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ومضات

ُأمنوذج كويتي
س» ألجيالنا  «يدرَّ

صار لي أشــهر وأنــا أكتب عن 
الفساد واملفسدين، وسأظل أواصل 
رســالتي في تعرية هؤالء املجرمني 
الكويت  إلى  الذين أســاؤوا  اخلونة 
وشــعبها بأفعالهم الدنيئة وشوهوا 
سمعة بلد تأسس منذ قرابة نصف 
قرن على محاسن األعمال الطيبة بعيدا 

عن هؤالء الفجار األراذل!
منذ أيام خلت دخلت كيفان قطعة 
٥ ألصلي املغرب في مسجد سعد بن 
أبي وقاص، وما إن دخلت املسجد حتى 
دعوت للعم املرحوم بإذن اهللا ناصر 
عبداحملسن السعيد الذي توفي في ١٥ 
رمضان ١٤٢٧هـ املوافق ١/١٠/٢٠٠٦ عن 
عمر ٩٨ عاما، والذي خصص ثلث ماله 
تركة ألعمال اخلير ومنها مت ترميم 
هذا املسجد املبارك وغيره من أعمال 
خيرية يصعب حصرها في هذا الوقت.

دعوت للعم ناصر الســعيد وأسرته وأبنائه الكرام البررة 
وأعرف منهم اثنني، األول أستاذنا القدير عبداحملسن السعيد 
وكيل وزارة التربية ورئيس جمعية املعلمني سابقا، وعلي السعيد 
(أبوناصر) الذي زاملته في مدرســة صقر الشبيب لسنوات 
خلــت، وهم واهللا من خيرة أهل الكويت الطيبني وســيرتهم 
عطــرة، وقد عادت بي الذاكرة الى ما بعد التحرير حني رأيت 
املرحوم ـ بإذن اهللا (أبوعبداحملسن) عند العم يوسف جاسم 
احلجي (رحمه اهللا)، وكان العــم أبو يعقوب ال يخفي محبته 
واحترامه ملتبرعي الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وهم كثر، 
ومنهم العم ناصر الســعيد والعم علي اللهيب وغيرهم كثير، 
وقد رأيت العم ناصر السعيد يزوره في مكتبه بالهيئة وديوانه، 
وأعجبني في شخصيته هذا الهدوء والسكينة والصمت اجلاد 

واالبتسامة الواثقة.
باألمس وأنا أجرد مكتبتي وقع بني يدي كتاب بعنوان: الباذل 
بصمت - ناصر عبداحملســن السعيد (١٩٠٨ - ٢٠٠٦) من إعداد 
وتأليف األستاذ الدكتور عبداحملسن عبداهللا اجلاراهللا اخلرافي، 
الذي اســتطاع أن يوثّق لنا تاريخ هذا التاجر الكويتي الوطني، 
والذي أقدمه اليوم للجيل الكويتي حتى يعرفوا تاريخ واحد من 
العظام الذين رحلوا عنا ولهم إجناز مشــرف وعملوا بصمت 
ينفقــون ويخافون حني ينفقون أن تعلم شــمالهم ما صنعت 

ميينهم فيحبط عملهم.
قارئي الكرمي: العم ناصر عبداحملسن السعيد أمنوذج خيري 
يصلح أن يدخل هو وأمثالــه في املناهج واملقررات حتى يعلم 
هذا اجليل أن هناك رجاال لهم سيرة عطرة ويد نظيفة وقدوات 
بأقوالهم وأعمالهم ومنهم أبو عبداحملسن التاجر الصدوق واحملسن 
الشفيق واألب واجلد احلاني واملواطن الصالح والنموذج الذي 

نقدمه لعيالنا مرجعا وملهما لفعل اخلير.
من يقرأ تاريخ هذا املواطن النجدي الدوسري يعي متاما أنه 

