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في حفل تكريم الفائزين بجوائز أول مهرجان شعبي بجهود شخصية من أبناء الكويت

الدويش في لقاء جمع أطياف المجتمع: »قافية وطن« جّسد حب الكويت
السلبيعي ألقى كلمة أحمد صباح السلالم: الكويت بلد الخير والرحمة والتراحم ألن الكويتيين أهل وتربطهم أرحام ويجمعهم اإلسلام

ولكن تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن، وان ظروفه الصحية حالت 
دون ذلك، ونتمنى له الشفاء العاجل وختم العجمي كلمته بشكر 
املواقع واملنتديات االلكترونية الكويتية التي شاركت بهذه املسابقة، 

وشكر ايضا الشعراء الذين شاركوا بقصائدهم وكلماتهم.
وبعد ذلك ألقى فالح الس���بيعي كلمة احلفل نيابة عن الشيخ 
احمد صباح الس���الم، وقال فيها: لقد تلقيت الدعوة وسررت بها 
وأش���يد بالقائمني على هذا املهرجان م���ن اللجنة العليا واللجان 
الفرعية واملشاركني املتطوعني، كما أشيد بسرعة التنفيذ بالرغم 
من عدم وجود متخصصني بالدعاية واالعالم بينكم وارجع ذلك 
الى توفيق اهلل عز وجل ثم الى صدق نواياكم في قيام هذا العمل 
املبارك وكما أثمن لكم اختياركم لعنوان هذا املهرجان وهو »قافية 
وطن« الن الوطن أم واألم عرض يصان بالغالي والنفيس، ونحن 
نصونها كما صانها آباؤنا ووضح في كلمته ان الكويت دولة وليست 

قرية ولها مقومات الدولة من تركيبة السكان واجناسهم وألوانهم 
مصداق���ا لقوله تعالى )يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم ش���عوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم( 
واضاف أن الكويت بلد اخلير والرحمة والتراحم الن شعب الكويت 
أهل وتربطهم ارحام ويجمعهم االسالم، وفي اخلتام وجه الشيخ 
أحمد صباح الس���الم في كلمته شكره للقائمني على هذا املهرجان 
الذين انفقوا وقتهم وصحتهم ومالهم الجناح هذا املهرجان الشعبي 
ثم القى الش���عراء الفائزون باملراكز اخلمس���ة األولى قصائدهم 
التي القت اعجاب احلضور وق���دم محافظ الفروانية عبداحلميد 
احلجي اجلوائز للشعراء العشر الفائزين وهم: حسني العتيبي، 
بدر العتيبي، غازي الرسمان العجمي، مصلح العتيبي، مبارك بن 
عبداهلل العبدان، ماجد الظفيري، فارس اجلويعد السبيعي، شبيب 

شبنان العجمي، علي بن هضيبان، عبدالرحمن العجمي.

وحتدث رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »قافية وطن« مشاري 
الدويش مؤكدا ان هذا احلضور الكبير هو اكبر جناح للمهرجان 
ففيه تتجس���د محبة ابناء الكويت لوطنهم على مختلف اطيافهم 
وفئاتهم واملش���اركات املختلفة تدل عل���ى ذلك، اضافة الى تنوع 
احلضور بني ابناء قبائل وحضر وسنة وشيعة وهذا ما جبل عليه 
أبناء هذا البلد املعطاء، كما توجه الدويش بالش���كر الى الش���يخ 
احمد صباح الس���الم والى محافظ الفروانية عبداحلميد احلجي 
والى الن���واب والى جميع احلضور الذين لب���وا الدعوة، متمنيا 
ان يك���ون عمل اجلميع وغايتهم حب الكويت وتالحم أبنائها في 

جميع املناسبات.
واجلدير بالذكر ان الش���يخ احمد صباح السالم خصص مبلغ 
الف دينار لكل شاعر من الشعراء العشرة الذين فازوا باملسابقة 

ومت اختيارهم من قبل جلنة التحكيم.

