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احلالي لنحل كل مشــاكلنا في وقت 
واحد!

يجب ان نقدم الزيادات املالية التي 
ذكرتها في اعلى املقال أوال، ثم ننتقل 
الى سبب التأزم السياسي احلالي وهو 
موضوع إسقاط القروض، خاصة ان 
املجلس احلالي تسلم زمام األمور منذ 
٣ شهور فقط، ومن املنطق تقسيم 
امللفات حسب أهميتها واملقدرة على 

سرعة إجنازها فاألهم قبل املهم. 
وأقول للجميع: «اذا حتبون هذا 
الوطن ال تثقلون عليه وال على شعبه 

بصراعاتكم الالمنتهية!».
وفــي النهاية علينا أن نعرف أن 
الكويت ال تقبل القســمة على اثنني 
ال ملعارضة وال حلكومة وال غيرهما، 
فالكويت للجميع وعلينا احلفاظ على 
مصاحلها وثرواتها ومقدراتها وكلها 

للشعب. 
في اخلتام، نحمد اهللا على نعمة 
الكويت، وندعو اهللا أال يغير حالنا إال 
إلى األفضل وملا فيه اخلير والصالح 

للبالد والعباد.
ودمتم بخير. 

ببعض الزيادات املالية على الرواتب 
املالية  البدالت والعــالوات  وبعض 
اخلاصة بغالء املعيشة والزواج واألبناء 

وزيادة في بدل االيجار.
هذه احللول ممكنة وواقعية وقابلة 
للتطبيــق، خاصة أنها لم تتغير منذ 
سنوات وواقع احلال املالي يقول ان 
هذا العالم تغير متاما سياسيا وماليا 

واقتصاديا وحتى إنسانيا. 
أموال الكويت كثيرة واستثماراتها 
السيادية وفيرة، وذلك  وصناديقها 
يحتاج إلى إدارة حصيفة في الوقت 

التهمت أموالنــا، وعليه يجب إيجاد 
احللول وال مفر من ذلك.

ماذا نستفيد من احلكومة ومجلس 
األمة اذا لم يالمسوا همومنا؟ 

ماذا تعني لي الدميوقراطية مبقابل 
سحق الطبقة املتوسطة او الكادحة؟

ما نتائج الثبات على املبادئ والقيم 
بوجود عــدم توافق بــني الطرفني 

التنفيذي والتشريعي؟
ان مطالبنا ليست كلها مادية وهذا 
أمــر صحيح، وفي الواقع أيضا أننا 
بحاجة لتصحيحات مالية ســريعة 

أهلها  أرض اخلير واملســرات، 
أهل الطيب وقلوبهم بيضاء، أياديهم 
ممدودة باخلير للبعيد قبل القريب، 
ورثوها من األجداد واآلباء، شيدوا هذه 
األرض بسواعدهم وتكاتفهم وتالحمهم 
الظروف وأصعبها، جالوا  في احلك 
في البحر والبر في كل املشقات؛ بحثا 
عن الرزق حتى زاد اهللا هذه األرض 

غنى بالنفط «الذهب األسود». 
تطورت هذه األرض وشقت طريقها 
نحو العالم، توجت باستقاللها ووضعت 
دستورها وقوانينها وأسست نظاما 
دميوقراطيا، وجعلت الشعب يختار 
له ممثلني له في مجلس األمة يراقب 
ســلطته التنفيذية ويشرع القوانني 
التي تنهض بالكويت وتواكب متغيرات 
هذا العالم الشاسع والذي نتأثر فيه 

ويؤثر علينا سلبا وإيجابا.
ما يحدث اليوم من «طفرة» في 
احلياة السياسية في الكويت أمر صعب 
علينا كمواطنني مسايرتنا للتعايش مع 
أوضاع التضخم املالي العاملي، فأصبح 
ما يجنيه املواطنــون من أموال في 
تقلص مستمر، أي ان القوة الشرائية 

