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الشيخ طالل اخلالد.. 
شكرًا من القلب

فوق احلزام

فهد منصور احلجي

أجرة السماع

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

اإلجنــازات التي حققها نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ  بالوكالة  الداخلية  ووزير 
طالل اخلالد تؤكد أنه أهل للثقة 
الغالية التــي أواله إياها صاحب 
الشــيخ نواف  الســمو األمير 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، فقد أثبت أنه قائد 
عســكري وسياسي محنك قادر 
على التعامل بنجاح مع كل الظروف 
الوســائل  واألوضــاع، وتهيئة 
املتاحــة لتحقيق  واإلمكانيــات 
األهداف املطلوبة مبا يخدم الوطن 
واملواطن ويســهم في استقرار 
التنمية  البــالد ودفع مســيرة 
واالزدهار، حيث إن االســتقرار 
األمني هو العامل األول واملهم في 
تطور البالد وانتعاشها اقتصاديا 

وتعليميا وصحيا وسياحيا.
ويحرص الشيخ طالل اخلالد 
على التواجد ميدانيا في كل املواقع 
التي تســتدعي حضوره ليطلع 
بنفســه على األوضاع ويقيمها 
ويتأكد بنفســه من حسن سير 
العمل وتطبيق توجيهات وتعليمات 

القيادة.
وقــد كان لهذا األمــر نتائج 
إيجابية على أرض الواقع، فمنتسبو 
وزارتي الدفاع والداخلية حني يرون 
قائدهم بينهم فإنهم يشــعرون 
باالعتزاز والثقة ما يدفعهم لبذل 
قصارى جهودهم ويتفانون في أداء 
واجباتهم والنهوض مبسؤولياتهم 
بجدارة واقتدار. وكان لتوجيهاته 
وتصريحاته احلاسمة بشأن أهمية 
أثر  القانون على اجلميع  تطبيق 
الواقع  كبير وملموس في أرض 
وذلك من خالل اســتعادة هيبة 
القانون والردع احلازم لكل من 
يخالف أو يتجاوز قدسية القانون.

شكرا يا شيخ طالل، شكرا من 
القلب على ما تقوم به ليل نهار من 
أجل خدمة الكويت وأهلها، سائلني 
املولى تعالى أن يبارك جهودكم، 
وأن يحفظ بالدنــا ويدميها أبدا 
واحة للخير والعدل واإلنسانية.

لن جتد من يستمع إليك دائما 
من دون مقابــل، ال بد أن تدفع 
الثمن، لن تدفعه نقدا لكن ستدفعه 
بأجرة تستحق الوقت الذي أعطاك 

إياه ليستمع إليك.
لن تكون األجرة غالية دائما، 
بل يكتفي املنصــت أحيانا بأن 
تدفع له مقابال بسيطا، وهو أن 
تستمع إليه بدورك، لكن بطريقته 
هو، استمع له وأنصت، دون أن 
يشغلك شاغل، في هدوء تام دون 
مقاطعة، وأهم مــن هذا كله أن 

توافقه الرأي.
تؤيــد رأيــه دون نصح أو 
تعقيب، حتى وإن جترأ وتعدى 
احلدود، حتى وإن أخطأ دعه يكمل 
ألنه لن يسمح لك، وإن سمح فتأكد 
أنك خسرت املنصت والراوي. 
اســتمع فقط وإذا لم تســتطع 
موافقته اصمــت، وبذلك تكون 
قد دفعت وسددت حسابك «أجرة 
السماع» شاملة أجرة التوصيل 

والضريبة.
لكن في بعض األحيان يكون 
الثمن غاليــا، أثمن مما تتصور 
أن  األثمان  وتتخيل، فأحد هذه 
يستمع لك وأنت تنفذ مخططاته 
التي سلمك ولقنك إياها، ألقاها على 
أذنك وهو يلبس ثياب الناصح، 
ثياب احملب، وفي كل جملة تقولها 
يعيش النصر والنشوة، وتعيش 

أنت اخلذالن واخلسارة.
وحني تنفذ مخططاته القذرة 
تأكد حينها سيتوقف عن سماعك، 
سيجد األعذار، سيجد املبررات، 
لم يسمعك اآلن؟ فلقد انتهى دوره 

وانتصر.
وهناك فئة ترفض االستماع 
من البداية، ترفض فضفضتك، 
ترفض كلماتك وال تعطيك الفرصة 
لتنطق وتقول، هل ألنها ال متلك 
الوقت؟ أم أنها ال تريد ما يزيد من 
همومها فهي متلك منها ما يكفي. 

