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)هاني الشمري - سعود سالم(الشيخ علي اجلابر مرحبا بروبسن ميلو والسفيرة غدير الصقعبي واإلعالمي مجاهد عابدين الشيخ علي اجلابر في جولة مع الزميل سامي النصفالشيخ علي اجلابر متوسطا جواد بوخمسني وعبدالعزيز الغنام وعبداهلل الفارس

علي الجابر: علينا التمييز بين من يستحق ومن ال يستحق الحصول على الجنسية من »البدون«
خالل مأدبة غداء أقامها على شرف أصحاب الدواوين في عزايز

ال�صقعبي: سأع�مل على خ�دمة ال�كويت والع�الم في مجال الط�اقة البديلةالسنعوس�ي: وزارة التربية ال تق�وم بدورها في تعزيز مفاهي�م الوحدة الوطنية

الشيخ علي اجلابر مع أحمد بهبهاني وعدد من احلضور أحمد باقر وعبداهلل احمليلبيجواد بوخمسني واللواء جاسم املنصوري واللواء د.مصطفى الزعابي واملقدم وليد الغامن

في موكب صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمدـ  طيب 
اهلل ثـــراه ـ أو في الغزو وحرب 
التحريـــر أو غيرهـــا ومن خدم 
لسنوات طويلة من أجل الكويت، 
فهؤالء يستحقون وندعو احلكومة 
إلى سرعة االنتهاء من هذا امللف 
وإنصافهم، ولكن املقال تطرقنا فيه 
لفئة معينة من البدون الذين لديهم 
وثائق وينتمون لبلدان معروفة 
ولكنهم يخفون وثائقهم، فاملقال 
يتحدث عن ضرورة التمييز بني 

من يستحق ومن ال يستحق.
مـــن جانبه عبر وزير االعالم 
الســـابق محمد السنعوسي عن 
ســـعادته بتواجده في »عزايز« 
وااللتقاء بأهل الكويت قائال انها 
ليســـت غريبة على الشيخ علي 
اجلابر فهو دائما سباق ملثل هذه 
الدعوات الكرمية. وحول رأيه فيما 
الوطنية قال  الوحدة  يثار حول 
السنعوسي أستغرب من احلديث 
حول املسلمات، فبعد هذه التجربة 
الطويلة والتي أثبـــت فيها أهل 
الكويت حبهم ووالءهم لوطنهم 
ولألســـرة احلاكمـــة وترابطهم 
وتعاونهم و»فزعتهم« لبعضهم 
البعض كيـــف يأتي مـــن يأتي 

بهذه الدعوة الكرمية من الشيخ 
علي اجلابر في مزرعة »عزايز« 
قائـــال انها لفتـــة كرمية يتحقق 
فيها أســـمى معاني االرتباط بني 
أبناء األســـرة  الكويت مع  أبناء 

احلاكمة.
كمـــا أشـــاد وزيـــر التجارة 
والصناعـــة الســـابق أحمد باقر 
بهذه الدعـــوة قائال: اننا تعودنا 
من الشـــيخ علي اجلابر صاحب 
املبادرات الطيبة مثل هذه الدعوات 
املباركة التي يجتمـــع فيها أهل 
الكويت بكل أطيافهم، وهي تعبير 
صادق عن ترابـــط أهل الكويت 
وتالحمهـــم وارتباطهم ووالئهم 

لألسرة احلاكمة.
حضرت سفيرة الطاقة البديلة 
لدى األمم املتحدة الناشـــطة في 
مجـــال البيئة غديـــر الصقعبي 
مأدبة الغداء في مزرعة الشـــيخ 
علي اجلابر »عزايز« وقالت بهذه 
املناسبة انها سعيدة جدا لاللتقاء 
بشخصيات مهمة من أهل الكويت 
في هذا اجلو االجتماعي اجلميل 
الذي يعبر عن  األسرة احلاكمة.

