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أنا مــن الذين كفــروا بدميوقراطية بلــدي، ال عيباً 
بالدميقراطية وال تصغيراً ببلدي. وحتى أوضح أكثر، أرى 
الكويت فتاة جميلة جدا بكل املواصفات، وتتزين بالذهب 
واألملاس، لكنها ترتدي من أغلى ثياب الرجال «دشداشه 
وشماغ وعقال وبشت»، فهذه التركيبة ال متتزج ببعضها 

إال إذا فصلت بينها.
نعم عندنا مبنى جميل ملجلس األمة، ودستور أجمل، 
ولكن الروح واحملتوى ال يشبهان الكويت وأهلها الطيبني، 
لم نكن نعرف التصنيف القبلي وال العرقي وال الطائفي 
وال التفرقة أصال، لكن الذي أنبت هذه الشجرة امللعونة هو 
االنتخابات وأساليبها السلبية، ونتائجها العجيبة، أصبح 
مجلس األمة يتيما -فقد أمه- وتبرأ منه خاله وعمه، أصبح 
مجلســا ال هوية له، ال يشبهنا.. اختلطت فيه السلطتان، 
وكأنه بورصة أسهم تباع فيه وتشترى، ترتفع األصوات، 
وتتطاير الِعقل، وتستباح األلفاظ، لو يعلم من أرسى دعائم 
الدميوقراطية ما وصلنا له من فشل، لفكر ألف مرة قبل 
إدخالــه على حياتنا، إن مضاره اجلانبية أكثر من فوائدة 
فقد عّمق التفرقة، وقامت رؤوس لم تكن رؤوسا، ال حتترم 
تاريخنا، وال مقامات رجالنا، ويقال إن هناك من الناخبني 
من ال يحق لهم االنتخاب، لذلك نحن بحاجة إلى وقفة مع 
النفس، ومراجعة ودراســة هذا النهج الدميوقراطي الذي 
تشــوه وانحرف، وأثر على مسيرتنا التنموية فأصبحنا 
في مؤخرة الدول، ونحن ندعي التحضر والتمدن بوجود 
مبنيني ملجلس األمة والبلدي، كديكور وشكل، أما ما ينفع 

الناس فقد ذهب هباء منذ ٥٠ عاما.
إن نهضة الكويت ومنوها السريع بدأ في اخلمسينيات 
قبل مجلس األمة، كان شعب الكويت يترقب قرارات «مجلس 
اإلنشاء» اإلبداعية، وكأننا ننتظر نتائج االمتحانات، من شدة 
الرغبة ملعرفة القرارات العجيبة، فظهرت املناطق والشوارع 
واملشاريع املفيدة، والذي حتول فيما بعد باملجلس البلدي. 
ذهبنا باألمس القريب وانتخبنا أعضاء جددا للمجلس 
البلدي، ذهبنا لنؤدي واجبنــا الوطني فقط، دون رغبة 
حقيقية بأمل قادم أو تفاؤل، فقد ذهب بريق البلدي، وفقد 
أسنانه، ومات اإلبداع فيه، في نظري أصبح غرفة مثل أي 
غرفة في الكويت ليست فيها منافع للناس، رمبا كما قال 

سبحانه (ولي فيها مآرب أخرى).
في يوم االنتخاب شــعرت بأن الروح الوطنية ليست 
بعافيتها، وكأن الناخبني مرغمــون دون رغبة، والدليل 

تدني نسبة احلضور.
لو قارنــا الكويت بدول اخلليج التي تتنافس بالتنمية 
والتقدم احلضاري الشــامل لوجدنــا أن املعوق الوحيد 
املوجود عندنا وليس عندهم هو ما يسمى بالدميوقراطية 
واالنتخابات، وهي ما تتحجــج بها احلكومة بأن النواب 

يعطلون التنمية.
البد من وقفة مع النفس ومراجعة األحداث والنتائج، 

وحتديد املسؤوليات والتشدد في احملاسبة.
الشعب الكويتي بحاجة جلرعة منشطة تعيد فيه التفاؤل 
واألمل، والنشاط الذهني لإلبداع واملنافسة. هذه ليست 

كويتنا التي نعرفها لقد اختلطت فيها كل املتناقضات.
اللهم نقنا من الشــوائب كما ينقى الثوب األبيض من 

الدنس.

