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من هو املتبرع 
الكرمي؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

تتباهى األمم بسجلها النظيف ومراعاتها حلقوق اإلنسان، هذه 
احلقوق التي نظمها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان والتزمت به 
الدول التي وقعت عليه، أو من منطلق أن البعض يتباهى باحترامه 
لهذه احلقوق، ونحــن في الكويت حريصون كل احلرص على أن 

تكون صفحة الكويت بيضاء خالية من أي هدر حلقوق اإلنسان.
وسجل الكويت في حماية حقوق اإلنسان ناصع البياض، لكن فئة 
قليلة باعوا ضمائرهم تتسبب في تلويثه، حيث ارتضوا ألنفسهم 
أن يتربحوا ويكسبوا على حساب دماء الفقراء واملساكني من العمالة 
الهامشية، وهؤالء ال يرون أبعد من أنوفهم وال يهمهم ال من قريب أو 
بعيد أن تكون سمعة الكويت عرضة لالتهامات بهدر حقوق اإلنسان، 
ألنهم ببساطة شديدة يســتعبدون الناس، فالوزارات تتعاقد مع 
الشركات لتقوم بأعمال معينة كالنظافة واحلراسة وغيرها وحتسب 
للعامل راتبا محددا عن كل شهر، إال أن هذه الشركات تأتي وتبخس 
حقوق العامل وتتعاقد معه بأقل من هذا املبلغ املتفق عليه مع اجلهات 
املختلفة، وال تكتفي بذلك بل تتأخر في دفع مستحقاتهم لثالثة أو 

أربعة اشهر وتدفعهم لإلضرابات التي تسيء إلى سمعة الكويت.
 فمن أين يأكل هؤالء العمال البســطاء؟ ومن أين ينفقون على 
أسرهم في بلدانهم؟! إنهم في هذه الظروف الالإنسانية التي فرضتها 
عليهم بعض الشركات املستكبرة الظاملة أصبحوا قنبلة موقوتة تهدد 
أمن الكويت وسمعتها، فاجلوع ال يعرف القيم، واجلائع ال يرى إال 
طعامه، وحتى ال يشــار إلينا كآكلني للحوم البشر الذين يعيشون 
على حلوم ودماء العمالة البائسة، يجب على اجلهات املسؤولة في 
الدولة أن تكون حازمة وتضرب بيد من حديد وتوقف التعامل مع 
هذه الشــركات.. ارفعوا شعار «ال للتنفيع» وقدموا سمعة الكويت 
على كل اعتبار. وقد رغب نبينا ژ في سرعة إعطاء األجير حساب 
تعبه وجهده سريعا فور انتهائه من عمله، وذلك بنص صريح في 
احلديث الشــريف: عن عبداهللا بن عمر ے قال: قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم: «أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه».
أما الشركات الظاملة فنقول لها: متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟ فتعسا ملن يتاجر بسمعة الكويت، وتعسا ملن يقدم 

مصلحته على سمعة الوطن. 
احذروا دعوة املظلوم، قال اهللا سبحانه وتعالى فيما رواه رسول 
اهللا ژ باحلديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا).
وعن جابر ے أن رسول اهللا ژ قال «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة»، والظلم هو وضع الشيء في غير محله باتفاق 

أئمة اللغة.
قال الشاعر:

حســبي من احلــب أنــي بالوفاء له
ليــس يلتئم أمشــي وأحمل جرحا 

وما شــكوت ألنــي إن ظلمت فكم
قبلي من الناس في شرع الهوى ظلموا

فاظلم كما شــئت ال أرجوك مرحمة
إنــا إلى اهللا يــوم احلشــر نحتكم
اللهم احفــظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل مكروه، اللهم آمني، ونسأل في هذا الشهر الفضيل 

أن تنقشع هذه الغمة عن جميع دول العالم اللهم آمني.

