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مل   : القول  من  لب��د  احل��وار  م�ستهل  يف 

تكن ال�سرية الذاتية يف بداياتها اإل خارطة 

تطورت  ث��م  الأب��ن��اء  اإىل  الآب���اء  م��ن  طريق 

�ساحبها  مالحظات  يدون  تاأريخًا  لت�سبح 

التي  وامل��ح��ط��ات  بها  م��ر  التي  احل��ي��اة  ع��ن 

اأثرت فيه وتاأثر بها ولئن جعلتموين من فئة 

ذلك  فما  الدولة  يف  القيادية  ال�سخ�سيات 

اإل حل�سن ثقة قيادتنا الر�سيدة، واإ�سنادها 

والديني  الوطني  العمل  هذا  م�سوؤولية  لنا 

اأن�سر  اأن  ���س��اأين  م��ن  فلي�س  واإل  امل�سرف، 

ال�سرية الذاتية اإل للعربة والعتبار.

الذي  ما   ، العني  مدينة  يف  ول��دت   • •
تتذكره عن احلي الذي ترعرعت فيه؟ 

يف  اخل��اف��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ال��ع��ن،  •مدينة 
بع�س  و���س��ف��ه��ا  ك��م��ا   � اأح�����س��ان اجل���م���ال 

الأدب������اء � م��دي��ن��ة اجل��م��ال والأ����س���ال���ة يف 

�سكانها  يتعاي�س  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات 

والتاآزر،  ال�ستقرار  نعمة  ويت�ساركون  فيها، 

الفطرية  الإ�سالمية  والقيم  اخل��ري  وح��ب 

ال��ن��ق��ي��ة، ه���ي امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ول����دت فيها 

)1966/7/16( مب�ست�سفي الواحة ودرجت 

خطوات طفولتي الأوىل على هذه املوروثات 

زايد  لل�سيخ  كان  التي  الجتماعية  البيئية 

اأروع  فيها   - ث��راه  اهلل  طيب   - �سلطان  بن 

املاآثر التي يتغنى بها الآباء والقبائل والنا�س 

والأ���س��ال��ة  ال��ك��رم  دار  العن  اإن��ه��ا  جميعا، 

وجمال الطبيعة.

اأتذكر تلك املجال�س، وبزوغ فجر النه�سة 

وال�سحية  والتعليمية  والعمرانية  الزراعية 

املوؤ�س�س  القائد  ورع��اه  اأ�س�سه  مما  وغريها 

ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه.

عبق  م��ن  ل��رت��وي  طفولتي  ك���ادت  وم���ا 

اجلمال والأ�سالة يف العن حتى كان القدر 

مواتيا يل � اأو كنت اأنا على موعد مع القدر 

مع  الع�سكرية  باملدر�سة  فالتحقت   � اجلميل 

بدايات قيام دولة الحتاد لأدر�س فيها من 

)الفرع  ثانوي  الثالث  اإىل  البتدائي  الأول 

توؤثر  اأن  الطبيعي  وم��ن   ) حتديدا  العلمي 

العقلي  ت��ك��وي��ن��ي  يف  الع�سكرية  امل��در���س��ة 

والنف�سي بل يف م�سرية حياتي لحقا.

 ، الع�سكرية  املدر�سة   يف  درا�ستك   •  •
هل جعلتك جادا يف طفولتك ؟

جادا  الع�سكرية  املدر�سة  جعلتني  • نعم 
اإىل درجة اأنني مل اأتغيب عن ح�سة واحدة 

تطورت  وق��د  ق��ط  مري�سا  كنت  وان  حتى 

اأذكر  والتعلم، فال  للعلم  اإىل ع�سق  اجلدية 

اأنني كنت اأخرج للف�سحة اإل نادرا، فالتعلق 

اأُم�سى  جعالين  باملعرفة  وال��ت��زود  بالعلم 

ال�سبورة  اأه��ي��ئ  الف�سل،  داخ���ل  الف�سحة 

لتلقي  واأبداأ بتح�سري ذهني  القادم  للدر�س 

ال��در���س اجل��دي��د ف���اإن ك��ان ال��در���س در���س��ًا 

اإليه  اأ�سري  كنت  فاإنني  املخترب،  يف  علميًا 

الالزمة  واملواد  الأدوات  اأجهز  اجلميع  قبل 

واهتمام  الع�سكرية،  احلياة  اإن  والأجهزة، 

تعاىل  اهلل  حبانا  مب��ا  جميعا  جيلي  اأب��ن��اء 

اأ�س�ست لنا دولة الحتاد،  من قيادة ر�سيدة 

بالن�سيد  يلهج  ك��ان  من  اأوائ���ل  من  جعلتنا 

والوطن  العلم  كان  هذا  وعلى  العلم  وحتية 

واحلاكم ثالثية املجد الذي نتغنى به.

