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محمد بن مسيلم وعدد من احلضور مع الشيخ علي اجلابرالشيخ علي اجلابر ملقيا كلمته وإلى جواره سلطان بن حثلني ويبدو عدد من احلضور

أحمد اجلربا وعدد من احلضور

العميد محمد طنا مع الشيخ علي اجلابر

 أحاديث ودية على هامش اللقاء

جانب آخر من اللقاء الودي بني وجهاء القبائل

حديث باسم بني الشيخ علي اجلابر وعدد من وجهاء القبائل على هامش حفل الغداء

 الشيخ علي اجلابر مع عدد من احلضور

)سعود سالم(الشيخ علي اجلابر متوسطا عددا من شيوخ ووجهاء القبائل الذين حضروا اللقاء

شيوخ ووجهاء القبائل.. أعزاء في »عزايز« 
بن حثلين: القبائل حريصة على الدعوة إلى الوحدة ونبذ الخالفات  الجاب�ر: دور كبي�ر لوجه�اء القبائل في تعزي�ز اللحم�ة الوطنية

عادل الشنان
في مبادرة طيبة تعتبر األولى 
من نوعها، دعا محافظ العاصمة 
الش���يخ علي اجلابر، ش���يوخ 
الى حفل غداء  القبائل  ووجهاء 
في مزرعة »عزايز«، بهدف تعزيز 
التواصل والتالحم بني املجتمع 
الكويتي بجميع أطيافه، كما تعبر 
هذه الدعوة عن العادات احلميدة 
والقيم األصيلة التي جبل عليها 

أهل الكويت منذ القدم.
وفي هذه املناسبة أكد الشيخ 
علي اجلابر ان صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
شديد االهتمام بالقبائل الكويتية 
ووجهائها، ملا لهم من دور كبير 
وفاعل في تعزيز اللحمة الوطنية، 
معربا ع���ن ش���كره للحضور 
واستجابتهم لهذه الدعوة، متمنيا 
للجميع الصحة والعافية حتت 

راية صاحب السمو األمير.
من جانبه، أكد ش���يخ قبيلة 
العجمان سلطان بن حثلني في 
ألقاها نيابة عن ش���يوخ  كلمة 
الكويتية ان  القبائ���ل  ووجهاء 
الدعوة الكرمية من قبل محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر تعّبر 
عن روح األس���رة الواحدة التي 
يتمتع بها املجتمع الكويتي، مشيرا 
الى ان مثل هذه املناسبات متثل 
لوجهاء القبائل جميعا الش���يء 
الكبير، خاصة انها تأتي متزامنة 
مع األعياد الوطنية التي تعيشها 
البالد، مشيرا الى ان هذه الدعوة 
تأتي في اطار العادات احلميدة 
التي جبلت عليها األسرة احلاكمة 
في الكويت وأبناء الشعب جميعا، 
موضحا ان الكويت في السابق 
كانت عائ���الت صغيرة متحابة 
ومتعاونة وتربطها عالقات نسب 
وقرابة، وذلك يرجع الى قلة عدد 

السكان في املاضي.
وأضاف بن حثلني ان القبائل 
منذ القدم تدين بدين االس���الم، 
وهو األمر الذي يجعلها حريصة 
كل احلرص على طاعة ولي األمر 
امتثاال لآلية الكرمية )وأطيعوا 

الطيبني وأسرة آل الصباح الكرام، 
مؤكدا ان مثل هذه اللقاءات تتيح 
املجال للنقاش فيما يخص الوطن 
واملواط���ن، وتعمل على توطيد 
العالقات االجتماعية وتقويتها 

في بالدنا.

تالحم بين أبناء الكويت

من جانبه، أكد ش���يخ قبيلة 
عنزة د.منيف الهذال حرص أسرة 
آل الصباح الكرام على مشاركة 
الكويتي ف���ي جميع  الش���عب 
املناسبات، األمر الذي يدل على 
عمق احملبة واملودة بني احلاكم 
واحملكوم، معربا عن س���عادته 
الكبيرة بهذه املناسبة التي جمعت 
وجهاء القبائل الكويتية في مكان 
واحد، تزامنا مع احتفاالت الكويت 

باألعياد الوطنية.
وأكد ان هذه املناسبة تدل على 
التالحم بني الشعب الكويتي وهي 
ليست بجديدة على أسرة الصباح 
التي عودتنا على أال نشعر بأن 
هناك حاكما ومحكوما، متمنيا ان 
تتواصل هذه املناسبات، مما يزيد 