 هنا الكويت

الكويت
 ال تقبل القسمة 

على اثنني
جاسم احلمر

الكراهية والسلبية 
أعداء النهضة

احلكمة سراج العطاء

الشيخ د.أحمد حسني محمد

رحلتي إلى  جنة
الدنيا

مقالتي

د.عبدالعزيز عبداهللا احلجاج العازمي

عندمــا تعتاد في مجلس على شــخصية متثل 
فاكهة ومحور هــذا املجلس التي تبادر احلاضرين 
باالبتســامة وتزودهم بقدر من السعادة ومتدهم 
باحلكمــة، وتطربهم بالقصائد ذات املعاني املتنوعة 
واجلميلة ســواء كانت هذه القصائد اجتماعية أو 
وطنيــة أو غزلية أو غير ذلك، عندما تعتاد على كل 
ذلك في رجل واحد فال شك بأن غيابه سيترك فراغا 

كبيرا، رحمك اهللا عمي الغالي أبا عيسى.
كل من عرف العم عبداهللا مناور البد أن يشــعر 
مبا أشعر به اآلن وهو يقرأ هذه السطور، لقد كان 
ميثــل لنا قيمة أخالقية ال مثيل لها ومعرفة جميلة 
بالتاريخ وطريقة سرده أو بتقدميه للقصص الواقعية 

وأخبار األولني، كما يطلق عليها.
عمي الغالي، وضعناك في الثرى ونعلم أن هذا هو 
احلق، لكنني أقسم بأنك ما زلت شامخا في قلوبنا 
وذكراك تعطر مجلســنا وتشغل جوانحنا، باألمس 
كنا في الديوان ولم يكن لدى أي منا شك بأنك بيننا 

نراك في كل ركن من الديوان.
آه يا عمي، لو أتيحت لك رؤية املقبرة وقد امتألت 
بالناس، جيرانك القدامى في حولي، زمالؤك في جمعية 
الوفرة، أصحابك الشــعراء، كلهم جاؤوك مودعني، 
وجيرانك أطفأوا أنوار بيوتهم احتراما وتقديرا لك.
آه يا عمــي، آه يا صاحب االبتســامة اجلميلة 
والضحكة البهية وصاحب كل شــيء جميل، نعم 
لقد فقدناك جسداً، لكن روحك ما زالت حتوم حولنا 
تزودنا بكل جميل، ابتســامتك ما زالت تطالعنا في 
كل حلظة، هيئتك ماثلة بيننا نتحدث مع أبنائك عن 
رحلة جتمعنا كما كنت جتمعنا، واتفقنا على أن يكون 
يوم اجلمعة املقبل إن شاء اهللا يوم رحلة تذكرنا بك، 
اتفقنا على املكان الذي اعتدت أن جتمعنا به لنستشعر 
ما كنا نشعر به معك من محبة وود، نعم سنجتمع 

لنحيي ذكراك التي لن ننساها.
عمي الغالي، ســوف تبقى الفاكهة اجلميلة مهما 
مرت األيام ومهما طال الزمان، فأنت نعم العم ونعم 
األب، ونعم الزميل ونعم الصديق ونعم اجلار ونعم 
اإلنسان.. رحمك اهللا وأسكنك فسيح جناته ونقاك 
كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ووسع مدخلك 

وعوضك داراً خيراً من دارك.
عمي الغالي، سوف تبقى ماثال أمام أعيننا، وحبا 
يشــغل جوانحنا، ونبعا للحب ونبضا في قلوبنا 
ميأل صدورنا، وروحــا ترفرف حولنا. (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

تصاب األجسام باألمراض التي 
تعطل احلواس أو بعضا منها، كما 
التي  تصاب املجتمعات باألمراض 
تعطل مسيرتها التنموية على جميع 

األصعدة.
وال ريب أن القلق الذي يعيشه 
أي مجتمع مرض يعطل مســيرة 
العطاء، وسببه هو االنغالق الفكري 
اللذان هما  والالتوازن األخالقــي 
عنوان لكثير من األفعال التي نشهدها 
يوميا في كل املجاالت، وبعض وسائل 
االعالم تبرزها بأسلوب يؤدي الى 
إفساد ذوق املجتمع وإصابة قيمه 

األصيلة في مقتل.
ينبغي على االنسان الكويتي ان 
يتخلص من االجنراف وراء الغثاء 
أن  االعالمي واالجتماعي، بل البد 
يبادر فعليا نحو التخطيط وصناعة 
املستقبل دون ان يغرق نفسه في 
بحر السلبية وامللهيات واالشكاليات 

