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شاعر املليون ناصر ثويني العجمي محموال على االكتاف وبيده سيف الشعر

الشاعر احلائز املركز الرابع سلطان االسيمر محموال على االكتاف حلظة وصوله سيارة تتقدم مسيرة االحتفال باعالم الكويت

سيارة حتمل صورة الشاعر ناصر ثويني العجمي

صالة التشريفات وقد امتألت مبستقبلي فرسان الشعر الثالثة ويبدو العجمي حامال بيرق الشعر

مسيرات االحتفاء بوصول الفرسان الثالثة اغلق طريق املطار أمس

 حسين الشمري
أعلنت جلنة دعم ومساندة الشاعر ناصر ثويني العجمي عن قبائل 
»يام« عن اقامة حفل ضخم مبناس���بة حصول العجمي على البيرق 
ولقب »شاعر املليون 4« وحصول شعراء الكويت على املراكز األولى 
وذلك يوم اخلميس 2010/4/15 وس���يتخلل احلفل كما قالت اللجنة 
أمس���ية شعرية وتكرمي لبعض الشخصيات وقد أعلنت اللجنة عن 

. lbeh@live.com استقبال قصائد املشاركني على امييل

حفل قبائل »يام« واالحتفال بـ »البيرق«

الكويت تحتضن البيرق
وشعراؤها يباركون للفرسان الثالثة

حسين الشمري ـ هيثم السويط
»بيرق الش���عر حط رحاله في الكويت« كان هذا لس���ان حال 
مئات األشخاص الذين امتألت بهم صالة التشريفات في املطار في 
استقبال »شاعر املليون« الشاعر ناصر ثويني العجمي وزميليه 
الشاعر فالح املورقي الذي حل ثانيا في مسابقة »شاعر املليون« 
والش���اعر سلطان األس���يمر رابعا وعن جدارة. وكان في مقدمة 
مستقبلي فرسان الشعر الثالثة النواب د.محمد احلويلة وم.خالد 
الطاحوس ومبارك الصيفي وخالد العدوة وعدد من وجهاء القبائل 

وسط حشود قدر عددهم بنحو 3 آالف شخص.
هذا وتوالت ردود األفعال ل� »األنباء« من الشعراء والصحافيني 
وقد عبروا عن سعادتهم على حصول شعراء الكويت على املراكز 
األولى املتقدمة وبجدارة واس���تحقاق وق���د عبر عنها الصحافي 
عيس���ى العنزي بقوله ان ه���ذه فرحة كويتية م���ع العلم بأننا 
كنا جنزم بأن البيرق كويتي منذ النس���خة األولى والثانية ألن 
بالنسختني شهدنا شعراء ال يستهان بهم، ومبا أن هذه النسخة 
الرابعة س���نقبل بأنصاف احللول ونعتبرها كنوع من اإلرضاء 
للش���عب الكويتي الذي اس���تحق البيرق منذ املراحل األولى وال 
يفوتني أن أبارك للكويت والشعب الكويتي ول� »شاعر املليون« 
ناصر العجمي على حصوله على بيرق الش���عر وكذلك للشاعر 
فالح املورقي حلصوله على املركز الثاني وس���لطان األس���يمر 
باملركز الرابع ونحن نثق بأن البيرق ال ميثلكم كش���عراء وامنا 

أنتم متثلون بيارق الشعر احلقيقية.

فوز مستحق

ومن جانبه أكد الشاعر السعودي خضران املطيري الذي أبدى 
اعجابه بالشعراء الكويتيني مبناسبة حصولهم على املراكز األولى 
ب� »شاعر املليون« بنسخته الرابعة أن الشعراء الذين شاركوهم 
األفضل ويستحقون هذا الفوز وليس غريبا على الكويت وأبارك 

للشاعر ناصر العجمي بهذا اإلجناز الذي توج من خالله ب� »بيرق 
الشعر« وحصوله على املركز األول وكذلك الشاعر فالح املورقي 
على املركز الثاني والش���اعر سلطان األسيمر على املركز الرابع، 
وهم اس���تحقوا هذا البيرق بجدارة ألنه���م أبدعوا ومتيزوا بهذه 

النسخة ونبارك للشعب الكويتي جميعا.