وحول اختيارها كأول سيدة 
على مستوى العالم في هذا املنصب 
املهم قالت انها بداية فخورة بهذا 

ان كل من يحضر إليها »عزيز«. 
وأكمل الشيخ علي اجلابر بأنني ال 
أكسب أي شيء من هذه الدعوات 
سوى الفخر والسعادة بااللتقاء 
مع اخوتي أهل الكويت والتواصل 
مع أبناء األســـرة في جو أسري 
واجتماعي تسوده احملبة، وأكد 
أن كل التعب واجلهد للتحضير 
لهذه اللقاءات يزول مبجرد مشاهدة 
أهلنا وإخواننا في »عزايز« وكنت 
أمتنى لو كان باالمكان دعوة كل 
أهل الكويت ولكن املعذرة باملكان، 
كما وجه الشيخ علي اجلابر الشكر 
لكل الضيوف الذين لبوا الدعوة 
والتمـــس العذر ملن لـــم يتمكن 
من احلضور، ووجه الشـــكر إلى 
الصحافة الكويتية قائال انها مرآة 
تعكـــس لنا ما يحـــدث في البلد 

بصورة راقية.
وفـــي رده على ســـؤال أحد 
الصحافيني حول الضجة اإلعالمية 
التي أثيرت على خلفية مقاله األخير 
بخصوص البدون قال الشيخ علي 
اجلابر ان هناك سوء فهم من قبل 
البعض ملا كتب في املقال، وأوضح 
أنه من أشـــد املطالبـــني بإعطاء 
البدون »املســـتحقني« اجلنسية 
خاصة من ضحى بحياته سواء 

بعد اقرار خطة التنمية وهذا أمر 
يســـعدنا جميعا أن نرى عجلة 
التنمية تسير باالجتاه الصحيح 

والتعاون مطلوب من اجلميع.
من جانبه، قـــال األمني العام 
الـــوزراء عبداللطيف  ملجلـــس 
الروضـــان هذه مناســـبة طيبة 
ودعوة كرمية من الشـــيخ علي 
اجلابر اعتدنا عليها وهي ليست 
غريبة على الشيخ علي اجلابر، 
وهي مناســـبة جيدة يلتقي فيها 
أهل الكويت في جو أخوي وأسري 
بعيدا عن ضغوط العمل التي تأخذ 
اإلنسان، فمثل هذه اللقاءات تساهم 
في تواصل أهل الكويت وجتمع 
بينهم وبني أبناء األسرة احلاكمة 
في ظاهرة قلمـــا توجد في دول 
العالم. وأشاد الروضان بالعالقة 
الطيبة بني السلطتني والتعاون 
امللحـــوظ واالتفـــاق على خطة 
التنمية والعزميـــة في تنفيذها 
من قبل اجلميع، وقال إن األمانة 
العامة ملجلس الوزراء تقوم بدورها 
في متابعة إجراءات تنفيذ اخلطة 
االمنائية ونأمل أن تسير األمور 

في االجتاه املأمول.
كما عبـــر عضو مجلس األمة 
السابق دعيج الشمري عن سعادته 

مثل هذه الدعوات الكرمية كل عام، 
وهي ليست غريبة عليه، فهو دائم 
التواصل مع أهل الكويت وحريص 
جدا على ترسيخ هذا التواصل من 
خالل هذه اللقاءات التي جتمع أهل 
الكويت. وحول قراءته للعالقة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
قال املعتوق: إننا نرى األمور تسير 
في اجتاه التعاون واالجناز خاصة 

ويتحدث عـــن الوحدة الوطنية، 
فهذه مســـلمات ال حتتاج إلى أي 
كالم، كما انتقد السنعوسي ضعف 
املناهج الدراسية ووزارة عن القيام 
بدورها في تعزيز وغرس مفاهيم 
الوحدة الوطنية في نفوس أبنائنا 
الطلبة. أما وزير األوقاف األسبق 
د.عبـــداهلل املعتـــوق، فقال: إننا 
تعودنا من الشيخ علي اجلابر على 

