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مازال هناك فساد مستشر في البلد
على  منتشرة  رائحته  مــازالــت  الفساد  إن  وثالثة،  ثانية  مــرة  أقولها  نعم،   [
غنيًا،  أو  فقيراً  كان  سواء  الجميع  مطالب  من  هو  والتطهير  الغالي،  الوطن  أرض 
في  كبيرة  مبالغ  استثمروا  الذين  المواطنين  من  مجموعة  هناك  أن  ننسى  وال 
يومنا  حتى  وهم  حسيب،  أو  رقيب  دون  من  مرخصة  وهمية  استثمارية  شركات 
من  كثير  في  تسببت  التي  األزمة  هذه  مع  وازدادوا  اهلل  عند  من  الفرج  ينتظرون  هذا 
الضحايا  يذكرون  ال  المحلية  والصحف  اإلعــام  إن  الشديد.  ولألسف  المشاكل، 
المحلية  الصحف  في  نقرأ  حين  مبالغهم،  استرجاع  في  يساندونهم  وال  بشيء 
والسرقة  للنصب  تعرض  قد  البلد  مشاهير  من  واحــد  لشخص  مساندة  أن  هناك 
المجموعة  ولكن  االهتمام،  هذا  فقط  يستحق  من  هو  أصبح  قد  الغني  صاحبه  ألن 
عن  قرأناه  ما  ذلك  على  ومثال  يساندهم،  من  هناك  ليس  المواطنين  من  الكبيرة 
الخاصة  أموالها  وسرقة  واحتيال  نصب  كمين  الى  تعرضت  معروفة«  »فنانة 
ومجموعة من مجوهراتها بحسب المنشور في إحدى الصحف المحلية، وقد اتجه 
شهرتهم  لعدم  منسيين  فأصبحوا  المواطنين  باقي  أما  مشكلتها،  الى  فقط  اإلعام 
المستثمرين  غالبية  بأن  علمًا  مطالبهم،  في  يساندهم  من  يوجد  وال  نفوذهم  وقلة 

وبإخاص  طويلة  خدمة  بعد  العمل  عن  متقاعدون 
النظر  المختصة  الجهات  على  فيجب  الوطن.  لهذا 

في مشاكلهم التي مضت عليها فترة ليست بقصيرة، 
ــاع  األوض هــذه  مع  التعايش  صعوبة  لهم  سببت  وقــد 

لنفسي،  وبالنسبة  الفترة.  هذه  وخصوصًا  المتأزمة  المعيشية 
استولى  ــد  وق للعدالة،  مطلوب  النصابين  هــؤالء  ــد  أح ــأن  ب معلومة  فلدي 

باد  الى  هاجر  أنه  وأعرف  المواطنين،  من  بقليل  ليس  عدد  من  كبيرة  مبالغ  على 
خليجية، كما أعرف عنوانه بالكامل. فهل من مجيب لهذه المشكلة؟ وطلبي هو أن 
القانون  مطبقي  على  فالواجب  الازم،  اإلجراء  واتخاذ  القضاء  في  هم  من  يساندنا 
وإن  ممكن.  وقت  أسرع  في  مبالغهم  واسترجاع  المتضررين  المواطنين  يحموا  أن 
هذا المجرم الهارب حاليًا يعيش في نعيم وال يبالي بأحد ويصرف من مبالغ مالية 

تخص غيره من المستثمرين.

