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مبروك للعراقيني 
والكويتيني

مبروك للعراقيني والكويتيني، 
بل ولكل العالم الذين انكووا 
بجرائم »الدواعش«، ونسأله 

سبحانه أن يتمم نعمته 
بالقضاء على معاقلهم 
وفلولهم في كل مكان، 

واحلذر من شياطينهم الهاربة 
او النائمة، املتربصني بالناس 

في كل مكان. 
صحيح ان النصر العراقي 

في املوصل له شركاؤه، من 
التحالف الدولي ومن الشرفاء 

الذين لم يبخلوا بدعم 
العراق، مثلما كان للدواعش 

شركاؤهم في صنعهم 
ودعمهم. 

لكن بعد توفيق اهلل تبارك 
وتعالى كان الفضل للفتوى 

التي أصدرها آية اهلل العظمى 
السيد السيستاني، بالواجب 

الكفائي عام 2014 للشعب 
العراقي للدفاع عن بالده 
ومقدساته، عندما وصل 

الدواعش إلى أسوار بغداد 
ومن ثم إلى مدن الكاظمية 

والنجف وكربالء املقدسة، بعد 
أن فجروا العتبة املقدسة في 
سامراء. بل كانوا يتهددون 
الى البصرة، والكويت لن 

تكون في مأمن من شرهم. 
هذه الفتوى التي تذكر 

باملرجعية الدينية التي تعيش 
واقعية األخطار احملدقة 

باألمة، وتتخذ املوقف املستقل 
واحلر، النابع من املسؤولية 

الشرعية الصافية. ولذلك 
كانت ثقة واستجابة املواطنني 
العراقيني بأعراقهم وأديانهم 

ومذاهبهم املختلفة. 
انه ليس نصرا شيعيا على 
اخلالفة الزائفة، كما يذيعه 

الذين في قلوبهم مرض 
احلقد الطائفي حتى تغتم 

قلوب الناس الطيبني، بل هو 
انتصار إنساني على من 

يستهدفون اإلنسانية املختلفة 
معهم، ولذلك ال عجب ان 

يبادر قائد اإلنسانية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، حفظه اهلل تعالى، 
بإرسال برقيات التهنئة بهذا 
النصر املظفر. والذي ميثل 
كذلك ثأرا مستحقا لشهداء 
مسجد اإلمام الصادق گ 

عام 2015. 

م.36

يلعب اإلعالم بكل أنواعه 
املقروء منها واملرئي واملسموع 

)صحف ومجالت، التلفاز، 
الراديو، نشرات إعالمية عدا 

املواقع اإللكترونية( دورا 
هاما في املجتمعات اإلنسانية 
احلديثة، وكما تلعب دورا في 
اثراء متابعينها ثقافيا وأدبيا 

