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قلم صدق

المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

خارج التغطية

املوقف الكويتي من «صفقة القرن»

االستسالم؟
ك� � ��ان� � ��ت وم� � � � ��ازال� � � � ��ت ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ه � ��ي ال �ق �ض �ي ��ة
ال �م ��رك ��زي ��ة األه � ��م وال� �ت ��ي ت ��دور
ف� � ��ي ف� �ل� �ك� �ه ��ا أغ� � �ل � ��ب ال� � �ح � ��روب
ال �ت��ي ان �ت �ه��ت أو ال �ق��ائ �م��ة م�ن�ه��ا،
وأقصد هنا الحروب العسكرية
وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
وال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت ع�ل��ى
م � �ج � �ت � �م � �ع� ��ات � �ن� ��ا اإلس� � ��ام � � �ي� � ��ة
والعربية .وهي قضية تاريخية
م � �ت � �ج � ��ددة ح � �ي� ��ث م � �ن� ��ذ ال � �ي� ��وم
األول وال� � ��ى ي ��وم� �ن ��ا ال �ح��اض��ر
ي� �ع ��ان ��ي ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
أش ��د أن� ��واع االض �ط �ه��اد وال�ق�ت��ل
وال �ت �ش��ري��د وال� �س� �ج ��ن ،وس �ع��ى
ال� ��رئ � �ي� ��س األم � �ي � ��رك � ��ي دون� ��ال� ��د
ت��رام��ب م�ن��ذ حملته االن�ت�خ��اب�ي��ة
وم� � � � � ��ازال م� �س� �ت� �م ��را إل � � ��ى ش��ن
ه � �ج� ��وم ل �ف �ظ ��ي ع� �ل ��ى ال �ق �ض �ي��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإي� �ج ��اد م�خ�ط��ط
يقبل ب��ه الصهاينة ويخضع له
الفلسطينيون ،ولكن لم يكن له
ما أراد.
كما يأتي الصهاينة باقتراحات
م �ت �ع ��ددة ذات� �ي ��ة أو ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م ��ع أم� �ي ��رك ��ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �م �خ �ط��ط
ب� �م� �ق ��االت وخ� �ط ��اب ��ات م �ت �ن��وع��ة
ل � �ي � �ن � �ف ��ذوه ��ا ،وه � � � ��ذا م � ��ا ح ��دث
ع� �ن ��دم ��ا دع � ��ا س �ف �ي ��ر ال �ك �ي ��ان
الصهيوني ف��ي األم��م المتحدة
دان��ي دان��ون الفلسطينيين إلى
ال �ت �خ �ل��ي ع� ��ن س �ع �ي �ه��م إلق ��ام ��ة
دول ��ة فلسطينية وف��ي ال�م�ق��اب��ل
ي �ح �ص��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ع�ل��ى
م� ��زاي� ��ا اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ف� ��ي ح �ي��ن
ت�س�ت�ع��د واش�ن �ط��ن ل �ط��رح ال�ش��ق
االق� �ت� �ص ��ادي م ��ن خ �ط��ة س��ام
�ارات
ي �ع��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ب �م �ل �ي� ً
ال� ��دوالرات .وك�ت��ب دان ��ون أي�ض��ا
ف��ي م�ق��ال��ة ب�ص�ح�ي�ف��ة ن�ي��وي��ورك
ت��اي�م��ز« :ات �س��اءل :م��ا ه��و العيب

