجتهدوا وأال ييأسوا حتى 
يحققوا طموحاتهم، فهم جميعا ميلكون 
املوهبة ويكفي أنهم يغنون في أولى 
جتاربهم أم����ام هذا اجلمهور الغفير«. 
هذه بعض الكلمات التي وجهها بلبل 
اخلليج الفنان نبيل شعيل مساء أمس 
األول عندما حل ضيف����ا على البرامي 
الثالث من برنامج اكتش����اف املواهب 
»جنم اخلليج«، الذي يبث على قناة دبي 

الفضائية على الهواء مباشرة.
احللقة الثالثة من »جنم اخلليج« 
ش����هدت خروج اول مشتركي الكويت 
املتسابق صالح العبداهلل الذي كان وقف 
االسبوع املاضي في دائرة اخلطر ايضا. 
وقد تقبل النتيجة بابتسامة، متمنيا 
التوفيق ملن يستحق اللقب. لكن وبعد 
انتهاء احللقة التقى صالح العبداهلل 
باملشرف املوسيقي على املشتركني عبد 
القادر هدهود، حيث لم يستطع حبس 
دموعه، مع وعد هدهود بدعمه فنيا في 
املس����تقبل. وأكد صالح في الكواليس 
بعد انتهاء البرنامج أنه أعطى أفضل 
ما لديه، معلنا فرحته بالعودة إلى بلده 
الكويت والى أهله وأصدقائه، في حني 
عبر بدر عن أسفه خلروج صالح خاصة 
أنه زميله في الغرفة، متمنيا أن يقدم 

صورة مشرفة عن الكويت.
بداية السهرة كانت مع لوحة غنائية 
منوعة ألشهر األغاني اخلليجية، مبرافقة 
فرقة أورنينا لألداء املسرحي، قبل أن 
يطل بوشعيل بأغنيته اجلديدة »مثال« 
التي أمتعت اجلمهور خاصة أنها من 

ألبومه اجلديد الذي صدر أخيرا.
بعدها ق����دم محمد م����ن البحرين 
أغنية »مسموح« التي نال على أدائها 
15 نقطة من جلنة التحكيم التي تضم 
كال من سفير االغنية اخلليجية عبداهلل 
الرويشد، والنجمة ديانا حداد، واملتألق 
فايز السعيد، فيما كان للمسرح رهبته 
التي انعكست سلبا على أداء آمال من 
تون����س، حيث نس����يت كلمات أغنية 
»مليون« للفنانة شمس، حيث نالت 
14 نقطة بعد أن أش����ار الرويشد إلى 
عدم جناحها في أداء هذه األغنية التي 

لم توفق كثيرا في اختيارها.

ف����ي الوقت الذي ل����م ينل بدر من 
الكويت أكثر من 16 نقطة على الرغم 
من تشجيع أعضاء جلنة التحكيم وأدائه 
ألغنية الفنان القدير عبد الكرمي عبد 

القادر.
أما إطاللة غيث من العراق فجاءت 
موفقة مع التشجيع الكبير له من قبل 
اجلمهور في املسرح، حيث قدم أغنية 
»جيتك على املوع����د« التي نال عنها 
20 نقطة وتعليقات ايجابية من جلنة 
التحكيم، حيث أشارت ديانا حداد إلى 

حضوره الالفت وثقته بأدائه.
ومع أغنية »جنم اخلليج« اجتمع 
املشتركون مجددا على خشبة املسرح، 
قبل أن يطل هشام من اإلمارات ويقدم 
أغنية »العمر ما يسوى« وينال 14 نقطة، 
بعد أن أكد فايز السعيد على حتسن 

أدائه وتركيزه على الغناء.
أما ورود من العراق فنالت 20 نقطة 
على أدائها اجليد ألغنية »بالني زماني«، 
كذلك احلال بالنسبة إلى عبداهلل من 
السعودية الذي تفوق على نفسه على 
حد تعبير عبداهلل الرويشد، واستحق 
أيضا 20 نقطة وسط تشجيع اجلمهور، 
بينما حصلت رمي على 17 نقطة على 
أدائه����ا ألغني����ة »القلوب الس����اهية« 
ومالحظات جلن����ة التحكيم بضرورة 

االنتباه إلى مخارج احلروف.
م����ن جانب����ه، اس����تفاد يزيد من 
السعودية من املالحظات في السهرات 
املاضية، األمر الذي فاجأ فايز السعيد 
الذي وصف يزيد بشمعة البيت، وجعل 
الرويشد يستفس����ر عن سبب غياب 
ابتسامته، مع أدائه ألغنية »خلوني« 

وحصوله على 21 نقطة.
فيما نال غس����ان م����ن تونس 17 
نقطة عل����ى أدائه ألغنية »غزيل فلة« 
مع استحسان الرويشد ونصيحة فايز 
السعيد بالتخفيف من الُعرب املوسيقية 
ف����ي أدائه، فيما ل����م يوفق صالح من 
الكويت ف����ي أداء أغنية »ال تلومونه« 
حيث نال 14 نقطة ونصائح بالتخلص 
من رهبة املس����رح والتركيز على أداء 
املقام أثناء الغن����اء. يذكر أن برنامج 
»جنم اخلليج« في دورة الثانية يبث 
كل اثنني على الهواء مباشرة عبر قناة 
دبي الفضائية ويستضيف كل حلقة 

جنما من جنوم اخلليج.

خروج صالح الكويتي في البرايم الثالث


