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 القرار الكهربائي 
يقتل املتقاعدين
متوسط راتب الكويتيني 

العاملني في الوظائف املدنية 
يبلغ ١٣٧٦ دينارا كويتيا، 

وذلك بحسب احصائية 
صادرة من ديوان اخلدمة 

املدنية عام 2٠١٣، ويبلغ عدد 
العاملني في تلك الوظائف 

اكثر من ٣٤٠ ألفا.
>>>

وبهذا الرقم احلكومي 
الرسمي املعتمد وبعد املقترح 

احلكومي لزيادة أسعار 
تعرفة فاتورة الكهرباء 

فإن ١٠٥٠ دينارا ستذهب 
من راتب املوظف الكويتي 
٦٠٠ دينار لاليجار )ألسرة 
مكونة من ٥ أفراد( و٤٥٠ 
دينارا لفاتورتي الكهرباء 

واملاء شهريا )وهذه التعرفة 
الشهرية لفاتورة الكهرباء 
وفق املقترح اجلديد(، أي 
ان ٧٦٪ من راتبه ستذهب 

لتسديد احتياجاته االساسية 
ويتبقى له من راتبه ٪2٤ 

فقط أي بحدود ٣٣٠ دينارا 
فقط.

>>>
هنا ووفق هذه الزيادة 

اخليالية بحسب االقتراح 
احلكومي فإن األسرة املكونة 
من خمسة أفراد سيعيشون 
على ٣٣٠ دينارا، أي منطق 

هذا؟!
>>>

مشكلة املقترحات احلكومية 
كمقترح زيادة أسعار 

الكهرباء واملاء انها تستند 
الى احصاءات ومسوح ال 
عالقة لها بالواقع، ومنها 
على سبيل املثال املسح 

الذي اجرته االدارة املركزية 
لالحصاء قبل عامني والذي 

أظهر ان متوسط دخل 
األسرة الكويتية الشهري 
يبلغ ٣٣٥١ دينارا، واملسح 

نفسه اثبت ان ٦٠٪ من 
الكويتيني يسكنون في ڤلل 

خاصة، وهو االمر الذي 
يضربه بعرض احلائط 
الواقع الذي نعيشه، اذ 

ان هناك ١2٠ ألف أسرة 
كويتية تسكن بااليجار وفق 

جداول االنتظار املسجلة 
في املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
>>>

مثل هذه اإلحصاءات غير 
الدقيقة بل غير املطابقة 

لواقع احلال الذي نعيشه 
هي »اللي راح تودينا بستني 

داهية«، تلك اإلحصاءات 
»اخليالية« هي ما تستند 
اليها احلكومة قبل طرح 

مقترح كهذا، وكأنك تسمعهم 
يقولون: »ابن احلالل راتبه 

وراتب زوجته اكثر من 
٣٥٠٠ ما راح يضرهم اذا 

رفعنا فاتورة الكهرباء شوي 
وخليناها بدال ٤٥ دينارا 

تصير ٤٥٠«.
>>>

املسح الذي ذكرته نسي 
متاما وأهمل شريحة 

املتقاعدين البالغ عددهم 
١٠٧ آالف، نصفهم تقريبا 
يتقاضى راتبا تقاعديا اقل 

من ١٠٠٠ دينار شهريا، وذلك 
وفق رد وزير املالية أنس 

الصالح على سؤال برملاني 
للنائب عبدالرحمن اجليران 

ونشر في »األنباء« 2٩ 
أكتوبر 2٠١٤.

هذه الفئة سيتم ذبحها من 
الوريد الى الوريد فيما لو مت 
زيادة أسعار الكهرباء واملاء 

وفق املقترح الذي أجزم بأن 
احلكومة استندت اليه. 

>>>
 احملصلة هنا أن » 

اإلحصاءات احلكومية 
اخليالية من الطبيعي ان ينتج 

عنها قرارات حكومية غير 
منطقية « كاملقترح الكهربائي 

احلكومي األخير. 
>>>

توضيح الواضح: اإلحصائية 
التي ذكرتها والصادرة 

عن االدارة العامة املركزية 
»احلكومية« تفيد بأن األسرة 

الكويتية متتلك باملتوسط 
٣ الى ٤ سيارات، ولكن مع 

مقترحات زيادة الكهرباء 
والوقود فزعتقد ان ثالثة 

ارباع الشعب » راح يروحون 
دواماتهم... مشي«، واهلل 

املستعان. 

