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آمنت وأيقنت أن الكلمة سر احلياة، واملوت احلقيقة األزلية!
برز الصحابة رضوان اهللا عليهم بأنهم رهبان بالليل فرســان 

بالنهار ال يعرف اخلوف طريقه إلى أنفسهم!
اخلوف.. كلمة مكونة من ٥ حروف، وتعني املخافة أو اخلشية، 
وهو شــعور ناجم عن خطر أو تهديــد ووعيد ويؤدي أحيانا إلى 
التســبب في الهروب واالختباء، وقد يحدث اخلوف من البشــر 
أو احليوان املفترس في البــر والبحر واجلو كما هو اخلوف من 
الطائرات ويرتبط اخلوف بالتوتر والقلق وما مييز اإلنسان انه في 
حالة خوفه تبرز غريزة البقاء على قيد احلياة، وهي كيفية سلوكه 

ملواجهة اخلوف.
تبقى احلقيقة األزليــة: (وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا 

كتابا مؤجال..) آل عمران ١٤٥.
ما أحدثكم عنه اليوم هو اخلوف من اهللا تبارك وتعالى.. وهذا 

أعظم خوف.
اخلــوف دائما مرتبط بتغيرات فســيولوجية تفرز مع خوف 
اإلنســان، وهي اســتجابة فطرية ملواجهة اخلطر، فإنه يتجه إلى 

اهللا عز وجل قائال: (يا اهللا أنقذني، اغفر لي، ارحمني، ارزقني..).
أســباب اخلوف في حياتنا كثيرة جــدا وال حتصى، غير ان 
«اخلوف من اهللا» هذا هو ما سنناقشه في هذه املساحة رغم معرفتي 
ان اإلنســان يخاف من الشياطني واألشباح واحليوانات املفترسة 
واحلشــرات الضارة؛ ألنه يخاف املوت، وبعض الناس ميوت من 

اخلوف كما رأيناهم في احلياة، من اخلوف يطب ساكت!
في شــبابنا، بالطبع كانت عندنا اجلرأة والشــجاعة واحلافز 
ملمارسة اإلقدام، ومع تقدم العمر يصبح اإلنسان (خائفا) جدا من 
املوت خاصة ان كان يذكــر اآلخرة والعقاب في الدار اآلخرة فإما 

جنة أو نارا والعياذ باهللا!
قال تعالى: (قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم..) اجلمعة ٨.

٭ ومضة: لست هنا أتكلم عن اخلوف من املجهول غير املبرر 
وما ينتج عن التوتر من قلق وخوف خاصة من اآلخرة!

اخلوف موجود معنا خاصة «اخلوف من املوت»!
يبقى عزيزي القارئ ان نعلم ان الدين وقوانينه الشرعية 
تخفف من وطأة العاطفة اإلنســانية خاصة املسلمني، حيث 
حتكمهم الشريعة الشــمولية املتجذرة املرتبطة بشرائعهم 
ودينهم، فال مجال هنا للتالعب، فكل األمور مرتبطة بالشريعة 

اإلسالمية إن كان حالال أو حراما!
قال تعالى: (..فإذا جاء أجلهم ال يســتأخرون ساعة وال 

يستقدمون) النحل ٦١.

٭ آخر الكالم: قال ذا النون: «الناس على الطريق ما يزل عنهم 
اخلوف، فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا الطريق».

قال الشاعر:
وقـــد فـــارق النـــاس األحّبـــة قبلنـــا

طبيـــب كل  املـــوت  دواء  وأعيـــا 

٭ زبدة احلچي: قال اخلليفة اخلامــس عمر بن عبدالعزيز: 
«من خاف اهللا أخاف اهللا منه كل شــيء، ومن لم يخف اهللا 

خاف من كل شيء».
عزيزي القارئ، قلها كل صباح وال تخف أبدا: «يا ُمقلِّب 

القلوب ثبِّت قلبي على دينك»!
النصيحة: من خاف ســلم، واخلوف احملمود ما حجزك 

عن محارم اهللا، وأكبر خوف هو من اهللا تعالى.
اخلــوف نعمة، واألمن هالك، وتبقــى حياتك على قدر 

خوفك من اهللا عز وجل!
..في أمان اهللا. 

