
الف�ضول  ق��ب��ي��ل��ة  م��وق��ع  اإدارة  ت�����ض��ر 
خو�ض  يف  قبيلتها  ابناء  مع  تعاونها  عن 
لعام  الكويتي  االم��ة  ملجل�ض  االنتخابات 

2008 م .
التي  االم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  بتجنيد  وذل���ك 
وموؤازرتهم  معهم  والوقوف  لدنيا  تتوفر 
التي  االه��داف  لتحقيق  قوة  من  منلك  مبا 

ت�ضب يف خدمة الوطن 
ومن باب التعاون على الرب الذي يعترب 
امرًا ايجابيًا يف مد يد العون اىل اخواننا 
بيد  ي��دًا  معهم  وال��وق��وف  جلدتنا  واب��ن��اء 
�ضفًا  لتكون  النرية  االي��ادي  كل  وحتريك 
واحدًا نحو م�ضتقبل واعد يديره ابناوؤنا .

من  وقوتهم  جناحنا  من  جناحهم  ان 
ق��وت��ن��ا يف اب����راز ك��ل م��ا ه��و غ���ايل علينا 

جميعا تبقى ذكراها خملدة يف اذهاننا.
الب�ضيطه  الكلمات  ه��ذه  اك��ت��ب  ان��ن��ي 
ال�ضف  وح��دة  على  احلر�ض  كل  حلري�ض 
املواقف  ه��ذه  مثل  يف  القبيلة  �ضمل  ومل 
التي تثبت لنا مدى تعاوننا وترابطنا يف 

جميع املجاالت. 
لنجعل  ال���ك���رم  واخ���وات���ي  اخ�����واين 

�ضعارونا هو :
يدًا بيد نقطة انطالقنا

االخ  املر�ضحني   من  لكل  متنياتنا  مع 
 / االخ  و  ال��دب��و���ض  �ضلمان  ب��ن  ع�ضام   /
رو�ضان بن عبدالعزيز الرو�ضان التوفيق 
�ضاخمة  رم��وز  نتعربهم  ال��ذي��ن  والنجاح 
القدير  العلي  الله  .�ضائلني  القبيلة  لهذه 
واأن  ايدينا  ان يوحد �ضفوفنا وي�ضد على 
على  اإنه  اأعمالنا  كل  يف  االإخال�ض  يرزقنا 

ذلك قدير.
طالل بن على بن �سامل العبيداهلل 

مدير عام موقع قبيلة الف�سول

مجلة قبيلة

ولنا كلمة

حسابات الموقع

fothool@alfothool.com  لكرتوين بريد املوقع الإ
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الري�����������������������������ا�ض بنك 
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اأحمد الفهد كرم الفائزين يف مهرجان 

بل: الغنيمة احلقيقية  مزايني الإ

دعم وت�شجيع وحماية الرتاث

�شيخ ع�شرية العي�شى من 
قبيلة الف�شول

 ق�شيدة فاِخْر بِدينك

افراحنا
طالب   / زواج  مت  ال���ل���ه  ب��ح��م��د 
كرمية  ع��ل��ى  ط��ال��ب  اآل  ع��ب��دال��ل��ه  ب���ن 
مبدينة  الف�ضلي  يحيي  عبدالرحمن 

الريا�ض - ال�ضعوديه
�ضالح  ب��ن  خالد   / زواج  مت  كذلك 
خليفه العواد على كرمية مبارك خليفه 

العواد من بلدة املراح- ال�ضعوديه
خل�ف  و  حم�م�د   / زواج  مت  كذلك 
ف��رح��ان خ��ل��ف �ضاهر  اأب���ن���اء  وط�����الل 

القريع – الكويت
ابناء  ع���واد  و  علي   / زواج  ومت 
كرميتي  ع��ل��ى  ال��ع��واد  خليفه  ���ض��ال��ح 
املراح  بلدة  من  العبيدالله  �ضامل  علي 

– ال�ضعوديه

وىل 1429هـ، مايو2008م العدد الثاين ـ جمادى الأ

الرو�شان والدبو�س 
مة نحو جمل�س الأ

   �شور الفحيحيل



لقاء

البطاقة ال�سخ�سية و ال�سرية الذاتية ؟
طالل �ضيتان جمحم املا�ضي، �ضيخ قبيلة العي�ضى / االردن ، مواليد عام  
1963، املوؤهل العلمي  الدبلوم العايل بالتاريخ ، ال�ضكن  االردن / حمافظة 
املفرق / بلدة الدفيانه ، الوظيفة وزارة الداخلية �ضابقا ً، احلالة االجتماعية 

متزوج ويل من الذكور ابن واحد ومن البنات اربعة .
ما هي هواياتك ؟

�ضماع ال�ضعر وقراأته .
ماهي احلى الذكريات ؟

اأيام الدرا�ضة 
ما هي نظرتك للتوا�سل مع ابناء القبيلة فيما بينهم ؟ 

هناك  يكون  ان  من  بد  ال  االت�ضال  و�ضهولة  االنفتاح  وج��ود  ظل  يف 
توا�ضل دائم يبداأ يف القبيلة الواحدة يف دولة معينة ومن ثم االنطالق اىل 
: )وجعلناكم �ضعوبا  لقوله تعاىل  اأمتثاال  الدول االخرى  القبيلة يف  ابناء 

وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم (.
حدثنا عن الع�سرية – قبيلة العي�سى يف االردن ؟

قبيلة العي�ضى يف االردن هي احدى القبائل التي �ضهدت بداية تاأ�ضي�ض 
اململكة االردنية الها�ضمية ح�ضب ما هو من�ضو�ض عليه يف قانون اال�ضراف 
ابناء  و�ضاهم  االردنية،  البادية  ع�ضائر  حدد  ال��ذي   1936 عام  البدو  على 
تاأ�ضي�ض  يف  اململكة  مناطق  كافة  يف  االردن  ابناء  من  كغريهم  الع�ضرية 
االردن وبنائه ، وكان لهم م�ضاركات م�ضرفة من خالل انخراطهم يف القوات 
امل�ضلحة االردنية ومن ثم كان لهم ن�ضيب كبري يف تلقي تعليمهم يف مراحله 
م�ضتوى  ارتفاع  يف  املتقدمة  البادية  ع�ضائر  من  ا�ضبحت  حتى  املختلفة 
منهم  بان  الع�ضرية  ابناء  ويت�ضرف   . واالن��اث  الذكور  وبجن�ضيه  التعليم 
الكثري ممن تولو منا�ضب حكومية و�ضيا�ضية واكادميية �ضاهمت يف و�ضع 
الع�ضرية يف مكانها املنا�ضب بني الع�ضائر االخرى . ونتطلع اىل م�ضتقبل 
العلمية  ابداعاتهم  خالل  من  ر�ضمه  يف  الع�ضرية  ابناء  �ضي�ضاهم  م�ضرف 
واالدارية الننا نوؤمن اميانا قاطعا باالهتمام بالكيف دون االلتفات اىل الكم 
. ويتوزع ابناء الع�ضرية يف مناطق خمتلفة من اململكة باال�ضافة لتواجدهم 

�ضيخ ع�ضرية العي�ضى من قبيلة الف�ضول
نتوا�شل معكم باإجراء املقابالت ال�شخ�شية مع م�شايخ وكبار عوائل القبيلة، ونرتككم 
مع اللقاء الرابع مع ال�شيخ / طالل بن �شيتان املا�شي �شيخ ع�شرية العي�شى الذي لعب دور 

كبري يف حل امل�شاكل يف داخل بلده و خارجها .

تخدم انت�ضار املعلومة ال�ضادقة املوثقة للرجوع اليها عند احلاجة .
كيف علمت عن موقع قبيلة الف�سول ؟

علمت من خالل جمموعة طيبة من �ضباب القبيلة القاطنني يف االردن 
واللذين يعتربون زوارا دائمني ملوقع القبيلة .

وما هي نظرتك امل�ستقبلية ملوقع قبيلة الف�سول ؟
املخل�ض  للجهد  وتقدير  �ضكر  كلمة  ا�ضجل  ان  ب��داي��ة  يل  ا�ضمحوا 
التوا�ضل  خالل  ومن   ، له  واملوؤ�ض�ضني  املوقع  على  للم�ضرفني  وال��دوؤوب 
ملوقع  الدائم  التحديث  اىل  �ضن�ضل  اخل��ربات  وتبادل  اليه  اأ�ضرنا  ال��ذي 
القبيلة لي�ضتوعب املعلومات ال�ضاملة والزوار الراغبني لهذا املوقع وان 
يكون هنال خطة اعالمية ت�ضمل و�ضول اخبار املوقع اىل اكرب �ضريحة 
ممكنة من م�ضتخدمي االنرتنت معتمدين على �ضحة املعلومات والتوثيق 

الدقيق ، نظرا الهمية املعلومات املتعلقة بالقبائل وان�ضابها .
كلمة اخرية توجهها الدارة واع�ساء وزوار ال�سبكة وابناء القبيلة 

كافة؟
اأرجو ان ت�ضمحوا يل بداية ان ارحب بزوار ال�ضبكة من خارج ابناء 
مو�ضول  ال�ضكر  ثم  ومن  جميعا  علينا  �ضيوف  انهم  اعتبار  على  القبيلة 
ابناء  با�ضم  مقد�ضا  واجبا  ي��وؤدون  الذين  املجهولني  واجلنود  لالع�ضاء 
القبيلة واأق�ضد بذلك االدارة العزيزة لهذه ال�ضبكة، فلهم منا ال�ضكر اوفره 
اهلكم واخوانكم معلنني  الله خلدمة  يوفقكم  ان  متمنني  والتقدير جزله 
ا�ضتعدادنا التام للقيام باأي عمل يخدم توجهكم الطيب وت�ضرفونا بالقيام 

به .
ا�ضم  حمل  يف  كبرية  م�ضوؤوليتكم  ب��اأن  لهم  فاأقول  القبيلة  ابناء  اأم��ا 
نبل  نعك�ض  ان  دائما  علينا  فيجب  لها  باالنتماء  ت�ضرفنا  التي  قبيلتكم 
عاداتنا وتقاليدنا التي تتالئم مع ديننا احلنيف ، وان يكون متيزنا يف 
�ضاحة العلم واالبداع وتوظيفهما ملا فيه امل�ضلحة العامة امللتزمة مببادئ 

العقيدة ال�ضمحة .
ويف نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل ال�ضكر وخال�ض االمتنان لل�ضيخ / 
طالل بن �ضيتان املا�ضي �ضيخ ع�ضرية العي�ضى على رحابة ال�ضدر وعلى 
�ضتقبال حرر بتاريخ1427/10/26ه� املوافق 2006/11/17م  ح�ضن االإ

يوم اجلمعة .اجرى املقابلة : حممد عواد �ضيحان العي�ضي.
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البادية  منطقة  يف  الرئي�ضي 
ال�ضمالية / حمافظة املفرق .