@ebtisam_aloun
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ابتسام محمد سعود العون
هم عقد من األملاس ازدانت بهم 

حياتي قبل صدري، هم حاضري 
وأمسي وما تبقى من عمري، هم 

آللئ كرمية وجواهر نفيسة تربعت 
على عرش قلبي، هم جنوم في 

سماء حياتي، أفخر بهم أينما حللت 
وتوجهت، حبهم جتذر في عروقي 

وسلب عقلي.
لن أترككم في حيرتكم كثيرا ولن 

أدع الدهشة تراودكم طويال، سوف 
أحل لكم هذه الشفرة، هم أسرتي 

الصغيرة واجلميلة، فقد من اهلل عز 
وجل علي بأسرة متواضعة كرمية 

أنحنت لها النجوم احتراما وأضاءت 
لها الدنيا استبشارا.

أقدار اهلل عظيمة ونعمه جليلة، فقد 
شرفني اهلل بزوج صالح رجل وال 

كل الرجال هو مبارك العماري إنسان 
نشمي »حتط على اجلرح يبرأ«، 

كما نقول في العامية أحدث فارقا 
في حياتي، تصارعنا معا في معترك 
احلياة، وتقاسمنا احللوة واملرة في 

كفاح دام ستة وثالثني عاما، حرصنا 

على مللمة الشتات والعيش حتت 
الظالل الوارفات. حب دفء تواصل 

عطاء نوايا طيبة ومشاعر صادقة 
هذا هو عنوان حياتنا.

رزقنا اهلل بفضله وكرمه أبناء 
متميزين بررة مبدعني يفخر بهم 

املجتمع هم باكورة هذا الزواج 
املتكافئ، نوف العماري هي البكر 
قيثارة التحدي والنجاح واجلمال 
ثم محمد هامة من التمييز تناطح 

الثريا ال الثرى، ومن ثم سعود 
أجزم أنه رقم صعب في سماء 

اإلصرار واالنتصار، وآخر العنقود 
خالد قصة مختلفة في التواصل 
والعالقات ودينامو محرك لكل 

إجناز وجناح، أبنائي لكل منهم قصة 
وحكاية في اإلصرار والتحدي، كل 

منهم عانق شغفه وشق طريقه 
ووضع لبنة ثابتة في صروح احلياة 

واإلنسانية والنجاح.
عبر األيام والسنني بت أعلمهم 

وأتعلم منهم أفخر بهم كأم حرصت 
على اعتالء القمم وشق طرق الكفاح، 

إجنازاتهم متالحقة وبصماتهم 
مشرقة في صروح األوطان وبناء 

اإلنسان.
وال يفوتني زوجة ابني محمد زينب 

مال اهلل رمز األمومة وعالم من 
الهدوء جزء ال يتجزأ من أسطورة 

جناح هذه األسرة، فبعد عناء طويل 
وصبر جميل أكرمنا اهلل بقدوم 

احلفيد اجلديد مبارك أسال اهلل أن 
يحفظنا ويحفظه ويجعله من الذرية 

الصاحلة.
أيتها األم أيها األب أفخر بأسرتك 

وأظهر اجلانب املشرق فيها، ال يعمي 
بصيرتك هذا اإلعالم املضلل الذي 
ركز مجهره على السلبيات وأظهر 

املجتمع الكويتي بصورة مقززة 
أسر مفككة أبناء ضائعون وخيانات 
زوجية رائجة إدمان واضح، ما هذا 

الظلم أيها اإلعالم البائس.
نحن األسر الكويتية نحن واقع 

الكويت املشرق خرجنا أجياال يفخر 
بهم الزمان، وتنحني لهم الشمس 

إجالال وإكرام.

عقد من األملاس

نظرة ثاقبة

التطرف هو مصطلح يُستخدم للداللة على كل ما يناقض االعتدال، 
زيادة أو نقصانا، والتطرف هو اخلروج عن القيم واملعايير والعادات 

الشائعة في املجتمع، وتبني قيم ومعايير مخالفة لها.. اختلف كثير من 
املفسرين في إيجاد تعريف واضح للتطرف ألن ذلك مرتبط باختالف 

املفاهيم والقيم والثقافات لدى املجتمعات، لكن احملصلة في ذلك أن 
التطرف يولد اإلرهاب.. واإلرهاب أمر مرفوض، ويؤدي الى دمار 

املجتمعات وإزهاق األرواح وضياع احلقوق.
يبنى التطرف على ثالثة معان.. إما جهل أو يأس أو إيجارة، فاألول 

