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واخلط���وة الل���ي ع���ن آخ���ر س���كتي تقصر24
م���ا هي���ب م���ن طب���ع رجلين���ي وال س���اقي

م���ا ني���ب م���ن ع���اش ال يرب���ح وال يخس���ر
وال ه���و ض���روري تك���ون أفعال���ي أخالق���ي

الغيم���ة مت���ى متط���ر ث���راي م���ا ينش���د 
ف���ي س���ماي حت���ن الغراق���ي دامه���ا  م���ا 

نايف صقر

آخر سكتي

الملتقى الثقافي ألبناء قبيلة العوازم يمد جسور التواصل بين الشعراء 
ويكرّم محافظ األحمدي والبابطين وشاعر المليون بن ثويني 

في حفل ختام مسابقته الشعرية الثانية أقيم تحت رعاية وحضور رئيس المجلس البلدي زيد عايش

عريف احلفل اإلعالمي الشاعر مجبل احلشاش

شاعر املليون ناصر بن ثويني العجمي في مقدمة احلضور

الشاعر زعل الرشيدي مشاركا في قصيدة

عضوا جلنة حتكيم املسابقة الشعرية

جانب من األمسية التي أقيمت ضمن فقرات احلفل

تكرمي رئيس املجلس البلدي زيد عايش

زيد عايش مكرما أحد الشعراء الفائزين

جانب من احلضور الغفير الذي شهدته صالة احلفلرئيس املجلس البلدي زيد عايش أثناء إلقاء كلمته

حسين الشمري 
حتت رعاية وبحضور رئيس املجلس البلدي زيد عايش 
أقام امللتقى الثقافي ألبناء قبيلة العوازم االثنني املاضي 
احتفاال لتوزيع اجلوائز وتكرمي الفائزين في املس����ابقة 
الشعرية الثانية التي نظمها امللتقى الثقافي خالل الفترة 
بني شهري يوليو وسبتمبر والتي وبحسب ما أعلن امللتقى 
الثقافي أن هدفها مد جسور التواصل والترابط بني ابناء 

الشعب الكويتي والشعوب اخلليجية والعربية.
ومع انطالق املسابقة في أول يوليو املاضي من خالل 
فتح باب املش����اركات في موقع امللتق����ى الثقافي ألبناء 
قبيلة العوازم تقدم للمشاركة كم هائل من الراغبني في 
املشاركة وقد شكلت ادارة امللتقى جلنة لتحكيم واختيار 
القصائد الفائزة بحيث تصل قصائد املش����اركني للجنة 

احملكمة دون اسماء او عنوان.
ومن أساسيات املسابقة ان تكون القصائد املشاركة عن 
الوطن او احلكمة او مكارم األخالق بعيدا عن شعر الغزل واال 
يتجاوز عدد أبيات القصيدة 20 بيتا، باإلضافة الى اكتمال 

مقومات الشعر الرئيسية من وزن وقافية ومعنى.
وبدأ احلفل بكلمة ألقاها راعي وداعم املسابقة رئيس 
املجلس البلدي زيد عاي����ش بكلمة ترحيبية للحضور 
ودوافعه الوطنية التي جعلته يرعى ويدعم هذه املسابقة 
حلث ابناء الشعب الكويتي والشعوب اخلليجية والعربية 
على التواصل والتالحم والتعارف من خالل تلك املسابقة، 
باإلضافة الى تنمية وتشجيع املواهب الشعرية الشابة 
وإعطاء احلوافز املادية واملعنوية لهم بعد ذلك تقدم مدير 
امللتقى الثقافي الشاعر عايض بن فراج الهدالني ورحب 

باحلضور وأعطى نبذة عن املسابقة ودواعيها.
من جانبه، قال عضو اللجنة التحكيمية فالح جهيران 