والثمن هنا يكون راحة البال.
لكن األهم من هذا كله اختر 
من تتحدث معه بعناية فائقة وإن 
لم جتد، حتدث مع نفسك وكفى.

التجاوزات على أراضي أهلها  تلك 
وأصول حقوقهم لها كما كان تاريخ 
«الهنود احلمر» وطرد أهلها من أراض 
تعود لها، حتى تاريخ اليوم وشعار 
«نيكانيقرو» مبدخل شالالتها ما بني 
كندا وجاراتها كمعلم سياحي اليوم.
وذات احلاالت للماضي وتنفيذه 
الغالية،  بأرض األديان فلســطني 
والقدس واألقصى، وغزة شاهدة على 
احتاللها حتتاج حتركات جماهيرية 
واســعة على خارطة عالم اإلسالم 
الواســع لتقول كلمتها باملسيرات 
«ولو سلمية حتت شعار ال إله إال اهللا 

محمد رسول اهللا سبحانه».
حسبنا اهللا هو نعم الوكيل تزعزع 
وتزلزل األرض حتت أقدامهم ومن 
يساندهم أجمعني دنيا ودين.. اللهم 

آمني.

وهناك مجاالت يستطيع القطاع 
اخلاص أن يقدم من خاللها مبادرات 
القطاع  وأفكارا قــد ال يســتطيع 
احلكومي القيام بها، ولعله من املناسب 
أن تعلن احلكومة االحتكام للشعب 
عن خططها وبرامجها ملشاركة القطاع 
اخلاص في مشروعاتها ومبادراتها في 
املجاالت املختلفة دفعا لنمو االقتصاد 

احلر.
إن القطاع اخلاص له أهمية كبيرة 
من حيــث إتاحة فرص عمل جديدة 
ومســتوى أفضل للدخل ويتحمل 
مســؤوليته االجتماعية ومبادراته 
ويعتبر احلافز الرئيسي لالستثمار 
ويسام في التنسيق بني برامج وخطط 
التنمية في الدول املختلفة، ما يؤدي 

إلى التنمية االقتصادية.
فالبد من تشجيع القطاع اخلاص 
وإعطائه الفرص بتســهيل القوانني 
والقرارات لتحقيق التنمية الشاملة.

مجلة املجرة الدورية للنادي والعمل 
اجلاد واملستمر، إال أنني أتساءل: أين 
اليوم النادي العلمي من افتتاح مثل 
هكذا متاحف ومراصد مبواصفات 
عاملية؟ وأين دور وزارتي الشــؤون 
والتربية في دعم هكذا صرح علمي 

كويتي شبابي؟ 
مع مباشــرة احلكومة اجلديدة 
برئاسة ســمو الشيخ أحمد النواف 
ملهامها عليها أن تضع خطة لتعزيز 
العلمي وتوسيع رقعته  النادي  دور 
باألدوات  أفرعــه  اجلغرافية ودعم 
االستكشــافية العلميــة احلديثــة 
واملتطورة، وفتح املزيد من القاعات 
العلمية واالستعانة بخبرات علمية من 
خارج البالد في الورشات التدريبية 
التأهيلية، وفتح الباب على مصراعيه 
أمــام املواهب واألدمغــة الكويتية 
املخترعة واملبتكــرة، كما أن مكان 
النادي العلمــي بحاجة خلطة عمل 
وتطوير من وزارة األشغال كضرورة 
ملحة.. فهل نشهد ناديا علميا كويتيا 
مبعايير الدول املتقدمة قريبا، يتسع 
على غرار اتساع املوالت التجارية في 
الدولة ليكون قبلة الشباب الكويتي 
العلمي واكتشــاف  البحث  لتطوير 

املواهب؟

كما أن هناك فســادا في وزارات 
الدولة ومن ضمنها الصحة والتعليم 
والشهادات املزورة، وغسيل األموال 
والذي سبق أن حتدثنا عنه في العديد 
من مقاالتنا السابقة، وغيرها الكثير 
من ملفات الفساد التي يتطلب فتحها 
على مصراعيها درءاً للخطر الوارد 
منها، وملفات احملسوبية والواسطة 
والتمييز بني مواطني الوطن الواحد.