سنتحدث اليوم عن تأثير مرض السكري على العني، 
وســنجيب من خالل املقال عن عدة أسئلة قد تتبادر إلى 
ذهن القارئ الكرمي مثل عالقة «السكري» بأمراض العيون، 

وكيف يؤثر؟ وكيف يتطور التأثير؟
مرض الســكري من أخطر األمراض التي تؤثر على 
شــبكية العني، ولذا فإن النصيحــة األولى التي أوجهها 
ملريض السكري هي ضرورة مراجعة الطبيب كل ٦ أشهر 
لفحص الشبكية، ألن إهمال هذا الفحص يسبب النزيف 

في شبكية العني.
وشبكية العني هي الطبقة املبطنة للعني، ووظيفتها هي 
اإلحساس بالضوء القادم للعني، أوعية دموية دقيقة سهلة 
التلف، ولذا فإن ارتفاع سكر الدم لفترة طويلة ميكن أن 

يتسبب في أذية هذه األوعية، ومن ثم العني.
في البداية ال يشتكي املريض من أي فقد للرؤية، رغم 
تواجد التغيرات في العني، ولهذا السبب يجب فحص العني 
دوريا ملرضى السكري، حتى في ظل عدم وجود أعراض.

ولكن يبقى الســؤال املهم كيــف يتطور تأثير مرض 
السكري على العني؟

ونقول إنه عند انسداد األوعية الدموية املوجودة في 
العني، تنمو أخرى بديلة إال أنها ضعيفة وسهلة التمزق، 
ولذلك يرشح الدم منها إلى السائل الزجاجي بالعني، وهذا 
الدم مينع وصول الضوء إلى الشبكية، وقد يظهر من هذا 
اخللل بعض األعراض منها: انتشار بقع طافية في العينني، 

والشعور بعتمة أثناء النظر في منطقة محددة.
أما األمراض التي قد يســببها تأثير مرض السكري 
على العني فمنها اعتالل الشبكية، وهو من أكثر األمراض 
انتشارا بسبب تأثير مرض الســكري على العني، كذلك 
انفصال الشبكية وهي حالة تتحرك فيها طبقة من أنسجة 
الشبكية من مكانها، وذلك يؤدي إلى انفصال خاليا الشبكية 
عن األوعية الدموية مما يؤدي إلى عدم وصول األكسجني 
والغذاء إلى الشبكية، وهي حالة خطيرة إذا تطورت قد تؤدي 
إلى العمى، كذلك فإن من األمراض التي يسببها السكري 

النزف الزجاجي، والساد ومرض الزرق.
وتظهر عدة أعراض من خاللهــا ميكن التعرف على 
بدء تأثير السكري على العني، ومنها: الرؤية املزدوجة أو 
املشوشــة، كذلك رؤية أضواء المعة، كذلك فإن األلم عند 
الضغط على إحدى العينني أو كلتيهما هو دليل على بدء 

تأثير السكري على العينني.
والنصيحة التي نكررها ملرضى السكري هي ضرورة 
مراجعة الطبيب بصفة دورية واتباع إرشاداته وتعليماته 

بهذا اخلصوص.

بالدين يسمو املرء للعلياء   
 وينال ما يرجو من النعماء
 مبثل هذه الكلمات كان يربي الداعية 
واملربي الفاضل الشيخ أحمد القطان أبناءه 

وبناته نشء الكويت.
أمست الكويت يوم أمس األول على 
خبر وفاة خطيب منبر الدفاع عن املسجد 
األقصى الشيخ أحمد القطان الذي كرس 
خطبه ومنبر اجلمعة للدفاع عن قضية 

املسلمني األولى.
الداعية الــذي كانت تشــهد املنابر 
خلطبه التي تصدح باحلق نصرة للقضايا 
للعمل ونفض غبار  اإلســالمية، دافعة 
الكسل، وداعية إلى مكارم األخالق، مليئة 

باحلكم والشعر والقول الطيب.
ذلك اخلطيب الذي مازالت تتداول خطبه 
على مر الســنني، ألنها خاطبت العقول 

والمست القلوب فتأثر بها اإلنسان.
جــال العديــد مــن دول العالم إبان 
الغزو العراقي الغاشم مخاطبا للشعوب 
اإلســالمية، وداعيا إياهم لنصرة احلق 
ونصرة القضية الكويتية والسعي لتشكيل 
ضغط عاملي ضد العدو العراقي احملتل.

