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لن تقطع جسور احملبة طاملا احلب باقيا، قد نختلف في 
اآلراء وقد تتضارب وجهات النظر، ومن هذا وذاك يبقى 

احلب وتبقى األخوة تتوج ذلك احلب.
قصتنا اليوم تكتب حروفها باسم احلب، باألمس القريب 
عاش اخلليج العربي ليلة شهدت العديد من مواقف األخوة 
واحملبة، كتب عنها الكثيرون بحب ألهل البحرين، ونظم 
البعض أبياتا من الشعر باسم خليجنا واحد، عندما توج 
فريق مملكــة البحرين بكأس »خليجي 24«، ألف مليون 

مبروك ألهل البحرين.
»سعدنا مبشاركة األشــقاء في بطولة كأس »خليجي 
24« التي عشــنا معها أياما رائعة، وهنيئا للبحرين الفوز 
باللقب«، تلك كانت كلمات أمير دولة قطر ســمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني عبر حسابه الرسمي على »تويتر« 
في مساء األحد بعد انتهاء مباريات البطولة، لم تكن فقط 
كلمات كتبت عبر مواقع التواصل، ولكن كتبت من أفعال 
شاهدها الكثير منا سواء أثناء البطولة أو في ختام كأس 
»خليجي 24«، كان احلب يســود أجواء املالعب ويتنفس 
به جمهور البطولة، إلى أن أتى ختام البطولة ورأينا عبر 
التلفاز مدى احلفاوة والفرحة على اجلميع وعلى رأسهم 
رئيس الدولة املســتضيفة للبطولة سمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني حاكم دولة قطر الشــقيقة، فرحته وحفاوته 
لفريق مملكة البحرين عندما قام بتتويجهم بكأس »خليجي 

24«، اهلل يتمم على خليجنا تلك احملبة وتلك األخوة. 
قالها والدنا وقائدنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه: »إن ما يجمع دول اخلليج أكبر 
وأقــوى بكثير مما يفرقها«، وهذا ما شــهدت عليه ليلة 
األحد املاضية من حب وأخوة من جميع رؤســاء وقادة 
وشــعوب خليجية بفرحتهم ململكة البحرين ولقيادتهم 
ولشعب البحرين. اللهم أبعد عنا الفنت وقِو أواصر احملبة 
وجسور األخوة لنبقى على الدوام خليجا واحدا يجمعه 

احلب وتربط بينهم األخوة.
٭ مسك اخلتام: باألمس كانت رياضة حتيي ذلك احلب من 
جديد، واليوم قمتنا اخلليجية في بلد احلرمني الشريفني.. 
وغدا أجمــل باحلب واألخوة بني دول اخلليج.. اهلل يتمم 
علينا فرحتنا وترابطنا على اخلير واحملبة.. صباح احلب.

يعمل أحد أبنائي في أحد مراكز عالج األمراض املستعصية 
في الكويت منذ زمن ليس بقصير وكلما عاد الى البيت حكى 
لي قصصا ومواقف إنسانية غريبة منها. يقول: تصدق 
)يبه( اعتدنا وزمالئي أن نستقبل بشكل شبه يومي رجاال 
ونساء يطلبون منا إرشادهم ومساعدتهم في احلصول 
على مرضى وافدين يحتاجون ألي مساعدات مالية وأنهم 
على استعداد للقيام بدفع ما يستطيعون من مال ملساعدة 
ممن تقطعت ســبل العيش بهم بسبب املرض وأصبحوا 
غير قادرين على حتويل )فلوس( أو قوت يومهم ألسرهم 

الذين ينتظرونها بفارغ الصبر أو سداد قيمة عالجهم! 
يكمل ولد عباس: لم نكن نتوقع )يبه( أن عند إبالغهم 
بعدم وجود مرضى محتاجني من فئة الوافدين في مكان 
عملنا حتديدا، أن يقوم الواحد منهم بتحميلنا مسؤوليات 
جســاما برمي أظرف مليئة بالنقود على مكاتبنا موصني 
بتسليمها ملن نراه بحاجة ماســة إلى املال، يتساءل: أي 