هذا، ومن منطلق كل ما أوردنا 
هنا في مقالنا هذا وفي مقاالت سابقة 
فإننا هنا نتوجه لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ونناشده بكل حرص لفتح 
جميع ملفات الفساد على مصراعيها، 
وكما عودنا سموه في قضايا فساد 
سابقة والتي مت كشفها وبكل كفاءة، 
وأال تكون هناك أي رحمة بكل من 
ضل الســبيل من ضعاف النفوس 
مهما عال شــأنهم، وذلك حتى ال 
يأتي يوم جند أنفسنا أمام موقف 

نحسد عليه.
 واهللا املوفق.

الغادر وإبراز  كل مغالطات احملتل 
عدوانه!

ولألســف يقوم البعض بخلط 
للتقــارب مــع قراصنة  األوراق 
مغتصبي األوطــان وخيراتها بال 
بيان واضح أو رفض واســتنكار 

وفي وضع وتنفيذ البرامج التنموية، 
فهو العنوان الذي يجب على كل وزارة 
أن حترص على وضعه بوضوح في 
برنامج عملها بشــفافية كاملة مع 
أولويات مجاالت مشــاركة  حتديد 
القطاع اخلــاص دون تخويف من 
اخلصخصة التــي ال تراعي األبعاد 

االجتماعية وتكافؤ الفرص.

في ســماء العلم والعلماء البحثيني 
واملكتشفني.

وشهد النادي العلمي افتتاح متحف 
العم صالح العجيري في ٢٠١٣ الذي 
الفخري  الرئيس  كان، رحمــه اهللا، 
للنادي، كما مت إنشاء مرصد العجيري 
١٩٨٦، وأذكر حينما حضرت متحف 
العم صالح العجيري وجدت ما جمع 
فيه من صخور فريــدة من نوعها 
ونيازك، ومسرح الفضاء العلمي الذي 
جلسنا فيه نحن واحلاضرون لننطلق 
بني النجوم والكواكب، كان سبقا علميا 
متطورا في الكويت، وعلى الرغم من 
اجلهود التي يقوم بها املعنيون بإقامة 
التدريبية، وإطالق  الورش  وإطالق 

املفسدين في هذا البلد قد أدركوا 
مكامن وثغرات في القوانني ميكنهم 
أن ينفذوا منها، ويواصلوا ارتكاب 
أعمال الفساد والرشوة واالنتفاع، 
وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على 

الدولة برمتها.
واحلكومة ميكنها أن تســتهل 
عملها عبر فتح ملف اجلنسية، وهو 
أمر خطيــر بحد ذاته بحيث يصل 
إلى هذه املرحلة املتطورة،  الفساد 

حتى وصل األمر إلى إزهاق أرواح 
إعالمي احلل الوسط الذين يقومون 
بدورهم إلبراز حقائق ما يدور خلف 
أبواب احلرم األقصى الشــريف، 
وتقرب بعض أجهزة اإلعالم العاملي 
لكلمات قادة الصهاينة لطرح وشرح 

مشجع للقطاع اخلاص على مستوى 
العمل  القوانني والتشريعات ونظم 
وخلق فرص الشراكة مع املشروعات 
الكبــرى بني القطاعــني احلكومي 
واخلاص ومــن الصعب حتقيق أي 
منو اقتصــادي أو تنمية في غياب 

دور القطاع اخلاص ومبادراته.
ويسهم القطاع اخلاص في التنمية 

واملعارض والرحــالت العلمية، كان 
ذلك من أجل تدريب الشــباب على 
إعداد وتنفيذ األنشطة لتنمية قدراتهم 
على البحث العلمي وإجراء التجارب 
وكتابة األبحاث واملشاريع العلمية عن 
طريق العمل اجلماعي أو فريق العمل 