فإنها متلك القدرة على التأثير 
على عقول اآلخرين حتى 

سميت باالستعمار غير املرئي، 
ألنها تغزو العقول بشتى 

الوسائل واألفكار وتوجهه 
حيثما شاءت. وجنح البعض 
وبجدارة في حتقيق اإليحاء 

السلبي لإلعالم إلفساد العقول 
وتدمير املجتمعات العربية.
في التربية قاعدة من أكثر 

املناهج التربوية فاعلية وهي 
قاعدة التعليم بالقدوة وقد 

مت استغاللها مبهارة من 
قبل جتار الفن لضرب القيم 
األسرية والترويج لالنحالل 

األخالقي وتغريب مجتمعاتنا 
العربية والتهكم على الدين 

واللغة والتقاليد، ففي الدراما 
العربية نالحظ ارتفاع ظاهرة 

الشتائم واأللفاظ البذيئة 
واحلرية املطلقة والتبرج الزائد 

والعالقات احملرمة والتمرد 
على سلطة األهل، مع تلميع 

صورة األبطال حتى في 
حاالت العنف أو االنحراف 

فلهم أسبابهم التي يجب 
أن يتعاطف معها املشاهد، 
أما التدخني وشرب اخلمر 

فما هما إال وسيلة لتخفيف 
الضغوط االجتماعية واملالية 
والنفسية عن االبطال وكأن 

املسلسالت تتعامل مبودة مع 
لغة وأسلوب الشارع وتتناسى 

أسلوب البيوت احملترمة.
أما مسلسالت العنف 

واجلرمية وتوثيق الصراعات 

الدينية والبشرية ففيها كم 
مؤلم من املشاهد العنيفة 

التي تؤدي للشعور باخلوف 
والهلع ولكنها مشاهد موجهة 
بذكاء لعدم التعاطف مع آالم 

اآلخرين ألن األبطال يقومون 
بالعنف وهم يضحكون وأغلب 

النماذج اإلجرامية في الدراما 
العربية ال تخضع للمحاسبة 

أو العقاب.
ناهيك عن برامج الكاميرا 
اخلفية ففيها كم كبير من 

االستهزاء والسخرية ملعاناة 
األفراد بعد تعرضهم للحوادث 

املصطنعة ويكون ذلك دائما 
مصحوبا بأصوات ضحكات 

رنانة.
ال ننكر أبدا أن البرامج 
واملسلسالت الفكاهية 

والدرامية أداة جذب املشاهد 
ولكنها جتارة رخيصة يدعي 

القائمون عليها أنها تعبير 
عن الواقع مع ضرورة رسم 

شخصيات غير منطية 
وإثراء احلوار ليكون قريبا 

من املشاهد، إال أنهم تناسوا 
أن الفن رقي باملشاعر، فهو 
أداة للنهوض بثقافة املجتمع 

وتعامله، والسمو باملعاني 
واملشاعر اإلنسانية اجلميلة 
والرقي في احلوار حيث إن 

الفضيلة تقع دائما بني رذيلتي 
اإلفراط والتفريط.

 مقولة »اجلمهور عايز 
كدة« التي يستند إليها جتار 

املسلسالت والبرامج الفكاهية 
املصطنعة ما هي إال أكذوبة، 

فاجلماهير ال تزال تشاهد 
مسلسالت السبعينيات 
والثمانينيات مثل »درب 
الزلق« و»خرج ولم يعد« 

و»ضمير أبلة حكمت« وغيرها 
من الروائع الفنية، فاجلماهير 

ال تنسى اإلبداع احلقيقي. 

 Hanan.AlRoumi@gmail.com
حنان بدر الرومي 

اإليحاء 
الفني األليم

رؤية  @ghunaimalzu3by 

@drjasem

م. غنيم الزعبي 

د. جاسم المطوع

يجمعنا مع دولة قطر تراث جميل، وهو التراث البدوي، 
بل ان قطر قد تتميز على باقي دول اخلليج باحتفاظها 
ومحافظتها على نكهة ذلك التراث البدوي في حاضرها 

سواء في معمارها او في البرامج الثقافية التي تعتني بذلك 
التراث وحتافظ عليه، لذلك جند أهل قطر األحباء ما زالوا 

محافظني على الكثير من املفردات البدوية اجلميلة في 
لهجتهم احلالية.

ولذلك وفي عز أزمة اخلليج احلالية التي نسأل اهلل أن يكلل 
جهود صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه بالعمل على 

حلها وإصالح ذات البني بني األشقاء من حق قطر وأهل 
قطر، علينا ان نكون صادقني في النصيحة لهم حتى إن 

كان بها بعض اجلفاف لكنها املعزة واحملبة لقطر وأهل قطر 
التي جتعلنا مطمئنني على معرفتهم بحسن نيتنا وأنه ليس 

في قلوبنا لهم إال كل خير.
وأفضل نصيحة نوجهها ألهلنا في قطر احلبيبة هي تعبير 
متعارف ومتداول في اللهجة البدوية مغزاه ومعناه أن األمر 

في غاية اخلطورة. هذا التعبير الذي نرغب في وصوله 
ألهلنا في قطر هو »الرياجيل صاملني فيكم هاملرة«.

ومعنى هذه العبارة باللغة العربية الفصحي هو ان الطرف 
اآلخر »وهم كلهم أحبابنا.. وال نفرق بينهم« هو جاد أشد 

اجلدية في مطالبه، وال يرى أي مخرج لألزمة وال حل 
للمشكلة إال بتنفيذها.