واجلدليات.
الوطني  التضامن  لقد أصبــح 
أول ضحايانا وانقطع جسر احملبة 
االجتماعي، وباتت االتهامات املتبادلة 
حينما يقوم كل واحد بخلط األوراق 
واالســتهانة بالظلم الذي يقع على 
شــريكه في الوطن ببرود مشاعر 
وعدم إحساس ونفاق سياسي مما 
جعل املشهد االجتماعي مشهدا مقززا 

ومزعجا.
وأنا ممن يؤمنون بضرورة األخذ 
بزمام املبادرة واحلركة االيجابية نحو 
ترسيخ بناء اجتماعي وسياسي يليق 
بتاريخ الكويت الدميوقراطي وينير 
عقول االجيال الصاعدة ويشــحذ 

هممهم بصدق ووعي. 
حينما نتفق على قبح الكراهية 
البد أن نعمــل صادقني على إزالة 
مظاهرها وأســبابها مــن املجتمع 
بعيدا عن االضواء واألهواء، وحينما 
يسألني أحدهم متى يصبح خطابنا 
خطاب محبــة؟ أجيبه بأنه يصبح 
كذلك عندما نؤمن بعدم التمييز بأي 
شكل من األشكال، وباحترام حقوق 
اآلخرين وعدم محاولة االنتقاص 
منها البتة، عندئذ سنشهد التضامن 
االجتماعي والوحدة الوطنية بحقائق 
االشياء، وعلى أرض الواقع التحدي 
احلقيقي هو عندما نؤسس ملجتمع 

مخلص وصادق.

اجلنة حتت أقدام األمهات، وبر 
الوالدين من الفرائض التي أمر اهللا 
بها - سبحانه وتعالى - وقرن بني 

عبادته وبر الوالدين.
وللداللة على أهمية برهما أجد 
أتيحت لي  نفسي محظوظا عندما 
فرصة مرافقة جنتي الدنيوية أمي 
أثناء رحلة عالجها في لندن، وفي 
بداية األمر أســأل اهللا رب العرش 
العظيم أن يشــفي جميع املرضى، 
وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية.
في املبدأ هناك عدة نقاط مهمة 
ملرافق املريض وهي خالصة جتربتي، 
فاملرافق هو الشخص املسؤول عن 
املريض والعناية به، فعليه التركيز 
باهتمامه على أن يحرص على تدعيم 
العمود  الذي ميثل  النفسي  العامل 
الفقري فــي رحلة العالج، فاحلالة 
النفسية للمريض تساعد بشكل كبير 
على تقوية جهاز املناعة واالستجابة 
الســريعة لألدوية وسرعة التماثل 
لذلك يحرص عليه جميع  للشفاء، 
األطباء وينصحون به املرافق وأهل 
املريض، كما يجب على املرافق التحلي 
بالصبر وحتمل كل املسؤوليات مهما 

بلغت، وله األجر بإذن اهللا.
ومن املسؤوليات التي يتحملها 
مرافق املريض الترتيب بني املكتب 
الصحي واملستشفى الذي يعالج فيه 
املريض، وتوفير الســكن املناسب 
للمريــض حتى يكــون قريبا من 
الســوبر ماركت  اخلدمات مثــل 
واملطاعم والصيدليات، ويفضل دائما 
أن يكون قريبا من املكتب الصحي 

واملستشفى.
وفي نهاية هذا املقال. أضع هذه 
الكلمات بني أيديكم، أسأل اهللا رب 
العرش العظيم أن يشفي أمي وقرة 
عيني، وجميع املرضى، وأن يرجعنا 
إلى بالدنا ســاملني غامنني، ويغتنم 
اإللهية لرحلته  الفرصة  إنسان  كل 

إلى اجلنة.

وال في غيرها، ويكون ذلك باحلوار 
البناء والتفاهم حلل األمور، ثم ان 
هناك مشــاريع تقبــل وميكن لها 
أن تنفذ، وهناك مشــاريع ال تقبل 
لصعوبة تنفيذها في الوقت احلاضر، 
فلم ال نتفق على املقبول من املشاريع 
وننجــزه ثم نتحاور بعد ذلك على 
املشاريع غير املقبولة من احلكومة؟، 
فباحلوار العقالني واجلدي جند نقطة 
نتفق عليها، واحللول الوسطية كثيرة 
إن رغبنا في إيجادها، وقد رأينا على 
سبيل املثال أن احلكومة ال متانع في 
زيادة رواتب املواطنني، وهي شبه 
موافقة على ذلك وترفض إســقاط 
القروض ألسباب كثيرة ذكرتها، فلم 
ال تأخذون ما تيسر اآلن، وتنجزون 
مشروع زيادة الرواتب ثم حتاورون 
احلكومة على إسقاط فوائد القروض؟ 
فال جتعلوا املواطن يفلس من هذا 
وذاك، ويضيع بني حانة احلكومة 

ومانة املجلس. ودمتم ساملني.