ما هو راأيكم يف تطويع 
التكنولوجيا خلدمة 

القبيلة ؟ 
تقدم  ان  فيه  �ضك  ال  مم��ا 
التكنولوجيا جعل العامل قرية 
ا�ضتغالل  م��ن  ب��د  ف��ال  �ضغرية 
ه����ذا ال���ت���ق���دم مل���ا ف��ي��ه اخلري 
القبيلة  ابناء  بني  والتوا�ضل 
واملعرفة  اخل�����ربات  ل��ت��ب��ادل 
قاعدة  ولو�ضع   . اجلميع  بني 
ووا�ضحة  �ضاملة  معلومات 



حوار

بل؟ بداية نود ان نعرف ما الفائدة التي تعود على مالك االإ
على  نحافظ  جتعلنا  االب��ل  امتالك  من  فاملنفعة  امل��ادي��ات  عن  بعيدا 
اإرث  بل  املهم  هو  امل��ال  فلي�ض  عندنا  �ضيء  اأه��م  وه��ذا  القدمي  تاريخنا 

باء. جداد واالآ االأ
بل خا�سة امل�سهور منها؟ وما اأنواع االإ

و»املغاتري«  و»ال��رب��ي��ع��ات«  »الطياحات«  منها  ع��دي��دة  اأن���واع  هناك 
ب�ضالالتها،  معروفة  انها  حيث  البادية  كبار  يقتنيها  كان  ن��واع  االأ وهذه 
من  نوع  فكل  عامة  وب�ضفة  اجليدة  ال�ضالالت  من  تقتنى  القبائل  جميع 
بل ال�ضعل يطلق عليها »زينة  خر مثال االإ بل له مميزات تختلف عن االآ االإ
وعيونها  بي�ض  االأ لونها  بجمال  تتميز  »املغاتري«  واأي�ضا  بل«  االإ مزايني 
ال�ضود احللوة اأما »اأباعر« فمنفردة بج�ضمها الكبري وطول رقبتها وكرثة 

احلليب.
بل و»مزايني« وهناك اقبال  ن عن م�سابقات »هجيج« االإ ن�سمع االآ

�سديد من اهل البادية و�سغار ال�سن المتالكها فما ال�سبب.
من املعروف انه عندما يكون هناك ت�ضجيع من امل�ضوؤولني يف الدولة 
من خالل تقدمي جوائز معنوية ومادية باال�ضافة اىل العودة اىل التاريخ 
بل هواية تقبل عليها  جند ال�ضباب لديهم ولعًا بذلك كذلك فاإن امتالك االإ

الغالبية العظمى من النا�ض.
بل يف الكويت؟ من هم كبار جتار االإ

�ضامل  ال�ضيخ  �ضمو  منها  الكبرية  ال�ضخ�ضيات  من  كثري  بل  االإ يقتني 
اأحمد  ال�ضيخ  واي�ضا  الطيبة  ال�ضالالت  من  الكثري  لديه  اإن  حيث  العلي 

الفهد.
يرتدد ان ا�ستخدام الفحل ل�سرب اكرث من ناقة يكون مبقابل فهل 

هذا �سحيح؟
بل عندنا اأهل البادية لكن لو جاء جارك اأو �ضخ�ض تعرفه  الفحل لالإ
لكن  مقابل  بدون  لكن  مانع  هناك  فلي�ض  ناقة  ي�ضرب  كي  الفحل  وطلب 
هناك ما يطلق عليه »منيحة« وهذا ملدة عام واحد ومن ثم يعود الفحل 

ل�ضاحبه.
�سحيح ان م�سابقات هجيج االبل اأ�سهمت يف ارتفاع اأ�سعارها؟

بل والفحول واالنياق. نعم اأ�ضهمت امل�ضابقات يف ارتفاع ا�ضعار االإ
وملاذا يعزف كبار التجار احيانا عن امل�ساركة يف هذه امل�سابقات؟

خرين  الآ الفر�ضة  يرتكون  وهم  كبرية  و�ضخ�ضيات  �ضيوخ  معظمهم 
ن دخول اإبلهم يف هذه امل�ضابقات قد يظلم اآخرين  يتناف�ضون فيما بينهم الأ

بل املمتازة. حيث ان اأباعرهم من االإ
بل نظرا الرتفاع  يقال ان معظم اال�سخا�ص ترك هواية �سراء االإ

بل فهل هذا �سحيح؟ ا�سعار اأعالف االإ
عالف ارتفعت بدرجة كبرية حتى يف ال�ضعودية  ن ا�ضعار االأ بالفعل الأ
عالف  التي كنا ن�ضتورد منها وبالتايل املنا يف حكومتنا كبري لدعم االأ

�ضوق  فهناك  اال�ضعار  يف  تالعبًا  هناك  ان  خا�ضة  املو�ضوع  ه��ذا  وح��ل 
�ضوداء ا�ضتنفذت الكميات املوجودة يف �ضركة املطاحن الكويتية.

بل؟ هل لديك اإبل �ساركت يف »هجيج« اأو »مزايني« االإ
دائما  اأنا  الرابع وحقيقة  املركز  اأنا �ضاركت على مراكز متقدمة منها 

متفرج.
بل باأ�سعار خيالية فهل هذا �سحيح؟ ن�سمع عن بيع االإ

ماليني  اىل  ب���ل  االإ اأ�ضعار  ت�ضل  حيث  ال�ضعودية  يف  �ضحيح  نعم 
الرياالت.

بل باأنهم يجرون عمليات  هناك اتهامات موجهة لبع�ص جتار االإ
غ�سيل اأموال فهل هذا �سحيح؟

بائع  فيها  اأي عملية يكون  لكن عامة  ال�ضيء  اأنا مل يعر�ض علي هذا 
و�ضار تكون �ضحيحة.

هل �سحيح ما يرتدد عن وجود جتاوزات يف بع�ص امل�سابقات؟
هذا موجود خا�ضة اأننا يف الكويت مبتدئون يف امل�ضابقات وطبيعي 
اللجان واملنظمون من  على  القائمون  يكون  ان  لكن يجب  ذلك  ان يظهر 
ي���ام �ضوف حت��ل هذه  اأ�ضحاب اخل��ربة وال���ذمم واأت��وق��ع ان��ه مب��رور االأ

امل�ضاكل.
بل؟ وماذا عن مطالبكم كمالك لالإ

النواب لعر�ض  بلقاء  لنا هو دعم االعالف ونحن نطالب  اأهم مطلب 
م�ضكلة  وعر�ضنا  البع�ض  مع  التقينا  وبالفعل  عليهم  ومطالبنا  م�ضاكلنا 
ن �ضعرها  عالف خا�ضة ان بع�ض االعالف كان �ضعرها دينارين االآ دعم االأ
ديناران و450 فل�ضًا وامل�ضكلة اأنهم يعطوننا 40 يف املئة فقط من الكمية 
وهذا ال يكفى مما ي�ضطرنا للجوء اإىل ال�ضوق »ال�ضوداء« وت�ضرتي ب� 4 

دنانري وطبعا الفرق كبري.
كلمتك االخرية ملن توجهها؟

اأطالب احلكومة وجمل�ض االمة باالهتمام بالرثوة احليوانية واعادة 
معاناتنا جراء  للتخفيف من  االعالف  ال�ضابق وكذلك  كان يف  كما  الدعم 

ارتفاع اال�ضعار.

بل:  مع الف�سلي مع عامل االإ
»ال�ضعل« زينتهم و»املغاتري« 
جميلتهم و»اأباعر« املدرارة 

اأباعر ف�شيدتهم  اأما  ال�شود  بي�ض وعيونها  الأ بلونها  »ال�شعل« زينة مزايينهم و»املغاتري« ملكة جمالهم 
بل التي يع�شقها  اجلميلة املعروفة بج�شدها الكبري وطول رقبتها وكرثة احلليب.. هذه اأنواع ملكات جمال الإ
بل حفاظا على تراث  بل وكبار ال�شخ�شيات التي متتلك اأغلى واأجمل اأنواع الإ اأهل البادية بحبهم لرعي الإ

جداد واإحياء له. الأ
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ابناء  »القب�ض«  لقاء مع  الرو�ضان يف  ودعا 
خطاب  يف  ج��اء  م��ا  ل��ق��راءة  الكويتي  ال�ضعب 
بتمعن  االمة  البالد عند حل جمل�ض  امري  �ضمو 
لفئة  ولي�ضت  للجميع  الكويت  وان  ويتفهموه 
م�ضاحلهم  غلبوا  البع�ض  ان  خ�ضو�ضا  معينة، 

على م�ضلحة البالد.
الليرباليني  حتالف  عن  الرو�ضان  وك�ضف 
االنتخابات  يف  ���ض��ده  الد�ضتورية  واحل��رك��ة 
ان  اىل  م�����ض��ريا   ،2006 ال�����ض��اب��ق��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
نا�ضر  النائبني  بني  امل�ضرتكة  اال�ضوات  ارق��ام 
ال�ضانع وفي�ضل ال�ضايع كانت وا�ضحة على هذا 

التحالف.
املعار�ضة  يدعون  من  ان  الرو�ضان  وق��ال 
حمالتهم  يف  يثريونها  ق�ضايا  لديهم  تعد  مل 
االنتخابية، وان مطالبة البع�ض برئي�ض وزراء 
�ضمو  اخت�ضا�ضات  يف  التدخل  معناه  �ضعبي 
امري البالد بالرغم من املطالبات املتكررة، لهوؤالء 
النواب ب�ضرورة عدم تداخل ال�ضلطات بع�ضها 
الوزراء  بع�ض  ان  ال��رو���ض��ان  واك���د  ببع�ض. 
لرئي�ض  ولي�ض  وقبائلهم  الح��زاب��ه��م  والوؤه����م 
الوزراء، الفتا اىل ان اداء وزيرة الرتبية نورية 
ال�ضبح وال�ضحة ال�ضابقة مع�ضومة املبارك كان 

االف�ضل بني الوزراء.
ينتخب  ان  الرو�ضان  ومتنى 
والوؤهم  يكون  ن��واب��ا  امل��واط��ن��ون 
مل�ضاحلهم  ول���ي�������ض  ل���ل���ك���وي���ت 
ن�ض  ي��ل��ي  م��ا  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة. ويف 

اللقاء: 
و�ساع ال�سيا�سية  ما تقييمك لالأ

يف البالد؟
جدًا،  �ضيئة  و�ضاع  االأ اأن  اأرى 
ولهذا ال�ضبب كان �ضمو اأمري البالد 
بني  ال�ضف  وح���دة  على  حري�ضًا 
قراره  يف  ال��واح��د  ال�ضعب  اأب��ن��اء 
ال���ذي ك���ان الب���د م��ن ����ض���دوره يف 
جراء  مة والدعوة الإ حل جمل�ض االأ
الدوائر  �ضمن  جديدة  انتخابات 

االنتخابية اخلم�ض.
اأمري  �ضمو  كلمة  ان  �ضك  وال 
خ���رية كانت م��وؤث��رة يف  ال��ب��الد االأ
اإليه  اآل����ت  م���ا  ن��ت��ي��ج��ة  امل��واط��ن��ني 
مور من تغليب امل�ضالح اخلا�ضة  االأ
الكويت،  م�ضلحة  على  واحلزبية 

اجرى اللقاء زكريا حممد:
الرو�شان  رو�شان  املقبلة  المة  جمل�ض  لنتخابات  الثالثة  الدائرة  مر�شح  اكد 
ان نتائج النتخابات ما زالت غام�شة، �شواء على امل�شتقلني او حتى الذين ينتمون 
للتيارات والحزاب، م�شددا ان املرحلة املقبلة حتتاج من اجلميع التعاون والحرتام 

املتبادل والعمل من اجل م�شلحة البلد.
حزاب اأو قبيلة اأو طائفة  وخ�ضو�ضًا ان الوالء الأ
اأو عائلة مرفو�ض من املجتمع الكويتي، رغم ان 

غلبية. �ضف االأ هوؤالء هم لالأ
هل هناك نواب مت�سلحوا من ع�سويتهم 

مة؟ يف جمل�ص االأ
جميع  عند  وم��ع��روف  وا�ضح  وه��ذا  نعم.. 
اأبناء ال�ضعب الكويتي، واإال فلماذا ير�ضد بع�ض 
املر�ضحني ماليني الدنانري خلو�ض االنتخابات.

