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مت خالله اإلعالن عن فكرة إنشاء صندوق استثماري للقبيلة

شاحنات احتوت على مواد غذائية وبطانيات ومالبس ومعونات لالجئني في الداخل واخلارج

حفل »قبيلة مطير العاملي« لتكرمي رموز القبيلة ومبدعيها

مطير سيرت قوافل اخلير ملساعدة الشعب السوري

 بحض���ور لفيف من أبناء 
الكويت بشكل عام وقبيلة مطير 
بشكل خاص أقيم حفل تكرمي 
»قبيلة مطير العاملي« والذي مت 
من خالله تكرمي الشخصيات 
البارزة وأصحاب التخصصات 
العلمية املميزة واملبدعني من 
أبناء قبيل���ة مطير باخلليج 
والوطن العربي والعالم بأسره 
وذلك تقديرا جلهودهم اجلليلة 

للقيادات والوطن واملجتمع
وق���د ب���دأ احلف���ل بكلمة 
الذي  ترحيبي���ة للحض���ور 
شارك فيه عدد من الشخصيات 
الس���فراء  بع���ض  ومنه���م 
األوروبي���ني وأعضاء مجلس 
الس���ابقني، وقبل بداية  األمة 
احلفل وق���ف احلضور دقيقة 
حداد على أرواح شهداء مطير 
في س���ورية. وقد اكد الشيخ 
مسير بن شقير الدويش نيابة 
عن أخيه الشيخ أمير القبيلة 
حي���ث قال: نحم���د اهلل على 
نعمة الرخ���اء واألمن واألمان 
وان تلبيتنا خلطة الدعوة أتت 

إميانا بالفكرة التي تصب في 
حفل الشخصيات التي خدمت 
أوطانها بإخ���الص من خالل 
تخصصاتهم املختلفة، مبينا 
ان ابناء قبيلة مطير ساهموا 

في استقرار أوطانهم، مطالبا 
إياهم بضرورة ان يكونوا صفا 
واحدا مع أمرائهم وشيوخهم 
سواء في الكويت او السعودية 
او في اي بقعة من بلدان اخلليج 

والوطن العربي.
من جهته قال راعي احلفل 
فايز بن دمخ املطيري ان جميع 
املكرمني الذين مت تكرميهم امس 
يستحقون التكرمي وهم احياء 

يعتبر هو االول من نوعه في 
العربي����ة«. مكررا  اجلزي����رة 
الس����فارتني  ترحيبه مبمثلي 
األميركية والفرنسية وطالب بن 
دمخ بضرورة انشاء صندوق 
استثماري للقبيلة، مشيرا الى 
أنه لو يدفع كل شخص 100 ريال 
اي ما يقارب 7 دنانير كويتية 
شهريا من قبل 10% من قبيلة 
مطير فان الوارد السنوي لهذا 
الصندوق س����يتجاوز ال� 360 
مليون ريال س����نويا، متمنيا 
الفكرة على ارض  بلورة هذه 
الواقع ملا فيه املصلحة العامة 
للقبيلة. وتخلل احلفل العديد 
م����ن الفقرات الش����عرية التي 
جس����دت تاريخ قبيلة مطير 
منذ القدم وما مييز هذا التاريخ 
من شهامة وشجاعة في حب 
األوط����ان. ومت تكرمي عدد من 
الشخصيات املستحقة للتكرمي 
في جو تخللته فقرات شعرية 

بجو اسري وعائلي.

 ٭   خالد الشمري

ال بعد امل���وت، مرحبا بجميع 
احلضور لهذا التكرمي. وأشار 
بن دمخ الى ان جميع املكرمني 
يستحقون التكرمي ألنهم خدموا 
أوطانهم وشعوبهم وقيادات 
القبيلة واسهموا مبساعدة باقي 
القبائل األخرى، مستغربا من 
قيام البعض بوضع االتهامات 
الس���يئة التي صاحبت فترة 

والدة هذا احلفل.
ولفت ب����ن دمخ إلى »انني 
عندما أسست هذه الفكرة مع 
االخ س����عود صاهود املطيري 
لتكرمي النخبة هاجمني البعض 
بأنن����ي اريد الدع����م من جتار 
مطير« مؤكدا أنه حتى لو لم 
يأت الدعم فان احلفل سيقوم 
بتحقي����ق أهدافه، الفتا الى ان 
املكرمني هم اسماء عظيمة خدمت 

