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أعيدوا أسماء 
املناطق القدمية

إحياء ألسماء املناطق القدمية 
ملاذا ال يتم اختيار أسماء 
املناطق القدمية لنسمي 

املناطق اجلديدة بهذه 
األسماء؟ فمثال بإمكاننا أن 
نختار أسماء املناطق التي 
تكاد أن تندثر مثل منطقة 
شرق وقبلة والصاحلية 
واملرقاب.. كذلك البد أن 
نحيي اسم الكوت االسم 
القدمي للكويت. والبد أن 

نحيي أسماء الفرجان 
واألحياء القدمية لتسمية 
الشوارع اعتقد اخف من 
أسماء الشخصيات التي 

مت اختيارهم دون أي 
مدلول تاريخي.. وكان من 

املفروض أن يتم اختيار 
أسماء لشخصيات لها 

خدمات ومساهمات في 
مختلف النشاطات مثل 

التعليم واالقتصاد واألهم 
أهل البحر والنواخذة 

والغواصني الذين يعتبرون 
بناة الكويت األولني، وحبذا 

لو أعلنت البلدية عن اختيار 
االسم املرشح لتسمية 

احد الشوارع مع تعريف 
بشخصية املرشح… ألن 

هناك الكثير من الناس 
يسألون عن هوية هذه 
الشخصيات ألنها غير 

معروفة تاريخيا.. سوى 
ان هذه الشخصية تنتسب 
للعائلة الفالنية. اعتقد هذا 

غير كاف وغير صحيح ألن 
الدول املتقدمة اتبعت أسلوبا 

الختيار األسماء املرشحة 
من الشخصيات التي كان 

لها سجل بإجنازات متنوعة 
ومتعددة.

لذا أرى أن تعيد اإلدارة 
املتخصصة أسلوبها في 
اختياراتها ليتم اختيار 

شخصيات من الذين عملوا 
في البحر قبل استخراج 

النفط.. ألن هذه الشخصيات 
هي التي كانت مصدر الرزق 
ألهل الكويت.. كذلك بإمكاننا 

اختيار رجال التعليم الذين 
أسسوا املدارس والتعليم 
في الكويت وهناك أسماء 
كثيرة لألسف غفلت عنها 

وزارة التربية فمن املفروض 
أن تراعي وزارة التربية 

وتختار من ساهم في 
النهضة التعليمية فمثال 

وزارة التربية أهملت اسم 
أول مدرس للمكفوفني 

والذي عاصر تطور تعليم 
املكفوفني منذ نشأتها في 
البالد.. انه االستاذ علي 

حسني احلسيني الذي خدم 
في مجال التعليم اكثر من 

40 سنة، حيث عمل مدرسا 
لتعليم املكفوفني ثم اختير 
مدرسا أول وعند تقاعده 

اختير مديرا ملطابع املكفوفني 
قام بطباعة أول مصحف 

للمكفوفني الذي مت إهداؤه 
لألمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد رحمه اهلل وأسكنه 
فسيح جناته برفقة وزير 
التربية والتعليم د.احمد 
الربعي رحمه اهلل.. كذلك 

يعتبر االستاذ علي حسني 
أول مقرئ بإذاعة الكويت 

ومنشد للموشحات الدينية 
)املالد(. ولقد كتب عنه د.عبد 

احملسن اخلرافي واألستاذ 
الفاضل أيوب حسني رحمه 

اهلل.. وأمتنى ان تراجع 
وزارة التربية سجالتها 
الختيار األوائل إلطالق 

أسمائهم على مدارس وزارة 
التربية أرجو أن تهتم اجلهات 

املعنية بتكرمي من ساهم 
في بناء الكويت في مختلف 

أوجه احلياة، فهناك رجال 
ساهموا في إنشاء مؤسسات 

اقتصادية وصناعية فالبد 
من تكرميهم، أما أن يتم 
اختيار أسماء بأسلوب 

عشوائي دون مراعاة أهمية 
من مت اختياره واالكتفاء 

بأسماء العوائل، فهذا غير 
صحيح وغير عادل ألن هذا 
ال يحقق العدالة بني مختلف 
العوائل الكويتية، لذلك نحذر 

من اتباع هذا األسلوب 
وضرورة اتباع أسلوب 

حضاري مثل الدول املتقدمة 
التي حترص على تكرمي 

الشخصيات التي ساهمت 
في عدة إجنازات مبختلف 

أوجه احلياة في الكويت.
واهلل املوفق.

