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اإلصالح اإلداري..
قبل البيع

لديك شاحنتان لتوصيل 
الطلبات وكلتاهما يعمل 

عليهما ابناك كسائقني لهما، 
ومردودهما شهريا 500 دينار 

لكل منهما بعد خصم ثمن 
الوقود والزيت والصيانة 
الشهرية عن كل شاحنة 

)ولنفرض ان كلتا الشاحنتني 
تستهلكان وقودا وزيتا وصيانة 

ما مقداره 200 دينار شهريا(، 
اي ان دخلك منهما 1000 دينار 

كدخل ثابت لك، ومتنح لكل 
واحد من ابنيك راتبا وقدره 

250 دينارا شهريا نظير 
عملهما كسائقني، ويعود لك 
500 دينار ربحا صافيا من 

الشاحنتني.
الشاحنتان وبهذا القياس 

مشروع جتاري رابح، يدّر 
عليك سنويا 6000 دينار، 

ويحقق عمال ثابتا مضمونا 
لولديك، فهل يعقل ان تقوم 
ببيع الشاحنتني »الرابحتني« 

بـ 6 آالف دينار لشخص آخر، 
ليقوم بدوره باستئجار ابنيك 

الحقا للعمل عليهما مقابل 100 
دينار لكل منهما، وعذرك هو 
ان تخفف مصاريف استهالك 

الوقود للشاحنتني؟!
هذا هو ما تنصح به وثيقة 

اإلصالح االقتصادي احلكومية 
في بعض فقراتها خلصخصة 

بعض املرافق احلكومية الرابحة، 
ال بأس من تخلص احلكومة 

من الشركات اخلاسرة، خاصة 
تلك غير اخلدماتية، ولكن ان 

تتم خصخصة مرافق وشركات 
ناجحة فقط الن اداراتها سيئة، 

االمر هنا انه كان يفترض وبدال 
من القفز الى اخلصخصة كان 
األجدر على احلكومة ان تقوم 

باإلصالح االداري للشركات 
او املرافق او القطاعات غير 

الرابحة وتغيير قياداتها 
وإصالح هيكلتها لتتحول من 

شركات او مرافق مترهلة 
وخاسرة الى ناجحة، وهذا 

االمر اسهل من بيعها، فأن تبيع 
شيئا رابحا فقط ألنك غير قادر 
على ادارته هنا يعني ان اخللل 

منك انت وليس من الشيء الذي 
تنوي بيعه.

وثيقة اإلصالح احلكومي وبدال 
من ان تقدم رؤية لإلصالح 
االداري للشركات احلكومية 

واملرافق التابعة لها جلأت 
للحل األسهل وهو البيع، وهذا 
األمر ال يستقيم مع من يفكر 

بالربح، املشكلة لم تكن أبدا في 
املرافق احلكومية اخلدماتية 

وال الشركات احلكومية بل في 
االدارة، وكان يفترض ان تشير 

الوثيقة الى اإلصالح االداري 
أوال في كل مرافقها وشركاتها 

ووزاراتها، الن باب اإلصالح 
االداري هو ما سيحقق الربحية 

املستدامة، وليس البيع او 
اخلصخصة.

نحن رأينا بعض حاالت 
اخلصخصة التي قامت بها 
احلكومة لبعض قطاعاتها، 

والتجربة اثبتت في الغالب ان 
اخلصخصة لم تغير شيئا من 
مستوى اخلدمات بل ان األمر 

حتول الى ما هو أسوأ.
اإلصالح االقتصادي ال 

يتحقق أبدا في اي رؤية من 
هذا النوع ما لم تكن تضم 
اإلصالح االداري كأساس 
وبوابة رئيـسية لإلصالح 

االقتـصادي.
كان يفترض باحلكومة ان 

تتدرج، وان تبدأ بوثيقة 
لإلصالح االداري لكل مرافقها 
وشركاتها بل ووزاراتها، قبل 
ان تروج لنا وثيقتها لإلصالح 
االقتصادي، اما البيع مباشرة 