الشــيخ أحمد القطان لم يكن واعظا 
دينيا فحسب، بل كان داعية وقدوة في 

املبادرة والعطاء.
آخر لقاء جمعني به في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠ في حملة لتنظيف البر شمال الكويت، 
كان مشاركا وداعيا للشباب إلى املساهمة 

في تنظيف البر من املخلفات.
ترجل فارس املنابر الشــيخ أحمد 
القطان وأصبح اليوم من أهل املقابر، فال 
ينتظر منا إال الدعاء له بالرحمة واملغفرة 
واجلنة سكنا له.. وألهله وللكويت واألمة 
اإلسالمية الصبر والسلوان على فقد 

هذا العالم اجلليل.

شهدت منابر مساجد الكويت العديد من 
اخلطباء واملشايخ، ولكن بال شك أن أبرزهم 
وأشهرهم هو املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
أحمد القطان «بوعبداهللا»، حيث ال ميكن 
أن تنســى وقفاتهم الصادقة والصارمة 

على املنابر.
كانت له صوالت وجوالت في ميدان 
الدعوة، ســاهم في اســتقامة وإصالح 
الكثيرين من خالل نصائحه الدعوية عبر 
املكتوبة والصوتية وغيرها  اإلصدارات 

من الوسائل.
وعند اجللوس معه تشعر بأن الوقت 
توقف فال تشعر مبضي الدقائق والساعات، 
فكان طيب املعشر واملقام واملقال، ممن 

ال متل صحبته وحديثه.
اسألوا أهل الصمود في الكويت أثناء 
الغزو العراقي عن خطبه التي كانت تسهم 

في تثبيت النفوس والصبر والصمود.
واذكروا له ذهابه إلى العديد من الدول 
في تلــك الفترة إليصال معاناة وقضية 
الكويت في العالم اإلسالمي بذلك الزمن 

العصيب.
رحل عنــا خطيب الصحوة املباركة، 
والصوت العالي في احملافظة على احلق 
والفضيلة في مواجهة التغريب واالنفالت 

واالنحالل األخالقي.
ورحل عنا الرجل الشجاع املقدام الذي 
لم يكن يخشى في اهللا لومة الئم، ودافع 
عن الدين وأهله، في وقت نرى القابض 

على دينه كالقابض على اجلمر.
رحل عنــا فارس منبــر الدفاع عن 
املســجد األقصى الذي ساهم في إعادة 
إحياء القضية من زاوية شرعية وإسالمية 

وكشف مخططات الصهاينة واتباعهم.
رحل عنا الغيــور على العقيدة الذي 
لم يقبل بأن ينتقص من الفكر والدين، 
والذي سّخر حياته في الدعوة اإلسالمية 

الوسطية بال تعصب وغلو.
رحل عنا الداعية الرباني تاركا ميراثا 
عامرا وزاخرا بكل ما هو مفيد ومصلح 
للمجتمع واألمة التي كانت همه وما يهمه.

فقدنا الكثير برحيلك يا أبا عبداهللا.. 
أسأل اهللا الرحمة واملغفرة لفضيلة الشيخ 
أحمد القطان، وأن يسكنه فسيح جنانه 
ويحســن نزله ويكرمه ويرفع منزلته، 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وخالص 

العزاء ألهل الكويت واألمة اإلسالمية.

بعده العيد.. عيدك مبارك.. تكفه 
أبوس سماعتك ال تنظرني لي عيد 

األضحى..
املسؤول: خلك «عاجل» ووخر 
عــن ســماعتي.. الوضع احلني 
«العاجــل» من األمور  تصريف 
وحسب ما فهمت أن وضعك مو 
«عاجل» بعدين اليوم غبار.. واحنا 
بالغبــار نوصيك يا مواطن تقعد 
بالبيت ال تسوي زحمة بالشارع 

الن الرؤية معدومة.
الرؤية معدومة.. من  املواطن: 
زمان سعادة املســؤول معدومة 

الرؤية.. مو واقفة على الغبار.
املســؤول: طوط.. طوط … 

طوط.
املواطن: ألو.. شنو طوط طوط.. 
ال يكون حاشه «جدري القردة».. 

ترى سواد وجه!

الطفل وترغبه باملشاهدة واملتعة ذلك 
هو مسرح الطفل «الترغيب وليس 
الترهيب» والــذي يفتقده البعض 
عندما يقوم مبلء املسرح بالدخان 
اخلانق ويعرض الشخصيات املرعبة 

التي تخيف الطفل.
وقفــة مع مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي، عندما يســمحون 
ألطفالنا وأخص الفئة العمرية «٢ - 
٤» بالدخول للمركز ليروا بأعينهم 
الكويت  بأن  ويغرس في نفوسهم 
منارة الثقافة اخلليجية وأن الكويت 
متتلك مســارح وقاعــات مجهزة 
للعروض املسرحية وأن الدولة حتترم 
آدميتهم وأن املسرح له مكانه وليس 
مكانه النوادي وقاعات األفراح ذلك 
هو االرتقاء باإلنسان وثقافته وهذا 
هو مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.

