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إضاءات طبية في 
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رأي طبي

د.يوسف الظفيري 
استشاري طب وجراحة العيون

املكان هو ثانوية كيفــان، الزمان هو عام ١٩٩٢، احلدث هو 
حفل تكرمي املتفوقني.

ما زلت أتذكر قرار ناظر املدرسة املعلم الفاضل عبداهللا الصقر 
«رحمة اهللا»، بأن يتم تكرمي جميع الطلبة املتفوقني، سواء كان 

تفوقهم باملعدل التراكمي أو الفصلي.
وأذكر كلماته عندما قال إن تكرمي جميع املتفوقني دون متييز 
بني املعدالت التراكمية والفصلية، ليكون حافزا وتشجيعا لكم 

لبذل املزيد، والذين كنت أحدهم.
فكان قرار ذلك املربي الفاضل من األمور التي تركت أثرا طيبا 
فــي النفس، وكأنه قد بذر بذرة نبتت ومنت وكبرت ثم أثمرت 
ونضجت، وتركت أثرها في النفوس، والدليل هو أنني ما زلت 

أذكرها حتى هذا اليوم رغم مرور ٣٠ عاما.
نعود إلى مدرســة بالط الشهداء للبنني، التي نظمت فعالية 
احتفالية متميزة دعماً للشقيقة قطر في تنظيمها لكأس العالم، 
ثم وصلت أصداء هذه الفعالية إلى أمير دولة قطر سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم، 
فقام سموه بتحميل السفير القطري لدى الكويت رسالة إلدارة 
مدرسة بالط الشــهداء تتضمن دعوة كاملة وشاملة حلضور 

إحدى مباريات كأس العالم.
اآلن تبدأ البصمات الكويتية الفذة بالظهور!

فرغم أن الدعوة وجهت للمدرسة بالكامل بال استثناء، إال أن 
القائمني عليها قرروا حصر الدعوة من تلقاء أنفسهم إلى عدد ١٠٠
شخص فقط منهم ٧٠ طالبا فقط، باإلضافة لـ ٣٠ معلما وإداريا.
كما ظهر أحد اإلداريني املجتهدين القائمني على الفعالية في 
أحد اللقاءات التلفزيونية القطريــة، ليبرر هذا األمر بصعوبة 
الســيطرة على الطلبة أثناء السفر! وقدم اعتذاره لباقي الطلبة 

وأولياء أمورهم.
حســناً.. أعتقد جازما أن ما حدث سيشكل غبنا وجرحا في 
نفوس كل طالب أو مدرس أو إداري أو عامل في تلك املدرســة 
التي وجهت لهم الدعوة األميرية القطرية السامية ولم يتم إشراكه 

في هذه الرحلة.
ولنكن واضحني، أعتقد أن إدارة املدرسة بالغت في احلرص 
بشــكل مفرط، فكان من الواجب زيادة نســبة الطلبة بالنسبة 
لإلشرافيني من املعلمني، ليتمكن أكبر عدد من الطلبة من املشاركة 

واالنضمام إلى زمالئهم.
باختصار، ما حدث في قصة مدرسة بالط الشهداء هو تخبط، 
يكشف لنا أن املال واإلمكانات املادية ليست كل شيء، وليست 
كافية لتحل كل املشــاكل، وال تذلل كل الصعوبات، إمنا احلاجة 

لتطوير املهارات اإلدارية والقيادية.
فلن نتمكن أبدا من السير لألمام ونحن نفتقد املهارات اإلدارية 
والقيادية، وسنفوت الفرصة تلو األخرى، حتى لو كانت ألشياء 

بسيطة مثل تلبية دعوة حلضور مباراة كرة قدم.
عموما علينا أن نعي أن وسوســة املسؤولني وترددهم، هي 
من السمات التي أصبحت دارجة لدينا في الوزارات واألجهزة 
احلكومية، وإدارة مدرســة بالط الشــهداء ليست استثناء من 

هذه القاعدة.
وسيتذكر الطلبة املستبعدون استبعادهم، كما تذكرت قرار 

التكرمي في ثانوية كيفان قبل ٣٠ عاما.
أقدر اجتهادات ومبادرات إدارة مدرسة بالط الشهداء، وأدعو 

لهم بالتوفيق، ولكن في هذا املوضوع قد جانبهم الصواب.
ختاماً، من الواجب شكر دولة قطر وأميرها وحكومتها وشعبها 
على اســتضافة هذا احلدث العاملي، الذي أخرس كل املشككني 

واملتربصني واحلاسدين.

