
آراء
االربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢

08

«النواف».. 
ومرحلة مهمة

بالغات

m.alaloush@alanba.com.kw
مشاري محمد املطيري

اليزال في عاملنا رجال رفعوا رايات الفكر اإلستراتيجي 
وحتملوا في سبيله كثيرا من اآلالم الصحية من أجل بسط 
وتطوير املفاهيم وفق إستراتيجيات حديثة، لتكون السبيل 
األمثل واألجمل لبلوغ األهداف والوصول إلى أسمى الغايات، 
ومن هؤالء الرجال رئيس األركان العامة للجيش األســبق 
الفريق الركن عبدالرحمن محمد العثمان، رحمه اهللا تعالى، 
الذي له اليد الطولى في غرس إستراتيجية املفاهيم العلمية 
والتنظيمية املعاصرة وبيان مدى مالءمتها مع الظروف احلالية 
واملستقبلية للقوات املسلحة، فأصبح أسطورة عسكرية حتكى 
إلى يومنا هذا، ومــن الطبيعي أن رجال في قامة «العثمان» 

يشار إليه بالبنان على املستوى اإلقليمي والدولي. 
التحق «العثمان» بالكلية العسكرية عام ١٩٧٣ ضمن الدفعة 
السادســة وتخرج في عام ١٩٧٥ وتقلد مناصب عديدة منها 
آمر لواء الســور اآللي/٢٦ ومدير العمليات احلربية وملحق 
عسكري في باريس ومعلم في كلية القيادة واألركان في اململكة 
العربية الســعودية ومعاون لرئيس األركان لهيئة العمليات 
واخلطط، وعمل نائبا لرئيس األركان العامة ورئيس األركان 
العامة للجيش، وظهرت عليه بوادر الذكاء والفطنة والقيادة 
منذ مرحلته األولى، فكان متفوقا على زمالئه الدارسني في 
جميع دوراته «باملركز األول»، وقد كوفئ بترقية استثنائية 
من قبل املغفور له الشيخ جابر األحمد أمير الكويت األسبق، 
رحمه اهللا، عند اجتيازه الدورة التأسيسية األولى للمغاوير 

عام ١٩٧٦ وحصوله على املركز األول.
وذكر رفيق دربه رئيس األركان العامة للجيش الســابق 
الفريق أول متقاعد محمد خالد اخلضر أن الفريق «العثمان» 
كان متميزا في جميع دوراته التدريبية، وقد حصل على مركز 
متقدم في كلية القيادة واألركان في الواليات املتحدة من أصل 
٩٠٠ طالب، وهذا املركز عاملي ال يستهان به، وكان من ضمن 
منهاج الدورة إدارة معضلة في حتريك قوة عســكرية إلى 
الشــرق األوسط، وقد قسمت لهذه املعضلة إلى ٣ مجاميع، 
فأدار«العثمان» مجموعته بعبقرية فذة حتى وصل إلى الهدف 
بتفوق وبأقل اخلسائر، وبذلك يعتبر هذا جناحا عامليا حققه 
الفريق «العثمان»، وتاريخنا العسكري يقف له مبهورا في 
ذكائه ودهائه وهو احملور الرئيسي الذي يلتف حوله القادة. 
برز «العثمان» كقائد ومقاتل شرس سريع البديهة وحسن 
التصرف أثناء الغزو العراقي، حيث كان أحد رجال املقاومة 
في منطقة اخلالدية ومخططا لها، فوضع إســتراتيجيته في 
تقوية اجلبهة الداخلية وتأمني املنطقة حتى غادر البالد بتاريخ 
١٠ نوفمبر ١٩٩٠ متجها إلى اململكة العربية الســعودية عن 
طريق العراق إلى سوريا حتى وصل إلى الرياض في شهر 
ديسمبر ١٩٩٠ فالتحق في العمليات املشتركة فكان مساعدا 