أو األنشطة الفردية.
يعكس النادي العلمي دوره كأحد 
جمعيات النفع العام الهامة، التي تعنى 
مبواهب الشــباب الكويتي وكم من 
مخترعني كويتيني وكويتيات تدربوا 
في أفرع هذا النادي الذي استطاع في 
الكويتية  النهضة  فترة من سنوات 
احلديثة أن يسهم في اكتشاف املواهب 
الشبابية الوطنية وتصبح أسماء المعة 

الدولي، وتهدد  أمام موقفها  احملك 
أيضاً بسقوط ودمار الوضع احمللي 
برمته، ولعلنا ال نخفي أمراً عندما 
نقول إن احلاالت وقضايا الفساد التي 
يتم اكتشافها وصلت إلى أنها صارت 
خبرا عادياً بالنسبة للمتابعني ألحوال 
البلد، وهنا تكمن خطورة األمر، وهو 
ما يفرض على احلكومة في املرحلة 
القادمة القيام بجهود فعالة، وتكثيف 
التحقيقات، الســيما أن كثيرا من 

ما يحدث على أراضي فلسطني 
الطاهرة دليل صارخ على عنفوان 
الغادر بال حرمات لألديان،  احملتل 
وال رفق باألرواح املستباحة والدماء 
الطاهــرة، أطفاال كانوا أو نســاء 
وشــيوخا أو غيرهم، حتت وابل 
نيران صهاينــة العدوان، والنزعة 
البعيدة عن رحمة اإلنسانية، حني 
ينادي ناطقهم بعزل وتوقف كلمة 
حق معتدلة لشــيخ وقور باحلرم 
املكي يحدد نزعة العدوان الهمجي 
على أطفــال وأهالي غزة الصامدة 
حتت قصف سكانها العزل املساملني 
في جنح الظالم، وهدر دماء وأرواح 
مسلمي القدس أثناء تأديتهم فروض 
باعتــداءات من نزغات  صلواتهم 
شياطني مستوطنيهم وفي ظل حماية 
قواتهم أمام كاميرات اإلعالم العاملي 

يشارك في بناء االقتصاد القوي 
كل من القطاعني احلكومي واخلاص، 
بل إنه في بعض الدول يكون القطاع 
اخلاص هو محرك العجلة االقتصادية 
مــن خــالل مبادراته ومشــاريعه 
املدروسة وعندما يجد القطاع اخلاص 
املناخ املناسب فإنه يستغل الفرص 

ويقوم بدوره.
وفــي معظــم دول العالم اآلن 
يقومون بتقدمي التسهيالت للقطاع 
اخلاص ســواء من حيــث القوانني 
أو النظــم املشــجعة لقيامه بدوره 
ومسؤولياته، ولكن في دول كثيرة 
تتوقف أو تتضاءل مساهمة القطاع 
الروتني احلكومي  اخلاص بســبب 
واألجواء الطاردة أو غير املشجعة، 
فيحرم االقتصاد من مساهمات القطاع 
اخلاص، علما أنها مساهمات ضرورية 

في جميع املجاالت.
ويجــب أن يكون للحكومة دور 

متر علينا الذكرى الـ٤٨ لتأسيس 
النادي العلمي الكويتي في ١١ أغسطس 
١٩٧٤، ويتبــع النادي العلمي وزارة 
الشؤون ويعتبر النادي جمعية نفع 
عام، وقد طال النادي العلمي ما طال 
من ترهل في مبــان وإدارات ودعم 
جلمعيات النفع العــام في الكويت، 
وأقصد دون مساهمة فعالة وواضحة 
لدعم النادي على مر السنوات املاضية.
وكانت األهداف التي أســس من 
أجلها النادي، أهمها توثيق العالقة بني 
النادي العلمي واألندية واملؤسسات 
العلمية األخرى احملليــة والعربية 
والعاملية، عبر املساهمة في اكتشاف 
التوجيه  املنتسبني وتوجيهها  ميول 
السليم، والعمل على زيادة املستوى 
العلمي والكفاءة العلمية لدى املنتسبني 
في التخصصات املختلفة، وكلها لتهيئة 
ورعاية البيئة العلمية املناسبة ونشر 

الثقافة العلمية في املجتمع.
هكذا جاءت بعض أهداف الالئحة 
الداخلية للنادي العلمي وإقرارها بني 

األعضاء.
وكنت أحد املنتسبني للنادي في 
الثمانينيات، وشهدت أنشطة النادي 
وحضرت إقامة امللتقيات واملعسكرات 
والندوات واحملاضرات واملسابقات 