هل تق�سد ان هناك �سراء اأ�سوات؟
هذا �ضيء طبيعي، هناك �ضراء اأ�ضوات يف 
يكن  مل  واإذا  خمتلفة،  وبطرق  املناطق  بع�ض 
باأ�ضاليب  يتم  فاإنه  مبا�ضرة  اأم���وال  دف��ع  هناك 
عانة اأو التعيني يف ال�ضركات وغري  خمتلفة كاالإ

�ضاليب امللتوية. ذلك من االأ
ولكن لي�ص كل املر�سحني يدفعون اأمواال 

وينجحون؟
ينجحون  املر�ضحني  فبع�ض  حقيقة،  ه��ذه 
الكبرية  واأع��م��ال��ه��م  الطيبة  �ضمعتهم  ب�ضبب 
ووالئهم واإخال�ضهم يف عملهم لبلدهم، ولكنهم 
ي�ضرتون  الذين  هم  غلبية  واالأ اأقلية،  �ضف  لالأ

�ضوات اأو ينجحون بتحالفات م�ضبوهة. االأ

مر�سح م�ستقل
هل �ستخو�ص االنتخابات �سمن تيار اأو 

كم�ستقل؟
ي  الأ اأتبع  وال  م�ضتقل،  انني  عني  معروف 
الكويت  اأبناء  جميع  متثيل  على  واأعمل  تيار، 

مبختلف م�ضاربهم.
نتائج غام�سة

هناك اأقاويل باأن امل�ستقل لن ينجح يف 
االنتخابات املقبلة؟

اجلميع  على  غام�ضة  املقبلة  االنتخابات 
�ضواء على امل�ضتقلني اأو الذين ينتمون لتيارات 
مع  بالتن�ضيق  �ضاأقوم  يل  وبالن�ضبة  واأح��زاب، 
بع�ض املر�ضحني الذين يعملون بنف�ض توجهي، 
وبغ�ض  الق�ضايا،  بع�ض  يف  خمتلفني  كنا  واإن 
النظر عن هذه الق�ضايا فمن حق كل مر�ضح اأن 
يخدمه  اأن  مكان  باالإ انه  يعتقد  من  مع  يتحالف 

يف الو�ضول اإىل الربملان.
وما توجهاتك التي تخو�ص على اأ�سا�سها 

االنتخابات املقبلة؟
مل  �ضف  لالأ ورئي�ضية  كثرية  ق�ضايا  هناك 
يتطرق اإليها النواب يف جمل�ضهم املا�ضي وكان 
وايجاد  بالبالد  التنمية  دعم  اأبرزها 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  للم�ضاكل  ح��ل��ول 
التحتية  البنية  كم�ضاكل  امل��واط��ن 
واال���ض��ت��ف��ادة م��ن م����وارد ال��ب��الد يف 
وال�ضحية  اال���ض��ك��ان��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا 

والتعليمية واالجتماعية:
�ساعات بث االإ

بع�ض  تبث  ان  الرو�ضان  توقع 
املغر�ضة  اال�ضاعات  ببث  التيارات 
خ�ضو�ضا  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
اعالمية  اآل��ة  لديها  التيارات  هذه  ان 

متمكنة ومنت�ضرة جيدا بني النا�ض.
وطنيون  ان���ه���م  و����ض���ي���دع���ون 

وخمل�ضون وغريهم فا�ضدون!
�سخ�سيات يف املجل�ص املقبل

تر�ضيح  ع��ن  ال��رو���ض��ان  �ضاألنا 
تكون  ان  يتمنى  �ضخ�ضيات  ث��الث 
قائال:  فرد  املقبل،  االمة  جمل�ض  يف 
كثرية  ا�ضماء  لوجود  احرتامي  مع 
عبدالعزيز  وج����ود  امت��ن��ى  ول��ك��ن 
واحمد  الف�ضالة  و�ضالح  العد�ضاين 

الن�ضار.
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االقرتاحات:
 )) املنقف  كابالت   (( جتديد  يقرتح  الدبو�ض 
وزارة  مع  وبالتن�ضيق  اال�ضكان  وزارة  يف  ممثلة 

الطاقه .
الدبو�ض يقرتح تعديالت على قانون املركزي ، 
وذلك بتعديل القانون رقم 32 ل�ضنة 1968م ب�ضاأن 
يتعلق  امل�ضرفية  واملهنة  امل��رك��زي  والبنك  النقد 

باإعداد املزانية ال�ضنوية للنبك املركزي .
بكافة  احل��ك��وم��ه  ت��ق��وم  اأن  ي��ق��رتح  ال��دب��و���ض 
مرافقها بجهود مكثفة على ت�ضجري كافة ال�ضاحات 
الرئي�ضية  املناطق  يف  املوجودة  الف�ضاء  الرتابية 

باملنقف.
الدبو�ض يقرتح �ضفلتة �ضوارع املنقف وتبليط 

ار�ضفتها وتوفري اال�ضاءة الكافية لها .
قانون  لتعدبل  خا�ضة  جل�ضة  يدعم  الدبو�ض 

التاأمينات.
ال�����وزارات مل��واج��ه��ة االفكار  ي��دع��م  ال��دب��و���ض 
وزارة  و  االوق����اف  وزارة  وب��االخ�����ض  امل��ت��ط��رف��ة 

االعالم.
يف  الكلى  لغ�ضل  مركز  اقامة  الدبو�ض  اق��رتاح 
جمهز  الكبري  مبارك  وحمافظة  االحمدي  حمافظة 

باحدث االجهزة الطبية احلديثة .
دولتي  بني  العالقة  مراجعة  يقرتح  الدبو�ض 

الكويت والعراق .
الت�ضليف  لبنك  فرعا  افتتاح  يقرتح  الدبو�ض 
الكبري وذلك تخفيفا  مبارك  واالدخ��ار يف حمافظة 

للم�ضقة والعناء التي يتكبدها ابناء املحافظه .
الدبو�ض يف اقرتاح برغبة من احلكومة  طلب 
امل�ضاريع  تنفيذ  يف  باال�ضراع  احلكومة  تبادر  ان 
وتطوير  تاهيل  يحتاجها  التي  احليويه  االن�ضائية 

منطقة املنقف.
حتديد  اع��ادة  بقانون  باقرتاح  الدبو�ض  طلب 

الدوائر االنتخابية ب�ضكل جزئي.
يعفى  ان  برغية  اق���رتاح  يف  ال��دب��و���ض  ط��ال��ب 
املواطنون من كافة املبالغ امل�ضتحقة عليهم وا�ضقاط 

فواتري الكهرباء عنهم .
ب��ق��ان��ون بتعديل  اق����رتاح  ال��دب��و���ض يف  ط��ل��ب 
الفحيحيل(   ( والع�ضرين  الرابعة  الدائرة  مناطق 
،املنقف  الفحيحيل   ( مناطق  الدائرة  ت�ضمل  بحيث 
بدال   ) العدان   ، الكبري  ،مبارك  ،الق�ضور  القرين   ،

منالو�ضع احلايل .
وال�ضركات  اخل��ا���ض  القطاع  يدعو  ال��دب��و���ض 

الوطنيه اىل ا�ضتيعاب العمالة الوطنية.
طالب الدبو�ض بحل م�ضكالت البطالة واال�ضكان 

والبدون والف�ضاد .
الوفاة  �ضهادة  ا�ضدار  ب�ضرعة  يطالب  الدبو�ض 

لل�ضهداء .

ع�شام بن �شلمان الدبو�ض يخو�ض النتخابات ملجل�ض المة الكويتي لعام 2008م 
بالدائرة اخلام�شة . ون�شتعر�ض لكم الجنازات على مدار العوام ال�شابقة .

املقيمني  او�ضاع  باإن�ضاء جلنة ملعاجلة  اقرتاح 
ب�ضورة غري قانونية ) البدون (

لطالبي  البطالة  بدل  بزيادة  الدبو�ض  اق��رتاح 
الوظائف .

منطقة  ل�ضكان  وخمرجًا  مدخال  بعمل  اق��رتاح 
القرين .

حرائق  حول  حتقيق  جلنة  بت�ضكيل  يف  طالب 
امل�ضايف النفطية .

قامة  الإ ر���ض��وم  بتح�ضيل  ال��دب��و���ض  ي��ق��رتح 
الدواوين خارج البيوت بدال من اإزالتها .

ال�ضباب  املتقاعدين  م�ضاواة  الدبو�ض  اق��رتح 
�ضحيحة يف ال�ضركات مع نظرائهم يف الوزارات.

الغو�ض  �ضارع  ان��ارة  بتقوية  الدبو�ض  طالب 
ا�ضوة بالطرق ال�ضريعة .

املناطق  يف  جل���ان  لت�ضكيل  ي��دع��و  ال��دب��و���ض 
التعليمية ل�ضد النق�ض باملدر�ضني والكتب .

ال�����ض��ه��داء من  ا���ض��ر  ب��اإع��ف��اء  ال��دب��و���ض يطالب 
ا�ضتقطاعات امل�ضاكن .

ال��دب��و���ض ي��ط��ال��ب ب��زي��ادة ���ض��خ امل��ي��اه قليلة 
امللوحة اىل منطقة القرين .

الدبو�ض يطالب باإجراءات �ضريعة حلل م�ضكلة 
الثلوث البيئي.

ويرف�ض  ال�ضحية  اخل��دم��ات  ينتقد  الدبو�ض 
اأن�ضاف احللول ب�ضاأنها .

لت�ضرب  �ضريع  حل  اإيجاد  اىل  يدعو  الدبو�ض 
الغازات من املن�ضاآت النفطية .

م�ساريع مقدمة:
�ضالح  لالإ وط��ن��ي��ة  ب��ح��م��ل��ة  ال��دب��و���ض  ط��ال��ب 

وحماربة الف�ضاد .