صنف من البشر يا والدي؟
وأي سباق مع اخلير هذا؟ وأي طمع باألجر ومرضاة 
اهلل يريدونــه أمثال هؤالء من أهلنــا في الكويت؟ يعلق 
عباس قائال: يا ولــدي هذه هي الكويت وهذه هي أفعال 
أهلها، هكذا تربينا ونشــأ كل من عاش على هذه األرض 
فــال غرابة.. قاطعته قائال: أخبر ولدك يا عباس عن أصل 
األعمال اخليرية من هذا النوع واملوجودة في الكويت. لقد مت 
افتتاح أول جمعية خيرية في الكويت في شهر مارس عام 
)1913م(، أي قبل أكثر من قرن من الزمان وقدمت خدمات 
رائدة، أبرزها افتتاح مستوصف لعالج املرضى وتوزيع 
املال على الفقراء وجتهيز املوتى من الغرباء واحملتاجني.

ومبوجب قانون عمره أكثر من نصف قرن )19٥9( مت 
تنظيم جمع التبرعات للمنفعة العامة وتقدمي املســاعدات 
للمحتاجني داخل البالد وخارجها يعمل بأحكامه اليوم أكثر 
من أربعني جمعية خيرية، كما يوجد قانون آخر إلشهار 
مبرات خيرية وصل عددها حتى كتابة هذه الســطور ملا 
يقارب الثمانني مبرة تعمل في مجال اخلير متسلحة بفلسفة 
اجتماعية إنســانية ذات مقاصد سامية تخصص بعضها 
ملســاعدة املرضى من املقيمني الذين تنقطع عنهم أقوات 
يومهم وميســون عاجزين عن إعالة أسرهم في بلدانهم 
وآخرون تقطعت بهم الســبل فــي احلصول على تكلفة 
)جرعة( الكيماوي التي يستوجب أخذها ملقاومة املرض، 
فتلك املبرات غايتها البحث عن أولئك املرضى من الوافدين 
وغيرهم لدفع تكاليف عالجهم منها، مبرة رقية القطامي 
لســرطان الثدي والتي تأسست عام 2003 ومبرة الدعم 
اإليجابي ملرضى السرطان التي أشهرت بتاريخ 2009/7/27 
فتلــك املبرات لها رؤية واضحة للتميز في تقدمي اخلدمة 
ملرضى السرطان وأقربائهم إميانا من مؤسسيها بأن تعزيز 
اجلانب االجتماعي والنفسي والديني والطبي من األسس 
املهمة في اســتجابة اجلسم للعالج وهدفها الوصول إلى 
كل مريض لنشر األمل والتفاؤل بالعطاء املستمر واملثمر. 
أما الذراع األقوى في هذا اجلانب فجمعيات النفع العام 
والتي منها جمعية صندوق إعانة املرضى التي أشــهرت 
بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم )2٨2( وقيام وزارة 
الشؤون االجتماعية بإصدار قرار إشهارها مبوجب قرارها 
الوزاري رقــم 91/ 200٥ بتاريخ ٥/ ٦/ 200٥م، علما بأن 
بدايتها كانت عام 1979م وتأسست على أيدي مجموعة من 
األطباء الكويتيني ملساعدة املرضى الوافدين سواء باملال 
أو توفير العالج واألجهزة واملستلزمات الطبية ملن عجز 

ماديا عن توفيره. 
وهناك الكثير من اجلمعيات اخليرية التي تسير بذات 
االجتاه، فضال عن اجلهود الذاتية التطوعية املتمثلة باألفراد 
الذين صادفهم ولدك يا عباس. فلك احلمد والفضل واملنة 
يا رّب على جزيل نعمك وسخاء عطائك. عباس بلغ ولدك 
تلك اإلضافــة من املعلومات املهمة لعل اهلل أن يطرح فيه 

البركة.. قل آمني. 

من املؤكد أن املصاحلة مع قطر 
متثل الطموح واألولوية من اجتماع 
قمة مجلس التعاون اخلليجي في 
الريــاض، لكن ينبغــي أن تكون 
املصاحلة ال على العواطف املتقلبة 
وإمنا على أسس من املبادئ الراسخة 
في أعماق وجذور أسباب املشكلة، 
ضمانا لعدم تكرارها مجددا مع أي 

دولة. وأرى من أهم هذه املبادئ:
1- الســيادة الوطنيــة الكاملة 
أن  العالقات اخلارجية، دون  على 
يفهم منها وجه العداء ألي عضو 
من األعضاء، بل انه يخدم التناغم 

