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القحطاني والعتيبي والزيد يتوسطون احملكمني اجلدد

أنهت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم 
الدولي في جمعية املهندسني الكويتية أمس 
األول برنامج����ا تدريبي����ا جديدا في أصول 
التحكيم، وبلغ عدد املجتازين للبرنامج نحو 
20 متخصصا من مؤسسات القطاعني العام 
واخلاص. وقام رئي����س اجلمعية املهندس 
طالل القحطاني ورئي����س الغرفة د.ناصر 
الزيد بتوزيع شهادات التخرج على املتدربني، 
حيث أك����د القحطاني حرص اجلمعية على 
توفير مزيد من الكوادر البشرية من مختلف 
التخصصات دعما خلطط التنمية احلكومية، 
مشيرا إلى امكانية متابعة املتدربني لبرنامجهم 
وانضمامهم إلى جلنة التحكيم الهندس����ي 

وإدارة الغرفة باجلمعية. 
وأشار رئيس »املهندسني« الى ضرورة 
االس����تفادة القص����وى من امل����ادة العلمية 
البرنام����ج ويقدمها املدربون  التي يوفرها 

املتخصصون الذين وفرتهم الغرفة والذين 
عرضوا مجموعة من احلاالت العملية الكساب 
املتدربني اخلبرة التي ينش����دونها من هذه 
البرامج، مش����ددا على ان املشاريع الكبرى 
التي تعتزم احلكومة تنفيذها خالل املرحلة 
احلالية واملقبلة تلزم املجتمع املدني باملساهمة 
في توفير الكوادر البش����رية لهذه املشاريع 

وخاصة التي تتضمنها اخلطة التنموية.
ومن جانبه، شكر رئيس الغرفة د.ناصر 
الزي����د احملكمني على جهوده����م والتزامهم 
بالبرنامج، والذي انعكس على حصيلتهم 
العملي����ة والعلمية، مش����ددا على ضرورة 
استكمال املراحل املتبقية للبرنامج التدريبي 
وهي: األحكام القضائي����ة التفاق التحكيم، 
الثالث فن صياغة حكم التحكيم الصحيح 
واملرك����ز القانوني وأخي����را إدارة خصومة 

التحكيم.

وزاد: ان هذه البرامج تهدف إلى التعريف 
بالتحكيم كحكم قضائي خاص، وإملام املتدرب 
القانونية للتحكي����م، والتمهيد  باألس����س 
الض����روري للدخ����ول إلى عل�����م التحكيم 
املتعلقة  القانوني����ة  وحتدي����ث املعلومات 
بالتحكيم واجن����اح املصطلحات القانونية 
املتعلقة بالتحكيم للمتدرب، مشيرا إلى أن 
متخصصني كويتيني يقدمون البرنامج ومنهم 
الدكتور منصور السعيد احملامي امام احملكمة 
الدستورية العليا ومحكمة التمييز وبإدارة 

نواف العسكر.
ودعا رئيس الغرفة املهندسني واملهندسات 
وجميع املعنيني إلى االستفادة من هذه البرامج، 
موضحا أنها ستمنح املتخرجني واملتخرجات 
فرصة التأهل واحلصول على شهادة محكم 
معتمد يدرج ضمن قوائم احملكمني بالغرفة 

وفي جمعية املهندسني الكويتية.

ليلى الشافعي
اعلن رئي����س مجلس ادارة 
جمعية االص����الح االجتماعي 
حمود الرومي ان اجلمعية اعدت 
العديد من األنشطة للمشاركة 
في االحتفال بالذكرى اخلمسني 
الس����تقالل الكويت والعشرين 
للتحرير، واخلامس����ة لتولي 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم في 
البالد وذلك من خالل كتابة رسالة 
الى سمو االمير بهذه املناسبة 
وسيكون تسليمها بشكل خاص 
وممي����ز، باالضاف����ة الى وضع 
االعالم والزينة وشعار االحتفال 
على مقر اجلمعية، وعلى جميع 
املطبوعات اخلاصة باجلمعية 
ومواقعها االلكترونية وأنشطتها، 
كما يوضع الشعار على مبنى 
اجلمعية طيلة فترة االحتفاالت 
ايضا عمل مجسم خاص جلمعية 
االصالح االجتماعي، مشيرا الى 

ان التنس����يق جار مع البلدية 
لتحديد املوقع وأخذ التراخيص 
الالزم كما تضاف صفحة خاصة 
عن الكويت وذكرى االستقالل 
والتحري����ر في جمي����ع املواقع 
التابعة للجمعية  االلكترونية 
باالضافة الى اقامة مخيم »بوركت 

يا وطن« للفتيات.