فيثبت ان العقلية ال تسعى 
لإلصالح أيا كان نوعه، بل 

تسعى للبيع أيا كانت نتيجة 
البيع وتأثيراته على البلد ككل 

وعلى املواطنني خاصة ممن 
يشكلون القوة العاملة من تلك 

املشاريع.
توضيح الواضح: وثيقة 

اإلصالح االقتصادي التي 
تقدمت بها احلكومة الى 

مـجلس األمة تعتبر من الناحية 
النــظرية جيدة، ولكن من 
خالل القياس على جتارب 

سابقة فهي جتربة محكومة 
بالفشل.
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د.نرمين يوسف الحوطي

لطيفة الفودري 

باألمس القريب كانت األجناس 
تصنف وفق البيئة واملجتمعات، 

أما اليوم فاختلف الناس وتغيرت 
بنيتهم االجتماعية والعقلية وفق 

متغيرات احلياة واملظاهر اليومية، 
إضاءتنا اليوم على بعض تلك 
األمناط التي أصبحت صورا 

منحرفة على مجتمعنا إلى أن جعلت 
األجناس تتعدد وتختلف ليس في 

مجتمعات بل في مجتمع واحد كانت 
جتمعه العديد من العادات والتقاليد 

وأتت تلك األمناط لتغير من صورته 
وجعلت منه مجتمعا يشمل الكثير 
من السلوكيات املنحرفة عن تربة 

بيئته األساسية، وإليكم بعض تلك 
األمناط:

٭ باألمس كان كل منا لديه كاتب 
يقرأ له ويعجب به ويصبح مثال 
له بل يسعى إليه ليقرأ له كل ما 
هو جديد، أما اليوم ومع تقدم 

التكنولوجيا فنجد أن الكاتب هو 
الذي يقدم ويفرض نفسه على 

املجتمع من خالل إرسال ما يكتبه 
لقراءته والغرض من هذا ليس 

للقراءة بل لزيادة عدد املتابعني له! 
شر البلية ما يضحك.

٭ باألمس كان من يقوم بالذهاب 
للتريض كان يرتدي املالبس 

الرياضية أما اليوم أصبحت الرياضة 
مكانا للعرض، فنجد األغلبية 

أصبحوا يرتدون أزهى ما ميتلكونه 
من ثياب مع ارتداء املاركات، وفي 
بعض األوقات جند بعض النسوة 

يقمن بارتداء كم من الذهب 
واألملاسات، ترى يا جماعة اخلير 

انتوا رايحني رياضة مو عرس!
٭ باألمس كان من يقدم على 

الزواج يسأل عن النسب وطبيعة 
األسرة وتدينهم، أما اليوم أصبح 
السؤال عمن سوف يقوم بعمل 

ديكورات احلفل؟ ومن أين سنقوم 
بشراء البدلة؟ ومن سيأتي ومن 

سوف يقوم بالغناء؟ ترى املوضوع 
ارتباط عمري وليس بحفلة غنائية، 

اهلل املستعان.
٭ باألمس عندما كنا نذهب إلى 

املدرسة الكثير منا كان يغلبه النوم 
ويريد استكمال بعض الدقائق في 
أحالمه، أما اليوم ما شاء اهلل على 

بعض فتياتنا الالتي يقمن من الفجر 
لوضع الرموش واملستحضرات 
لتكون بكامل أناقتها اخلارجية 

متناسية غذاء العقل والروح 
بالصالة وتالوة القرآن ومراجعة 
دروسها، بس ما نقول: إال الناس 

أجناس.
٭ مسك اخلتام: »حني سكت أهل 

احلق عن الباطل.. توّهم أهل الباطل 
أنهم على حق«...اإلمام علي ابن أبي 

طالب عليه أفضل السالم.

الناس
 أجناس

اجتهدت 
فتعلمت )1(

محلك سر

ومضات فكرية

في حياة كل منا محطات تستوجب 
أن نقف على ناصيتها بني الفينة 
واألخرى، هناك من يعيش تارة 
ويقف عند األحداث تارة اخرى 

ويظل طويال يبحث عن األسباب 
دون أن يدركها، وهناك من يتذكر 

ما مر به من عقبات فيتألم منها 
وال يعاجلها ولرمبا يقع فيها مرارا 

وتكرارا مستقبال، وهناك القليل 
فقط من يحرص أثناء وقوفه على 
التعامل مع مجرياتها كدرس ال بد 

من فهمه مهما بلغت درجة صعوبته 
ليقول: »تذكرت فتأملت فتعلمت 
فتخطيت واجتهدت وجتاوزت..«.