االنتخابية  ال��دوائ��ر  تعديل  ي��وؤي��د  ال��دب��و���ض 
وتقلي�ضها اىل دائرة واحدة لكي يطبق مبداأ العدل 

وامل�ضاواة .
يتمتع  وب��اأن��ه  الوطني  املنتج  يدعم  الدبو�ض 

باجلودة العالية .
ناد  ب��اإن�����ض��اء  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال��دب��و���ض يطلب 
ريا�ضي اجتماعي متكامل ي�ضمل على كافة االن�ضظة 

الريا�ضية مبنطقة القرين .
�ضباب  مركز  باأن�ضاء  برغبة  يتقدم  الدبو�ض 

منوذجي يف منطقة املنقف خلدمة �ضباب املنطقة.
وعالوات  ال��روات��ب  ب��اإق��رار  يطالب  الدبو�ض 

الع�ضكريني للتفرغ للق�ضايا امللحة .
الدبو�ض يكرم متفوقات املنقف.

رعايات:
ال��الع��ب الدويل  ال��دب��و���ض الع���ت���زال  دع����ودة 
ع�ضام �ضكني جنم املنتخب الوطني ونادي كاظمة 
والدعودة  ت��ذك��اري��ا  درع���ا  ق���دم  ال���ذي  ال��ري��ا���ض��ي 

حل�ضور مهرجان اعتزالة للعب .
وىل للبولينغ التي  ان�ضالق بطولة الدبو�ض االآ

اأقيمت على �ضالة بلوتينوم.
رعاية الدبو�ض دورة �ضهداء القرين الرم�ضانية 
لكرة القدم بالتعاون مع جمعية القرين التعاونية .

�سعادة اال�ستاذ/ ع�سام بن �سلمان الدبو�س                         حفظه الله
 ال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

ل�ضعادتكم  اأتقدم  اأن  ي�ضرين  الف�ضول  قبيلة  موقع  اأع�ضاء  جميع  وبا�ضم  با�ضمي   
بال�ضكر والتقدير على موؤازرتكم و دعمكم ال�ضخي يف �ضبيل خدمة القبيلة وحر�ضكم على 
تذليل ال�ضعاب التي قد تعرت�ض م�ضرية  العمل االجتماعي النبيل الذي ي�ضب يف م�ضلحة 
جميع اأفراد القبيلة .اإن هذا الدعم من قبلكم لي�ض مب�ضتغرب على اأمثالكم فلطاملا اأعربتم 
موفور  ل�ضعادتكم  متمنني  القبيلة.  وتطلعات  اأهداف  لتحقيق  الكبري  حر�ضكم  عن  مرارا 

ال�ضحة والعافية .وتقب�لوا ف�ائق الت�حية والتق�دير  

طالل بن علي العبيداهلل
مدير عام موقع قبيلة الف�ضول
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وامل�شلمني ال��������������ع�������������������رب  ع����ي����د  ب����ال����ع����ي����د  م����رح����ب���������ا 
واقطارها ال������وط������ن  رب���������������������������وع  ع���م�������������������ت  ف�����رح�����ة   

ي�������ا لب������ت������ي ف�����������ي ك�������ل ح�ني ع����ي���������دك����م م�����������������������������روك 
باقمارها ع�����������������������������������ن���دك���م  ن�������������������ورت  وال�����������ش�����ع�����ادة 

متكاتفني ����ش���ف���ت���ك���م  اإىل  ال���ع�������������������ي���د  يف  ف����رح����ت����ي 
ا�شرارها و����ش�����������وؤ  ال������ع������دواة  ا����ش���������������������������ل  ت����ارك����ت����ني 

لطيبني ي������ا  جم�����دك�����م  ع������ن  ال����ت�������������������اري����خ  ل����وا  ا�����ش�������������������اأ
كارها وامل��������راج��������ل  اج����������������������������������دادك����م  ف���ع�������������������ول  ع������ن 

ال�����ك�����رم وال���������ش����ج����اع����ة م�����ن �شنني اأه�����������ل  ي�����ا  لب�����������ت���ي 
ا�شبارها ط�������������������وي����ل  ل���ل���م���������������������������ع���ايل  ك����ا�����ش����ب��������������ني 

�ش��املني ان�����ت�����م  ع�������������������اد  اإىل  ال�����ن�����ا������ض  ع���ي���������������د  ع������ل 
باأخطارها ج���ن���������������������������ب���ت  ع���ن�����������ك���م  وامل���������ش�������������������اي����ب 

ال��حزين ال�����ط�����رف  وا�����ش����ق����ت  ب����ك����ت  اإىل  ع�����ني  م�����ل 
اعبارها ت���ه���������������������������ل  ال�����ق�����راي�����ب  ف�����رق�����ا  ع����ل����ى  ك���������������م 

مت�����شافيني ل���ي�������ش���������������ف���ت���ك���م  ال����ع����ي����ن����ني  ق�����������������رة 
بان������وارها ����ش���ع�������ش���ع���ت  احل������امل������ة  وال����ل������������������������ي����ايل 

متوكل����ني راي������������������������ه����م  �����ش�����������������������������دروا  ل  لب������ت������ي 
ا�شوارها ت���ق���������������������������ول  احل���ل���������������ي���ل���ة  ي�������������������ب����دون  م������ا 

املعني وال������ل������ه  ����ش���������������ل���ف  را������ش�����ه�����م  م������ن  راي������������������������ه����م 
ا�شرارها ت���������������������������م���د  ال�����ل�����ه  ع��������������زة  م������ن  ع�����������������������������زوة 

ال��زايرين وج�������ه  يف  ت�������ش���ك���ر  م�����ا  وال�����������������������م���ج���ال�������ض 
اخيارها ك��������ود  ال������ق������وم  ق���������������������������دم���ة  ي���ق�������������������دم  م������ا 

العرين اأ����ش�����������د  ح�����ارب�����وا  وان  ���ش��ه��ل��ني  ال���ر����ش���ا  يف 
اأعمارها وال�������دارت���������������������������������������ف���دي  ل���ل�������������������دي���ن  لب��������ة 

احل�شني ح���������ش����ن  ذري  يف  ق���رب�����������ه���م  يف  ج�����اره�����������م 
وا�ش������راها ج������������������������ريت����ه  غ���ي�����������������������ب���ت���ة  يف  اآم������������ن 

الي���قني ت������ي������ه  ي������اأ ف������الب������د  ع����ن������������������������ا  ن�������ش���������������������������د  م�������ن 
اأخ�������بارها ي����ع������������������������رف����ون  امل���������ال  ك�������ل  ع������������������������زوة 

العوين ت�������������������ج����اف����اه  لم���������ن  امل���������ش�������������������ي����وم  ف������������������������زع����ة 
باظفارها ن�������ش���������������ب���ت  ل  امل���������اأخ���������وذ  ن�������������������خ���������������������������وة 

ال�شمني م����ن����ه����ا  واخ�������ي�������اره�������م  احل������ي������ل  ي����ذب����ح�������������������ون 
نارها ت����ط����ف����ى  م�������ا  امل���م���������������������������ل���ح���ل���ة  ال���������ش����ن�������������������ني  يف 

اليمني ط�����ل�����ق  �����ش������������������������امل  ج������������������������دن����ا  ذك�����������������������������رن����ا  ل 
احرارها ب�������ني  م���������������������������������������ذك����ور  ع����ب�����������������������������ي����دال����ل����ه  اآل 

الرزين وال�����ع�����ق�����ل  ب����ال������������������������ج����ود  ل���ل�������������������م���ج���د  ك����ا�����ش����ب 
اآثمارها ي����ج����ن����ي  اخل���ل�������������������������������د  ج����ن����ة  ال�����ل�����ه  ج�������������������ع���ل���ه 

العاملني رب  ق�������������������ول  ي����الب������������������������ت����ي  ا�����ش����م����ع�����������������������������وا 
ع������ارها وال�����ت�����ف�����رق  ب���ح���ب�������������������ل���ن���ا  ع���ت�������������������ش���ام  ال   

املتني وال�������رك�������ن  ال������دي������ن  ع����ل����ى  اأو��������ش�������ى  وال������ر�������ش������ول 
اأ�شوارها ب������ني  م���ا����ش�������������������������������اع  ف����ي����ه  مت���������ش����ك  م���������ن   

يق�ني ع�����ل�����م  ع�����ل�����ى  ب�����دي�����ت�����ه  ق����������ول  ا�����ش����م����ع��������������������������������������������وا 
م������ق��دارها ي�������������������ن����ع����رف  لزم  امل�����������������������������������راج�����ل 

امل�شتحني ال�����ب�����ن�����ات  ن�������ش���ي���ن���ا  م������ا  ال���ن�������ش���ي���������������ح���ة  يف 
دارها ت����������������������������������ل����زم  ل����ل����ب����ن����ت  وال�������������ع������ز  ال���������ش�����������������������������رف 

الفطني ل���ل�������ش���خ�������ض  وال�������در��������ض  ال����ع����ل����م  وال���������ش�������������������الح 
ابرارها ب�������ني  ال�����ع�����م�����ر  ف���ر����ش���������������������������ة  ت����ف������������������������وت����ك  ل 

الغايب�ني ل�����ل�����������������������ق�����روم  ن�����������������������������زف����ه����ا  وال�����ت�����������������ه�����اين 
دواره������ا  لأ م��������������ذي����ة  ال�����ع�����م�����ل  م���������ش�������������������ام����ري  يف 

احلا�شرين  ل����ك����ل  �����ش����الم����ي  ازك���������ى  ال��������������خ����ت����ام  ويف 
ازهارها ري���������ح  ال���رب�������������������������������ع  ت�������������������ش���م���ل  وال�����ت�����ح�����ي�����ة 

ال�شاعر / حممد بن �شامل ال �شامل العبيداهلل

مجدكم يا لطيبين



قصيدة

اي�ل والف�شَ ���������َدى  ال���������نَّ اأه�����������ل  �����ول  ال�����ف�����������شُ ������ا  ح������نَّ
�ود النُّ �����������������������ِري   جُمْ ل���������ل���������َويِل  اإل  َن����������ْرَك����������ع  م��������ا 

طاي�ل ُك�������������������ل   َع�������ل�������ى  َن���������رق���������ى  َط�������������اَول�������������وا  اإن 
واجُلود ������ي������ف،  وال�������������شَّ ي���������ن،  ال���������دِّ رَج��������������ال  ������ا  ح������نَّ

الَفَعاي�ل و  ب�������اأجْم�������اده���������������م  َف������������اَخ������������َروا  واإن 
وَم�ْشه�ود ���������������������ق،   ُم����������َوثَّ ِف�������ْع���������������ل  ل������ن������ا  �������ا  ح�������نَّ

واحَلَماي�ل ْع��������َداده�����������������م،  ب��������اأ ك�����������اَث�����������َروا  واإن 
وي�زود ب�������املَ�������الي�������ي���������������ن،  َع�����������َدْدن�����������������������ا  ���������������ا  ح�������نَّ