واشار الرومي في تصريحه 
الى ان اجلمعية ستقيم أنشطة 
وضع مرس����م لالطفال في احد 
املجمع����ات التجاري����ة ودعوة 
االطفال للمشاركة فيه وتكرمي 
الفائزين الحقا ونش����ر جميع 
الرسوم املتميزة باصدار خاص 
وباش����راف اللجنة النس����ائية 
وايض����ا اقام����ة حف����ل لتكرمي 
اصحاب االيادي البيضاء رجاال 
ونساء من كانت لهم مساهمات 
في دعم العمل اخليري احمللي 
واخلارجي يتم من خالله عرض 
فيلم عن اجنازات العمل اخليري 
واقام����ة معرض وثائق مصور 
عن اجنازات اجلمعية املختلفة، 
كما سينظم حفل تكرمي لنساء 
اخلليج ممن كان لهم دور بارز 
فترة االحتالل في نصرة الكويت 
باالضافة الى املشاركة في اصالح 
البيئة من خالل زراعة شتالت 
العام����ة وصيانة  املرافق  عند 

احملوالت املشوهة بالرسومات 
والكتابات وتنظيف الشواطئ 
وتقوم عليها جلنة النشء وجلنة 
الصحبة الصاحلة، كما ستقوم 
مكاتب اللجان اخليرية في اخلارج 
باالحتفاالت باملناسبة ومبشاركة 

السفارات الكويتية.
وأشار الرومي الى ان اجلمعية 
سيشاركها في احتفاالت العيد 
الذين  الوطني عدد من االيتام 
تكفلهم اجلمعية باالضافة الى 
عمل اصدار خاص باملناس����بة 
واص����دار عن مجل����ة املجتمع 
وانتاج فيلم تس����جيلي يوثق 
الكويتي وآخر  العمل اخليري 
يوثق عم����ل جمعية االصالح، 
هذا باالضافة الى اقامة مشروع 
صحي داخل الكويت من خالل 
العامة للزكاة واالمانة  االمانة 
العامة للجان اخليرية واقامة 
حفل انشادي وملتقى قيمنا احلى 

ونسمات وطن وغيرها.

الرومي: حفل كبير لتكريم أصحاب األيادي البيضاء
ممن ساهموا في دعم العمل الخيري المحلي والخارجي

القحطاني: توفير مزيد من الكوادر البشرية
المتخصصة دعمًا لخطط التنمية

تخريج دفعة جديدة من المحكمين في جمعية المهندسين الكويتية

حمود الرومي

الغناء البحري الكويتي أنواع وألوان

الزهيري واملويلي شكالن اساسيان من اشكال الشعر الغنائي

د.صالح احلربي

ُيغّنى جماعيًا وُيطلق عليه اسم »شيلة«

الغناء البحري الكويتي
مهد الفن الخليجي

البحري  الغن���اء  لعب فن 
الكويتي واليزال دورا جوهريا 
وأساس���يا ف���ي التمهيد للفن 
اخلليجي واالغنية اخلليجية 
وس���اعد على انتشارهما مبا 
يتميز به من انه يغنى جماعيا 
ويطل���ق عليه البحارة اس���م 
»شيلة« التي تغنى عادة اثناء 
العمل في نقل األمتعة أو حتريك 
السفينة، السيما عندما تغوص 
الهمة  الرمال والطني لبث  في 

وروح التعاون.
وقال املستشار املوسيقي 
د.صالح احلربي ل� »كونا« ان 
االنس���ان في منطقة اخلليج 
عبر ع���ن حيات���ه وصورها 
غنائي���ا واس���تفاد كثيرا من 
ف���ي تعبيراته  اصوات املوج 
املوسيقية، حتى انه استخدم 
ادواته اليومية كآالت موسيقية 
تساعده في اكمال االداء اللحني 
كالهاون واليحله مثلما استخدم 
البحار كثي���را اصوات البحر 

في غنائه.
وأض���اف د.احلربي ان هذا 
التقليد اجلميل الصوات البحر 
اركان االغنية  اصب���ح اح���د 
البحرية والذي بدوره يتلون 
حسب املكان الذي تؤدى فيه 
االغنية، فنجد مثال »النحبة« 
التي تش���به  الهمهمة  وه���ي 

النحيب.
النحب���ة كانت  ان  وذك���ر 
تصاحب غن���اء البحارة اثناء 
العمل وتكون الصوت املعبر 
عن قس���وة العم���ل وظروفه 
الصعبة كما في غناء الشراع 
اي »اخلطف���ة«، وتعني انزال 
الشراع او في رفع املرساة ايضا، 
بينما تستعمل ايضا الهمهمة في 
اشكال متعددة بأغاني الترويح 
عن النفس سواء على اليابسة 