ما انت عليه اآلن يشير بدرجة 
كبيرة الى كيفية تعاملك مع األحداث 
في حياتك أيا كانت األسباب ومهما 
كان وقع احلدث ونتيجته، من منا 
عاش كشعاع القمر يضيء الليل 

املعتم بسالسة وتألق وبأبهى صورة 
ثم يختبيء كالطفل اخلجول إلى أن 

تدور ساعات النهار ليظهر وينير 
عباب السماء مرة أخرى في الليلة 

التي تليها؟ من منا لم يتكبد العنى 
والتعب ويتحمل الشدة والضنك 

محاوال مجاهدا مكافحا لينال 
مبتغاه وليحقق منتهى سعادته 

ورضاه وطموحه وأمانيه ليرجع 
مرات ومرات خائب الرجا ومنكسر 

اخلاطر؟
إال أن احلياة بحلوها ومرها ومدها 
وجزرها صاغها الرحمن لتكون لنا 

أكبر مدرسة تسقي النفوس وتغرس 
أقوى املناهج احلياتية التعليمية، 

ونحن عزيزي القارئ كلما اجتهدنا 
في البحث عن األسباب لالستفادة 

ونيل العبرة وتغيير منهجية 
التطبيق مستقبال لتالفي األخطاء 

كلما أثبتنا أننا ولدنا لنتعلم وننجز 
ونحقق رسالتنا لنعيش بكرامتنا 
اإلنسانية وفق منظومة تواجدنا 
الكوني احلتمي الذي أراده اهلل 

تعالى لنا والتي على أساسها صاغ 
خلقتنا وخلقنا لتحقيق الهدف من 

وجودنا.
احلياة لن تكون عادلة أبدا »وهذه 

أول قاعدة ال بد ان نأخذها بعني 
االعتبار« الظروف من حولنا تتغير 

بشكل سريع وألسباب قد ندرك 
بعضها وجنهل معظمها اال أننا 

ال بد ان ندرك كيف نتغلب على 
هذه الظروف لنقهرها او على 

األقل لنتعايش معها ال أن نتركها 
تسير حياتنا وفق أهوائها، انت 

أيها القاريء الكرمي لن تكون أول 
أو آخر إنسان تعرض ملثل هذه 
الظروف لذلك فتعليقك ألسباب 

إحباطك وقلة عزمية وتراخي همتك 
على شماعة الظروف القاهرة التي 
تعيش بها ما هو اال أكبر داللة على 

ضعفك كشخص يستوجب منه 
البناء واإلعمار والتنمية وقلة ثقتك 

مبقدراتك ومؤهالتك الوجدانية 
والذاتية لالستنهاض من جديد... 
فهل تقبل على نفسك ان تكون 

قليل احليلة ضعيف البأس إلى هذه 
الدرجة؟!

انتظروا املزيد عن مفاتيح النجاح 
في املقاالت القادمة.

هل تبكي السماء؟ وهل تبكي األرض؟ وعلى من يبكون؟ ولم 
يبكون؟ وعالم يبكون؟ وما كيفية وماهية بكائهم؟ وهل هذا 

تشبيه او مجاز او واقع؟ وهل ينظر إلى بكاء السماء باألمطار 
والى بكاء االرض مبواقع سجود املسلم عليها عندما ترتفع 

روحه الى بارئها؟
ايا كان اجلواب فإن تنزيل اهلل تعالى لهذه اآلية في سورة 

الدخان »فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين« 
عقبت ذكر غلو وعلو آل فرعون واستعالئهم على هدى سيدنا 
موسى وسيدنا هارون- عليهما السالم- استكبارا وبعد غرقهم 

في اليم وبعد ان تركوا جنات وعيونا وزروعا ومقاما كرميا 
ونعمة يتبخترون فيها.

وبكاء السماء واألرض. كما ذكر سيد قطب- رحمه اهلل- في 
تفسيره »في ظالل القرآن« بأنه يلقي ظالل الهوان وظالل 

اجلفاء، فهؤالء الطغاة املتعالون لم يشعر بهم احد في ارض 
وال سماء، ولم يأسف عليهم احد في ارض وال سماء، وذهبوا 

دحورا هالكني بعد ان جتبروا في االرض وطغوا على العباد 
وافسدوا اخللق؟ ذهبوا غير مأسوف عليهم، فالكون ميقتهم 
النفصالهم عنه، وهم، ولعمري، أرواح خبيثة شريرة منبوذة 

من هذا الوجود.
وردت قصة آل فرعون وسيدنا موسى گ في مواضيع عديدة 

في القرآن املجيد، ونحن ال ريب نؤمن بها ونستيقن بأحداثها 
وان لم نعشها.

