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يومية سياسية - تصدر في قطر
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 "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكــرام" 
حقيقة وحكمة إلهية وجب علينا التعايش معها ويحدونا 
أمــل الــرحــمــة مــن جـــواد كــريــم. وهــا نحن نـــودع باستمرار 
الــفــراق من مــرارة وألــم. ويظل  أهالينا ومحبينا مع ما في 
الــوطــن يــنــزف بفراق  الــحــيــاة. وال زال  املـــوت حقا كما هــي 
ــلــه املــســتــعــان. وآخــر  الــنــجــبــاء مــن أبــنــائــه وفـــلـــذات قــلــبــه، وال
الراحلني ابنه املخلص عبدالعزيز ناصر الذي عاش بوقار 
بــرقــي. عــاش هــادئــا مكافحا لرسالته حــامــال آالم  ورحـــل 
وآهــات أمته. لم يهتم ويسع يوما ما لشهرة، بقدر ما كان 
مخلصا لعمله بمعنى كلمة اإلخــالص، وظــل طــوال حياته 
ــواء ال تـــزال تسعى وراءه  ــواء إال أن األضــ يــهــرب مــن األضــ

واحتارت في دروبه. 
ــل عــبــدالــعــزيــز وظـــلـــت أعــمــالــه الـــخـــالـــدة الـــتـــي ســطــرهــا  رحــ
بأحاسيس صادقة وأوتار الحب واأللم وهموم أمته املعذبة  
الــوطــن بتاريخه وأبــنــائــه، وألن االحــتــرام ال يولد  واحــتــرام 
إال االحـــتـــرام. فــقــد ذرف الــوطــن وأبـــنـــاؤه ومــحــبــوه الــدمــوع 
العزيزة. عندما غادر الحياة بهدوئه املعهود من يوم الجمعة 
املــبــارك. فقد رأيــنــا دمـــوع الــوطــن بــأوجــه عــديــدة على كافة 
املستويات والوسائل، من خالل تفديم واجب العزاء وعلى 
أعلى املستويات والتقارير اإلعالمية وبث املواد التلفزيونية 
واإلذاعية واملقاالت الصحفية ووسائل التواصل االجتماعي 
املغلقة.  أكبر مــســارح قطر  لــم تهدأ ليخلد اسمه فــي  التي 

وبالفعل "الله يا عمري قطر" كما تنبأ! 
ــلــه ابـــن قــطــر الـــبـــار عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر، الــــذي جــاد  رحـــم ال
بــقــريــحــتــه لــلــوطــن وشـــرفـــه فـــفـــاض عــلــيــه الـــوطـــن بــالــحــب 
ــي. إن عــبــدالــعــزيــز وإن  ــراقــ ــ والــتــقــديــر والـــــــوداع والـــبـــكـــاء ال
الخالدة  الجميل فإنه بأعماله  غــادرالــحــيــاة بجسده ووجــه 
التي تلمس الروح والقلب وحب الوطن وأبنائه سيظل بيننا 

ألجيال قادمة، فالكبار يأبون الرحيل بسهولة!.
اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهال خيرا من أهله وأدخله 
الجنة وأعــذه من عــذاب القبر ومن عــذاب النار. اللهم اجعل 
قــبــره روضــــة مـــن ريــــاض الــجــنــة وامـــــأله بــالــرضــا والــنــور 

والفسحة والسرور. آمني يارب العاملني. 
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