والتوازن اجلماعي. 
2- حريــة اآلراء واملواقــف 
السياسية والتعبير عنها، وواضح 
أن احلجر عليها جنم عنه عشرات 
من املعارضة اخلليجية املنفية في 
اخلــارج. وأودع في الداخل مئات 
املغردين والكتــاب والوعاظ  من 
املعتقالت، عالوة على شيوع  في 
الذباب اإللكتروني والتوتر اإلقليمي، 
وتقارير املنظمات العاملية السلبية. 
3- معاجلة احلدود اإلقليمية، 
واحترام حــق الدولة على ثروتها 

األرضية والبحرية تبعا لذلك. 
4- توسيع دائرة مجلس التعاون 
لتشمل جميع الدول املطلة مباشرة 
أو غير املباشرة على بحر اخلليج 
بالغم  وهي دوما مصدر االهتمام 
والهم، وهي إيران والعراق واليمن، 
ألن وجودها ميثل حوارا مستمرا 
جتاه األحداث محل االختالف، كما 
أنه ال ميكن معاجلة االتهامات املتبادلة 

من بعد، أو عبر وسطاء. 
٥- عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية، وتــرك األمور لفرقائها 
ونظامهم السياسي ملعاجلة مشاكلهم 
بأنفسهم. مع فتح املجال للوساطات 
الســلمية وباتفاق جميع أعضاء 

املجلس.

احترسوا أيها السادة من ابليس 
اللعني الشيطان الرجيم املطرود من 
رحمة اهلل، فهو متمكن في حياتنا 
مسيطر بشكل مباشر أو عن طريق 
أعوانه بشــكل غير مباشر، فقد 
أغلب قراراتنا  أصبح يتحكم في 
احلياتية وبأسلوب يومي، فنجد 
اخلالفات األسرية تزداد والقطيعة 
التجانس  النــاس وانعــدام  بني 
والتفكير اإليجابي والتسرع في 
أخذ القرارات اخلاطئة التي تنعكس 
على األسرة وهي املجتمع الصغير 
مما يعقد األمور في املجتمع الكبير.
إبليس يتجول بال حسيب وال 
رقيب وال انتباه وحذر من تصرفاته 
الشــر والبغضاء  التي تعكــس 
واحلســد فهو مع التطور الهائل 
فيما نراه من وســائل التواصل 
االجتماعي فهو متواجد بشــكل 
البعض على  مخيف ودائم يحث 
كشف أسرار وفضائح الناس علنا 
بال استحياء ويشجع السب والفتنة 
ويزرع احلقد وينشر الفساد بني 
أفراد املجتمع الواحد باإلضافة إلى 
زرع الطائفية والعنصرية والتعالي 
على البســطاء والغرور والترفع 

عن الناس.
أبو نــواس »لم يرض  يقول 
ابليس الظريف أفعالنا حتى أعان 
فسادنا بفســاد« انه ابليس أيها 
الســادة، فاحذروه وكونوا على 
درجة عالية من اليقظة واحلرص 
حتى ال ننجرف جميعا في وحله 
ومستنقعه، وبذلك ينجح في أن 
يدمر املجتمــع وأخالقه وحياتنا 
البســيطة وما زرعه لنا األجداد 

من محبة وتعاون.
تامة  ابليس يتجــول بحرية 
يستهدف ضعفاء األنفس وذوي 
الهمم الهابطة، وكما قال القدماء: 
»ابليس يعرف ربعه« فيجب علينا 
محاربته والسير في طريق بعيدا 
عنه والتحصن منه ومن شــره 
التمسك بدين اهلل وحبله  وعلينا 
املتني فهو خير عاصم لنا من أذاه 
بحــول اهلل وقوته حفظنا اهلل من 

وسواسه وشره وخططه.

وجتنب استخدام الهاتف النقال أثناء 
ترجلهم من سياراتهم إال في أوقات 
الضرورة وعــدم إعطاء ظهورهم 

للسيارات القادمة.
٭ علينا جميعا التحكم بأعصابنا 
والتصدي لالنفعاالت الناجتة أثناء 
الذروة وبالذات في فصل الصيف او 
ألصوات عوادم السيارات املفاجئة 
انحرافهم بشــكل سريع  وكذلك 

وخطر.
املتانة  املخلني بشروط  ٭ معاقبة 
وباألخص عطل بإنارة الســيارة 

اخللفية وحتى األمامية.
٭ أغلب الكويتيني يغادرون سنويا 
الى الدول املتحضرة -- فلماذا ال 