حب الوطن كالصالة عبادة ما هي عادة
وكثير من حْچيه خير.. بس بالفعل عادى

لو طاح ِخّله مريض ما زاره وعاده
أطماع كرسي وجاه.. حق الوطن ما شي
حاسوه ُعْقب النجاح.. خّلوه َكري ماشي
االْجناز صاير َكَلك.. زين ومتام ماشي
كل يوم نفس الِفلِم مسؤول لنا عاده

هناك الكثير من األشــخاص الذين يرفضــون رفضا باتا أن 
يكونوا مختلفني عن غيرهم، ويصرون على أن يكونوا شبيهني لهم، 
فيقومون بتقمص شخصياتهم، ويقلدون تصرفاتهم، وسلوكياتهم 
وطريقة كالمهم، ويحاولون جاهدين أن يتطبعوا بطباعهم، ومبادئهم، 

وقيمهم ومميزاتهم.
تلك التي جعلتهم يستطيعون من خاللها بتوسيع جميع نطاقاتهم، 

ويبدعون في حتقيق جناحاتهم.
لكنه في النهاية واألخير يبقى مجرد تقليد ال اكثر، تقليد أعمى، 
اعتادوا عليه وال يســتطيعون التخلي عنه، بالرغم من انه يختلف 
كثيرا عما يضمرونه، هذا وبخالف انهم يقلدونه بثمن رخيص ال 

قيمة له، مما ينذر في وقت قصير بأفوله.
فكم من السفاهة أن يضيع اإلنسان وحدة شخصيته، وتنقلب 
رأسا على عقب معاييره، دون أن يضع خطا معينا، مميزا حلياته! 

بدال من حياة غيره.
فلهذا السبب جتدهم لألسف يتلونون بألوان مختلفة! ويهدرون 
طاقاتهم على طريق ذبذباتهم، وشتان ما بني األمرين، فهذا يطمح 
ألن تكون له بصمة جميلة، رائعة، تضيء بالنفع واخلير حياته، وذاك 
يطمح على العكس متاما، منجرفا خلف نزاعاته، وغارقا باضطراباته.

يقول مارتن لوثر كينغ: ال بأس من االستفادة من جتارب الغير، 
لكن تقليد اآلخرين ال يعني انك ستحصل على ما حصلوا عليه.

فهم أصحاب قلوب وعقول مريضة، أي يســتحيل أن جتدهم 
في يوم ما، يتصرفون على طبيعتهم وعفويتهم، ويستحيل أيضا 
أن يقتنعوا بأن لكل شخص منا له ميزاته، إلى أن اصبحوا خليطا 

من مجموعة شخصيات بائسة.
بعكس أولئك احملبني للتوافق، املواءمة، واخلير واالنسجام، الذين 
يتميزون بالنباغة واالتزان، بسبب حتليهم بالقناعة والتوافق والسالم.

فيكفي أيضا أنهم أشخاص منجزون، شقوا طريقهم نحو غايتهم 
بأنفسهم، دون أن يتقمصوا شخصيات غيرهم، ودون ان يقلدوا 
هذا أو ذاك، وال يركنون ألحد من أجل أن يثبتوا وجودهم، إلى أن 
أبدعوا في توسيع جميع نطاقاتهم، رغم كل التحديات والعرقالت 

التي صادفتهم.
يقال: «احلياة معركة، إما أن تعيش لتحقيق قيمك ومبادئك وكل 

ما ميثلك، أو متوت بال كرامة.. والقرار بيدك».

«اعتمد» كانــت كلمة الثقة 
بني التجار في السوق الكويتي. 
وللتدليل على الوعد وللوفاء دون 

تردد يقول: «مسمار بلوح».
لذلك ينبغــي أن يكون هذا 
الطرف فعال محال للثقة وميكنك 
القوي  االعتماد عليــه بصفته 
األمني، فال تكــن مغفال وتتكل 
على خواء فار! يجري ذلك في 
العالقات الشخصية واألعمال 
املؤسساتية واملناصب الرسمية 
والتحالفات الدولية وتطبيعاتها.

حتى في آمالنا وأهدافنا وما 
نرجو ونتوقع ونتمنى، البد أن 
تكون املقدمات صحيحة وموثوقة، 
وتوقعاتنا في محلها، حذرا من أال 
جند في آخر املطاف شيئا غير 
السراب! وكذلك في االتكال على 
برامــج حكومية واهمة، والثقة 
الزائدة للمعارضة السياسية ذات 

األجندات املتطرفة.
الكرمي  القرآن  وقد جاء في 
(مثل الذين اتخذوا من دون اهللا 
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 

لو كانوا يعلمون)!