او على سطح السفينة.
واوضح ان هناك شكال آخر 
من النحبة استطاع اخلليجي 
ان يستفيد منها ويستخدمها 
في اغان محددة تساعده على 
التعبير  الغنائي وعلى  االداء 
عما يريد ان يواصله في تراثه، 
فقد اختلط هذا الشكل الغنائي 
اجلميل واستخدمه في اعماله 
البسيطة واسماه »اجلندة«، 
وهي نوع م���ن انواع النحبة 
اداؤها عل���ى جمل  يقتص���ر 
وهمهمات قصيرة وتستخدم 
البس���يطة  اداء االعمال  اثناء 
والس���ريعة مثل شد احلبال 

على ظهر السفينة.
وذك���ر ان مقاط���ع جميلة 
قصيرة تستخدم في »اجلندة« 
حس���ب اداء العمل وكثيرا ما 
يغلب عليها طابع السرعة وذلك 
حسب اداء العمل في استخدام 
كلمات غنائي���ة قصيرة مثل 

»هي يامال هي واهلل هي يامال 
هي واهلل هي ياسيدي« التي 
تساعد على اداء العمل وتنفيذه 

بالسرعة املطلوبة.
وب���ني ان بح���ارة اخلليج 
العربي أطلق���وا على املغني 
الذي يؤدي اغاني البحر والذي 
يصاحب البحارة في اغانيه اسم 
»النهام«، كما اطلقوا اسم النهمة 
على كل اش���كال اغاني البحر 
والنهم هو نوع من الدعاء يعبر 
به البحار عن حالته النفسية 
ويدع���و به اهلل للتخفيف من 

متاعب وآالم املهنة.
وقال د.احلربي ان »النهمة« 
ترتب���ط اساس���ا بالعمل في 
الس���فينة وله���ا قواعد ثابتة 
خاصة باالداء، فكل اغنية لها 
شكل يتناسب مع العمل الذي 
تؤدى اثن���اءه فالعمل املؤدى 
اثناء رفع االشرعة وانزالها له 
ضوابط غنائية محددة لرفع 
الشراع او خطف الشراع كما 
البحارة ويطلق على  يسميه 

هذا االداء »اخلطفة«.
انواعا  واس���تعرض ايضا 
كثي���رة ت���ؤدى على س���طح 
الس���فينة اخذت مس���مياتها 
الغنائية من نوع العمل حيث 
ان جر املجاديف له غناء مثال 
الغناء  واستعمل كاسم لنوع 
وسمي بجر املجداف أما االعمال 
البسيطة االخرى على سطح 
الس���فينة والتي يتم اجنازها 
بسرعة، فيس���تخدم البحارة 
اثناء تأديتها غناء »اليامال«.

واضاف ان هن���اك امناطا 
شعرية تدرج حتت اسم االغاني 
الترفيهية والتي قد يستعان 
ببعضها الداء عمل بسيط كطي 
الشراع وتسمى جفت الشراع 

او ملة اجليب.
وعن انواع الشعر الغنائي 
انها  البح���ارة، أوض���ح  عند 
تنحصر في شكلني اساسيني 
الزهي���ري واملويل���ي،  هم���ا 
فالزهيري منط شعري يعتقد 
انه يرجع ف���ي اصله الى مال 
جادر الزهيري في العراق وان 
كانت هناك مناذج كثيرة اقدم 
مما اختطه مال جادر واستخدم 
البحارة شعر الزهيري في جر 
املجاديف كما استخدموه في 
بعض االغاني الترفيهية مثل 

احلدادي والفجري.
وقال ان البحارة استنبطوا 

انواعا كثيرة من الشعر الزهيري 
واس���تخدموها ف���ي اغانيهم 
ولذا ظه���رت انواع كثيرة من 
الشعر الزهيري منها السباعي 
والسداسي واخلماسي وأهمها 
السباعي، ويضم سبعة شطرات 
شعرية تكون الثالث االولى ذات 
قافية واحدة ثم الشطرات من 
الرابعة الى السادسة يكون لها 
قافية ثانية ثم تعود الشطرة 
السابعة بالقافية االولى والتي 
تسمى القفل اي نهاية االبيات 