زاي�ل ال�������ل�������ه  َع�������������������َدى  م�������������ا  ُك�������������ٍل  ال��������َع��������ْب��������د،  ي��������ا 
والَف�ود ال�������ِع���������������ْز   �������َدر  َم���������������شْ ب������ِدي������ن������ك  ف�������اِخ�������ر 

و�َشالي�ل ف���������������روع  واِح��������������د  ������ْر  ال������َب�������������شَ ��������ل  اأ���������شْ
�دود َمْ ي����������ن   ال����������دِّ �������ش������اِح������ب  اإل  َي�������ْف�������َخ�������ر  ل 

اخَل�شاي�ل َج������ِم������ي�������������ل  �������اِل�������ح  ال���������������شَّ امل����������وؤم����������ن 
م�ود وَمْ �������������ل   م������ب������جَّ احَل�����������������������������اِذق  ��������اب��������ه  ال��������نَّ

باجلماي�ل امل������ب������َت������ِه�������������ج  ���������������الم  ال���������������شّ َوْج������������������ه 
موج�ود احل�������������ق  َج������������اِن������������ب  يف  وه�������������و  دامي 

َق�الي�ل َج�������َع�������ْل�������ه���������������م   ال��������ل��������ه  ������احل������ي�������������ن  ال�������������شّ
والُعود املَ���������ا����������ض،  ون����������������اِدر  ������ب������اع،  ال�������������شِّ ِم�������ْث�������ل 

قباي�ل ي�������������ش�������������اوي   واِح����������������د  ������اَح������ب������ك  �������شَ اإن 
وِن�رود خ�������اِم���������������ل  َم��������ْل��������ي��������ون  ع���������ن  ي�����غ�����ن�����ي�����ك 

وِعاي�ل َم��������اي�����������������ل  ال��������ل��������ه  ِع���������َب�������������������اد  وب��������اق�����������������ي 
زود ل  دراوي�����������������������������ض  اأو  ������ش�����ي�����اط�����ي�����������ن  اأم���������������ا 

ال�ّشفاي�ل ع���������اع  ال���������رِّ ال�������َغ�������ْوغ�������ا  اأك������������رث  م�������ا  ي�������ا 
وح�شود ف�������������������راد،  واأ ِق������ط������ع������ان،  ال������ّدب�������������ض  م�����ث�����ل 

اجَل�الي�ل ��������اِم��������ي�����������������ات   ال�����������������شَّ ت���������������������روم  اإذا 
ه�ود جَمْ ك��������ل  ل�����ه�����ن  واْب��������������������ِذل  ل�����ه�����ن  ��������َع��������د  اإ���������شْ

ال�ّشمايل َع���������������ْذب   ������ا�������ض  ال������نَّ ِخ�������ي�������ار  ������ش�����اِح�����ب 
ود ال�دُّ ُح����������ف����������َرة   ال�����ب�����������ش�����ر  ح��������ث��������الت  وات���������������رك 

بداي�ل ت�����������������������دور  ل  ل������ق������ي������ت�������������ه  م�����������������ا  واإن 
ح�دود َل����������ه  م��������ا  وال�������َف���������������ش�������اء  ب����������ذاِت����������ك،  �������ق  ح�������لِّ

ماي�ل ُك�����������������ل  ي������ع������ت������دل  �������م�������ريك  ��������شَ ��������ش�������اِح�������ب 
وَم�ْشُي�ود ������ش�����اي�����������د  ال������ن������ا�������ض  اح����������������رتام  ث��������م 

فاِخْر بِدينك

وىل 1429ه�،  مايو2008م جمادى االأ

ال�شاعر عبد العزيز بن حمد احل�شن الف�شلي
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جملة الف�ضول - العدد الثاين

الكاتب : �شعيب نايف الف�شلي

حتقيق  ع��ل��ى  امل�ضلم  ي��ع��ني  م��ا  اأع��ظ��َم  اإن 
والهدى،  احلق  نهج  على  واال�ضتقامة  التقوى 
والبعُد  ب��رار،  االأ وم�ضافاُة  خيار،  االأ م�ضاحبُة 
ن  ����ض���رار، الأ ع��ن ق��رن��اء ال�����ض��وء وخم��ال��ط��ة االأ
ب�ضفيه  يتاأثر  ب�ضريته  وحكم  بطبعه  ن�ضان  االإ
وجلي�ضه، ويكت�ضب من اأخالق قرينه وخليله، 
وامل���رُء اإمن���ا ت���وزن اأخ��الق��ه وُت��ع��رف �ضمائله 
ال�ضالة  عليه   - قال  كما  واأ�ضفيائه،  باإخوانه 
فلينظر  خليله  دي��ن  على  الرجل   «  - وال�ضالم 
اأبو داود والرتمذُي  اأحدكم من يخالل« ]رواه 
باإ�ضناد �ضحيح[  ور�ضي الله عن ابن م�ضعود 
���ض��يء؛ من  اأدُل على  م��ن �ضيء  م��ا   « ق��ال  ي��وم 
بع�ض  ك��الم  وم��ن  ال�ضاحب«   على  ال�ضاحب 
)ُيَظُن باملرء ما يظن بقرينه( فال  اأهل احلكمة 
�ضالم  ب�ضاأن ال�ضحبِة  اأن ُيعنى االإ غرَو حينئٍذ 
الرعاية،  بالغ  اأميا عناية، ويوليها  واملجال�ضة 
حيث وج��ه ر���ض��ول ال��ه��دى ك��َل ف��رد  م��ن اأفراد 
مة اإىل العنايِة باختيار اجلل�ضاء ال�ضاحلني،  االأ
وا�ضطفاء الرفقاء املتقني، فقال - عليه ال�ضالة 
ياأكل  اإال موؤمًنا، وال  » ال ت�ضاحب  وال�ضالم -  
والرتمذي  داود  اأب��و  ]رواه  تقي«  اإال  طعاَمك 
مِة مثَل اجللي�ض  باإ�ضناد ح�ضن[  كما �ضرب لالأ
حم�ضو�ٍض  ب�ضيء  ال�ضوء  واجللي�ض  ال�ضالِح 
وظاهر، كٌل يدرك اأثره وعاقبَته، ومقداَر نفعه 
اأو �ضرره، فقد اأخرج ال�ضيخان عن اأبي مو�ضى 
 « النبي قال   اأن  الله عنه -  �ضعري - ر�ضي  االأ
ال�ضوء  واجللي�ِض  ال�ضالح  اجللي�ِض  مثُل  اإمنا 
اإما   امل�ضك  فحامُل  الكري،  ونافخ  امل�ضك  كحامل 
اأن جتد  اأن تبتاع منه، واإم��ا  اأن يحذيك، واإم��ا 
يحرق  اأن  اإم��ا  الكري  ونافُخ  طيبة،  ريًحا  منه 
لذا..    « اأن جتد منه ريًحا خبيثة  ثيابك، واإما 
ف���اإن م��ن احل���زم وال��ر���ض��اد، ورج���اح���ِة العقل 
وح�ضافِة الراأي، اأال ُيجال�َض املرء اإال من يرى 
يف جمال�ضته وموؤاخاِته النفَع له يف اأمر دينه 
واأنفَع  ل�ضاحبه،  �ضحاب  االأ خرَي  واإن  ودنياه، 
وُتقى،  ِب��رٍّ  ذا  ك��ان  من  جلي�ضه   على  اجلل�ضاِء 
وم���روءٍة وُن��ه��ى، وم��ك��ارَم اأخ���الق، وحما�ضَن 
�ضريرة،  ���ض��ف��اِء  م��ع  ع��وائ��د،  وج��م��ي��ِل  اآداب، 
ونف�ٍض اأبية، وهّمٍة عالية، وتكمل �ضفاته وَيجل 
دب، والفقه  قدره حني يكوُن من اأهل العلم واالأ
نام الذين  واحلكمة، اإْذ هذه �ضفات الُكّمل من االأ
ال�ضديق؛  بهم  وي�ضعد  اجللي�ض،  بهم  ياأن�ض 
النائبة،  على  واإعانتهم  املودة،  يف  الإخال�ضهم 
واأْمِن جانبهم من كل غائلة، فمن ُوفق ل�ضحبة 

الصاحب ساحب
�ضمائله  وتلك  واأخ��الق��ه،  �ضفات  ه��ذه  كانت  م��ن 
توفيقه،  واأم��ارُة  �ضعادته،  ُعنوان  فذلك  واآداب��ه، 
بالنواجذ،  عليه  وليع�ّض  ب��غ��رزه،  فلي�ضتم�ضك 
معه،  وال�ضدق  بالوفاء  ال�ضحبة  حق  له  ول��رْيع 
�ضروره،  ح��ال  وموؤان�ضته  واإج��الل��ه،  وت��وق��ريه 
واإعانته عند �ضائقته،  وموا�ضاته حال م�ضيبته، 
زالته،  ع��ن  ه��ف��وات��ه،وال��ت��غ��اف��ِل  ع��ن  والتغا�ضي 
الب�ضر،  طبع  يف  متعذر  اأم��ر  ذلك  من  ال�ضالمُة  اإذ 
ومعائبه،  مثالبه  تعد  اأن  ف�ضاًل  امل���رء  وح�ضُب 
اأثًرا  �ضحاب على �ضاحبه، واأ�ضواأَهم  واإن �ضَر االأ
على جلي�ضه، من �ضُعفت ديانته و�ضاءت اأخالقه، 
هّم  ال  من  �ضريته،  حُتمد  ومل  �ضريرته،  وخُبثت 
ونيِل�ضهواته  واأه��وائ��ه،  ماآربه  حتقيِق  يف  اإال  له 
ومروءته،  دينه  ح�ضاب  على  كان  واإْن  ورغباته، 
يقيَم  اأال   ه���وؤالء  بع�ض  يف  احل���اُل  بلغ  ول��رمب��ا 
يرى  وال  اع��ت��ب��اًرا،  ل��ل��م��روءة  وال  وزًن����ا،  للدين 
من  �ضرب  واأمثاِله  هذا  فموؤاخاُة  حًقا،  لل�ضداقِة 
يجلبه  قد  مِل��ا  ال�ضقاء؛  �ضبل  من  و�ضبيل  العناء، 
عن   ب�ضده  وبالء  �ضٍر  من  وجلي�ضه  �ضاحبه  على 
خالق  االأ مكارم  عن  وتثبيطه  وطاعته،  الله  ذكر 
ومقت�ضياِت املروءة، وتعويِده على بذاءة الل�ضان 

