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ال أعتقد أن شــهر يناير اجلاري سيغادرنا دون أن 
يترك بصمة أو حدثا سياســيا محليا لن ننساه، فهذا 
الشــهر من عام ٢٠٢٠ وخالل أقل من أسبوعني شهد 
أحداثا سياســية خارجية إقليميــة تفوق مما ميكن أن 

يتحمله عام كامل.
< < <

وليس لدينا محليا على اخلارطة السياســية سوى 
استجواب د.عادل الدمخي لوزيرة الشؤون د.غدير أسيري 
الذي كان من املقرر مناقشته األسبوع املاضي وطلبت 
احلكومة تأجيله أسبوعني ليدرج في جلسة ٢١ اجلاري.

ورغم االعتقاد احلكومي السائد بأن هذا االستجواب 
سيمر بشكل سلس وبردا وسالما على احلكومة، إال أن 
واقع األمر واملقاربات التاريخية تشــير الى أن أضعف 
االســتجوابات هي التي أدت إلى سقوط حكومة أو حل 

مجلس.
< < <

فهذا االستجواب رغم ضعف بنيته في املساءلة، إال 
أن ذلك ال مينع من أن تكون مناقشــته بابا ملا هو أعمق 

وأخطر من الظاهر.
< < <

هذا االستجواب إذا لم ُحتسن احلكومة التعامل معه، 
وقامت بالدخول إلى اجللسة دون غطاء نيابي فستكون 
كلفتــه عالية خاصة في ظل ارتفــاع أصوات املطالبني 
بطــرح الثقة في الوزيرة، واعتماد احلكومة على الدفع 
بعدم دستورية االستجواب أو مخالفاته لالئحة هو دفع 
قانوني ال قيمة سياسية له إذا كان املجلس سيتخذ قراره 
بالوزيرة ومصيرها بعيدا عن لعبة القانون واملواد والالئحة.

< < <
كما ذكرت احلكومة تواجه النواب بال غطاء سياسي 
من البرملان، لــذا كل االحتماالت مفتوحة، ولكن أهمها 
وأوضحها أن كتاب طرح الثقة من عشرة نواب سيكون 
جاهزا من اآلن، وسنتجه الى جلسة التصويت على طرح 
الثقة، ولألمانة إذا لم تدخل احلكومة في حتالفات نيابية 

فلن تعبر االستجواب بسالم.
< < <

بغض النظر عن السيناريوهات املتوقعة، أعتقد أن 
هذا االستجواب سيكون بابا لتغييرات قادمة ينتظرها 
اجلميع، والتغييرات احملدودة التي طرأت خالل الشهرين 
املاضيني تشير إلى أن التغيير القادم قريب جدا، حكومة 

جديدة ومجلس جديد.

املشاعر التي تنتابك في حلظة مفاجئة عادة ما تكون 
أفكارا منحتها اهتماما وتركيزا بالغا ومواقف لم تنهها 

بينك وبني ذاتك.
فتحولت البقايا إلى تراكمات حتى أصبحت تتشكل 
كمشــاعر هجومية وهذا ما يفسر نوبة األلم، الشعور 

باحلنني، القلق والكآبة والوحدة.
النقاشــات التي بينك وبني ذاتك تشكل مع الوقت 
نهجا للنفسية وحياتك، فحني تقول لذاتك ملاذا أنا أعاني؟ 
وتترك اإلجابة مطلقة كنوع من توجيه اللوم واالنتقاص 
باستمرار، فستجد كل يوم شيئا ما يدفعك الن تشعر 
بأنك أقل حظا وجناحا. فثوب طويل من الهموم يجعلك 
تسقط في فكر ضئيل محدود يحده الظالم من جميع 
اجلهات. جتاهل الشعور يعود عليك بأن متيل للتفكير 
بطريقة ســلبية، لذلك واجه ما تشعر مهما كان صعبا، 

فالهروب وحده يجعله أكبر مما هو عليه.
إدمان عادات مثل النظافة الزائدة والرغبة في املثالية 
في كل شيء يجعلنا مع الوقت نعجز عن التصدي لألفكار 

واملشاعر، فتتحول حياتنا كل يوم ملدافع وهجوم.
وهذا ما يشــكله إهمال احلوار املســتمر مع ذاتك 

