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من اجلميل واخللق الكويتي الرفيع أن تتذكر من كانوا أوفياء 
لهذه الكويت التي نعشقها!

الوفاء وفاءان: أسناهما وفاؤك ملن ال ترجوه وال تخافه!
انتقــل الى رحمة اهللا مبدينة (حيــدر أباد) في الهند زميلنا 
شــيخ عبداحلق الذي عمل معنا في الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية فــي مكتب العم الرئيس املغفور له بإذن اهللا يوســف 
جاسم احلجي - بويعقوب - منذ بداية التسعينيات وحتى غادر 

الى الهند في ٢٠١٨م.
أول مــن أمس الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٤٢هـ املوافق ٢ 

فبراير ٢٠٢١م فاضت روحه الطاهرة في مسقط رأسه بالهند.
والشيخ عبداحلق غفر اهللا له وتغمدت روحه اجلنة كان عاشقا 
للكويت يعلن حبه لها في املناسبات، وكان يومه في الهيئة يبدأ 
مع رئيســه (العم بويعقوب) من الساعة ٦٫٣٠ صباحا وأحيانا 
يحضــر مبكرا لينظف املكان ويســتعد، وكان أي من قيادات 
الهيئة عندما يقدم إلى مكتب العم يوسف احلجي - طيب اهللا ثراه 
ومثواه - يستقبله األخ عادل يوسف ويضيفه العم شيخ احلق.

كان شيخ احلق يعمل في الدعوة وخدمة 
اجلالية الهندية ويسهم بجهده وفكره مع 
اخواننا في جمعية التعريف باإلسالم منذ 

زمن بعيد.
أرسل لنا األخ وليد السيف - بوخالد - 
(واتساب) يبلغنا مساء أول من أمس بوفاته، 
وتوالت علي كلمات الرثاء والتعزية، فزميلنا 
شــيخ احلق يســتاهل، ويعلم اهللا أن كل 
الكويتيني الذين عملوا مع العم يوسف جاسم 
احلجي - رحمه اهللا - تأثروا عندما علموا 
بوفاة هــذا (الهندي) الوفي الذي كان على 
الدوام يدعو للكويت وأهلها، وإليكم مناذج 
من هذه التعازي التي وصلتني وتثبت بحق 
محبة العاملني في الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية:
- وليد السيف: اهللا يرحمه ويغمد روحه 

اجلنة، كان مثاال في الهمة والعمل الوظيفي.
- توفيق الشــرهان: كان نعم األخ يعمل بصمت وبال تذمر، 
وجه باش ويخدم اجلميع، وميتاز بعزة النفس، وبصفتي كنت 
مراقبا للشؤون اإلدارية لم أعهد عليه التأخر عن العمل أو الغياب، 
وكان محبوبا من اجلميع ويحب كل الذين يعملون معه وأخالقه 

عالية، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
- محمد ســعيد بوغيث: اهللا يرحمه كان إنسانا رائعا هادئ 

الطباع منجزا.
- فريــد العوضي: نرثي أخا لنا عمل معنا ســنوات طويلة 

بجد واجتهاد.
- فيصل اجليران: اهللا يرحمه إنسان مخلص وفّي ومؤدب 

وخلوق أحبنا وأحببناه.
- بدر الشــمروخ: نعزي أهله وأســرته وذويه، كان إنسانا 

خلوقا.. اهللا يرحمه.
- آدم إسماعيل السكرتير التنفيذي بالهيئة اخليرية: الشيخ 
شيخ احلق كان داعية ميثل الهيئة وجمعية التعريف باإلسالم، 
وله نشاط مع وزارة األوقاف يخص اجلالية الهندية، وهو من 

رجاالت الهيئة الذين تركوا أثرا كبيرا فيمن عرفه وتعامل معه.
- عادل يوسف مدير مكتب العم يوسف احلجي الذي يقول: 
لقد بدأ العم شيخ احلق عامال في مسجد العلبان ثم فراشا في 
الهيئة اخليرية، ثم مراسال داخليا، ثم داعية في أوساط الهنود، 
وكان شــديد احلياء ولم يرزق بالذريــة وكان محبا وفيا للعم 
يوسف احلجي، رحمه اهللا، يخدم الناس ومحبا للكويت وأهلها 

واملسلمني.