ومضات

يا اهللا.. اخلوف!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

اجلامعة العربية املفتوحة تفتح باب القبول 
للفصل الدراسي الثاني عبر موقعها اإللكتروني

أعلنت رئيسة قســم القبول والتسجيل في 
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت ناهد الشيخ 
عن فتح باب القبول الفوري لكل حملة الثانوية 
العامــة القدميــة واحلديثة للراغبــني في إكمال 
دراستهم اجلامعية من خالل تقدمي طلبات االلتحاق 
للفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي ٢٠٢٢-
٢٠٢٣ املتاح اآلن عبر موقع اجلامعة اإللكتروني 
www.aou.edu.kw فــي كل مــن البرامج التالية: 
برنامج اللغة اإلجنليزية وآدابها، برنامج إدارة 
االعمال بتخصصاتها (احملاسبة، التسويق، نظم 
املعلومات، االقتصــاد، اإلدارة) وبرنامج تقنية 
املعلومات واحلوسبة، حيث يتم قبول خريجي 
الثانوية أو ما يعادلها احلاصلني على نسبة ٦٠٪ 

أو (٢٫٠) في نظام األربع نقاط فما فوق بشــكل 
فوري. وأضافت: سوف يتم أيضا قبول الطلبة 
دون نسبة ٦٠٪ اذا توافرت لديهم خبرة وظيفية 
مدتها ٤ ســنوات، باإلضافة الى توافر شــروط 
القبول فــي البرنامج (ثانويــة تخصص علمي 
لبرنامج احلاســوب) إضافة إلــى أنه يتم قبول 
الطلبة من جميع األعمار بغض النظر عن تاريخ 
التخرج في الثانوية العامة. ولفتت الشيخ إلى أن 
خريج اجلامعة سيحصل على شهادتني معتمدين، 
األولى معتمدة محليا من وزارة التعليم العالي 
الكويتي (مجلس اجلامعات اخلاصة) والثانية 
معتمدة دوليا وفقا لشراكة اجلامعة مع اجلامعة 

ناهد الشيخاملفتوحة في اململكة املتحدة.

فيصل النواف: تأهيل العنصر البشري لنيل 
شهادات عليا من األكادمييات العسكرية العريقة

رئيس مجموعة لولو التقى السفير الهندي اجلديد

أكد نائب رئيس احلرس 
الشــيخ فيصــل  الوطنــي 
علــى  احلــرص  النــواف 
البشــري  العنصر  تأهيــل 
وتوفير كافة أشــكال الدعم 
ملنتســبيه للحصــول على 
الشهادات العليا من الكليات 
العســكرية  واألكادمييــات 

العريقة.
جاء ذلك في بيان صحافي 
صــادر عن احلــرس، عقب 
تكرمي الشيخ فيصل النواف 
للمالزم صالح فهد احلاصل 
على املركز األول بني الطلبة 
الضباط الوافدين في سريته 
بالكلية امللكية البريطانية 
«ســاند هيرســت» بتقدير 

امتياز.
الشــيخ فيصل  وأعرب 
النــواف عن ســعادته مبا 
حققــه املــالزم مــن إجناز 
يترجم االهتمام الكبير من 
الوطنــي بتأهيل  احلــرس 
العنصر البشــري وتوفير 

التقــى رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة لولو الدولية 
يوسف علي السفير الهندي 
اجلديد لدى الكويت د.أدارش 

سوايكا.
وفي غضون االجتماع الذي 
عقد في السفارة في األسبوع 
املاضي، رحب يوســف علي 
بالسفير الهندي اجلديد وأبدى 

متنياته بنجاح مهمته.
وأطلع يوسف علي السفير 
سوايكا على خطط شركة لولو 
التوسعية في دول الكويت.

