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الوطنيــــة   تثيــــر األغانــــي 
احلماس وتشحذ الهمة وتكرس 
وتقوي املعاني الوطنية النبيلة 
الواحد على  الشــــعب  أبناء  بني 
اختالف مذاهبهم وانتمائهم، حيث 
جتمعهم داخل سور الوطن الواحد، 
خصوصا اذا كانت كلمات األغنية 
صادقة ومعبرة عن حال الوطن في 
أفراحه ومحنه كونها حتما تالمس 

الوجدان واألحاسيس.
العالي    وقــــال عميد املعهــــد 
للفنون املوسيقية د.بندر عبيد 
لـ «كونا» ان اغنية «آن أن نحمي 
احلمى والوطنا..آن أن ندفع عنه 

االيحنا.. آن أن نصمد صفــــا واحدا.. آن أن نقصي 
العدو األرعنا» تعد أول أغنية وطنية حماسية كويتية 
ألهبت مشــــاعر املواطنني للدفاع عن وطنهم وكانت 
مبناسبة استقالل الكويت في ١٩٦١ ومحاولة الرئيس 
العراقي آنذاك عبدالكرمي قاسم الفاشلة لالعتداء على 
ارض الكويت ومت تســــجيلها وبثها على شاشــــات 

تلفزيون الكويت.
  ويضيف ان «العرضــــات» قدميا تعتبر مصدر 
األغاني احلماسية، حيث كانت تصور ساحة املعركة 
بفنونها القتالية مصحوبة بحركات خاصة لسيوف 
وحركات الكر والفر مع صيحات خاصة تغنى على 
إيقاع ضربات الطبول لكي تثير احلماس داخل نفوس 
املواطنني وهي تعتبر حجر األساس لألغنية الوطنية 

خصوصا في مناطق اجلزيرة العربية.
  وأشار الى أن كلمات هذه األغنية للشاعر عبداهللا 
سنان وأحلان أحمد باقر وغناء شادي اخلليج وقد 
تبعها أغنية أخرى وطنية للفنان ســــعود الراشد 
تقول «رفرف يا علم بالدي فوق الســــهل والوادي» 
ثــــم أغنية عوض دوخي «الفجر نور» وتعتبر هذه 
الثالثية من أول وأفضل األغاني الوطنية احلماسية 

التي قدمها تلفزيون الكويت.
  ويكمل د.عبيد حديثه قائال: ان أهم ما مييز األغاني 
الوطنية الكويتيــــة، خصوصا خالل فترة النهضة 
واالستقالل في حقبة الســــتينيات انها ركزت على 
حــــب احلياة واحلرص على العمل من أجل الكويت 
ومثال على ذلك أغنية «الفجر نور يا ســــالم بانت 
أيامه الســــعيدة يا سالم الفجر نور» وأيضا أغنية 
«طاب النشــــيد فاليوم عيد عيد الكويت» وهي من 
أحلان وكلمات حمد رجيب وهذا النوع من األغاني 

يجنح الى السالم والعمار.
  وذكر ان هناك ظاهرة متيزت بها األغنية الوطنية 
الكويتية وهي مشــــاركة العديد من الفنانني العرب 
في املناســــبات الوطنية من خالل أحلان أو كلمات 
ومثال ذلك الراحلة كوكب الشــــرق أم كلثوم عندما 
غنت «يا دارنا يا دار يا موطن األحرار» وهي كلمات 
الشاعر الكويتي أحمد العدواني وأحلان امللحن رياض 
السنباطي وأيضا املطرب الراحل محمد عبدالوهاب 
الذي غنى «الكويت العربي بلدي وفداه روحي ودمي 