والتعرف ملشاعرك عن قرب.
فاالنشغال عن الذات في احلياة يجعلنا نعود ألنفسنا 

أغرابا.
ال نعرف كيف نقيم عالقة وثيقة مع مشاعرنا فيسهل 

علينا االنكسار والتقوقع داخل ذاتنا.
يأتيني يوميا الكثير من التساؤالت منها: كيف أخرج 
من نوبة االكتئاب التي تبدأ بانعزال طفيف حتى تصبح 

نوعا من الروتني.
أرغب في أن أنزوي داخل فراشي وال أفكر بشيء.
حتى روتيني اليومي انعزل عنه فيصبح في داخلي 
شعور مخيف نحو كل شيء بالبداية يستمر ألسبوع 

وحاليا ألشهر عديدة.
دكتور ما النصيحة؟ في احلقيقة: السبب وراء الشعور 
بالكســل والرغبة في العزلة وعدم فعل شيء يأتي من 
تركيزنا على كل شيء وعدم السماح ألنفسنا بأن تفقد 
السيطرة على ما يدور حولنا وأيضا جتاهل أولوياتنا.

ال بأس بقليل من الفشل وعدم القدرة على املواجهة 
والسيطرة، ال بأس بالبكاء حني نشعر بالعجز عن فعل 

شيء، وال بأس بالغضب.
املهم أال نكبح هذه املشاعر ونضطر طوال اليوم ألن 

ندعي أننا بخير ظنا أن القوة تأتي من ذلك.
إليك بعض املمارسات التي تعزز التخلص من مثل 
هذا النوع من املشاعر وتزودك بفهم جديد ناضج: أوال: 

اسمح لنفسك بالشعور حتى يزول من تلقاء نفسه.
البعض يظن أن الشــعور بالعكس هو الصح وذلك 
غالبا يكون وقتيا حتى تعاود املشاعر لم شتاتها والعودة 

بصورة أكبر.
ثانيا: من الضروري أن تكتشف نفسك في هوايات 
تساعدك على التخلص من هذه املشاعر كالرسم والكتابة 

وأيضا احلرف اليدوية.
ثالثــا: دع تفكيرك يلمس جوانب جيدة في حياتك. 
كل يوم تستيقظ فيه حاول أن تسلط الضوء على نعمة 

حباك اهللا فيها. وتقدم الشكر واالمتنان نحو ذلك.
كان هناك أربعة أشخاص اختلفوا على معنى الرضا: 

األول: يرثي ما فقد. ويقول: ليت الزمان يعود.
والثاني يرجو مــا يريد. فيقول: متــى الغد يأتي 

باملطلوب؟.
والثالث: يخاف أن يفقد ما عنده. فقال: لو يتوقف 

الزمن عند هذه اللحظة.
والرابع: يستقبل املوجود. وكان أكثرهم ذكاء يردد: 

أنا أعيش في اليوم فلماذا الهموم؟.
«الصورة التي ترى نفســك فيهــا اليوم هي التي 

ستكون عليها غدا».

القلب  لتدمع وإن  العني  إن 
ليفجــع على فراقــك.. وإننا 
حملزونون، أيها السلطان العظيم 
الفارس قابوس بن سعيد رحمك 

اهللا وجعل مثواك اجلنة.
فجعنا بخبر وفاة السلطان 
قابوس بن سعيد أمس، وبدوري 
أعزي الشعب العماني الشقيق، 
واألمــة اخلليجيــة والعربية 
واألســرة الدولية بهذا اخلبر 
احلزين، ففقــد الولي الصالح 
والعظيم غصة في أعماق القلب.

ونحن إذا نظرنا إلى سلطنة 
عمان الشقيقة وما تعيشه اليوم 
من نهضة شاملة، بلغت من العمر 
نصف قرن من الزمان، لهذا.. 
فإننا البد وأن نقف على عتبة 
تاريخ بنائها، لنعترف بإجنازات 
قائد ووالد عظيم، هو السلطان 
قابوس رحمه اهللا راعي النهضة 
وبانيها، صانع السالم السياسي، 
وصاحب املواقف احليادية في 
العالقــات الدولية، وشــريك 
السمو  الكويت صاحب  حكيم 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا، بصناعة املواقف 
التاريخية احلساسة في حياة 
الوحدة اخلليجية، وفي مصاف 
«خليجنا واحد وشعبنا واحد».