املوقف السياسي

kalematent@gmail.com

waha2waha2waha@hotmail.com

هيا علي الفهد 

ذعار الرشيدي

ال خير في بلد ال ثقافة له.. الثقافة املتنوعة املتمثلة في مسرح، 
تلفزيون، سينما، كتب، روايات وحفالت.. ال ننادي بفتح الباب على 
مصراعيه دون ضوابط حتكمه من عادات ومبادئ ودين لكن حرية 

معقولة ومطلوبة للتقدم والتطور..
نحن نعاني من قص وبتر وحبس وقيود غير معقولة في زمن انفتح 
العالم بعضه على بعض أو كما قيل بات قرية صغيرة بكل تكنولوجيا 

املعلومات وبكل القنوات الفضائية وبكل طرق التواصل االجتماعي..
في ستينيات القرن املاضي انفتحت الكويت وباتت من دول العالم 
العربي واإلسالمي قبل الدولي منارة للعلم والسعي لألفضل في 
جميع أنواع الفنون، وما زال املسرح يدل على ذلك في ذاكرته، 

ومازال أرشيف اإلعالم دليال آخر، وما زال حديث الغير عن هذا 
الوطن الصغير خير مثال.. لم تكن هناك عقول تريد أن تفرض 
ثقافتها على مجتمع يشير له اآلخرون بالبنان.. نحن ال نطلب 

انحالال، لكن نريد حرية مقيدة يفرضها صاحبها ال غيره..
كل مجتمع يتطور لألفضل ال لألسوأ.. يجاري زمانه ال يظل في 

ماض حتكمه مبادئ ثابتة ال عقول وثقافات البعض.
أين هي نصوص محبوسة في أدراج؟ ماذا حدث لروايات ممنوعة 
دون منطقية عقل؟ ماذا نقول عن قضايا رفعت على كاتب أو فنان 

فقط ألنه خالف رأي ووجهة نظر مقاضيه؟ أمور تضر ال تفيد.. 
كيف نرفع مستوى األدب والفن اذا وضعت عراقيل قاسية في دربه 

! كيف نتطور أو حتى نعود ملا كنا عليه؟ 
في عام 1958 تقريبا تعرضت كاتبة لبنانية لقسوة املنع والبتر 

لروايتها جعلتها في عزوف ليومنا هذا وخسرها األدب اللبناني.. 
كان ذاك منذ ما يزيد عن 55 عاما أكثر من نصف قرن من املؤكد 

أن املجتمع اللبناني اليوم يقف ساخرا ومعترضا مما حدث لها ومن 
املؤكد أن مفاهيمه تغيرت وما كان غير منطقي في ذاك الوقت بات 

مرفوضا اليوم.
نحن على النقيض في عام 2017 يصبح املمنوع ألتفه سبب حتت بند 

الال أخالقيات في زمن بضغطة زر يدخل حتى الصغير لعالم واسع 
من الثقافات والصور في زمن ما زلنا نتمتع فيه باألفالم العربية 

ذات اللون األبيض واألسود والتي تربينا عليها دون قيود، وما زالت 
أجيال أخرى تشاهدها دون قطع وقص ومنع.

من احملزن أن تهاجر نصوص مسرحية وتلفزيونية وروائية لدول 
أخرى.. نصوص تشير لها تلك الدول احلاضنة باالعتزاز والفخر.. 

من املؤلم أال يشعر الوطن بقيمة ما يقدم فيه.
هناك حرب واضحة لهدف خفي.. من ينصف ومن يعي ومن يزيح 

تلك الغمامة عن ثقافتنا وكتابنا وصحفنا ومسرحنا ونصوص 
تلفزيوننا؟ إن لم تكن أنت سيادة وزير اإلعالم.

كلما ذهبت ملستشفى أو مستوصف وجدت الفتة كبيرة حتذرك من 
مغبة التعرض ألي من أفراد الطاقم الطبي واال فانك ستسجن وتغرم، 

وهذا التحذير حق فاالعتداء على أي موظف حكومي سواء كان طبيبا أو 
كاتب مستوصف أمر يستوجب العقوبة وفق ما يقر القانون.