والدي وولدي».
  وعن األغانــــي الوطنية التي 
عاصرت االحتالل الغاشم ولعبت 
دورا كبيرا فــــي إلهاب احلماس 
من أجل مقاومة االحتالل أوضح 
د.عبيد أن منها أوبريت «الليلة 
احملمدية» الذي غني في القاهرة 
للمطرب عبداهللا الرويشد اضافة 
الى أغان أخرى تؤكد الشــــرعية 
الكويتية والثقة بالعودة منها «يا 
كويت يا أحلى بلد» لنبيل شعيل 

و«حمام البيت» لسناء اخلراز.
  وبعد حترير الكويت استمرت 
سلســــلة االبداعات الوطنية من 
خــــالل «وطن النهار» و«وجــــار النجوم» و«حبيب 
الوطن» حملاكاة مشــــاعر الكويتيني في هذه الفترة 
والتعبير عن حبهم لوطنهم خصوصا عندما تكون 

هذه االغاني بعذوبة كلمات الشاعر بدر بورسلي.
  وقال ان الهدف لم يكن فقط تصوير هذه االغاني 
وما حتمله من مشاعر ومدى احلنني والشوق للوطن 
إمنا حفظ هذه االغاني لتشــــهد على تاريخ مرت به 
الكويت ايا كان نوعه ثم تالها أوبريت «وطني وردة 
البحر» للشاعرة ســــعاد الصباح واوبريت «طفوا 
نارها» الذي غني مبناسبة إطفاء آبار النفط احملترقة 
التي أشعلها النظام العراقي البائد ثم تصوير أغنية 
رسالة الى كل العالم التي تتحدث عن معاناة األسير 
وأوبريت «حنا العرب» لشادي اخلليج و«عهد الوفا» 

لنبيل شعيل وغيرها الكثير.
  وأشار الى ظهور أغان وطنية خاصة وألول مرة 
فــــي تاريخ الكويت والتي تتناول قضايا األســــرى 
ومعاناة األسير منها «رسالة الى كل العالم» لعبدالكرمي 

عبدالقادر و«ميه ال تبكي» لعبداهللا الرويشد.
  وأوضح د.عبيد ان تصوير هذه االغاني تلفزيونيا 

لعب دورا كبيرا في تكريسها وانتشارها.
  وذكر ان من االغاني الوطنيــــة املميزة اوبريت 
«مذكــــرات بحار» الــــذي أخرجــــه االعالمي محمد 
السنعوسي ويعد شاهدا على تطور االناشيد الوطنية 
من خالل عملية صنع السيناريو احلديث وحركات 
الكاميرا املتطورة والتي نقلت حركات وأحاسيس 
فرقــــة التلفزيون التي أدت هــــذا االوبريت بصورة 

رائعة وجميلة.
  وتطرق الى دور الثنائي املميز شــــادي اخلليج 
وسناء اخلراز وحفالت وزارة التربية وتلك األناشيد 
الوطنية املصحوبة بالرقصات الشعبية املعبرة عن 
حب الوطن والتي أصبحت مرجعا أساسيا في جميع 

دول املنطقة اخلليجية.
  وقال ان هناك أغاني كويتية وطنية صورت جوا 
منها «اهللا يعز شأنك» والتي صورت مبناسبة احتفال 
الكويت يعيدها الوطني الـ ٢٥، مضيفا ان التصوير 
واإلخراج التلفزيوني يؤديان دورا كبيرا في توثيق 
تاريخ األغاني الوطنية من ناحية ومن ناحية اخرى 

يقدمها بصورة جمالية جتذب وحتمس املشاهد. 

 مجلة الكويت تتابع مسيرة النهضة والبناء للكويت 
 خصصــــت «مجلة الكويت» الصادرة عن وزارة االعالم ملف عددها 
لشــــهر فبراير الحتفاالت الكويت باالعياد الوطنية مركزة على نهضة 

الكويت وتطورها طوال اخلمسني عاما املاضية.
  وتناولت املجلة موضوعا بعنوان «مسيرة قائد ومسيرة وطن» حتدثت 
فيه عن معالم السنوات اخلمس املاضية للبالد منذ تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم في عام ٢٠٠٦. وقدمت املجلة 
قراءة في ٥٠ عاما من االنطالق والبناء وحملات من مسيرة الدميوقراطية 

والدســــتور واستطالعا عن دور اجلمعية الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة اثناء االحتالل العراقي للكويت في أغسطس ١٩٩٠.