إن القادة العظام في ضمير 
أممهم ال ميوتون بل خالدون ما 
بقيت شعوبهم جيال بعد جيل.

لقد حمى السلطان قابوس 
عرينه، سلطنة عمان، على الرغم 
من التوترات واملنازعات الدولية 
واإلقليمية التي تاخمت حدود 
السلطنة والتي تبعد عنها، عبر 
حتصني البيت الداخلي من براثن 
التشرذم الطائفي، فكانت اجلبهة 
السياسية «شــورى بينهم» 
وكانت العالقات اخلارجية «بيدر 

السالم» من منارة مسقط.
ولن يغفل الشعب العماني 
ما يتمتع به املواطن من حياة 
كرمية في جميع مجاالت حياته 

االجتماعية وغيرها.
إن الفقــد يــا إخوتنا في 
السلطنة جللل عظيم، فقد ترجل 
الفارس قابوس بن سعيد عن 
رحاب بــالده.. إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.

املوت صعب والفراق أقسى 
وأصعــب، واألصعب من ذلك 
كله تنكيس العلم، فهو يعكس 
احلزن واألســى في محيط 
للبلد  الذي يرمز  ذلك اخلفاق 

وللدولة.
العلم  مؤلــم رؤية ذلــك 
ينخفض ليقف في الثلث األول، 
لم يعتد على ذاك، أسطورة كما 
يقال كانت وراء ذلك، حني نعود 
إلى التاريخ في عام ١٦١٢م، حني 
أنزل علم السفينة البريطانية 
حدادا على الكابنت املتوفى أثناء 
رحلتهم إلــى كندا، ويقال إن 
السبب وراء التنكيس هو ترك 
مساحة لعلم املوت الذي يرفرف 

فوق العلم الفعلي.
لكن ال عليك أيام معدودات 
العالي  إلى موقعك في  وتعود 
فوق كل شــيء «إال اهللا»، ال 
حتزن مكانك في قلوبنا ودمائنا 
لم يتغير، عشت خفاقا شامخا 

عاليا «أحبك يا وطني».
أنا لســت مبجنــون هذه 
األلوان األربعة املترابطة بخيوط 
لتشكل علمنا، تشعر وتنبض 
ومليئة باإلحساس، اليوم رأيته 
يبكي لم تكن األمطار كان هو 
من يبكي. كنت مارا من حتته، 

وتساقطت علي دموعه.
رحم اهللا قابــوس عمان 
وأسكنه فسيح جناته، ووفق 
السلطان هيثم بن طارق، ألنها 
مسؤولية عظمى وأي مسؤولية، 
أن يقع على عاتقك شعب بأكمله، 
كل التوفيق والسداد لسلطان 

السلطنة وسدد اهللا خطاه.

التاريخيــة كل ذلك بترفع عن املغاالة 
والبهرجة والتطاوالت غير احملدودة 
الختالق واختالف مشــاكل ممزوجه 
تفرق وال جتمع، تضر وال تنفع، للجوار 
والبعيد من األقطار بروازها احلكمة 

وحشوتها احلنكة، وغالفها األمان.
كان ذلك هو منهج السلطان قابوس 
بن سعيد، طيب اهللا ثراه، منذ والدته 
حتى تاريخ رحيله كمــا بروزه ذاتيا 
إلعالنه ومن هو خليفته مكانه للوقت 
والتاريخ املعلوم للقضاء احملتوم، ليبلغ 
للعالم والدة سلطنة وسلطة منوذجيه 
لالرتقاء ١٠٠٪ كيف تكون احلنكة للحكم 
لدولة وسلطنة العالم احلديث بزواياها 
أعظم حدث وأرقى حتديث لتسلسل 
السلطة استالما وتسليما بسالم ووئام، 
يريح األنام وسط عالم صاخب دماره 
الهب وعدوانه ثاقب للنخوة اإلنسانية، 
تعلنه األخبار العامليــة مع وداعك يا 
الســلطان الراقي من األحزان العربية 
واإلسالمية. عظم اهللا أجر أمتك برحيلك.

