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صباح العنزي

املوت هــو احملطة األخيرة في حياتنا، وكل يوم مير 
محسوب من أعمارنا، يدنو بنا إلى آجالنا ثم هو البرزخ، 
هذه سنة اهللا في خلقه، ومن لم يعد العدة ملثل هذا اليوم 

فسيندم ندما شديدا حني ال ينفع الندم.
يفر مــن املنيــة كل حي

وال ينجي من القدر احلذار 
 واحلقيقة أن كل شــيء في هذه الدنيا مقدور عليه 
ومستطاع إال املوت فهو حتم على رقاب العباد وهو الطالب 
احلثيث الذي ال مفر منه، إنه املوت مذل اجلبابرة، هادم 
اللذات ومفرق اجلماعات، يقول املولى عز وجل: (قل إن 
املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون - اجلمعة: ٨) 
فســبحان احلي الذي ال ميوت وسبحان الذي كتب على 
عبــاده املوت، وكل مصيبة تهــون إذا تذكرنا مصيبتنا 

بأشرف اخللق واملرسلني سيدنا محمد ژ.
وإني وامي اهللا ألكتب هــذه املقالة واأللم يعتصرني 
واحلــزن جاثم على صدري، ولكن ال بد للمرء أن يروح 
عن نفســه، فباألمس القريب فارقت حبيبا عزيزا غاليا 
هو ابن أخي رياض فهد السعيد، وهذا الرجل كان شيئا 
مهما في حياتي ال أستغني عنه، ولكن ليس في اليد حيلة 
فال حول وال قوة إال بــاهللا، واحلق أن اهللا تعالى أعطاه 
نصيبا وافرا من اســمه رياض فكان اسما على مسمى، 
لقد كان قريبا إلى قلبي ال للقرابة فقط وإمنا ملا حباه اهللا 
من أخالق عالية عرفه بها القريب والبعيد، وشهد له بها 
القاصي والداني، وكذلك لصلته رحمه، وتوقيره للناس 
كبيرا وصغيرا، وكرمه الزائد على احلدود، وشخصيته 
احملبوبة املرحة وتواضعه وابتسامته الدائمة، ناهيك عن 
حبه لعمل اخلير، وال أخفي صدمتي وذهولي عند سماعي 
خبر وفاته، ليس للموت فكلنا ســنموت ولكن لرحيله 
املبكر، فســبحان اهللا كنت أتصور واهما أنني سأموت 
قبله بحكم فارق السن بيني وبينه، إال أن إرادة اهللا هي 
الغالبة، سبقني ألن (لكل أجل كتاب)، فأنا أريد وأنت تريد 

واهللا يفعل ما يريد.
يريد املــرء أن يُعطى ُمناه

أراَد إال مــا  ويأبــى اهللاُ 
 واحلقيقــة أنه مصاب جلل، وفراق صعب للغاية إال 
أنك ال تستطيع فعل شــيء أمام إرادة املولى عز وجل، 

وقد أحسن كعب بن زهير ونطق احلكمة حيث يقول:
كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

يوما على آلة حدباء محمول
رياض، رحمــه اهللا، لم يكن ابن أخي وإمنا كان ابني 
وصديقي فقد كان معي في طفولته، وفي شبابه، وعندما 
كنت معلما كنت أدرسه، وتوسمت فيه اخلير منذ صغره 
فكان كظني فيه نشأ شــابا قدر املسؤولية نظيف اليد 
واللسان طاهر القلب حسن النية، متسامحا بارا بأبويه 

محبا للناس، متواصال مع اجلميع.
لكل اجتماع من خليلني فرقة

وكل الذي دون املمات قليل
وإن افتقادي واحدا بعد واحد

دليل على أن ال يدوم خليل
 فإلى رياض اجلنة يا رياض بإذن اهللا تعالى، واللهم 
أسألك أن تعامله مبا أنت أهله وال تعامله مبا هو أهله، وأن 
تنزله منزال مباركا وأنت خير املنزلني، وسأظل أدعو لك 
حتى أحلق بك واحلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه.