  وعرضت املجلة كتاب «قبلة على جبني األرض» للفنان عبدالسالم 
مقبــــول الذي يقدم في كتابه مواد متنوعة فيما عرض فراس حســــني 
صورا عن «عالئم في مســــيرة الكويت» وقدم محمد األسعد عرضا في 
تخطيط املدن تناول جانبا من مســــيرة تخطيط مدينة الكويت بدأت 

بعد االستقالل وتتواصل خطوطها العريضة حتى اليوم. 

 البصيري دشن احتفاالت مؤسسة الموانئ باألعياد الوطنية: حريصون 
  على أن تتماشى الموانئ والمطارات مع تحويل الكويت إلى مركز مالي  

  رندى مرعي
  اكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلـــس األمة د.محمد البصيري ان هناك 
الكثير من السياسات املطلوب من مؤسسة 
املوانئ الكويتية تنفيذها خالل خطة التنمية 
وهي سياســـات تنموية ومشاريع توسع 
فيما يتعلق باملؤسســـة واملوانئ، مشيرا 
الـــى ان ميناء مبـــارك الكبير الذي تنفذه 
وزارة االشغال دخل في املراحل التنفيذية 
األولى والثانية، وسيكون هذا امليناء بال 
شك رابط الكويت بالشمال، وسيكون من 
اكبر املوانئ في الشـــرق األوسط وميكن 
الوصول من خالله الى آسيا الوسطى وشرق 
آســـيا فهو ركيزة قوية في خطة التنمية 

ويتماشى مع رؤية صاحب السمو األمير 
في حتويل الكويـــت الى مركز مالي، آمال 
ان يكون هناك املزيد من املوانئ البحرية 
التي حتمل هذه الرؤية كما البد من وجود 
مطار بهذه املواصفات الن هذه املرافق هي 

بوابات الكويت مع العالم اخلارجي.
  كالم البصيري جاء خالل مشاركته في 
تدشني احتفاالت مؤسسة املوانئ بذكرى 
مرور ٥٠ عاما على االســـتقالل و٢٠ عاما 
على التحرير وخمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، والتي بدأت برفع علم الكويت 
بحضور اعضاء مجلس ادارة املؤسســـة 
وكبار املسؤولني في املؤسسة والشركات 

املالحية وعدد من الشخصيات حيث اعرب 
البصيري عن فرحته بشهر فبراير، شهر 
االحتفاالت التي تشهد العديد من النشاطات 
التي ترسم الفرحة على وجوه الصغار قبل 
الكبار، خاصة ان هذه املناسبات الوطنية 
تتزامن مع املكرمة األميرية التي كان لها 

األثر الطيب في نفوس املواطنني.
  وتوجه البصيري بالتهنئة الى صاحب 
السمو األمير مبناســـبة أعياد االستقالل 
والتحرير وذكرى توليه احلكم، مشـــيرا 
الى انه يتم حتت رعايته افتتاح العديد من 
املشاريع التنموية، وتابع ان هناك ايضا 
مشـــاريع كثيرة تتعلق مبؤسسة املوانئ 
فيما يتعلق بخطة التنمية وهي مشاريع 

انشائية وأخرى بشرية السيما وان خطة 
التنميـــة تركز في ٦٠٪ منها على جوانب 

التنمية البشرية.
  بدوره قال مدير عام املؤسسة الشيخ 
د.صباح جابر العلي ان املناسبات الوطنية 
الثـــالث التـــي حتتفل بها البـــالد عزيزة 
على الشـــعب الكويتي وال يختلف عليها 
احـــد، وذكراها متأصلة في ارواح وقلوب 