لرئيس العمليات املشتركة.
كانت حياة «العثمان» مليئــة باألحداث، وكفاءته العالية 
أهلته لوضع بصمة بالفكر اإلستراتيجي املعاصر من خالل 
أسس ومفاهيم على املســتويني اإلستراتيجي والعملياتي، 
فرسم خطة اإلعداد للجيش بعد التحرير مع قوى التحالف، 
ووضع خطة إستراتيجية وعملياتية للجيش في أزمة أكتوبر 
١٩٩٤ مع العراق، وأدار عمليات اجليش في الهجوم األميركي 
على العراق ٢٠٠٣، وكان أحد املخططني في إعداد مشــروع 
درع اجلزيرة عام ٢٠١٣، حيث شاهد «العثمان» ثمرة جناح 
املشروع أثناء حركة االنفتاح للقوات والتي كانت وفق اخلطة 
املرسومة واملوقوتة وهو محلقا بالطيران العامودي مستطلعا 
لها ومتنى لو صور هذا احلدث، فقال كلمته املشهورة «هذا 

العمل لن يتكرر».
وكان لكاتب هذه املقالة موقف جميل ال ينسى مع «العثمان» 
عندما كتبت سيناريو مجرى األحداث ملشروع درع اجلزيرة 
٢٠١٣ كي أعلق عليه، اطلع عليه «العثمان» وقال هذا أسلوب 
عسكري «صرف» مبعنى ال توجد به أخطاء، فسأل عن كاتبه؟ 
فأجابه الفريق الركن بدر حجي املزين، رحمه اهللا، إنه املقدم 

الركن مساعد احلمدان فنظر لي بابتسامة وإعجاب. 
وفي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤ ترجل «العثمان» عن صهوة جواده 
بعد مســيرة حافلة باإلجنازات، فكان صاحب جتربة فريدة 
وفكر إســتراتيجي متميز جمع ما بني املدرســتني القدمية 
واحلديثة، وحظي بكفــاءة قيادية بقيت بعيدة عن النقد أو 
التجريح، فساهم فكره باألثر األكبر في البناء ومهد طريقا 
منيرا للكثير، فكسب مجدا عظيما لن ميحوه التاريخ مهما 

حدث ومهما جرى.. ودمتم ودام الوطن.

سنتحدث اليوم عزيزي القارئ عن عملية جراحة املياه 
البيضاء، ونستطيع القول إن أغلب حاالت املياه البيضاء تعود 
إلى التقدم بالعمر أو ما يسمى «مرض الساد الشيخوخي»، 
أما باقي األسباب فترتبط مبسببات أخرى مثل السكري، أو 

إصابات العدسة، أو تأثيرات األشعة.
ال يوجد حل غير اجلراحــة لعالج املياه البيضاء، وتبدأ 
العمليــة بالتخدير املوضعي إال فــي بعض احلاالت التي ال 

يصلح معها إال التخدير الكامل كاألطفال.
وتبدأ عادة بشكوى املريض من عدم وضوح الرؤية، أو 
اضطرابات في الرؤية، أو هاالت قد تصل إلى منعه من القيادة، 
أو من أداء واجباته اليومية فيلجأ املريض إلى الطبيب، وخالل 
الفحص اإلكلينيكي يتبني للطبيب أن املريض يعاني من املياه 

البيضاء، وعادة ما حتدث هذه احلالة بعد سن اخلمسني.
واملياه البيضاء اليوم اختلفت عملياتها عن السابق، ففي 
السابق كان الطبيب ينتظر حتى يصبح املاء األبيض صلبا 
جدا إلخراجه كتلة واحدة، أما اآلن، وفي ظل التقنيات احلديثة، 
فمن املمكن إجراء العملية داخل العني عن طريق فتحة صغيرة، 
وجتــرى العملية حتت تخدير موضعــي، ويتم تفتيت املاء 
األبيض بالسونار أو الليزر، وسحبه عن طريق فتحة صغيرة.
والعمليــة في ظل وجود التقنيــات احلديثة، واخلبرات 
الطبية أصبحت ســهلة جدا، حتى أنها أصبحت أكثر عملية 

جترى على مستوى العالم.
وهي تبدأ بإجراء قياسات العدسة اخلاصة باملريض، ثم يتم 
إجراء العملية في يوم واحد، ويخرج املريض بعد ساعة واحدة.
أما عن نســبة جناحها فهي ٩٨٪، ومن املمكن بعد إجراء 
العملية زراعة العدسات التي تغني املريض عن ارتداء النظارة 