الترابط والتالحم فيما بيننا.
القيادة السياس���ية  وهن���أ 
الكويتي جميعا بهذه  والشعب 
املناسبات الوطنية، متمنيا من 
اهلل ان يدمي األفراح في الكويت 

ويعم األمن واألمان.
بدوره، أش���اد ش���يخ قبيلة 
الرشايدة محمد بن مسيلم بالدور 
الكبير واملبادرة الطيبة التي جمع 
فيها وجهاء القبائل الكويتية في 
مكان واحد، مشيرا الى ان ما يزيد 
الفخر واالعتزاز بهذه الدعوة هو 
انها جاءت في وقت تزدحم فيه 
األعياد في الكويت وهي االستقالل 

والتحرير وعيد اجللوس.
وشكر صاحب السمو األمير 
على املنحة األميرية، مؤكدا انها 
تعتب���ر التفاتة رحيمة من أمير 
رحيم وجتس���د حرص سموه 
الواضح على تلمس هموم أبنائه 
املواطنني دون تفرقة أو متييز بني 

جميع األطياف واالنتماءات.

أصح���اب الصح���وة والنهضة 
في بلدان اخلليج العربي كافة، 
العربية  كونهم أهل اجلزي���رة 
منذ اجلاهلية، كما ان لهم دورا 
كبيرا في تطور احلياة في مختلف 
جوانبها بعد ظهور النفط، متمنيا 
ان تتم إعادة النظر في موضوع 
الدواوي���ن باعتباره���ا مدارس 
الكويت  أبناء  لتعليم وتربي���ة 
خصوصا على احل���ب والوالء 

للوطن.

توطيد العالقات

بدوره، قال شيخ قبيلة الظفير 
س���عود غيث السويط »ان هذه 
املبادرة ليست غريبة على الشيخ 
علي اجلابر، وبهذه املناسبة أتقدم 
بالشكر والتقدير له على حرصه 
على توطي���د العالقات فيما بني 

أبناء الكويت عامة.
في حني رأى الش���يخ رحيل 
الظفيري ان دعوة الشيخ علي 
اجلابر مبنزلة جسر محبة وود 
بني أبناء األسرة احلاكمة والقبائل، 
وهذا ه���و ديدن أه���ل الكويت 

الشيخ علي اجلابر بدعوة شيوخ 
القبائل مما يدل على املكانة التي 
يحظى بها الشعب الكويتي لدى 
ابناء  األس���رة الكرمية، السيما 

القبائل وشيوخهم.
بدوره، قال يوسف بن رخيص 
شيخ النبهان ان هذه بادرة طيبة 
من اس���رة طيبة نسأل اهلل ان 
يعزها، مشيرا الى ان التعارف بني 
القبائل واحلاكم واحملكوم سمة 
من سمات الشعب الكويتي وهي 

تدل على احملبة املتبادلة.
ومتنى بن رخيص ان تستمر 
هذه البادرة سنويا للقاء بعضنا 
والتعارف والتواصل فيما بيننا 
وأن يحذو اآلخرون حذو الشيخ 
علي اجلاب���ر، مما يزيد الترابط 
والتالحم بني احلاكم واحملكوم.

لقاء يثلج الصدر

ومن ناحيته اعرب س���عود 
سوعان الهديب عن سعادته للقاء 
وجهاء القبائل الكويتية في مكان 
عزيز على قلوبنا جميعا، مؤكدا 
ان ما رآه اليوم يثلج الصدر وهو 

هي شريحة من املجتمع الكويتي، 
وقد اكد سمو االمير على انها جزء 

ال يتجزأ من الشعب الكويتي.

أبواب األسرة مفتوحة

ومن جانبه، أعرب الش���يخ 
محمد الفغم عن بالغ شكره حملافظ 
الش���يخ علي اجلابر  العاصمة 
على هذه الدعوة التي تعبر عن 
التواصل بني اهل الكويت، مشيرا 
الى ان الشيخ علي اجلابر اعتاد 
على جمع ابناء الشعب الكويتي 
في مكان واحد من شيوخ وكبار 
رجاالت الدولة وكذلك املواطنون 
بصفة عامة، مؤكدا ان ابواب اسرة 
آل الصباح الكرام وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير مفتوحة 