أمام قامة عز خيرية وطنية.
يقول العم ناصر السعيد (رحمه اهللا): إن أحد أسباب جناحه 

في عمله هذه الكلمات:
عزميــة ذا  فكــن  رأي  ذا  كنــت  إذا 

تتــرددا أن  الــرأي  فســاد  فــإن 
وإن كنــت ذا عــزم فأنفــذه عاجــال

يتقيــدا أن  العــزم  فســاد  فــإن 
لقد كان العم ناصر الســعيد وفيا لوطنه فبنى املساجد 
التي احتلت سويداء قلبه ومنها مسجد بناه في مدينة جالجل 
باململكة العربية السعودية الشقيقة، وآخر في مدينة عنيزة 
ومســاجد في كثير من الدول اإلسالمية وأوساط األقليات 
املسلمة إضافة إلى أعمال خيرية يصعب حصرها في الكويت 
وخارجها. ولفت نظري كتاب شكر من دائرة معارف الكويت 
لتبرعه مبســاحة تســعني ألف قدم لبناء مدرسة بني جليب 
الشيوخ والعضيلية ووقف عقارين في منطقة حولي، وقدم 

الدعم املالي للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية وجمعيــة عبداهللا النوري 
التكافل لرعاية  وجمعية صندوق 
الســجناء ومن في حكمهم ودعم 
اللجنة الشــعبية ودعم مصر بعد 
نكسة ١٩٦٧ والكثير من التبرعات 
املقطوعة، كما دعم املجهود احلربي 
الكويتي، ودعم الصمود الفلسطيني 
وإغاثة السودان والبوسنة والهرسك 
وزلزال مصر، وقدم الدعم للبنان 
واليمن وجيبوتي والصومال، ودعم 
أنشطة جمعية العون املباشر ودعم 

األوقاف في الدول األوروبية.
٭ ومضة: كتب الكثيرون عن العم 
احملسن ناصر السعيد وبينوا خصاله 
وسجاياه، منهم الشاعر ناصر عبداهللا 
السعيد الذي رثاه في قصيدة طويلة 

أختار لكم منها:
اليــوم ننعــاه العــم ناصــر كلنــا 

يــا كــود فرقــا اللــي نــوده ونغليــه
شــيخ يــروم املجــد مــن فعــل ميناه

الــكل يشــهد بالثنــا عنــد طاريــه
لــو قلت أبســال نقض اجلــرح طرياه

طيب الفتى من طيــب فعله وماضيه
راعــي اجلميلــة يــوم األيــام تنخــاه

مثــل اجلبل يرســى وترســى معانيه
حــر ولــد حر علــى اجلــود مرســاه

تالقــي نخيتــه  ال  الشــدايد  وقــت 
وغطــاه قبــر ضــم جســمه  لعــل 

ينشــر عليه الوســم ميطر ويســقيه

٭ آخر الكالم: عزيزي القارئ ونحن نذكر محاسن هؤالء الرجال 
العظام في الزمــن الكوروني نتذكر أفعالهم اخليرة ووطنيتهم 
الصادقة ونظافة أيديهم وســريرتهم وجمال وروعة تاريخهم 
املشــرف وحتى يعرف اجليل الكويتي احلالي أن هناك رجاال 
ترفع الهامة وتطيل القامة ســيرتهم ومســيرتهم، ومنهم عمنا 
التاجر ناصر عبداحملسن السعيد، رحمه اهللا وطيب ثراه ومثواه.

٭ زبدة احلچي: لقد رثاه كثر ومنهم أستاذنا أبو عبداهللا صاحب 
الكتاب، ورثته مجلة العاملية التي تصدرها الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، لكنني سأجعل اخلتام البنتي (غدير) حفيدته التي أجادت 
الرثاء وأثر في رثاؤها جلدها البار بوطنه وأهله وشعبه، تقول 

في رسالة طويلة سطرتها من فكرها احلاني اجلميل:
«جدي الغالي يبى ناصر.. رحمك اهللا وأسكنك فسيح جناته، 
جنــات اخللد والفردوس والنعيم، لــن تعبر األقالم ولن تكفي 
األوراق ولن تشفي الدموع املكان الذي تركته بيننا والفراغ الذي 
لن يشغله ســواك، فأنت األب القدوة الذي لطاملا نفخر والزلنا 

نفخر باسمك الذي نحمله بعد أسمائنا، فنحن أحفادك..
علمنا عنك الكثير من العبر عبــر آبائنا وأمهاتنا ما يجعلنا 

نفخر، وتعلمنا منك أن احلياة عبادة ومشقة وكسب رزق.
حديثك لنا كله وصية ومجلسنا كله حكمة وعلم وسؤالك عن 

عملنا وتعليمنا كان مصدر دعم لنجاحنا وتفوقنا.
إال أننا يا يبى ناصر: اشتقنا لك واشتقنا أن تكون لنا شجرة 
تظلنا في هذه احلياة وجد نرجع له، حبك نراه كل يوم في عيون 
والدينا، فاألب واألم مهما كبر اإلنسان يظل صغيرا في أعينهما 