٭ مســك اخلتام: كل الشــكر جلميع 
املســؤولني في مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي على ما يقدمونه وأخص 
 «Dear Zoo» بالشكر في ذلك العرض
موظفي املركز وما قاموا به من تنظيم 

واستقبال لبراعم كويت املستقبل.

في قلوبكم»، عرف محبا مدافعا 
عن وطنه، وكان قد تعرض حملاولة 
اغتيال لكن اهللا أجناه منها بترتيبه 

وحفظه.
ترك الراحل أحمد القطان مؤلفات 
إسالمية واعظة تعتبر من السالسل 
الدينية التثقيفية للشباب املسلم، 
عالج رحمه اهللا فيها قضايا مجتمعية 
وأخالقية محتواها النصائح والدليل 
الى الطريق القومي، ضمنها عالقة 
الفرد مع اهللا سبحانه وتعالى، لقد 
رحل عنا الشيخ أحمد القطان بعد أن 
وافته املنية يوم االثنني ٢٣ من مايو 
٢٠٢٢، تاركا أثرا وذكرى في نفوس 
من عاشوا حوله وسمعوا حديثه 
وأخذوا بوعظه الديني واألخالقي، 

وأنا واحد منهم.
رحم اهللا شيخي أحمد القطان 
الكويت واخلليج  الدعاة في  أبرز 
والعالم اإلسالمي.. إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.

بقوة حتى أن وزارة األوقاف الكويتية 
أوقفت عن اخلطابة أكثر من مرة خاصة 
عندما هاجم بعض الرؤساء العرب 
الذين كان لهــم موقف متخاذل مع 
القضية الفلسطينية، ولكنه استمر، 
لقد كانت القضية الفلسطينية عند 
الشيخ أحمد القطان حياة وأمال وقناعة 
مطلقة، وتوفي الشيخ القطان - رحمه 
اهللا - وبقيت القضية التي عمل على 
إحيائها واستمراريتها ليس في الكويت 
فقط، بل في العالم اإلسالمي وليس 
جليل بل أجيال خلفها أجيال تابعته 
وتأثرت به وتبنــت رؤيته في هذه 

القضية.
رحل صاحب منبــر الدفاع عن 
املسجد األقصى وبقي املسجد األقصى 
وبقي فكر الشــيخ القطان وبقيت 
قضيته األولى وبقي العالم اإلسالمي 
الذي آمن بفكرة القطان مستمرا في 
الدفاع عن املســجد األقصى، لقد 
كان، رحمه اهللا، مدرســة في دفاعه 
عن املسجد واستطاع تخريج أجيال 
تتبنى فكرته، وصدق الكاتب واألديب 
سيد قطب - رحمه اهللا - عندما قال 
«إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع، 
حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها 

الروح وكتبت لها احلياة».

املسؤول:!
املواطن: بعدين دش رمضان.. 
تالي عيد الفطر تالي عيد األضحى 
بعدها املســؤول سافر وملا رجع 
املســؤول تغير وصار مستشار 
وغير رقــم تلفونه، ثــم تغيير 
الوزير.. ووزير ثاني تغير، بعدها 
خلص كورونا ثم صار رمضان 

الطفل وهو مشاركة الطفل «اجلمهور» 
مع العرض املسرحي املقدم له وهذا 
ما حــدث في Dear Zoo عندما كان 
يكشف عن احليوان الذي في صندوق 
ومحاورة «بن وسالي» عن مميزات 
وعيوب احليوان كانوا يطلبون من 
األطفال أن يرددوا معهم الكلمات أو 
يقفــوا للتصفيق أو يقفزوا، وكان 
األطفال يتجاوبون «صورة فنية» 

مبدعة ملسرح الطفل.
وقفة مع الديكور الذي كان بسيطا 
ومتناغمــا بألوانه التي جتذب عني 

كمســلم وعربي، ال ننسى دوره 
إبان الغــزو العراقي على الكويت 
عام ١٩٩٠ ضد الغزو الغاشم، وكان 
حامال الكويت في قلبه ومثاله عندما 
قال للشعب اجلزائري خالل زيارة 
الوفد الشــعبي الكويتي للجزائر 
في ديســمبر ١٩٩٠ يومها تفاعل 
اجلمهور مع كلمته «كما أن اجلزائر 
في قلوبنا فليكن شــعب الكويت 