العديــد ممن يقدمون  هناك 
تبرعات كرمية في مجاالت عديدة، 
التبرعات حتمل أسماءهم  وهذه 
للبنية األساسية  ومتثل إضافات 
للخدمات، وعادة يصدر شكر من 
مجلس الوزراء املوقر لتبرعاتهم، 
افتتاح أي مشروع حتمل  وعند 
اللوحة اسم املتبرع في عدة كلمات 
إلى جانب اســم الوزير الذي مت 
االفتتاح في عهده ومبرور األيام 
والسنوات تضمحل بيانات اللوحة 
وقد ال يظهر اسم املتبرع وال تعرف 
املتبرع أي  املتعاقبة عن  األجيال 

معلومات وعما قدمه لبلده. 
أعتقد أن دور احملافظات يجب 
أن يكون أكبر مما هو عليه اآلن إذ 
إنها البد أن تقوم بتوثيق التبرعات 
وتتبنى وضع جداريات توثيقية 
في مدخل كل مشروع فيها نبذة 
عن املتبرع وقيمة التبرع لتوثيقه 
لألجيال القادمة وحتى تكون هذه 
السمة األصيلة حاضرة وشاهدة 
على فعل اخلير.  قد ال تتســع 
الذاكرة بعد عدة سنوات ملا يجب 
معرفته عن املتبرعني الذين يجب 
توثيق تبرعاتهم من باب العرفان 
والوفــاء واالمتنــان خاصة أن 
احملافظني قادرون بإذن اهللا على 
إطالق منصات العرفان واالمتنان 
لهم من مسؤوليات كقيادات  مبا 
تنموية مجتمعية، وهذا أقل شيء 
ميكن عملــه ملن قدموا تبرعاتهم 
حبا للوطن وللشــراكة اإليجابية 
في تنمية وإنشاء املشاريع، فهم 
الوفاء والعطاء ويستحقون  أهل 
جداريات الئقة لتسجيل أعمالهم 
واالمتنان لهم مع مرور السنوات. 
إذا كان التبرع هو مدرسة فالبد 
لألجيال التي تتعلم بها أن تعرف 
من هو املتبرع، وإذا كان مستشفى 
أو مركزا طبيا فمن دواعي االمتنان 
أن كل من يستفيد من املشروع 
يعرف شيئا عن املتبرع والدعاء 
له، وإذا كان مشروعا تنمويا فمن 
املــردود عرفانا  أن يكون  املهم 
للمتبرع، وعموما فإن جداريات 
الوفاء واالمتنان هي حق املتبرعني 
النواحي اجلمالية في  مع مراعاة 
تصميمها ونوعيتها لتكون مقاومة 
للعوامل املناخية لتبقى طويال بحالة 
للمتبرعني ليس  جيدة. والتكرمي 
التذكارية  بالشــهادات والدروع 
خاصة أن عطاءهم أكبر من ذلك 
بكثير خلدماتهم اإلضافية خلطط 
التنميــة وللمجتمع ككل. ومهما 
قيل في حفالت افتتاح املشاريع 
أو سجل في كتب الشكر فإن ذلك 
املتبرعون  أقل مما يستحقه  هو 

األفاضل. 
لذلك أدعو احملافظني أن يوثقوا 
التبرعات فــي كل محافظة،  مع 
عمل اجلداريات املناسبة لكل تبرع، 
لتعرف األجيال القادمة أصحابها، 
للتبرع  وليكونوا قدوة لآلخرين 