صالح  علي

متقاعدون يأملون الترخيص لهم 
لفتح محالت تجارية في الحجيات

الشرقي  بالرفاع  الحجيات  منطقة  سكان  من  مجموعة  نحن   [
رخصة  على  والحصول  بالسماح  طلبًا  قدمنا  أن  سبق   935 مجمع 
شارع  على  بسيطة  تجارية  محات  فتح  لنا  يسمح  كي  البلدية  من 
العمل  عن  متقاعدون  وإننا  المعيشي،  مستوانا  من  لنرفع  المحزورة 
مصدر  الى  الحاجة  بأمسِّ  اآلن  وإننا  بقصيرة  ليست  زمنية  فترة  منذ 
ممكن  وذلــك  األساسية  الحياة  متطلبات  على  يعيننا  لكي  ثــاٍن  دخــل 
هذا  بأن  علمًا  به،  نستطيع  ما  نــزاول  كي  تجاري  محل  بفتح  تحقيقه 
لذلك  جــّداً؛  قديم  طلبنا  فإن  وللعلم  بالمحات  مكتّظًا  أصبح  الشارع 
ونريد  طلبنا  على  والــرد  الموافقة  على  الحصول  على  ونصر  نطالب 
ألننا  حقوقنا؛  مــن  حــق  ــو  وه مطالبنا  على  الــرفــض  سبب  نعرف  أن 
يتساوى  أن  ويجب  نطلبه  ما  ونستحق  لبلدنا  مخلصون  مواطنون 
لبناء  استثناءات  ــدة  ع الموافقة  أعطيت  ــد  وق الحقوق  فــي  الجميع 

نفسه. الشارع  على  تجارية  محات 
رفقًا يا حكومتنا بالمتقاعدين)االسم والعنوان لدى المحرر(

القطاع  ــة  ــاص وخ القليل  ــل  ــدخ ال ذوو  الــمــتــقــاعــدون   [
هذه  طوال  الوطن  نخدم  لم  وكأننا  بنا  يهتم  أحد  ال  الخاص 
حالة  فــي  أصبحنا  العز  فبعد  لنا  وعــودكــم  ــن  أي السنين. 

لها! يرثى 
واالهتمام  األهمية  من  كثير  إعطاء  النواب  مجلس  على 
وأن  تــقــاعــدهــم  ــي  ف يــفــكــرون  ــا  م مــثــل  الــمــتــقــاعــديــن  بــهــمــوم 
الشعب  بــهــا  ـــدو  وع ــي  ــت ال االنــتــخــابــيــة  ــم  ــوده وع تــتــطــابــق 

منهم. المتقاعدين  وخاصة 
نهضة  ــي  ف ــــاص  وإخ بــجــد  ــوا  ــم ــاه س لــلــذيــن  ــن  ــدي ال رد 
إلى  وصلنا  لما  هم  فلوال  إهمالهم،  وعــدم  وتطوره  الوطن 
يشملهم  لــم  ــال؟  ــم اإله جــزاؤهــم  فهل  الــمــذهــل،  التطور  ــذا  ه
دينار   200 اللهم  ــيء،  ش وال  المئة  في   8 وال  المئة  في   20
ظل  ــي  ف اآلن  ـــاذا  وم معقول  ــذا  ه ــل  ه واحـــدة،  لــمــرة  بــونــس 
والسكن  البناء  ومواد  األساسية  الغذائية  األسعار  ارتفاع 
كتب  مــن  ومستلزماتها  والتعليم  ـــة  واألدوي األراضـــي  مــع 
لم  ــراوات  ــض ــخ وال البحرية  ــوالت  ــأك ــم ال كــذلــك  ودفـــاتـــر... 
الثمن  دفعنا  المتقاعدين  نحن  وغيرها.  الزيادة  من  يسلموا 
والتسعينيات  الثمانينيات  في  النفط  أسعار  هبطت  عندما 
النفط  أسعار  ارتفعت  أن  وبعد  الزيادات،  ووقف  بالتقشف 
بالمعادلة  وإذا  العجاف،  سنين  من  سنعّوض  وقلنا  فرحنا 

سوءاً: زادت  بل  ال  نفسها 
الفاحش  الغاء  مع  زيادات  وال  قليل  التقاعدي  المعاش 
ومصيبة  تعاسة  ــوازي  ي كبرت،  العيال  كذلك  والــقــروض 
على  القضاء  الحكومة  تريد  كيف  إذاً  سر!  محلك  والمعاش 

المتقاعدين. من  وخاصة  الفقراء  زاد  وقد  الفقر؟ 
عملية  ــي  ف اإلســـراع  والــحــكــومــة  ــواب  ــن ال ــن  م الــمــطــلــوب 
ــات  ــن ــي ــأم ــت ــل ــة الـــعـــامـــة ل ــئ ــي ــه الـــدمـــج بـــيـــن صـــنـــدوقـــي ال
لها  ــة  ــوازن م وتخصيص  التقاعد  ــدوق  ــن وص االجتماعية 
العادل  التوزيع  لضمان  وذلــك  المؤسسات  ببعض  أســوة 
الخاص  القطاع  معاشات  وتصحيح  الصندوقين،  لكا 