الشعرية.
ولف���ت د.احلرب���ي الى ان 
البحارة استخدموا ايضا في 
غنائهم الشعري املويلي وهو 
يختلف عن الش���عر الزهيري 
بأش���كاله املتع���ددة وقوافيه 
الثابتة كما يختلف عنه بطريقة 
وظ���روف ادائه على س���طح 

السفينة.
وبني ان غناء املويلي ميتاز 
أنه دائما يبدأ بالدعاء والشكر 
هلل تعالى كما يس���تهل عادة 
بالصالة والسالم على الرسول 
الكرمي وجرت العادة اثناء غناء 
املويل���ي ان يقوم بغنائه عدة 
نهامني يب���دأ غناؤهم بالدعاء 
والشكر ويجاوبهم بقية البحارة 
بترديد النحبة لتساعدهم على 
العمل والتخفيف من  سهولة 
عنائ���ه خصوص���ا اثناء رفع 
الشراع الذي يتطلب مجهودا 
ش���اقا وذل���ك لثقل���ه ولكبر 

حجمه.
واشار الى ان بعض اغاني 
البحر متتاز بالغناء اجلماعي 
ويطلق عليها »الشيلة« وهي 
عادة تتألف من بيتني او ثالثة 
ابيات شعرية لها الزمة ثابتة، 
وتغنى عادة اثناء العمل سواء 
نقل امتعة داخل الس���فينة او 
حتريك السفينة السيما عندما 
تغوص بالرمال والطني، حيث 
ان البح���ارة يغن���ون اثن���اء 
اداء العم���ل له���ذا النوع من 
الشيالت للمساعدة وبث روح 

التعاون.
وأرجع تأثر بعض االغاني 
البحري���ة باالغان���ي الهندية 
ال��ى االحتكاك  واالفريقي�����ة 
املباش���ر خ���الل الرح�����الت 
الطويلة ونقل البحارة الكثير 
م���ن الكلم���ات والتعبي���رات 
االجنبية الى لغتهم واغانيهم 
بع���د ان حوروها وصبغوها 

بالطابع العربي احمللي. وعن 
االدوات املوسيقية في فن الغناء 
الشعبي، قال د.احلربي ان هناك 
نوعني من اآلالت املوس���يقية 
التي تصاحب الغناء البحري 
هم���ا اآلالت االيقاعي���ة وآالت 
النفخ اخلش���بية ام���ا اآلالت 
االيقاعية فهي تصنف حسب 
طريق���ة العزف فهن���اك آالت 
النقر واالحتكاك واآلالت التي 

يستخدم فيها العصي.
واس���تعرض: من اهم آالت 
النقر الطار وتتكون من حزام 
خش���بي دائري مشدود عليه 
رقعة من اجللد املدبوغ، وآلة 
الطار هي اساس االيقاع واكثر 
اآلالت االيقاعية انتش���ارا في 
منطقة اخلليج واس���تطاعوا 
اس���تخراج أص���وات جميلة 
ومتعددة منها كما غيروا من 
طريقة اماك���ن العزف عليها، 
فبدال من ان يكون العزف على 
اطراف الطار بكامل اليد اصبح 
لألصابع رنني خاص يختلف 
عن ص���وت اليد كاملة والذي 
بدوره يختلف عن العزف من 
االماكن املختلفة. واش���ار الى 
ان البحارة اس���تعملوا اجلرة 
املس���ماة محليا باليحلة وهي 
وعاء من البورسلني استخدمه 
اه���ل اخللي���ج حلف���ظ املياه 
وتبريدها وقد حولها البحارة 
الى آلة موسيقية يقوم العازف 
بال���دق فوقها فتطلق صوتني 
متميزين، االول غليظ وينتج 
عن ادخال االبه���ام في فتحة 
احلجلة والض���رب باالصابع 
االربعة االخرى وهذا الصوت 
يشبه اصوات االمواج ليعطي 
التأثيرات البحرية في الغناء 

البحري.
وعن املرواس، قال د.احلربي 
انه آلة معروفة عند اهل اخلليج 
البحر  اغاني  وتس���تخدم في 
وخصوص���ا املصاحب���ة آللة 
العود وعادة ما تكون درجته 
املوس���يقية اقل من آلة العود 
لكي ال تطغى عليه واملرواس 
عبارة عن اسطوانة صغيرة 
تشد من جانبيها باجللد وتسهم 
احلبال في شدها لتخرج بذلك 
اصوات تختلف حس���ب شد 
العملية  احلبال وتسمى هذه 
بالش���باح، اما في حالة اغاني 
العمل البحرية فإنه يساعد آلة 

الطبل على االداء.

الحربي: التقليد الجميل ألص�وات البحر أصبح أحد أركان األغنية البحرية