واملساهمة في تنمية البالد.
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د.محمد العتيبي ابن قسم اإلعالم 
والطالب الذي تخرج في هذا القســم 
قبل سنوات ثم حصل على املاجستير 
للعمل  أميــركا وعاد  والدكتوراه من 
بالقسم، واليوم هو على رأس وسيلة 
اإلعالم اجلامعي «الصحافي» بجريدة 
آفاق التي تدخل عامهــا الـ «٤٤» مع 
الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠،  العــام  بداية 
وبذلك سيكون د.العتيبي رئيسا لهذه 
املهمة في الصحافة واإلعالم  املرحلة 
اجلامعي، والتي نســأل اهللا أن تكون 
مرحلة للتطوير واالزدهار مع انتقال 
مقر جريدة آفاق إلى موقعها اجلديد في 
مدينة صباح السالم اجلامعية بالشدادية 
وباملبنى املســمى «اجلوهرة» والذي 
يضم إلى جانب جريدة آفاق، مجلس 
النشر العلمي، ومركز دراسات اخلليج 
واجلزيرة العربية، هذه اجلهات يضمها 
مبنى «اجلوهرة» للخدمات األكادميية 

املساندة.
التحرير  لرئيــس  ألف مبــروك 
اجلديد بجريدة آفاق د.محمد العتيبي 
مــع متنياتنا له مبهمة إعالمية موفقة 
وناجحة لتكملة مســيرة من سبقوه 
في ترؤس اجلريدة اجلامعية العريقة.

من طبيعتها أن بها نزالء من مختلف 
اجلنسيات والديانات؟! لكن دون الرد 
على هذا أو ذاك تبقى قضيتنا.. ثقافة 

اإلنسان واحترامه لألديان.
تلك هي إضاءتنا.. القضية ليست 
قوانني أو عقوبات أو نداء موجها إلى 
اللجان واجلهات احلكومية املسؤولة 
عن تطبيق القانون بحق من يجاهرون 
باإلفطار!.. لكن كلماتنا تناشــد ثقافة 
اإلنسان واحترامه لآلخر.. لألسف أصبح 
العديد ال ميتلك تلك الثقافة وذلك الرقي.. 
ألنها باألســاس لم تغرس في تربيته 

منذ الصغر.
أصبحت ثقافة الكثيرين تتركز فقط 
على اخلوف من العقوبة، وتلك ليست 
بثقافة.. نعم فالثقافة نواتها مشــاعر 
إنسانية، حتيك تلك املشاعر أسس كثيرة 
أهمها احتــرام اآلخر.. ومن ال ميتلك 

الثقافة ال ميتلك إنسانيته!
٭ مسك اخلتام: قالوها أهلنا: «احلياء نقطة 
لي زل، زل ابن آدم».. عافانا اهللا وإياكم.

وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى 
ربهم يحشرون) «األنعام: ٣٨»، حيث 
أمثالكم كمجتمع متكافل متعاون منظم، 
والثاني: يكون في التكافل الغذائي أو 
ما يسمى بالسلسلة الغذائية، أي اعتماد 
تلك املخلوقات في تأمني غذائها على 
بعضها البعض، فالكبير يأكل الصغير 
والصغيــر يحلل الكبيــر عند موته 
والبعض يكن تأمني لبيئة اإلنسان من 
األضرار، فعلى سبيل املثل هناك من 
احليوانات وجودها مهم من أجل خلو 
البيئة من القوارض املضرة للبشــر، 
وتبقــى حكمة اهللا في ثالثة: «العدل - 

التكافل - التوازن البيئي».
واألمثلة في خلق اهللا تعالى كثيرة، 
ال تعد وال حتصى، وهذا يكمل مبادئ 
خلق اهللا للكون في االختالف والتنوع، 
فهذه سنة وشريعة جليلة من أجل العمل 
التكافلي مــن جهة، ولتحقيق االتزان 
والعدل من جهــة أخرى، وأركز على 
كلمة االتزان، فهو عنوان للكون بأكمله 
وما فيه من مواد وطاقة وأحياء.. فاهللا 
عز وجل العدل جلميع اخلالئق، يقول 
تعالى: (خلق السماوات واألرض باحلق 

تعالى عما يشركون) «النحل: ٣».