قبــل ظهور التكنولوجيا احلديثــة، كان منع كتاب معني يعني 
كارثة بالنسبة للكاتب، فلن ينشر كتابه، وإن نشر باخلارج، نادرا 
من يستطيع السفر واحلصول عليه، فاجلهد الذي بذله الكاتب في 
الكتابة ســيصبح هباء منثورا، بعد انتشار اإلنترنت أصبح بعض 
الكتاب يتسابقون حتى مينع كتابهم، ألن في ذلك تسويقا مجانيا له، 
ويستطيع الكل شراءه كنسخة إلكترونية عبر اإلنترنت، وسيستغل 
الكاتب هذا املنع بالتسويق له عبر وسائل التواصل، وحتى األشخاص 
الذين ال يقرؤون عادة، سيسعون الى احلصول عليه، من باب كل 
ممنوع مرغوب، حتى أصبح الفكر السائد يقول: إن كنت ترغب في 
نشــر فكرة امنعها، فكم من فكرة غبية انتشرت ألنها منعت، وكم 

من كتاب ورقه أغلى منه انتشر ملجرد منعه. 
في السابق عندما كانت الدولة معزولة عن بعضها، واالحتكاك بني 
مدينة وأخرى محدودا جدا، كان املنع فعليا مينع انتشار الفكرة، لكن 
اآلن سرعة انتقال الفكرة أقل من ثانية عبر اإلنترنت، والفضائيات 
ال تســتطيع أن متنع شيئا، بل بالعكس باملنع تسلط الضوء عليه، 
ثقافة املنع انتهى زمانها، وال شك أن كل زمان له طريقة بالتعاطي 
معه، التعاطي مع الزمن احلالي بالطريقة القدمية لن يأتي بالنتيجة 
املرجوة، وقد تكون النتيجة عكسية، ونشاهد هذه النتيجة العكسية 

بشكل متكرر، لكن دون اتعاظ.
في زمن السرعة أصبحت األفكار الدخيلة على املجتمعات ال تعد 
وال حتصى، لو كل فكرة ســلطنا عليها الضوء مبنعها، فسنخسر 
الكثير، فاملئات منها متوت قبل أن تنتشر، ألنها ببساطة لم يسلط 
عليها الضوء مبنعها، فيجب أال يتم التعاطي معها إال بعد أن تصبح 
ظاهرة، عندها ميكن وضع احللول املنطقية لها، وآخر هذه احللول 
يكــون املنع، أما التوجه إلى املنع منذ البداية فهو دليل على عقلية 

سطحية، ال حتسن قراءة الواقع.
الطفل الذي تربى على املنع ســيكون غير محصن عن األفكار 
التــي منع عنها، لكن الطفل الذي تربى على نبذ األفكار الســلبية 
وكون لديه خبرة عن ســلبية هذه األفكار ومدى ســوء تأثيرها 
عليه وعلى مجتمعه، لن تســتطيع الفكرة أن تأثر عليه، واملجتمع 
ينطبق عليه نفس الوضــع، إعطاء جرعات فكرية ملواجهة األفكار 
غير املرغوب فيها، أكثر وأفضل جدوى من منعها عنه، فاملجتمعات 
املغلقة أكثر انهزامية ولديها سوء تعاط مع العوملة احلاصلة بالعالم، 
بينما املجتمعات التي لديها جرعات فكرية تستطيع أن تواجه العوملة 

وتفرض أفكارها عليها.
كنت أستغرب كثيرا أن تظهر مذاهب ذات فكر متطرف في دول 
متقدمة دون أن يتم منعهــا، مثل جيم جونز وطائفته التي انتهت 
بأكبر انتحار جماعي في التاريخ راح ضحيته ٩١٣ شخصا، أو طائفة 
أومو بالياباني التي أطلقت الغاز الســام في قطار األنفاق، وكانت 
اإلجابة بأنه لو مت منعها من البداية النتشــرت وأصبح ضحاياها 
أكثر، لكن هذه الدول تعاملت معها بأسلوب احلرب الباردة، بنشر 
التوعية بخطر هذه املذاهب ومن بعد أن يتبني خطرها على املجتمع 

بشكل واضح يتم اجتثاثها. 
قد يكون من أكبر مشاكلنا أن كل مجموعة حتى لو لم يتجاوز 
عددها أصابع اليد، تعتقد أنها املمثل الرسمي للمجتمع، وأنها متثل 
الغالبية العظمى، ونســبة كبيرة منهــم ال ينظر إال حتت أرجلهم، 
ويتعاملون مع املجتمع على أنهم أوصياء عليه، فال يحق ألحد أن 
يخالفهــم، أو يرى ما ال يرون. كل مجموعة متخندقة في أفكارها، 

أقصى طموحها أن متنع أفكار الطرف اآلخر.