وهذي احلقيقة، وهذي هي الصراحة التي أنت مدين 
بها للطرفني، انك تنقل الصورة الصحيحة حلال ووضع 

األطراف املتخاصمة واملختلفة لبعض بحكم انهم وفي عز 
خصامهم تغيب عنهم الصورة احلقيقية للوضع. ونحن 

بحكم حيادنا وحبنا ومعزتنا للطرفني لدينا الوقت الكافي 
الستيعاب الصورة الدقيقة للوضع وأين يقف كل طرف.

لذلك كلنا أمل في أن تطفئ احلبيبة قطر نار الفتنة وتقبل 
بطلبات ومتنيات أشقائها، لكي يعود اخلليج حلمة واحدة 
وجسدا واحدا متراصا، فال الشرق وال الغرب سينفع أي 
دولة خليجية بدون أن يستنزف خيراتها، الشيء الوحيد 

احلامي بعد اهلل ألمن واستقرار أي دولة خليجية هو 
االرمتاء في حضن بيتها اخلليجي الواسع والعالقات الطيبة 

مع جميع أعضاء مجلس التعاون الذي سيعود بإذن اهلل 
أقوى وأقوى.

قالت: أنا متزوجة من عشر سنوات وعندي ثالثة 
أطفال ولكنني أكره زوجي، وحاولت أن أعالج نفسي 

لكي أحبه ولكنني لم أجنح وأخاف أن أطلب االنفصال 
فأهدم بيتي، فأنا متحيرة بني االستمرار مع زوج 

أكرهه أو طلب االنفصال وأشتت أوالدي، فماذا أفعل؟
قلت لها: إن املعادلة التي تتحدثني عنها ليست سهلة، 

ولكن منذ متى وأنت تكرهني زوجك؟ 
قالت: من السنة الثالثة للزواج اكتشفت أنني ال أميل 

إليه. 
قلت: وهل صارحته مبا في نفسك؟ 

قالت: ال.
قلت: ملاذا؟ 

قالت: خفت أن يتركني.
قلت: إذن أنت حتبينه؟ 

قالت: ال.
قلت: كيف ال حتبينه وأنت متعلقة به وتخافني أن 

يتركك؟ 
قالت: من أجل أبنائي.

قلت: ولكنك أجنبت منه أكثر من طفل، فكيف تكرهني 
زوجك وتقبلني بأن تنجبي منه؟ 

سكتت.. ثم قالت: ال أعرف.
قلت لها: أنا بدأت أشك في تشخيصك للمشكلة، هل 

من املمكن ان تذكري لي بعض حسنات زوجك؟ 
قالت: إنه كرمي ويحب األطفال وهادئ وبار بوالديه، 

ولكنه لم يدخل قلبي، وال أشعر جتاهه باحلب.
قلت: ولكن صفاته جميلة، فماذا عن عالقته بربه؟ 

قالت: هو يصلي ومحافظ وتدينه خفيف. 
قلت: وهذه إيجابية أخرى.

قالت: ال أعرف ملاذا أكرهه؟ 
قلت: هناك عالمات يستطيع الواحد منا أن يختبر 

نفسه إن كان يكره الطرف اآلخر أو ال. 
قالت: وما هي؟ 

قلت: من يكره فإنه يفرح لفشل وعدم جناح من 
يكرهه، وال يبتسم وال ينظر في وجهه، ويتصرف 
معه بطريقة تسبب له احلزن واأللم ويستلذ بقهره، 
كما أنه ينتقد من يكرهه دائما وال ميدحه وال يرى 

إيجابياته، ولو عمل خطأ صغيرا يكبره، ولو وقع من 
يكرهه في مصيبة فإنه ال يساعده ويستهزئ به كثيرا 

ويغتابه.
ثم قلت لها: وأنا عندما حتاورت معك لم أجدك تعملني 

هذه األعمال، ولهذا أنا ال أظن أنك تكرهني زوجك، 
ولكنني أعتقد أنك ال حتبينه.

قالت: وما الفرق بني عدم احلب والكراهية؟ 
قلت: الفرق كبير، فأنت عندما تقولني أنا أكره زوجي 

يعني من الصعب العيش معه، بينما لو كنت ال حتبينه 
فإنه ميكنك العيش معه، فالعالقة الزوجية تكون بثالثة 

مستويات: األول احلب، والثاني الكراهية، والثالث 
الالحب وهي حالة بني احلب والكراهية، وأنت بهذا 

املستوى.
قالت: أول مرة أسمع عن هذا الوصف.