الكهربائيــة، بينما متثل ٨٥٪ من 
املولدة بفرنسا  الكهربائية  الطاقة 
وتصل تكلفــة توليد الكيلو وات 
املولدة في احملطات النووية إلى نحو 
النصف من نظيراتها في احملطات 
التي تدار بالنفــط والغاز. ونحن 
العرب نشــد على أيدى مسؤولي 
العربية لرفع صوتها عاليا  الدول 
واملطالبة بحقوقها الشرعية كغيرها 
من الدول احلضارية التي متلك مثل 
لنا  الطاقة، ونؤيد بأن تكون  هذه 
برامجنا النووية اخلاصة بنا حتى 
العدالة االجتماعية واملساواة  تعم 

العلمية.
ونحــن إذ نعلن للمأل بصوت 
مدٍو بأن نياتنا سليمة ال يشوبها 
أي شائبة وال مانع لدينا بأن تكون 
برامجنا النووية حتت نظر وإشراف 
املنظمات واملؤسسات الدولية والتي 
تتبع األمم املتحدة ليتحقق الرخاء 
السالم  والرفاهية وليرفرف علم 

على دول العالم أجمع.

منذ بداية تشكيلها، وظهر ذلك جليا 
في أنها جاءت لتعمل وتنجز، فلم ال 
تعطى الفرصة الكافية للعمل، ولم 
ال نتركها ونراقب وننتظر كي نرى 
النتائج ثم بعد ذلك نقيم ونســأل 

وننتقد ؟!
ومن ناحية أخرى ال ميكن ألي 
مشــروع أن ينفذ من دون توافق 
جميع األطراف عليه ال في الكويت 

التي انتجها العالم في عام ،١٩٦٠
النووية في  الطاقة  ولقد ساهمت 
حتقيق الطفرة والنمو االقتصادي 
في الدول الصناعية الكبرى، حيث 
تعتبر الطاقــة النووية هي الطاقة 
اآلمنة والنظيفة والصديقة للبيئة 
وتوجد في العالم ٤٣٥ محطة توليد 
طاقة نوويــة فقط منها بالواليات 
املتحــدة األميركيــة وحدها ١٠٣

محطات تنتج ٢٠٪ من إجمالي الطاقة 

واحلقيقة ان املشكلة املزمنة التي 
نعاني منها في هذا البلد أننا ال نعطي 
الفرصة الكافية لإلجناز، وليســت 
لدينا ميزة الصبر واالنتظار، بل نريد 
كل شيء بسرعة فنحن في عجالة 
من أمرنا، وهذا هو اخلطأ بعينه، إن 
حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أبدت  الصباح  أحمد نواف األحمد 
رغبتها في التعاون مع مجلس األمة 

يقول الكاتب «سالمة أحمد سالمة» 
في رســالة تلقاها من د.منصور 
حسن عبدالرحمن األستاذ بكلية 
الهندسية بجامعة املنصورة، إحدى 
جامعات جمهورية مصر العربية، 

حيث يقول فيها:
«إن الطاقــة النووية في العالم 
تسهم في الوقت احلاضر بنسبة ١٧٪ 
من حجم الطاقة الكهربائية املولدة 
التي تعادل الطاقة الكهربائية كلها 

املواالة واملعارضة في كل مكان، 
حتــى في األســرة الواحدة، جتد 
املعارض واملوالي، وعندنا  ضمنها 
فــي الكويت كالهمــا ال يختلفان 
على مصلحة الوطن، إال من شــذ 
عن القاعدة، فاملوالي يحب الكويت 
واملعارض كذلك، ومن هنا أقول إن 
كانت احلكومة مع الشــعب فنحن 
معها قلبا وقالبا، ونحن موالون، وإن 
كانت ال تلبي طموحات الشعب وآماله 
وتطلعاته فنحن معارضون، وفي 
النهاية فاملواالة واملعارضة جميعهم 
أبناء الكويت، وإن اختلفوا في الرأي، 
فاملبدأ واحد، والهدف واحد، ولكن 
ينتهي مفعول املعارضة تلقائيا إن 
كانت ملصلحة خاصة وحلاجة ما في 
نفس يعقــوب، كما ينتهي مفعول 
املوالة أيضا ان كان لذات الغرض، 
والبد من العقالنية واالتزان في كل 
األمور، وعدم خلط األوراق وترتيب 

األولويات.