اإيّل  اهلل  ح��ب��ّب  الع�سكرية  امل��در���س��ة  يف 

والفيزياء  الكيمياء  وخا�سة  العلمية  امل��واد 

اأنني كنت   � اأن�سى  � ول  والريا�سيات واأتذكر 

عجيب،  بنهم  الريا�سيات  اأ���س��ت��اذ  اأت��اب��ع 

على  ال�سوؤال  اأو  امل�ساألة  يكتب  كان  اإنه  حتى 

من  النتهاء  نقطة  ي�سع  اأن  وقبل  ال�سبورة، 

يف  املعقدة  امل�سائل  حللت  قد  اأك��ون  ال�سوؤال 

الريا�سيات.

و فيما بعد، �ساألني بع�س الأ�سدقاء : هل 

الدوام  بعد  خ�سو�سية  درو�سا  تتلقون  كنتم 

اأبدًا  للتمكن من هذه العلوم ؟ فقلت له : ل 

ا�سمه  �سيئا  نعرف  نكن  مل  الوقت  ذلك  يف 

مرده  وهذا  ؛  اإطالقا  الدرو�س اخل�سو�سية 

الذين  مدر�سينا  اإخ��ال���س  اإىل  ال��واق��ع  يف 

الربوية  والقيم  الإخ��ال���س  يف  قمة  ك��ان��وا 

زال��ت  م��ا  ل��ه��م.  نن�ساها  اأن  ميكن  ل  ال��ت��ي 

الفا�سل  املربي  املدر�سة  مدير  منهم  اأتذكر 

املدر�سة  وقائد  جابر(  )من�سور  الأ�ستاذ 

 � اإنهم  الزرعوين(  اآن��ذاك )حممد عبداهلل 

ذلك اجليل من املدر�سن � قدوة قل نظريها 

�سغرية  كل  ومتابعة  ورعايتنا  الإخال�س  يف 

من  اهلل  رحم  طلبتهم..  �سوؤون  من  وكبرية 

رحل منهم، ومّتع من ل يزال حيا، بال�سحة 

والعافية.

• • ملاذا اخرتت التخ�س�ص يف الدرا�سات 
ه��ذا حلم  ك��ان  وه��ل  ؟  والعربية  الإ�سالمية 

الطفولة ؟

يف  التخ�س�س  اخ���رت  مل���اذا  اأم���ا   •
ال���درا����س���ات الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة بعد 

جوابه  فهذا  ؟  واجباتي  اأثناء  اأو  الع�سكرية 

اأكرث اإثارة !!

حوار مع �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي

مدير عام الهيئة العامة لل�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

اأجرى احلوار : د. اأحمد املو�سى  وجريدة اخلليج
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وتخ�س�ساتها  الع�سكرية  امل��در���س��ة  يف 