قلت: فإن حل مشكلتك إما أن تطلبي منه ان يعمل لك 
أشياء حتبينها، فوقتها ستنتقلني من مستوى الالحب 

إلى احلب، أو أنك تصارحينه حتى يساعدك في حل 
مشكلتك. 

قالت: طيب، وما عالمة احلب بني الزوجني؟ 
قلت: أن يتحدث الزوجان عن املستقبل ويسعيا حلل 
مشاكلهما، وأن ينظرا ويسمعا بعضهما لبعض، وأن 

يضحيا ويعبرا عن حبهما بالقول والفعل.
قالت: وأنا عندي بعض هذه الصفات.

قلت: إذن تشخيصك ملشكلتك كان خطأ، فأعيدي 
النظر في زواجك، وال تقولي انني أكره زوجي.

قالت: لقد صدمتني بكالمك، ويبدو أني كنت أعيش في 
وهم طوال هذه السنوات.

ألننا نحب قطر 
نقول لها »الرياجيل 

صاملني فيكم 
هاملرة«

قالت:
 أكرهه وأخاف 
أن أهدم بيتي!

في الصميم

جتارب حياتية

سمعنا أن دولة خالفة إسالمية قامت ونشأت 
وترعرعت، فقتلت وسبت وباعت في سوق 

النخاسة من باعت، وذبحت وأحرقت ونحرت 
ونهبت وسرقت واغتصبت ونكحت وشرعت 

النكاح وحللته، وهدمت وفجرت وفجرت.
وفعلت الكثير وأكثر من الكثير، وطاولت 

أفعالها أقاصي األرض وأدناها.
أرعبت وأرهبت وأخافت وأذعرت.

سارت ببيارق سوداء ناهبة أكباد الصحراء 
نهبا، ولكن ليس في قوافل من جمال أو خيول 

وأفراس مسعوفة وأظعان وهوادج، بل في 
سيارات دفع رباعي غالية الثمن مرفهة جيء 

بها بعشرات اآلالف من بلد املصنع لعيون تلك 
الدولة!!

وسمعنا أيضا أن هذه الدولة انتهت وماتت 
وفنيت، فكيف قامت هذه الدولة وكيف 

انتهت؟!

لست أدري وال أظن غيري يدري، إال من 
أنشأها ثم أنهاها.

هي دولة خالفة إسالمية، سميت بـ »داعش« 
وهي لفظة مختصرة على الطريقة الغربية في 
اختصار األسماء من »دولة اإلسالم في العراق 

والشام«.
واختير لها خليفة جيء به من حتت األرض 

أو من مخازن املخابرات وسمي بـ »أمير 
املؤمنني أبي بكر البغدادي احلسني« ولكي 

يستقيم أمره ويكون حال للخالفة فقد نسب 
إلى آل البيت لذلك لقب بـ »احلسني« نسبة للـ 

»حسن بن علي بن أبي طالب«.
هي نوع من الكوميديا السوداء املريرة، قصد 

بها إهانة اإلسالم وتشويهه وإظهار خفايا 
وحوادث كانت مرتبطة بزمن معني عفت عليها 
ونسختها أزمنة جاءت بعدها، ولكن العقليات 
الشريرة أرادت إحياءها من جديد لتقول هذا 

هو اإلسالم من أجل تنفير الناس منه.
والغريب أن هذه الوحشية التي بدت عليها 

»داعش« قد استهوت كثيرين وطارت أفئدتهم 
لها وخرجوا على العلن يعلنون متنياتهم بنحر 

رؤوس الناس، وطلب أحدهم ممن هم في 
ميادين احلرب أن يبقوا له بعض األسرى كي 

يتلذذ بنحر رؤوسهم وحزها عندما يلتحق 
باملقاتلني املجاهدين ويشرف ميدان القتال!!

واألغرب من هذا السفاح ومن هم على 
شاكلته، هي تلك اآلالف من غير املسلمني 

ومن الذين طربوا ألفعال »داعش« وابتهجوا 
وفرحوا بدماء ضحاياها، فطاروا إلى حيث 

هي في أطراف العراق والشام، ليصيروا من 
جندها ومجاهديها ولتجيء نساؤهم أيضا 

للترفيه وتلبية رغبات املجاهدين، كي يخلصوا 
في جهادهم!!