استسام الفلسطينيين؟»
ف��ي
ً
م � �ض � �ي � �ف� ��ا «االس � � �ت � � �س� � ��ام ه��و
االعتراف ،ونحن في سباق فإن
االس�ت�م��رار سيكون أك�ث��ر كلفة
على الفلسطينيين من االذعان»
و «ل� �ي ��س ل� ��دى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن
أي ش��يء يخسرونه ،ويمكنهم
ك � �س� ��ب ك � ��ل ش � � ��يء ب ��ال� �ق ��ائ� �ه ��م
السيف وقبول غصن الزيتون».
والسؤال هنا ..اذا كانت أميركا
وال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ق��ادري��ن
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق خ�ط�ط�ه��م ف �ل �م��اذا
كل هذه الضجة ،ولماذا كل هذا
ال�ت��أخ�ي��ر؟ وت �ك��رار االق �ت��راح��ات
وإع� � � � � ��ادة ص� �ي ��اغ� �ت� �ه ��ا؟ ل � �م� ��اذا
ي �ط��ال �ب��ون ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ب� ��اال ًس � �ت � �س� ��ام؟ م � ��ن ال� ��واض� ��ح
ج �ي��دا أن زم��ن ف��رض المخطط
واالم � ��اء ع �ل��ى ال � ��دول ق ��د ف��ات،
ول �ي��س ب �م �ق��دوره��م أن ي �غ �ي��روا
واق� � � � ��ع ش � �ع� ��ب ق� � � ��رر ال� �ت� �م� �س ��ك
ب � ��أرض � ��ه وح � �ق� ��وق� ��ه ،وش� �ع ��وب
المنطقة الواعية تدعم قضيته،
ل� � ��م ي� �س� �ت� �ط� �ي� �ع ��وا أن ي� �م� �ح ��وا
القضية الفلسطينية إال بمحو
ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي وك� ��ل
ال � �ش � �ع� ��وب ال � ��داع� � �م � ��ة ل � � ��ه ،ن �ع��م
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت�ج��ذرت
في أعماق الشعوب اإلسامية.
عندما يطلب الكيان الصهيوني
اس �ت �س��ام ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ف��إن
ذل��ك يعني أن�ه��م ل��م يستطيعوا
�وة
ف�ع��ل ش ��يء ،ف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ق� ً
ال �ت��ي ي��دع��ون �ه��ا .أت �ط��ال��ب ش�ع�ب��ا
ب��االس �ت �س��ام وف� ��ي ك ��ل ع��ائ �ل��ة
منهم هناك شهيد أو سجين أو
جريح معاق ،أم أن��ك تطالب أمة
باالستسام لكي تملك أراضي
مقدسة ال يحق لك امتاكها؟
م��ن أن��ت ل�ت�ط��ال��ب ،أن��ت الغاصب
القاتل السجان الظالم؟.

حمد صالح القطان
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غ��ال �ب��ا م ��ا ت� �ك ��ون ال� �م ��واق ��ف ال �ح �ك��وم �ي��ة
والمواقف البرلمانية متضادة أو متباينة
تجاه القضايا السياسية التي تطرح في
ق��اع��ة م�ج�ل��س األم ��ة ون � ��ادرا م��ا يتحقق
اإلج �م��اع ال�ح�ك��وم��ي ال�ن�ي��اب��ي إزاء قضية
معينة ،ولكن ذلك تحقق واتحد الموقف
ال�ب��رل�م��ان��ي م��ع ال�م��وق��ف ال�ح�ك��وم��ي فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �م��ا ي �س �م��ى م� �ش ��روع « ًص �ف �ق��ة
ال�ق��رن» وعكست الكويت مشهدا فريدا
م��ن االل �ت �ح��ام ال�ش�ع�ب��ي وال �ح �ك��وم��ي في
م�س��ان��دة القضية الفلسطينية وح�ق��وق
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي .ه � ��ذا ال �م �ش �ه��د
ه��و م��ا ي��ؤك��د ب ��أن م��واق��ف ال �ك��وي��ت في
س �ي��اس �ت �ه��ا ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب ��ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة وال� � �ص � ��راع

ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ل �ي �س��ت م��واق��ف
دب �ل��وم��اس �ي��ة ب��روت��وك��ول �ي��ة ل��اس�ت�ه��اك
السياسي ف��ي المنابر ال��دول�ي��ة فحسب
بل هي مواقف تنطلق من ثوابت راسخة
ف��ي ض�م�ي��ر ووج � ��دان ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
حكاما ومحكومين ،وبالتالي هي تعبير
ص��ادق ت��ؤك��ده األف �ع��ال ق�ب��ل األق ��وال في
أدوار م �ش �ه��ودة ع �ل��ى م ��واق ��ف ك��وي�ت�ي��ة
داعمة للفلسطينيين مواقف صلبة في
التصدي للعدوان الصهيوني.
ولقد ترجمت كلمة نائب رئيس ال��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
الصباح حقيقة ومصداقية موقف الدولة
ال��رس �م��ي ت �ج ��اه م ��ا ي �س �م��ى ب � � «ص�ف�ق��ة
ال�ق��رن» ،معتبرا مصلحة الفلسطينيين

ه � ��ي ال � �م � �ع � �ي ��ار ال � �ف� ��اص� ��ل ف � ��ي ت �ح��دي��د
ات �ج��اه ال �م��وق��ف ال�ك��وي�ت��ي إزاء م��وض��وع
المشاركة في ورشة البحرين لمناقشة
الشق االقتصادي لصفقة القرن« ،فما
ل �ي��س م �ق �ب��وال م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ل�ي��س
مقبوال من الكويت» ..هذا هو المبدأ غير
القابل للمساومة.
وج ��اء ب �ي��ان ال�م�ج�ل��س ال ��ذي ت��اه رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م راف � ��دا
للموقف الحكومي مؤيدا مساندا للقرار
ال�ك��وي�ت��ي ح��اث��ا ع�ل��ى ال�ت�م�س��ك بمقاطعة
ورش��ة ال�ب�ح��ري��ن ح�ت��ى ال ت�ك��ون الكويت
ش��ري �ك��ا ف ��ي ت �ق��دي��م ت � �ن� ��ازالت م�ج�ح�ف��ة
ل�م�ص�ل�ح��ة االح� �ت ��ال االس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى
حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

د .ناصر خميس المطيري
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للشباب كلمة
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«كحيالن»
«ك� �ح� �ي ��ان» ق �ص��ة ظ �ه ��رت ف��ي
ب��داي��ة االل �ف �ي��ة ال �ج��دي��دة ت��زام�ن��ا
م��ع ال �ت �ط��ور وال� �ث ��ورة ف��ي ع��ال��م
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ت�غ�ي��ر الرقمي
المخيف في الحواسيب.
ول� � ��م ي� �غ ��ب ه� � ��ذا ال� �م� �س� �م ��ى او
ال� �ل� �ق ��ب (ال � �ف � �خ� ��ري) ال� �م ��رم ��وق
ع � ��ن االح� � � � � ��داث وال� �م� �ت� �غ� �ي ��رات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة او ال �س �ي��اس �ي� ً�ة
وح �ت� ً�ى ال �م �ن��اخ �ي��ة ول �ع��ب دورا
م�ه�م��ا ف��ي ح��ل م�ش��اك��ل ع��ال�ق��ة
ومهمة اقليميا وعالميا.
اذن ن� �ح ��ن ام� � � ��ام ح� � ��دث م �ه��م
وم� �ت� �غ� �ي ��ر ي� �ج ��ب ت ��وث� �ي� �ق ��ه ف��ي
ال �ت ��اري ��خ ال �ح��دي��ث وال �م �ع��اص��ر
ل�ت�ع��رف االج �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��اذا
فعل «كحيان»:
 -1ف��ي م��وس��م االم �ط��ار 2018
ت�ع��رض��ت ال �ب��اد ل�ك�م�ي��ة ام�ط��ار
غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ��ة ون � �ت� ��ج ع �ن �ه��ا
اض ��رار ف��ي ال�م�م�ت�ل�ك��ات ال�ع��ام��ة
والخاصة وم��ازال ًالضرر على
ال� �م ��واط ��ن م �س �ت �م��را ول� ��م ي�ح��ل
«ك � �ح � �ي� ��ان» ال� �ق� �ض� �ي ��ة ووق� ��ف
م ��وق ��ف ال� �ح� �ي ��اد وت �ه �ج��م ع�ل��ى
االم� �ط ��ار ب �س �ي��ل م ��ن ال �ش �ت��ائ��م
وال �ت �ه��دي��د وال ��وع� �ي ��د وس��ري �ع��ا
ان �ت �ش��رت ق �ص��ائ��د م ��دح وث �ن��اء
بما قام به «كحيان» وتناسى
ال�ش�ع��ب م��ا ح��دث ف��ي ال�ش��وارع
واالضرار العامة والخاصة.
 -2س ��ادت ح��ال��ة اس �ت �ي��اء ل�م��دة
ال � �خ� ��دم� ��ة وال � �ع � �م� ��ر ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى ال �ت�ق��اع��د ال�م�ب� ًك��ر وق��دم��ت
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ح � � �ل� � ��وال م �خ �ت �ل �ف��ة
وان � �ت � �ه� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �ق ��ان ��ون

اس � �ت � �ف � ��اد م � �ن� ��ه ف � �ق� ��ط 6000
�ف ،ووق � � ��ف «ك� �ح� �ي ��ان»
م � ��وظ � � ً
ع � ��اج � ��زا ع� ��ن م� �ع ��رف ��ة االرق � � ��ام
ال �ح �س ��اب �ي ��ة وم � � ��دة االش � �ت� ��راك
وال � �خ� ��دم� ��ة وح� � �س � ��اب ال� ��رات� ��ب
ال �ت �ق��اع��دي وال �ن �ظ��ام ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
واالس� � �ت� � �ب � ��دال .وق� � ��ام وض� ��رب
اروع االم� �ث ��ال وال �ق �ص��ص ف��ي
الكرم الحاتمي وأنشد قصائد
ع��ن مساعدة المحتاج وم��د يد
لتغيير نظام
العون محاولة منه ً
ال ي �ع��رف ف �ي��ه ش �ي �ئ��ا واش�ت�ع��ل
ن� �ظ � ً�ام ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
مدحا وثناء ب� «كحيان».
« -٣كحيان» لم يهدأ ولن يهدأ
وع� � � ��ارض ق ��وان� �ي ��ن االخ� �ت ��اط
ت�ح��ت م�س�م��ى ال�م�ح��رم وال�ع��زل��ة
وت � �ن� ��اس� ��ى أن م � ��راك � ��ز ال �ع �م��ل
ف� ��ي ال � � � � ��وزارات وال� �م ��ؤس� �س ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��اص��ة مختلطة
وال� �م� �ط ��ارات م�خ�ت�ل�ط��ة وال��دن �ي��ا
م �خ �ت �ل �ط��ة وم � � ��ازال «ك �ح �ي��ان»
يتفوق على «المحزم المليان»
و«هب الريح» .وننتظر انجازات
م � � ��ن «ك� � � �ح� � � �ي � � ��ان» الس� � �ك � ��ات
دول آس �ي��ا وث��ورت �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،و ًت �ن ��اس � ً�وا ان
كحيان يمتلك كما كبيرا من
القصص التاريخية والبطوالت
الورقية ،هو من اختاره الشعب
وه��و ممثل الشعب .وه��و عينة
من الشعب.
ع� � � � ��اش «ك � � �ح � � �ي � � ��ان» وع � � ��اش
الشعب.
ال�ل�ه��م اح�ف��ظ ال�ك��وي��ت وشعبها
من كل مكروه