الطبية، ويعتمد هذا على قرار املريض والطبيب معا.
وقبل العملية يتم إعطاء املريض قطرات خاصة لتوسيع 
حدقة العني، وقطرات ملنع االلتهابــات، وبعدها يتم تخدير 
العني وتعقيمها ثم يبدأ الطبيب بإجراء العملية، وبعد العملية 
يتم تغطية العني باستخدام مراهم مضادات حيوية، ثم تغطى 
العني ملدة تتراوح من ٤: ٢٤ ســاعة، ثم يســتخدم املريض 
بعض العالجات التي تقلل من حدوث االلتهابات، وذلك ملدة 
أسبوعني بعد العملية، وعادة ما تتحسن الرؤية خالل أسبوع 

بعد إجراء العملية.

تلقــى الشــعب الكويتي 
املرسوم األميري بتعيني الشيخ 
أحمد النواف رئيسا للوزراء، 
الترحاب،  بالكثير من مظاهر 
مؤكدين أن ذلــك القرار يعد 
املناســب لتلــك املرحلة وأن 
رئيــس الــوزراء اجلديد هو 

الرجل األنسب.
النواف بات  الشيخ أحمد 
أيقونة في التفاني في العمل، 
قد ظهرت مجهودته جلية خالل 
له  املاضية حيث شهد  الفترة 
أبناء الكويت باليقظة واملهارة 
امللف األمني، ونال  إدارة  في 
على ذلك قسطا كبيرا من احملبة 
في القلوب، واالحترام الكبير 
بني صفوف الشعب، والتفافا 
جماهيريا لم يكن نتاج نفاق أو 
رياء بل هو نتاج تقدير واحترام 

ملا حققه من إجنازات.
وقــد ســجل التاريخ في 
صفحاته كلمات ســامية طاملا 
حــرص علــى حتقيقها والة 
أمورنا، فسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، قال في خطابه 
األخير ما يدلل على أن إرادة 
الشــعب عند صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، ليست بالشيء الذي 
يتم جتاهله، وإمنا حتظى بكل 
تقديــر وعناية، كما ذكر ولي 
العهد أنه «ملا كان الشعب هو 
مرتكز غايتنا األولى واألخيرة 
وأنه صاحب الكلمة املسموعة 
في تقرير مصيره وحتقيق كل 
ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة 
شأنه فقد رأينا أن اخلروج من 
السياسي احلالي بكل  املشهد 
ما فيــه من عدم توافق وعدم 
تعاون واختالفات وصراعات 
وتغليب املصالح الشــخصية 
وعدم قبــول البعض للبعض 
اآلخر وممارسات وتصرفات 

تهدد الوحدة الوطنية».
واليوم نحــن على أعتاب 
مرحلة مهمة وفاصلة في تاريخ 
السياسة الكويتية، كتبها الشعب 
مبلء إرادته ساعيا لنجاة كويتنا 
ممــا حلق بها في الســنوات 
البعض  املاضية، بعدما حاول 
نشر الفساد وقتل كل ما هو 
جميل علــى أرضنا، ضاربني 
عرض احلائط مبصلحة الوطن 
والشعب واألجيال القادمة، وقد 
الشيخ أحمد  جاء قرار تعيني 
الترحاب كاملطر  النواف محل 
يأتي بعد ســنوات من  الذي 

الصدام بني السلطتني.
واآلن علــى الشــعب أن 
يختار إكمال ما بدأه، عليه أن 
يستكمل مسيرة اإلصالح وأن 
يعاهد نفسه على أال يرضى 
إال باألفضــل وأن يجعــل 
عالقتــه بوطنه تغلفها األمانة 
والصدق في االختيار ســواء 
في االنتخابات أو األشخاص.

٭ «مسج»: «في االنتخابات القادمة 
أحسنوا االختيار يحسن غيركم 

أداء األمانة».