فهل انتهت »داعش« حقا؟! وماذا بعدها؟!

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

ما بعد 
»داعش«؟

بال قناع

قد تسمع هذه العبارة في مواقف متكررة 
وقد تكون انت أيضا استخدمتها وهي 

»ليش حظي تعيس«.. هناك كثيرون هم 
من يشتكون من سوء حظهم، ودائما ما 

يقارنون انفسهم بغيرهم ممن لديهم 
حظ كبير في حياتهم اليومية، ما يجعل 

نفسياتهم غير مستقرة وفي حالة اكتئاب 
حتى تصل حالتهم إلى احلسد.

قد تكون معايير احلظ مختلفة من شخص 
آلخر ولكن دائما ما تقاس لدى كثير من 

الناس واملجتمعات بالثراء واحلصول 
على املناصب والشهرة والزواج والربح 

الذي يأتي من غير تعب وغيرها من أمور 
أخرى، وغالبا ما تطلق كلمة محظوظ على 
الشخص الذي تسهل عليه األمور في كل 

خطوة يخطوها في حياته، األمر الذي جعل 
بعض من يشعرون بأنهم سيئو احلظ 

يقومون بالبحث عن مشعوذين لصناعة 
أداة جتلب لهم احلظ حتى منهم يدفع املال 

للحصول على هذا الوهم!
٭ هناك رجل سمع ابنه يعاني من سوء 
حظه ويتذمر بأن كل الناس افضل منه، 

وحظه السيئ هو مصدر تعاسته في 
هذه احلياة، فحزن األب على ابنه وحاول 

أن يقنعه بأن حصول اآلخرين على ما 
يتمنونه هذا ال يعني أنهم افضل حظا منك، 

وقد تكون انت أوفر حظا منهم ولكنك ال 
تشعر بنعمة اهلل عليك، فرد االبن: كيف يا 

أبي؟! 
األب: هل تأتي معي للمستشفى، فذهبا معا: 

فقال األب لالبن: هذا املريض الذي يتألم 
ميلك املاليني والعقارات واألسهم، وهذا 

املريض اآلخر كان وزيرا والناس تتمنى 
لقاءه للحصول على مكاسب، وذاك املريض 

كان مشهورا تالحقه املعجبات لتلتقط 
الصور معه، ولو تنظر جلميع املرضى 

فستجدهم ممن كان يقال عنهم ذات يوم 
انهم محظوظون، فأين هذا احلظ؟!

٭ فلو خيروك بأن تأخذ كل ما ميلكون 
من مال ومناصب وشهرة وتأخذ أمراضهم، 

وفقط متنحهم صحتك، ماذا سيكون 
اختيارك؟!

فرد االبن: ال ميكن امنحهم صحتي وآخذ 
ما ميلكون ألنني من غير الصحة والعافية 

لن اكون سعيدا مبا حصلت، فرد األب: اذن 
انت يا ابني محظوظا بالصحة التي منحك 

اياها اهلل سبحانه، فمن خاللها تستطيع ان 
حتصل على كل شيء سواء كان ماال او 

منصبا خاصة إذا كان لديك طموح وعملت 
من اجله بجد.

فذا احلظ الكبير هو من مين اهلل عليه 
بالصحة والعافية وليس مبال او منصب 
او شهرة !، فابتسم االبن وأدرك حقيقة 

جتربته مع والده وتأكد أنه فعال محظوظ 
بالصحة التي هي الطريق لكل األمنيات.. 

فاشكروا اهلل على الصحة والعافية 
واعتبروها نعمة وحظكم من اهلل سبحانه. 

hassankuw@hotmail.com
حسن الهداد

اكتشف أنت 
محظوظ أم 
سيئ احلظ!