وتظل كلمة يبى ناصر.. لك».
اهللا يا غدير ليس هناك أبدا أفضل وأجمل وأروع مما سطرت.. 
أبكيتني ومعي القراء الذين شــعروا بســطوة كلماتك املفعمة 

باحملبة والفخر..
رحم اهللا العم اجلليل ناصر عبداحملســن السعيد.. ترحموا 
عليه وزوجته فإنه لم يبخل على الكويت وأهلها مباله.. فكان من 
األخيار الذين نضرب بهم املثل وسط هذه اجلائحة.. في أمان اهللا.

العتيبي: «احملاسبة» وافق على جتهيز مبنى «البلدي»

«أمالك الدولة» تطلب جهة تسّلم «منتزه اجلهراء»

رفع ٣٥ سيارة مهملة و٦ قوارب في األحمدي

بداح العنزي 

أعلن رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي عن موافقة 
ديوان احملاسبة للتعاقد لتجهيز مبني املجلس اجلديد. 

وقال العتيبي: بفضل اهللا صدرت موافقة ديوان احملاسبة 
علــى التعاقد لتجهيز مبنى املجلس البلدي اجلديد مثمنا، 
الدور الكبير واملهم الذي قام به الديوان وجلنة املناقصات 
املركزية وقطاع تنمية املشاريع في البلدية وسائر اجلهات 

احلكومية املعنية.
وأثنى على الدور املهم الذي قام به األمني العام للمجلس 
البلدي بدر الرفاعي وموظفو األمانة والذين كانت لهم جهود 

رئيسية ملموسة بهذا اخلصوص.

أجلت جلنة حماية أمالك الدولة في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها برئاســة احمد العنزي السؤال املقدم من العضو 
عبدالعزيز املعجل بشــأن جلنة إزالة التعديات على أمالك 

الدولة وذلك لدعوة اجلهاز التنفيذي واإلدارة القانونية.
وأبقــت اللجنة على جدول أعمالهــا االقتراح املقدم من 
عضو املجلس عبدالعزيز ملعجل بشــأن عمل حديقة عامة 
(أنشــطة رياضية وألعاب ترفيهية) خلدمة أهالي منطقة 
كيفان واقتراح اخر لعمل حديقة عامة خلدمة أهالي الفيحاء 

وذلك لدعوة املسؤولني في «التربية» و«الزراعة».
كما متت إحالة الســؤال املقدم من أحمد العنزي بشــأن 
املخالفات والتعديات على منتزه اجلهراء الى اجلهاز التنفيذي 
في البلدية بصفة االســتعجال لبيان تاريخ تسّلم األرض 

وحتديد اجلهة احلكومية املتسّلمة.

تواصل الفرق الرقابية بإدارتي النظافة 
العامة وإشــغاالت الطرق والســالمة في 
أفرع البلدية باحملافظات جوالتها امليدانية 
لرفــع كل ما يشــوه املنظــر اجلمالي من 
سيارات مهملة وسكراب وأنقاض ومخلفات 
مجهولة املصدر في إطــار حملة البلدية 
لرفع مستوى النظافة بجميع احملافظات. 
وفي هذا الســياق نفــذت الفرق الرقابية 
بإدارتي النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
والســالمة في فرع بلدية األحمدي جولة 
ميدانية مبنطقتي الفحيحيل والفحيحيل 
الصناعية انطلقت صباح أمس واستمرت 

ملدة ٤ ساعات مستخدمة في ذلك عددا من 
عمال وآليات النظافة. وأوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية احملافظة فيصل العقيبي، أن اجلولة 
شــملت كل األعمال التــي تتعلق بأعمال 
النظافة من كنــس يدوي ورفع مخلفات 
فضال عن وضع ملصقات ورفع سيارات 
مهملة وسكراب، حيث أسفرت احلملة عن 
رفع ٣٥ سيارة مهملة وسكراب و٦ قوارب 
ووضع ٤٠ ملصقا على سيارات مخالفة 
ونقــل ٧٦٧ م٣ من املخلفــات واألنقاض 

مجهولة املصدر.

أسامة العتيبي

أحمد العنزي مترئسا اجتماع جلنة حماية أمالك الدولة

رفع سيارات مهملة في األحمدي