ملاذا نحن العــرب محرومون 
التــي تعتبر  الذرية  الطاقــة  من 
الواجهة احلقيقية إلبراز احلضارة 
التكنولوجية والصناعية والعلمية 
الطاقة  اعتمادا كليا على  املعتمدة 
النووية التي يتســابق الكثير من 
الدول على اقتنائها ســواء كانت 
هذه الدول فقيرة كالهند وباكستان 
وإيــران، أو دوال غنيــة كأميركا 
وغيرهــا من الــدول التي ترغب 
في النمو الصناعي والتكنولوجي 

لتحقيق التقدم والتطور العلمي؟
إذن، ملاذا نحن العرب محرومون 
مــن برامج الطاقــة النووية على 
املختلفة لنصبح بدونها  اشكالها 

دوال متخلفة؟
 بال شك أن حرمان الدول العربية 
من الطاقة النووية يجعلها تغوص 
بعمق في اجلهل والتخلف اقتصاديا 
وتكنولوجيــا إضافة على أن هذه 
الدول تظــل تتمرجح مع تقلبات 
النفط، وعلى هذا الصعيد  اسعار 

كلمة ومعنى
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نتساءل بحرقة: هل هناك مجال للبسمة؟ بعد 
هذه األحداث العاصفة في العالم.. من قتل وتشريد 
وحروب طاحنة ودماء تسيل كاألنهار وأمراض فتاكة، 
وآخرهــا وباء كورونا القاهر، وبعد التمزق الكبير 
الذي طال املجتمعات، وبعد هذا التفكك األســري 
الذي نراه طافحــا في املجتمعني الغربي والعربي! 
وبعد تفشــي الغل واحلقد واحلســد في القلوب، 
والتي حتولت إلى قلوب قاســية، وتســببت هذه 
القلوب في حــرق كل ما هو جميل! فبعد كل هذه 
املتغيرات والتحديات املؤسفة وغيرها من األحداث 
الداعية للحزن.. نتساءل ونتساءل: هل اليزال هناك 

مجال للبسمة؟!
إن ما مير به العالم من تراجع في منسوب «الفرح 
والبهجة» بسبب جور اإلنسان وانتهاكاته الصارخة، 
يجعل القلب يقلق ويقلق ويقلق، فكلما قرر اإلنسان 
أن يبقى باســم الوجه فرحــا! رأى ما بني أحداث 
احلياة ما يكدر خاطره، وينتزع خيوط البسمة من 
تفاصيل الوجوه التي تتمنى التبســم وتتطلع إليه 
في كل موقف! ونحن هنا ال نحمل نظرة سوداوية 
نحو احلياة، ولكن مع كل أسف كل شيء في وقتنا 
الراهن ـ كما يبدو للمتمعن ـ يدعو إلى قتل روح 
البســمة والفرحة! وهذه احلالة غير اإليجابية هي 
نتاج تصرفات اإلنسان العبثية في كل نطاقات احلياة 
املختلفة، فاإلنسان هو من يعكر صفو اإلنسان من 
خالل استجابته لنداءات النفس الشيطانية، الداعية 
إلى زراعة حالة احلزن في أرجاء احلياة وأجوائها!