التحركات السياسية التي تقوم بها إيران مع عدة دول 
إسالمية، وفي مقدمتها اململكة العربية السعودية إلنشاء 
احتاد إسالمي على غرار االحتاد األوروبي مشروع طيب، 
ونأمل أن يكــون احتادا تعاونيا في املجال االقتصادي 
والسياسي، وال نريد أن نقيم احتادا عسكريا ألننا لسنا 
بحاجة إلى جتمع عسكري، فمعظم الدول اإلسالمية ال 
تريد أن تدخل في منازعات وخالفات عســكرية وهي 
تفضل أن يتم حل املنازعات احلدودية في إطار التفاهم 

اإليجابي وأن نتجنب أي منازعات حربية.
إيران بدأت التحرك مع عدة دول إســالمية وبدأت 
باململكة العربية السعودية وهي أيضا أجرت اتصاالت 
سياسية مع مصر واألردن ودول خليجية هذه التحركات 
اإليرانية يجب أن يسبقها تفاهمات حول الدول العربية 
مثل سورية ولبنان واليمن التي تتدخل إيران في شأنها، 
ألنه من الصعب أن نصل إلى إجناز مشــروع االحتاد 
اإلسالمي دون أن نضع حدا للتدخل اإليراني في عدد 

من الدول العربية.
إن فكرة االحتاد اإلسالمي للتعاون هي مفيدة للدول 
اإلسالمية وتدفع إلنشاء سوق جتاري إسالمي مشترك 
كالسوق األوروبي، وال شك أن إنشاء مثل هذا السوق 
سيكون له األثر اإليجابي على اقتصادات الدول اإلسالمية 
كذلك سيحقق من خالل التجمع اإلسالمي على التفاهم 
السياسي بني الدول اإلسالمية ومثل هذا االحتاد سيسهم 
في استقرار وأمن الدول اإلسالمية، كما سيدفع إلزالة 
أي نزاعات بني الدول اإلســالمية بخصوص اخلالفات 
احلدوديــة ومواقع آبار النفــط، وهناك أيضا خالفات 
سياســية تأثرت كثيرا باخلالفات الطائفية واألحزاب 
السياسية في بعض الدول اإلسالمية إن املشروع يحتاج 
إلى إنشاء مؤسسة سياسية للدول اإلسالمية مثل احتاد 
دول اخلليج العربي أو جامعة الدول العربية، وهو أيضا 
فرصة لتجميع كل القوى اإلسالمية ملواجهة املنظمات 
اإلرهابية التي تعمل حتت شعارات إسالمية مثل داعش 
التي متارس كل أنواع اإلرهاب داخل املدن العربية مثل 
املناطق الشرقية في سورية. لقد آن األوان ألن يباشر 
الدول اإلسالمية إلنشــاء احتاد إسالمي هدفه التعاون 
االقتصادي وتوحيد املواقف السياســية ومعاجلة كل 

املنازعات بني الدول اإلسالمية.
 البد من التحرك ألن يكون للدول اإلســالمية هيئة 
سياسية تلتقي فيها كل الدول اإلسالمية لتتولى مسؤولية 
التعاون االقتصادي في الدول اإلسالمية وتوحيد املواقف 

السياسية.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الراحل 
الشــيخ جابر األحمد طيب اهللا ثراه: «إن ثوابتنا الدائمة 
ترتكز على وجودنا اخلليجي والعربي واإلســالمي مع 
تفاعلنا مع العالم الذي نعيش فيه وأحداثه التي يجب أن 
نأخذ منها املواعظ والعبر ونعرف متام املعرفة موقعنا 

منه وعالقتنا به».
واهللا املوفق.

عبروا عن عواطفكم بكلمات احلب 
واحلنان نحو أوالدكم وبناتكم، ضموهم 
إلى صدوركم، قبّلوهم، صرحوا أمام 
الناس عن تقديركم وثقتكم بهم، إن من 
شأن ذلك أن ينمي انتماءهم األسري، 
ويوثق العالقة الرحمية معكم فيرسخ 
مرجعيتكم حليرتهم، وحماية لهم ضد 
اخلبثاء، ويقوي ثقتهم بأنفسهم لبلوغ 
معالي كمال الشخصية، وبناء الروح 
القياديــة، فيكونون عضدا لكم عند 