الكويتيني.
  واضاف ان هذه املناسبات متثل ذكريات 
كثيرة ال ميكن نسيانها وتشكل معينا ال 
ينضب الستنهاض الروح الوطنية واذكاء 
معاني الوالء واالنتماء للكويت وللقيادة 
الرشيدة واستلهام القيم واملبادئ السامية 

الكويتيون واستحضار  التي جبل عليها 
مســـيرة العمل والعطاء لبنـــاء الكويت 
وحتقيق نهضتها وصـــون عزتها وامنها 
منذ تأسيسها وتخليدا لكل من بذل وضحى 
من اآلباء واألبناء من اجل ان تكون الكويت 

وتظل وطنا يفتخر به اجلميع.
  واعرب الشيخ د.صباح جابر العلي عن 
خالص التهنئة للقيادة السياسية ممثلة 
في صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء والى 
ابناء الكويت وبناتها جميعا في مختلف 

املواقع.
  وقال ان فرحتنا اليوم ال تضاههيها فرحة، 
وعلمنا اليوم ال يضاهيه علم فاليوم مت رفع 

اغلى علم، فاجمل االحساس عندما يتغنى 
الفرد بوطنه، واصدق التعابير عندما يرفع 
الكويتي رأسه وانظاره تتجه عالية شامخة 
نحو رمز حضارته وماضيه وتضحياته.

  واضاف ان مؤسسة املوانئ ومبختلف 
وحداتها اعدت خطة للمشـــاركة في هذه 
املناسبات الغالية التي تبعث في نفوس 
الفـــرح والســـرور وتعمق  الكويتيـــني 
مشـــاعر الوالء واالنتماء للوطن وقيادته 

احلكيمة.
  وختم الشيخ د.صباح العلي تصريحه 
سائال اهللا تعالى ان يرحم شهداء الكويت 
االبرار ويحفظ شعبها من كل مكروه وان 

يدمي افراحها في ظل قيادتنا الرشيدة. 

 أشار إلى أن ٦٠٪ من خطة التنمية ترتكز على االرتقاء بالعناصر البشرية 

 العلي: «الموانئ» أعّدت خطة للمشاركة في األعياد الوطنية لبعث الفرح والروح في نفوس المواطنين وتعميق مشاعر الوالء واالنتماء للوطن

 الشيخ ضاري الفهد والشيخ صباح الناصر خالل املؤمتر الصحافي (كرم ذياب) جانب من احلضور

 د.محمد البصيري ود.صباح جابر العلي وعدد من العاملني في املؤسسة مع ذويهم  (محمد ماهر) جانب من أسر العاملني في املؤسسة خالل مشاركتهم في االحتفال برفع العلم 

 د.بندر عبيد

 الفهد: «الموروث الشعبي» سيشهد مشاركة واسعة
  من محبي الهوايات من أبناء الكويت ودول «التعاون»

 دانيا شومان
  اعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
املوروث الشعبي لالعياد الوطنية 
ان املهرجان الذي يقام احتفاال 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ 
٢٠ للتحرير وخمس ســــنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم وينطلق اخلميس 
املقبل يشمل انشطة ومسابقات 

تراثية مختلفة.
  وثمن رئيس اللجنة واملنسق 
العام للمهرجان الشيخ ضاري 
الفهد في مؤمتر صحافي امس 
املكرمة السامية التي تفضل بها 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح االحمد بإقامة هذا املهرجان 
الكبير الذي سيشــــهد مشاركة 
واســــعة من محبــــي الهوايات 
املختلفة من ابناء الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
الشــــيخ ضــــاري ان    وقال 
العديد من األنشــــطة التراثية 

ستكون حاضرة في املهرجان 
الذي سيقام ضمن مخيم كبير 
مبنطقة (الروضتني) ويستمر 
حتى السادس من مارس املقبل 
من قبيــــل ســــباقات مختلفة 
لالبل واخليل واملاعز واالغنام 
والصقــــور وهجيــــج ومزاين 