ارتكاب  على  وحمله  ال��ك��الم،  يف  والفح�ض 
يف  به  خ���ِذ  واالأ والفجور  الف�ضق  من  اأن���واِع 
فيما  وق��ات  االأ و�ضياِع  واللعب،  اللهو  �ضبيل 
ي�ضر وال ينفع من اأنواع امللهياِت واملغريات، 
املحرمات،  من  �ضنوف  يف  م��وال  االأ وتبذيِر 
ول��ت��ت��اأم��ل اأخ���ي ال��ك��رمي يف ح��ال م��ن ابتلوا 
املخدرات،  وت��ع��اط��ي   امل�����ض��ك��رات،  ب���اإدم���ان 
واكت�ضاِب  واملنكرات،  الفواح�ض  واق���رتاف 
وغريها   ور���ض��وٍة  رب��ا  م��ن  املحرمة  م����وال  االأ
من املكا�ضب اخلبيثة، وما هم عليه من �ضوِء 
لهم من  اأنف�ضهم واأهليهم، وما كان  احلال يف 
وي�ضافيهم،  يخالطهم  من  على  ث��ر  االأ اأ���ض��واأِ  
فمن �ضقاء املرء اأن ُيجال�ض اأمثال هوؤالء الذين 
وى احل�ضرة والندامة؛  لي�ض يف �ضحبتهم �ضِ
نهم رمبا اأف�ضدوا عليه دينه واأخالقه، حتى  الأ
اخل�ضران  هو  وذل��ك  واآخ��رت��ه،  دنياه  يخ�ضر 
امِلُ  املبني، والغنُب الفاح�ض }َوَيْوَم َيَع�ضُّ الظَّ
�ُضوِل  َخْذُت  َمَع الرَّ َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتَّ
ِخْذ ُفالنًا َخِلياًل  �َضِبياًل * َيا َوْيَلِتي َلْيَتِني مَلْ اأَتَّ
َوَكاَن  َجاَءيِن  ْذ  اإِ َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعْن  لَِّني  اأَ�ضَ َلَقْد   *

ن�َضاِن َخُذواًل{ ْيَطاُن ِلالإِ ال�ضَّ



منوعات

وىل 1429ه�،  مايو2008م جمادى االأ

لكل قبيلة اأو عائلة ما يعرف )بالو�ضم( حيث يتعرفون على ابلهم بهذا 
الو�ضم عند فقدها اأو �ضرقتها وتتم عملية و�ضم االبل باأن حتمى قطعة من 
احلديد على النار ثم يعقل اجلمل اأو الناقة وتو�ضع هذه احلديدة وهي 
حامية على رقبة اأو فخذ اجلمل اأو اأي موقع يراه �ضاحبه حيث يتم حرق 
الوبر واجللد لتبقى هذه الكية عالمة ثابتة يتعرف عليها �ضاحب االبل 

وتتعدد ا�ضكال الو�ضم بتعدد القبائل . 
ال�ساهد

ي�ضتطيع  ان  ميكن  انه  هو  الفرق  ولكن  الو�ضم  طريقه  بنف�ض  وهو 
التعرف على مالك االبل بنف�ضه مبعني انهما مرتبطان ببع�ضهما البع�ض 

حيث ان الو�ضم يخ�ض القبيله وال�ضاهد يخ�ض مالك االبل بنف�ضه.
اجلاهلية  يف  القدماء  ا�ضتخدمها  التي  الو�ضائل  اهم  من  والو�ضم   
املراعي  وح��دود  ب��ار  واالآ للحيوانات  والقبيلة  الفرد  ملكية  على  للداللة 
يف  والتوقيع  ال�ضك  حمل  يحل  القبائل  بني  معتمدًا  عرفًا  ا�ضبح  حتى 
اندثرت معظم  النا�ض  الذي �ضهدته حياة  التطور  ع�ضرنا احلا�ضر ومع 
ت�ضابهها  ب�ضبب  احليوانات  و�ضم  �ضوى  منها  يتبق  ومل  ال��ع��ادات  تلك 
وخا�ضة االبل التي ي�ضعب التعرف عليها عندما تتجمع يف املراعي اإال 
من خالل الو�ضم اميانًا منها باأهمية ذلك املوروث والرتاث ت�ضلط ال�ضوء 

على هذه العادة وتاريخ ن�ضاأتها وا�ضاليبها وانواعها.
تعريف الو�سم تاريخه ون�ساأته

والو�ضم: هو جمموعة من الرموز والدالالت التي تر�ضم على جلود 
احليوانات بوا�ضطة الكي وال�ضرق اواجلرف او الطالء او املغر احيانًا 
وهي عبارة عن م�ضطلحات تدل على امللكية الفردية وروابط القربى بني 
القبائل واجلماعات والو�ضم عادة ن�ضاأة وعرفت يف اجلاهلية وكذلك يف 
الله  ر�ضول  ان  مالك  ابن  ان�ض  حديث  يف  روي  وقد  اال�ضالمي.  الع�ضر 

�ضلى الله عليه و�ضلم كان ي�ضم ابل ال�ضدقة لتمييزها عن غريها.
ا�سول الو�سم يف اال�سالم

املتعارف  االعتبارات  الو�ضم تخ�ضع ملجموعة من  ا�ضول  كانت  لقد 
عليها بني البدو الذين يحر�ضون على العمل ببع�ض االحاديث النبوية 
والتي تن�ض على و�ضم الغنم يف اآذانها وو�ضم االبل والبقر يف افخاذها 

ورقابها النها موا�ضع ذات ع�ضالت قوية جتعل اآالم الكي خفيفة عليها.
ا�سماء وا�سكال الو�سم

الو�ضم يف ج�ضم  اال�ضماء ح�ضب مو�ضع  تنويع  البدو يف  تفنن  لقد 
املفتاح-  مثل  االدوات  بع�ض  وجم�ضمات  ا�ضماء  حتمل  ما  فمنها  االب��ل 
تو�ضم  التي  املوا�ضع  ا�ضماء  يحمل  ما  ومنها  القالدة  املغزل-  الهالل- 
التي  اخل��دا  ال��ذراع  على  تو�ضم  التي  ال��ذراع  احليوان  ج�ضم  يف  عليها 

تو�ضم على اخلد ال�ضدغاء التي تو�ضم على ال�ضدغ.
رمز  من  قبيلة  كل  تختاره  ما  ح�ضب  تتنوع  فهي  الو�ضم  ا�ضكال  اما 
فمنها ما يتكون من وحدات ب�ضيطة كاخلطوط االفقية والراأ�ضية واملائلة 
مركبة  ا�ضكال  من  يتكون  ما  دوائر ومثلثات ومنها  �ضكل  على  وبع�ضها 

متماثلة وهذه امثلة على �ضبيل املثال بالر�ضوم  املو�ضحه كالتايل   
االخوة   ب��ه بع�ض  م���ازودين  التاليه وم��ن خ��الل  اال���ض��ك��ال  وه���ذه  
ي�ضتخدمها ابناء قبيلة الف�ضول يف حاللهم وب�ضكل خا�ض املطرق اغلب 
ابناء قبيلة الف�ضول يتفقون عليه واحللقتان اما ان يكون املطرق ب�ضكل 
املطرق  يف�ضلهما  او  بع�ض  فوق  ترافقه  واحللقتان  افقي  او  عامودي 
عاموديا او افقيا هذا وعلى ح�ضب ما�ضمعته من كبار ال�ضن بان املطرق 
مرتان  املطرق  يتكرر  وقد  ال�ضواهد  اختالف  مع  الف�ضول  قبيلة  و�ضم 
فوق بع�ض او بجانب بع�ض ، هذا وارجو ان وفقت يف طرح بع�ض من 
املعلومات املوروثة من االجداد وارجو من االخوة ابناء قبيلة الف�ضول 
توفرت  اذا  القادم  العدد  يتم طرحها يف  عائلة حتى  كل  بو�ضم  تزويدي 

جميع املعلومات عن كل عائلة وحفظ هذا املوروث لالجيال القادمة. 

الوسم

راأيتهم  ف����اإذا ج���اء اخل���وف   ( ت��ع��اىل  ق���ال 
ينظرون اإليك تدور اأعينهم كالذي يغ�ضى عليه 

من املوت( 
وقال ال�ضاعر: 

نواظرها يف  لتبدي  العيون  اإن 
حن ما يف القلوب من البغ�شاء والإ

خر: وقال االآ
العني تبدي الذي يف قلب �شاحبها

كانا اإذا  ح��ب  اأو  ال�����ش��ن��اءة  م��ن 
ي�ش���دقها ع��ني  ل��ه  البغي�ض  اإن 

كتمانا  القلب  يف  ملا  ي�شتطيع  ل 
�ش���امتة ف���واه  والأ تنطق  فالعني 

حتى ترى من �شميم القلب تبيانا
لروؤية  فقط  و�ضيلة  لي�ضت  ال��ع��ي��ون  اإن  نعم 

اخلارج بل هي و�ضيلة بليغة للتعبري عما يف الداخل 
اأي ما يف النفو�ض والقلوب ونقله للخارج.

وغريها  امل�ضطربة  القلقة  النظرات  فهناك 
امل�ضتغيثة املهزومة امل�ضت�ضلمة  واأخرى حاقدة 
ث��ائ��رة، واأخ����رى ���ض��اخ��رة، واأخ����رى م�ضممة  
م�ضتفهمة  واأخ��رى  مبالية،  ال  �ضارحة  واأخ��رى 
واأخرى حمبة  وهكذا تتعدد النظرات املعربة 
خائنة   ( ال��ن��ظ��رات  بع�ض  ال��ق��راآن  �ضمى  وق��د 
العيون  لغة  تعامله مع  ن�ضان يف  ( واالإ عني  االأ
نف�ضه  يف  تعبريعما  كو�ضيلة  معها  يتعامل 
ما  لفهم  كو�ضيلة  معها  يتعامل  وكذا  خرين،  لالآ

خرين.  يف نفو�ض االآ
مثل بالعيون التعبري االأ

فاحر�ض  بعينيك  مرادك  اإي�ضال  اأردت  اإذا 

تية : مور االآ على االأ
اأن تكون عيناك مرتاحتني اأثناء الكالم مما 
خر باالطمئنان اإليك والثقة يف �ضالمة  ي�ضعر االآ
وراأ�ضك  اإليه  حت��دث  اأف��ك��ارك.  و�ضحة  موقفك 
اأثناء  ال��راأ���ض  ط��اأط��اأة  ن  الأ ع��ل��ى  االأ اإىل  مرتفع 

احلديث، ي�ضعر بالهزمية وال�ضعف واخلور. 
ال تنظر بعيدًا عن املتحدث اأو تثبت نظرك 
ن  الأ احل��دي��ث،  اأث��ن��اء  ر�����ض  االأ اأو  ال�ضماء  يف 
اأو  معه  تتحدث  مب��ن  ب��ال��الم��ب��االة  ي�ضعر  ذل��ك 

بعدماالهتمام باملو�ضوع الذي تتحدث فيه. 
فيمن  حم���رج  ب�ضكل  ال��ت��ح��دي��ق  تطيل  ال 

