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د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

التواصل
األمني

تتميز وزارة الداخلية عن 
غيرها من اجلهات احلكومية 

بالتواصل االجتماعي بني 
منتسبيها في مناسبات 
عديدة وعلى مدار العام 

بني قيادتها العليا والضباط 
وكذلك مع القيادات املتقاعدة 
في جو ودي جتمع األسرة 

األمنية يتم خالله االلتقاء 
مع الزمالء سواء ممن تقاعد 

أو ما زال على رأس عمله 
وتبادل األحاديث في هموم 

وشجون العمل األمني 
ولعل آخر ذلك التواصل 
االجتماعي دعوة وزارة 
الداخلية قبل عدة أيام 

حلضور )الغبقة الرمضانية( 
في مبنى وزارة الداخلية.

وال شك أن حضور وزير 
الداخلية وكبار القيادات 

األمنية على الرغم من 
مسؤولياتهم األمنية 
اجلسيمة، لهذا اللقاء 

دليل على إميان القيادة 
العليا بأهمية هذه اللقاءات 

االجتماعية تعزيزا للعالقات 
بني منتسبيها بعيدا عن جو 

العمل، وملزيد من العطاء 
واالنتماء للمؤسسة األمنية.

ومن منطلق االهتمام 
بالقيادات املتقاعدة، وجهت 
الدعوة للعديد منهم وكانوا 

محل حفاوة وتقدير 
القيادات األمنية وعلى 

رأسها نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد واألخ 
الفريق سليمان الفهد وكيل 

الوزارة في رسالة بالغة 
بانهم في الوجدان وليسوا 

في طي النسيان.
والدعوة األخرى دعوة 
األخ العزيز اللواء أديب 

السويدان الذي حمل بجانب 
مسؤولياته اإلدارية األمنية 

االهتمام باملتقاعدين من 
الوزارة بحكم تبعية إدارة 

املتقاعدين له، حلضور 
الغبقة الرمضانية في 

ديوانية املتقاعدين حتت 
رعاية وحضور اللواء الشيخ 
مازن الصباح وكيل الوزارة 

املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات وحضور 

عدد من القيادات األمنية 
اللواء طالل معرفي مدير 
عام اإلدارة العامة لإلقامة 
والعميد عادل احلشاش 
مدير عام اإلدارة العامة 

للعالقات واإلعالم األمني.
تلك الرعاية واحلضور 

تعكس مدى االهتمام لعمل 
إدارة املتقاعدين والرعاية 
املقدمة ملنتسبي الوزارة 
املتقاعدين فعال ال قوال.

وال يخفى أن هذه الدعوات 
لم تأت من فراغ بل من 

واقع مؤسسي وضع أسسه 
وزير الداخلية بأهمية 

التواصل مع القيادات األمنية 
املتقاعدة وتلمس احتياجاتهم 

وتلبيتها، واهتمام وإدراك 
القيادات املعنية واملوظفني 

في إدارة املتقاعدين 
بالتواصل مع املتقاعدين 
وتقدمي افضل اخلدمات 

لهم في جو أسري. وفي 
هذا السياق ال ننسى دور 
األخ العزيز العميد عادل 

احلشاش وما يقوم به من 
جهد مميز في اإلعداد ملثل 

هذه اللقاءات بصحبة ضباط 
وأفراد ومنتسبي اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم 

األمني.
ونافلة القول إن هذه اللفتات 

االجتماعية جتاه القيادات 
املتقاعدة، تعزز من االنتماء 

واالرتباط واالستمرار 
في التواصل معهم تقديرا 

ملا قدمــوه من دور في 
العمــل األمني أثناء تقلدهم 

مناصبهم األمنية سابقا، 
كما أنها رسالة للعاملني 
فيها بأن التقاعد ليس 

نهاية العالقة مع املؤسسـة 
األمنية العريقة، وهذا ما 

نتمناه للجهات احلكومية 
األخرى أن حتذو حذو 

وزارة الداخلية في االهتمام 
مبتقاعديها وتقدمي اخلدمات 

املناسبة لهم.
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قضية ورأي

د.نرمين يوسف الحوطي

د.يوسف يعقوب البصاره

جميل أن اإلنسان يقوم بالتريض قبل 
اإلفطار، ولكن من القبح أن يجهر 

بإفطاره أمام املأل!
جرت العادة في شهر رمضان الكرمي 

بعد انتهائي من صالة العصر أن 
أذهب إلى النادي الصحي ألقوم 
برياضتي ألسباب صحية مفيدة 