النفقات.  في  لخفض  يؤدي  والدمج  بالحكومة،  أسوة 
في  نشر   2007 ــــارس/آذار  م  29 بتاريخ  ــه  أن للتذكير 
تحسين  ألجل  المسئولين  من  تصريحات  الصحف  معظم 
من  وخــاصــة  اهتمامًا  يلقون  وأنــهــم  المتقاعدين  أوضــاع 
ما  ضمن  عناية  بكل  أوضاعهم  دراسة  تتم  حيث  الحكومة، 
مواصلة  على  كبيرين  وحرص  اهتمام  من  الحكومة  توليه 
الباد  في  جميعًا  للمواطنين  المعيشية  األوضاع  تحسين 

ــاه  ــور أع ــذك ــم ــخ ال ــاري ــن ت ــا. تــصــوروا م ــازه ــج ــة إن ــرع وس
نحن  أوضــاعــنــا  فــي  تغيير  أي  نشاهد  لــم  ــذا  ه يومكم  ــى  إل
الحكومة  تحتاج  فهل  الــخــاص!  القطاع  فــي  المتقاعدين 
استقطاع  المئة  في   1 قانون  تنفيذ  الفترة!  هذه  من  ألكثر 

معجزة! أليست  وطبقت،  يوم  من  أقل  أخذ 
هي: اقتراحاتي 

وما  دينار   600 الدخل  ذوي  المتقاعدين  ديون  إسقاط   -
الخدمات  رسوم  إلى  إضافة  للجميع،  أمكن  إذا  أو  ذلك  دون 
بالمتقاعدين  خاصة  تموينية  بطاقة  وإصــدار  الحكومية 
)المطار،  األمــاكــن  ــذه  ه فــي  عنهم  الضرائب  وإســقــاط  فقط 
والماء،  الكهرباء  التعليم،  الفنادق،  الــجــوازات،  الــمــرور، 
الكريم  العيش  يعيشوا  حتى  ذلك  أمكن  إذا  المركبات  تأمين 

العادل(.  الملك  ظل  في 
 700 من  األقل  الدخل  لذوي  السنوية  الزيادة  تفعيل   -

لها. والمحدد  المعقول  الحد  إلى  يصلوا  أن  إلى 
 300 ـــدود  ح ــي  ف ــًا  ــوي ــن س ـــاوة(  ـــع )ال ــس  ــون ــب ال جــعــل   -
الخاص  للقطاعين  ــة  دوري عــاوة  منح  أي  دينار   400 إلــى 
ــداد  س نستطيع  تــقــديــر  أقـــل  عــلــى  حــتــى  ــة  ــام ــع ال والــهــيــئــة 
البطاقات  أو  أهالينا  من  استدناها  الذي  المبالغ  من  بعض 
نحصل  فهل  الكريم،  الشهر  سيأتيننا  شهر  وبعد  البنكية، 
في  الفرح  يدخل  حتى  الحكومة  من  عيدية  أو  بونس  على 
متقاعد  كل  يتمناه  ما  وهذا  عيدين  العيد  ويكون  بيوتاتنا 

سنة.  كل  في  الصبر  بفارغ  وينتظره 
مشاكل  يعايشوا  أن  والخبراء  المسئولين  من  نريد   -
المتقاعدين  من  الساحقة  الغالبية  القريب،  من  الشعب 
بداية  فــي  أو  ــدارس  ــم ال فتح  عند  المتقاعدين  غير  وحتى 
الشعبية  األســـواق  ــى  إل يذهبون  والصيف  الشتاء  فصل 
وغيرها،  الشعبي  الــســوق  جـــداً،  الرخيصة  الــمــحــات  أو 
في  ويقيسون  الخبراء  يأتي  ثم  ومن  المتقاعدين،  بال  فما 
يقول  وتقريرهم  الكبرى  والمجمعات  السيف  مثل  المناطق 
هذه  من  عجبي  هاهلل  هاهلل  العيش،  بحبوحة  في  الشعب  إن 