> > >
وزارة الصحة تبلغك مبا سيحدث لك إذا ما قررت ان متد يدك أو 

لسانك على طبيبها أو ممرضها أو كاتبها، ولكن وزارة الصحة ال جتيب 
عن هذه األسئلة، وال توعيك كمريض أو كمراجع بحقوقك، فمثال ان 

رفض الطبيب معاجلتك، فماذا تفعل؟!، واذا قام طبيب بتشخيص 
مرضك بشكل خاطئ، فإلى أين تذهب لتشكوه؟! وإذا صرف لك 

الصيدلي دواء يضر بك فإلى من تلجأ؟!
> > >

هذه األسئلة ال يجيبونك عنها، وكثير من املراجعني ال يعون بل ال 
يعرفون حقوقهم في هذا اجلانب الذي يفترض على الوزارة ان توضحه 

وتعلقه كملصق في كل مستشفياتها ومستوصفاتها وتعرف املرضى 
بحقوقهم كما عرفتنا بحقوق األطباء.

> > >
وسأسوق مثالني، األول عندما أصيب ابني الصغير بالتهاب في احلنجرة 
صاحبه حرارة شديدة، ودخل على طبيب في مستوصف جابر األحمد، 
والذي لم يكلف نفسه عناء قياس حرارته أو حتى الكشف عليه بشكل 

الئق، ومنحه دواء مضادا للحساسية وأدول ومسكنا وكأنه ساحر 
اكتشف العلة مبجرد النظر السريع، وتبني أن املسكن الذي صرفه 

الطبيب الساحر ال يصلح ملن يعانون من الربو كما في حالة ابني، فأعيد 
ابني الصغير إلى ذات املستوصف وذات الغرفة وكانت هذه املرة طبيبة 

وفعلت ما فعله زميلها لم تقس احلرارة واكتفت مبنحه أدول، وجملة 
»الولد ما فيه شيء«، كانت الزيارتان بني الساعة الثانية واخلامسة من 
عصر يوم 17 أكتوبر، في ذات الليلة صحا ابني الصغير بالكاد يقوى 

على التنفس جراء انسداد حنجرته بسبب االلتهاب الشديد وكان يقفز 
بشكل هستيري كأنه سمكة أخرجت من املاء، حتى انه بدا وهو ابن 
األربع سنوات يحاول اإلمساك بأرضية املنزل محاوال التشبث بأي 

شيء.
> > >

لوال رحمة اهلل ولطفه حلدث ما ال يحمد عقباه، ونقلته إلى املستشفى 
حيث أودع غرفة العناية ملدة ست ساعات ومت عالجه بشكل صحيح 

وسليم وجتاوز األزمة وشخصت حالته بأنها التهاب شديد في احلنجرة 
والصدر وان عالجاته احلقيقية ليست ما صرف له وان تشخيص 

الطبيب وزميلته كان تشخيصا خاطئا لم يكن من املفترض ان يقعا به.
> > >

لست طبيبا ألعرف أن ما فعله الطبيب وزميلته البني في الزيارتني 
ليس من الطب في الشيء، وانه وبإهمالهما كادا يوديان بحياته جراء 

تشخيصهما القاصر.
> > >

اآلن وفي حالة مثل هذه، املتضرر أو الذي كاد أن يقع عليه الضرر إلى 
أين يذهب والى من يتقدم بشكواه، وكيف يأخذ حقه؟!

> > >
احلالة الثانية ملواطنة حامل في شهرها السادس تعاني من حالة سيالن 
في الدم وضغط، ومع هذا رفض أربعة أطباء في عيادة النساء والوالدة 

في مستشفى الفروانية استقبالها ألن أيا منهم ال يريد أن يتحمل 
مسؤولية املضاعفات اخلطرة التي قد حتصل لها إذا ما استقبلها 

وأصبح طبيبها عند والدتها، هنا األطباء األربعة اما يعترفون بعدم 
كفاءتهم أو يعترفون بأنهم يرفضون عالج املواطنة وعلى الوزارة اتخاذ 

إجراءاتها بشأنهم، واالهم، هذه املرأة احلامل ملن تشتكي وأين تشتكي 
وكيف هو مسار الشكوى؟

> > >
هذه األسئلة ال جتيب عنها وزارة الصحة، ولكن بفضل امللصقات 

التحذيرية على مستشفياتكم ومستوصفاتكم نعرف حقوق أطبائكم، 
ولكن ماذا عن حقوق املرضى؟

> > >
يجب على وزارة الصحة كما ذكرت وضع ملصق توضح فيه حقوق 
املرضى وكيفية مسار الشكوى ضد أي طبيب أو ممرض يخطئ أو 

يقصر في أداء عمله.