٭ ومضة: رحل شــيخنا شيخ احلق في جائحة كورونا ونذكره 
اليوم بكثير من الوفاء مثلما تعامل معنا بإنسانية راقية، حيث 

كان خير من يؤدي احلقوق إلى أهلها وكما قال أبومتام:
الفتـــى كـــم منـــزل فـــي األرض يألفـــه 

أبــــــــــداً ألول مـــنــــــــــزل وحنيـــنــــــــه 
ــوى ــن الهـ ــئت مـ ــث شـ ــؤادك حيـ ــل فـ نقـ

مـــــــــا احلــــــبُّ إال للحـبـيــــــــــــب األول
ورحل عاشق الكويت والهيئة اخليرية (الهندي) شيخ احلق، 
وجند الزما علينا أن نرثيه ونبرز محبته 
للكويت التي أحبها وأخلص لها، وكان بيده 
يرّكب أعالم الكويت على سور الهيئة، واليوم 
تعود املناسبة وقد غاب عاشق الكويت العم 

شيخ احلق، رحمه اهللا.

٭ آخر الكالم: لقــد عملت في فترة ما بعد 
التحرير في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
مديرا لإلعالم، وقد سعدت بالعمل معه وله 
في نفسي منزلة كبيرة كما هي في نفس 
من عملوا معه فــي هذه الهيئة ويذكرون 

مآثره وأخالقه.

٭ زبدة احلچي: أرسل لي األخ مبارك القريان 
- أبوفواز - واتساب يرثي فيه شيخ احلق 
ملخصا لنا «زبدة احلچي» بأنه كان (رجل 
بياض) نحسبه من الصاحلني وال نزكي على اهللا أحدا، منذ املبنى 
القدمي في شــارع أحمد اجلابر إلى املبنــى اجلديد في جنوب 
السرة - مسيرة حافلة بالعطاء ومحبة الكويت والعمل اخليري 
والدعوي، رجل رباني بكل مــا تعنيه هذه الكلمة، ونعظم أجر 
أهلــه وذويه، وأمتنى أن يتم جمع مبلغ يعمل به له عمال خيرا، 

فهو يستاهل كل خير.
رحم اهللا العم شيخ احلق املواطن الهندي الذي أفنى شبابه 

في خدمة الكويت والعمل اخليري.
ربي يوســع مدخله ويكرم نزلــه ويجعل قبره روضة من 

رياض اجلنة ومنزلته الفردوس األعلى من اجلنة. 
وهكذا هي الكويت وأهلها تستذكر باحلب والوفاء من يحب 

الكويت درة البلدان.

مشاركة عزاء: نعزي آل الغامن وآل بودي بوفاة فقيدتهم املغفور 
لها بإذن اهللا تعالى شــيخة محمد ثنيان الغامن.. (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).
في أمان اهللا..

ومضات

نعم الوفاء
يا شيخ احلق!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

مجلس بلدي

قطع الكهرباء عن مصنع املعادن 
في «جنوب سعد العبداهللا» اإلسكاني

بداح العنزي

تأكيدا ملا نشــرته «األنباء» في 
عددها الصادر أمس األول، باشــر 
إزالة  الرقابي في قســم  الفريــق 
املخالفــات بفرع بلديــة محافظة 
اجلهراء أمس، وبالتنسيق مع وزارة 
الكهرباء واملاء ووزارة الداخلية، تنفيذ 
قطع التيــار الكهربائي عن مصنع 
التعدين في موقع مشروع جنوب 
سعد العبداهللا اإلسكاني متهيدا إلزالة 

بناء على  املوجودة وذلك  املعوقات 
طلب الهيئة العامة للصناعة.