ولكن لقد عاش وشاهد العديد منا طغاة جفاة ظلمة مستبدين، 
ليسوا ببعيدين عن منط آل فرعون، ان لم يفوقوهم في التنكيل 

بالعباد.
ومن ابرز هؤالء الطغاة صدام حسني ومعمر القذافي وحاليا 

بشار االسد ووالده من قبل ومن يعينه من دول واحزاب ونظم 
ارهابية متعددة. دعنا نتساءل ورب العباد شهيد علينا، فمنهم 
من مات جيفة كموت اجلبناء ومنهم من سيالقي ذات احلتف 

قريبا بزلزال من اهلل، فهل تبكي عليهم السماء واالرض؟ وهل 
سيذكرهم احدا باخلير؟ وماذا سيكون مصيرهم؟ ان شاء اهلل 

تعالى، الى الدركات السفلى من جهنهم.
وقياسا على ذلك، ليعي كل من يريد دمار بالده قوال او عمال 
او باالضرابات او بالسحت وسرقة اموال البالد، ومن يسخط 

ويذل العباد، ومن يهني هذا ومن يحقر ذاك، ومن يناصر الباطل 
على احلق، ومن يؤازر الظاملني الطغاة، ومن ومن.. على كل 

هؤالء ومن تشبه بهم - ان كان بقي لهم عقل يتدبرون به - ان 
يدركوا انهم على اهلل وعلى الوجود كله. وليتيقنوا متام اليقني 
بأنهم عاشوا وسيعيشون في الكون منبوذين منه، مقطوعني 
من رحمة اهلل دنيا وآخرة، ال تربطهم باملولى قيد أصرة بقطع 
اخلالق عنهم آصرة االميان، فإنهم عاشوا وماتوا من املسرفني 

وسيغدون وميسون - االحياء منهم والغابرون - في هوان 
املستجبرين املتغالبني املسرفني والغالة في البطر وإهالك 

احلرث والنسل.

كان التخطيط العمراني ميثل عالمة فارقة ومميزة للمجتمع 
الكويتي في تقسيم املناطق إلى استثمارية وجتارية وسكنية 
وفق ارتفاعات محددة بدءا من العاصمة الى بقية احملافظات، 

ولكن لالسف هذه العالمة الفارقة تالشت حتى لم يتم التفريق 
بني املناطق السكنية واالستثمارية وذلك راجع لغياب الرقابة 

الفاعلة. 
ولعل ابرز مثال اآلن ما يعانيه سكان منطقة أبواحلصانية من 

سوء تخطيط عمراني فيها نتيجة لقرار املجلس البلدي بالسماح 
بإقامة املشاريع الترفيهية فيها والتي معظمها مطاعم وحتويل 

هذه املنطقة من سكنية الى سياحية!
نعم ال غبار على ذلك القرار، ولكن املشكلة تكمن في اجلهاز 

اإلداري للبلدية وخاصة االدارة املعنية بالطابع اخلاص للمشاريع 
في كيفية إعطاء هذا الكم الكبير من املشاريع دون أن تكلف 

نفسها عناء التدقيق على املنطقة قبل اصدار التراخيص، وهذا 
ما يتضح جليا في االزدحام املروري غير املسبوق ملدخل املنطقة 

الوحيد للقطعة 11وكذلك القطعة 10 والتي ستعاني في املستقبل 
القريب من نفس املشكلة، فكيف تسمح البلدية بإقامة هذا 

العدد الكبير من املطاعم وبني املنازل دون أي دراسة مرورية 
جادة للمداخل واملخارج للمنطقة ومدى مالئمة املوقع ملشروع 

ترفيهي يرتاده عدد كبير من الناس؟! وخاصة ان الشارع الوحيد 
ال يتجاوز عرضه ثالثة أمتار ذهابا وايابا حتى لم يعد هناك 