وخا�سة  اأخ���رى،  م��واد  ندر�س  كنا  العلمية 

اللغة العربية ومن كان مولعًا باملواد العلمية 

النحو  مبادة  يولع  اأن  فالبد  فيها،  ومتفوقًا 

ويتفوق فيها اأي�سا وهذا من ف�سل ربي علّي، 

لقد كانت مادة النحو هي الذي قادين اإىل 

كنت  نعم  والعربية،  الإ�سالمية  الدرا�سات 

مولعًا بهذه املادة التي �سرت لحقَا اأ�ستغرب 

كنت  منها،  ال��ط��الب  م��ن  كثري  ت��ذم��ر  م��ن 

اأجدها من اأ�سهل واأمتع املواد التي ندر�سها، 

وكنت اآخذ فيها العالمة التامة، وما ذلك يف 

املّدر�س الذي يحّبب طالبه  اإل ب�سبب  راأيي 

اأ�سا�س  التي هي  املادة  ينّفرهم من هذه  اأو 

يفخر  اأن  يجب  التي  والأدبية  العربية  املواد 

النحو  م��ادة  يل  فتحت  لقد  عربي.  كل  بها 

اآفاقا رحبة من الطموح والتطلع، فالتحقت 

يف  والعربية  الإ�سالمية  ال��درا���س��ات  بكلية 

دبي، اإذ كنت اأوزع اأوقات يومي.. فال جمال 

ال�سباب  عهد  مغامرات  يف  الوقت  لإ�ساعة 

الوقت  وتنظيم  فالن�سباط  وم�سامراتهم، 

اأطيب  اأعطتني  التي  وا�ستثماره... هذه هي 

الثمار حب القراءة و�سغفي بها

اأن  لبد  امل��واد  وبقية  بالنحو  الولع  وهذا 

العربية  اللغة  بجمال  العلمية  عقليتي  يلون 

�سعرًا ونرثًا، فلي�ست احلياة نظريات علمية 

مما  الأدب  وف��ن��ون  اجل��م��ال  فعلم  وح�سب 

يزيدنا �سعورًا ببهجة احلياة، ومتعة املجال�س 

راأيتني  ول��ذل��ك  امل��ت��ن��وع��ة،  ال��ق��راءة  ول���ذة 

والأ�سلوب  البالغة  ال�سعر وجماليات  اأتذّوق 

ذائقتي  تطورت  ثم  لفت،  ب�سكل  واخلطابة 

من  ال�سعراء  لدواوين  بارتيادي  ال�سعرية 

الق�سائد  اأجمل  اأحفظ  الع�سور  خمتلف 

لأ�سهر ال�سعراء حتى �سعرنا النبطي اجلميل 

ال��ذي ت��ط��ّور ال��ي��وم ت��ط��ورا لفتا ه��و يحمل 

م�سامن وطنية واإن�سانية ودينية وتراثية ل 

ت�ستغني عنها الأجيال.

اأبوظبي  مبادرات  ت�سدنا  اأ�سبحت  وكم 

لل�سعر  الثقافية يف موا�سم )�ساعر املليون( 

العربي  لل�سعر  ال�سعراء(  اأمري  و)  النبطي 

ولكنني  �ساعر،  اأنني  اأزعم  ل  اأنا  الف�سيح، 

ذواق وناقد وكفى..

هل   ، العربي  باخلط  اهتمام  • • لديك 
مازلت متار�ص هذه الهواية ؟

للعربية،  ع�سقي  متممات  من  ولعل   •
اه��ت��م��ام��ي ب��اخل��ط ال��ع��رب��ي ودرا���س��ت��ي له 

ف��در���س��ت خ���ط ال��رق��ع��ة وال��ن�����س��خ وال��ث��ل��ث 

كتابة  خط  جانب  اإىل  والفار�سي  والديواين 

الو�سائل العلمية وما فيها من ظل احلرف.

يع�سق  اأن  لب����د  ال��ع��رب��ي��ة  ي��ع�����س��ق  م���ن 

العربي  واحل��رف  راق،  فن  احلروفية،وهي 

ومنذ  اجل��م��ايل،  والت�سكيل  امل��رون��ة  يف  اآي��ة 

ميدحون  ل  ومدر�سونا  اآباوؤنا  كان  الطفولة 

خطوطنا  جل��م��ال  ام��ت��داح��ه��م  م��ث��ل  �سيئا 

امل�سائل  ح��ل  على  قدرتنا  ث��م  الكتابة،  يف 

عنوان  هما  واحل�ساب  فاخلط  احل�سابية 

هذه  بنا..  وافتخارهم  اأهلنا  عند  جناحنا 

ل  املوهبة  ولكن  للموهبة،  مهمة  حمفزات 

تكفي فالبد من �سقلها بالتعلم، نعم تعلمت 

و�سرت  اأنواعه  من  عدد  يف  العربي  اخلط 

اأجيده، فاخلط جمال وال�سعر جمال، وتذوق 

اجلمال نزعة �سوية وح�سارية فيما اأعتقد.