عديدة وهذا ليس مبوضوعنا، 
فإضاءتنا اليوم تتركز على ما نراه 
في األندية الصحية من سلوكيات 

شاذة تقام من البعض ظنا منهم أن ما 
يقومون به »فرد عضالت«.

تبدأ اإلضاءة عندما كنت أمارس 
رياضتي اليومية وإذا بشخصية 

مسلمة تقوم بشرب املاء أثناء 
رياضته، علما أن ذلك كان قبل 
اإلفطار وكان الكل ينظر لتلك 

الشخصية التي نعلم أنها ال تعاني 
أو يعاني من أي مرض أو أي عذر 

لتكون له رخصة إمساك زجاجة املاء 
والشرب منها على املأل بحركات 

مستفزة كما لو أنه يريد أن أحدا منا 
ينتقد تصرفه لكي تكون اإلجابة: 

كيفي!. 
من ذلك املوقف ومن مواقف أخرى 

كثيرة جتعل املرء ال ميتلك غير 
االستغفار ألن إدارة النوادي ال تقوم 
بتطبيق القوانني واللوائح بحذافيرها 

ومن تلك القصة قد يقول البعض 
بأنها بسيطة والعقاب بيد اهلل سبحانه 

وتعالي ولكن عفوا لن أكون شيطانا 
أخرس، بل يجب علي أن أبعث من 

خالل كلماتي برسالة للمسؤولني عن 
األندية الصحية والفنادق بضرورة 

تواجد رقيب مستمر على تلك اجلهات 
واملعاقبة القانونية لكل من يخالف 
القوانني في شهر رمضان الكرمي.

الكويت دولة إسالمية قبل كل شيء 

ووجب على اجلهات املسؤولة تطبيق 
شريعة اهلل سبحانه وتعالى وعدم 

اخلضوع للقوانني البروتوكولية 
للدول األخرى أو من يكون منتميا 

حلرف »الواو« ألن الكل متساو أمام 
اهلل عز وجل، ومن تلك الكلمات 

البسيطة نوجه رسالتنا للمسؤولني 
بأن تفرض عقوبات شديدة وصارمة 

على األندية الصحية والفنادق لكل 
من يخالف القوانني ونخص شهر 

رمضان الفضيل مع تواجد مفتشني 
للرقابة على تلك األماكن ليكونوا 

عينا حازمة وصارمة لكل من يقوم 
بتصرفات شاذة، وأن يوجد رقيب 
عليه ويوجد عقاب ينتظره عندما 

يقوم بخرق مبادئ اإلسالم.
٭ مسك اخلتام: دين الدولة اإلسالم 
والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي 

للتشريع )2( من دستور الكويت.

اشتملت آيات القرآن اجلليلة على 
معجزات جمة كانت وستبقى إلى أبد 
اآلبدين، فلقد حتدى العرب ببالغتهم 
وكشف ومزق حواجز األزمنة الغابرة 

ومزق األمكنة وما جرى بها من 
أحداث وكان إلخباره للمشركني عما 
يجيش في خواطرهم وما يدور في 

بالهم بل وحتديهم في حاضرهم 
ومستقبلهم، ما أصمت به أهل الكفر 

والضالل، ويأتي كذلك اإلعجاز العلمي 
والتشريعي واللغوي.. الخ، ليبني 

للناس ويثبت للخلق أنه قول كرمي من 
ذي العزة.