للجميع.
وأش���ار الى ان الشيخ علي 
اجلابر بهذه البادرة الكرمية قد 
آبائه واجداده  س���ار على نهج 
في تأصيل احملبة بني الش���عب 

الكويتي.
من جهته، تقدم شيخ قبيلة 
شمر احمد اجلربا بأحر التهاني 

االمر الذي اعتاد عليه الش���عب 
الكويتي من أس���رة آل الصباح 

الكرام.
ومتنى الهدي���ب ان جتمعنا 
هذه األعياد واملسرات مع دوام 
التواصل دائما مما يعزز التالحم 
بني احلاكم واحملكوم، السيما ان 
هذا يعكس ال���ود واحملبة فيما 

بيننا.
الش���يخ عب���داهلل مطر  اما 
املصيريع من كبار عوائل اجلهراء، 
فأكد ان هذا اجلمع يعزز التواصل 
والتعاون والتالح���م فيما بني 
شيوخ القبائل الكويتية وكذلك 
بني احلاكم واحملكوم، مبينا ان هذه 
املناسبة فرصة لتبادل احلديث مع 

وجهاء القبائل الكويتية.
من جانبه، قال ش���يخ قبيلة 
العوازم فهد بن جامع »ان مبادرة 
الشيخ علي اجلابر طيبة وهي 
عادة احلاكم واحملكوم في بالدنا، 
متمنيا ان ت���دوم لتكون حلقة 
وصل للقاء والنقاش اإليجابي ملا 
يهم الوطن واملواطن، مؤكدا على 
القبائل كانوا ومازالوا  أبناء  ان 

القلبية الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد االمني وسمو 
رئيس الوزراء مبناسبة االحتفاالت 
باألعياد الوطنية وذكرى استقالل 
الكوي���ت وم���رور 20 عاما على 
التحرير و5 أع���وام على تولي 

سموه مقاليد احلكم.
وقال اجلربا: نرفع ابرك آيات 
التهنئة الى صاحب السمو األمير 
بهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا، 
معربا عن شكره العميق ملبادرة 
الشيخ علي اجلابر بجمع وجهاء 
وشيوخ القبائل الكويتية والتي 
تزامنت مع مناس���بة احتفاالت 

الكويت باألعياد الوطنية.
وأكد اجلربا ان هذه املبادرة 
ليست غريبة على أسرة آل الصباح 
الطيبة والتي من ش���أنها جمع 
القبائل في مكان واحد للتعارف 
والتواصل فيما بيننا، مشيرا الى 
ان هذه الع���ادات هي التي جبل 
عليها اهل الكويت منذ القدم مما 
يدل على التالحم والترابط بني 
احلاكم واحملكوم، مبينا في الوقت 
نفسه انها بادرة طيبة تقدم بها 

الرس���ول وأولي  اهلل وأطيعوا 
األمر منك���م(، هذا باالضافة الى 
ان القبائ���ل حريص���ة على نبذ 
اخلالفات والتعصب والفرقة، كما 
انها تدعو الى الوحدة الوطنية 

والتجمع على اخلير واحملبة.
املف���ردات  ان  ال���ى  ولف���ت 
والعبارات الغريبة التي ظهرت 
مؤخرا والتي تفّرق الكويت الى 
قبائ���ل وحضر ه���ي أمور غير 
صحية ولم تظهر اال في السنة 
األخيرة، مش���ددا على ضرورة 
التعاون والتكامل بني أبناء الوطن 
الواحد لتحقيق الوحدة الوطنية 

في البلد.
وش���كر بن حثل���ني محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر على 
تكرمه بدعوة وجهاء القبائل إلى 
مزرعة عزايز التي تعتبر مكانا 
بارزا في الكوي���ت يتردد عليه 
ابناء األسرة احلاكمة والكويتيون 
جميعا، مشددا في ختام حديثه 
على ض���رورة االلتف���اف حول 
القيادة السياس���ية واس���رة آل 
الصباح الكرام، مؤكدا ان القبائل 

تنـــــويـه

لقد �سقط �سهواً يف كتابي

اآل را�شد بني هاجر 
الطبعة الأوىل

باأن اآل را�سد هم اأخوال اآل فهم

و�سوف ي�سحح هذا اخلطاأ يف الطبعة الثانية

باإذن اهلل. 

كما اأقدم اعتذاري

عن هذا اخلطاأ الغري مق�سود

 لذا وجب التنويه

غامن مناحي غنيم مناحي اآل را�شد الهاجري
املـوؤلــف