تتحدث معه. 
اأثناء  بعينيك  ال��رم�����ض  ك���رثة  م��ن  اأح����ذر 

ن هذا ي�ضعر بالقلق وا�ضطراب.  احلديث، الأ

أسرار لغة العيون 

الكاتب : احمد حممد 
ال�شامل
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الكاتب الفلكي عادل ح�سن ال�سعدون:
قلة من النا�ض من يعرف ان هناك �ضورا يحيط مبدينة الفحيحيل 
من  لعقود  الكويت  ه��ددوا  الذين  االخ��وان  غ��زوات  من  حلمايتها  بني 
الثالثة  زعمائهم  ا�ضت�ضالم  بعد   1931 عام  اثرهم  انتهى  حتى  الزمان 
نايف  ال�ضيخ  العجمان  وزعيم  مطري،  زعيم  الدوي�ض  في�ضل  ال�ضيخ 
اجلبالن  �ضيخ  وهو  المي  بن  �ضاهود  وال�ضيخ  الكالب(،  )ابا  احلثلني 
من مطري، وبعدها ت�ضتت بقية القيادات االخوانية. وقد ت�ضببت حركة 
االخوان يف العديد من املعارك �ضواء مع الكويت واهمها معركة حم�ض 
عام 1920 واجلهراء عام 1920 والرقعي عام 1928 او داخل اململكة 
العربية ال�ضعودية مثل معركة ال�ضبلة عام 1929 وهزميتهم امام امللك 
عبدالعزيز اآل ال�ضعود او معركة العيينة يف وادي العجمان عام 1929 
واالردنية،  العراقية  اجلبهة  على  او   1929 عام  ار�ضمة  ام  ومعركة 

ناهيك عن الغزوات الكثرية وال�ضلب والنهب على كل اجلبهات.
نزوح اآل دبو�ص اىل الفحيحيل:

بناء على طلب من ال�ضيخ مبارك نزحت ا�ضرة الدبو�ض عام 1901 
من داخل املدينة اىل قرية الفحيحيل بعد ان ن�ضب ال�ضيخ مبارك جا�ضم 
الكبرية  اال�ضر  من  والدبو�ض  الفحيحيل.  على  امريا  الدبو�ض  عبدالله 
التي قطنت داخل املدينة اوال ولهم براحة معروفة با�ضمهم وهي براحة 
الدبو�ض يف فريج الزهاميل وتقع الرباحة قدميا بني بيت علي الدبو�ض 
مدينة  داخل  �ضرق  فريج اجلناعات يف منطقة  بغرب  الرو�ضان  وبيت 

الكويت.ومازالت الرباحة موجودة و تدعى براحة الدبو�ض.
اأول من �سكن الفحيحيل:

اخلالدي  امل��غ��ريي  حممد  ب��زي��ع  الفحيحيل  �ضكن  م��ن  اأول  وك���ان 
فيها نخيل من  للبزيع مزرعة زرع  كانت  العمى( حيث  بزيع  )وي�ضمى 
االر�ض التى اعطاها له ال�ضيخ جراح اخو حممد ال�ضباح. وبعده قدمت 
ا�ضرة العجيل والدبو�ض ثم توالت عوائل اخرى اي�ضا اىل الفحيحيل 
وقد ادى ذلك اىل ات�ضاع املدينة وازدهارها وكان االهايل يعتمدون على 
بار( وعلى �ضيد ال�ضمك من البحر وعلى  القلبان )االآ الزراعة من مياه 
ل�ضفن  نقعة  هنالك  كانت  حيث  اللوؤلوؤ  على  غو�ض  من  اللوؤلوؤ  جت��ارة 
امري  قام  وقد  والغو�ض  ال�ضيد  ل�ضفن  كمرفا  ت�ضتخدم  الفحيحيل  اهل 
الفحيحيل جا�ضم عبدالله الدبو�ض بتوزيع االرا�ضي الواقعة حتت يده 

على اهايل الفحيحيل واال�ضر الوافدة اليها.
فكرة ال�سور:

بقيادة  الغزو  مو�ضوع  يزل  مل  ا�ضهر  بعدة  اجلهراء  معركة  وبعد 
زعيم  ال��دوي�����ض  في�ضل  ال�ضيخ 
وم�ضدر  النا�ض  حديث  االخوان 
عودة  م�������ن  وخ�����������وف  ق�����ل�����ق 
التحر�ضات مرة اخرى بالكويت 
ومن  بها  املحيطة  املناطق  ومن 
اجلنوبية  احل��دود  حماية  اج��ل 
ال�ضيخ  ال���ك���وي���ت  ح���اك���م  ق�����ال 
العبدالله  جلا�ضم  امل��ب��ارك  �ضامل 
حماية  م��ن��ك��م  ن��ري��د  ال���دب���و����ض 
املنخر اجلنوبي ويعني احلدود 
هي  الفحيحيل  )قرية  اجلنوبية 

اآخر القرى اجلنوبية الكبرية ن�ضبيا برغم وجود قرية ال�ضعيبة بعدها 
ولكن الفحيحيل كانت االكرث �ضكانا واالكرث ن�ضاطا( وطلب من الدبو�ض 
حماية جنوب الكويت وطلب منه ان تنتقل بقية عائلة اآل دبو�ض التي 
اىل  الفكرة  وج��اءت  الفحيحيل.  اىل  �ضرق  يف  الزهاميل  فريج  ت�ضكن 
جا�ضم لبناء �ضور يحيط بالفحيحيل ا�ضوة ب�ضور الكويت الثالث الذي 
يحيط مبدينة الكويت الذي بني عام 1920 بعد معركة حم�ض خا�ضة 
و�ضرع  وال�ضلب  النهب  اىل  ومراعيها  الفحيحيل  اط��راف  تعر�ض  بعد 

جا�ضم باالعداد لبناء �ضور يحيط بالفحيحيل.
م�ساعدة ال�سيخ �سامل ال�سباح:

ار�ضل جا�ضم ولده �ضلطان راكبا فر�ضا يقال لها املع�ضادية )و�ضميت 
املع�ضادية النها مهداة من ان�ضبائة املعا�ضيد( وو�ضل م�ضاء عند ال�ضيخ 
ن ويف ال�ضباح  احمد اجلابر وقد كان وقتها وليا للعهد وقال له امرح االآ
له ابوي ار�ضلني  ال�ضيخ احمد اجلابر وقال  تعال، ويف ال�ضباح قابل 
يحتاج  وال�����ض��ور  الفحيحيل  ح��ول  ���ض��ورا  يبني  ان  ي��ري��د  وه��و  ال��ي��ك 
م�ضاريف وم�ضتلزمات فقال له ال�ضيخ احمد قل البوك ان ال�ضيخ �ضامل 
�ضوف يزودك باالبواب )عدد بابني كانت جاهزة( واجلندل والبا�ضجيل 
وكل البواري وكل مايلزم من اخل�ضب ولي�ض لدينا فلو�ض نقدي حاليا 
االمارة  وحملتا  وحم�ض  اجلهراء  معركتي  من  للتو  الكويت  )خرجت 
تكاليف مادية للدفاع عن الكويت كما ان الو�ضع االقت�ضادي للكويت مل 
يكن يف ذروته ب�ضبب احل�ضار االقت�ضادي البن �ضعود على الكويت فيما 
ي�ضمى منع امل�ضابلة مع الكويت الذي ا�ضتمر 18 عاما حتى عام 1940 
ورجع �ضلطان اىل ابيه وابلغه بر�ضالة ال�ضيخ �ضامل وان معونة ال�ضيخ 
و�ضلت  اي��ام  خ��الل  وفعال  ال�ضفن  بوا�ضطة  البحر  طريق  عن  �ضت�ضل 
ال�ضفن حمملة باخل�ضب وامل�ضتلزمات االخرى. وقام جا�ضم وبلغ اهل 
ماعندي  انا من �ضوبي كل  �ضامل وقال  ال�ضيح  الفحيحيل ماح�ضل مع 
الفحيحيل  تقطن  التي  العوائل  اغلب  الدعوة  لهذا  ا�ضتجاب  اقطه وقد 
اللي  فقال  املالية  احوالها  ل�ضوء  امل�ضاركة  عدم  رات  العوائل  وبع�ض 
مايقط الي�ضكن داخل ال�ضور وان �ضار غزو فهم مرحبني للجوء داخل 

ال�ضور للحماية ولي�ض لل�ضكن.
مقهى ابونا�سي:

قال جا�ضم الدبو�ض لولده �ضلطان اذهب مل�ضاري الرو�ضان )وهذا 
مع  ق��راب��ة  �ضلة  تربطه  ال��رج��ل 
جا�ضم وه��و م��ن اه��ل ���ض��رق يف 
فريج الزهاميل( وبلغه ان والدي 
الفحيحيل  ح��ول  �ضورا  �ضيبني 
وقابله  وذه��ب  التكفي  وفلو�ضه 
وي�ضري  ال�ضبح  تعال  ل��ه  وق��ال 
ذه���ب معه  ال�����ض��ب��اح  خ��ري ويف 
مقهى  ع��ن��د  ب��ه��ي��ت��ه  ����ض���وق  اىل 
نا�ضي  ابو  مقهى  )كان  ابونا�ضي 
جتار  م��ن  ال��ك��وي��ت  اه���ل  ملتقى 
احلاكم  حتى  و�ضيوخ  و�ضناع 

سور الفحيحيل



يا  للجال�ضني  الرو�ضان  وق��ال  املواطنني(  مع  ليلتقي  فيه  يجل�ض  ك��ان 
جماعة هذا �ضلطان ولد جا�ضم عبدالله الدبو�ض )فرحبوا به اجلال�ضني( 
فهو قادم بناء على تكليف من والده بق�ضد بناء �ضور حلماية الفحيحيل 
واحلالة املادية الت�ضمح واحلكومة انتم اعلم بظروفها خا�ضة بعد معركة 
اجلهراء وقدمت مات�ضتطيع من اخ�ضاب وابواب وبقيت م�ضاريف اجور 
يا ولدي وقام واح�ضر  قهوة  ا�ضرب  ل�ضلطان  فقال  ال�ضور  لبناء  العمالة 
 1400 واملطلوب  كبريا  لي�ض  املبلغ  ان  جماعة  يا  وق��ال  للقطة  �ضينية 
روبية وتقاطط الكويتيني يف احلال وبلغ املبلغ اكرث من املبلغ املطلوب 
وقال له عدها امامهم يا�ضلطان وعدها امامهم وبعد ذلك قال له خذ فر�ضك 
فاحنا  الفزعة  احتجت  وان  عليك  ي�ضلمون  الكويت  اهل  ان  البوك  وقل 

حا�ضرين. 
ال�سروع ببناء ال�سور:

وبعد عدة ايام �ضرع بالبناء وقد ا�ضرتك بالبناء اهل الفحيحيل فزعة 
ومنهم على �ضبيل الذكر ولي�ض احل�ضر : هذال الع�ضفور الهاجري ونا�ضر 
ال�ضنان،  علي  �ضعود  الهاجري،  ال�ضنوف  وحممد  الهاجري  ال�ضنوف 
عبدالله الر�ضام القحطاين، حممد بن من�ضر العجمي، يعقوب اليو�ضف،، 
كريدي نا�ضر الدو�ضري، ح�ضني را�ضد العمريي، �ضعد بن ثانية العجمي، 
حمدان  اخلالدي،  من�ضور  الوقيان،  عبدالرحمن  العقالة،  فايز  مبارك 
�ضليمان  ،ابناء  الهاجري  الفالح  �ضعد  اجلميعة،  عبيد  العنزي،  اخل��دة 
عبدالله الغامن، عائلة القندي، را�ضد البعيجان العدواين، �ضعود العرادة، 
احلميدي املنطاب القحطاين، زيد احل�ضاوي، �ضعود عبدالعزيزامل�ضاعيد 
الفحيحيل  اهايل  من  الكثري  مع  كذلك  بالبناء  الدبو�ض  عائلة  و�ضاركت 
العمل من  �ضهر رم�ضان وانتهى  العمل يف  ذكرهم.وبدا  يت�ضن  الذين مل 

بناء ال�ضور خالل �ضهر تقريبا يف مايو 1921
ا�ستاذية ال�سور

الفالح  اال���ض��ت��اذ �ضعد  ال��ب��ن��اء  ع��ل��ى  م�����ض��رف��ني  ارب��ع��ة  ه��ن��اك  وك���ان 
ابو �ضليمان، وابن جندل  الدو�ضري  الهاجري واال�ضتاذ خالد بن �ضعيد 

الدو�ضري واال�ضتاذ �ضامل فرج الدبو�ض فقد كانت مهمتهم حتديد الزوايا 
واالرتفاعات واال�ضراف على البنائني.