محمد جاسم الفضلي
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أم الشهيد فرج املناعي
رحمك اهلل
لن ولم أنس ذلك اليوم حينما التقيت بك
ف��ي ب��داي��ة اح�ت�ف��االت�ن��ا ب�ت�ك��ري��م ال �ش �ه��داء،
وقلت لك يا أم فرج ان الوالدة توفيت أمامي
في احد المراكز الصحية ،وك��ان ذلك في
 15ديسمبر من عام  ،2011عندما ذهبت
ب �ه��ا ل�ع�م��ل غ �ي��ار ع �ل��ى إص �ب�ع �ه��ا وك��ان��ت
بأفضل ح��ال ،وم��رة واح��دة وبينما كانت
تتحدث معي ،وكنت أقول لها ان هذا اليوم
الموافق الخميس وه��و آخ��ر ي��وم يتم فيه
ع�م��ل ال �غ �ي��ار ،ودون أي م�ق��دم��ات ف��ارق��ت
الحياة.
جاسم وافراح وأوراد وحينها
أمام أبنائي ً
ك��ان��وا ص � �غ� ��ارا ...وم ��ن ذل ��ك ال �ي��وم وب�ع��د
مضي  8أعوام ،لم أنس الموقف.
أم فرج المناعي - ،رحمك الله -لما قلت لك
م��ا ح��دث معي ،قلت حينها يما عبدالله،
أنا أمك ،إنت اخو فرج ولدي ،وأخو بناتي..
رحمك الله يما ،أم فرج.
ل��م ان��س ح �ض��ورك االح �ت �ف��االت ال��وط�ن�ي��ة،
وك ��ون ��ك ك �ن��ت ك �ب �ي��رة ف ��ي ال� �س ��ن ،ون�ح��ن
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي دي ��رت� �ن ��ا ال �ح �ب �ي � ًب��ة أوال
ن��وج��ب ك �ب��ار ال �س��ن ،وك �ن��ت دائ � ًم��ا أبلغك
ب �م��وع��د االح �ت �ف��ال ،وك �ن��ت دائ �م ��ا س�ب��اق��ة
ف��ي ال�ح�ض��ور على م��دى ال ً�س�ن��وات الست
ال�ف��ائ�ت��ة ،ل��م ت�ت��أخ��ري ي��وم��ا ف��ي الحضور
ه��ل ت�ت��ذك��ري��ن ي��وم زرت ��ك ف��ي مستشفى
الهادي حينما كنت ترقدين هناك جلسنا
م��ع ب�ع��ض وس��ول�ف�ن��ا وضحكنا وشربنا
الشاي والقهوة؟
وتشرفت بعدها بحضورك في حفل عيد
ج �ل��وس ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح�م��د ،وك��ان ذل��ك ف��ي  29يناير ،2019

وب �ي �ن �م��ا ب � ��دأت ب �ت �ك��ري �م��ك ع �ل��ى ال �م �س��رح
فوجئت بك تسقطين من على الدرج ،وانا
مع الضيوف واثناء التكريم ال أعرف ماذا
أفعل.
الوالدة توفيت عام 2011م  -الله يرحمها-
واليوم أمي الثانية تسقط أمامي مع درع
التكريم ،والله إني رأيتك با نبض ،ولكن
ب �ق��درة ال �ق ��ادر وج��دت��ك ت�ف�ت�ح�ي��ن عينيك
وتنهضين وأكملنا حفلتنا.
وي � ��وم اح �ت �ف��ال��ي ب��ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي وع �ي��د
التحرير في  25فبراير  2019كنت اتصل
بمنزلك ،منزل أمي ،أم فرج وردت الخادمة:
د .عبدالله ماما م��ات��ت ،قبل  10أي��ام أنت
ما تدري؟ قلت لها ،ما واصلتني أمي في
األي��ام ال�ت��ي م��رت .وان��ا كنت ف��ي التجهيز
ل��اح�ت�ف��االت وط�ب��اع��ة ك�ت��اب أل �ب��وم ص��ور
ووث ��ائ ��ق س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م ��د،
تحكي لي الخادمة ب� ً�أن ماما كانت ترقد
في المستشفى أخيرا وتوفيت قبل أربعة
أيام ،لم أعلم من ألوم؟
ن �ف �س ��ي ،ألن � ��ي ل� � ً�م أت� �ص ��ل ب� ��األي� ��ام ال �ت��ي
رق ��دت ب�ه��ا أخ �ي��را ف��ي ال�م�س�ت�ش�ف��ى؟ الله
ي�ع�ل��م ب��أن �ن��ي ال أع �ل��م وك� ��ان ال �خ �ب��ر علي
كالصاعقة - .الله يرحمك -يما ،أم فرج.
وج� � � ��رى اح� �ت� �ف ��ال� �ن ��ا ال � �س� ��اب� ��ق «ال� �غ� �ب� �ق ��ة
ال��رم �ض��ان �ي��ة» وال� �ت ��ي ك��ان��ت ع �ل��ى ش��رف
أسركم ولكنك لم تكوني من بين الحضور
واليوم في  16يونيو  ،2019نحتفل بمولد
سمو األم�ي��ر الشيخ ص�ب��اح األح�م��د،وف��ي
ن�ف��س ال�م�ك��ان ال ��ذي ك�ن��ت ال�ت�ق��ي ب��ه معك،
وم��ع اس��ر ال �ش �ه��داء فسامحيني ي�م��ا ،أم
ف��رج ع��ن ال �ق �ص��ور ..وان سامحتيني يا