شرارة قلم

حينما شرعت الدولة في اتخاذ خطوات 
لتقليص بند العالج باخلارج، صاحب 

ذلك موجة رفض من قبل شريحة كبيرة 
من املستفيدين وأقصد بهم اولئك الذين 
يستغلون هذا البند في جوالت سياحية 

لهم وللمقربني منهم حتت بند العالج 
السياحي كالعالج من االنفلونزا او اجراء 

عمليات جتميلية وبالطبع من هم في امس 
احلاجة للعالج في الغالب ال يستطيعون 

العالج في اخلارج وال يجدون أمامهم سوى 
املستشفيات اخلمسة.

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
تبنى استراتيجية لتطوير اخلدمات الصحية 

احمللية حتى تتحقق وتعم الفائدة جلميع 
املواطنني وللوطن والتوجه الحداث طفرة 

باخلدمات الصحية محليا محققا بذلك 
توفير افضل خدمات صحية سواء للبسطاء 

او للألثرياء من املواطنني اذا احتاجو الى 
اخلدمات الصحية احمللية، وحقق بذلك الهدف 

املنشود اال وهو تقدمي اخلدمات الصحية 
املتميزة جلميع املواطنني، وهذا ان دل على 

شيء فامنا يدل على تلمس سمو الرئيس ملا 
تطمح اليه الشريحة العظمى من املواطنني 

وفي الوقت ذاته رفع املستوى الصحي 

واخلدمات الصحية املقدمة محليا.
 خطوات اإلصالح في »الصحة« في عهد 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

والوزير احلربي نالحظ انها ترمي الى 
املستويني القريب والبعيد في تقدمي الرعاية 
الصحية الرائدة بزيادة كفاءة ورفع مستوى 

اخلدمة في املستشفيات واملراكز الصحية 
من خالل تقنيات وخبرات طبية وبخطوات 
ال تقل اهمية عن اخلطوة االولى، واخلطوة 
التالية ممثلة في االرتقاء مبستوى اخلدمة 

عبر افساح املجال للمواطن في املستشفيات 
احلكومية ليحظى بخدمة أرقى من خالل 

تدشني مستشفيات خاصة للوافدين وادعو 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى تبني مزيد 

من االجراءات التي توفر خدمات صحية 
افضل وأفضل ملعرفتي الشخصية بانه رجل 

يعشق هذا الوطن وهدفه االول هو توفير 
كل ميكن للمواطن، ولعل ما يعزز ثقتي في 
ان الشيخ جابر املبارك واالخ وزير الصحة 

د. جمال احلربي على الطريق الصحيح وان 
العالج في اخلارج مت وضع خطة لالستعاضة 

عنه بعالج داخلي على مستوى عاملي.
ما اطلعت عليه مؤخرا من استعانة وزارة 
الصحة بإحد عشر طبيبا استشاريا من 

اميركا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل 
واليونان والهند لتقدمي خبراتهم والرعاية 

الصحية لألمراض املعدية واجلراحة والعظام 
واملخ واألعصاب والقلب والعيون وأرجو اال 

يفهم حديثي بأنني ضد اخواننا الوافدين 
بل انا شخصيا من اكثر املدافعني عنهم وفي 

اكثر من موضع ومقاالتي خير برهان على 
ذلك، ولكن هذا ال مينع ان هناك اختالالت 
ال يجب غض البصر عنها فاملواطن اولى 

باخلدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويحق 
له ان يستفيد اقصى استفادة من اخلبرات 
الطبية الرائدة عامليا، ويصبح ملف العالج 

باخلارج من املاضي وبهذا يوفر سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك والوزير احلربي 

ماليني الدنانير والتي كانت تهدر دون 
وجه حق وقطع الطريق على املتمارضني 

والسياحة العالجية وميكننا ان نستفيد من 
هذه األموال بتطوير املستشفيات وانتداب 

اطباء واستشاريني عامليني الى الكويت، وعن 
نفسي اشكر الشيخ جابر املبارك ود.جمال 

احلربي على هذه اجلهود وعلى برهما 
بقسمهما لوطنهما وامتنى منهما املزيد من 

اجلهود والتوجه الى جتفيف العالج باخلارج 
ومنع الفساد واهلل ولي التوفيق.

aljalahmahq8@hotmail.com 
محمد الجالهمة

رئيس الوزراء 
ود.جمال 
احلربي

وجهة نظر

     

مفرح قطامي ال�شمري

لـــوفـاة املغفـور لها باإذن اهلل تعاىل

عمته

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل


