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في زمن انشــغلت الناس باالنتخابات 
واملشهد السياسي.. أين جتد الراحة النفسية؟

كلنا نقرأ آية الكرسي..
وسميت (سيدة) آيات القرآن الكرمي..

أما ملاذا ُسميت بآية الكرسي، فكلنا نعلم 
أن الكرسي هو أساس احلكم وهو رمز للملك.
هذه اآليــة الصغيرة هــي الدالة على 
األلوهية املطلقة ورفعهــا اهللا في بدايتها 
باســمه (اهللا) وفي نهايتها باسمه (العلي 
العظيم)، وهي ترفع معها كل من تعلق بها 
واستمسك بها ومن حفظها حفظته ورفعته 

معها الى أعلى مقام وأسمى منزلة.
نزلت هذه اآلية ليال، وملا نزلت خّر كل 
صنم في الدنيا، وكذلك خّر كل ملك وهربت 

الشياطني.
يقول الرسول ژ «والذي نفسي بيده 
إن لهذه اآلية لســانا وشفتني تقّدس املِلك 

عند ساق العرش».
لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن الكرمي 
ســورة البقرة وفيها آية هي سيدة آيات 
القرآن هي آية الكرسي، ولهذه اآلية ثوابها 
العاجل واآلجل، فأما العاجل: إن قرأها في 
زوايا بيته األربع تكون حارســا ويخرج 

منه الشيطان.
ملن قرأها ليال خرج الشيطان من البيت 
وال يدخله حتى يصبح وأّمنه اهللا على نفسه.
وهي ملن قرأها في الفراش قبل النوم 
لنفسه أو ألوالده يحفظهم اهللا وال يقربهم 
شيطان حتى يصبحوا ويبعد عنهم الكوابيس 

واألحالم املزعجة.
أما في اآلجل: ملن قرأها دبر كل صالة، 
فإن اهللا ذو اجلالل واإلكــرام هو يتولى 

قبض روحه عند موته.
إن قرأت آية الكرسي بعد كل صالة ال 

يصبح بينك وبني اجلنة إال املوت.
اجعل قراءتك لهذه اآلية العظيمة صدقة 
عن والديك وزوجتــك وإخوانك وأبنائك 
وأحفادك وذوي القربى واألصدقاء واألحباب 

حيهم مع ميتهم.
٭ ومضة: نسمع ونحن في دروب احلياة 

بالصاحلني واملصلحني والثقات  وااللتقاء 
والتقاة: اللهم أصلح لي بالي!

فيا رب ارزقنا راحة البال!.. منني أجيب 
راحة البال؟.. دلوني على راحة البال!

أكثرها  وفي املشاحنات والغضب وما 
في مجتمعنا: طوِّل بالك!

وفي التوصية: خلي بالك!.. ودير بالك!
الكل ينشد راحة البال فما هو البال؟

تعالوا في جولة نقرأها في كتاب اهللا في 
سورة محمد آية (٢): (والذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات وآمنوا مبا نُّزل على محمد وهو 
احلق من ربهم كّفر عنهم سيئاتهم وأصلح 

بالهم).
كلمة (بال) كلمة عربية فصيحة، أصلح 
اهللا بالك وأصلح لــك خاطرك، وتفكيرك 

وقلبك وعقلك.
البال هو موضع الفكر والفكر موضعه 

العقل والقلب!
أنا شخصيا أشعر بالراحة عندما أقرأ 
(آية الكرسي) وأشعر أيضا براحة البال عقب 
القراءة. وشروط إصالح البال معروفة وهي 

(٣) مذكورة في كتاب اهللا:
١ - اإلميان باهللا.

٢ - عمل الصاحلات.
٣ - العمل بتعاليم ما أُنزل على سيدنا 

محمد ژ.
٭ آخر الكالم: أراح اهللا بال القراء في داخل 
الكويت وخارجها، وكل من يقرأ هذا املقال، 
وهداني وإياكم الى قراءة آية الكرسي ونيل 

راحة البال.
٭ زبدة احلچي: ما أجمل الترابط املوجود 
في آية الكرســي ما بني اإلنسان املوحد 
املؤمــن بهذه اآلية ومــا يتبعها من راحة 

نفسية وراحة بال!
اللهم أصلح لنا بالنا ومآلنا، فما أعظم 

سيدة آيات القرآن أم التوحيد اخلالص!
لو ســألت أي إنســان في هذا الكون 
ماذا تريد؟ لقال لك دون تردد: راحة البال!

اللهم ارزقنا راحة البال.
.. في أمان اهللا.

ومضات

آية الكرسي.. 
وراحة البال!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

توزيع بطاقات 
االحتياط للدفعة 

٥ في «جنوب صباح 
األحمد السكنية»

عاطف رمضان

العامة  قالت املؤسسة 
للرعاية الســكنية انه مت 
االنتهاء من توزيع جميع 
بطاقات االحتياط للدفعة 
اخلامســة مــن الضاحية 
الســابعة ملشروع جنوب 
مدينــة صبــاح األحمــد 
الــى  الســكنية، مشــيرة 
ان القرعــة ســتكون يوم 

االربعاء.
«الســكنية»  وكانــت 
أعلنــت عن توزيــع هذه 
القســائم  فــي  الدفعــة 
احلكوميــة في مشــروع 
جنــوب مدينــة صبــاح 
األحمــد الســكنية والتي 
تشــتمل على ٢٧٨ قسيمة 
مبســاحة ٤٠٠ متر مربع 
للمخصص لهم حتى تاريخ 
١٦ نوفمبر ٢٠١٦، الفتة الى 
املواطنــني املخصصة  أن 
لهــم القســائم احلكومية 
فــي هذا املشــروع عليهم 
إلى  احلضــور شــخصيا 
مبنى املؤسسة في منطقة 
جنوب السرة مصطحبني 
معهم البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص وذلك الستالم 
بطاقة القرعة خالل أوقات 

الدوام الرسمي.

«التربية»: ال تسكني للوظائف اإلشرافية التعليمية قبل االنتخابات
عبدالعزيز الفضلي

فيما تواصل وزارة التربية 
بقطاعاتهــا املختلفة جتهيز 
املــدارس بجميــع مراحلهــا 
التعليمية استعدادا الستقبال 
أبنائنا الطلبة اعتبارا من بداية 
األسبوع املقبل، كشفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن 
أن تسكني الوظائف اإلشرافية 
التعليمية واملتمثلة في مدير 
املدرســة واملديــر املســاعد 
ورئيس القسم سيكون بعد 
انتخابات مجلس األمة، مشيرة 
إلى أنه «ال تسكني للشواغر 
قبل ذلك، وما نقوم به حاليا 

هو تكليف باملهام».
وذكرت املصادر أن هناك 
خطــة وضعتهــا «التربية» 

اجلديــد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، ذكرت 
مديــرة ثانويــة الشــرقية 
التابعة ملنطقة مبارك الكبير 
الريش  التعليمية د.ســلمى 
أن املدرسة جاهزة الستقبال 

وحدات التكييف ودورات املياه 
وبــرادات شــرب املياه خالل 
فترة اإلجازة املدرسية، كما مت 
توفير العمالة الالزمة للقيام 
بأعمال تنظيف مرافق املدرسة 
واسترجاع التالف من األثاث 

املدرسي.
وهنأت د.الريش الهيئتني 
التعليميـــــة واإلداريــــــة 
والطالبات وأولياء أمورهن 
بالعودة الشاملة إلى املقاعد 
الدراســية، متقدمة بالشكر 
إلــى وزارة التربية متمثلة 
بوزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف، ومنطقة مبارك الكبير 
التعليميــة علــى جهودهم 
احلثيثة فــي متابعة أعمال 

صيانة املدارس.

مــا يقــارب ٤٠٧ طالبات مع 
بداية العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، مضيفــة أنه مت 
الدراســية  جتهيز فصولهن 
والكتب املدرســية، وصيانة 

جانب من جتهيز املدارس

لتسكني الشواغر للعمل على 
التربوية  استقرار املنظومة 

بجميع أركانها.
وعلى صعيد االستعدادات 
الدراســي  العــام  النطــالق 

فادية السعد: الكويت حريصة 
على حماية حقوق الطفل

دارين العلي

أكدت رئيسة االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة 
فادية سعد العبداهللا حرص الكويت على حماية حقوق الطفل 
وااللتزام باملعاهدات واملواثيق الدولية، وفي مقدمتها االتفاقية 
الدولية حلماية حقوق الطفل وتعزيزها والعمل من أجل حمايته 
وجتديد الدعم لكل اجلهود واملساعي التي تبذلها الدول واملنظمات 
احلكومية وغير احلكومية من أجل إيجاد عالم أفضل لألطفال.

وأشــارت الشيخة فادية في بيان صحافي إلى مشاركة آالء 
اخليــاب وجميلة جمعة ممثلتني عن االحتاد مؤخرا في أعمال 
الدورة التدريبية اإلقليمية املتقدمة حول آليات احلماية الدولية 
حلقوق الطفل «آلية عمــل جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق 
الطفل»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ٩١ للجنة حقوق الطفل.

وقالت إن الدورة التي أقامها معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان 
مبقر مكتب املفوض الســامي حلقوق اإلنسان بجنيڤ مؤخرا 
بحضور رئيسة جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل اوتاني ماكاكو 
وخبراء اللجنة السفير جهاد ماضي من مصر ود. هند اإلدريسي 
من املغرب ناقش التقرير الدوري للكويت حول حقوق الطفل.

جانب من مشاركة وفد الكويت في الدورة التدريبية اإلقليمية

ممثل األمير غادر اململكة املتحدة 
بعد تقدمي العزاء بوفاة امللكة إليزابيث

لندن - كونا: بحفظ اهللا ورعايته، غادر 
ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه عصر أمس 
اململكة املتحدة، وذلك بعد تقدمي سموه واجب 
العزاء بوفاة امللكــة إليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 

الشمالية الصديقة.
وكان في وداع ســموه على أرض املطار 

سفيرنا لدى اململكة املتحدة وإيرلندا الشمالية 
بدر العوضي. رافقت ســموه الســالمة في 

احلل والترحال.
إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الســير 
ســامويل وميوث تيبلي سيتون حاكم عام 
ســانت كيتس ونيفيــس الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى مغادرته ويبدو 

الشيخ فيصل النواف والسفير  بدر العوضي

سمو ولي العهد هنأ حاكم عام سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد محييا مودعيه