أكثر انفراجة أمنية للحفاظ على أرواح 
الناس وكذلك رجال األمن واإلسعاف، 

ورمضان كرمي.
< < <

رئيس التحرير «السادس عشر».. 
مبروك

صــدر قبل أيام قــرار من مدير 
الظفيري  باإلنابة د.فايــز  اجلامعــة 
بتكليــف د.محمد ضيف اهللا العتيبي 
رئيسا لتحرير جريدة آفاق اجلامعية، 
وبذلك يكون د.العتيبي أصغر رئيس 
حترير في تاريخ هذه اجلريدة اجلامعية 

وأصبح الرئيس السادس عشر لها!

األشــخاص الذين يستعرضون وفي 
أيديهم زجاجة ماء أو يشعلون السيجارة 
على حمام السباحة أو من يجلسون 
في مجموعة ويحضرون معهم أكلهم 
ويقومون بتناول الطعام والشرب أمام 
أناس صائمني وهم ميارسون رياضتهم!
قــد يقــول البعض إنهــا حرية 
شخصية! والبعض اآلخر قد يسأل: 
ملاذا تذهبون إلى نواد صحية في أماكن 

املرض والثبات عند املصائب بأنواعها 
وفي األبناء والفنت.. وغيرها، يقول اهللا 
عز وجل: (وهو الذي جعلكم خالئف 
األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك ســريع 
العقاب وإنه لغفــور رحيم) «األنعام: 
١٦٥»، وجعل اهللا عز وجل الناس درجات 
من أجل بيان املؤمن الصابر املطيع من 

الكافر اجلاحد العاصي.
وكذلك الكفار في كفرهم وفجورهم 
وفسوقهم وفي عقابهم أيضا درجات، 
واجلنة درجات والنار درجات، وكل شيء 
خلقه اهللا جعل منه الدرجات، واحلكمة 
من ذلك ألجل ثالثة: التكافل - االتزان 

االجتماعي - العدل.
كذلك جعل اهللا البهائم من الدواب 
وغيرهم درجات ألسباب، األول: في 
قوله تعالى: (وما من دابة في األرض 

للحفاظ على األمــن الصحي واألمن 
العام، لتخفيف األعباء على قوة الشرطة 
هذا العام! بالطبع االنتشار األمني من 
القوى املشتركة التي كنا نشاهدها في 
حاالت االستنفار األمني العام للحفاظ 
على األمن شبه اختفت في رمضان هذا 
العام، فهل تعيد اجلهات األمنية املساندة 
في مختلف القطاعات العسكرية خطتها 
في األيام املقبلة ملساعدة قوة الشرطة 
في احملافظــة على األمن وخاصة في 
فترة احلجر الصحي ليال حتى الساعة 

اخلامسة صباحا؟
نحن نأمل أن تكون األيام القادمة 

ال يطبق ولكن الدهشــة أتت من عدم 
احترام البعض لآلخر! تلك هي قضيتنا.
من دون النظر إلى بعض النوادي 
الصحية التي قد ال تلتزم بالشــروط 
االحترازية والصحية.. وبعيدا عن العديد 
من املؤسسات وأماكن الضيافة التي ال 
تدقق في فحص درجة حرارة الرواد أو 
أعضاء النوادي فتلك ليست بإضاءتنا.. 
نريد أن نضع عالمة اســتفهام على 

علماء ومثقفون ملا كان هناك عمل وعطاء 
مستهدف بني البشر يكفل لهم التكافل 
فيما بينهم، وهذا بالنسبة لدرجات الدنيا.

أما درجات اآلخرة فهي تعتمد على 
األعمــال الصاحلة في الدنيا من قول 
وفعل، فيقسم اهللا عز وجل البشر يوم 
القيامة إلى ثالث فرق، فمنهم السابقون 
املقربون هللا عز وجل، ومنهم أصحاب 
اليمني، فسالم لك من أصحاب اليمني، 
ومنهم أصحاب الشــمال، في سموم 
وحميم، ولكل فئة أيضا يتخذ أصحابها 
درجات لقوله تعالى: (يرفع اهللا الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) 
أكبر  ١١»، وقوله: (ولآلخرة  «املجادلة: 
درجــات وأكبر تفضيال) «اإلســراء: 
٢١»، ودرجات اآلخرة تكون حسب ما 
يتحمله ويصبر عليه ابن آدم من بالءات، 
والبالءات درجات في الغنى والفقر وفي 