السلطة التشريعية وإحدى السلطات 
الثالث التي يرتكز عليها نظام احلكم، 
وكذلك في السلطة التنفيذية (احلكومة) 
وخاصة في التشكيل الوزاري اجلديد، 
فحصول ثالث شابات صغيرات السن 
على حقائب وزارية يعني الكثير ويدفعنا 
للتفاؤل بأن املرأة الكويتية بدأت تأخذ 
مكانتها الالئقة بها كشريك رئيس في 
التنمية املجتمعيــة، ويجعلنا ننتظر 
املزيد من مشاركة املرأة الكويتية في 

كل املجاالت.
إن اعتبار املرأة الكويتية شــريكا 
رئيسا في التنمية املجتمعية ومتثيلها 
املختلفة  املجاالت والقطاعات  في كل 
يضعها في اختبار صعب إلثبات كفاءاتها 
وأنها قادرة على اإلجناز، ونحن ميألنا 
األمل والتفاؤل بانها ستكون عند حسن 
ظننا جميعا بها لثقتنا في مقدرتها على 

التفوق والنجاح.

آوستريت)، حيث يطلب املتقدم شطب 
اسمه من سجالت املعمودية في الكنيسة 
مقابل رســوم قدرها ٥٠ يورو، في 
حني ال تفرض مثل هذه الضريبة على 
املسلمني وال أصحاب الديانات األخرى. 
رمبا نفهــم اآلن ملاذا يوجد في أملانيا 
أكثر من ٦٠٪ من «الالدينيني» (أي الذين 
يسجلون أنفسهم بأنهم ال ينتمون ألي 
دين)، ونفهم أيضا عمق مقولة كارل 
ماركس حني اعتبر العامل االقتصادي 
هو األساس احملرك لكل ما يجري من 

أحداث.
< < <

صحيح ان اإلسالم لم يكن جزءا 
من تاريخ أملانيــا البعيد، لكنه أصبح 
اليوم جزءا من ثقافتها، فهناك أكثر من 
٢٠٦ مساجد كبيرة موزعة على املدن 
الرئيسة، وأكثر من ٢٦٠٠ مسجد صغير، 
إضافة إلى مراكز إســالمية متنوعة، 
واإلســالم يدرس في معظم املدارس 
احلكومية األملانية. قبل أيام، دخلت كلمة 
 Duden إن شاء اهللا» قاموس دودن»
الشهير، وهو أهم وأكبر قواميس اللغة 
 .Inschallah األملانية، وتكتب باألملاني
واحلق ان كل األديان اليوم أصبحت 
جزءا من ثقافة كل الشعوب حول العالم 
رغما عنها في ظل العوملة الثقافية، وهذا 

أمر إيجابي باعتقادي.

ووظفه عندك، فتكلفة ابتعاث الكويتي 
أقل من تكلفة تذاكر وسكن وتعليم 
أطفال الوافد غير تأمينه الصحي هو 

وعائلته أيضا.
في أميركا أثناء الدراسة رغب أحد 
الزمالء اآلسيويني في العمل بإحدى 
الشركات، وفعال تقدم لها لكن وزارة 
العمل األميركية اشترطت على الشركة 
وضع إعالن مدته شهر كامل في إحدى 
الصحف احمللية للتأكد من عدم تقدم 

شخص أميركي للوظيفة.
الــوزارات  نقطة أخيــرة: تعيني  ٭ 
واملؤسسات احلكومية لغير الكويتيني 
في وظائف مرموقة ذات رواتب عالية 
يجب أن يكــون في أضيق احلدود، 
واألفضل وقفه متاما، وأن تكون هناك 
رقابة صارمة من ديوان اخلدمة على 

هذا األمر.

والتاريخ والثقافة والتراث ومناذج املدن 
العربية التراثية إحدى قالعها سلطنة 
السلطان  الراحل  الزاهرة بعهد  عمان 
قابوس الذي حرك مسارها سلطة راقية 
وسلطان مثقف مرابط لإلصالح وإعادة 
تاريخها حضارة وتراثا وثقافة تعدت 
تواريخ اإلجنازات قدميها وحاضرها، 
ورســم خطاها املتقدم للعالم الواسع 
علما وتعليما بثروتها البشرية، وكنوزها 

السياســي وذلك يرجع لطبيعة األمر 
«السياسة» نفسها، أما بقية املجاالت 
فكان دور املرأة الكويتية واضحا فيها 
كالتعليم والصحــة والتجارة والفن 

واألعمال اإلدارية.
املجال  املرأة فــي  لقد شــاركت 
السياسي بدخولها مجلس األمة وهو 

الشرقية وخاصة درزدن عاصمة والية 
ساكســونيا، معقل جماعة «بيغيدا» 
اليمينية املتطرفة. وأملانيا التي توصف 
بأنها ذات أغلبية مسيحية بروتستانتية، 
يشكل البروتستانت فيها ٣٤٪، يليهم 
الكاثوليك ٣١٪، ما يجعل اإلسالم في 
أملانيا ثاني أكبر ديانة بعد املسيحية. 