إن هذه املسابقة هي الثانية التي ينظمها امللتقى الثقافي 
ألبناء قبيلة العوازم ونحن كلجنة محكمة بعد ان اطلعنا 
على جميع املشاركات الكثيرة التي وصلت إلينا استطعنا 
ان نقيم كل قصيدة على حدة حتى توصلنا الى املراكز 
السبعة األولى، متمنني للفائزين ان يواصلوا جهودهم 
في عالم الش����عر وينموا مواهبه����م وقدراتهم باالطالع 
واالختالط مع من سبقوهم بهذا املجال كما نتمنى ملن لم 
يحالفهم احلظ ان يسعوا الى االطالع وتثقيف مواهبهم 
حتى يتمكنوا من الفوز باملسابقات املقبلة إن شاء اهلل، 
وقال ان القصائد كانت تصل الينا من ادارة امللتقى دون 
اس����ماء وال عناوين ولكن اعتمدن����ا على جودة وجمال 

القصائد الفائزة وحسن أسلوب نظمها.
بعد ذلك تقدم عض����و اللجنة احملكمة الثاني رئيس 
املنتدى الشعبي لشعراء محافظة اإلحساء في السعودية 
الشاعر سعود ربيع العازمي وقدم قصيدة ترحيبية ضمنها 
حبه للكويت وشعبها وتقديره للدعوة التي وجهت له 

باملشاركة واحلضور الى هذا االحتفال.
وتواصلت فقرات االحتفال وجاء دور القصائد والشعراء 
الفائزين في املسابقة حيث كانت البداية من املركز السابع 
وصوال الى املركز األول حيث فازت قصيدة الشاعر فالح 
مفلح بن معترم باملركز الس����ابع وتقدم وألقى قصيدته 
على اجلمهور الذي تفاعل م����ع جميع القصائد الفائزة 
ومشاركات الش����عراء ثم جاء دور القصيدة التي فازت 
باملركز السادس وكانت للشاعر فواز سلمان بن نعيره 
ثم القصيدة الفائزة باملركز اخلامس للشاعر فهد عوض 
البريكي، والقصيدة الفائزة باملركز الرابع للشاعر فراج 
زايد، والقصيدة الفائزة باملركز الثالث للشاعر عبداهلل 
عبداحملسن العتيبي، ونظرا لغيابه خارج البالد برحلة 

عالجية ألقاها نيابة عنه الشاعر ناصر بن فهاد ثم جاءت 
القصيدة الفائزة باملركز الثاني للشاعر نايف بن ادكيم 
الكيريباني، وبعد ترقب م����ن اجلمهور انتظارا للمركز 
االول جاءت قصيدة الشاعر راشد بن حنيف املسحمي 
صاحبة املركز االول في هذه املسابقة، وبعد ان استمتع 
احلضور بسماع القصائد الفائزة في املسابقة وتفاعلوا 
مع معانيها املختلفة جاء دور الشعراء ضيوف الشرف 
في تلك املس����ابقة حيث قدم الشاعر الشعبي زعل عايد 
الرشيدي ابياتا في حب الوطن مثل قصيدته التي جاءت 
مليئة باحلكمة والعبر واستطاعت تلك القصيدة ان تنال 
استحس����ان احلضور ثم جاء دور الش����اعر الثاني معد 
ومقدم برنامج »نبع القصيد« بإذاعة الكويت الش����اعر 
أحمد الس����احلي الذي اختار طريق����ة مختلفة في إلقاء 
قصيدته من بني احلض����ور بأبيات وطنية جعلت الكل 
يتطلع الى موقع الشاعر قبل ان يتجه الى املنصة ويلقي 

قصيدته الثانية.
بعد كل ذلك واالنتهاء من القصائد تقدم راعي وداعم 
املسابقة رئيس املجلس البلدي زيد عايش يرافقه فالح 
بن فهد بن جامع لتقدمي اجلوائز والدروع على املكرمني 
والفائزين بتلك املس����ابقة حيث س����بق تكرمي الشعراء 
تكرمي لعدد من الشخصيات املهمة واملعروفة التي خدمت 
الكويت وقدمت من جهودها الكثير ملصلحة هذا الوطن 

العزيز.
حيث مت تكرمي محافظ األحمدي الش����يخ د. إبراهيم 
الدعي����ج ثم تكرمي فالح بن فهد بن جامع نيابة عن امير 
قبيلة العوازم، ثم جاء تكرمي االديب والشاعر عبدالعزيز 
البابط����ني بعد ذلك مت تكرمي حامل البيرق لهذا العام في 
برنامج »شاعر املليون« - الشاعر الكويتي ناصر بن ثويني 

العجمي ثم جاء دور تكرمي الشعراء الفائزين في املسابقة 
وايضا الشعراء املشاركني باإلضافة الى جميع من ساهم 

وشارك في تنظيم املهرجان واملسابقة الشعرية.