مســجده (منبر الدفاع عن املسجد 
األقصى) واســتمر في الدفاع عن 
القضية الفلســطينية واملســجد 
األقصى، وعندما جاء الغزو العراقي 
للكويت وتخاذلــت بعض الفصائل 
الفلسطينية وأيدت الغزو كانت ردة 
الفعل من الشعب الكويتي ضد القضية 
الفلسطينية، ولكنه، رحمه اهللا، يفرق 
بني موقف السياسيني ضد الكويت 
وقضية القدس واألقصى وفلسطني 
كواجب شرعي يتحمله كل املسلمني 
في الدافع عنه، واستمر في اخلطابة 

ولم يتوقف ولم يتحول موقفه.
وعندما مت توقيع اتفاق «أوسلو» 
وأصبح التخاذل العربي ضد القضية 
واضحا هاجم االتفاقية وكل من أيدها 

للدخول، وأنا أنطر بارك اهللا فيك، 
بعدين..

املسؤول: حلظة أخوي وقف! 
شنو انت بتقص لي قصة حياتك.. 
خل أييــب بوبكــورن وبنك إذا 

بتطول.. شاطلب لك معاي؟ 
املواطن: بس أبي توقيع املسؤول 

وصورة من الكتاب..

دعوتهما للحديقة وعرض احليوانات 
عليهما من خالل طريقة الصندوق 
الذي يحمل كل مرة حيوانا يختلف 
عن آخر، وعند الكشف عليه يقوم 
«بن وســالي» باحلديث من خالل 
احلوار بينهما بالكشف عن مميزات 
وعيوب ذلك احليوان بطريقة مبسطة 
ومفردات محببة ولغة منغمة ليقدر 
أن يستوعبها الطفل ويتجاوب معها، 
ذلك هو مسرح الطفل الذي يفتقده 

الكثير من مخرجينا ومؤلفينا.
وقفة مع اجلوهر وأسس مسرح 

وقفة املؤمن املدافع عن حقوق األمة 
اإلسالمية، وموقفه من االحتالل 
اإلســرائيلي ألرض املقدس التي 
ذكرها اهللا في القرآن الكرمي، وكان 
صاحب عقيدة حقة صافية مدافعا 
عن املسلمني في كل مكان ومنها 
البوسنة والهرسك، وكذلك متعاطفا 

مع مجازر حماة السورية.
وإن كنت قد ذكرت لقبه اللصيق 

عمره إلى أن توفاه اهللا وقضية القدس 
على لسانه وفي دعائه وفي آماله بأن 

النصر قادم ال محالة.
لعب القطان - رحمه اهللا - دورا 
كبيرا على مستوى العالم اإلسالمي في 
إبقاء هذه القضية في النفوس طوال 
عشرات السنوات، حتى أنه جاء في 
بيان نعى حركة املقاومة اإلسالمية 
حماس للقطــان - رحمه اهللا - أنهم 
كانوا يتداولون أشــرطته في أغلب 
املناطق الفلسطينية، وكانت القوات 
الصهيونية تقبض على أي شخص 
لديه أي شريط خلطب القطان وتعتبر 

تهمة وجرمية.
منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى، 
أطلق علــى منبر خطبة اجلمعة في 

* «القصة مقتبسة من الواقع… 
قسما باهللا»

املواطن: ألو.. السالم عليكم.
املسؤول: وعليكم السالم.. هال 

أخوي مواطن.
املواطن: أخوي عندي معاملة 
لكم  وأحتــاج تصريح دخــول 

ملتابعتها.
للتذكيــر: املعاملة متعطلة من 
قبل كورونا.. بعدين وقفنا حظر 
جزئي - كلي - جزئي - كلي - اترك 

مسافة والبس كمامة..
ثم يوم ٢٠٢٠/١٠/٢٠ اجللســة 
اخلتامية ملجلس األمة كل شــي 
لــي راجعنا بعد  بيتعطل.. قلت 
األمة.. ثم قلت  انتخابات مجلس 
لي بعــد انتخابات مجلس األمة.. 
ثم بعد انتخابات الرئاســة.. تالي 
اللجان.. باركود ورا باركود  بعد 