نقتبس املزايا احلسنة منها.
٭ تنظيم عملية إيصال وإعادة األبناء 
من املدرســة هو من أحد الفنون 
التي يكتسب الطالب منها الكثير من 
باألولويات:  التقيد  احلسنات مثل 
الهدوءـ  االنتظار والسبل اآلمنة إلخ.
٭ وأخيرا البد لنــا ان ندرك ان 
االخــوة باإلدارة العامــة للمرور 
وبجميع فئاتهم واملســئولني على 
الطرق باجلهات األخرى  شــبكه 
يستحقون منا جميعا كل االحترام 
والتقدير فإنهم يسهرون على راحة 
وســالمة املواطنني والوافدين من 
خروجهم من منازلهم حتى عودتهم 
لها وعلى مدار الساعة اي دون توقف 
ويواجهون جميع حاالت الطقس ليال 
ونهارا دون تقاعس، لذا نحن نحبهم 
كما نحب إخواننا وأبناءنا ونتمنى 

لهم دوام السعادة، والسالمة.

نهج جديد لإلعالم الرسمي يتواكب 
مع املرحلة املقبلة التي يقودها سمو 

الشيخ صباح اخلالد.
لقد وضع األمني العام يده على 
اجلرح في كلمته بأن من حق الناس 
أن يغضبوا نتيجة الفساد ونحن 
هنا في الكويت من حقنا أن نغضب 
من أوجه الفساد املالي مببالغ خيالية 
دون أن نعرف من الفاسد والفساد 
الــذي يتجاوز  البغيض  اإلداري 
العدل وتكافؤ  الشباب في  حقوق 
الفرص في احلصول على الوظيفة 
املناسبة لهم دون واسطة ولعل حكم 
محكمة التمييز األخير قد شخص 

الداء ووصف العالج.
لقد كان احلكم مناســبة جدا 
متزامنة مع اليوم العاملي لكي تبني 
وزارة اإلعالم دور القضاء العادل 
في مكافحة الفساد اإلداري الذي 
عجزت أو تغاضــت عنه اجلهات 

احلكومية في مكافحته.

آفاق طالبهم، بعد معرفة  خاللها 
نقاط ضعفهم، ومن ثم ينمونها 
لديهم، ذلك حرصا عليهم، واهتماما 

ألدق تفاصيلهم.
الوقت،  وبالرغم من ضيــق 
املعلمــني بواجبات  وانشــغال 
عملهم، بخــالف كثرة الضغوط 
واملســؤولية على عاتقهم، إال أن 
ثانويتهم مشــكورة تقوم خالل 
فترة االختبارات النهائية لكل فصل 
دراسي بتقدمي دروس تقوية في كل 
املواد األساسية املهمة، وبتنسيق 
دقيق جدا، يهيئ طلبتهم الستقبال 
اختباراتهــم النهائيــة بكل ثقة 
وأريحية، ذلك فضال عن ذهابهم 
لدروس خصوصية خارجة عن 

نطاق مدرستهم.
كما انهــم يخصصون أيضا 
دروس تقوية مكثفــة، للطالب 
الذين لم يحالفهم احلظ، باجتياز 
الفصل الدراسي األول، ومعرفة ما 
هي األمور التي أعاقتهم، لوضع 
حلول جذرية لتلك اإلعاقات التي 
واجهتهم، لرفع كفاءاتهم العلمية 

ولرفع معدالتهم.
أن تفرش دروبكم  فال غرابة 
بورود النجــاح، لطاملا هكذا يتم 

اتقانكم لعملكم.

االلتزام وبذل  يردع ويزيد مــن 
اجلهود بشــكل منهجــي علمي 
ملعاجلة املســتوى الثقافي املتدني 
لدى السواد األعظم من السائقني. 