محمد هالل الخالدي
بأبهى ما تكون صور الترابط 
الوطنية، جمع الشيخ  والوحدة 
علي اجلابر أهل الكويت في مزرعة 
أقام  »عزايز« صباح أمس حيث 
مأدبة غداء لدواوين الكويت، وبهذه 
املناسبة قال الشيخ علي اجلابر 
نعيش هذه األيام عدة مناسبات 
عزيزة على قلوبنا هي مناســـبة 
العيد الوطني وعيد التحرير وعيد 
جلـــوس صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ووصول 
العم سمو الشيخ سالم العلي ساملا 
معافى بإذن اهلل إلى أرض الوطن، 
كما نضيف إلى هذه املناســـبات 
دعوة أبناء األسرة الكرمية والتي 
أفتخر بقبولها من صاحب السمو 
واألعمام وأبنـــاء األعمام وكذلك 
دعوة أعضاء السلك الديبلوماسي 
سنويا، إضافة إلى دعوة أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
واملزارعني وأصحاب الدواوين كل 
ثالث ســـنوات، وقد حان اليوم 
موعد دعـــوة االخـــوة أصحاب 
الدواوين، وأضاف ال شـــك أنني 
سعيد وأتشرف باستجابة هؤالء 
االخوة الكرام باحلضور في مزرعة 
»عزايز« والتي يدل اســـمها على 

من أجواء اللقاء في »عزايز«
 متي��زت مأدبة الغ��داء التي أقامها الش��يخ علي 
 اجلاب��ر ف��ي مزرعت��ه »عزاي��ز« باجل��و االجتماعي
اجلمي��ل والذي جمع أه��ل الكويت في أج��واء أخوية 

رائعة.
 دعا الش��يخ علي اجلابر ضي��وف »عزايز« الى 
جولة بالقطار الصغير حول املزرعة ملش��اهدة مختلف 
أج��زاء املزرعة وما تضمه من طي��ور ونباتات محمية 

وغزالن مما اثار إعجاب الضيوف.
حرص الشيخ علي اجلابر على استقبال ضيوفه 
عند بوابة املزرعة ورحب بهم جميعا وكان طوال الوقت 

يتبادل معهم األحاديث الودية.
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السفيرة غدير الصقعبي متحدثة للزميل محمد اخلالدي عبدالوهاب الوزان ود.محمد اجلاراهللالشيخ علي اجلابر مع د.بدر اخلضري ود.عبدالواحد اخللفان حديث بني د.خالد املذكور والزميل يوسف اجلاسم

االختيار وستعمل جاهدة خلدمة 
الكويت والعالم فيما يتعلق مبجال 
الطاقة البديلة، وأشارت إلى أنها 
بدأت فعليا بإعداد مشاريع جديدة 
تنطلق من الكويت خلدمة قضايا 
البيئة سواء من الناحية التوعوية 
أو على مســـتوى املشاريع التي 
تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربـــون، ومن هذه املشـــاريع 
أوضحـــت الصقعبي أنها بحثت 
مع الشيخة أمثال األحمد مشروع 
استبدال مولدات الطاقة ومضخات 
املياه املوجودة في محمية صباح 
األحمد مبولـــدات تعمل بالطاقة 
الشمسية بدال من الديزل، وكذلك 
بحثت مع الشيخة فريحة األحمد 
تنظيم مسابقة لألطفال في مدارس 
الكويـــت حـــول قضايـــا البيئة 
واحللول املقترحة حلماية البيئة، 
حيث سيتم تعيني الطفل الفائز 
باملسابقة كأصغر سفير للنوايا 
احلســـنة بعد أن تأخذ تفويضا 
من سكرتير عام األمم املتحدة في 
ذلك، وأشارت الصقعبي إلى أنها 
وجدت كل الدعم والتشجيع من 
قبل الشيخة أمثال األحمد والشيخة 
فريحة األحمـــد للمضي قدما في 

تنفيذ هذه املشاريع وغيرها.

الشيخ علي اجلابر مرحبا بالزميل أحمد اجلاراهللالشيخ علي اجلابر وعبدالواحد العوضي وجولة بالقطار في املزرعة