الكبر، صدقة جارية من بعدكم.
كان رســول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، يُقبِّل ابنته الزهراء وابنيها 
احلسن واحلسني، ويضمهم إلى صدره 
الناس «فاطمة  أمام  الشريف ويعلن 
بضعة مني من آذاها فقد آذاني، فاطمة 
روحي التي بني جنبي». فكانت فاطمة 
الزهراء أم احلســنني ســيدة نساء 

العاملني.
ويقول صلى عليه وآله وســلم: 
«احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 

اجلنة، أحب اهللا من أحب حسينا».
ويعبر عن عواطفه الصادقة السامية 
بذرف الدموع عليه، عندما كان احلسني 
جالسا في حجر النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، فقال جبريل گ: أحتبه؟ 
فقال: وكيف ال أحبه وهو ثمرة فؤادي؟ 
فقال: أما إن أمتك ستقتله، أال أريك 
موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربته 

حمراء.
«احلسن واحلسني إمامان قاما أو 
قعدا»، بنص حديث رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وســلم الذي ما ينطق 

عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى.

ها نحن قد دخلنا في شهر محرم 
شهر اهللا املعظم الذي عظمه عن باقي 
الشهور، وكان من األشهر احلرم أال 
وهي ذو العقدة وذو احلجة ومحرم 

ورجب 
يقول اهللا سبحانه وتعالي في كتابه 
الكرمي: (إن عدة الشهور عند اهللا اثنا 
عشــر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق 
السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك 
الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم..) 
فما الذي يجب علينا في هذا الشهر 
الفضيل وكيف لنا أال نظلم أنفسنا فيه؟
كل معصية يرتكبها اإلنسان فهي 
ظلم لنفسه، ألنه بذلك يوردها املهالك 
في الدنيا واآلخرة وال ننسى أن ظلم 
اإلنسان ألخيه اإلنسان أشد عند اهللا 
وأكبر واالعتداء على حقوق الغير لهو 
اشد املعاصي واآلثام ألن اهللا عدل فال 
يرضى لعبد أن يظلم في رحاب مملكته.
وعن رســول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم: «من أعان ظاملا على ظلمه 
جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب 

آيس من رحمة اهللا».
وقول اإلمام علي بن أبي طالب گ: 
«من ظلم عبــاد اهللا كان اهللا خصمه 

دون عباده».
وفي قصص الظلم واملظلومني آليات 
للشاهدين وعبرة للمتقني فأول الظلم 
على وجه األرض كان قتل قابيل ألخيه 
هابيل حسدا وبغضا ومعصية ألمر اهللا 

سبحانه وتكبرا على قضائه.
وفي شهر محرم هذا لقصة يندى 
لها اجلبني ويعتصر فيها القلب حزنا 
وأملا ملا لها من ذكرى أليمة شديدة على 
اإلسالم واملسلمني أال وهي حادثة قتل 
سبط النبي وسيد شباب أهل اجلنة 
احلسني گ، وقد مدحه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله، وقال: «احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة».
ففي هذا الشهر احلرام قتل احلسني 
من الفئة الباغية الظاملة التي لم تراع 
حرمة هذا الشــهر فقد قتلوه بأشد 
وأبشــع قتلة ونحروه ظلما وعدوا، 
أفال يستحق سبط النبي أن نقيم له 
الرسول  أال يستحق ريحانة  العزاء؟ 

أن نذرف الدمعة حزنا وأسفا عليه؟
ونحن بهذا الشهر الفضيل شهر 
اهللا احلرام الذي حرم فيه القتال على 
املسلمني يجب علينا كمسلمني أن نذكر 
سبط النبي وأن نترحم عليه وأن نعزي 
أنفسنا وأهلينا وبعضنا البعض بذكرى 
شهادته، فال يوم كيومك يا أبا عبداهللا 

أيها الشهيد املظلوم 
عّظم اهللا أجورنــا وأجوركم أيها 
املؤمنون بذكرى استشــهاد شهيد 
اإلسالم احلسني بن علي بن أبي طالب 
گ سبط النبي صلى اهللا عليه وآله.