املراجع:
الدبو�ض وعبدالله �ضلمان  املراجع مقابلة مع �ضلمان عبدالله جا�ضم 

الغامن وعلي عبدالعزيز فار�ض الدبو�ض وجا�ضم حممد الدبو�ض. 
هدم �سور الفحيحيل:

هدم �ضور الفحيحيل ب�ضكل تدريجي يف اوا�ضط اخلم�ضينات نتيجة 
الثالثينات  يف  االخ���وان  خطر  زوال  بعد  امل�ضتتبة  االمنية  ال��ظ��روف 
م�ضايف  من  قربها  ب�ضبب  الفحيحيل  ملدينة  العمراين  التو�ضع  ونتيجة 
النفط ومدينة االحمدي حيث تقاطرت املئات من العمالة االجنبية عليها 

لل�ضكن بقرب االحمدي.
�سكل ال�سور

كان ال�ضور يحيط باكرث القرية و�ضكله مربع طوله 500 مرت تقريبا 
يبلغ  البحر  و�ضخر  النخل  وج���ذوع  الطني  وع���روق  الطني  م��ن  وبني 
اىل  باال�ضفل  ال��ذراع  ذراع ون�ضف  من  متدرج  امتار و�ضمكه   4 ارتفاعه 
ذراع عند اعلى احلائط و له مدخلني واحد من جهة ال�ضرق ويطل على 
على  والغو�ض  ال�ضمك  ل�ضيد  للبحر  اخل��روج  عند  ال�ضتخدامه  البحر 
خ���ر م��ن جهة ال��غ��رب باجتاه  ال��ل��وؤل��وؤ وغ��ريه��ا م��ن االع��م��ال وامل��دخ��ل االآ
به  املراقبة والدفاع بنيت  الكويت ومن اجل  البادية ولل�ضفر اىل مدينة 
اربعة ح�ضون ) غول( وبها فتحات يف اعالها بهدف احلرا�ضة واملراقبة 
موقع  عند  ال�ضرقية  اجلنوبية  الغولة  منها  )مزاغيل(  وت�ضمى  والرماية 
ال�ضمك القدمي ) �ضوق الكوت حاليا( و�ضميت بالغولة اجلنوبية والغولة 
اجلنوبية الغربية بقرب م�ضجد الدبو�ض احلايل داخل ال�ضوق وت�ضمى 
الغربية  ال�ضمالية  والغولة  املع�ضادي،  في�ضة  جدتهم  اىل  ن�ضبة  الفي�ضة 
والغولة  احل���ايل  اج��ي��ال  ���ض��وق  عند  وت��ق��ع  اجلبلية  بالغولة  و�ضميت 
القدمية  االبتدائية  عفان  ب��ن  عثمان  مدر�ضة  عند  ال�ضرقية  ال�ضمالية 

)املدر�ضة الفلبينية احلالية( وت�ضمى غولة الفار�ض.

جولة

�سعادة اال�ستاذ/ ابراهيم بن �سعد اآل ابراهيم        حفظه الله
�ضفري خادم احلرمني ال�ضريفني بدولة تون�ض

 ال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
ل�ضعادتكم  اأتقدم  اأن  ي�ضرين  الف�ضول  قبيلة  موقع  اأع�ضاء  جميع  وبا�ضم  با�ضمي   
بال�ضكر والتقدير على موؤازرتكم و دعمكم ال�ضخي يف �ضبيل خدمة القبيلة وحر�ضكم 
على تذليل ال�ضعاب التي قد تعرت�ض م�ضرية  العمل االجتماعي النبيل الذي ي�ضب يف 

م�ضلحة جميع اأفراد القبيلة .
اإن هذا الدعم من قبلكم لي�ض مب�ضتغرب على اأمثالكم فلطاملا اأعربتم مرارا عن حر�ضكم الكبري لتحقيق 

اأهداف وتطلعات القبيلة. متمنني ل�ضعادتكم موفور ال�ضحة والعافية .
وتقب�لوا ف�ائق الت�حية والتق�دير  

طالل بن علي العبيداهلل
مدير عام موقع قبيلة الف�ضول



مجلة قبيلة

لكرتوين دليل الهاتف الإ
ت�ضر اإدارة موقع قبيلة الف�ضول عن تد�ضني برنامج دليل 
العنكبوتيه  ال�ضبكة  على  لكرتوين  االإ الف�ضول  قبيلة  هاتف 
من  القبيله.ونهيب  اأف��راد  هواتف  اأرق��ام  على  يحتوي  الذي 
خوة الكرام الت�ضجيل بهذا الدليل وذلك من اجل التوا�ضل  االإ

بني اأفراد القبيله 

@مواقع

لإلعالن بالمجلة
عالناتكم الفردية والتجارية لإ

الت�ضال على  جوال موقع قبيلة الف�ضول/ 9997 495 655 96+
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الفائزين يف  على  توزيع اجلوائز  الفهد حفل  اأحمد  ال�ضيخ  الوطني  من  االأ رئي�ض جهاز  افتتح 
مري امللكي �ضعود بن م�ضعل بن  بل بح�ضور �ضمو االأ حمد الثاين ملزايني االإ مهرجان ال�ضهيد فهد االأ
�ضعود وال�ضيخ  اآل  امللكي م�ضعل بن عبدالعزيز  مري  االأ �ضمو  نيابة عن والده  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

اللجنة  ورئ��ي�����ض  ال��ف��ه��د  ���ض��اري 
ال�ضيخ  ل���ل���م���ه���رج���ان  امل���ن���ظ���م���ة 
وال�ضيخ  ال��ن��ا���ض��ر  ف��ه��د  ���ض��ب��اح 
وقاف  االأ ووزي��ر  ال�ضباح  م�ضعل 
عبدالله  ���ض��الم��ي��ة  االإ وال�����ض��وؤون 
�ضبق  االأ الدولة  ووزي��ر  املحيلبي 
وعدد  ���ض��رار  ال��ل��ه  �ضيف  حم��م��د 
و�ضيوخ  ال�ضابقني  ال��ن��واب  م��ن 

القبائل.
الفهد  اح��م��د  ال�����ض��ي��خ  وق����ال 
باأننا  بال�ضيوف  رح��ب  اأن  بعد 
اأن  اإال  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  ي�ضعنا  »ال 
ن�ضكر اخواننا يف اململكة العربية 

ال�ضعودية وعلى راأ�ضهم خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �ضعود و�ضمو ويل 
مري م�ضعل بن عبدالعزيز اآل  بل �ضمو االأ مري �ضلطان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ووالد هواة االإ العهد االأ
حمد و�ضمو ويل العهد ال�ضيخ نواف  �ضعود كما ن�ضكر �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد ال�ضيخ �ضباح االأ

حمد و�ضمو رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد«. االأ
هذه  راع��ي  عبدالعزيز  بن  م�ضعل  م��ري  االأ �ضمو  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  »لدينا  واأ�ضاف 
داعمنا  العلي  �ضامل  ال�ضيخ  الوطني  احلر�ض  رئي�ض  �ضمو  الكويت  يف  احلمد  ولله  فلدينا  الهواية 
خوة  �ضا�ضي لهذه الريا�ضة، والغنيمة احلقيقية اليوم هي يف هذا التواجد اجلميل الذي جمع االأ االأ
من اأبناء اخلليج على اخلري واملحبة«، واأكد باأننا على دربهم ن�ضري يف دعم وت�ضجيع كل ما من �ضاأنه 

بل ومالكها. حماية الرتاث واإبرازه ومهما قدمنا �ضيبقى قليال يف حق اأبناء الكويت وحمبي االإ
بل حمد ملزايني االإ نتائج مهرجان ال�ضهيد فهد االأ

ثالثا : فئة ال�ضفر
ول : ع�ضام �ضلمان الدبو�ض املركز االأ

املركز احلادي ع�ضر : عبدالله يو�ضف الف�ضلي
خام�ضا : فئة ال�ضعل

املركز ال�ضابع : ع�ضام �ضلمان الدبو�ض

 

البقاء هلل
انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  ال�ضيخ / اأحمد بن عبد الكرمي الدغفق. عن عمر يناهز 

80 عام الريا�ض
انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  اال�ضيخ / �ضامل بخيت العوده- االح�ضاء /املراح

انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  ال�ضيخ / �ضامل بن حمد املطلق العبيدالله- االح�ضاء 
/املراح

�ضتاذ/ �ضعد بن حمود العوده – االح�ضاء / املراح انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  االأ
انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  اال�ضاب / ماهر �ضامل العواد – االح�ضاء / املراح

انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  ال�ضاب / عبداملح�ضن علي العوده – االح�ضاء / املراح
انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  ال�ضاب/ عبدالرحمن بن �ضالل ال�ضويلم – ال�ضعوديه- 

الق�ضب
انتقل اإىل رحمة الله تعاىل  ال�ضيخ / ح�ضني حمودي ال عروج – �ضوريا

أحمد الفهد كرم الفائزين في 
مهرجان مزايين اإلبل: الغنيمة 

الحقيقية دعم وتشجيع وحماية التراث

دعوة
دعوه اإىل اأفراد قبيلة الف�ضول باأن ال يبخلون علينا 
بتزويدنا باملعلومات املفيدة ودعم اأن�ضطة املوقع ماديًا 
من  بامل�ضاهمة  التكرم  منكم  متطلعني  ونحن  معنويًا  و 
بالقبيلة  تعود  التي  املن�ضودة  اأهدافنا  كل  حتقيق  اجل 
واملوقع بالنفع باإذن الله تعاىل.يف �ضبيل اال�ضتمرارية 

ملوقع القبيلة. 
ولكم منا جزيل ال�ضكر واالحرتام 

طالل بن على بن �ضامل العبيدالله 
مدير عام موقع قبيلة الف�ضول 
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