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حامد رضا العلي

إنها القلعة اخلضراء!
القدم على  الكويتيون منذ  ُجِبَل 
الدميوقراطية، سواء على  ممارسة 
مســتوى جمعيات النفع العام بكل 
أشــكالها، أو املجالس البلدية وبيت 
األمة، وقبل أيام كانت انتخابات األندية 
الرياضية، وبكل فخر واعتزاز، كانت 
املشاركة، وكان التنافس، على مقاعد 
الهيئة اإلداريــة في النادي العربي، 
صورا ومشاهد ال جتدها إال في هذه 
القلعة، بني كل عرباوي وعرباوي هناك 
عرباوي، صفوف متراصة، رفضت أي 
تدخل لسلب قرار اجلمعية العمومية، 
قرارها نحو التغيير، وااللتفاف حول 
قائمة »أبناء النادي« برئاسة عبدالعزيز 
عاشــور، ولهذا اليوم ِعبَر البد من 

الوقوف عندها وتأملها:
٭ رفضنا التدخل فكان قرار التغيير 

شعارا حملناه.
٭ رســالة عظيمــة وجهها أعضاء 
اجلمعية العمومية مفادها أنهم أصحاب 

القرار احلر وحتديد املصير.
٭ الرغبة في التغيير كان أساسها إنقاذ 
هذا الصرح بعد سنني من االستخفاف 

والفشل الذريع!
٭ الوعي الرياضي الذي لطاملا افتقدناه 
لسنوات طوال، فقمعنا احملسوبية 
والتوجهات »املصلحية« التي أفسدت 

كل جميل في هذا النادي العريق.
شــكرا من القلب، لكل من أدلى 
بصوته وساهم في التغيير، شكرا ملن 
التدخل ومغرياته،  رفض كل صور 
ونشد على أيادي مجلس اإلدارة نحو 
االجناز وحتقيق الطموح والعودة إلى 

جادة الصواب.

عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي

Sns555666@yahoo.com

فلسفة

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

دالي محمد الخمسان

لو تتبعنا باهتمام مولد وتاريخ رفع األذان 
مع بزوغ فجر اإلســام ومنهاجه وتدرجه 
وفق وحسب تعاليم وهدي نبينا احلليم ذي 
اخللق العظيم الكتفينــا بقناعة وطاعة مبا 
أمر به محمد بن عبــداهلل ومن جاءوا بعده 
من عباده الصاحلني، واتبعنا في عالم اليوم 
منهاج احلرمني الشريفني لهذا األداء املهيب 
الراقي، ومثلها كقدوة باد إســامية تتقدم 
علينــا كثيرا في هذا النداء العظيم كماليزيا 
وتركيا وإندونيســيا وأمثالها في مختلف 
قارات األرض، دون جتريح بحق هذا النداء 
القدوة لكل مؤمن فردا وجماعات، في تلبية 
هذا النداء بتناغم األداء وعذوبة سماعه با 

ضجيج غابة ميكروفونات تضخيم األصوات، 
وال نبرة أعجمية تكسر هيبة لفظ الكلمات 
بلســان ليس عربي، طلب منه قسرا رفعه 
داخل اجلامع أو أركان مصلى أو زاوية أسواق 
مزدحمة بذريعة اإلسراع لبلوغ وقت الصاة، 
من خال تسلط كبير على من يصغره باألداء 
إلقامة النداء والصاة بجهل يخالف السنة 
النبوية، وجهل من املســؤولني عن املساجد 
واملصليات بديرتنا أو من اجلهاء بأهمية ذلك 
النداء دون أخطاء في األداء، رغم كثرة موظفي 
بيوت اهلل بحجة توفير تلك الوظائف، فأحيانا 
جند ترها في األداء من هذه األصوات وعدم 
مراعاة أمانة قدوتها في بيوت اهلل مباشرة! 

فمن يتابع األذان للفروض اخلمسة في قلب 
العاصمة باجلوامع واملساجد وأحيانا التاوة 
خال الصلوات سيدرك أن لفظ اجلالة يذكر 
ويردد أحيانا بأســلوب غير صحيح، وفي 
أوقــات مختلفة وأصوات عالية رغم تقارب 
وتباعد تلــك املواقع أمتار قليلة فيما بينها، 
ولن نكرر وصفها صوتــا وصورة، وهذا 
يتطلب من املعنيــني بذلك ترتيبها وتدريب 
أصحابها ورفع أسلوب أدائها، يرحمكم اهلل 
تلبية لتعاليم ديننا احلنيف وخدمة ملواطني 
الدولة ووافديها من موظفي الوزارة وإداراتها 
املوقرين ملا يعني دنياها وهيبة عمود الدين..

اهلل يوفقكم للخير. 