من   ، امل��وؤل��ف��ات  م��ن  العديد  لديك   • •
املوؤلف الذي تتاأثر باأ�سلوبه وكتاباته؟

واملوؤلفات،  بالتاأليف  يخت�س  فيما   •
وعن اأهم من تاأثرت به يف الكتابة اأقول:

الكتابة والتاأليف مرحلة تالية من مراحل 

كما  والتحليل،  وال�سرب  املعمقة  ال��ق��راءات 

ح�سويل  وبعد  الباحثن،  ل��دى  معلوم  ه��و 

على درجتي املاج�ستري والدكتوراة وجدتني 

متاأثرا بعامل من اأئمة الفقه واللغة والأدب، 

املالكي )367-463ه�(  الرب  عبد  ابن  وهو 

والأ�سولية  الفقهية  امل��و���س��وع��ات  �ساحب 

واملحاكمات  ال�ستنباط  علم  يف  ال�سهرية 

ومنها  ال�سبعن،  ناهزت  فموؤلفاته  العقلية، 

فقهاء  ملذهب  اجلامع  )ال�ستذكار  كتابه 

ت�سمنه  فيما  الأق��ط��ار،  وعلماء  الأم�����س��ار 

اأعتقد  و  والآث��ار(  ال��راأي  معاين  املوطاأ من 

فابن  ال�����س��رح،  ع��ن  يغني  ال��ك��ت��اب  ع��ن��وان 

واحلديث  الفقه  يف  ع�سره  اإم��ام  الرب  عبد 

امل��وط��اأ لالإمام  اأح��د �سراح  وال��ت��اري��خ، وه��و 

مالك، الذي كان يقول عن كتابه )عر�ست 

فقهاء  من  فقهيا  �سبعن  على  ه��ذا  كتابي 

املدينة فكلهم واطاأين عليه ف�سميته املوطاأ(

عن  ال��وظ��ي��ف��ة  م��ه��ام  �سغلتك  ه���ل   •  •
ممار�سة هواياتك الريا�سية املحببة ؟

ممار�سة  من  لبد  الأعمال،  زحمة  • يف 
ن�ساط  الريا�سة  لأن  الريا�سية  هواياتنا 

العمل  على  الإق��ب��ال  يف  ج��دا  مفيد  ح��ي��وي 

اأمام  الطويلة يف اجللو�س  ال�ساعات  وحتمل 

املكتب فما زلت اأواظب على ريا�سة امل�سي اأو 

ركوب الدراجة، اأو الرماية اأو ركوب اخليل، 

والغو�س، واأنا بعد �سالة الفجر ل اأرقد اأبدًا 

وت�سرق  مبا�سرة  الفجر  بعد  العمل  واأ���س��ق 

اكون  اأن  واأح��ب  املنزل  خ��ارج  واأن��ا  ال�سم�س 

اأول من ي�سل اإىل مقر العمل وكذا احلال يف 

املواعيد اأتقدم قبل توقيت املوعد واأ�سل اإىل 

املكان بزمن كاف.

يف  واج��ه��ت��ك  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  • • م���ا 
حمطات حياتك العملية ؟

با�ستمرار،  متوقعة  العمل  حتديات   •
مو�سم  اأثناء  تن�سى  ل  التي  التحديات  ومن 

احلج عندما انهارت عمارة يف مكة و�سرنا 

نبحث عن مفقودين ممن ت�سرروا وهو من 

املارة حتت العمارة..

قيادتنا  نطمئن  اأن  حقيقيا  حتديا  ك��ان 

الر�سيدة على اأبنائها احلجاج اأول باأول وعلى 

مدار ال�ساعة، اإن نحوا من ثالثن األف حاج 

الر�سمية  احل��ج  بعثة  م�سوؤولية  حتت  كانوا 

للدولة، وكنت هناك اأتابع عن كثب، وكانت 

�سيارات الإ�سعاف يف البعثة من اأ�سبق جهود 

املتوجب  من  وكان  يومئذ،  املبذولة  الإنقاذ 

علينا اأن نوؤمن ملن ت�سرر ال�سكن البديل وكل 
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الحتياجات الأخرى، ومّر علّي 48 �ساعة مل 

اأجل�س فيها على الأر�س.