جفت أقالمنا 
يا وزير اإلعالم

وزارة الصحة
 ال جتيب 

عن هذه األسئلة!

كلمات

احلرف 29

قبل سنوات ظهرت مقولة »قال اللي في 
قلوبنا« وكان سبب تلك املقولة أن هناك 

من قال كلمات الهدف منها انتخابي فعلق 
البعض على تلك التصريحات االنتخابية 
وأكد أنه قال ما لم ميلكوا الشجاعة على 

قوله في العلن.
في األسبوع املاضي سمع العالم كلمة 

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد 
مرزوق الغامن التي وجهها للوفد البرملاني 

الصهيوني وقد قال الذي في قلوب كل 
الكويتيني والذي كنا وما زلنا نقوله في 

العلن ويعلم عنه اجلميع.
فقد قال رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ جابر املبارك الرأي احلكومي 
الرسمي قبل حوالي ثالثة اشهر في 

األمم املتحدة حني كان ممثال عن حضرة 
صاحب السمو األمير، حفظة اهلل ورعاه، 

وهي نفس فحوى الرأي الشعبي 
الكويتي فرأي احلكومة مطابق ملا في 

قلب الشعب وال يوجد اختالف بينهما.
الكويت منذ ستينيات القرن املاضي وهي 

تعتبر إسرائيل مجموعة من العصابات 
احتلت فلسطني، وقد شاركت الكويت 
في جميع احلروب وقد أكرم اهلل، عز 

وجل، أربعني رجال من القوات الكويتية 
بشرف الشهادة في تلك احلروب رحمهم 

اهلل وأسكنهم فسيح جناته.
لقد قالت حكومتنا ومجلسنا ما في 

قلوب اجلميع واالستثناء الوحيد 
بالرفض ليس حبا في الكيان الصهيوني 

ولكنه احلسد الذي أكل قلوب البعض 
بأن يقول مرزوق الغامن تلك الكلمة، 

وأود أن أذكر احلاسدين له ببيت الشعر 
القائل:

اصبر على كيد احلسود 
 فــإن صبــرك قاتلــه

فالنــار تــأكل بعضها 
 إن لــم جتد مــا تأكله

لقد أخرجت يا مرزوق ما في قلوب 
احلاسدين وعرفناهم وعرفنا من في 

قلوب معازيبهم الذين نعرفه سابقا 
ولكنهم ال يستطيعون أن يصرحوا به.

أدام اهلل التميز الكويتي احلكومي 
والشعبي، وال دام احلسد لنا في الداخل 

واخلارج وفهمكم كفاية.

املشهد األول: على طاولة االجتماع موظف 
خريج جديد، يدلي بفكرته التي ميلؤها 

احلماس، يتحدث بشغف عن هدفه الذي 
يراه، واملشروع الذي يقترحه على رئيسه 
في العمل، ثم يأتيه رد بارد ميلؤه التقليل، 

وما يحركه انه يرى نفسه فوق اجلميع، 
ثواٍن من الصمت تعم املكان، ويتسلل 

اإلحباط لطموح املوظف اجلديد، ثم يسلم 
نفسه للروتني، ومن ثم التقصير. 

املشهد الثاني: مسؤول يضع اخلبرات، 
شرطا في إعالن التوظيف، ومتخرج 

حديث يرى انه ما زال لديه الكثير ليعطيه، 
لكن شرط اخلبرة يقف عائقا أمام أحالمه 
وطموحاته. ثم يعني موظف من اخلارج، 

وجند فيه الثقة، واالختالف، والتميز، 
حتى قبل أن نرى عمله، نبصم عليه 

بالعشرة، ولو فكرنا قليال، لوجدنا أننا من 
فضلنا الغريب على ابن البلد األولى بأخذ 

الفرص. 
كم من املشاهد اليومية تتكرر، وتصب في 
التقليل من كل جديد، وكل مواطن بالدرجة 