نستعرض أدناه جهودا رياضية هدف 
املجتهدون بها  بيان معجزات القرآن 

العددية.
ـ ذكرت الدينا )115( مرة، واآلخرة )115( 

مرة.
ـ ذكرت املالئكة )88( مرة والشياطني 

كذلك )88( مرة.
ـ تكرر لفظ احلياة ومشتقاتها مبا 

يخص اخللق واالحياء )145( مرة وذكر 
املوت ومشتقاته مبا يخص املوت 

والفناء كذلك )145( مرة.
ـ وردت كلمة الصاحلات مبشتقاتها 
)167( مرة، وبذات العدد وردت كلمة 

السيئات مبشتقاتها )167( مرة.
ـ وردت املصيبة في القرآن )75( مرة 

والشكر )75( مرة.
ـ ذكر اسم ابليس )11( مرة واالستعاذة 

باهلل منه كذلك )11( مرة.
ـ ومن املالحظ ان كلمة الرحمن وردت 
)57( مرة ووردت كلمة الرحيم ضعفها 

)114( مرة.
ـ تكرر لفظ األبرار )6( مرات والفجار 

)3( مرات.
ـ كان لعدد كلمة اليسر ثالثة أضعاف 

كلمة العسر )36( مرة لليسر و)12( 
مرة للعسر.

ـ تكررت كلمة شهر )12( مرة وهو 
عددها في السنة.

ـ وردت كلمة اليوم )365( مرة وهي 
أيام اهلل في السنة.

ـ لبث أهل الكهف )300( سنة بالتقومي 
الشمسي و)309( سنوات بالتقومي 

القمري هذا ما ذكرته سورة الكهف 
واحلسابات الفلكية أكدت أن كل 100 

سنة شمسية تعادل 103 سنوات 
قمرية، سبحانك اللهم آمنا بك 

وبعظمتك.
ـ ورد ذكر البر ومشتقاته )20( مرة، 

وبذات التكرار لكلمة الثواب )20( مرة.
ـ تتكون سورة البقرة من )286( آية 

فإذا أخذنا الشق األول من العدد )86( 
تكون عدد السور املكية وإذا أخذنا 
الشق الثاني )28( يكون عدد السور 

املدنية.
ـ يتكون القرآن الكرمي من )30( جزءا 

و)60( حزبا، أما عدد آياته فهي )6236( 
آية، وعدد كلماته )77473( كلمة وعدد 
حروف القرآن حسب كتابتها )32307( 

حرفا وحسب لفظها )332588( حرفا.
ـ عدد النقط في كلمات القرآن 

)156081( نقطة.
ـ أطول سور القرآن سورة البقرة 
)286( آية، تليها الشعراء )277( آية، 

وأقصرها الكوثر )3( آيات.
ـ أطول آية في القرآن الكرمي هي آية 

الدين في سورة البقرة.
ـ أقصر آية وردت مكونة من حرفني 

»طه«، »يس«، »حم«.
ـ أطول كلمة في القرآن وردت في 

سورة احلجر )فأسقينكموه(، 10 
أحرف وكذلك )أنلزمكموها( في سورة 

هود 10 أحرف، و)فسيكفيكهم( في 
سورة البقرة 9 أحرف.

ـ أما منتصف القرآن حسب الكلمات 
فهي عند كلمة )وليتلطف( في سورة 

الكهف.
ـ تعادل سورة اإلخالص ثلث القرآن 

والكافرون ربعه.
ـ تكرر اسم اجلاللة اهلل على األقل مرة 

واحدة في كل آيات سورة املجادلة.
ـ عدد سجدات القرآن )14( سجدة منها 

سجدتان وردت في سورة احلج.
ـ ولم ترد البسملة في سورة التوبة 
وإمنا وردت في سورة النمل مرتني 

ليساوي بذلك عدد البسملة عدد 
السور )114(.

ـ ستة ورد ذكرهم في القرآن وهم 
أبناء أبناء أنبياء

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم.
إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم.
يعقوب بن إسحاق عليهما السالم.
يوسف بن يعقوب عليهما السالم.