حتى يتم القضاء على اآلتي.
٭ ضرورة ضبط السرعة اجلنونية 
والرعونــة واالنفــالت األخالقي 
بالقيادة، واإلهمال وعدم ربط حزام 
األمان وتغليظ عقوبة اســتخدام 

الهاتف.
٭ ضبط السواق املهملني بتثبيتهم 
للبضائع واألنقاض واملواد اخلطرة.
٭ احلــرص علــى إزالــة جميع 
املخلفات سواء الزجاجية او املعدنية 
او البالســتيكية مــن الطرق بعد 
اإلصالحات او احلوادث التي تقع 

حيث تشكل خطورة.
٭ رجاء من إخواننا رجال الطوارئ 
بشكل عام والداخلية بشكل خاص 
ان يحافظوا على التزامهم بقواعد 
الســالمة، وذلــك للمحافظة على 
سالمتهم لذا نرجو التقيد بارتداء 
السترات املضيئة خصوصا باملساء 

والتركيز على أوجه الفساد.
وهنــا نود أن نشــير إلى أن 
مكافحة الفســاد يجب أن تتكامل 
األدوار فيهــا وباألخــص الدور 
الرسمي والشعبي وإال  اإلعالمي 
إداري وعدم  انفصام  أمام  فنحن 
جتانس بني توجهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء ووزارة اإلعالم في 
التغطية اإلعالمية املركزة لهذا اليوم 
وهو دليل على احلاجة إلى وجود 

نهايته، و مبجهودها الشــخصي 
اخلاص بها، باتباع سياسات  سلسة 
جدا ذات استراتيجيات فعالة مع 
طلبتها، تقترن طبعا ومن دون أدنى 
شك مبصلحتهم، كما تسعى جاهدة 
أيضا إلقامة اجتماعات دورية مع 
كل معلميها لكل مراحلها املدرسية، 
ليتم التباحث والتشاور بأمور من 
شأنها األساسي هو رفع مستوى 
الطالب لديهــم، مراعية في ذلك 
الصعوبات التي يواجهها الطالب 
أثنــاء دراســتهم، لوضع حلول 

مناسبة برغبة صادقة ألجلهم.
وبهكــذا يحاولــون دعمهم 
وحتفيزهم وتشجيعهم، من خالل 
تطبيقات عملية تقترحها وتقررها 
إدارة مدرســتهم، ليوسعوا من 

هذا املــارد والتخلص منه نهائيا؟ 
اجلواب برأيــي املتواضع هذا من 
سابع املستحيالت النها ضريبة تقدم 
اآللة التي أساء اإلنسان استخدامها 
وأخفق في تطويعها لسعادته وهي 
أشبه ما تكون مبرض السكر الذي 
بالعالم مع  انتشاره  اتسعت رقعة 
زيادة اخليرات والنعم والرفاهية. 
إن الوقاية من حوادث املرور هي 
للحد من خسائرها برأي  السبيل 

الكثيرين وهذا يكمن في اآلتي:
شــبكة الطرق بالكويت كانت 
ومازالــت جيدة ولكــن الصيانة 
وباألخص بالســنوات األخيرة ال 
تليق مبستوى البلد. إعادة تأهيل 
الوضع احلالي لشبكة الطرق بشكل 
عام لكثرة تطاير احلصى واحلفر 
واالنعطافــات املفاجئــة وانعدام 
اخلطــوط الفاصلة بــني احلارات 
واملطبات ونقص باإلشارات احملددة 
للمخارج واملداخل من والى الطرق 

الرئيسية.
٭ احلزم في تطبيق القوانني مما 

هذا العام أشار إلى »حق الناس أن 
يغضبوا« من تفشي الفساد والى 
دور الشباب في التصدي لهذه اآلفة 

اخلطيرة.
وتشاء األقدار أن تتزامن دعوة 
ســمو رئيس مجلس الوزراء إلى 
التقدم إلى هيئة النزاهة عن أي أوجه 
فساد مع اليوم العاملي وفي الوقت 
ذاته جند غيابا شبه تام ومتواضعا 
من اإلعالم الرسمي إللقاء الضوء 

قبــل أن تكــون تعليمية فقط، 
بالفعل ما حققته ووصلت  وهذا 
إليه ومازالت، سواء كان ذلك من 
التوعوية،  خالل فرض قوانينها 
أو طرق تعليمها وأسس أنشطتها 
اإلرشــادية، وغيرها الكثير من 
النقاط املهمة، والتي عادة ما تشعر 
الطالب بأنه عامرا بطاقة روحانية 
إيجابية هائلة، فهي دائما ما حتاول 
وبقدر املستطاع ان تقدم لطالبها، 
كل ما ينعكس بالرضا واإليجاب 
عليهم، لتزرع حب العلم والتعلم 
في نفوسهم، وتعزز روح التعاون 