االبل.
  واضاف ان املهرجان يشمل 
ايضا عددا من العروض الفنية 
للفنون الشعبية مثل العرضة 
و(القلطة) او فن احملاورة وغيرها 
من الفنون كما ستقام مسابقة 
شعرية ألفضل قصيدة وطنية 
داعيــــا املواطنني الى احلضور 
واملشاركة في أنشطة املهرجان 
خصوصا انه يتضمن مسابقات 
شعبية تلقى محبة واهتماما من 

املواطنني.
  وذكــــر ان اللجنــــة املنظمة 
للمهرجــــان رصدت العديد من 
العينيــــة والنقدية  اجلوائــــز 

ملختلف املسابقات تصل قيمتها 
الى اكثر من مليون دينار عبارة 
عن ١٢٧ سيارة اضافة الى عدد 

من اجلوائز النقدية.
  ودعا الشـــيخ ضاري الفهد 
الراغبـــني فـــي املشـــاركة في 
املهرجان املختلفة  مســـابقات 
الى احلضور ملقر نادي الصيد 
والفروسية للتســـجيل فيها 
اعتبارا من يوم السبت املقبل 
وعلى فترتني صباحية ومسائية 
ملدة خمسة ايام فقط منوها مبا 
ملسه من حماس كبير من جميع 
محبي هـــذه الهوايات واجناح 

هذا احلدث الكبير.
  من جهته، قال رئيس جلان 
التحكيم في املهرجان الشيخ 
الناصر ان مســـابقات  صباح 
املهرجان تشمل منافسات مزاين 
االبل من فئتي الـ (٥٠) والـ (٣٠) 
ومسابقات فردي االبل ألجمل 
ناقة خلمســـة الوان ومسابقة 

الوان  اجمل (فحل) خلمســـة 
ايضا.

  واضاف ان املهرجان يتضمن 
ايضا مسابقتي (هجيج االبل) 
وخصصت االولـــى ملن حقق 
الفوز في مســـابقات ســـابقة 
وملسافة ٢٥ كيلومترا لـ ٢٥ ناقة 
بينما خصصت املسابقة الثانية 
للمشاركني للمرة االولى او الذين 
لم يحالفهم احلظ في املسابقات 
السابقة وســـتتبع فيها نفس 

شروط املسابقة االولى.
  وذكر ان املنظمني سيقيمون 
الطبيعة للقدرة  ســـباقا عبر 
والتحمل للخيول على مسافة 
٢٥ كيلومترا موضحا ان جلنة 
التحكيم ستضع شروطا لفحص 
االبل واخليول املشـــاركة قبل 

وبعد السباقات.
  وعن املسابقات املخصصة 
للطيـــور قال الشـــيخ صباح 
انها ســـتتوزع بني  الناصـــر 

الطير احلر والطير  مسابقات 
اجلير والشاهني بأنواعها والتي 
ستكون على مسافة ٤٠٠ متر.

  واشـــار الى ان مســـابقات 
االغنام ستتوزع بني مسابقات 
اجمـــل فحل محلـــي وجندي 
الى مسابقات  ونعيمي اضافة 
مراح غنم النعيم فيما ستكون 
مســـابقات املاعز ألجمل فحل 
عارضي وشامي ومسابقة االناث 
الشامية من جذعة وشامية ثنية 

وما فوق.
  وتوقع ان حتفل املسابقات 
بحماس كبير بني املشـــاركني 
واملتابعني داعيا االسر الكويتية 
الى احلضور واالستمتاع بهذه 
الشيقة  املســـابقات والبرامج 
ضمن اجواء االحتفاالت باالعياد 
الوطنية باعتبـــاره اهم هدف 
لهذا املهرجان الذي يلقى دعما 
كبيرا من القيادة السياســـية 

احلكيمة. 
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