كما حضر هذه املناســبة 
الســكرتير  باتيــل،  ســميتا 
السياسية  األول (للشــؤون 
والتجارية)، ومحمد حارس 
مديــر لولو الكويــت، وإس. 
املديــر اإلقليمي  ســريجيث 

جناح اجلهــود التي يبذلها 
احلرس لتأهيل منتســبيه 
وتفعيــل مذكــرة التفاهــم 
بني احلرس ووزارة الدفاع 
املتعلقــة  البريطانيــة 
بالتعــاون الدفاعي وتبادل 

الهندية،  لوزارة اخلارجيــة 
ويحمل درجة الدكتوراه في 
الكيميــاء مــن جامعة دلهي، 
وقبيــل تعيينه في الكويت، 

اخلبرات والتدريب وتعزيز 
قدراته. ودعا الشيخ فيصل 
النواف املالزم إلى مواصلة 
حتصيلــه العلمي ونقل ما 
تعلمه إلى زمالئه في وحدته 

لتحقيق التطور املنشود.

خــدم الســفير ســوايكا في 
البعثات الديبلوماسية الهندية 
في روسيا وبلغاريا والصني 

وبنغالديش.

كّرم صاحب املركز األول بني الطلبة الضباط الوافدين في سريته بالكلية امللكية البريطانية

يوسف علي أطلع سوايكا على خطط الشركة التوسعية

الشيخ فيصل النواف خالل تكرمي املالزم صالح فهد

د. أدارش سوايكا يتسلم تذكارا من يوسف علي بحضور ساميتا باتيل ومحمد حارس وإس سريجيت

كافة أشكال الدعم له، مشيدا 
بتميــز وتفوق املــالزم في 
األكادميية وظهوره بصورة 
مشرفة ومتثيله احلرس خير 

متثيل.
وأضاف أن ذلك يعكس 

الكويت، ومسؤولون  للولو 
آخرون.

والسفير د.أدارش سوايكا، 
هو مسؤول دفعة عام ٢٠٠٢

«كاسكو» توّزع الطعام مجانًا لألسر املتعففة بالكويت
مــن منطلق املســؤولية 
االجتماعية جتــاه املجتمع، 
الكويتيــة  الشــركة  قامــت 
خلدمات الطيران بالتعاون مع 
مبرة البر اخليرية باالتفاق 
علــى توزيــع الفائــض من 
أطعمة الطائرات على األسر 
احملتاجــة املتعففــة داخــل 
الكويــت، وبحضور رئيس 
مجلس إدارة الشــركة خالد 
صنهات املطيري والرئيس 
التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن 
الكندري مت االتفاق على آلية 
تطوير التعاون مع مبرة البر 
اخليريــة متمثلــة برئيــس 
مجلــس إدارة املبــرة محمد 

املزيني.
وفي هذا اإلطــار، صرح 
خالــد املطيــري قائــال: هذا 
التعــاون بــدأ منــذ نوفمبر 

املاضي مت توزيع طعام تقدر 
قيمتــه الســوقية بـ ٢٧ ألف 

دينار تقريبا.
وأضاف ان هذا التعاون له 
هدف إنساني من خالل تقدمي 
الغذائية لألسر  املســاعدات 
املتعففة وله هدف اقتصادي 

مجتمعي من خالل قياس األثر 
حلفظ النعمة من الهدر فمن 
خالل الدراسة التي قامت بها 
savingfood.eu قمنا بتوفير 
مبالــغ كبيــرة علــى موارد 
الدولة تتمثل بتكاليف ردم 

تلك األطعمة.
وأكد املطيري اننا بالشركة 
الكويتيــة خلدمات الطيران 
نســعى دائما لفتح خطوط 
التعــاون مــع كل اجلهــات، 
وذلك خلدمة املجتمع ورفع 
اســم الكويت. واننا نستعد 
لتوسيع دائرة توزيع الطعام 
من خالل االتفــاق مع مبرة 
البر اخليريــة التي تتعاون 
مع مبرات أخرى على توزيع 
الطعام والوصول ألكبر عدد 
ممكــن من األســر احملتاجة 

داخل الكويت.