أعمال وزاراته حتى تقوم كل وزارة بتقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطنني وعدم التقاعس.. 
إن املراقبة من قبل املسؤولني على العاملني 
بوزارات الدولة مهمة جدا، للقضاء على 
التقاعس واإلهمال من قبل بعض العاملني 
في الدولة. إن التجربة الســابقة للشيخ 
أحمد النــواف وكفاءته جتعلنا نأمل أن 
يسعى الشيخ أحمد النواف لتحسني كل 

خدمات الدولة.
وحتية لرئيس الوزراء اجلديد الشيخ 
أحمد النواف فهو على كفاءة عالية وخبرة، 
ونرجو من املولى القدير أن يوفقه في تقومي 
العمل احلكومي لتقدمي أفضل اخلدمات 

للمواطنني.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه: «لدي يقني 
راسخ بحرصكم على جتسيد التعاون البناء 
والعمل كفريق واحد متآزرين.. متكاتفني».

واهللا املوفق.

النواف بتوجيه وزاراته ألن يســهم كل 
وزير بتطوير خدمات وزارته لتســهيل 
وإجناز املشاريع التنموية التي يحاولون 
من خاللها حتسني أداء كل وزارة، وإنه 
ســيكون حريصا على أن تعمل وزاراته 

لتحسني خدمات املواطنني.
ونأمل أن يكرس عمله ووقته ملراقبة 

بخدمة املواطنــني والوافدين، وتطلعهم 
هذا قائم على خبرة سابقة للشيخ أحمد 
فــي تعامله مع املواطنني من خالل عمله 

بوزارة الداخلية.
ال شــك أن اختيار الشيخ أحمد لهذا 
املنصــب جاء في محله ويتماشــى مع 
تطلعات الناس بأن يســهم الشيخ أحمد 

اختيار الشــيخ أحمد النواف رئيسا 
للــوزراء لم يأت من فــراغ، بل ألنه ذو 
كفاءة وخبرة، فقد تولى عدة مسؤوليات 
حكومية وأغلبها بوزارة الداخلية، حيث 
تدرج في عدة مناصب من مدير إدارة إلى 
وكيل مساعد كذلك، وكان أن دخل املجال 
الرياضي ومنها رئيس االحتاد الرياضي 
للشرطة، وقبلها كان العبا وعضوا بالنادي 

العربي.
الشيخ أحمد النواف مترس وأصبح ذا 
كفاءة عالية في املناصب التي توالها، وهو 
مثال للخلق الرفيع حريص على متابعة 
وحل مشاكل املواطنني، ومشهود له بأنه 
يحاول دائما إرضــاء املواطنني وإجناز 
معامالتهم بالسرعة الالزمة، وفي الرياضة 
أيضا يعد مثاال للخلق الرياضي القومي، لذا 
رحب املواطنون بتوليه املنصب، وكلهم 
أمل وتطلع بأن يختار عناصر ذات خبرة 
ليكونوا أعضاء في حكومته، حتى تتميز 
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احلقيقة املعيشــة، األسئلة التي تطرح 
نفسها من تلك املباني ومن األناس الذين 
يحلمون بتواجد تلك املباني منذ أعوام: 
أين وزارات الدولة عن تلك املباني؟ أين 
وزارة التخطيط؟ هل تلك املباني تُرسم 
على الورق وعند التنفيذ تقتصر فقط 
على احللم؟ أيــن دور الرقابة عن تلك 
املباني سواء أكانت أثرية أو مباني حتتاج 
اليها أجهزة الدولة؟ أال يوجد وقت زمني 

إلنهاء أي مشروع؟
٭ مسك اخلتام: قضيتنا ال تنحصر في سوق 
األحمدي ومعهدي الدراسات املوسيقية 
والفنون، إضاءتنا كشمس نورها ينبعث 
كل يوم من الكثير من املباني املنشــأة 
واملتوقف عن ترميمها وإنهاء بنائها، في كل 
صباح نشاهدها ونحلم متى نراها حقيقة.