تعيينها وآخر بشأن الزواج واحلمل 
وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية 
خالل مدة الدراسة باملعهد والتزامها 
بالزي املعتمد اخلاص مبعهد الهيئة 
املساندة أثناء فترة الدراسة، والزي 
اخلاص بعضوات الهيئة خالل فترة 
العمل، تلك االشتراطات تعالج ثغرات 
وال ضرر منها مادامت هناك رغبة 
صادقة في خدمة الوطن من خالل 
الداخليــة وتتماشــي مع  وزارة 
الضبط والربط في وزارة الداخلية، 
الشرطة  التذكير بأن مشروع  مع 
النسائية انطلق من مبدأ املساواة 
بني اجلنسني وتقديرا لدور وأهمية 

املرأة.
آخر الكالم: كل الشكر إلى اللواء 
جمال الصايغ على جهوده الكبيرة 
ومتابعة خطــط الوزارة في تأمني 
احلسينيات وجوالته املكوكية والى 
مواطنني وثقوا سلوكيات وتصرفات 
مســيئة ومرفوضة والى رجاالت 
الداخلية لســرعة تفاعلهم بضبط 
مرتكبيها، اإلتالف واإلضرار بأمالك 
الدولة مجرم ويجب احلزم حيال 
تلك التجاوزات، حفظ اهللا الكويت 

من كل مكروه.

فإنه البد من الشرائح القيادية في 
بالريادة نحو  أن تقــوم  املجتمع 
ترميم البنــاء االجتماعي وتطوير 
منط احلياة احلرة، ويبقى السؤال 
األهم حول ما إذا كانت الشــعوب 
إلى املجتمع  الوصول  تســتطيع 
الصالح والفاضل ولو بشكل نسبي، 
ولعله مــن الصعب تصديق األمر 
ولكننا نؤمن بأن املجتمع البشرى 
ميتلك أساسا حقيقيا عصيا على 
الذي ينقذه كل  االستئصال وهو 
مرة من االنحرافات التي تعصف 

به من حني آلخر.
إن اإلنســان ذو همة وقدرة 
ال حدود لهما فــإن التقت إرادته 
احلقيقية من أجــل احلق والعدل 
واخلير فإنــه ال محالة يصل إلى 
واحة العطاء الدميوقراطي احلقيقي.

املجتمــع بأهمية العلم لدعم اتخاذ 
القرارات من جانب متخذي القرارات، 
ومن جانب السلطة التشريعية التي 
يجب أن تراقب باالستفادة من تلك 
الهامــة، وخصوصا تلك  التقارير 
املتعلقة باحلياة والصحة وتأثيرات 

البيئة على الصحة.
الدراســات  العديد من  وهناك 
التي  بالصحة والبيئة  العالقة  ذات 
لو استفاد منها املسؤول قبل اتخاذ 
القرار لــكان املردود على الصحة 
واحليــاة ال يقدر بثمن على املدى 

القريب والبعيد.
وأمامي أحد األمثلة عن دراسة 
أجريت منذ عــام ٢٠١٥ عن تأثير 
الظروف البيئية على الصحة، ولكن 
يبدو أنها لم جتد الفرصة لنشرها 
واالستفادة منها منذ تاريخ إصدارها 
بالرغم من فخامة الطباعة والتجليد 

واحملتوى العلمي.

أشد احلاجة للتجمع الذي يحتوي 
النصح والبساطة تغلفه روح الود 
واالحترام. هــذا ما جتده في بيت 
اجلمال، العطاء وفاء، وطيب نفس، 

ورقي حال وكرم حامتي. 
مرافقة الصاحلــني أمثال بيت 
اجلمال ومن يدخل منزلهم لها آثار 
إيجابية تنعكس على املجتمع باخلير 
والنفع، ألنها الرفقة الصاحلة ومن 
الصفات احلسنة التي يتعدى أثرها 
إلى الغير، وسبب في زيادة األلفة بني 
الناس وإعانتهم على جتاوز متاعب 
احلياة، فالرفيق الصالح محب ألخيه 
املســلم في اهللا وهللا - تعالى - بال 
مصالــح أو مطالب. كل من يدخل 
بيت اجلمال ما عليه قاصر بشــي 
ولكن بيت به الصحبة الوفية احملبة، 
بيت كبير وقلوب أهل البيت أكبر 

من كل بيت.
شــكراً لكل من أســعدمت قلبه 
بجمعكم الطيــب. بيت عامر وكثر 

اهللا أمثالكم.