جهل في الدين والفكر والثقافة، حيث يكون اجلاهل إمعة تقوده حالوة 
الطرح وسالسة املنطق وهيبة املتحدث.. فال يعتد باألصول وال يهتم 

بالثوابت، امنا هو تابع على باطل من يوجهه.
واجلهل كذلك في الفكر والثقافة واالدراك، فالتبعية العمياء غطت كل 

قدرات التابع حتى أصبح التلقي عنده فقط من طرف شيخه. 
والثاني هو اليأس.. فكثير من املتطرفني اصبح متطرفا عندما شعر 

بأن جميع األبواب أغلقت أمامه، فال يجد نفسه اال أن يشفي غليله من 
املجتمع الذي يعتقد أنه سبب يأسه.. دون أن يتحرى الظلم والوقوع 

في الذنب.
والثالث هو اإليجارة.. وهو استئجار من يقوم بالتطرف أو يقود 

املتطرفني أو يدربهم ويوجههم، وهذا في الغالب أسلوب العمل مع 
القادة والرؤساء وذلك مقابل مبالغ كبيرة وإمكانيات عظيمة حتى يتم 

متكني أساليب العمل وحتقيق أهداف اخلطط.
لقد أصبح التطرف في وقتنا احلالي جتارة حتقق األرباح ومتكن 

األهداف باسم الدين والقيم واألخالق.. انبرى لها علماء السوء 
واستنبطوا من األحكام أشباه أحكام ال متت لإلسالم بصلة من بعيد 
أو قريب اعتبروها من أصول الدين وثوابته، فأحلوا احلرام وحرموا 

احلالل وأجازوا املمنوع ومنعوا املفروض وغيروا على املسلمني 
دينهم.. ونسوا أننا على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال 

هالك، متمسكون بكتاب اهلل عز وجل وهدي نبيه ژ.

املرشحة الدميوقراطية هيالري كلينتون عقيلة الرئيس األميركي 
األسبق بيل كلينتون تتجه على ما يبدو للفوز بترشيح احلزب 

الدميوقراطي في االنتخابات الرئاسية األميركية، إذ حظيت حتى اآلن 
بتأييد ١٧١2 مندوبا مقابل منافسها املباشر ساندرز الذي حظي هو 

اآلخر بتأييد ١٠٠٤ مندوبني، ويلزم للفوز بترشيح احلزب الدميوقراطي 
احلصول على تأييد 2٣8٣ مندوبا، وهو ما يجعل هيالري األوفر حظا 

في نيل ترشيح حزبها، فالفارق بينها وأقرب منافسيها كبير جدا 
باملقاييس االنتخابية وساندرز بحاجة ملعجزة لتقليص النتيجة فضال 

عن احلصول على املقدمة.
من املرجح أن تواجه هيالري املرشح اجلمهوري األرعن تاجر العقارات 

العنصري دونالد ترامب، الذي ال يتمتع بأدنى خبرة سياسية ولم 
يسبق له تولي منصب سياسي، في االنتخابات الرئاسية املباشرة. 

هذا املرشح اجلمهوري امللياردير قد أثار حفيظة كثير من األمريكيني 
بتصريحاته الغبية املفتقرة للذوق والديبلوماسية، فعلى الصعيد 

الداخلي هاجم املسلمني ووعد مبنع دخولهم للواليات املتحدة واتهمهم 
باإلرهاب واإلخالل باألمن األميركي، ولم ميايز بني مسلم مسالم ينشد 

احلياة الكرمية وهو ما عليه الغالبية العظمى منهم، وما بني شرذمة 
منحرفة طالت شرورها املسلمني قبل غيرهم، ثم أتبع ذلك بالقول إنه 
غير نادم على آرائه بشأن املسلمني، كما وصف االميركيني الالتينيني 
املهاجرين باإلجرام ومخالفة قوانني الهجرة وتعهد ببناء أسوار أمنية 

متطورة على طول احلدود مع املكسيك، مما جعل البابا فرانسيس 
يقول: »ترامب ال ميكن أن يكون مسيحيا«، ترامب نقل املنافسة 