لم ينته بناء املعهدين!
إذا قمنا بحصر املباني التي ُشيدت منذ 
أكثر من عشرة أعوام، سنجدها «محلك 
سر»! هي ليست نظرة تشاؤمية، بل هي 

بثالثة أعوام، وإلى اآلن «محلك ســر»! 
مســاحة كبيرة حتمل عليها العديد من 
املباني غير املتكاملة، والكل يعلم بوجود 
ذلك املبنى ورغم مرور أكثر من ربع قرن 

 «Social Media» منذ أيــام قامــت
بتسليط الضوء على «سوق األحمدي» 
املهجور والذي أصبح أطالالً لتاريخ الكل 
يعلم عن أهمية وقيمة ذلك السوق في 
تاريخ الكويت ونفوس أهلها، عشرة أعوام 
وذلك الصرح التاريخي كغيره لم ينته، 
إن كان بترميمه أو بنائه، وتبقى النتيجة 

«محلك سر».
«فالشات» اليوم ال تقتصر فقط على 
«سوق األحمدي»، بل قضيتنا اليوم حتمل 
في عباءتها الكثير من املباني املتكدسة 
في بالدنا لم يتــم االنتهاء من ترميمها 
أو إكمال بنائها والسبب: ال يعلمه أحد!

على سبيل املثال ال للحصر: مبنى 
الدراسات املوسيقية والفنون،  معهدي 
أنشئ منذ عام ١٩٨٧، أي قبل الغزو الغاشم 

محلك سر

على أمل

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

املوقف السياسي

أحمد النواف 
كفاءة

عبداحملسن احلسيني

العمالة دون وجود من مينعهم من القيام 
بهذا التصرف املخالف، فهناك كبار في 
السن بحاجة إلى مواقف قريبة من الباب 
الرئيسي للجمعيات، ولكن تصرف هؤالء 
املخالفني منعهم من توافر تلك املوقف.

لذلك بات من الضروري عدم السماح 
ألي مركبة باملبيت في املرافـــق العامة، 
وحترير مخالفات فــــورية ألصحابها 
وفي حال تكرار يتم تغليظ العقوبة عليهم 
بسحب املركبة وإيداعها في مقر حجز 

السيارات.
كذلك احلال ألصحاب الشاحنات الذين 
الفضاء في  بكل جرأة احتلوا األراضي 
مختلف احملافظات، وفي املقابل لم نر أي 
حترك يذكر من قبل اجلهات املختصة رغم 
أن هناك من استغل تلك األراضي لعمل 
ورش صيانة في تلك الســاحات خدمة 
ألصحاب الشاحنات، ومنهم من وجدها 
مكانا إلقامته واملبيت، ومنا إلى املسؤولني.

أخرجه اإلمام أحمد.
فاعلــم أن اهللا تعالــى يحبك، ال كما 
يتصور البعض أن اهللا إذا ابتالك، فمعنى 
ذلك أنك غير مستقيم، أو أنك ظلمت الناس 
وأكلت حقوقهم.. إلخ، بل على العكس متاما، 
إذا أحبك اهللا ابتالك، قال ژ: «إذا أحب 
اهللا قوما ابتالهم، فمن صبر فله الصبر، 
ومن جزع فله اجلزع». وأحيانا يبتليك، 
ألنه يريد أن يســمع صوتك وشكواك، 
فلرمبا شــغلتك الدنيا عن الدعاء، وعن 
الصالة وتالوة القرآن، فيبتليك لترجع إليه 
ولتكثر من دعائه وشكره وحمده وذكره، 
قال ژ: «إن اهللا عز وجل يقول للمالئكة: 
انطلقوا إلى عبدي، فصبوا عليه البالء صبا، 
فيحمد اهللا، فيرجعون فيقولون: يا ربنا، 
صببنا عليه البالء صبا كما أمرتنا، فيقول: 

ارجعوا، فإني أحب أن أسمع صوته».
أو لعل لك عنــد اهللا تعالى منزلة ال 
تبلغها بعملك، فال يزال اهللا تعالى يبتليك 
بحكمته مبا تكره، ويصبرك على ما ابتالك 
به، حتى تبلغ تلك املنزلة، فال تيأس، وال 
جتزع، وكن صابرا محتسبا، وتذكر ما 
قاله أحد الســلف: «لوال مصائب الدنيا، 

لوردنا القيامة مفاليس».

في أماكن مخصصة لرواد تلك األسواق 
وليس للعامة.