• • هل تتخذ bراراتك املهمة Ãفرد∑؟
الدكتور  �سعادة  لأن  )ل(  بالتاأكيد   •  

الهيئة  رئي�س  امل���زروع���ي،  م�سلم  ح��م��دان 

هو  والأوق����اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 

الأñ الكبري الذي ن�ساوره وي�ساورنا يوميًا ثم 

اإن اخلطة الإ�سراتيجية التي اأقرها جمل�س 

ا�ستثنائية  ح�سانة  منحتنا  املوقر،  ال��وزراء 

قل نظريها اإذ علمتنا اأن نعمل بروح الفريق 

الواحد وهذا ما ترجمناه من خالل لقاءاتنا 

الت�سعة  الهيئة  ف��روع  م���دراء  م��ع  ال�سهرية 

ور���س  وه��ي  التنفيذين،  امل���دراء  بح�سور 

كل  فيها  نناق�س  يومًا   45 كل  دوري��ة  عمل 

اإدارة العمل، ويتعلم من  �سغرية وكبرية يف 

هذه الور�س كل القيادات اجلديدة، اأ�سلوب 

احلل  وطرائق  واملتابعة،  والتحفيز  احلوار، 

 Ëوتقد وامل��ع��وق��ات،  للتحديات  املنا�سب 

املتنقلة  الور�س  وه��ذه  البناءة،  املقرحات 

اإدارة  اإم��ارة مدر�سة يف فن  اإىل  اإم��ارة  من 

الأداء املوؤ�س�سي. 

املوؤ�س�سة  يف  العمل  لك  اأ�سا±  • • ماذا 
العôµ°ùية ?

دور  لها  الع�سكرية  ن�ساأتي  بالتاأكيد    •
اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري يف ح��ب��ي خل��دم��ة ال��وط��ن 

الن�����س��ب��اط  علمتني  وال���ق���ي���ادة،  وال���دي���ن 

الأمور  اإدارة  فن  علمتني  بتخطيط  والعمل 

وعلمتني  ال���ظ���روف،  اأ���س��ع��ب  وط����اأة  حت��ت 

والتنفيذية  الإ�سراتيجية  اخلطط  ر�سم 

وع��دم  التحديات.  Œ��اوز  على  والإ���س��رار 

النتماء اإل هلل والوطن وللقائد فما انت�سبت 

اإل اإىل هذه الثالثة، وما عرفت الولء اإل هلل 

وللوطن وللقيادة الر�سيدة فطبيعة املوؤ�س�سة 

الولء  هذا  على  اأبنائها  تربية  الع�سكرية، 

امل�سرف والإخال�س بدون حدود.

منذ  للدولة  وال��ولء  النتماء  �سديد  اأن��ا 

مبدر�سة  احلياة  على  تفتحُت  فقد  طفولتي 

الجتماعية  -والبيئة  اهلل  -رحمه  ال��وال��د 

ال�����س��ارب��ة اجل�����ذور يف اأ���س��ال��ة ال���ع���ادات 

والتقاليد العربية، والقيم الإ�سالمية بفطرة 

نقية،عرفت الكرم يف هذه املدر�سة، واآداب 

ال�سيافة، واحرام الكبري، ونبل املروءة ملن 

يق�سدين. فاإن “كنت من تلبية طلبه فذاك 

ما ي�سرين واإل فيكفي ح�سن ا�ستقباله وفتح 

من  تعلمته  ما  ه��ذا  اأم��ام��ه  التفاوؤل  اأب���واب 

والدي، ومل اأذكر اأنه زجرين قّط ثم �سلمني 

الر�سيدة  قيادتنا  الرعاية  خري  رع��اين  ملن 

واملوؤ�س�سة الع�سكرية وعندي مبداأ يف احلياة 

وهو : األ يفوقني اأحد اأدبا ولطفًا واحرامًا.

وتطورها   Iاحليا  IÒ��وت ت�سار´  •م™   •
 Iساأûf ≈��ع��ل ∑Ò���ك��ي��ف ي��ك��ون ت��ع��ام��ل��ك وت���اأث

اأبæاFك ؟

اأ�سيل  �سي  ك��ل  نقل  اأح����اول  اإن��ن��ي   •
اإىل  والأ���س��ال��ة  ال��ع��ادات   çاإر م��ن  وجميل 

والأج��داد،  الآباء  ب�سرية  واذّكرهم  اأبنائي، 

ولكنى  احلياة،  وحّب  اخلري  حّب  واأ�سربهم 

اأعلم علم اليقن اأنهم خملوقون لزمان غري 

زمان اآبائي، وتعجبني ن�سيحة عمر بن عبد 
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خملوقون  فاإنهم  خ�سالكم،  على  اأولدك��م 

لزمان غري زمانكم - اأو كما قال...

