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كثيرة هي الدول التي حتتل في نفسى مكانة عزيزة وارتبط 
معهــا بذكريات رائعة، ولكن مملكة البحرين تتربع على رأس 
القائمة منفردة ملا تلمســه في هذا القطر الشقيق من مشاعر 
احملبة واأللفة والترحــاب املغلف بالصدق والرقي واألخالق، 
هذه املشاعر الصادقة أحاول أن أعبر عنها بكلمات ولكن تقف 
الكلمات عاجزة على عتبة جمال مملكة البحرين وشعبها الشقيق!
لذلك أتقدم بخالص التهاني لصاحب اجلاللة الشــيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهللا وللشعب 
البحريني العظيم مبناسبة العيد الوطني للمملكة والذكرى الـ 
٤٩ لالستقالل والذكرى ٢١ لتولي صاحب اجلاللة الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة مقاليد احلكم، عسى اهللا أن يجعل اململكة 
حكومة وشعبا في سعادة وسرور واستقالل ورخاء، عيدكم 

هو عيدنا وأفراحكم أفراحنا.
لن ننسى دوركم العظيم في معركة حترير الكويت، حيث 
استضافت أرضكم الطيبة أول كتيبة ملتطوعني من رجال الكويت 
للتدريب ملدة ثالثة أشهر على العمليات القتالية اخلاصة والتي 
انطلقت من أرضكم بزوارق بحرية لتحرير جزيرة قاروه من 
العراقيــني في يناير ١٩٩١ وهــي أول قطعة أرض كويتية يتم 
حتريرها، والدور السياسي والديبلوماسي لسمو الشيخ عيسى 
بن ســلمان آل خليفة، طيب اهللا ثراه، ولعلني أذكر أبيات من 
قصيدته ألخيه سمو الشيخ عبدالعزيز سعود الصباح والتي 
عبر فيها عن مشاعره احلقيقية جتاه الكويت، حيث أذكر منها:
عليت يا شيخ شــكالي من الضد *** وسلمت من جملة 

جميع األعادي
عبدالعزيــز الضيغمــي طيــب اجلد

نســل الصباح أكرام بيــض األيادي
هــم عزوتي ربعي على اللني والشــد

وهــم زندي اللــي به تشــد األيادي
وحنــا لهــم درع حصني عــن الضد

نرخــص لهم بالروح يــوم اجلالدي
وال خيــر في عيش عقبهــم لو امتد

للنفــادي ودنيــا بالهــم جعلهــا 
أما على املستوى الشخصي، فلقد تشرفت بتكرمي مملكة 
البحرين لي، وذلك بجائزة الصحافة األولى في موضوع (ثقافة 
الســلم األهلي) في فعاليات املنتدى اخلليجي الرابع لإلعالم 
السياسي في نوفمبر ٢٠١٦ والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية 
السياسية حتت رعاية سمو الشيخ خالد بن عبداهللا آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شــؤون اإلعالم علي بن 
محمد الرميحي وقد حضر احلفل العديد من الشخصيات املهمة 
السياســية والديبلوماسية ونخبة من كبار الكتاب واملفكرين 
ورجال الدين، واحلقيقة أن هذه الفعاليات املتميزة ليست غريبة 
على مملكة البحرين والتي دائما وأبدا تولي اهتماما غير عادي 
بقضايا األمة العربية وخاصة ما ميس قطاع الشــباب ركيزة 
احلاضر واملســتقبل، وقد أثنت اللجنة املنظمة للمنتدى على 
ولدي احلبيب املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ ناصر صباح 
فهد الصباح، طيب اهللا ثراه، وأبدت إعجابها بحماسه وحضوره 
واستعداده للمشاركة والدعم وعدم ادخار أي جهد في سبيل 
االرتقاء بالوعي والفكر للشباب العربي واحلفاظ على هويتنا 

وتراثنا الذي تهدده حمالت التغريب املمنهجة.
لكن إرادة اهللا سبقت باختياره إلى جوار ربه الكرمي، نسأل 
اهللا العفو والثبات حتى يجمعنا اهللا في مســتقر رحمته، وكل 
الشــكر والتقدير ململكة البحرين على هذه اجلائزة التي أعتز 
بها كثيرا ألنها من األرض الطيبة، أرض اإلنسانية واحملبة التي 
تقدر القيم األخالقية واملعاني اإلنسانية والتي كانت والتزال 
موضوعا ملقاالتي ونهجا حلياتي حتى نلقى اهللا بقلوب سليمة.. 
كل احلب واالحترام والتقدير ململكة البحرين قيادة وشــعب، 
ودامت أعيادنا، أعادها اهللا علينا باألمن واألمان والرخاء والسالم.