أهمية جهاز  ال جدال فــي 
اجلمارك، فهم العني الســاهرة 
والبوابة احلديدية ضد من تسول 
له نفسه تهريب املواد املمنوعة، 
ولعل أهمها «املخدرات» التي تفنن 

أصحابها في كيفية إخفائها. 
لكــن أفراد اجلمــارك هم 
كذلك واجهــة البالد األولى في 
اســتقبال املسافرين من أنحاء 
العالم، واألخيرة في وداعهم، ما 
يؤكد أهمية الرقي احلضاري في 
التعامل الشخصي لرجال ونساء 
اجلمارك مع املســافرين، ألنها 
الصورة األولى أو األخيرة التي 
تبقى في مخيلة الذاكرة التي ال 
تنسى وال تنمحي، وهي عادة 

حديث املسافر ألهله وأحبائه.
أيــام كنت في  قبل بضعة 
املطار بإحدى صاالت القادمني، 
وقد هالنــي ما رأيت من منظر 
مــؤذ جدا في طريقــة تفتيش 
املسافرين اآلسيويني، عبر فتح 
الشنط وتفتيش قطعة قطعة من 
املالبس واحلاجات الشخصية، 
وشق املغلفات بالسكني وشمها، 
وكل ذلك أمام املأل، وأمام أنظار 

الفضوليني! 
ثم يستعجل رجل اجلمارك 
املســافر في مللمــة أغراضه 
للمغادرة! فيخرج هذا املسكني 
مستعجال وبعض زوائد مالبسه 
متدلية من الشنطة التي لم يحكم 
إغالقها، وهو فــي حالة يرثى 
لها من اخلجل، وســط جمهور 

املستقبلني!
روي عن النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم: «إن الرفق ال يكون 
في شيء إال زانه، وال ينزع من 

شيء إال شانه».
ويقول أيضا: «إن اهللا رفيق 
يحب الرفق، ويعطي على الرفق 
ما ال يعطي على العنف، وما ال 

يعطي على ما سواه».

حتدثنا في املقاالت السابقة 
عــن مراحل تطــور جراحات 
العيون، وقلنا إن جراحات العيون 
تطورت تطورا متسارعا بفضل 
التقنيات احلديثة، حتى أصبحت 
عمليات تصحيح اإلبصار من 

العمليات السهلة.
واليوم سوف نتحدث عن 
احلــل اجلراحــي األخير في 
العيون  املتقدمــة في  احلاالت 
أال وهــي زراعة القرنية، حيث 
يتم توفير القرنيات البديلة من 
القرنيــة، حيث تخضع  بنوك 
لفحص معملي لضمان خلوها 
من الڤيروسات، ويجري تقييم 
دقيق لعدد اخلاليا الداخلية بها، 
وبعد عملية زرع القرنية يحتاج 
املريض إلى متابعة طويلة ودقيقة 
ملدة ال تقل عن ١٢ شهرا لضمان 

قبول اجلسم للقرنية.
ومن اجلدير بالذكر في هذا 
املقام أن نشير إلى أن عمليات 
زراعة القرنية قد دخلت طورا 
الـ ٥ الســنوات  جديدا خالل 

األخيرة، مت إدخال تقنية الزراعة 
غيــر النافذة، حيــث تتم فيها 
البديلة  القرنية  زراعة ٩٨٪ من 
مع االحتفاظ بطبقة رقيقة جدا 
من قرنية املريض نفسه لضمان 
قبول اجلسم للقرنية اجلديدة، 

وتقليل معدل الرفض.
إزالة  ويحتاج املريض بعد 
اخليوط التــي تكون عادة بعد 
إلى اســتخدام  ٦: ١٢ شــهرا 
نظارة طبيــة خفيفة، أو إجراء 
ليزر لتصحيح الدرجة املتبقية 
وفقا للحالة، وهنا جتب اإلشارة 
إلى أنــه البد أن تكون توقعات 
املريــض واقعية، مبعنى أنه ال 
ميكن احلصول على قوة إبصار 
٦/٦ كمــا يعتقد البعض، ولكن 
سوف يتحسن باملقارنة مبا كان 
عليه قبل العملية، وفترة النقاهة 
متتد إلى ٣ أشهر، على أن يقلل 
املريض من احلركة واملجهود، 
وفي الكويت - مع األسف - ال 
يوجد حتــى اآلن بنك للعيون، 
ولذلك يتــم جلب القرنيات من 

الواليات املتحدة األميركية.