متر علينا ذكرى وفاة املغفور له بإذن اهلل 
أمير القلوب الشــيخ جابر األحمد، طيب اهلل 
ثــراه، الذي رحل عن دنيانا في 15 من يناير 
عام 2006 وهو احلاكم الثالث عشــر لبادنا 
الغالية من أسرة اخلير واجلود أسرة الصباح 
 التي متتاز برجالها املخلصني للباد وللعباد. 
وال ننسى موقف أميرنا الفقيد في املساهمة 
في حترير الكويت وخطابه التاريخي املؤثر في 
مجلس األمن الدولي الذي خاطب فيه وجدان 
العالم لتحرير بادنا ومســاعدتنا في ازمتنا 

وابكى فيه القلوب قبل العيون.

جابر اخلير استوطن قلوب الكويتيني ونال 
بامتياز محبتهم وتقديرهم ألنه كان محبا لهم 
ومتواضعا يشاركهم في أفراحهم وهمومهم 
وال يقبل أن يري أهــل الكويت في عوز أو 
في كربة إال ســارع في احتوائها مؤمنا بربه 

وملتزما بدينه.
للفقيد دور مهم في إعادة إعمار الكويت 
بعد الغزو العراقي الغاشم وقاد سفينة النهضة 
والعمران والدميوقراطية وبذل اقصى اجلهد 
في حتقيــق األمن االجتماعي والسياســي 
واالقتصــادي للباد بفضل حنكته وخبرته 

السياسية الطويلة وله أياد بيضاء في األعمال 
اإلنسانية ملساعدة احملتاجني ورعاية األيتام 
واحتواء الفقراء واملساكني في كل بقاع العالم.

في هذا املقال البسيط لن نوفي أمير القلوب 
الفقيد العزيز الشيخ جابر األحمد ولو جزءا 
بسيطا من حقه علينا وال منلك إال الدعاء له 
باملغفرة والرحمة وأن يسكنه اهلل الفردوس 
األعلى وأن مين اهلل على والدنا وقائدنا وأميرنا 
الغالي صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بالصحة والعافية والعمر املديد والبطانة 

الصاحلة التي تعينه على اخلير.

هيبة النداء اليومي 
العظيم طاعة 
خلالق رحيم

»جابر اخلير« 
في قلب الكويت

نقش القلم

دالي

كثير منا قد ال يفهم أو ال يعي اإلسام احلقيقي، 
أو ال يطبقه البعض بالشــكل الصحيح، رغم أن 
ديننا اإلسامي وبالفطرة يصلح لكل مكان وزمان 

في كل بقاع العالم..
وقد ال يدرك البعض أهمية التعايش في اإلسام، 
والتعرف على ثقافات الشعوب، وقد يحسن البعض 
اآلخر التعامل مع تلك الثقافات مبوجب تعاليم الدين 

والتعايش مع شتى شعوب العالم!
عندما تتفهم وتتعرف على العديد من الثقافات، 
عندها ستدرك الشيء الكثير، وقد تشعر باحلزن 
املرير لفهمك اخلاطئ عن أصول تلك احلضارات!!

عاملنا اليوم يحتاج منا املزيد من االنفتاح املقنن 
نحو تعزيز وإبراز هوية املجتمع املسلم احملافظ 
على مبادئه السمحة، وتعاليم ديننا العطرة، واحترام 
وجهات النظر والرأي اآلخــر، وتكريس مفهوم 
الوسطية واالعتدال، وغرس روح التعايش السلمي 
وحب اآلخر، ورسم الصورة احلقيقية املشرفة عن 
الشباب املسلم املتفتح والناضج فكريا، واحملب 

لدينه ووطنه وأمته!
وإيصال رســالة واضحة للعالم أجمع مفادها 
أن املجتمعات العربية اإلســامية هي أساس تلك 
احلضارات الراســخة بني الشعوب التي أسسها 
علماء العلم في قــدمي الزمان، ولكن االبتعاد عن 
تطبيق تعاليم اإلســام احلقيقي في تصرفاتنا 
وحياتنا اليومية في هذا الزمان شــوهت إلى حد 
ما من الصورة املشــرقة لإلنسان املسالم احملب 

لشعوب العالم!
إن إرادة اهلل عز وجل في خلقه لعباده الطيبني 
أن نعيش إخوة متحابني، وأن ننشــر اإلصاح 
بالدين، حتى ننعم باحلياة الكرمية ولو بعد حني!

املختصر املفيد: من يتعمق في قراءة كتاب اهلل 
القرآن الكرمي ويدرك املعاني اجلليلة في صفحاته 
العامــرة النافحة باإلميان، ويحرص على تطبيق 
الصــور اجلميلة على أرض الواقع دون تشــدد 
أو تزمــت أو غلو في الدين، ويلتزم في حســن 
التعاطي مع اآلخرين إميانا بأن الدين املعاملة، عندها 
الثقافات اإلسامية  سنسترجع وبكل تأكيد تلك 
الغائبة احلاضرة حتى يتجلى اإلسام احلقيقي في 
أبهى صوره التي حددها كتاب اهلل العظيم ونفذها 

رسوله الكرمي ژ.