يلزمنا اليوم توضيح التحدي اجلديد الذي نواجهه والذي 
يستدعي وعيا عاليا باملكتسبات الدستورية، ومبراعاته نبني 
صرح الرقابة الشــعبية احلقيقيــة، وأقتبس هنا من املفكر 
القطيفي املتألق محمد احملفوظ إذ يقول: ال شك أن بناء دولة 
مؤسسية تعتمد على املؤسســات واألطر اإلدارية احليوية 
وأبناءها يتنافسون بسالح الكفاءة لتحقيق مصالح حاضرها 
ومستقبلها مطلب وجودي، إذ نحتاج دولة تتجاوز كل نقاط 
التوتر التاريخية والطائفية والعرقية والقبلية، من أجل بناء 
وحدة وطنيــة حقيقية، قوامها القانــون الذي ال يفرق بني 

مواطن وآخر.
إن الدولة ككيان مؤسسي لها حضور ثابت في اجلغرافيا 
والتاريخ واحلضارة، كما أنها كيان دائم بصيغ متطورة باستمرار 
ولكي تصبح عالقة املجتمع والدولة متكاملة، فيقوم املجتمع 
مبؤسساته الذاتية بدور البناء والتطوير وتقوم الدولة بهياكلها 
املختلفة بعمل اإلجنازات، فانه من الضروري أن يكون نظام 
العمل والعالقة بني الطرفني وفق محددات االحترام والتعاون 

املتبادل بكل األبعاد واآلفاق.
لذلك، فان غياب هذه احملددات يكشــف عن عجز واقعي 
عميق السيما في العنصر الوطني وتقلص الشعور باالنتماء 
إلى الوطن الواحد والهوية الوطنية املشتركة لديهم، لذلك كانت 

الوحدة الوطنية أيقونة النجاح ومفتاح التطور.
إن االنتماء الذي يســهم في تطوير الوطن هو ذاك الذي 
ينيــر حركة الفرد واملجتمع عبر إدارة جميع اخلصوصيات 
ودمجها في بوتقة واحدة داخــل نطاق احلياة ذات اجلهود 
املشتركة، ولذلك فإن االنتماء الفكري والسياسي من املستحيل 

أن يتحول إلى وطن بديل أبدا.
إن الذي يضمن استمرار التنوع املجتمعي والتعدد الثقافي 
هو وجــود املجتمع املتضامن، وهــذا املجتمع يحتاج لذلك 
إلى ما نســميه «القضية الوطنية» والتي تكون مورد اهتمام 
اجلميع وتنتظر تفاعل مختلف الفئات املتعددة في املجتمع، 
وهــذا يعني أن هذه الفئات في عالقاتها مع بعضها يجب أن 
تتجاوز املصالح اخلاصة والفئوية لتنطلق في رحاب املواطنة.
إننا نأمل أن تقوم الدولة بدورها املتمثل في توفير املناخ 
املتوافق والصحي القائم على قيم التعايش وحمايتها من كل 
األخطار التي تهدد انتظام وتوازن التعايش في املجتمع، وذلك 
عبر تطوير الوعي والفكر واحلوار والتفاهم والتضامن وتطوير 
وسائل اإلدارة والتنظيم االجتماعي والنهوض بالطاقات، وبدون 
ذلك كله سيتدهور الوعي االجتماعي ويتحول من وعي وطني 
إنساني سليم، إلى خداع إثني أو مناطقي أو قبلي أو طائفي. 
وبهذا تتالشى وحدة املجتمع وتتحول الدولة إلى ساحة نزاعات 

مجتمعية وأزمات سياسية متكررة.
إن تكرار الهرج واملرج تسبب في بطء عجلة التنمية، السيما 
في ظل عالم مازال لم يتعاف بعد من آثار وباء كورونا الذي 
عصف بالنمط اإليجابي للحياة، ولذلك فإن الوفاق السياسي حق 
مكتسب للشعب وحتقيقه واجب وأمانة وصونه واجب مقدس.