الدول العربية وشعوبها.
وأكد بن دمخ »اننا لم جنتمع 
لكي نحارب او نتظاهر وامنا للم 
شتات القبيلة والوفاء بعهودهم 
في حتقيق األمن واألمان والدول 
العربية خاصة وان هذا احلفل 

حتت رعاية أمير قبيلة مطير 
الشيخ ماجد بن عجمي بن مزيد 
الدويش أمير القاعية انطلقت 
الت����ي تبرع بها  قوافل اخلير 
أبناء وبنات قبيلة مطير وهي 
عبارة عن عدد من الشاحنات 
والتي احتوت على مواد غذائية 
ومالبس وبطانيات وغيرها من 
املعونات وذلك دعما للش����عب 
السوري احلر سواء املشردون 
الالجئون  أو  الداخل  منهم في 
في اخلارج. وأقيمت احتفالية 
بهذه املناسبة حضرها العديد 
من ابناء الكويت وأبناء القبيلة 
وكان احلفل حتت شعار »مطير 
اخوان احلرائ����ر« بدأت بكلمة 
ترحيبية باحلضور وشكر لكل 
التبرع لالشقاء  من ساهم في 
السوريني وتعتبر هذه الدورة 
السابعة النطالق امللتقى اخليري 
الذي تتبناه قبيلة مطير وذلك 
إلدخال الس����رور والبهجة في 

الشقيقة  أبناء سورية  نفوس 
العون واملساعدة لهم  وتقدمي 
النصرة لهم والتغلب  متمنني 
على ما يعانونه من قمع وقتل 
وتشريد. من جهته، قال م.فالح 
النزهان ان الرجال تتنافس مبا 
يرضي اهلل، وانه من دافع إمياني 
وقوفنا مع اشقائنا من السوريني 
ونستذكر شهداء قبيلة مطير 
في سورية الشقيقة مؤكدا ان 
القوافل اخليرية واجب حتمي 
على كل مسلم، مشيرا الى ان 
أبناء القبيل����ة وابناء الكويت 
جميع����ا يقفون مع األش����قاء 
السوريني، وباسم ابناء الكويت 
وقبيلة مطير نتقدم الى جميع 
العاملية واإلسالمية  املنظمات 
بالفزعة الى الشعب السوري. 
وقال انه بعد مرور سنتني على 
اشعال الثورة السورية حصدت 
اآللة العسكرية االسدية أرواح 
65 ألف شهيد حيث نرجو من 

اخليرين من ابناء امتنا املجيدة 
الوق����وف مع احلق الس����وري 
النصر على  الشعبي لتحقيق 
الظلمة االس����دية الباغية ومن 

يقف معها.
وقال انه خالل الفترة املاضية 
متكن القائم���ون على امللتقى 
اخليري من إنش���اء 23 مركزا 
خيريا في األراضي السورية من 
كفالة ايتام ومعونة للمساكني 
وإنشاء ملساكن وتوزيع مالبس 
ومصاريف ونقود دفعت لألسر 
احملتاج���ة، ويتكفل كل مركز 
بأكثر من 150 أسرة كما مت إنشاء 
مركز آخر في اململكة األردنية 
للنازحني هن���اك. بدوره، قال 
امللتقى  الس���وريني في  ممثل 
بسام عمر احلنفي ان املؤرخني 
لن ينسوا ما حصل بل ذكروا 
هذا الزمن في سورية من فتك 
بالناس وسفك للدماء وإزهاق 
لألرواح بحيث ان الكثير منهم 

قد اكدوا ان هذا األمر لن يحصل 
لكنه حصل. ولفت احلنفي الى 
ان ما يحصل في س���ورية من 
حرب إبادة من قبل سفاح الشام 
املجرم الذي ال يعرف دينا وال 
مب���ادئ وما تنقل���ه القنوات 
االخباري���ة ما هو اال جزء مما 
يحصل في احلقيقة. وأكد ان 
هناك الكثير من األحرار يريدون 
مس���اعدة الش���عب السوري 
والكثير افعالهم مش���هود لها 
حيث يواجه الشعب السوري 
طاغية مس���تبدا بصدر اعزل، 
وبورك���ت الكوي���ت وأميرها 
وشعبها وخاصة قبيلة مطير 
والذين يس���هم عطاؤهم في 
تثبيت املجاهدين ألن هذه األمة 
لن متوت ألنها امة محمد الذي 
يغيث امللهوف ويعني احملتاج. 
من جهته، ق���ال احملامي ثامر 
اجلدعي ان ه���ذا العالم مليء 
باملآسي والدسائس حيث يسطر 

