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حقق النهام الكويتي فيصل مال الله املركز 
األول في النسخة الثانية جلائزة كتارا لفن 
النهمة “نهام اخلليج”، فيما نــال النهام 
الكويتي أيضا حمد بن حسني املركز الثالث 
وكان املركز الثاني من نصيب القطري علي 

احلداد. 
وحصل الكويتي مال الله في ختام حفل 
اجلــائــزة الــذي أقيم بحضور وزيــر الطاقة 
والصناعة القطري د. محمد السادة على لقب 
)نهام اخلليج( وجائزة قدرها 100 ألف ريال 
قطري، في حني حصل القطري احلــداد على 
جائزة قدرها 70 ألف ريــال، ونال الكويتي 
بن حسني جائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، 
كما أضافت اللجنة املنظمة جائزة تشجيعية 
ــرابــع وقــدرهــا 15 ألف  لصاحب املــركــز ال
ريــال قطري وحتصل عليها العماني نصر 

السليمي. 
مــن جانبه أعــرب األمــني الــعــام املساعد 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ــدر الــدويــش فــي تصريح صحفي عن  د. ب
فخره بهذا اإلجنــاز الذي حققته الكويت في 
النسخة الثانية من اجلائزة التي تنظمها 
املؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، 
مشيدا باألداء املتميز الذي ظهر به النهامون 
ــوا فــي البطولة  ــارك الكويتيون الــذيــن ش
اخلليجية وخاصة مال الله الذي حقق املركز 

األول وبن حسني الذي حصد املركز الثالث. 
وبــني الــدويــش أن هــذا اإلجنــاز الكويتي 
حتقق بفضل اإلمكانيات الكبيرة التي حتلى 
بها  النهامون الكويتيون والقدرات األدائية 
التي أظهروها خالل أيام البطولة والتصفيات 
التي أهلتهم لتحقيق املركزين األول والثالث. 

وأضـــاف أن النهامني الكويتيني الذين 
شــاركــوا فــي التصفيات أبــهــروا اجلمهور 
بأدائهم الــبــارع ملختلف أنـــواع فــن النهمة 
فتفاعل معهم احلــضــور تفاعال كبيرا زاد 
ــواء حماسة وتشويقا، مشيدا بالدور  األج
الــذي تلعبه مثل هــذه املناسبات في إحياء 
الــتــراث اخلليجي بــصــورة عامة والــتــراث 
ــى ما  الــبــحــري بــصــورة خــاصــة، مشيرا إل
متلكه دول اخلليج العربي من تراث بحري 
عريق يعود إلــى قــرون عديدة ومــا متتلكه 
الكويت أيضا من تراث بحري عايشه األجداد 
وأبــدعــوا فيه من خــالل الرحالت التجارية 

الطويلة ورحالت الغوص في الصيف. 
وبني الدويش أن هذا اإلجناز الذي حققه 
أبناء الكويت ثمرة الدعم والتوجيهات من 
ــالم محمد اجلــبــري، واألمــني  قبل وزيــر اإلع
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب املهندس علي اليوحه، ووكيل وزارة 

اإلعالم طارق املزرم. 
وكانت املؤسسة العامة للحي الثقافي 
“كتارا” قد افتتحت النسخة الثانية جلائزة 
كتارا لفن النهمة “نهام اخلليج” يوم الثالث 
عشر من الشهر اجلاري مبشاركة 11 نهاما 

من الكويت وقطر وسلطنة عمان.
والنهمة من أبــرز فنون التراث البحري 
ــالل رحـــالت الصيد والــغــوص  وازدهــــر خ
على اللؤلؤ، حيث أسهم في ظهور النهام 
الذي احترف الغناء واإلنشاد للترويح عن 
البحارة على ظهر السفينة، وإضفاء البهجة 
واحلماس في نفوسهم ليعينهم على حتمل 
عناء وجهد ومشقة العمل وإطالق الطاقة من 

أجسادهم املتعبة.

املشاركون أبهروا اجلماهير بأدائهم البارع

الكويت حتصد املراكز األولى في فن النهمة اخلليجي 

بدر الدويش مع فيصل مال الله وحمد بن حسني

»بيت السدو« يحتفي باألطفال 
وعائالتهم بيوم »تراثي«

في أجواء تراثية وسط ذلك البيت الطيني العتيق 
بدهاليزه وليوانه ورائحة احلنة والقهوة العربية 
ــس السبت  استمتع األطــفــال وعائالتهم أول أم
بيوم مفتوح نظمه )بيت السدو( الكويتي بعنوان 

)تراثي(.
واستمتع األطفال بالتعرف على احلرف اليدوية 
ــداد في  والــعــادات والتقاليد التراثية وحياة األج
عدد من الورش واألركان مثل ورشة صناعة الدمى 

وورشة املرح مع النسيج وورشة الطبخ الكويتي 
وركن )احلزاية( وهي كلمة كويتية تعني القصة 

أو احلكاية.
وشارك عدد من املتطوعني في اللعب مع األطفال 
بعدة ألعاب مثل )احليلة واخلبصة والدامة( كما 
استمتع احلضور بركن التصوير الفوتوغرافي 
التراثي بــاالزيــاء الشعبية فيما قدمت فرقة )بن 

حسني( عرضا حيا للفن الشعبي.

جانب من األلعاب الشعبية الكويتية

مشاركات لألطفال

جانب من تكرمي فيصل مال الله

..وتكرمي حمد بن حسني

فقرة غنائية شعبية