األولى، وتعليل ذلك بعدم املعرفة، أو قلة 
اخلبرة، أو توقع النتائج السلبية منه، 

واحلكم عليه بالفشل قبل اعطائه الفرص، 
جنهز األحكام في حقه، ونصادر رأيه، 
من الطبيعي ان يجد نفسه وسط اهله 

غريبا، وان تبرد عزميته، وحتبط همته، 

لو جعلنا اذننا تصغى، لوجدنا ان الطموح 
ما سكن إنسانا اال وعمر بنيانا من 

التفوق، والتميز، واالجتهاد، فلماذا نكسر 
مجاديف الكوادر الوطنية حديثة التخرج، 
ونقف عثرة في طريق جناحها، ونخرس 

أصوات التجدد بداخلها، ونرفض االعتياد، 
والرغبة في التجربة، وإثبات الذات، ملاذا 

كل مسؤول مير عليه الوقت، يعطي 
لنفسه احلق في انه يعرف اكثر ممن اقل 

منه رتبة أو مدة ويرفض ان يسمعه؟! 
املعرفة ال تقاس بعدد السنوات بل مبدى 

ثبات فعالية كل قرار، وتطوره مبا يناسب 
احتياج األفراد في كل األوقات، وهذا ال 

يتم اال بدمج الدماء اجلديدة، وتخصيص 
الوقت واجلهد الن نرى ما عندهم من 

جديد، وما في عقليتهم من جتديد، 
لنؤسس عمال متكامال أكثر من سعينا الن 
يكون كامال، فالتركيز على الكمال يجعل 
اإللزام يقتل روح اإلبداع، واملشي على 

نفس النهج لسنوات، يورث عقلية منغلقة، 
ترفض التغيير، مما يؤدي لنقص اخلدمة، 

وعدم مواكبة التطور، فيضعف اإلنتاج 
ويصبح هناك باب للفساد اإلداري. صوتنا 

اليوم ال بد ان يضم أصواتا جديدة، 
نعطيها الفرصة، والثقة، لتبني مستقبال 
واعدا، وجتعل الوطن في اعلى املراتب. 

نحن بحاجة للتطوير على جميع األصعدة، 

لو فتح كل مسؤول باب مكتبه للموظف 
اجلديد، وانصت ملا يقترحه، لبث بداخله 

روح التنافس، وحب العمل، وذلك أول 
أسباب النجاح، ان يسمح اإلنسان ملخيلته، 

وعقله ان يفكر، ويحلق دون قيود، 
فينتج عنه ان يكون شخصا مسؤوال، 

يتحلى باإلصرار، إلثبات ذاته في مجاله. 
حني يكون الصوت الذي نسمعه، بجانب 
صوتنا هو صوت اآلخر، سنعرف كيف 
نسلم الراية ملن بعدنا، بضمير مرتاح، 
فالكوادر الوطنية اجلديدة بعد مرور 

سنوات ستصبح مكاننا، وستكون خبرتها 
نتاج خبراتنا معها، فتصبح فعالة في 
صناعة القرار الذي يسهم في صالح، 

وإصالح البالد.
الغريب مهما مر عليه الوقت، ومهما 

حظي بالفرص، واتكلنا عليه، ومنحناه 
الصالحيات، فسيعود بخبراته لوطنه، 

اما ابن البلد فهو الذي سيبقى لها، بذور 
تثمر بأرضها، وتسقي مبحبتها كل 

عطاء لوطنها، فلنمنح ابناءنا في جميع 
املؤسسات الوطنية، فرصة صناعة القرار، 

وتقدمي مشاريعهم، وافكارهم كاقتراح، 
وتخصيص جوائز، وترقيات لكل موظف 
مجتهد في عمله. حني نسمع من القدمي، 

واجلديد سنكون خبرات على مر الزمان، 
تكتب مباء الذهب كل إجناز للبالد.

يستيقظ صباحا ويده على املغسلة 
يطرطش وجهه شوية ماي ويلبس 

دشداشته والغترة والطاقية والعقال ومو 
الزم يعدلهم يضبطهم عند أول إشارة 
مرور يركب سيارته يدقها سلف وإلى 

الدوام ينطلق. قصة قصيرة توضح 
مشوار الرجل املوظف للدوام.