ولكن رغم كل هذا، ورغم هذه األحداث القاتلة 
للبسمة، على اإلنســان أن يعيش حالة من األمل، 
وأن يحاول جاهدا وبكل ما أوتي من قوة وفرصة 
أن يغرس بذور البسمة في أفواه الزمن احلزينة، 
فاالستسالم للواقع «الباكي» هو تصرف ال يليق 
بالقلوب التي حتمل شيئا من األمل واإلميان، لذلك 
لنحاول صناعة البســمة رغم ما يعترينا من آالم 
وآهات، ولعل الزمن الباكي بسبب إصرارنا وثباتنا 

يتحول إلى زمن باسم!
وفــي نهاية املطاف.. أقول بعض األبيات وكلي 
أمل أن يعيش هذا الكون بحالة من البســمة حتى 
يرتاح وجدانه، وتتحقق بعد ذلك طموحاته، والتي 
لن تتحقــق إال بتوفير حالة من األريحية، ووجود 
البسمة هو أمر دال على توافر تلك األريحية، لذلك 

فلننافح ولندافع من أجل إيجاد البسمة.
فأقول بالفصحى:

الوجه سأبقى سأبقى باســم 
رغم ما أجني من الدهر وألقى

أمتطي خيل السعادات وأسمو
أرسم األفراح في اجلو وأرقى

وأقول باملجال النبطي:
ابتسم، واضحك، وسولف، وابتهج

لو على كتوفك هموم كايدات
همك الكايــد، يهون، وينفرج

يرحل املاضي.. وتزين املقبالت
انتهج طبع الشــجيعني انتهج

كابد الدنيــا.. وحتلى بالثبات

هل هناك مجال للبسمة؟

من القلب

@hanialnbhan
هاني عبدالرزاق القعود النبهان

في املجال العلمي أو الفني أو املهاري 
أو الثقافي الذي أنت فيه.

أيضا هناك الكثير من األشخاص 
الذين تتعامل معهم من اإلخوة واألصدقاء 
والزمالء واجليران وأصحاب اخلدمات 
الثناء واالمتنان،  الذين يســتحقون 
وعندما تكون ممتلئا باالمتنان ستشعر 
بحب اآلخرين وبالسعادة الداخلية والثقة 

الكبيرة بالنفس .
ان إظهار االمتنان فن جميل ال يأتي 
إال من أصحاب العقول الكبيرة والقلوب 
الرحيمة، ومبمارســته يوما بعد يوم 
ستكبر فكرة االمتنان لديك وسيكون 
االمتنــان جزءا مــن طريقة تفكيرك 
املســتمرة، لذا ندعــو اهللا مخلصني 
ان ينعــم علينا بأن نرد اجلميل ألهل 
املعروف ونعبر عن االمتنان حتى نشعر 
بالسعادة احلقيقية، كل الشكر اجلزيل 
والتقدير العظيم واالمتنان الكبير لكل 

من له فضل علينا.

وتعبوا في تربيتك وتوجيهك ورعايتك، 
كذلك يجب ان تعود نفســك االمتنان 
الكبير لوطنــك الغالي الذي لم يبخل 
عليك بشــيء ووفر لك حياة كرمية 
طيبة من املهــد إلى اللحد. كذلك أكثر 
من االمتنان إلى معلميك وأســاتذتك 
الذين بذلوا جهدهم في تعليمك وإيصال 
املعلومات القيمة إليك حتى تتخصص 

فكيف بلوغ الشكر إال بفضله
وإن طالت األيام واتصل العمر
إذا مس بالسراء عم سرورها

وإن مس بالضراء أعقبها األجر
وما منهما إال له فيه نعمة

تضيق بها األوهام والبر والبحر.
ويأتي بعد ذلك أن تشعر باالمتنان 
لوالديك الذين اهتموا بك منذ الصغر 

االمتنان هو إظهار الشكر والتقدير 
ملا يتلقاه الشخص من أشياء جيدة في 
احلياة، وهو ليس تقدمي كلمة «شكرا» 
«وما قصرت» بل هو عاطفة إيجابية 
ومشــاعر طيبــة وأداة قوية لتعزيز 

العالقات واحملافظة عليها.
واالمتنــان هــو واحد مــن أهم 
املمارســات اإليجابيــة التي متنحك 
السعادة األبدية والرضا والثقة واحلياة 

الطيبة.
هناك أشياء كثيرة يجب أن تكون 
ممتنا لها فــي حياتك القصيرة أولها 
وأعظمها هي احلمد والشكر واالمتنان 
لرب العاملني الذي خلقنا مسلمني ورزقنا 
العيش الرغيد، وبكثرة االمتنان والشكر 

تدوم النعم وتزيد.
العباسي محمود  الشــاعر  يقول 

الوراق:
إذا كان شكري نعمة اهللا نعمة
علي له في مثلها يجب الشكر

انتظارات

فن االمتنان
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