ارتداد ألصحاب املنازل إليقاف سياراتهم، عالوة على جتاوز 
أصحاب املشاريع للنسبة املقررة لالستثمار باستغالل الساحات 

لالستثمار بعد ايصال التيار الكهربائي.. أين دور الرقابة 
واملتابعة والتي لها احلق في فرض وجودها عليهم والتدقيق على 

الرخص وإغالق احملالت ان كانت هناك جتاوزات في املشروع؟!
لقد تقدم االهالي بشكاوى كثيرة جلهاز البلدية ما زالت في 

طور التحقيق على الرغم من مرور اكثر من سنتني، وأخرى 
جتاوب املجلس البلدي وان كان متأخرا برفع مساحة القسيمة 
من 2500 متر الى 10000متر وهذا يشكر عليه على اعتبار ان 

هذه املساحة ميكن اقامة مشروع سياحي وترفيهي.. ولكن جهاز 
البلدية التنظيمي والرقابي يبقى مسؤوال عما يحصل اآلن نتيجة 

لفقدان الرقابة واملتابعة وحتولت منطقة ابواحلصانية الهادئة 
الى منطقة مزعجة من ازدحام حتى ساعات متأخرة من الليل 

وفوضى مرورية واإلنارة املستمرة املزعجة بواسطة الكشافات 
بفضل الالتخطيط من قبل البلدية والذي نأمل من مديرها 

اجلديد م.احمد املنفوحي النظر بعني االعتبار ملا تعانيه املنطقة 
والقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الوضع من الواقع وليس 

من واقع املراسالت إليجاد السبل الكفيلة واألدوات املناسبة 
لتنظيم الشوارع بالتعاون مع االدارة العامة للمرور على سبيل 

املثال حتديد مسارات الشوارع بدال من الفوضى احلالية او 
حتى- وان استدعي األمر- استمالك بعض القسائم حيث ال يعقل 

ان يستمر الوضع كما هو عليه من ازعاج للسكان فيها وما 
يسببه من مشاجرات لفظية مع مرتادي املطاعم نتيجة ايقاف 

سياراتهم امام منازلهم 
ونقطه أخرى ال تقل أهمية عن االخرى وهي أن شركات 

املقاوالت ال تلتزم بساعات العمل فتجدها تعمل حتى ساعات 
متأخرة من الليل وما تشهده شوارع املنطقة التي اصبحت 
مرتعا لآلليات الثقيلة دون أي التزام بساعات العمل فتجدها 

طوال الليل تسير بني املنازل لتنفيذ املشاريع والتي هم أصحابها 
فقط اجناز مشاريعهم دون النظر الى راحة السكان، األمر الذي 

يتطلب من اإلدارة العامة للمرور وضع لوحات متنع مرور 
الشاحنات وحتدد ساعات مرورها، فهل نرى حتركا جادا للنظر 

في الشكاوى املقدمة بإيجاد احللول املناسبة أم على املتضرر 
اللجوء للقضاء؟!

Yousufyacoubq@hotmail.com

libraheem@hotmail.com

د. يوسف يعقوب البصاره 

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ُبكاء 
السماء واألرض

البلدية والتخطيط 
املفقود

قل احلق

samialnesf1@hotmail.comقضية ورأي
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 
ميكن للمؤرخني واملراقبني السياسيني 

أن يقسموا تاريخ اململكة العربية 
السعودية احلديث الى ثالث حقب، 

األولى النشأة وتوحيد اململكة والوقوف 
أمام التحديات والعواصف وميثلها 

عهود امللوك عبدالعزيز وسعود 
وفيصل، ثم تلتها حقبة التحديث 

والتعليم والزراعة والتصنيع وتوسعة 
احلرمني وميثلها عهود امللوك خالد 
وفهد وعبداهلل، واحلقبة الثالثة التي 

نعيشها هي عهد النهضة الشاملة 
وسطوع مشروع القوة السعودية 

العسكرية والسياسية واالقتصادية 
التي بدأت بامللك سلمان  بن عبدالعزيز 
أطال اهلل في عمره وستستمر مع ولي 
عهده األمير محمد بن نايف وولي ولي 

عهده األمير محمد بن سلمان الذي 
طرح رؤية اململكة للعقود القادمة فأبدع 

وأجزل وأذهل.
> > >

وجميل أن تكون للقيادات السياسية 
للدول رؤى، واألجمل أن تكون تلك 

الرؤى جادة وحقيقية وصائبة وغير 
إنشائية. وهذا متاما ما استمع إليه 
العالم من ولي ولي العهد السعودي 