تواجد بناتنا في املجمعات بزيهن 
الرسمي يبعث الفخر واالطمئنان 
ومع املشــروعات الطموحة قريبا 
بعون اهللا ستكون احلاجة أكبر لهذه 

العناصر الشرطية الوطنية.
 الوزارة وضعت اشــتراطات 
العمل  إلــى  للمتقدمات  جديــدة 
لتعالج ثغرات كشفت  الشــرطي 
أن  السابقة، ومنها  التجارب  عنها 
تقدم الطالبــة إقرارا برد املكافآت 
التي تتســلمها طوال مدة  املالية 
دراســتها، في حالة استقالتها أو 
فصلها من املعهــد، أو العمل مدة 
ال تقل عن ٥ ســنوات من تاريخ 

العدالة.
إن أدنــى مراجعــة للتجارب 
الدميوقراطية تؤكد أن اإلنســان 
ال يســتطيع ترتيب أموره بقواه 
الذاتية وال يستطيع عقلنة احلياة 
االجتماعيــة بعقله الصغير، لذلك 

للمواطن وخاصــة أننا نعيش في 
الــذي يجب توظيفه  العلم  عصر 
خلدمة صناعة القرار، وكم أننا في 
حاجة إلى التعامل مع تلك التقارير 
بدال من حفظها في خزانات وأدراج 
مكاتب املســؤولني، وليكن نشرها 
ضمن احلق فــي املعرفة وضمن 
مســؤوليات كتاب الــرأي لتنوير 

هذا البيت الذي ينشرح صدرك عند 
دخوله، فيه أحبة من قطر وأصدقاء 
من السعودية وصحبة مميزة من 
البحرين  أهل  اإلمارات وطيبة من 
وحشيمة وتكرمي ألهل الكويت وأنا 
أنــك صاحب املنزل  منهم، حتس 
جنتمع معهم تقريبا كل يوم، وعندما 
يتجمــع الكل نتحــاور، نضحك. 
الترحيــب والتقدير منهم لكل من 
يدخل منزلهم العامر. كم نحن في 

النســوة وتأمني دور العبادة في 
املناســبات، وأن وجود شرطيات 
يشرفن على «نظارات النساء» يشكل 
ضمانة ويحول دون قضايا اعتداء 
قد تقع أو ادعاءات بوقوع اعتداء على 
موقوفات أيضا، فاملخافر تستقبل 
بالغات من سيدات لديهن قضايا 
يصعب التحدث فيها لغير نساء، كما 
أن وجود شرطيات باملخافر سيسهم 
في التجاوب بشكل سريع مع مهام 
تفتيش نسوة أو فض مشاجرات 
نسائية وينعكس وجودهن في املقار 
األمنية على الســلوك العام لقوة 
املخفر والتعامل مع بعض املراجعني.

وليس حقا مطلقا وكل فكرة عليا 
فإنها يجب أن حتترم وحتتضن 
في املجتمعات الدميوقراطية، وأن 
سيطرة الدميوقراطية تعني سيطرة 
مصالح املجموعــات االجتماعية 
املختلفة وتكاملها من أجل حتقيق 

بهم أحد، بينما بعض املســؤولني 
التقارير فخمة  يتمتعون بتكديس 
الطباعة والتجليد في مكاتبهم وفي 

خزاناتهم وال يستفيد أحد منها.
فلذلك يجب على كل مســؤول 
أن يدعو املستشارين لديه لإلفادة 
بتوصيات أي دراســات أو تقارير 
علمية فــي اتخاذ القرارات املفيدة 

واجلمال في بيت جاســم يوسف 
اجلمال، أحد الديبلوماسيني املشهود 
لهم بالكفاءة واحلنكة والديبلوماسية، 
حيــث كان أول مندوب دائم لدولة 
قطر لدى األمم املتحدة وقضى نحو 

(١٢) سنة. 
بيته في لندن يحتوي على ثالث 
وردات: فاطمة، عايشة وحصة، أعتبر 
هذا املنزل ســفارة خليجية تتسم 
بالكرم والطيــب وروح اإلخاء في 

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح 
باب االلتحاق بدورات «طلبة ضباط 
وضباط اختصاص ووكيل ضابط 
ورقباء وكيل عريف وشــرطي» 
وباعتقادي أن تلــك الدورات هي 
األكبر، وتوكد أن «الداخلية» استعدت 
جيدا الســتقبال أعداد كبيرة من 
الدارسني عبر موقع الوزارة وتطبيق 
سهل وتنفيذ خطة طموحة للفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قبل 
أن يكلف مبنصب رئيس الوزراء 
الستقطاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا 
وبناتنا على وجه اخلصوص، ومبا 
ميكن الــوزارة من تنفيذ خططها 
وانتشــارها وإحكام السيطرة مع 
الوضع في االعتبار أن هناك ملفات 
أمنية حتتاج إلى كوادر بشرية أكبر.