مطالعتك ألي موضوع نقد يظهر لك 
بجالء أخالق الناقد، وتعرف ماهيته 
بحكم التجربة، وغالبا ما يكون هذا 
الصنف من الناس فاشال في حياته، 
وتكون ظروفه مضطربة فيظهر منه 
هذا التجني غيــر املبرر على غيره 

في نقده.
املتمكن  الناقد  ودائما ما يناقش 
الفكر واملوضوع بتحليل موضوعي 
على عكــس اآلخر، جتــده ينتقد 
الشخص نفسه وليس عمله، فما شأنك 
أنت في شــخصه، وهذا دليل قاطع 
على عدم فهمه ماهية النقد وطريقته 
الصحيحة، فالنقد لإلصالح وليس 
إلثارة الفنت، والعجب أن هذا األخير 
له من يتابعــه ويصفق له والطيور 
على أشــكالها تقع، إن النقد عملية 
فكرية أصيلة، ومســؤولية أخالقية 
وقيم ومفاهيم، يكشــف من خاللها 
الناقد مواطن اخللل ويضع احللول 
لها وال بأس بالرأي املخالف إذا كان 

منهجيا، ودمتم ساملني.

غير واضح باالستراتيجية التي مت 
وضعها، حيث إن إسهامات القطاع 
اخلاص ال تقل أهمية عن أي إسهامات 
أخرى فــي التصــدي للتحديات 
ولوضع املبادرات التي تخدم املجتمع 
ككل. إن الفجوة بني ما يتطلع إليه 
املواطن وبني ما يتم حتقيقه بالفعل 
يجب أن تتقلص لتحقيق السعادة 
والرفاهية للجميع وخاصة أن ذلك 
يعتبر أحد األهداف العاملية للتنمية 
املســتدامة والتي يتطلع لتحقيقها 

اجلميع بحلول عام ٢٠٣٠.
والبد من حتقيق األحالم املنتظرة 
وتعزيز الصحة والتعليم واالقتصاد 
لينعم اجلميع باحلياة السعيدة في 
ظل القيادة احلكيمة ولنرى الكويت 
احلديثة التي تعود كما كانت سابقا 
عروسا للخليج. وحفظ اهللا بالدنا 
الكرمي في ظل  الكويت وشــعبنا 
قيادتنا العادلة من كل ســوء وأن 
يدمي علينا األمن واألمان واالستقرار.

واقفا حياته للعمل اخليري بجميع 
أوجهه، يتملك كيانه، وتلك جتارة لن 
تبور، يتفجر في قلبه ينبوع صاف 
من الرأفة، يحمل بني يديه مشاعل 
املواساة في بقاع األرض، يجدد مع 
رفاق الدرب األمل في قلوب انقطعت 

حيلتها بأسباب احلياة.
إن «النجاة» وهي تنعى فقيدها 
الكويت، شعبا  الغالي، ومن خلفها 
أصيال، وقيادة وفية نبيلة، وإنسانية 
معذبة كان لها نصيب من جهد الفقيد، 
لن تنسى ما قدمه من خدمات جليلة، 
حتى وإن أصابه سهم القدر الصائب، 
سيظل رمزا من رموز البر، وجنما 
يضيء مبآثره الطريق ملن يأتي من 
بعده، وسيمتد أثر مسيرته، حتيي 
في هذا الوطن وهذه األمة مآثر من 
سلف، تؤكد مع كل اشراقة خيرية 
األمة وعظمة رجالها الذين لم يبخلوا 
يوما في جعل اإلحسان شعارا ومنهج 

حياة.
الفقيد رحمة واسعة،  رحم اهللا 
وعــوض أمتــه ووطنه وأســرته 

واإلنسانية خير العوض.

اجلميع ومحــل إكرام وتبجيل من 
كل من نزور، كما كان - رحمه اهللا - 
يذّكرهم باهللا واجلنة والنار واإلكثار 
من العمل الصالح واملسارعة في طلب 

املغفرة من اهللا.
ولن أنســى آخر لقاء معه يوم 
اخلميس املاضي ١/١٢/٢٠٢٢ قبل وفاته 
بيوم واحد عندما قال لي: لو نذهب 
معاً إلى بريطانيــا للدعوة إلى اهللا 
واملشاركة في إلقاء اخلواطر والدروس 
في املراكز اإلسالمية هناك، وتواصينا 
على الدعوة وأنها أهم عمل نعمل به، 

خصوصا مع قلة العاملني فيه.
رحم اهللا الشيخ عود علي اخلميس 
الفزيع، وأسكنه فسيح جناته ورفع 

درجته في عليني.