والتآخي واإليثار فيما بينهم.
وبسبب اعتمادها على هذا املبدأ، 
فلذلك جندها على الدوام، تقوم منذ 
بداية الفصل الدراسي األول إلى 

طفلــة بريئة وبعمــر الزهور 
امام  وبثوان قليلة تفقــد حياتها 
املدرســة، عائلة يتحول مسارها 
فجأة وجبريــا وعلى الطريق الى 
مثواها األخير بــدال من منزلها، 
وكذلك نســمع عن سيارة وكأنها 
البوصلة فتاهت فاستقرت  فقدت 
التجارية املخصص  بأحد احملالت 

لآلدميني فقط.
ولو مت تدوين كل القصص جلفت 
األقالم ولن ننتهي أبدا، ولكن اذا 
بحثنا وحللنا املشــكلة سنجد ان 
السبب الوحيد يكمن في عدم تطبيق 
قواعد السالمة في الطريق ولسان 
احلال سيكون أما آن األوان لوضع 
النقاط على احلروف ونفكر باحللول 
الناجعة للوصول الى شاطئ األمان 
بعيدا عن احمليط الهائج الذي يسدل 
ســتار ظلمته على النفوس وكأنه 
ان ينقــص عليها بهجتها  يهوى 
ويسعد ان يسمع خبر دخول أحد 
أفراد العائلة للمستشــفى فإما ان 
يخرج بإصابة جسيمة الى األبد أو 

عاهة مستدمية ان لم يكن بوفاة.
العجيب باألمر حتى القائمني على 
هذا األمر وبالذات أجهزة الطوارئ 
وخصوصا رجــال املرور األعزاء 
الساهرين على تأمني سالمة الناس 
لم يسلموا من هذا الشر ولقد فقدت 
الكويت ضباطا وأفرادا أثناء تأديتهم 
واجبهم الوطني وكأن عقاب سنمار 
إال  يالحقهم )فهل جزاء اإلحسان 
اإلحســان...!!!( اذن السؤال الذي 
نطرحه هل باســتطاعتنا إقصاء 

منذ 1٥ ســنة مضت، اعتمدت 
األمم املتحدة وبالتحديد 31/10/2003 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
وفي عام 200٥ أقرت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة اتفاقية مكافحة الفساد 
ومت حتديد واعتبار التاســع من 
ديســمبر من كل عام يوما عامليا 
ملكافحة الفساد إللقاء الضوء على 
هذه اآلفة التي ال يخلو أي مجتمع 
الدولية  باالتفاقية  منها، وللتذكير 

ملكافحة الفساد.
وتأخذ املنظمة كل عام شعارا 
موحدا حتتفــل به كل دول العالم 
للتذكير بجهود مكافحة الفســاد 
القضية  الوعي جتاه هذه  وزيادة 
التي تؤثر على كل اجلوانب التنموية 
واالقتصاديــة واالجتماعية في 

املجتمعات دون استثناء.
وفي املناسبة هذه يلقي األمني 
العام كلمته الســنوية يشير فيها 
إلى أهمية مكافحة الفســاد، وفي 

يقال: »كونوا قدوة حســنة 
بها  الناس،   وصحيفة يتذكر  بني 
الناس«،  فشكرا من القلب لثانوية 
»فلســطني« بنني بكل ما حتويه 
الكلمــة من معنى، شــكرا على 
إخالصكــم الالمتناهي في اتقان 
عملكم بكل ذمة وضمير، وعلى 
جهودكم املســتمرة وأساليبكم 
التربوية احلديثة التي تتبعونها مع 
طالبكم، مستخدمني معهم قاعدة 
التفاوض ومبــدأ احلوار«،  »فن 
والبعيدة كل البعــد عن التحيز 

واالستثناء.
ابتداء من املديــر عماد علي 
البحراني، واملدير املساعد حسن 
علي حيدر، إلى معلمني متميزين 
جديرين بالثقة حريصني، وإداريني 
متشبثني مبسؤولياتهم مجتهدين، 

غير مقصرين.
هذا ما جعلها ترتقي وتتميز 
وبشــكل ملحوظ عن غيرها من 
املــدارس التابعــة ملنطقة حولي 
التعليمية، كما نالت املركز األول 
الفائت، بسبب تفانيها  في عامنا 

في عملها،
والتي تقوم به على قدم وساق، 
وبجهــد واضح وراق، كي تكون 
بيئتها تربوية ومنوذجية خصبة، 
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