شعراء الكويت األفضل

اإلعالمي والشاعر خالد املويهان عبر بقوله ان الكويت تستحق 
»بيرق الش���عر« ألن الس���احة الكويتية هي األم للشعر وال شك 
في ذلك وأبارك للشاعر العجمي على حصوله على لقب »شاعر 
املليون« بالنسخة الرابعة واملورقي حلصوله على املركز الثاني 
واألسيمر على املركز الرابع وهنا نحن نثق بشعراء الوطن الذين 
نالوا هذا التتويج بجداره وهم اس���تحقوا ه���ذا اإلجناز وليس 
مستغربا على شعرائنا، وبهذه النسخة شهدت شعراء كويتيني 
متيزوا على مسرح ش���اطئ الراحة، وجزالة الشاعر الكويتي ال 
تخفى على احد حيث اننا كنا ومازلنا منبع الشعر باخلليج وهو 

استحقاق منصف لشعراء الكويت.
الشاعر س���عد القاسمي قال ال شك أن الشعراء الذين شاركوا 
بهذه النسخة كانوا مبدعني وهم األفضل منذ بداية البرنامج وهناك 
يقني بأن »البيرق كويتي« لتميز الشعراء الكويتيني وتألقهم شعرا 
وهنا أبارك للكويت وللشاعر ناصر العجمي على حصوله على 
هذا اللقب وبجدارة وكذلك الش���اعر فالح املورقي بفوزه باملركز 
الثاني والشاعر سلطان األس���يمر باملركز الرابع وهذا بحد ذاته 
يعد اجنازا كويتيا كويتيا كويتيا، فهم مبدعون ومتيزوا بجميع 
مراحل هذه النس���خة الرابعة من بدايتها، وهذا فخر لنا جميعا، 
ونعلم أن هذه النس���خة كويتية وهنا تألق شعراؤنا ونالوا هذا 

الفخر فهنيئا لنا جميعا.
من جانبه قال الش���اعر س���عود بن مهدي ان حضور الكويت 

ه���ذا العام مختل���ف والدليل املراكز األولى الت���ي صبغت بلون 
كويت���ي خالص.. وأنا من منبر »الواح���ة« أبارك لناصر ثويني 
على حصوله املستحق للبيرق، وابارك للشاعرين فالح املورقي 
ومطلق االس���يمر على حصولهما على املراكز املتقدمة، و»االوله 

مو غريبة« على شعراء الكويت.

البيرق كويتي كما توقع الشعراء

وقال الشاعر »املليوني« صالح العرجاني أوال أبارك للشاعر 
ناصر ثويني العجمي »شاعر البيرق« والذي انتزع اللقب بجدارة 
وبتميز وهو بال شك شاعر مبدع استطاع ان يعجب الكثيرين من 
متابعي الشعر، والعجمي واملورقي واالسيمر قدموا سيمفونيات 
شعرية على مس���رح ش���اطئ الراحة واملراكز األولى استحقاق 
 بج���دارة لهم أنا أب���ارك لهم جميعا، وأبارك للكويت وللش���عر،

 والش���اعر واإلعالمي محمد بن صويان العجمي اضاف البيرق 
كم���ا توقعت كويتي ه���ذا العالم، وهلل احلم���د البيرق وما بعد 
البيرق واملراكز األولى هذا العام كويتية وهي بال شك استحقاق 
لشعراء الكويت املبدعني، وأنا أبارك لناصر ثويني وهو يستحق 
البيرق وقد جمل بلده وقبيلته والشع���ر وكذلك أبارك ألخ����ي 
ف����الح املورقي على حصوله على املركز الثاني وهذا األمر غير 
مس���تغ���رب على شاعر له حضور جميل واس���تطاع ان يبني 
قاعدة شع����رية، وهو في بداياته الشعرية، وكذلك أبارك للشاعر 