سليمان بن داود عليهما السالم.
يحيى بن زكريا عليهما السالم.

ـ يطلق على سورتي البقرة وآل 
عمران »الزهراوان« لكونهما حتاجان 

عن صاحبهما يوم القيامة.
ـ ورد في القرآن ذكر ثالث صلوات 

من اخلمس وهي: الفجر، العصر، 
والعشاء.

ـ أكبر عدد حسابي ورد في القرآن 
)مائة ألف( في سورة الصافات.

مو فرد
عضالت

تناسق األعداد 
في القرآن الكرمي

محلك سر

قل احلق

استضافتنا السيدة منتهى الرمحي ضمن برنامجها الشائق 
»بانوراما« على قناة العربية للحديث حول مستجدات العالقات 
السعودية - العراقية في ظل مطالبات بعض القوى السياسية 

العراقية بإغالق السفارة السعودية في بغداد واتهام اململكة بأنها 
هي التي تقف خلف اإلرهاب في العراق وان أغلب قوى »داعش« 

في العراق من الشباب السعودي!
> > >

مما ذكرناه في اللقاء أن فتح سفارة سعودية في العراق كان 
مطلبا عراقيا رسميا أتى عام 2004 على لسان رئيس الوزراء 

آنذاك د.إياد عالوي، لذا ال يجوز لوم اململكة إن لم تفتح سفارة 
ولومها مرة أخرى إن فتحت سفارة، وهو أشبه مبا حدث 
للكويت حني بادرت فور تغيير النظام في بغداد عام 2003 

بإرسال قوافل املساعدات للعراق وبدال من الشكر مت الهجوم 
على تلك القوافل، واتهمت الكويت بأنها تقف خلف سرقة آثار 
العراق )ثبت الحقا أن من سرقوا تلك اآلثار لم يأتوا من خارج 

العراق( وانتهى املوقف في حينه بأن تالم الكويت إن لم تساعد 
العراق، وتالم إن ساعدت ولم تعلن عن مساعداتها سيقال كيف 

لنا أن نعرف عن تلك املساعدات؟، وتالم ثالثة إن ساعدت وأعلنت 
حيث يقال ان في ذلك منّة ال جتوز، وواضح منذ البدء أن هناك 
أطرافا لم ترد أن تكون هناك قط عالقات عراقية - خليجية أو 

عربية متميزة.
> > >

وقد ذكرنا في اللقاء بعض احلقائق التي متس العالقة السعودية 
- العراقية منها ان حاجة العراق للسعودية أكبر بكثير من حاجة 

السعودية للعراق، وان بالد الرافدين وهي تعاني من إشكاالت 
سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية بحاجة لإلكثار من 

األصدقاء ال زيادة األعداء، وعدم منطقية أكذوبة ان اململكة هي 
التي تدعم تنظيم داعش االرهابي، فاحلرب بني اململكة و»داعش« 

على أشدها ويراها حتى األعمى، كما ال ميكن لقلة من الشباب 
السعودي الذين يتهمون بأنهم أغلبية رجال داعش بالعراق أن 

يحققوا كل تلك االنتصارات على اجليش العراقي ويستولوا على 
ثلث العراق ويحتلوا أكبر مدنه كاملوصل، فواضح أن األغلبية 

املطلقة من تنظيم داعش بالعراق هم من العراقيني املنتمني 
لرجال االستخبارات واجليش واألمن في النظام الصدامي 

ومعهم ميليشيات فدائيي صدام، كما أن دالالت محاربة اململكة 
لذهاب الشباب السعودي للعراق واضحة وضوح الشمس، ومن 

شواهدها التي ال تخطئها العني بناء السور العمالق الفاصل 
بني البلدين وصدور فتاوى من هيئة االفتاء الرسمية بتحرمي 

دعاوى اجلهاد في العراق وغيره دون إذن رسمي من ولي األمر، 
وإصدار تشريعات جترِّم من يشترك في حروب األمم األخرى 