لغتنا العربية التي نفتخر 
بها أخذت تتذبذب في ألسنة 
هذا اجليل، عندما سألت أحد 
العادات  األوالد عن إحــدى 
الكويتية األصيلة كان جوابه 
 Not مبصطلحات اجنليزية مثل
clear وdon’t kown وكأنه ال 
يعرفها من قبل، كما أن بعض 
الغربية دارجة  املصطلحات 
 overو ok في كالم األبناء مثل
وغيرهما، بل إن بعض األوالد 
ال يعرف من لغته العربية شيئا 
حتى أن البعض منهم في بيته 

ال يتكلم إال اإلجنليزية.
إلى  يعود ســبب ذلــك 
انتشــار ثقافي غربي ساهم 
في تذبــذب لغتنــا املباركة 
ولعل من أدوات هذا االنتشار 
األجهزة اإللكترونية ووسائل 
االتصــال االجتماعي إضافة 
إلى ما يتناقله اإلعالميون في 
مسلسالتهم وأفالمهم، بل إن 
البعض يفتخر مبعرفته للغة 

الغرب وإجادتها.
كنا في السابق ننتقد أهل 
الشام إلجادتهم للغة العربية 
وها نحــن نتجه إلجادة لغة 

الغرب.
كثير من الشباب ولألسف 
اال  العربية  اللغــة  ال يعرف 
لغة  لكنها وهــي  حروفهــا 
القرآن تتميز بتوضيح املعنى 
وتصور صاٍف وممتع للكالم 
مما يعطيها القوة في التصوير 
املعاني  الذي يعطــي  الفني 

وضوحا وتعبيرا مميزا.
أفــرادا  نحــن البــد- 
ومؤسســات- أن نواجه هذا 
التغريــب بتأصيل لغتنا في 
قلوب أوالدنا وان نواجه هذا 
االنتشار بفرضها على الغير، 
حيث إن اللغة العربية لها حالوة 
التفســير  التعبير وطراوة 
وأحلان الشعراء وبغية األدباء.

يحق لنا أن نفتخر بلغتنا 
فهي تخاطب النفوس والقلوب 
حيث أثرهــا يتميز على كل 

اللغات واللهجات.

أشكر مجلس زايد ألصحاب 
الهمم التابع جلمعية الفجيرة 
االجتماعيــة الثقافيــة على 
االستضافة الكرمية، وأخص 
بالشكر أ.هدى الدهماني، وقد 
شاركت بورقة بعنوان «عالج 
األشخاص من ذوي اإلعاقة 
باستخدام رياضة الفروسية».
وقــد ناقشــت النقــاط 

األساسية التالية:
الفروســية  أوال: أهمية 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة 
(الداون ســندروم)  الذهنية 
باضطــراب  واملصابــون 
التوتر  التوحــد وبارتفــاع 
العضلــي، ضمور العضالت 
أو الصلــب املشــقوق ومن 
لديهم اضطرابات في املهارات 

السمعية والبصرية.
ثانيــا: صفــات مدرب 

الفروسية وفريق العمل.
الفئــات احملظورة  ثالثا: 
العالج برياضة  من ممارسة 

الفروسية.
النهايــة وخالصة  وفي 
احلديث أطرح بعض التوصيات 
وأمتنى األخذ بها لتعم الفائدة:
١ - تطوير استراتيجيات 
للعالج باســتخدام  وخطط 
رياضة الفروسية وما يوازيها 
من عالجات تفيد ذوي اإلعاقة.

٢ - تقدمي التدريب املتكامل 
لفريق العمل القائم على تقدمي 
املكون  العالجية  اجللســات 
(اخصائي نفسي وعالج  من 
الفروســية  وظيفي ومدرب 

ودكتور التربية اخلاصة).
٣ - االستفادة من جتربة 
النوير لالستشــارات  مركز 
النفسية وتعميمها على الدول 

العربية. 
٤ - توفيــر فريق للعالج 
األندية  أغلب  بالفروسية في 
الرياضيــة بالتعــاون مــع 

املختصني.