االنتخابية النحطاط غير مسبوق عندما هاجم زوجة منافسه تيد 
كروز وسخر من مظهرها، وجتاوز ذلك االنحطاط إلى إسفاف لم يعتد 
عليه الناخب األميركي ملا أشار بشكل غير مباشر إلى العادة الشهرية 
لصحافية مشهورة أدارت مناظرة املرشحني اجلمهوريني قائال: »كان 
باإلمكان مشاهدة الدم يخرج من عينيها والدماء تخرج من أي مكان«، 
مثل هذا املرشح البذيء صغير العقل الذي ال يستطيع السيطرة على 

فلتات لسانه ويكيل الشتائم ويوزعها مينة ويسرة ملنافسيه غير عابئ 
مبشاعر الناخبني ال ميكن أن يكون في يوم ما مرشحا مثاليا يحظى 

بثقة الشعب وينال دعمه ومباركته، وبال أدنى ريب ستشكل سياساته 
الداخلية واخلارجية على السواء السخط والتخبط والتراجع لو جنح 

في الوصول للبيت األبيض، وستخسر الواليات املتحدة في عهده حتى 
حلفاءها الذين لم يوفر الهجوم عليهم ونقدهم مبا في ذلك حلف الناتو 

الذي وصفه باحللف العتيق غير القادر على مكافحة اإلرهاب ويكلف 
الواليات املتحدة الكثير، وليس من املبالغة القول بأن أوروبا الغربية 

احلليف التقليدي للواليات املتحدة تتخوف من وصوله للرئاسة حتى ال 
ينقلب التعاون والتحالف ما بني الطرفني إلى مجرد إمالءات تصدر من 

املكتب البيضاوي يتذيلها التوقيع اخلاص بترامب.
أبرز دليل على رعونة ترامب فيما يتعلق بسياسته اخلارجية وأنه ال 
يأبه بالسلم واألمن الدوليني اللذين ترعاهما الواليات املتحدة وتعمل 

على احلفاظ عليهما إشارته إلى احتمال السماح بانتشار السالح 
النووي واحلصول عليه لدول مثل اليابان وكوريا اجلنوبية، األمر الذي 
يهدد بصورة محدقة مصالح العالم عموما والواليات املتحدة خصوصا 

في منطقة جنوب شرق آسيا، بل ويشجع دوال أخرى تتحني الفرص 
على بناء مفاعالتها النووية العسكرية وضرب عرض احلائط بقرارات 

مجلس األمن والهيبة األميركية.
بعض املتحمسني للبغيض ترامب من ناخبيه ال يختلفون عنه في 

رعونتهم وإيذائهم للخصوم قوال وفعال، في أكثر من جتمع انتخابي مت 
االعتداء بالضرب والسب على مناوئني له حضروا للتعبير عن آرائهم 
في انتخابه وأطروحاته، وليس من الغريب أن نعرف أن مدير حملته 
االنتخابية نفسه متهم هو اآلخر باالعتداء واخلشونة ضد صحافية 

خالل مؤمتر صحافي لترامب في فلوريدا.
تبدو حظوظ هيالري كلينتون كبيرة في أن تكون أول امرأة تصبح 
رئيسة للواليات املتحدة األميركية، وذلك ألسباب كثيرة أحدها أنها 

ليست طارئة على الساحة السياسية فهي السيدة األولى السابقة 
وزوجة أحد أذكى وأحنك الرؤساء االميركيني كما يصفه كيسنغر 
وهو بيل كلينتون الذي حصل على مستويات شعبية كبيرة وفق 
استطالعات الرأي حتى في نهاية واليته الثانية، ولوال أن الدستور 

األميركي يقيد البقاء في الرئاسة بواليتني اثنتني الستطاع الفوز بوالية 
ثالثة ورابعة، إضافة إلى أن هيالري مرشحة رئاسية سابقة حتسن 

متاما التعاطي مع اجلمهور وتعرف إثارة اجلوانب التي متس املواطن 
األميركي وتثير اهتمامه، وليس ذلك فحسب فقد كانت هيالري على 

رأس الديبلوماسية األميركية ملا تولت حقيبة وزارة اخلارجية في والية 
أوباما األولى وجتيد فنون الديبلوماسية مع نظرائها اآلخرين، وهو 
ما يفتقده منافسها املتوقع ترامب، عالوة على أنها تنال دعم غالب 

االميركيني من أصل أفريقي وكذلك بدعم العنصر النسائي الكبير من 
املستقالت، بل حتى من نساء احلزب اجلمهوري كرد فعل على إساءات 

ترامب املتكررة للمرأة، إذ إن ٣١٪ من املنتسبات للحزب اجلمهوري 
قلن إنهن ال يردن أن يفوز ترامب بترشيح احلزب اجلمهوري وفقا 