الفائزون بالمراكز الخمسة األولى وقصائدهم

احلائز على املركز األول في املسابقة الشاعر راشد بن 
حنيف املسحمي بنسبة تصويت بلغت 93%، وبقصيدة 

مطلعها:
بالرخ��اء والش��ده ي��ا ك��رمي )ن( نس��تعينك 

اس��بابه من��ك  والتوفي��ق  التوفي��ق  اكت��ب 
للقل��وب الل��ي خ��ذت م��ن م��ا ش��رعته عده

املؤم��ن نه��ار حس��ابه )ن( ينجابه��ا  ع��دة 
الدي��ن ش��رع اهلل وال ب��ه ص��ده ان  نعل��م 

ع��ن تعالي��م الرس��ول املصطف��ى ألصحاب��ه
ممت��ده لعال��م)ن(  التابع��ن  وانقل��وه 

م��ن زم��ان البعث��ه لي��وم )ن( يش��يب غراب��ه
أما احلائز على املركز الثاني فكان الش���اعر نايف 

دكيم العازمي بنسبة )92%( ومطلع قصيدته:
الري��ح الن��ار والفنج��ال م��ع هب��ة 

ي��ا طيبه��ا طيب��اه ال ص��رت ناح��ي
ع��ن مجل��س في��ه الوجيه املش��افيح

النواح��ي الل��ي حت��دك م��ن جمي��ع 
اطيبه��م ال��ي حظ��ه ايق��وم ويطي��ح 

صاح��ي لالقاوي��ل  ال��ي  وارداه��م 
باللح��ا واملس��ابيح  ل��و يخدعون��ك 

م��ا يخدعون��ك باملس��ا والصباح��ي
وحصل على املركز الثالث الشاعر عبداهلل الدلبحي 

العتيبي بنسبة )90.5%( ومطلع قصيدته:

ت��دور والدني��ا  االي��ام  متض��ي 
الدني��ا ق��رار واحلقيق��ه م��ا عل��ى 

للغ��رور )ن(  مت��اع  الدني��ا  أص��ال 
غب��ار وال  ج��دال  ال  عليه��ا  م��ا 

باألم��ور متع��ن  ل��و  آدم  اب��ن  ي��ا 
العم��ر والوق��ت اختب��ار إن  ت��درك 

والعص��ور الليال��ي  قدمي��ات  م��ن 
العن��ا س��ر وجه��ار ماصف��ت دني��ا 

للدب��ور ترج��ع  دني��اك  ألقبل��ت 
وأن��ت ت��دري بالزم��ان لي��ا اس��تدار

وحصل الشاعر: الشاعر فراج زايد على املركز الرابع 
بنسبة )88%( ومطلع قصيدته: 

علمتني ش��جاعة نفس��ي ارخي العنان
واخ��ذ احليط��ه وال كل ب��اب اطرق��ه

يا زم��ان اختل��ف وال اعتدل ي��ا زمان
كل م��ن يجته��د الزم يب��ن عرق��ه

وات��زان ثق��ة  يلزمه��ا  املواقي��ف 
واحم��د اهلل بنفس��ي م��ا فق��دة الثقه
وحصل على املركز اخلامس الشاعر: الشاعر فهد 

عوض البريكي بنسبة )85%( ومطلع قصيدته:
شهرت س��يف القصيد ودفتره وقلمه

وقتلت صمت الشعور اللي مالني غياب
ودعي��ت اإلب��داع واإلبداع فيني س��مه

وذخرت له من عذارى الفكر عنقا وذاب
وأسرجت خيل القصيد بليلت )ن( مظلمه

وخيم علي احل��زن والضيق واالكتئاب
القلم ش��وق للتعبير والترجمه وصاح 

وأضحى ما بن الهموم وبن مر العذاب