حسين الشمري
مجاراة ألبيات الشيخ احمد صباح السالم الصباح:

سللام يللا شللعب يسللتحق الغللا
شللعب يحللب الللدار والللدار تغليه

اللللي جللا مللا مثللله بللا البللا 
مللا خانللا ال ورع وال حتللى سللفيه

املللا يشللهد علللي اهلل ويشللهد 
أني أحب الشللعب وأبغللض معاديه
أقيم حفل تكرمي الش���عراء الفائزي���ن مبهرجان »قافية وطن« 
حتت رعاية محافظ الفروانية الفريق املتقاعد عبداحلميد احلجي 
وبحضور النواب مس���لم البراك وم.خال���د الطاحوس ود.محمد 
احلويلة ود.وليد الطبطبائي ومبارك الوعالن وبحضور مجموعة 
من ش���يوخ ووجهاء القبائل ورجال الدين وجمع غفير من ابناء 

املنطقة.
بدأ احلفل بآيات من القرآن الكرمي، وبعد ذلك انتقل امليكروفون 
الى مقدمي احلفل جعفر محمد وعبداحملسن البرقاوي اللذين ألقيا 

كلمة ترحيبية باحلضور وأشادا بالشيخ احمد صباح السالم.
ومن ثم عرض تقرير مصور خلص فيه تاريخ الكويت وصور 
للشيوخ ومقطع لقصيدة االمير الراحل صباح السالم الصباح، وقد 
القى التقرير املصور استحسانا كبيرا من اجلمهور وتاله البرقاوي 
الذي حتدث عن أهمية الوحدة الوطنية وألقى أبياتا شعرية حازت 
اعجاب اجلمه���ور، وبعد ذلك صعد عضو اللجنة املنظمة د.فالح 
العجمي وألقى كلمة املهرجان قال فيها: ان هذا املهرجان تظاهرة 
وطنية ش���عبية جمعت كل مشارب املجتمع الكويتي حتت مظلة 
قافي���ة وطن بعيدا عن كل االحزاب واملصالح والنعرات الطائفية 
وكل ما من ش���أنه ش���ق الوحدة الوطنية، وجاء تكريسا للوالء 
للوطن واالسرة احلاكمة، وأوضح العجمي في كلمته ان الكويت 
جبلت على وحدة الصف والوقوف وقفة رجل واحد اما كل معتد 

اثيم وان التاريخ يشهد بذلك:
كنللا جبللاال فللي اجلبللال ورمبللا

صرنللا علللى مللوج البحللار بحارا
وأضاف ايضا: اننا كنا نتمنى وجود الشيخ احمد صباح السالم 

مسلم البراك وحسني العتيبي وم.خالد الطاحوس

مهلي حشاش يتسلم درعا تكرميية من د.أحمد حسني بحضور مشاري الدويش وم.فاح السبيعي ومحافظ الفروانية عبداحلميد احلجيمشاري الدويش ود.أحمد حسني ومحافظ الفروانية عبداحلميد احلجي يكرمون مصلح العتيبي

أحد الشعراء الفائزين يتسلم درعا تكرميية من مشاري الدويشأصغر املشاركني ضاري علي يلقي قصيدته د.أحمد حسني واحملافظ عبداحلميد احلجي وسلطان بن حثلني ومشاري الدويش ومحمد املسيلم ومحسن البرقاوي وبدر الدويش يكرمون أصغر املشاركني ضاري علي

مطلق الشليويح متوسطا محمد املسيلم وبدر الدويش ومحمد بن بصيص جعفر محمد وعبداحملسن البرقاوي أبدعا في تقدمي احلفل محافظ الفروانية وسلطان بن حثلني يكرمان الشاعر بدر العتيبي

مبارك الوعانم.فاح السبيعي

حضور مميز وجهود مشهودة
ل بدت واضحة جهود اعضاء جلنة التحكيم املكونة من مطلق 
الشاحي وراشللد القناص ومهدي العجمي ومهلي احلشاش 

وهادي الرزقي.
ل احلضور الكثيف مأل القاعة وبعض احلضور اضطر ملتابعة 

احلفل من شاشات خارجية وضعت لهذا الغرض.
ل تفاعل اجلمهور بشللكل كبير مع قصيدة اصغر مشارك 
الطفل ضللاري علي الذي القاها بتمكللن وصفق له اجلمهور 

كثيرا.
ل ابدع االعاميان عبداحملسللن البرقللاوي وجعفر محمد 
فللي تقدمي احلفل وقد القى تقدميهما استحسللان االعاميني 

واحلضور.
ل اعضاء اللجنة املنظمة مشللاري الدويش ونواف بورقبة 
ود.فالح العجمي وعادل العدواني وم.فاح السللبيعي وفهيد 
الكفيف لم يتوانوا في خدمة االعاميني واجلمهور حيث ساعدت 

جهودهم في اجناح احلفل.

د.محمد احلويلة

)أنور الكندري(احلضور وقوفا أثناء النشيد الوطني