الكثير من املواطنني طالبوا بإيصال 
رسالتهم إلى املسؤولني في الدولة، وكذلك 
إلى إدارات اجلمعيــات بأن يجدوا حال 
سريعا لهذه املشكلة، ألنه من غير املعقول 
أن املواقف أصبحت ملكية خاصة لبعض 

لذنوبهم، ومتييزا بني الصادق والكاذب 
منهم، قال اهللا تعالى: (ولنبلونكم بشيء 
من اخلوف واجلوع ونقص من األموال 

واألنفس والثمرات وبشر الصابرين).
وإن ألكمل الناس إميانا أشــدهم 
ابتالء، قال رسول اهللا ژ: «أشد الناس 
بالء األنبياء، ثم الصاحلون، ثم األمثل 
فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، 
فإن كان في دينه صلبا اشتد به بالؤه، 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر 
دينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه 
ميشي على األرض وما عليه خطيئة». 

يجب على املســؤولني فــي املرور 
والبلدية القيام بجولة تفقدية مســائية 
والتأكد بأنفسهم من هذا الوضع حيث 
تكون اجلمعيات شبه فارغة مساء، بينما 
تكون املواقف ممتلئــة ويعود ذلك إلى 
اســتغالل الكثيرين لهذه املواقف دون 
إلى مخالفتهم لألنظمة بوقوفهم  النظر 

الترمذي. هذا، وبخالف أن اهللا سبحانه 
إذا أحب قومــا ابتالهم، فمن رضي فله 
الرضا، ومن سخط فله السخط، ويقدر 
اهللا تعالى االبتالءات على املســلم حلكم 
كثيرة، ومصالح عظيمة، ال يعلمها سواه 
سبحانه، واملسلم جنته في صدره، بإميانه، 
وتقواه، ويقينه باهللا، كما أن اإلنسان أيضا 
يستطيع أن يجد السعادة ولو كان مكبال 
بأمراض الدنيا كلها، فال نعيم يعدل نعيم 

اإلميان باهللا، والرضا بقضائه.
فوقوع البالء على املخلوقني من السنن 
الكونية واختبارا لهم ولصبرهم، ومتحيصا 

هناك ظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير 
في مختلف مناطق الكويت وهي بحاجة 
إلى تدخل عاجل من قبل اجلهات املسؤولة 
في وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة 
للمرور وبلدية الكويت، وهي ســيطرة 
املركبات اخلاصــة على مواقف املرافق 
احلكومية ســواء كانت مواقف مدارس 
أو جمعيات أو مراكز صحية، إضافة إلى 
ساحات الفضاء التي أصبحت مستباحة 

للشاحنات.
املواقف أصبحت محتلة بوضع اليد 
صباحا ومساء من قبل البعض خصوصا 
في اجلمعيات، ما يجعل الكثير من مرتادي 
هذه األسواق ينتظر طويال للحصول على 
مواقف ملركباتهم، علما أن هذه مخصصة 
الذين  العمالة  للزبائن وليس ملركبــات 
يجدون من هذه املواقع مواقف خاصة 
لهم، وكذلك يعتبرها األهالي الذين تكون 

منازلهم قريبة من هذه األماكن.

ال جتزع وتغضب وتتذمر من الرحمن 
سبحانه فقط من أجل فقدك للذة ما من 
ملذات الدنيا وأنــت تعلم علم اليقني أن 
هذه الدنيــا دار ابتالء واختبار! وكل ما 
في هذه الدنيا من نعم، ومتاع، وزخارف، 
وشهوات: ال شيء بالنسبة لنعيم اآلخرة.
فعن أنس بن مالــك ے قال: قال 
رسول اهللا ژ: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار يــوم القيامة فيصبغ في 
النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت 
خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: 
ال واهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا 
في الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة 
في اجلنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت 
بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: 
ال واهللا يــا رب ما مر بي بؤس قط، وال 

رأيت شدة قط».
ثم إن عظم اجلزاء والثواب مع عظم 
البالء، ولو يعلم اإلنسان ما له من ثواب 
وجزاء في حال صبره على البالء، لم يجزع 
أبدا. فعن جابر ے قال: قال رسول اهللا 
ژ: «يــود أهل العافية يوم القيامة حني 
يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم 
كانت قرضت في الدنيا باملقاريض» رواه 

في سياق احلياة

مفاليس!
فاطمة املزيعل

إطاللة

استغالل مواقف 
اجلمعيات 
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