! ير ر لتقا ا
في   15 لحدود  معاشه  في  سنوية  زيادة  المتقاعد  منح   -

دينار.  500 من  أقل  معاشه  أن  حالة  في  المئة 
في   70 ــى  إل  50 بنسبة  التخفيض  كوبونات  إعــطــاء   -

دينار.  600 عن  التقاعدي  معاشه  يقل  من  لكل  المئة، 
فاضل محمد عابدين )متقاعد(

في حب بالدي 
البحرين

] على ترابك نقشت اسمك  

بدم روحي أيا بحرين

شربت ماءك من عيونك  

أيا دانة بوسط العين

ملكت قلوب كل الناس   

بطيب أهلك لكل سنين

بساتينك وداناتك  

وبحرك زان بالخيرين

هواِك جــله اعذوبــة   

بهرت الخلق بالطيبين 

دليلي احتار بأوصافك  

حفظك اهلل باسم الدين

مالكي انِت في ذاتي  

ونفسي عانقت سعدين

شذى عشقك يناغيني 

تباركِت بقدس عيدين

سالمي دوم أبد واصل 

لِك يا ديرة الغاليين

مصطفى الخوخي

بـريق العيــون... سعادة
بــشــأن  ــان  ــي ــب ــت اس ــج  ــائ ــت ن ــــرأت  ق  [
ــرؤى  ال فيه  اختلفت  الــســعــادة،  مفهوم 
ـــاء الــتــي  ـــي ــات لــتــفــســيــر األش ــف ــس ــل ــف وال
بحسب  كــٌل  السعادة،  لإلنسان  تسبب 
وثقافته،  ــره  ــم وع االجــتــمــاعــي  موقعه 
الحصول  فــي  الــســعــادة  ــرى  ي مــن  منهم 
ثمين،  شيء  شراء  أو  راقية،  وظيفة  على 
لكن  ــخ،  ال بــالــزواج...  أو  بالنجاح،  أو 
يشعر  لشخص  مــوقــف  انــتــبــاهــي  لــفــت 
البيت  ــي  ف يــجــلــس  عــنــدمــا  ــادة  ــع ــس ــال ب

فقط!. التلفزيون  ويشاهد 
ـــت مــن  ـــرب ـــغ ـــت ضــحــكــت عــلــيــه واس
لكنني  ــا،  ــه ــت ــاط ــس وب ــرة  ــك ــف ال ســـذاجـــة 
كان  لو  مــاذا  وتساءلت:  نفسي  تداركت 
بهذه  ــادة  ــع ــس ال كــانــت  ــو  ل ـــاذا  م مــحــقــًا؟ 

والسهولة!  البساطة 
أبحث  عــمــري  ضّيعت  أنــنــي  لــو  مــاذا 
صعب  إليها  الــوصــول  ــا،  م ســعــادٍة  عــن 
فيها  ضمانة  وال  كبيراً،  مجهوداً  ويتطلب 
يدي  بين  ببساطة  هــي  بينما  أحــيــانــًا، 
وقد  ــريء،  ب طفٍل  مثل  سكون  في  تغفو 
تفاصيلها  بكل  الحالية  حياتنا  تكون 
السعادة  هي  الصغيرة  العادية  اليومية 

ذلك. إدراك  يفوتنا  ولكن  فعًا 
ــت بــأســتــاذٍة  ــي ــق ــت ــذ عــــدة أيــــام ال ــن م
ــذ فــتــرة  ــن ــــا م ــة لـــم أره ــع ــام ــج لـــي فـــي ال
دائمًا  كانت  أنها  حينها  تذكرت  طويلة، 
رسائلي،  تــقــرأ  حين  تسعد  إنــهــا  تــقــول 
أهديها  حين  أسعد  كنت  أنني  وتذكرت 
تأتي  تحب،  الذي  النوع  من  شوكوالته 
الصغيرة  األشياء  من  أحيانًا  السعادة 
حياتنا  ــي  ف البسيطة  ــات  ــارس ــم ــم ال أو 

. مية ليو ا
في  هــي  الــســعــادة  مــع  مشكلتنا  لكن 
نحقق  حين  تأتي  السعادة  أن  نظن  أننا 
إليه  نسعى  ومــا  وتطلعاتنا  أحــامــنــا 