سلط�����ان االسيمر.
 الكاتب أحمد املانع أبدى اعجابه بشعرائنا فقال طبعا املشاركة 
الكويتية كانت قوية بالنسخة الرابعة ل� »شاعر املليون« وأكبر 
دليل حصول 3 ش���عراء كويتيني على املراكز األولى وهذا ليس 
مس���تغربا على شعراء الكويت حيث س���بقهم بالنسخ املاضية 
زمالؤهم الشعراء ونافسوا بشدة وشرفوا الكويت مبشاركاتهم 
ونبارك للشاعر ناصر العجمي على حصوله على »بيرق الشعر« 

ونبارك للش���اعر فالح املورقي بفوزه باملركز الثاني وس���لطان 
األسيمر على املركز الرابع، وهذا يعد اجنازا حقيقيا للشعر وفوز 
شعراء كويتيني بهذه النسخة وباملراكز املتقدمة فخر لنا جميعا 
وعبر الشاعر »املليوني« فالح بن قشعم عن حصول ناصر ثويني 
على البيرق بقوله ان »ش���عراء الكويت أهل ابداع من زم����ان.. 
وهالعلم يستحقونه« واحتالل املراكز األولى بجدارة أمر مستح����ق 
ومفخرة، والشاعر بدر الظمني أحد املشاركني في نسخه السابقة 
أبدى سروره وفرحته مبناسبة فوز شعراء الكويت في امل���راكز 

املتقدمة في برنامج »شاعر املليون« النسخة الرابعة.
 واضاف أن الش���عراء ش���رفوا الكويت بإحضارهم ل� »بيرق 
الشعر« للوطن وهم يس���تحقون االجناز بجدارة واقتدار ومنذ 
انطالقة النسخة الرابعة ولدينا يقني بأن »البيرق 100% كويتي« 
وهذا ش���رف لنا جميعا واهنئ وأبارك للشعب الكويتي بعودة 
»بيرق الشعر« للساحة الكويتية التي نعدها هي األم للساحات 
اخلليجية والشاعر املشارك في النسخة األخيرة نصار السويط 
قال شعراء الكويت قدموا الشعر واإلبداع والتميز بأبهى حلله في 
هذه النسخة وبال شك من يقدم الشعر سيحصد النجاح وحصول 
ش���عراء الكويت على املراكز األولى فرحة لنا جميعا كش���عراء 
كويتيني وكساحة شعرية كويتية قدمت الكثير للشعر وهذا هو 
يوم رد اجلميل للكويت بعودة البيرق »كويتيا« ومن جانبه قال 
اإلعالمي خالد احملسن ان فرحتي ال توصف بهذا االجناز للكويت 
وللوطن بحصول شاعر الكويت ناصر العجمي على لقب »شاعر 
البيرق« بنسخته الرابعة ومما ال شك فيه أننا على علم بأن الكويت 
لها األسبقية دائما في خدمة الشعر والشعراء وأنا أبارك لالخوة 
الش���عراء احلاصلني على املراكز األولى وأبارك للبيرق الرجوع 
الى عاصمة الش���عر )الكويت( وقد رصدت »الواحة« العديد من 
ردود األفعال الشعرية والفرحة حلصول ناصر ثويني العجمي 

على البيرق.

بن قشـعم: »شـعراء الكويـت أهـل إبـداع مـن زمـان.. وهالعلـم يسـتحقونه« ومبروكينالعرجاني: العجمي والمورقي واألسيمر.. قدموا سيمفونيات شعرية على مسرح شاطئ الراحة

للشـعر األم  هـي  الكويتيـة  السـاحة  ألن  الشـعر  بيـرق  تسـتحق  الكويـت  جميعـًا المويهـان:  لنـا  فرحـة  والبيـرق  النجـاح..  يحصـد  الشـعر  يقـدم  مـن  السـويط: 

الظمنـي: منـذ انطالقة النسـخة الرابعـة لدينا يقين بـأن »البيـرق 100% كويتي«بن مهدي: حضـور الكويت هذا العام مختلف والدليل المراكز األولـى التي صبغت بلون كويتي خالص
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محمد بن صويان فالح بن قشعم صالح العرجانيخالد احملسن أحمد املانعبدر الظمني عيسى العنزي نصار السويط