1mohsen@live.com
@M_TH_ALOTAIBI

محسن أبورقبة العتيبي

التعايش 
وثقافات الشعوب

mqarawi@hotmail.comنظرة
د.مطلق راشد القراوي 

سور الصني العظيم بدأ بناؤه عام 221 ق.م ثم 
استكمل البناء عام 1449 م حيث بلغ طوله اكثر 
من 5000 كم. كان السبب في بنائه حماية الصني 
من هجمات املغول املعتدين، اطمأن الصينيون 
من هذا الســد املنيع الــذي حماهم من اعتداء 
املغول، اال أن املغول في أول قرن بعد استكمال 
البناء اخترقوا السور وعاثوا في االرض فسادا 
وقد كان ذلك حدثا عظيما احتار فيه الصينيون، 
وعندما حققوا في األمر وجدوا أن املغول دخلوا 
من البوابات من خال رشاوى دفعوها للحراس! 
هنا اســتدرك الصينيون وعلموا أنه قبل بناء 

احلجر البد من بناء البشر.
في عصرنا احلديث اهتمت بعض الدول ببناء 

اإلنسان من خال ركيزتني، اوالهما: التفاعلية 
التي يقودهــا العلم واملعرفة، والثانية: االلتزام 
بالقوانني والنظم بإخاص ومصداقية وأمانة، 
وكل ذلك يقوم على بناء وطن عظيم وشــعب 

راق وأمني.
يعتقد بعض النــاس أن الرقي والتطوير ال 
يقوم اال بوجود املال أو الثروات، بل إن لإلنسان 
الواعي واحلريص على رقي وطنه دورا كبيرا 
في اقامة هذا الرقي والتطور... لكن مع األسف 
كلنــا ننظر الى ما منلك من ثروات ونعتقد في 
بعض األحيان أننا نستطيع شراء الرقي والتطوير 
ونحن على اريكتنا متكئني، فاملال له حد فينتهي، 
والثروات قد يأتي لها بديل فتبور فا يبقى إال 

همم األبطال من رجال ونساء يقوم عليها الرقي 
وتورث لألجيال القادمة جيا بعد جيل. 

لإلنسان قدرة خلقها املولى عز وجل فيه ولم 
يستخدم منها اال بقدر 6٪، لذا انتبهت بعض الدول 
لهذه الثروة وحافظت عليها واستثمرتها خير 
استثمار فسبقت من معها وحلقت مبن سبقها.

في عصر التداعيات السياسية واالقتصادية 
وحتى االجتماعية نحن نحتاج الى ابطال يتصفون 
بذكاء األبطال وقوة األسود وأخاق العاقل السوية، 
فهم كثيرون في الكويت وهلل احلمد، لكن ينقصها 
القرار وتنفيذه بعد التوكل على اهلل، فا يواجه 
التداعيات والتحديات اال رجال صدقوا ما عاهدوا 

اهلل عليه وهبوا للعمل بصدق وأمانة.

تداعيات بحاجة 
إلى رجال

وقفات

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

66633075
25756427

لإليجار شقق بالساملية
غرفتني نوم و�صالة ومطبخ 

و2 حمام وموقف �صيارة

ق 3 - �س يو�صف �لقناعي

عمارة رقم 50

تعلن �سركة كربى عن حاجتها اإىل

حما�سب
على �أن تتو�فر باملتقدم �ل�صروط �لتالية 

لوظيفة حما�صب:

يرجى �إر�صال �ل�صرية �لذ�تية على �لربيد �لإلكرتوين:

mrhr4040@gmail.com
- يتم حتديد �ملقابلة �ل�صخ�صية بعد �ملو�فقة على 

�لطلب للأ�صخا�س �لذين مت �ختيارهم

- �صتعامل �لطلبات ب�صرية تامة

• خربة من )3-8 �صنو�ت(
• �صهادة جامعية

• �إقامة قابلة للتحويل
• ل يزيد �لعمر عن 35 �صنة

اإعالن

تقـدم:
ـــــة/ أجــــــيــــــال املـــلـــگـــيـــة  الـــــســـــــــــادة شـــــرگــــــ

للمقاوالت العامة للمباني
�ل���تج������اري  �ل�ص�����ج���ل  �إد�رة  �إىل  �لوك��ال��ة  ق���ي���د  بطل��ب 

ت�����صجي�������ل  ت����������م  ح�����ي�������ث  �ل��������وز�رة,  تع����تم�������ده  �ل����ذي 

�ل����وك����ال����ة رق������������م 2018/1593 موؤ�ص�صة: كلر لتوريد 

�لدهانات و�لبويات �حلديثة/�جلن�صية م�صرية.

ون�ص��اط �لوك�ال���ة عب��ارة عن: وكيل �لدهانات و�لبويات 

�حلديثة )�أ�صباغ( من �إنتاج �ملوكل.

على �أن تكون �ملدة من:

2018/6/25 �إىل 2022/6/24


