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األمناء / خاص :

امللتقى  مؤسيس  تدارســها  بفكرة 
ولدت ســاحة جامهريية شعرية تحوي 
عرشات الشــعراء واملثقفني والنقاد من 
عليها  اطلــق  الوطن،  مناطــق  مختلف 
للحوار  السليامين  ابناء  تســمية ملتقى 
الثقايف الذي اصبح من ابرز امللتقيات يف 
الجنوب من حيث تقديم االفكار وتسليط 
الضوء إلبراز مواهب وطاقات شبابية لن 
يتســنى لها الظهور نتيجة اوضاع حالت 

دون ذلك يعيشها كل ابناء الوطن.. 
وهاهو الحــدث األبرز اليوم يف اخر 

مراحل  مــن  مرحلــة 
تتابع  الثامن  املوســم 
التنافس  وبحزم ســري 
تفاعل  وسري  الشعري 
التصويت من الجامهري 

لشعرائهم املفضلني… 
بلوغ  ومبناســبة 
التي  التتويج   مرحلــة 
الستار  تســدل  سوف 
القادمة  الساعات  خالل 
برتبــع فــارس مــن 

الفرســان الثالثــة املتأهلني عىل عرش 
امللتقى ظافرًا بلقب شــاعر املليون، كان 
الحديث مؤسيس  ان يشاركنا  لنا الرشف 
وإدارة امللتقى وكذا أعضاء لجنة التحكيم 
بأحاديــث عن هذه املســابقة وعن هذا 

الرصح الثقايف الشعري .
االســتاذ/ وليد الســليامين: عضو 

ادارة امللتقى تحدث قائاًل : »كل مانالمسه 
من سياسات تكاد تقيض عىل كل يشء 

جميــل يف الوطن وإلدراكنــا ان ثقافة 
الفــرد اذا حرفت واعتزاهــا فكر مضاد 
فانهــا تهدم اخالق ويدمر إرث شــعبي 
وتخلق اجيال بكامله عدمية الثقافة مام 
يولد مجتمع متدين مســتواه الثقايف ، 
وهل تقاس الشعوب اال بإرثها وثقافاتها 
وادبها وشــعرها  ولهذه العوامل والحمد 

لله اسسنا ملتقانا الذي امثر بنتائج طيبة 
ويحظى بشعبية كبرية يف املجتمع .

امللتقى  بــان  الســليامين  واضاف 
ســباق ملثل هذه الكرنفاالت االدبية التي 
تسعى لتشجيع ابناء الوطن من اصحاب 
ذاتية  شخصية  بجهود  الشعرية  املواهب 
وبتعــاون الطاقــم االداري  يف امللتقى 
وحيث ان هذه املســابقة قد مرت بسبعة 

مواسم  خالل الثامن السنوات املاضية . 

الكلدي  الــرشايب  اديب  االســتاذ/ 
العضــو االداري يف ادارة امللتقى تحدث 
الشعري  التنافس  مســابقة  تعد   : قائال 
ملتقى  وينظمها  يقيمهــا  التي  واألديب 
محطة  الثقايف،  للحوار  السليامين  ابناء 
مهمــة يف  مجــال تشــجيع املواهب 
الشعري  االٕرث  عىل  واملحافظة  وصقلها 
اليافعي ، وقد غمرتني الســعادة والفرح 
وأنا أرى هذا الكم الهائل من الفرســان 
بدررهم  ملتقانــا  صدر  يزينــون  الذين 

الشعرية .
أ / عبدالــرب هرهــره  عضو لجنة 
التحكيم قال بإن املســابقة هذا املوسم 

كانت من أمتع املواسم ؛ نظرًا للكم الهائل 
املشــاركني وملا رافقها من  الشعراء  من 
أحداث مشــوقة وتقلبات مثرية ، وأشاد 
بالشــعراء الذين تأهلوا للمراحل النهائية 
وإن املســتويات كانت متقاربة والنتائج 
بنيــت عىل جزئيــات بســيطة ، ودعا 
إىل اســتحداث وتطوير آليــات وقواعد 

للمسابقة يف املواســم القادمة ، وبارك 
للمتوجني مقدمًا ولإلدارة والجمهور عىل 

هذا الزخم والنجاح .
من جانبه اكد االســتاذ/  محســن 
الســليامين  عضو ادارة امللتقى  بان هذا 
امللتقى يعترب البيــت اليافعي الكبري الذي 
ويف  الكربى  الثقافية  الفعاليات  يحتضن 
وكان  امللتقى  شــاعر  مسابقة  مقدمتها 
املوسم موســم اســتثنايئ وناجح بكل 
املقاييــس رغم املعوقات التــي نواجهها 
بني حني واخر  ، كام اشــاد بالدور الكبري 
للجهات االعالمية يف عذا املوســم وكذلك 
الدعم الســخي لرجال االعامل إلحياء هذا 

املوروث الشعبي .
واكد  أ / عبــد القوي املفلحي  
عضــو لجنــة التحكيم بــأن هذا  
املوســم كان متميزا متنوعا فريدا 
عن باقــي املواســم املنرصمة من 
حيــث الوجوه الجديدة املشــاركة 
الزخــم يف هذا  قوة  وكذلك مــن 
املوســم والدعم السخي من رجال 
االعامل وكذلــك االهتامم االعالمي 
امللتقى  يف  املسؤولني  ودعا  املتميز 
إىل رضورة تصحيح وبناء أســس 

اقوى يف املواسم القادمة .
كــام كان للعنــرص النســايئ دورًا 
باالستاذة  املسابقة  ممثلة  بارزًا يف هذه 
ياســمني اليافعي  من خالل مؤسســة 
الياسمني االعالمية والتي ساهمت بشكل 
ملفت باملسابقة واظهارها باملستوى الذي 

يليق بها .

باقتراب بلوغ مرحلة تتويج فارس املوسم الثامن باملسابقة الشعرية على صرح ملتقى ابناء السليماني للحوار الثقايف ..
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