الطباعة  انتشار عربات  إلى  وبالنسبة 
خارج إدارات املرور واجلوازات فنؤكد 
أن الوزارة أصدرت قرارا بوقف التعامل 
مع مراكز الطباعة والتصدير والترجمة 
في كل القطاعــات األمنية، وذلك بناء 
على توصيات ديوان احملاسبة واألجهزة 
الرقابية، كما خاطبت وزارتي التجارة 
والبلدية بالتعامل مع تلك الظاهرة، حيث 
إنها ضمن اختصاصاتها وذلك باعتبارها 
مخالفة بهدف القضاء على االختناقات 
املرورية التي تتســبب بها أمام بعض 
اجلهات ومتركزها فــي الطرق العامة 
والساحات واملواقف وحفاظا على املظهر 

احلضاري.
وإذ نؤكد على حــرص القطاعات 
األمنية على مواكبة أحدث النظم التقنية 
في كل املجاالت خاصة املتعلقة بخدمات 
اجلمهــور، ونبني أن منــاذج خدمات 
قطاعي املرور واجلوازات متوافرة على 
موقع الوزارة وأن الشروط ال تتضمن 
مناذج ورقية أو صور مستندات تتطلب 

االستعانة بتلك العربات.

لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصا
وما علم اإلنسان إال ليعلما

وما كنت إال مثل قاطع كفه
  بكف له أخرى فأصبح أجذما

يداه أصابت هذه حتف هذه
فلم جتد األخرى عليها تقدما

ومن فائق شعره ونادره قوله:
وأعلم علــم حق ليس ظن

لتقوى اهللا من خير العتاد
املال خير من فناه وحفظ 

وضرب في البالد بغير زاد
وإصــالح القليل يزيد فيه

وال يبقى الكثير مع الفساد
ويعجبني قوله:

فإما أن تكون أخي بصدق
فأعرف منك غثي من سميني

وإال فاطرحنــي واتخذني
عــدوا أتقيــك وتتقينــي

واملتلمس من أهل البحرين وشعره 
كلــه جيد، وكانت له منزلة عند ملوك 
زمانه وأكتفي بهذا القدر، وأترككم في 

رعاية اهللا.

السلطتني باملشاركة في إجناز اإلصالح 
الشامل املنشود وأن على الدولة مسؤولية 
تطوير العمل في املؤسسات لتقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني وعلى مجلس األمة أن 
يتبنى برامج اإلصالح الشامل بالتعاون 

مع احلكومة.
لقــد آن األوان ألن نخطوا اخلطوة 
األولى في إجناز اإلصالح الشامل بقيادة 
صاحب السمو الذي حرص كل احلرص 
على أن يشهد العهد اجلديد إصالحات 
الوطن واملواطنني،  وتشريعات لصالح 
وكعادته فإن ســموه اشــتهر بالطيبة 
واملصاحلة، وحرصه الدؤوب على تبني 
لبناء  الشــامل  أفضل برامج اإلصالح 

مستقبل زاهر للكويت.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد: «احترام الدستور والذود 
الشعب ومصاحله وأمواله  عن حريات 
وأداء عملكم باألمانة والصدق مهمتكم 

األساسية».
واهللا املوفق.

والكل يقف على إســعاد اآلخر. نعم 
الصحبة الوفية نعمة.

فأنا بجميع أوقاتي أحتاجكم خوات 
وصديقات حتى ولو تبعدنا الظروف 
واحلياة املليئة باالنشغال لعدة أسباب. 
املال يجلب لك أصدقاء املصلحة، أما 
األخالق فتجلب لك أصدقاء العمر. نعم 
أختي الغاليــة غنيمة فهد اخلالد اهللا 
يسعدنا بشفائك وتعود البسمة اجلميلة 
على محياك وأن ميد اهللا بعمرك بصحة 
وسعادة والغالية أم الكرم والبيت العامر 
والكرم احلامتي والنفس احللوة إقبال 
فهد اخلالد خــوات دنيا والرزق من 
اهللا له أشــكال كثيرة وأنتم اخوتكم 

وصداقتكم أجمل عطايا اهللا.
فدعوتي هللا في سجودي أن ميّن 
عليكم مبوفور الصحة والعافية ولكل 
مسلم على وجه األرض. أحبتي أنتم ال 
بأس عليكم وطهور واهللا يردكم منازلكم 
بألف خير وصحة وراحة بال يا رب 
العاملني وملن يقرأ أحرفي يقول آمني.