بالتعاون مع مبرة البر اخليرية.. واملطيري: وّزعنا الفائض من الطعام ويقدر بـ ٢٧ ألف دينار

خالد املطيري يتوسط محمد املزيني وعبدالرحمن الكندري

مــن العــام املاضــي وقمنــا 
بالتعــاون مــع مبــرة البــر 
اخليريــة بتوزيــع الطعــام 
على اجلاليات احملتاجة داخل 
الكويت على فترتني باليوم 
الواحد، ومن خالل شــهري 
نوفمبر وديسمبر من العام 

«الهيئة اخليرية» تشارك  بأعمال 
صندوق التضامن اإلسالمي

شــاركت الهيئة اخليرية اإلســالمية العاملية مؤخرا 
في أعمال الدورة ٦٦ للمجلس الرئاسي الدائم لصندوق 
التضامن اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي مبقر 
األمانة العامة للمنظمة في جدة، بوصفها إحدى ٣ منظمات 
إنسانية في العالم اإلســالمي حتظى بعضوية املجلس 
الرئاسي. ناقش االجتماع الذي حضره املدير العام للهيئة 
اخليرية م.بدر الصميــط حزمة من البنود، منها تقرير 
بشأن األنشطة اخلاصة بتنفيذ قرارات الدورة اخلامسة 
والســتني للمجلس، والوضع املالــي احلالي للصندوق، 
ومشــروع املوازنة التقديرية ملشاريع الصندوق للعام 
املالي ٢٠٢٣، ومشــروع املوازنة التقديرية التشــغيلية 

للعامني املاليني ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
وقــال الصميط، على هامش حضــوره االجتماع، إن 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية تولي العمل املشترك 
بني املؤسسات اإلنسانية اإلسالمية اهتماما كبيرا بهدف 
تضافر جهودها ومتكينها من مواجهة التحديات الكبيرة 

التي أفرزتها األزمات اإلنسانية املتوالية.

الصميط لدى مشاركته في أعمال االجتماع

العدد اجلديد من «فنار» يوثق 
اجلهود اإلنسانية للكويت

أصدر مركــز الكويت 
العمل اإلنساني  لتوثيق 
«فنــار» العــدد الـ ١٩ من 
ربــع  «فنــار»  مجلتــه 
السنوية املتخصصة في 
مجــال العمل اإلنســاني 
واخليري عــن اخلدمات 
الصحيــة فــي الكويــت 
والدور اإلنساني لها في 
الرعايــة الصحية  دعــم 
محليا وخارجيا باعتباره 
من أسمى الرساالت التي 

تؤمن بها.
وخصصت املجلة في هذا العدد ملفا رئيســيا يرصد 
كيف بدأت اخلدمات الصحية في الكويت منذ القدم والتي 
كانت بشكل تطوعي من أبناء الكويت، ثم تطورت اخلدمات 
من اجلانــب احلكومي، وأهم اخلدمات الصحية املقدمة، 
واجلوانب اإلنســانية فــي املجال الصحــي التي نفذتها 
حكومة الكويت وشعبها، وجهود القطاعني العام واخلاص 
واملبادرات األهلية وجمعيات النفع العام اخليرية واألهلية 
فــي توفير الرعايــة الصحية داخــل الكويت وخارجها، 

وأهم إجنازاتها.
كما يتضمن العدد مقابلة مع رئيس جمعية صندوق 
إعانة املرضى د.محمد الشرهان، يتحدث فيها عن تاريخ 
تأســيس اجلمعيــة عــام ١٩٧٩ على أيــدي مجموعة من 
األطباء الكويتيني إلعانة املرضى ومساعدتهم، وأهدافها 
ودورها في التنمية الصحية مبفهومها الشــامل جلميع 
شرائح املجتمع، وجهودها اإلنسانية في توفير الرعاية 
الصحيــة للمرضى غيــر املقتدرين ماديا، ومشــاريعها 

اخليرية واإلغاثية لدول العالم.

غالف العدد اجلديد