لطاملا فتحنا ملف الفســاد في 
غالبية مقاالتنا السابقة، وذلك ليقيننا 
التام بأن هذا امللف أساسي ويشكل 
البداية الصحيحة في أي نهوض أو 
تطويــر ألداء أمة ما أو ملجتمع من 
املجتمعات في العالم أو جناح ألي 

حكومة تبدأ عملها السياسي. 
وفي ظل هذه القضية تقع على 
الوزراء سمو  عاتق رئيس مجلس 
الشيخ أحمد النواف مهمة جسيمة، 
والشك أنه قادر على هذه املسؤولية 
التي كلفه بها صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا.
وقد بدأت احلكومة بالتركيز على 
امللفات املتعلقة بالفساد ومت اتخاذ 
إجراءات متعــددة، وهذا أمر طيب 
ومبشر، ونتمنى من رئيس احلكومة 
التركيز على املرحلة التالية وضرورة 
الوقوف على تنفيذ القوانني املرعية 
في حق من تثبــت عليه أي واقعة 
فساد، فتلك القضايا تتهدد مصير 
البالد والعباد، وتضع مستقبلها على 

ألم وأمل

أين دور القطاع 
اخلاص؟

د.هند الشومر
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يروي لي الدكتور الفاضل ياســني طه ياسني أنه 
كان يراقب في مساء كل يوم خالل جلوسه في حديقة 
خالل فترة عالجه بأوروبا من وعكة صحية أملت به قبل 
نحو سنة، زوجني أعمارهما تقارب السبعني عاما وهما 
يقودان الدراجة ويعودان من نفس الطريق وخلفيهما 
كيس صغيــر يحمل بضاعة من الســوق، وفي احد 
األيام أوقفهما ليســألهما عن سر نفس الكيس الذي 
يحمالنه مساء كل يوم؟ وكان جواب الزوج: إنه يذهب 
في كل يوم إلى الســوبر ماركت لشراء قوت كل يوم 
بيومه، ورد عليهم الدكتور ياسني: وملاذا ال تشترون 
أغراضكم مرة واحدة وملدة أسبوع أو شهر كما نعمل 
نحن في الكويت بدال من التعب في كل يوم؟! رد عليه 
الزوج: من أجل توفير املال وتوفير السلع للجميع نأخذ 
حسب حاجتنا، ومن أجل ذلك أيضا ال نقود سيارتنا إال 
للمشاوير الضرورية، وألننا بالشك ال نضمن حياتنا 

في اليوم الذي يليه.
مع قرب موعد االنتخابات تــزداد األصوات التي 
تطالب بعدم مّس جيب املواطن، وبأنه خط أحمر وأنا 
أتفهم وأؤيد بال شــك ذلك، ولكن قبل جيب املواطن 
واألهم بنظري منه واملهــم أيضا جليب املواطن هو: 
جيب الوطن، من يحميه؟ ومن يدافع عنه؟! املستباح 
من قبل احلكومة واملهدور من قبل املواطن واملقيم!؟

فعندما يتم اكتشاف فساد مسؤولة استباحت املال 
العام واستغلت منصبها إلعطاء املنح من أراضي الدولة 
ألقاربها تكتفي احلكومة بإقالتها، وعندما يستغل املسؤول 
منصبه لتعيينات انتخابية للمرشح ابن قبيلته تكتفي 
احلكومي بعدم التجديد له، في املقابل سلوك املواطنني 
غير املبالي بوجــود أزمة مياه وموارد في العالم وقد 
تنعكس على الكويت، وفي تعاملهم مع الكهرباء واملاء 
في املنــازل، وتعاملهم مع ممتلكات الدولة في املباني 
العامة ومراكز عملهم، وتعامل املواطن واملقيم مع أخذ 
فوق احلاجة من األدوية عند مراجعة املراكز الصحية، 
وفوق احلاجة من األكل في اجلمعيات التعاونية والتموين 
وغيرهــا من األمور التي حتتاج إلى وقفة من اجلميع 
مــن اجل الوطن، ألنه لو اعتبرناه بئر ماء يجب علينا 
احملافظة عليها لكي ال تنضب ولكي تروي اجلميع، ولو 
اعتبرناه شجرة.. نستظل من ظاللها، ونأكل من ثمراتها، 
بدال من تكسيرها وحرق أغصانها، فلنقتصد لتدوم.