االمير محمد بن سلمان في لقائه 
الشائق مع الزميل تركي الدخيل على 
قناة العربية، وقد كانت أسئلة الدخيل 
جادة ومباشرة وغير مجاملة، ومثلها 

إجابات األمير الشاب محمد بن سلمان.
> > >

ومع بداية القرن املاضي حقق امللك 
الراحل عبدالعزيز آل سعود رؤاه 
الصعبة في توحيد اململكة العربية 

السعودية، حيث انطلق من الكويت 
في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة 

العربية وانتهى مساره اخليّر في 
عسير أقصى اجلنوب الغربي للجزيرة، 

ومتكن أبناؤه امليامني امللوك سعود 
وفيصل وخالد من مواصلة املسار 

واحلفاظ على األمن واستقرار اململكة 
وكينونتها أمام حتديات اخلمسينيات 

والستينيات التي أطاحت باألنظمة 
امللكية العاقلة واستعصى عليها النيل 
من صالبة اململكة العربية السعودية.

> > >
تال ذلك مع قدوم امللوك خالد وفهد 

وعبداهلل بدء مشروع حتديث اململكة، 
حيث مت إرسال مئات آالف الطلبة 

الى الغرب وإنشاء اجلامعات العلمية 
وتوسعة احلرمني وخلق املزارع 

واملصانع الضخمة وأصبحت اململكة 
رقما  صعبا بارزا على خارطة العالم 

حتى مت ضم اململكة الى نادي العشرين 
دولة العظمى في العالم )G20( كما 

استطاعت اململكة في نفس العهود دحر 
االرهاب واجتثاث جذوره الهادفة إلى 

ضرب استقرار اململكة.
> > >

مع دخول عهد امللك سلمان استطاعت 
اململكة وبذكاء شديد سد الفراغ الذي 

نتج عن انسحاب الواليات املتحدة 
من الشرق األوسط وتغير حتالفاتها 

عبر خلق التحالفني العربي واإلسالمي 
وردت على حتدي االنخفاض الكبير 

في أسعار النفط بطرح املشروع 
االقتصادي األكبر في العالم الذي أعلن 

عنه األمير الشاب محمد بن سلمان 

الهادف الى خلق موارد بديلة للنفط 
خالل السنوات األربع املقبلة عبر خلق 
موارد استثمارية كبرى تستغل املوقع 

املتميز وكون اململكة  قبلة العرب 
واملسلمني لوجود املقدسات على أرضها 

واستثمار االراضي العامة واخلاصة 
وطرح »أرامكو« لالكتتاب وبدء عمليات 

التصنيع احلربي ودعم الشفافية 
وترشيد القرار احلكومي عبر قواعد 

احلوكمة والتركيز على التنمية البشرية 
وتشجيع السياحة واالستثمار والثقافة 
والترفيه وإنشاء أكبر متحف إسالمي 

في العالم ومنح الكرت األخضر أو 
اإلقامة الدائمة للمقيمني ملدد طويلة 

باململكة وهي فكرة رائدة ميكن لدول 
اخلليج األخرى وحتى الدول العربية 

النظر فيها.
> > >

آخر محطة: )1( ميكن للدول اخلليجية 
والعربية االخرى وخاصة املعتمدة 

كليا على مداخيل النفط النظر في تلك 
الرؤية االستراتيجية وخريطة الطريق 

املهمة لالقتداء بها، فخير للمملكة 
ولدول املنطقة أن ينهضوا جميعا بدال 

من نهضة اململكة وتخلف غيرها.
)2( نعم ستكون هناك مصاعب 

وعراقيل داخلية وخارجية أمام تطبيق 
تلك الرؤية الرائعة، وسيتم التغلب 

عليها بقوة االرادة، فالذي يخلق الدول 
العظيمة والقادة العظماء هي الرؤى 
العظيمة، وقد كانت كوريا وماليزيا 

وسنغافورة أقل إمكانيات من اململكة 
وجنحت بالرؤى واجلهد في الوصول 

الى ما وصلت اليه من جناح.

اململكة
 بني عهود 
التكوين 
والتحديث 
والنهضة!

محطات