< < <
من عجائــب أملانيــا أنها تفرض 
«ضريبة تدين»، وال أعرف دولة أخرى 
تفعل هذا، إذ تفــرض احلكومة على 
كل من ينتمي للكنيسة (كاثوليكية أو 
بروتســتانتية) ضريبة دخل إضافية 
بواقع ٨٪، وال يعفــى منها الفرد إال 
إذا قام باخلروج من الكنيسة، بإجراء 
يسميه األملان Kirchenaustritt (كيرشن 

ونادر.. أنا متأكد أن هناك كويتيني أكثر 
تأهيال منه سواء من دكاترة اجلامعة 
أو حتى خريجو اجلامعة املتفوقون.

 وإذا لــم جتد كويتيــا في نفس 
ابتعث شابا  الذي تريده  التخصص 
كويتيا ليحصل على هذا التخصص 

اهللا السلطان قابوس بن سعيد طيب 
اهللا ثراه وجنة اخللد مثواه. تشرفت 
مبقابلته حينما كنت مديرا عاما ملنظمة 
القرن  أوائل تسعينيات  العربية  املدن 
املاضي ملهام كلفني بها املغفور له بإذن 
اهللا عبدالعزيز يوسف العدساني األمني 
العام لهذه املنظمة من مقرها في الكويت 
منذ والدتها، خالل شهر مايو من العام 
١٩٦٧م برغبة عربية للبلديات واحملافظات 

بــدأ دور املــرأة الكويتية يخرج من 
إلى  (املنزل)  الضيق  حيزه اجلغرافي 
مختلف قطاعات املجتمع، وشاركت 
املرأة الكويتية في التنمية الشــاملة 

واملستدامة في وطننا الغالي.
نعم هناك بعض املجاالت التي ظهر 
فيها دور املرأة متأخرا وبخاصة املجال 

بل واألوروبية، والنهضة التي عرفها 
الغرب في القرون احلادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر لم تكن ممكنة لوال 
التراث اإلسالمي، ونحن نستفيد حتى 

يومنا هذا من العلماء املسلمني».
< < <

احلقيقة ان املسلمني في أملانيا لم 
يدخلوها غزاة وال فاحتني، بل دخلوها 
بطلب من حكومات أملانيا املتعاقبة بعد 
احلرب العاملية الثانية حني أفرغت أملانيا 
من شبابها واحتاجت لقوة عمل تعيد 
بناء ما هدمه هتلر وجماعته األملان. وهم 
يشكلون أكثر من ٥٪ من السكان اليوم، 
أي أكثر من ٥ ماليني مســلم، يعيش 
الغربية األكثر  الواليات  معظمهم في 
انفتاحا وتسامحا، على عكس الواليات 

  تصوروا صدمتي وذهولي هندي 
يعيش في هولندا حصل على وظيفة 
في هذه اجلهة، والشاب الكويتي الذي 
أتابع معاملته له سنة ما حصل شيئا.  
حلد يقول لــي هذا تخصصه دقيق 
ونادر ما فيه شــيء في العالم دقيق 

عظــم اهللا أجركم بفقيــد العاملني 
اإلسالمي والعربي وقلعة العالم أجمع 
حكمة وحنكة وعقلية مجتمعة للتوازن 
املطلوب في كل احلــاالت والظروف 
واألزمات، فقد كان الصمت لديه جوابا 
مقنعا، والكلمة بنطقها قرارا مسموعا 
وبيانــا مرفوعا، والتوجيــه والتنبيه 
والتصريح والتلميح إشارات مدروسة 
لها أطراف محسوسة يعود لها أصحاب 
القــرار بالدول العربية واإلســالمية 
وحتى في العالم أجمع ينشدون رده 
أو صــده للتقدم خطوات، أو التقهقر 
مسافات، هذا هو كما كان خريج جامعة 
األركان العسكرية لالمبراطورية امللكية 
البريطانية (ســانت هيرست) جامعته 
الواسعة، كما رسم لها سلطنته العربية 
العمانية على ســواحل بحري احمليط 
العربي واخلليج الشقيق إلخوته العرب، 
حيــادي املبدأ، عقالنــي القرار، جاد 
لإلصالح، رافض للتفرد بالرأي، محليا 
وإقليميا وعامليا، ذلك هو املغفور له بإذن 