الستطالع أجرته نيويورك تاميز.
جميع هذه العوامل الداخلية ترجح إلى حد كبير فوز هيالري كلينتون 
إذا ما حصل ترامب على ترشيح احلزب اجلمهوري، لتخرج الواليات 

املتحدة من عهد أول رئيس من أصل أفريقي لتدخل في عهد أول 
رئيس من النساء األميركيات.
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سامي عبداللطيف النصف 

عبد المحسن المشاري

مع سقوط االحتاد السوفييتي 
واملاركسية معه وهي املروج األكبر 
للقطاع العام ومتلك وسائل اإلنتاج، 
اعتقد العالم أن التوجه للخصخصة 
هو الوصفة السحرية لكل مشاكل 

االقتصاد ومعاناة الدول، في املقابل 
صدر في منتصف التسعينيات 

تقرير مهم ملجموعة خبراء دوليني 
تابعني لألمم املتحدة، ذكروا فيه أن 
قطاعا عاما يدار بكفاءة وأمانة خير 

ألف مرة من قطاع خاص جتتمع على 
إدارته احلرمنة واحلمرنة مستغلة 

ضعف الرقابة احلكومية، وما حدث 
في الواليات املتحدة عام 2٠٠8 خير 

دليل على أن اخلصخصة بذاتها 
دون خطوات تختص بكفاءة وأمانة 

اإلدارات احلكومية لن تصلح من 
أحوال دول املنطقة مع انخفاض 

أسعار النفط إلى أجل غير مسمى.
> > >

التقيت قبل أيام في حفل عشاء أقامه 
رجل األعمال الصديق محمد النقي 
بدكتور فنلندي يعمل بكلية الطب 

في جامعة الكويت، وفنلندا متلك أحد 
أقوى االقتصادات في العالم ومعها 

أفضل اخلدمات التعليمية والصحية 
التي ميكن توافرها، واخلدمتان 
مملوكتان بالكامل للدولة هناك، 

ويقول الدكتور ان أفضل من تشتري 
منه سيارة أو منزال هو الفنلندي ألن 
الصدق واألمانة غرسا به منذ الصغر 
)عكس شعوبنا(، لذا فلن يكذب عليك 

أو يغشك، ويستغرب الدكتور من 
مناهجية تعاملنا مع أعراض األمراض 
ال محاولة احلد من أضرارها بشكل 

جذري، فيتساءل: ملاذا تتعاملون 
مع حقيقة تفشي األمراض املزمنة 

اخلطيرة في أجساد مواطنيكم عبر 
االكتفاء بإعطائهم أدوية ما بعد 

اإلصابة بدال من محاولة تغيير منط 
حياتهم وغذائهم منذ الصغر ملنع 

اإلصابة كما حدث في فنلندا؟!
> > >

وتظهر جتارب دول مثل الصني 
وسنغافورة وماليزيا واإلمارات 

وقطر أن حل ترهل وفساد القطاع 
العام يتم أوال بإصالحه وإدارته 

بطريقة إدارة القطاع اخلاص الناجحة 
)وليس أي قطاع خاص( كي يتحول 

من عالة على االقتصاد العام إلى 
إضافة له، وقد استمعت قبل أسابيع 
لبروفيسور اقتصاد أملاني مختص 

بدول اخلليج وهو يقول ضمن 
محاضرته في اجلمعية االقتصادية 

الكويتية: إن إصالح امليزانيات 
اخلليجية التي أصابها العجز بسبب 

انخفاض أسعار البترول عبر بيع 
وخصخصة القطاعات والشركات قد 

يكون سياسة قصيرة النظر وغير 
ناجحة، فالقطاعات السيئة واخلاسرة 

قد ال يشتريها أحد أو تشترى 
بأبخس األثمان وتنفع ملرة واحدة 

فقط، أما القطاعات اجليدة والشركات 
الرابحة فستخسر الدولة عبر بيعها 

مواردها وعائداتها السنوية إلى األبد، 
ومن ثم تضعف قدرة الدولة على 

متويل تطوير بلدانها!
> > >

إن الطريق الوحيد واألمثل للتعامل 
مع اإلشكال االقتصادي املالي في 
الكويت واملنطقة ال يكمن في بيع 