وهو تشريع يحتاج البرملان العراقي إلصدار مثله، حيث إن هناك 
اآلالف من الشباب العراقي ممن يشاركون في حروب الدول 

االخرى كسورية واليمن ولبنان.. إلخ.
> > >

ومن املؤسف أن تتبنى بعض التوجهات السياسية العراقية 
التي تدعي بالعلن معاداة نظام صدام، جميع دعاويه، فهو أول 
من بادر اململكة بالعداء وهدد حدودها واحتل مدينة اخلفجي 

وضربها بالصواريخ، وهو أول من روج لدعاوى تقسيم الدول 
باملنطقة عندما دعا لتقسيم اململكة التي وحدها امللك عبدالعزيز، 
طيب اهلل ثراه، عبر تسميتها بأرض جند واحلجاز، فما الفارق 

بني صدام ومن يدعي معاداته؟! إن القاسم املشترك بني تلك 
التوجهات السياسية املخادعة والتوجهات الصدامية السابقة هو 

عملهم الدؤوب وعبر توزيع األدوار بينهم لتدمير العراق من 
الداخل عبر بث الفنت بني أبنائه، ثم االساءة لعالقاته مع الدول 

التي تستطيع مساعدته للنهوض وحل مشاكله وعلى رأس تلك 
الدول اململكة العربية السعودية والدول اخلليجية التي ال يأتي 

منها إال كل خير!
آخر محطة: 1 - في اخلالصة، ان عروبة العراق ليست في خطر 
والعراق لن ينسلخ قط عن محيطه العربي فهو كان ومازال قلب 

العروبة النابض، وقد تطرقنا في مقال سابق إلى »كيف وحدت 
وآخت ثورة العشرين اخلالدة بني العراقيني من أقصى الشمال، 
حيث املوصل الى أقصى اجلنوب حيث البصرة مرورا ببغداد؟«.

2 - وداللة تاريخية أخرى، فما إن حدث العدوان الثالثي على 
مصر عام 1956 حتى هاج وماج واضطرب وأضرب، وتظاهر 
الشعب العراقي نصرة ملصر، وفي 24/11/1956 وبينما طلبة 

مدرسة اخلورنق بالنجف يدخلون الى مدرستهم وهم ينشدون 
األناشيد احلماسية تأييدا ملصر حتى دخلت عليهم القوات 

األمنية وبدأت بإطالق النار على الطلبة، فجرح وقتل العشرات 
وكان ممن استشهد فداء ملصر الطالب عبداحلسني حفيد العالمة 
النجفي السيد حسني احلمامي، وخرجت على اثر ذلك املظاهرات 

احلاشدة في بغداد واملوصل وأغلقت احملالت نصرة للنجف، 
ورفع السادة محسن احلكيم وعلي بحر العلوم وعبدالكرمي 
اجلزائري وحسني احلمامي العرائض ضد ما حدث وسقطت 

احلكومة واضطر رئيسها نوري السعيد لتقدمي استقالته، وخالل 
عام ونصف العام مت قتله وسحله. 

ولن متوت العروبة بالعراق وهناك عرق ينبض في شرايني 
العراقيني!

هكذا أبدو تهكمية، متمردة، أعصي املجتمع، وأدعو للعزلة، 
هكذا قد تفهم من العنوان، وتوصمني مبا شئت من الصفات 

والنعوت، ويأتي غيرك ليفعل كما فعلت، ليأتي الثالث يرد 
علي، وهلم جرا إلى أن متنع أبناءك من أن يقرأوا لي، بحجة 

أنني أسيء للعادات والتقاليد، وقبل أن يكون ذلك أكمل املقال 
ليستبني املثال.