أمت ١٩ عاما ولم تصدر له شهادة جنسية.
وتشير اإلدارة في هذا الصدد إلى انه 
في ظل الظروف االستثنائية التي متر بها 
البالد من تفشي جلائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد فقد بدأت القطاعات األمنية 
اخلدمية في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والوقائية والصحية والتصدي للڤيروس 
بتقدمي خدماتها للجميع إلكترونيا تفاديا 
لالزدحام، وأعلنت عن حتديد مواعيد 
الزيارة املســبقة عبــر موقع الوزارة 

فلتتركنهــم بليــل ناقتي
تدع السماك وتهتدي بالفرقد

تعــدو إذا وقع املمر بدفها
عدو النحوص تخاف ضيق املرصد
فنجــا املتلمس وقتل طرفة، وقد 
ذكر ابن السكيت في كتاب األمثال أن 
املتلمس صاحب الصحيفة أشعر أهل 
زمانه، وقال األصمعي: «املتلمس من 
الفحول، ومن أبياته السائرة واملشهورة 

قوله:

من هذه التصريحات نفهم أن سمو 
األمير يتبنى اإلصالح الشامل وينطلق من 
محاربة الفساد والقضاء على جتاوزات 
قانونيــة داخــل وزارات الدولة، ودعا 
إلى أن تكــون العالقة بني مجلس األمة 
واحلكومة تسودها روح التعاون والنوايا 
الصادقة، وركز سموه أيضا إلى عدم هدر 
الوقت وأشار إلى عدم افتعال الصراعات 
وتصفية احلسابات وإثارة األزمات، وطالب 

بذكر اهللا والصالة على نبيه حتشم 
الصغير والكبير في بيتها بيت الكرم 
والطيب واالبتســامة التي ال تفارق 

وجهها اجلميل السمح.
ماذا علني أكتب عن صحبة نصف 
قرن لم نر ما يكدر خاطرنا منهما بأي 
شــيء. الكرم والعطاء شيء وحسن 
اخللق واالحترام شيء آخر. نسافر. 
نضحك. نتناصح. الكل يحترم اآلخر 

وتوضــح اإلدارة انه أصبح متاحا 
للمراجعني إجناز العديد من املعامالت 
(Online) مثل إصــدار وطباعة مناذج 
جوازات السفر وطلب استخراج بدل 
فاقد وتالف وشهادات ملن يهمه األمر 
املواليــد والوفيات وإصدار  وإضافة 

شهادات اجلنسية ملن أمت ١٨ عاما.
وتقوم إدارة البحث واملتابعة ببحث 
معامالت التحقيق من املواليد خارج البالد 
وبدل فاقد وتالف للجنسية الكويتية ملن 

غالما من أهل احليرة يقرأه فإذا مكتوب 
فيه: باسمك اللهم، من عمرو بن هند إلى 
املكعبر، إذا أتاك كتابي هذا من املتلمس 
فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا، فقال 
املتلمس لطرفة: تعلم واهللا أنه كتب فيك 
مبثل ما كتب في، فقال طرفة: كال واهللا، 
إن كان يجرؤ عليك فإنه ال يجرؤ علي، 

فرمى املتلمس كتابه في النهر وقال:
إن العراق وأهله كانوا الهوى

فإذا نبــا بي وّدهم فليبعد

لتولي زمام األمــور واحلكم في البالد 
على الدعوة إلى ضرورة التكاتف ملجابهة 
تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، ولفت 
الوطنية تواجه  إلى أن مسيرتنا  سموه 
حتديات تستوجب وضع برنامج إصالحي 
شامل وأن هذا ليؤكد على عزم سموه 
على حتدي ومواجهة الفساد وضرورة 
العمل على قلعه من جذوره في مختلف 

مؤسسات الدولة.

أن أخط أحرفي دخول غنيمة الغالية 
املستشفى من ألم بقلبها الكبير القلب 
الرحيم العطوف على الصغير والكبير 
احلبيبة املبتسمة دائما من تناصر احلق 
وتقف بجانبه. األمر الذي أبكاني من 
الداخل دخــول أختها األخرى إقبال 
التي فتحت لنــا أبواب منزلها العامر 
قرابة نصف قرن في كل جمعة جتمع 
الوفية جمعة تتميز  الربع والصحبة 

وردني من مدير عام إدارة العالقات 
األمنية واإلعالم األمني العميد توحيد 
الكندري رد علــى مقالتي عن عربات 
الطباعة التي نشرت األسبوع املاضي، 
وننشــره نصا دون تصرف كما جاء 

كالتالي:
باإلشارة إلى ما نشر في صحيفتكم 
الغــراء بالعــدد رقــم ١٦٠٤٠ بتاريخ 
٢٠٢٠/١٢/١٥ حتت عنوان «احلكومة تكسر 
القانون بـ «عربة طباعة»، تود اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أن حتيطكم علما بأنه في إطار 
الرامية  إستراتيجية املؤسسة األمنية 
مليكنة خدماتها املقدمة للجمهور، بدأت 
القطاعات األمنية ذات الصلة بخدمات 
املراجعني في إجنــاز معامالتها بنظام 
«Online» عبــر موقع وزارة الداخلية 
(www.moi.gov.kw) وكانت باكورة تلك 
الطفرة النوعية في قطاعي اجلنســية 
واجلوازات واملــرور، حيث مت تزويد 
املوقع بكل مناذج املعامالت إلكترونيا 

ومجانا.