تعالوا نقارنه ببرنامج األم املعلمة 
الصباحي قبل الدوام: استيقاظ ثم 
مباشرة إلى غرف نوم األطفال في 

عملية )تشلع القلب( وهي إيقاظ الصغار 
املستغرقني في سابع نومة. جهد يعادل 

املشي كيلو مع سماع العبارة اخلالدة على 
لسان كل أطفال العالم في نفس الوضع 

»دقيقتني بس دقيقتني اهلل يخليك«.
بعد النجاح في إيقاظهم يبدأ مشوار 

احلمام أعزكم اهلل والغسيل والتنظيف ثم 
املالبس وبعدها الفطور وهو وحده مهمة 

مستحيلة.. يا ولدي يا بنتي افطروا يأتيها 
الرد مالي خلق مالي نفس يا حبايبي 

افطروا أمامكم يوم طويل جدا في مدرسة 
خالية من كل وسائل األكل والشرب 

النظيف واحملترم.
يبدأ بعدها مشوار املدرسة تتحول فيه 

تلك األم اخلارقة إلى وعاء صبر عمالق، 
فهذا يعلق الهرن خلفك، وهذا يريد أن 
يحذف عليك الستغالل توقفك ثانيتني 

لكي ال تصدمي أطفاال عابرين فقط 
ليسبقك إلى اللفة فوق حتت )حقارة(.

بعد قضاء ربع ساعة في مسافة ال تتجاوز 
50 مترا أمام املدرسة إلنزال األطفال يبدأ 

مشوارها للدوام تتحول إلى سائقة في 
سباق الرالي فاملتبقي على التوقيع وإغالق 
الكشف هو عشر دقائق لكن ما باليد حيلة 

فالتأخير واقع واقع.
لكن بفضل تفهم السيدة املديرة )العاملة 
باحلال فهي كانت مدرسة في يوم من 

األيام( فتعطي تعليماتها ملوظفة الكشف او 
التوقيع باملرونة قليال خمس دقائق عشر 

دقائق ربع ساعة في احلالة الطارئة جدا.
فهذي هي معلمة ومربية أجيال من 

صالح املدرسة والطلبة مراعاتها قليال 
لكي تدخل الفصل وهي في حالة نفسية 
متزنة وتشعر باالمتنان ملديرتها الفاضلة 
فتعطي أفضل ما عندها في الصف وهو 

من واجبها وكرد للجميل لإلدارة التي 
تفهمت ظروفها وراعتها ولم تكن كالسيف 

املسلط على رقبتها ولم يكونوا عونا 
للزمن وظروف احلياة عليها.

اآلن تعالوا نشوف كيف سيكون آخر جزء 
من برنامج األم املعلمة الصباحي في حال 

وجود البصمة.
وهو العشر دقائق أو الربع ساعة من 

إنزال أطفالها ثم االنطالق إلى مدرستها 

أو حتى االنطالق مباشرة الى مدرستها 
إذا كان أطفالها في نفس املدرسة وهو 

احتمال ال يتجاوز ٣0%.
البصمة جهاز أصم أخرس قلبه أقسى 
من احلجر ال يعرف ان هذه أم تواجه 

شوارع ضيقة مكسرة تتراكم فيها مئات 
السيارات حتى 20 ثانية لن يتجاوز 

عنها وبحكم انه مربوط بديوان اخلدمة 
فاخلصم باالنتظار.

خطورة هذا الوضع ان هذه السيدة 
الفاضلة وضع عليها ضغط هائل للوصول 

إلي مدرستها في وقت قياسي وخالل 
ماذا؟ خالل شوارع ضيقة مليئة باألطفال 

الذاهبني واملاشني إلى مدارسهم.
وهو أمر أمتنى ان يأخذه مسؤولو وزارة 

التربية وديوان اخلدمة املدنية باالعتبار 
الشديد فمكان عمل املعلمة يقع في وسط 

ضواحينا وداخل شوارعنا املليئة باألطفال 
الصغار املنتشرين في كل مكان والذاهبني 

في نفس طريق هذه السيدة الفاضلة 
ووضعها مختلف عن باقي موظفي الدولة 

العاملني في وزارات ومؤسسات خارج 
الضواحي وفي أماكن بعيدة عن تلك 

الشوارع الضيقة املليئة بفلذات أكبادنا.
املعلمة وضعها غير، فالواجب تهيئة كل 

سبل الراحة والطمأنينة لها لتؤدي عملها 
كمربية أجيال على خير وجه.
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