مشاريع األحالم واالستماع لوعود 
وأقوال األوهام أيا كان قائلها 

وصفته، حيث ال نعلم حقيقة أجندته، 

فاملسكنات الكالمية هي أفضل طريق 
إلخفاء أعراض األمراض اخلطيرة 

والتعجيل مبوت األفراد والدول، هو 
بتغيير طريقة إدارة الدولة واالعتماد 

على اإلدارات الكفؤة واملخلصة 
واألمنية وتقليدها املراكز املتقدمة 

في الدولة، فقد جنحت دول بأفكار 
وأعمال شخصيات متميزة مثل 

السنغافوري لي كوان يو، واملاليزي 
مهاتير محمد، وقبلهما الصيني 

دنغ شياوبنغ وغيرهم، وفي املقابل 
دمرت دول متلك كل مقومات النجاح 

مثل العراق وليبيا بسبب قيادات 
مثل صدام والقذافي..

> > >
آخر محطة:

)ا( تشذيب وتهذيب وإصالح القطاع 
العام يجب أن يكون مقدما على 

»بيع اجلمل مبا حمل« ونهج »خذوه 
فغلوه وألي مشتري أعطوه«، حيث 

إن هناك كلفة سياسية واجتماعية 
واقتصادية باهظة، حيث سيتم 

التخلص من العمالة الوطنية 
بالشركات املبيعة، وهي احملرك 

األول لالقتصاد احمللي لصالح عمالة 
هامشية تخرج املليارات من البلدان.

)2( حتى جنعل الشعار املرفوع 
مطابقا للفعل قمنا شخصيا بتطبيق 

معايير اإلدارة احلديثة وتعيني 
األكفاء واألمناء واالبتعاد عن تعيني 
املعارف واألقارب وترشيد اإلنفاق 

واستجالب أفضل اخلبرات والعقول، 
ولقينا جزاء »سنمار«، فالفهم 

السائد هو »العصا للمجد واجلزرة 
للمخفق«، واعطونا بلدا ميكن 

أن ينجح وينمو عبر تطبيق تلك 
الوصفة املعكوسة!

اخلصخصة 
ليست عالج 
الفساد وعدم 
الكفاءة!

 ثوب وغترة.. 
»ال تفضحنا«

محطات

يا سادة يا كرام

قصة أجمل من جميلة، يقول أحد 
األطباء: دعيت ملؤمتر طبي في أميركا 
فخطر لي ان أحضر مبالبسي العادية 

»ثوب وغترة«، وصلت الى هناك، 
دخلت الصالة فرأيت طبيبا عربيا 

فجلست بجانبه فقال عن هذه املالبس: 
»ال تفضحنا أمام األجانب« فسكت، بدأ 

املؤمتر، مضت ساعات دخلت صالة 
الظهر فاستأذنت وقمت وصليت كان 
مظهري الفتا للنظر، ثم دخلت صالة 

العصر فقمت أصلي فشعرت بشخص 
يصلي بجانبي ويبكي فلما انتهيت 

فإذا صاحبي الذي انتقد لباسي 

ميسح دموعه ويقول: هذه اول صالة 
لي منذ اربعني سنة فدهشت، فقال: 

جئت أميركا منذ أربعني سنة وأحمل 
اجلنسية األميركية، ولكني لم أركع هلل 
ركعة وملا رأيتك تصلي الظهر تذكرت 

اإلسالم الذي نسيته وقلت إذا قام 
هذا الشاب ليصلي ثانية فسأصلي 

معه فجزاك اهلل خيرا، ومضت ثالثة 
أيام واملؤمتر بحوث ألطباء متنيت ان 
أحدثهم عن اإلسالم لكنهم مشغولون، 

وفي احلفل اخلتامي أردت انتهاز 
الفرصة لدعوتهم فأشار املدير الى ان 

وقتي انتهى، فخطر لي ان أضع عالمة 

استفهام وأجلس فقلت: مؤمتر يكلف 
املاليني لبحث ما بداخل اجلسم، فهذا 
اجلسم ملاذا خلق أصال؟ ثم ابتسمت 

ونزلت فالحظ املدير دهشتهم فأشار 
الي ان استمر فتحدثت عن اإلسالم 

وحقيقة احلياة والغاية من اخللق 
ونهاية الدنيا فلما انتهيت، قامت أربع 

طبيبات وأعلن رغبتهن في الدخول 
في اإلسالم، فأقول يا له من دين لو 

كان له رجال يحملون همه! يا رب 
اجعلنا وذرياتنا من رجاله ومن يحيون 

سنة نبيه ژ.. من أجمل القصص.