إننا حينما نقلد شخصا فيما فعل، فنحن قد ال نعرف دوافعه، 
أسباب فعله، بل قد نكتفي بسلوكه فقط، وهكذا هو ما حصل 

في اتباعنا للهثة املواجيب، فاملواجيب ملن ال يعرفها تعني 
وجوب احلضور للمناسبات االجتماعية ـ وسبب قولي ذلك، 
أن الناس في املاضي كانوا يحضرون للموجب ونحن بدورنا 
نكمل عهدهم، ونقلدهم ونأتي مبا فعلوا، ولكنهم عندما كانوا 

يحضرون عرسا، أو عزاء، أو للمباركة، سواء، ملولود، أو 
لقدوم رمضان، أو عيد، فهم يحضرون فرحا ال إمتاما لواجب، 
إحسانا ال تكلفا، برا ألهل األرحام ال ثقال نؤديه. حينها فكرت 

في أهمية أن نعلم اجليل القادم فكر املواجيب الصحيح، 
ببساطته، ببره، بإحسانه، بتواضعه، بتكافله االجتماعي. 

نحتاج أن نعيد ترتيب نوايانا حينما نستقل السيارة، 
ونشتري الهدية، ونتكبد عناء »الكشخة«، فال شيء أعظم من 

أن تكون مبادراتك االجتماعية كلها في إطار السرور الذي 
ستدخله على مسلم.

لن أقول سوى اتركوا املواجيب مبفهومها الثقيل اجلديد 
واستمتعوا باخلير الذي تؤدونه، والدعوة التي تقبلونها، فلرب 
حضور أزال كلفة، وأدام ودا، وقطع على الشيطان باب تفرقة 

وخصومة.
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»أفتخر إن قلت كويتي«، عبارة 
ترجمها أبناء الكويت خالل األيام 

املاضية في قضية البحث عن 
الفقيد عبدالعزيز العازمي الذي 

نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان، 
النخوة التي دعت أبناء الكويت 

يتسابقون إلى تشكيل فرق للبحث 
عن املرحوم ترجمت معنى الكويتي 
احلقيقي الذي جتده بجانب شقيقه 

وقت الشده.
أعجبني موقف أبناء وطني حينما 

شاهدتهم يجوبون املناطق السكنية 
والصحراوية مبركباتهم اخلاصة 
وسط تنظيم للبحث عن املفقود 

رغم حرارة الشمس والصيام، إال 
أن هذا االمر لم مينعهم من البحث 

واإلصرار على إيجاده، ولكن أمر 
اهلل كان فوق كل شيء. 

هذه العينة من أبناء الكويت فخر 
لنا، بينوا للجميع أن القضية عندما 

تصيب بيتا كويتيا جتد اجلميع 
يشعر بها، وهذه اللحمة احلقيقية 

التي نتمنى أن نحافظ عليها 
ويتوارثها األجيال، من خالل كتابتي 
لهذه السطور حرصت على أن أتقدم 
بالشكر جلميع من ساهم في البحث 

عن املتوفى سواء من رجال األمن 
أو شباب الكويت الذين نرفع لهم 

العقال جلهودهم في البحث املستمر 
طوال األيام املاضية، متمنيا من كل 
مختار منطقة في احملافظات الست 

أن يتبنى هذه الفكرة التي جاءت 
من الشباب بتكوين هذه الفرق 

التطوعية في حال، ال سمح اهلل، 

فقدان أي شخص سواء بظروف 
جوية أو أي ظروف أخرى، حيث 
بالفعل بينت هذه الفرق التطوعية 
أهميتها وكشفت املعدن احلقيقي 

للشباب الكويتي.
٭ وزارة التربية أثلجت صدورنا 

في خبر تناقلته الصحف 
اإللكترونية والورقية قبل أيــام 

عن قبــول أحفاد وأبناء العسكريني 
البدون في املدارس احلكومية، 

وهذه املبــادرة تسجل للوزارة، كما 
نتمنى من املسؤولني بـ»التربية« 
قبـول الطلبـة في املدارس داخل 
مناطقهم السكنية بـدال من نقلهم 

إلى محافظات أخرى بعيدة عن 
سكنهم، مما سيساهم ذلك في 
عزوف الكثير منهم والبقاء في 

املدارس اخلاصة. 

يا حلو الفزعة 
الكويتية

إطاللة