الشعب السوري أروع األمثلة 
في جهاد الطغاة فالذي يحدث 
في سورية والذي بدأ في درعا 
كش���رارة أولى قابلها النظام 
بالقمع والقتل ملن يحمل راية 
ال إله إال اهلل فانبهر العالم من 
هذا الشعب الذي تكالبت عليه 
إس���رائيل مرورا بقم وانتهاء 

بالصني وروسيا وغيرها.
وقال نتمنى ان تكون السبل 
متاحة للجهاد الن العالم يشاهد 
ماذا يفعل بشار في األبرياء لكن 
العالم لم يتحرك لهم بل حترك 
لعشرين من جنسية آسيوية 
يعملون في األمم املتحدة لكن 
من يحملون االسالم في قلوبهم 
لم يقف لهم أحد، فبشار األسد 
اعاد اسطورة نيرون وروما 
بش���كل أقس���ى وأقبح فهدم 
وقتل واحرق. من جهته، قال 
املرشح السابق والناشط فيصل 
الطويح ان هذه احلملة املباركة 

انطلقت بفض���ل اهلل اوال ثم 
بفض���ل رجال عاه���دوا اهلل 
على إجناح هذه احلملة. وأكد 
ان قبيل���ة مطير إحدى ركائز 
املجتمع الكويتي املهمة ولهذا 
فإنن���ا نوجه انتب���اه كل من 
يش���كك في أوجه صرف هذه 
التبرعات فإنها ترسل نصرة 
للمجاهدين ومعونة للشعب 
احلر. ودع���ا القبائل األخرى 
للمشاركة في نصرة املجاهدين 
وعمل اخلير وبذل املال ألنهم 
صنو القبيلة بالفعل والقول. 
من جهته، قال الشاعر صنيتان 
املطيري ان لدي ثالث رسائل 
أمتنى وصولها، أوالها للكويت 
احلبيبة وأهلها وشكرهم على 
مواقفهم مع الشعب السوري، 
وثانيته���ا موجهة للش���عب 
الس���وري احلر حتثهم على 
الثبات وتبش���رهم بالنصر، 
والثالثة لقبيلة مطير وأبنائها 

احلضور وقوفا للنشيد الوطني في بداية احلفل

جانب من احلضور

)أنور الكندري( حسني مزيد مع عدد من الديبلوماسيني واحلضور في املؤمتر  

)سعود سالم( قوافل اإلغاثة من قبيلة املطير قبل انطالقها لألشقاء في سورية  د.غامن املطيري يتلقى التكرمي من اللجنة املنظمة

محمد ابو ردن يتسلم درعا تكرميية

.. ودرعا تكرمييا تكرمي احد املشاركني 

رجا احلجيالن يتسلم هدية تكرمييةتكرمي حسني مزيد محمد هايف يتسلم هدية تكرميية 

البذل والعطاء  وتاريخها في 
والوقوف إلى جانب املظلومني. 
وختم محم���د املطيري أمني 
اللجنة املنظمة للملتقى  سر 
قائ���ال: ال يخفى على اجلميع 
ما يحدث في سورية التي متر 
مبرحلة مفصلية بني اجليش 
احلر وظلمة بشار فأرجو من 
اجلميع مناصرة االحرار في 
سورية واجليش احلر، مبشرا 
اجلميع بانضمام قبائل عديدة 
خلط���وة مطي���ر الكبيرة في 
نصرة املجاهدين وهم العوازم 
والعجمان والهواجر وقحطان 
والدواسر ومشاركتهم في هذا 
امللتقى. وفي النهاية مت تكرمي 
القائمني على امللتقى اخليري 
الش���عب السوري،  ملناصرة 
وسيرت القوافل الى األراضي 

السورية الشقيقة.

خالد الشمري  ٭

الدويش يتبرع 
بـ 50 ألف ريال سنويًا

أعلن الشيخ مسير الدويش 
احد أمراء القبيلة عن 

تبرعه مببلغ 50 ألف ريال 
سنويا دعما للصندوق 
االستثماري، كما أعلن 

احلضور في حفل مطير 
ان هذا احلفل سيقام 

سنويا.