 نعــم هللا احلمد، نحن فــي الكويت بخير ونعمة، 
ولكن النعمة زوالة، وحتى لو كانت الدولة غنية فالبد 

أن نحافظ على مواردها.

تطرقت قبل أيام قليلة إلى سياسة الباب املفتوح 
املطلوبــة من الوزراء والقياديني فــي الدولة اتباعها 
خالل الفترة احلالية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، والتي أوصى بها 
الوزراء بعد أداء احلكومة اجلديدة للقسم سعيا للعمل 
على تلمس حاجة املواطنني وحل مشاكلهم في أروقة 

وزارات الدولة.
وبعد توجيهات ســموه السامية طلبنا من رئيس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف اإليعاز إلى وزراء 
اخلدمات حتديدا بفتح أبوابهم واســتقبال املواطنني 
لالستماع عن قرب إلى مشاكلهم املعلقة التي لم جتد 
آذانا صاغية من بعض القياديني خالل الفترة املاضية، 
ممن يجدون من هذه املناصب تشريفا وليس تكليفا رغم 
أنهم وجدوا في هذه املناصب من أجل خدمة املواطن.
جاء التجاوب سريعا ومتزامنا مع مطالبنا من قبل 
سمو الرئيس بشكل عاجل إلى وزراء اخلدمات بفتح 
أبوابهم، واستقبال املواطنني للنظر في مشاكلهم وإيجاد 
احللول املناسبة لها، وهذا ما كان ينتظره املواطنون 
من رئيس احلكومة بتوجيــه الوزراء والقياديني إلى 

فتح أبوابهم دون واسطة أو وسيط.
مبادرة رئيس الوزراء القريب من شعبه جاء على 
أثرها إعالن الوزراء حتديد مواعيد الستقبال املواطنني، 
والبدايــة كانت من وزير التربية د.علي املضف الذي 
حدد يوم األحد من كل أسبوع موعدا ملقابلة املراجعني 
بواقع ساعتني خالل الفترة الصباحية، ثم وجدنا وزارة 
الصحة تعلن فتح التواصل عبر الواتساب أو البدالة 
من أجل تقدمي شكاوى ومقترحات، لكننا نرى أن هذه 
اخلطوة في الصحة ليست بقدر التوجيهات التي أوصى 
بها رئيس الوزراء بتلمس حاجة املواطنني، وليس إسناد 
األمر إلى آخرين ليس بيدهم قرار، باستقبال الشكاوى، 
األمر الذي سبب تذمرا لدى كثير من املواطنني الذين 
يريدون مقابلة القياديني لشرح األمور والنواقص التي 

تعاني منها اخلدمات الصحية.
مطلوب من الوزراء خالل اللقاء باملواطنني التشديد 
على تواجد جميع القياديني بالوزارة واستعراض املشاكل 
واملعوقات التي تواجه املواطنني متهيدا إليجاد احللول 
لها بعيدا عن مركزية القرار إضافة إلى معرفة القيادي 

املتقاعس وغير املنجز.
يجب كذلك على وزارات اخلدمات األخرى اإلسراع 
في االنضمام إلى ركاب سياسة األبواب املفتوحة، وهذا 

ما نتوقعه خالل اليومني املقبلني.
ويجب أن يكون يوم استقبال املواطنني ثابتا في 
جدول الوزير بصفته وليس بشــخصه، وال يتغير 

ويكون نهجا يسير عليه أي وزير جديد.
ونتمنى أن يواكب هذا التوجه الكرمي متابعة مستمرة 
من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف للتأكد 
من قضاء حاجة املواطنني في تلك اجلهات والعمل مببدأ 
الثواب والعقاب بحق الوزراء والقياديني مبكافأة من 
يعمل ومحاسبة من كان سببا في تعطيل مصالح الناس.
أخيرا نقول لســمو الشــيخ أحمد النواف شكرا 
من القلب وبارك اهللا فيك، اجلميع مستبشر بسموك 
خيرا، اســتمر بخطواتك اإلصالحية التي أعادت بنا 

األمل من جديد.