وفــي أول تعليق لــه على هذا 
اإلجراء، قال عضو املجلس البلدي 
حمد املدلج: بعــد حتركنا ولقرابة 
خمسة أشــهر،  بدأ أول اإلجراءات 
املستحقة، حيث مت قطع التيار عن 
مصنع التعديــن متهيدا إلجراءات 

اإلزالة.
وقال املدلج: على البلدية أن تقوم 
اآلن بدورها، وسنستمر داعمني لهذه 

االجراءات املســتحقة رغم حمالت 
التشــويه وخلط األوراق من قبل 

املتعدين على أمالك الدولة.
من جهته، قــال العضو محمد 
الرقيب: إنه  بعد جهود ومتابعة من 
أعضاء املجلس البلدي مت قطع التيار 
الكهربائي عن شركة املعادن املستغلة 
ملوقع جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني، 
معربا عن شكره لوزارة الكهرباء على 
تعاونها، متمنيا من اجلهاز التنفيذي 
في البلدية البدء في إزالة التعديات.

شيخ عبداحلق

رفع ٤١٢٣م٣ من املخلفات 
و٤ سيارات مهملة في «مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام الفريق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جوالت ميدانية لرفع 
مستوى النظافة إلى جانب رفع كل ما يشوه املنظر العام 
مبناطق احملافظة. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
ملفي احلوالي أن اجلوالت امليدانية التي ينفذها الفريق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق تأتي في 
إطار رفع مســتوى النظافة بجميع املناطق، حيث إنها 
تأتي على رأس أولوياتنــا فضال عن القضاء على كل 

السلبيات التي تشوه املنظر العام، ورفع كل ما يشوه 
املنظر اجلمالي مبناطق احملافظة من سيارات وقوارب 
مهملة وإشغاالت طرق والتصدي لكل التجاوزات. وأكد 
أن املفتشني باإلدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط 
والضوابط التي تضمنتها الئحة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق لتحقيق انسيابية احلركة واحملافظة على الشكل 
اجلمالي مبناطق احملافظــة مبا يحقق املصلحة العامة 
ورفع كل املخلفات، مؤكدا في هذا اخلصوص على أن 
اجلوالت امليدانية أسفرت عن رفع ٤١٢٣م٣ من املخلفات 

ورفع ٤ سيارات مهملة.

اجليران: جهود مشكورة لرجال األمن في تأهيل السجني
ليلى الشافعي

تقديرا جلهــود رجال 
األمن في السجن املركزي، 
قــام أمــني ســر اجلمعية 
الكويتية للوقف اإلنساني 
د.عبدالرحمــن اجليــران 
برفقــة فهــد الســبيعي 
بزيارة للســجن املركزي 
لشــكرهم علــى جهــود 
اإلصالحيــة  املؤسســة 
ودورها الفاعل في املجتمع 
وعرفانا بتسهيل مهام وفد 
النساء من اللجنة النسائية 

باجلمعية لاللتقاء بالسجينات وتقدمي يوم دعوي وترفيهي 
للحصانة. وقال د.اجليران حتقيقا لدور اجلمعية في حتقيق 
التنمية مبفهومها الشعبي والتواصل مع كل مكونات املجتمع 
وبعد قيام زيارة اللجنة النســائية لنســاء الســجن جاء 
دورنا لنشكر هذه املؤسسة اإلصالحية، والتي تسير على 

فلسفة جديدة وهي تطبيق 
معاييــر حقوق اإلنســان 
العاملية في السجون وتقدم 
مستوى الرعاية واخلدمة 
للمســجونني، فحضرنــا 
لكي نشكركم ونثني على 
املعنى اإلصالحي الشامل 
وليس مجرد عقوبة فقط 
بل مــا نــراه مــن تأهيل 
الســجني حتــى يخــرج 
ألسرته وهو إنسان صالح 
يســهم في بناء املجتمع. 
فشكرا جلهودكم اخليرية 
والوطنية املخلصة. بعدها 
قام اجليران بتكرمي كل من: مدير عام املؤسسة اإلصالحية 
اللواء علي املعيلي وتكرمي وكيل مساعد املؤسسات اإلصالحية 
اللواء طالل معرفي، والعقيد نايف الكندري مســاعد عام 
املؤسســات اإلصالحية والعقيد أحمد العازمي مدير إدارة 

اخلدمات املالية واإلدارية بالنيابة.

د.عبدالرحمــن اجليران يكــرم اللواء علي املعيلي واللــواء طالل معرفي 
والعقيد نايف الكندري والعقيد أحمد العازمي