ســبق أن ذكرت أن الشــرطة 
النســائية ميكــن أن تكون احلل 
السحري في تغطية أي نقص في 
الداخلية  البشــرية بوزارة  القوة 
ويشكلن إضافة في قطاعات مثل 
األمن العام واملباحث اجلنائية واملنافذ 
وغيرها، وأن تواجدهن مؤثر في 
التعامل مع املخالفات واملتسوالت 
واألوكار املشبوهة، ونظارات احتجاز 

الشــعوب عبــر جتربة  متر 
الدميوقراطية لتختبر األداء الذاتي 
لها من خالل املمارســة حلقوقها 
الدميوقراطية  الدميوقراطية، ألن 
ليست إال مرحلة يفترض منها أن 
تنقل املجتمع اإلنساني إلى ارتقاء 
وســمو أخالقي، لذلــك فإنه من 
الضرورة مبكان احلفاظ على أساس 
منشأ الدميوقراطية والسمو بها من 
بؤر املصالح اخلاصة وزيادة وعي 
اجلماهير لتتم حماية الدميوقراطية 
مــن أن تتحول إلى مجــرد أداة 
أو  البشــرية  للمصالح واألهواء 
أن تستغل مسرحا للصراع على 

السلطة والهيمنة.
لقد أكد فالسفة احلقوق والقانون 
أن الدميوقراطيــة يجب أن تفهم 
الســلطة واجب تكليفي  أن  على 

هناك العديد من القرارات التي 
متس حياة املواطن وقد يجد املسؤول 
صعوبة في اتخاذها أو إقناع املجتمع 
بها، بينما لو بحث املسؤول سيجد 
دراسات ومبررات علمية تدعم اتخاذ 
القرار، ولكن املستشارين قد يكون 
لديهم مشــكلة في قراءة التقارير 
العلمية أو متابعة الدراسات وتقدمي 

توصياتها للمسؤول.
وعادة فإن املسؤول في معظم 
األحيان ال يكون لديه الوقت ملتابعة 
تلك الدراسات أو لالستفادة من مراكز 
البحوث لدعم اتخاذ القرارات وقد 
يكون عمل املســؤول فــي دائرة 
مختلفة واتخــاذ القرارات ليس له 
مبــررات علمية مفهومــة بالرغم 
من تعدد مراكز البحوث سواء في 
اجلامعات أو في القطاع اخلاص التي 
يعمل بها نخبة من املستشــارين 
الذين ال يســتعني  وذوي اخلبرة 

ليست أجواء باردة وجوا منعشا 
وحركة تدب بها أرجل البشــر من 
جميع أنحاء العالم تتصادم األجساد 
مع من يحمل هاتفه ومن يصور أو 
من يطلع على رسالة وصلته. نعم 
السفر متعة جتعلك أكثر نشاطا معظم 
األوقــات، فحتى لو كانت طبيعتك 
تتسم باحليوية واإلجناز، فالسفر 
يزيد من هذه احليوية ويقلص فترات 
الراحة كثيرا، ألنك تريد أن تستمتع. 
واإلحساس باملتعة هذا يعطي دفعة 
للشخص باملشــي لفترات طويلة 
املناطق  بالتعرف على  أو شــغفه 
الســياحية في املكان الذي يتوجه 

إليه في رحلة العمل أو الترفيه.
ســفرتي هــذه تتســم بروح 
التشبع من املشتريات في أسواق 
لندن الشهيرة، فقط التسوق للغذاء 
بشتى أنواعه اللذيذة التي تغري مبا 
لذ وطاب، وهللا احلمد نحن من بلد 
امتألت فيه أعيننا بكل شيء. ولكن 
سأحدثكم عن شيء غاية في الروعة 
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