النقد الصادق بكل رحابة صدر، فاخلطأ 
في كل األحوال وارد، وليس عيبا أن 
يخطئ اإلنسان، ولكننا ال نتقبل وال 
نقبل الناقــد احلاقد، ألن بني الناقد 
واحلاقد ضميــر حي وضمير ميت 
وهما ليســا على وفاق، يقول أحد 
الفالسفة وهو صمويل جونسون: 
ســأظل دائما أتقبل الناقد واحلاقد،  
فاألول يصحح مساري والثاني يزيد 
من إصراري، واحلقيقة أنه من خالل 

وبرامج التصدي لها قد سقطت سهوا 
من مسودة برنامج عمل احلكومة 
اإللكترونية  ومن أهمها الصحــة 
والتصدي لألمراض املزمنة وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها مثل التدخني 
والتغذية غيــر الصحية واخلمول 
البدني ويجب تدارك سقوطها من 

البرنامج.
القطاع اخلاص  كذلك فإن دور 

محبا ملسالكه، والذي وجد فيه مبتغاه، 
أداء حلق وطنه وأمته واإلنسانية، 
فكان في حياته مهموما به صابرا على 
عنائه، سارع منذ البداية مع بعض 
رجاالت الكويت، وعقب عودته من 
مصر في سبعينيات القرن املاضي، 
لوضع نواة العمل اخليري الكويتي 
املنظم، فولدت على يديه «جلنة زكاة 
كيفــان»، وكان على رأس أولوياته 
إثراء احمليط اخليري محليا بعدد من 

اجلهود اخليرية واإلنسانية.
وقد ظل الفقيد يكابد في نصب 

من هو في الدعوة إلى اهللا في الكويت 
وحول العالم.

كنت أزور معه بعض الديوانيات، 
وكان - رحمــه اهللا - محبوبا عند 

تتوافر فيه عوامل عدة، منها املوهبة 
وهي األساس.

وكذلك التمكن من اللغة العربية، 
واحلس املهني والبالغة، وقوة التعبير، 
ومن األهمية مبكان أن يكون محايدا، 
أما الناقد احلاقد إن جاز التعبير فهو 
العداوة والكره في قلبه،  املمســك 
الهجومي بطبعه، وال يخلو من احلسد 
والضغينة، فيفرغ كل ذلك فيما يكتبه، 
وهذا ما ال نتقبله، ألننا كمتابعني نتقبل 

الرقمية وبرامج  احلديثة كالصحة 
الذكاء االصطناعي والتطبيب عن بعد 
حيث إن برنامج العمل قد ال يصلح 
مع منظومة متكاملة للربط املعلوماتي 
واألمان السيبراني احلكومي وسهولة 
ويسر تقدمي املعلومات الرقمية وهو 
ما يتطلب جهدا كبيرا في التطوير 

واملبادرات الذكية.
وأعتقد أن الكثير من التحديات 

مبكــرا تعليمــه بالكويــت حتى 
التحاقه عام ١٩٧٠م ببعثة دراســية 
في جمهورية مصر العربية، ليعود 
بعدها ليلتحق بالعمل الديبلوماسي 
في وزارة اخلارجية، ثم يعود مجددا 
ينشــط لطلب العلم وهو الشغوف 
املجد، ولكن هــذه املرة في املدينة 
املنورة طالبا للعلم الشرعي ملدة سبع 
سنوات، ليعني مدرسا بدور القرآن 
الكرمي التابعة لوزارة األوقاف حتى 

إحالته الى التقاعد.
عاش الرجل وفيا للعمل اخليري 

وكيف نضع حلوال لها.
وكان من تواضعه أن يقول لي: 
أريــد أن أستشــيرك، (رحمه اهللا) 
يستشير من يصغره ٤٣ عاما، وهو 