أم��ي ف��أن��ا ل��ن أس��ام��ح ن�ف�س��ي ،ال�ي��وم نحن
ننشغل ف��ي أع �م��ال ون�ن�س��ى أه�ل�ن��ا ال��ذي��ن
أوصى بهم الشرع والدين .من هذا المكان
وم ��ن ه ��ذه ال ��ورق ��ة وال �ك �ت��اب��ات واالس �ط��ر
المتواضعة ،أقول للجميع أي منا له ً اب ،أم
 ،جد ،جدة ،عم ،عمة ،خال ،خالة ..أيا كانت
صلة القرابة منك فا تنسوهم ..بعد عمر
ط��وي��ل ،ي�ق��ول ال��واح��د ،وال�ل��ه اش�ع��ر بالندم
الني لم ازره ..كفانا تكبرا.
واليوم «يا الله حسن الخاتمة»
يما أم ف��رج ..إذا نسي ال�ن��اس فلن انسى
ح �ض��ورك ف��ي اح �ت �ف��االت م��درس��ة ال �ن��ور
للتوحد ف��ي ح��ول��ي وف��ي اح�ت�ف��االت العيد
ال ��وط� �ن ��ي ل �م �م �ل �ك��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،ك �ن ��ت أول
ال �ح �ض��ور ،وأن� ��ت م�ع�ن��ا م��ع ال�م�س�ت�ش��ارة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ل�م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ،وان � ��ت ي�م��ا
تقومين بتقطيع الكيك ،وفي كل احتفال
ك� �ن ��ت ان � � ��ت ف � ��ي ال � �م � �ق� ��دم� ��ة ،وح � �ت� ��ى ف��ي
االح �ت �ف��االت ال �ت��ي ك��ان��ت تقيمها س�ع��ادة
ال�ش�ي�خ��ة ف��ري �ح��ة االح �م��د «م �س��اب �ق��ة االم
المثالية».
فكنت ف��ي ال�م�ق��دم��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن كبر
سنك وصحتك التي لم تكن على ما يرام،
ول�ك�ن��ك ك�ن��ت ت�ح��رص�ي��ن ع�ل��ى ال�ح�ض��ور،
وف � � ��وق ك� ��ل ه � ��ذا ك� �ن ��ت ت �ق��وم �ي��ن ب�ح�م��ل
الهدايا على الرغم من ثقلها وتقدمينها
للمكرمين .فألف رحمة عليك أمي ،أم فرج
المناعي ،وأمي ،أم عبدالله بوير ،والفاتحة
على روح سعادة الشيخة فريحة األحمد.
إلى جنات الخلد ،لن ننساكم.
وح� �ف ��ظ ال� �ل ��ه ال �ك ��وي ��ت وش �ع �ب �ه��ا م ��ن ك��ل
مكروه

عبداهلل عباس بوير
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