اأن��ه  ي��زع��م  ال��ي��وم  الب�سر  م��ن  اأح���د  ول 

فالتعليم  اأولده  ط��ب��اع  يف  ال��وح��ي��د  امل��وؤث��ر 

التوا�سل  و�سائل  هي  واملعلوماتية  والإع��الم 

اأخ��ذت  وق��د  واملعريف  والثقايف  الجتماعي 

وهذه  الأبناء،  عقول  من  �سا�سعة  م�ساحات 

الهواتف الذكية، والربجميات والقنوات هي 

ي�ستغنوا  عاد  ما  ال��ذي  اللحظي  اهتمامهم 

هو  امل��وؤث��ر  الأول  التوجيه  يبقى  عنه،ولكن 

الأ�سرة والربية هي �سمام الأمان 

 ، بها   تاأثرت  �سخ�سيات  هæا∑  • • هل 
وكاfت لك مãال يحتذi ؟

• ال�سخ�سية التي تاأثرت بها - وما اأزال 
اأول  الفريق  �سيدي  هو  وروؤاها  اأتتبع خطاها 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد � اأطال 

وال��ق��دوة...  القائد  فيه  وج��دت   � عمره  اهلل 

قائدا حازما بحكمة وحكيما بحزم،وقدوة يف 

النظر العقلي الريادي اإنه مدر�سة العقالنية 

بعمق  عملك  يف  وينظر  بدقة  اإل��ي��ك  ي�سمع 

ل�سخ�سيتك  والأق��وم   لالأف�سل  ير�سدك  ثم 

ولأ�سرتك وملجتمعك ولوطنك، يهتم بال�سباب 

وي�����س��ج��ع��ه��م، وي��ل��ت��ق��ي ب��ال��ك��ب��ار وي��وج��ه��ه��م 

ويطلعهم على توجهات القيادة وحر�سها على 

مواقع الريادة لكل اأبناء الوطن 

التي  ال��ع��ا⁄  ب��ل��دان  اأج��م��ل  ه��ي  • • م��ا 
زرتها وتركت اأثرا طيبا يف fف�سك ؟

تركت  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ب��ل��دان  اأج��م��ل   •
وج��دت  كلما  واأزوره����ا  خميلتي،  يف  ذك��رى 

اأجد  املكرمة،  مكة  هي  منا�سبة  فر�سة  يل 

توترات  من  والتخفف  ال��روح،  �سكينة  فيها 

نعمة  يف  هم  ممن  اأمثايل  واأن�سح  النف�س، 

ق��واه��م،  ي�ستجموا  اأن  والآم����ال،  الإع��م��ال 

عمرة  اأو  بحج  بالقيام  اأع�سابهم  ويريحوا 

واإخال�سا  بالعطاء،  اهتماما  اأك��رث  ليعودوا 

بالعمل والإجناز.

العمل  متطلبات   Ú��ب ت���وازن  كيف   •  •
واهتمامات الأ�سرI ؟

ال��ع��م��ل  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب���ن  • ال����ت����وازن 
واهتمامات الأ�سرة، اأعرف اأنني مل اأ“كن 

العمل يف احلقل  الآن، لن  من توفريه حتى 

ودقة  دائمة،  يقظة  يتطلب  فيه  اأعمل  الذي 

اآلف  فخم�سة  ���س��دي��دا.  وح���ذرا  متناهية 

اإمام وموؤذن،  م�سجد تقريبا، وخم�سة اآلف 

وخ��ط��ب ودرو�����س وف��ت��اوى ب��امل��الي��ن وكلها 

�سديدة التما�س باملجتمع والنا�س، هذا العمل 

لول توفيق اهلل عز وجل، وتوجيهات القيادة 

لبد  ولالإن�ساف   ، جدا  لأتعبني  الر�سيدة، 

اأن اأ�سكر اأم العيال فهي نعم املربية واملتابعة 

امل�سوؤولية،  حجم  تقدر  وهي  الأ�سرة  ل�سوؤون 

واأمانة الر�سالة التي اأقوم بها خدمة لديننا 

وقيادتنا ووطننا وجمتمعنا العزيز.