بحمد اهللا كما كانت ظروف رمضان 
السنة املاضية جميلة وسلسة تأتي هذه 
السنة أيضا أكثر جماال وسالسة، ولكن 
تعكرت أجواء رمضان بســبب بعض 
التصرفات اخلارجــة عن االنضباط 
التعليمات الصحية واألمنية  وتطبيق 
الوطني  االلتــزام  لذلك نحــن نريد 
والشــعبي من كل املواطنني وخاصة 
الشباب الذين يستغلون خلو الطرقات 
من حركة املرور لذلك نراهم في كثير 
من املناطق يكسرون القواعد الصحية 
واملرورية واألمنية ويســتعرضون 
مبركباتهــم مما يســبب العديد من 
احلوادث التــي يتعرض لها أفراد من 
رجال األمن في نقاط التفتيش األمنية 
وكذلك اخلسائر املادية ملركبات األفراد 
الشخصية واملركبات الرسمية التابعة 

للداخلية!
قبل رمضــان أبــدت العديد من 
املؤسسات العسكرية استعدادها ملساعدة 
الداخلية في حفظ األمن العام بالطرقات 
واملناطق مثلما شاهدناها في رمضان 
املاضي! فكانت ظاهرة تواجد قوة من 
احلرس الوطني وقوة سند من اجليش 
ضمن نقاط اإلســناد والرصد األمني 

إضاءتنــا اليــوم ال تتعلق بجهة 
حكومية معينة أو محددة! فسطورها 
تسلط الضوء على بعـــض الذيـــن 

ال ميتلكون ثقافة «احترام األديان»!
التي متنع  القوانني واللوائح  رغم 
من «اجلهــر باإلفطار»! إال أن البعض 
ال يراعون لهذا الشهر الكرمي حرمة.. 
نعم هذا ما ســمعته من العديد ممن 
قاموا باالتصال بي للشكوى وأرسلوا 
لي الكثير من الصور ألناس يتناولون 
أثناء شهر رمضان!  الطعام والشرب 
أين؟! في العديد من النوادي الصحية 
وبالتحديد بعض النوادي التي تقع في 
أماكن فخمة.. لــم أصدق ألنني أعلم 
أننــا بعيدا عن القانــون الذي يجرم 
باإلفطار، فقد  املجاهرة  ويعاقب على 
نشأنا على قيم إسالمية نبيلة وعادات 
كويتية أصيلة وسط مجتمع جبل على 
االلتزام واالحترام! لكن لألسف عندما 
رأيت بعيني مــن يجاهرون باإلفطار 
أصابتني الدهشــة ليس ألن القانون 

اهللا ســبحانه وتعالــى يفرق بني 
اخلالئق بالدرجات، وهذه حكمة جليلة 
ونظام عادل ومتوازن تتعظ منه اخلالئق، 
حيث جعل النــاس درجات في الدنيا 
واآلخرة، ففي الدنيا يؤتي اهللا بعض 
البشر من املســلمني والكفار نصيبا 
فاخرا من الدنيــا ويفرق بني عبيده، 
منهم أغنياء ماديا ومنهم ما دون ذلك، 
فتتدرج الطبقات االجتماعية على حسب 
مدخولها االقتصادي إلى أن تصل للدنيا، 
لقوله تعالى: (أهم يقسمون رحمت ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احلياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت 
ربك خير ممــا يجمعون) «الزخرف: 
٣٢»، تعني ســخريا أي بالتســخير 
بعضهم لبعض ليتم التكافل بني أبناء 
املجتمع الواحد وبني أفراد املجتمعات 
حتت مظلة أمة واحدة، وعليه يتحقق 
االتــزان االجتماعي في الطبقات لدى 
املادي واألخالقي  املجتمع، فالتفاوت 
القدرات بني  واملعنوي والثقافي وفي 
الناس يحقق حالة من االتزان االجتماعي 
لدى املجتمع، فعلى سبيل املثال لو كان 
الناس كلهم أغنياء ملا كان هناك عمل 
وعطاء مستهدف، ولو كان الناس كلهم 

مساحة للوقت

رمضانيات..!
طارق إدريس