«االرتقاء والثقافة» معادلة جدا 
صعبة أن جتمع في آن واحد، ولكن 
عندما تريد جمع االرتقاء مع الثقافة 
ابحث عن مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي. 
ذلك ما وجدناه والمسناه األسبوع 
املاضي عندما قام مركز جابر بتقدمي 
«Dear Zoo» على أحد مســارحه، 
اجلماليات كثيرة واإلشكاليات أكثر 
التي قام بتفكيكها مركز جابر، ليقدم 
احللول من خالل هذا العرض، فئة «٢ 
- ٤» تلك الفئة العمرية التي لألسف 
يتناســاها الكثير من أهل املسرح 
الفئة  العلم بــأن تلك  والدراما مع 

العمرية هي أساس بنية اإلنسان.
Dear Zoo قصــة مــن إحدى 
قصــص Rod Campbell’s، كتبت 
للفئة العمرية «٢ - ٤»، عندما أحيكت 
للعرض املسرحي أحيكت بخيوط 
مبسطة ليســتطيع الطفل من تلك 
الفئة العمرية أن يستوعبها، عرض 
قدم باللغة االجنليزية اختصر أحداثه 
بني شخصيتني «بن وسالي» اللذين 
يبحثان عن حيوان أليف ومن خالل 

غيّب املوت الشيخ أحمد القطان، 
شيخنا الفاضل والكرمي واحلبيب 
الباقي بقلوب محبيه من الشباب 
الكويتي الذين كبروا على سماع 
محاضراته ووعظه. وبهذا املصاب 
اجللل أتقدم بأحر التعازي، سائال 
املولى عز وجل أن يسكنه فسيح 

جناته.
عرفت الشيخ أحمد القطان منذ 
القــرن، وكنت اذهب  ثمانينيات 
لالستماع إلى محاضراته وأحاديثه 
في عدة مساجد تنقل الراحل كداعية 
مسلم يدرس بعلمه الذي نقله حملبيه 
من املؤمنني والصاحلني من أبناء 
الكويت، ولم أبتعد عن متابعة أحوال 
شــيخنا أحمد القطان ولم يتغير 
إعجابي بآرائــه وأفكاره الوطنية 

والقومية العربية واإلسالمية.
وعــن مواقفه.. فمن ذلك لقبه 
اللصيق به «خطيب منبر الدفاع عن 
األقصى» الذي يحمل في مضامينه 

«بالنباطــة واملقــالع حطم بني 
قينقــاع.. خيبر خيبر يا يهود جند 
محمد سيعود».. بهذه العبارات كان 
الشــيخ أحمد القطان - رحمه اهللا - 
يهتف من على منبر صالة اجلمعة 
وهو يحمل بيده حجراً، وذلك خالل 
االنتفاضة الفلسطينية األولى والتي 
ابتدأت عــام ١٩٨٧ والتي ســميت 
بانتفاضة أطفال احلجارة كان يفخر 
بهذا احلجر، ويقول هذا حجر قذفه 
طفل وشــج به رأس جندي يهودي 

أهدي لي من أرض اإلسراء.
كانــت هناك توأمة بني الشــيخ 
القطان، رحمه اهللا، وكانت «القدس» 
قضيته األولى في خطبه ودروسه 
ومحاضراته حتى في أحاديثه العادية 
ومجالسه اخلاصة، لقد استطاع القطان 
أن يحيي القضية في نفوس الناس 
وإشعال احلماس لها وعزز مشاعر 
املســلمني جتاهها وان القدس دين 
وعقيدة وليست مجرد قضية عادية أو 
ملف سياسي يتداول بأروقة اجلامعة 
العربيــة واألمم املتحدة كأي قضية 
أخرى، لقد استطاع أن يلهب حماس 
الشباب في تبني هذه القضية وتعزيز 
إســالميتها وأن أمل حتريرها قادم 
كطلوع الشمس وعلى طول سنوات 

ملن يهمه األمر

انتخبنا
دون رغبة.. 

وأكملنا الديكور
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

رأي طبي

إضاءات طبية
في صحة العيون (٨)

د.يوسف الظفيري ـ استشاري طب وجراحة العيون

محلك سر

من يبحث عن 
االرتقاء.. فليبحث 

عن مركز جابر
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

سلطنة حرف

رحم اهللا شيخي 
أحمد القطان

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

أفكار

ترّجل فارس 
الدفاع عن 

املسجد األقصى
مرزوق فليج احلربي

الغمندة

خلك عاجل في 
تصريف األمور..!
Malmoasharji@gmail.com مزيد املعوشرجي