بين  التي  األشياء  تمامًا  وننسى  فقط، 
بضحكة  نسعد  أننا  ننسى  اآلن،  أيدينا 
بتناول  حتى  أو  صديق،  بلقاء  أو  طفل، 

نحبها. شوكوالته  قطعة 
»لو  من  تفكيرنا  تغيير  استطعنا  لو 
ــى  »إل ســعــيــداً  لكنت  ــك  ذل على  حصلت 
ــذا«،  ه كــل  أملك  ــي  ألن سعيد  الــيــوم  ــا  »أن
كل  أن  أجزم  فأنا  فقط  ذلك  استطعنا  لو 

الناس. أسعد  بأنه  سيشعر  منا  شخص 
ــا ولــكــنــهــا  ــه ــد ب ــع ــس ـــاء ن ـــي هـــنـــاك أش
مع  ننساها  قــد  مؤقتة  لحظية  ســعــادة 
في  تبقى  ســعــادة  وهــنــاك  الــزمــن،  ــرور  م
شيء  دغـــدغ  كلما  أن  ــة  ــدرج ل الــذاكــرة، 
نسعد  فبها  ــال  ــب ال على  تــأتــي  ذاكــرتــنــا 
وبالدرجة  نفسها  السعادة  ونستعيد 

أحيانًا. نفسها 

ــي،  ــب ــس ن ـــادة  ـــع ـــس ال مــفــهــوم  إن  ـــم  ث
المال  وصاحب  المال  في  يراها  فالفقير 
ــة الــبــال، والــســعــادة هي  يــراهــا فــي راح
لكن  للغريب،  والوطن  للمريض  الصحة 
العطاء،  في  تكمن  الحقيقية  السعادة 
في  اآلخــريــن،  ــاد  ــع إس عــلــى  ــدرة  ــق ال ــي  ف
تفعل،  وبما  بك  سعداء  حولك  من  رؤية 
إال  فعليًا  السعادة  طعم  تتذّوق  لن  إنك 

حولك،  مــن  على  الــســعــادة  تنشر  حين 
عيون  في  يلمع  الذي  البريق  ذلك  وترى 
احتاج  حين  جانبه  إلى  وقفَت  شخٍص 
ــت  وق فـــي  ــه  ــدت ــاع س صــديــق  أو  إلـــيـــك، 
له،  قضيتها  حاجة  صاحب  أو  الضيق، 
بالفخر  سيشعرك  ــده  وح البريق  ــك  ذل

نفسك. عن  راٍض  ألنِك  ذلك 
حنان محمد رجب

الظروف منعت نشر أسماء

 المقبولين في الصحف

»التربية« تتعاون مع جامعة البحرين 
وكلية المعلمين لتوظيف الكوادر 

العدد  في  »الــوســط«  صحيفة  في  ُنشر  ما  إلــى  بــاإلشــارة   [
)3182( تحت عنوان »بانتظار لفتة من وزارة التربية تنتشلنا 
المختصة  الجهة  على  الموضوع  عرض  وبعد  فيه«،  نحن  مما 

في الوزارة وافتنا بالرّد اآلتي: 
الماضية  السنوات  خــال  والتعليم  التربية  وزارة  أثبتت 
أن  إال  المقبولين  أسماء  عن  ــان  اإلع خال  من  موقفها  شفافية 
دون  حالت  األخيرة  الفترة  في  البحرين  بها  مرت  التي  الظروف 
تم  ــك  ذل عــن  فــبــداًل  المحلية  الصحف  فــي  األســمــاء  عــن  اإلعـــان 

االتصال هاتفيًا بالمعنيين.
المسابقة  مراحل  يجتازوا  لم  بالشكوى  المتقدمين  أن  يذكر 

بنجاح.