إن العراق وأهله كانوا الهوى
فإذا نأى بي ودهم فليبعد

كان للعراق في قلب هذا الشــاعر 
منزلة كبيرة ولكن هذا احلب غيّره ظرف 
قاهر فلم يعد للعراق منزلة عنده ففارقه 
بال أسف وال ندم فلماذا؟ وقبل أن أجيب 
أود أن أقول لكم إن الشاعر هو املتلمس 
الضبعي وهو جاهلي العصر توفي قبل 
البعثة بأربعني سنة ونيف، ومن قصة هذا 
البيت املشهور أن املتلمس وهو جرير بن 
عبداملسيح بن عبداهللا نادم امللك عمرو 
بن هند اللخمي ومعه ابن أخته طرفة 
بن العبد وكالهما شاعر متقدم فشبب 
طرفة بأخت امللك ثم هجاه فأضمر امللك 
لهما الشر وأحس املتلمس بذلك فحذر 
طرفة فلم يقبل حتذيره وقال: ال يجرؤ 
علي، فكتب امللك إلى عامله في البحرين 
كتابا وأعطاه طرفة وأوهمه أنه كتب لهما 
بصلة وأعطى املتلمس كتابا آخر فخرجا 
متوجهني إلــى البحرين وفي الطريق 
أوجس املتلمس خيفة من الكتاب ولم 
يكن يقرأ ويكتب، ففض كتابه وأعطاه 

أكد صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، أن جناح برنامج اإلصالح الشامل 
يتطلب وعيا مسؤوال وتعاونا فعاال بني 
مجلس األمة واحلكومة وحزما في تطبيق 
القانون وتغليب احلوار اإليجابي املسؤول 
الذي يوحــد ويجمع ويجنّــب الفرقة 
واالنقسام، كما أكد سموه: أنه ال متسع 

الفتعال األزمات وتصفية احلسابات.
هذه هي بداية نواف اإلصالح، هي 
توجيه ونصيحة ألعضاء مجلس األمة ألن 
يكون التعاون الشامل بني نواب الشعب 
وأعضاء احلكومة وأن يكون موقفهم في 
تطبيق القانون حازما وأن يكون احلوار 
عند مناقشة مختلف القضايا حتت قبة 
قاعة عبداهللا السالم حوارا مفيدا وإيجابيا 
وأال نسمح بضياع الوقت في مجادالت 
وحوارات جدلية وشخصية ال شك في 
أن املجلس السابق قد أضاع الكثير من 

وقت املجلس في جدال ال فائدة منه.
السمو األمير  ولقد حرص صاحب 
الشيخ نواف األحمد، منذ اللحظة األولى 

العمر  نحتت ذكرياتنا على جدار 
اجلميــل الذي ســيصل إلى نصف 
قرن. قلوبهــم كبياض الثلج ونقائه. 
صديقات، رسم العمر أجمل الذكريات 
معهن، ذكرياتنا على جدران دربي وفي 
داخل قلبي دوما جنتمع على اخلير 
مع بنات اخلير في البيت الكبير، فلقد 
أضــاءت حياتنا احملبة واالحترام مع 
صديقاتي الالتي أدعو اهللا لهن بالعافية 
العمر وأال حترمني  والصحة وطول 
احلياة رؤية ابتسامتهن العذبة، على 

وجوههن السمحة.
الكبيرة  الغالية وأختي  صديقتي 
غنيمة والصغيرة إقبال، أنتما من أجمل 
ذكريات العمر وملح احلياة، أشعر في 
قربكما باألمان.. صحبة األخيار تورث 
اخلير، وصحبة األشرار تورث الندامة.
سالم على الدنيا إذا لم يكن بها.. 
صديق صدوق صادق الوعد منصفا. 
بعض األصدقاء هدية سماوية من رب 
الســماء والبرية هم هكذا. ما دعاني 
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