أطالع كغيري من الناس مواضيع 
نقد كثيرة تكتب هنا وهناك، منها ما 
هو موجه ملســؤول أو عمل فني أو 
ظاهرة سلبية أو غير ذلك، واحلقيقة 
أنه ال يلفت االنتباه ويشدك إلكمال ما 
يكتبه الناقد إال النقد البناء والطرح 
الرصني، ألنك تتمتع بالقراءة وحتصل 
على املعلومة الصحيحة والفائدة من 
خالل هذا الطرح السوي، فتضطر إلى 
تكملته حتى نهايته، ومن كثرة ما نقرأ 
ونطالع بات واضحا لنا أن هناك ناقدا 
وحاقدا، والفرق بني هذا وذاك كبير، 
فالناقد هو من يبدي رأيه بأسلوب 
حضاري فيظهر العيوب واحملاسن، 
ومييز بني الغث والسمني، ويضع حال 
مقبوال إلصالح اخللل والقصور، ما 
يجبرك على احترام رأيه ألنه جترد من 
أهوائه وميوله، وكتب بأمانة وحيادية، 
فأخذنا كالمه على محمل اجلد، وفي 
كل األحوال النقد فن جميل يدرس 
في املعاهد الفنية العليا، لذلك ال ميكن 
لكائن مــن كان أن يكون ناقدا حتى 

هنــاك فجوة بني مــا يحلم به 
اإلنسان ويتطلع لتحقيقه وبني ما 
يتحقق بالفعل سواء على املستوى 
االجتماعي أو املهني أو االقتصادي، 
وفي ممارســة الطب توجد العديد 
مــن األمثلــة املهنية مثــل احللم 
بالتكنولوجيا احلديثة واحللم بالذكاء 
االصطناعي واحللم في العالج عن 
بعد أو التشخيص الطبي عن بعد 
وهذه األحالم املهنية بعضها يتحقق 
جزئيا في مجاالت محدودة وقد تكون 
الفجوة لم متتلئ بعد وفي انتظار 
إدارة مهنية ورؤية صائبة من أعلى 
املستويات في وقت ال يتسع لغير 
العمــل والتكنولوجيا احلديثة مبا 

فيها الصحة الرقمية.
وهذا يجب أن يترجم في نصوص 
واضحة وغير إنشائية وغير تقليدية 
في برنامج عمل احلكومة اجلديدة 
فال ميكن قبول برنامج عمل ال ينص 
التقنيات  صراحة وبوضوح عــن 

التاريخ اخليري  في احلقيقــة 
الكويتي ثري معطاء، ومن أجل مظاهر 
ثرائه وأروعها، ذلك التدفق النابع من 
امتالك مقومات عززت من تواجده 
بقوة على األرض، يجوب في عنفوان 
بحثا عن أصحاب احلاجات من فقراء 
األرض واملهمشني، فال تبرح حتى 
تنجلي عن وجه اإلنسانية غمته، وهللا 
احلمد فاألمة والكويت والدة، فقد 
رزقت هذه املسيرة العامرة ثلة من 
امتداد  الرجال األوفياء، كانوا على 
عهودها عنــوان نهضتها، ووقود 
حركتها، وأمناء مسيرتها، ال تفتر 
همتهم، وال تلني عزميتهم، يقومون 
مبا ال يقوم به إال أولو العزم املتني.
ومن هؤالء األفذاذ الذين فجعت 
الكويت برحيلهم، رجل اإلحســان 
ورائد مــن رواد العمــل اخليري 
الكويتي الوفي، العم الشــيخ عود 
اخلميس الفزيع، لقــد كان الفقيد 
ذا همة ونشــاط، ورأي وإخالص، 
الفقراء  رسالته املساكني، وشاغله 
واحملتاجون، ولــد، رحمه اهللا، في 
منطقة الشرق عام ١٩٤٦م، ليواصل 

ال أنســى ذلك اللقاء األول مع 
الشيخ عود اخلميس عندما تعرفت 
عليه فــي مصلى جمعيــة النجاة 
اخليرية، كنــا ننتظر صالة الظهر 
وقابلنا بابتسامة جميلة لطيفة، وكانت 
هذه عادته كلما رأيته، ومنذ أول لقاء 
وأنا أقول في نفسي إن هذا الرجل 

من «أهل اهللا».
الروح  ابتســامة جميلة تدخل 
بعدها تعارفنا وعرف اهتمامي بالعمل 
الدعوي، فصار يسألني عن الدعوة 

واملشاريع الدعوية كلما التقينا.
وفي كل مرة أجلس معه البد أن 
يحدثني عن فكرة دعوية أو مقترح 
أو متابعة ملشروع دعوي، ثم نتحدث 
عن إيجابيات ومعوقات العمل الدعوي 
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