الــعــدد  ــي  ف »الـــوســـط«  صحيفة  ــي  ف ــر  ُنــش ــا  م إلـــى  بـــاإلشـــارة   [
)3183( تحت عنوان »لماذا؟ ». وبعد عرض الموضوع على الجهة 

المختصة في الوزارة وافتنا بالرّد اآلتي: 
إن وزارة التربية والتعليم وانطالقًا من حرصها على مد جسور 
التعاون، فإن هناك تعاونًا وثيقًا بين جامعة البحرين لالستفادة من 
مخرجات الجامعة في تلبية حاجة الوزارة من القوى البشرية وفقًا 
أن  يخفى  ال  كما  الــوزارة،  في  لها  والمتاحة  المطلوبة  للتخصصات 
أو  البحرين  جامعة  في  تكون  التي  العلمية  البرامج  من  الكثير  هناك 
الجامعات الخاصة وال تطلبها الوزارة بحكم التخصص، إال أننا نود 
توظيف  أجل  من  المعنية  الجهات  كل  بين  التام  التنسيق  على  التأكيد 
الوزارة  بين  تعاونًا  هناك  أن  إلى  اإلشارة  نود  كما  الوطنية  الكوادر 

وكلية البحرين للمعلمين.
                          

إدارة العالقات العامة واإلعالم 
وزارة التربية والتعليم

واقفون لحراسة المنشآت التعليمية 
دون ترقيات رغم امتالكنا المؤهل

لين  لمسئو ا لى  إ ا  هذ نا  ء ا ند جه  نو  [
ن  ا يـــو د و لــتــعــلــيــم  ا و بــيــة  لــتــر ا ة  ر ا ز و ــي  ف
ل  ــو ــل ــح ل ا ـــع  ض ـــو ل  ، نـــيـــة لـــمـــد ا مـــة  لـــخـــد ا
ــن  ــي ــل ص ــا ــح ــل ل ســـبـــة  لـــمـــنـــا ا و ـــة  ي ر ـــذ ـــج ل ا
ظفين  للمو مــعــيــة  لــجــا ا ة  د ــا ــه ــش ل ا عــلــى 
ت  ما لخد ا ضمن  لمصنفين  ا ملين  لعا ا و
نــخــص  و  ، ــم ــي ــل ــع ــت ل ا و ــة  ــي ب ــر ــت ل ا ة  ر ا ز بـــــو
ــن  ي ــذ ل ا  ) س  ر ا لــــمــــد ا س  ا ـــــر ح ( كـــر  لـــذ بـــا
ل  لــحــصــو ا ـــل  ج أ مــن  ا  و ـــر ب ـــا ث و ا  و هـــد جـــا
 ! ت ا سنو خمس  ة  لمد هل  لمؤ ا ا  هــذ على 
ج  ــو ــت ي ال  لــكــبــيــر  ا ء  ـــا ـــن ـــع ل ا ا  ــــذ ه ـــد  ـــع ب و
على  فــهــم  قــو و ى  ــو س ء  بــشــي هم  د مجهو
على  ل  لحصو ا ن  و د من  س  ر ا لمد ا ب  ا بو أ
ضــي  يــر ـــر  م أل ا ا  هـــذ فــهــل   . ة ــــد ح ا و ـــة  ج ر د
مة  لخد ا ن  ا ــو ي د و ة  ر ا ز لــو بــا لين  لمسئو ا

. ؟ نية لمد ا
لكننا  و لكثير  با لب  نطا ال  هنا  نحن 
ن  ــإ ف  ، ـــة ل ا ـــد ـــع ل ا و ف  نـــصـــا إل بـــا ــب  ل ــا ــط ن
ن  يمتلكو ال  ة  ر ا ز ـــو ل ـــا ب ظــفــيــن  مــو ك  ــا ــن ه
ن  فو مشر منهم  و مة  لعا ا ية  نو لثا ا ى  سو
هــم  غــيــر و ـــــة  ي ر ا د إل ا و لــيــة  لــمــا ا ن  لــلــشــئــو
على  ــن  ــي ــف ق ا و ــن  ــح ن ــى  ــق ــب ن و ؟  ! ــر ــي ــث ــك ل ا
على  لنا  حصو غم  ر على  س  ر ا لمد ا ب  ا بو أ
ة  ر ا ز لــو ا ن  أ ال  إ ل  عما أ ة  ر ا د إ س  يو ر لو بكا
و  أ لــنــا  ــف  ئ ــا ظ و د  ــا ــج ي إ عــلــى  ة  ر د ـــا ق غــيــر 
لقليل  ا نا  د عد غم  ر على  لك  ذ يد  تر ال  نها  أ

. مة لسا ا و من  أل ا قسم  في 
اً  د ــا ــق ــت ن ا ــه  ج ــو ن ــا  ــن ن إ ل  ــا ــق ي ال  ــى  ــت ح و
ل  لحلو ا د  يجا إ ن  و د من  لين  لمسئو ا لى  إ
ــم  ــك ي ــد ي أ بــيــن  نــضــع  نــنــا  فــإ ـــة  ي ر ـــذ ـــج ل ا
 ، ــع ــي ــم ــج ل ا ـــي  ض ـــر ي ي  لــــــذ ا ـــل  ـــح ل ا ا  هـــــذ

س  ر ا ــد ــم ل ا ــن  م د  عــد عــلــى  يــعــنــا  ز تــو هــو  و
لــنــا  ن  ــــإ ف ــة  ــل ــب ــق ــم ل ا ــة  ــن ــس ــل ل ة  ـــد ي ـــد ـــج ل ا
ظــيــفــة  و ــى  ــل ع ل  ــو ــص ــح ل ا فـــي  ـــة  ي ـــو ل و أل ا
ة  ر ا ز لو با لين  لمسئو ا قبل  من  يمنا  تكر و
ئــنــا  عــطــا إ و  أ ة  د ــا ــه ــش ل ا عــلــى  لــنــا  لــحــصــو
لتي  ا ى  ــر خ أل ا ت  ا ر ا ز لــو ا كبقية  جتين  ر د
هلين  مؤ هــا  ظــفــو مــو ن  ــو ــك ي ن  أل تــســعــى 

 . متعلمين و
بية  لتر ا ة  ر ا ز و ن  أ كيف  يعلم  لجميع  ا و
س  ر ا لــمــد بــا عين  لمتطو ا يم  بتكر مــت  قــا
ر  ينا د  1 0 0 0 ــى  ل إ تصل  لية  ما لغ  بمبا
نحن  يمنا  بتكر م  تــقــو ال  لكنها  و ــر  ــث ك أ و
معية  لجا ا ت  ا د لشها ا على  صلين  لحا ا
د  نتقا ا يتم  ال  حتى  بنا  ف  ا عــتــر ال ا م  ــد ع و
سة  ا حر على  يقف  من  ك  هنا ن  بأ ة  ر ا ز لو ا
يمكن  و هل  مؤ هو  و لتعليمية  ا ت  لمنشآ ا

 . لتعليم ا حقل  خل  يد ن  أ له 
ل  يصا إ هــو  مــا  ر  بــقــد اً  نــقــد ليس  ا  هــذ و
ــن  ــي ل ــو ــئ ــس ــم ل ا لـــــى  إ مـــنـــا  هـــمـــو و مــــنــــا  ال آ
نــيــة  لــمــد ا ــة  م ــد ــخ ل ا ن  ا يـــــو د و ــة  ــي ب ــر ــت ل ــا ب
لحر  ا لمنبر  ا ا  هذ عبر  يسمعنا  من  لنجد 
جــمــيــع  ـــي  ض ـــر ت ــة  ــج ــي ــت ن ــــى  ل إ لــنــصــل  و
معية  لجا ا ت  ا د لشها ا على  صلين  لحا ا
لمصنفة  ا ئف  ظا لو ا في  ا  لــو ز مــا يــن  لــذ ا و
من  لكثير  ا نصحني  و  ، ت ما لخد ا ضمن 
ف  تعتر لـــن  و ــم  ل ة  ر ا ز لــــو ا ن  بـــأ ء  مــا لــز ا
ية  بأ نحَظ  لن  و علينا  د  لــر ا يتم  لن  و بنا 
بيت  ـــًا  ـــم ئ ا د ن  و د د ـــــر ي ا  ـــو ن ـــا ك و ــة  ــل ب ــا ــق م
يت  د نا لو  سمعت  أ لقد   : ر لمشهو ا لشعر  ا

. ي د تنا لمن  ة  حيا ال  لكن  و حيًا 
  )االسم والعنوان لدى المحرر(