ما من شك أن دور املرأة في املجتمع 
مهم وحيــوي على مر العصور وفي 
مختلــف األمم والبيئات، وفي بعض 
املجتمعــات ذات الثقافة الذكورية قد 
يقل دور املرأة ظاهريا، لكن في حقيقة 
األمر هو محوري في تكوين املجتمع 
وميتلك تأثيرات كبيرة على كل أفراد 

املجتمع ومكوناته.
ونحن في الكويت دور املرأة في 
مجتمعنا كبير منذ نشأة الكويت، فقد 
قامت بدورها ودور الرجل في كثير 
من األوقات خاصة مع رحالت التجارة 
والغوص، فكانت املرأة هي األب واألم 
معا، ورغم أن البعض يصنفنا كبقية 
دول اخلليج على أننا مجتمعات ذكورية 

إال أن احلقيقة تخالف ذلك.
ومع الطفرة التنموية الشاملة التي 
تشهدها الكويت منذ النصف األول من 
القرن املاضي وبدايات القرن احلالي، 

يدور فــي أملانيا حاليا جدل قدمي 
متجدد حول كون اإلسالم أو املسلمني 
جزءا من الثقافة األملانية، تعود جذوره 
إلى العــام ٢٠١٠ عندما أعلن الرئيس 
األملاني آنذاك كريســتيان ڤولف «أن 
اإلسالم جزءا من أملانيا»، وفي استطالع 
للرأي بعدها بأيام قال ٤٩٪ من األملان 
انهم يؤيدون تصريح رئيسهم ڤولف.
وفي مارس ٢٠١٨، اعترض وزير 
الداخلية آنذاك هورســت تسيهوفر، 
وقال ان «اإلسالم ليس جزءا من أملانيا»، 
بعدها بأيام ردت عليه املستشارة اجنيال 
ميركل في البرملان (بوندشتاغ) بتصريح 
شهير ستردده كثيرا قائلة «بل اإلسالم 

جزء من أملانيا». 
< < <

قبل أيام وعلى وقع جتدد النقاش، 
قامت مؤسسة دويتشه ڤيلله اإلعالمية 
بإجراء استطالع للرأي حول املوضوع، 
وكانت النتيجة ٦٠٪ من األملان عارضوا 
مقولة ان اإلسالم جزء من أملانيا، مقابل 
٣٤٪ أيدوها. وكحل وسط، يلجأ كثير 
املعتدلني، من سياسيني ومثقفني  من 
إلى مقولة أخرى تقول ان «املسلمني 
وليس اإلسالم جزء من أملانيا». لكن هذا 
الكالم لم يعجب املؤرخ األملاني الكبير 
ميشائيل بورغولته، الذي قال قبل أيام 
«اإلسالم هو أحد أسس الثقافة األملانية 

 من أغرب قصص التوظيف التي 
مرت علي كانت في إحدى مؤسساتنا 

قبل أكثر من سنة ونصف تقريبا.
كنت جالســا في مكتب قســم 
الشــؤون اإلدارية أستفســر عن 
معاملة أحد الشــباب الكويتي الذي 
تقدم لهم منذ أكثر من ســنة بدون 
نتيجة سواء الرفض أو القبول.  هناك 
صادفت شــخصا هنديا كان ينتظر 
الدور معي للدخول على املسؤول.. 
أخذني الفضول فسألته: ماذا تفعل 
هنــا؟  رد علي أنه يعيش في هولندا 
وهناك دخل على موقع تلك اجلهة في 
شبكة اإلنترنت ووجد إعالنا لوظيفة 
تقدم لها وقبلوه؛ ولهذا أتى الى الكويت 
ليتسلمها،  سألته ما تخصصك؟ فأجاب 
دكتوراه (في تخصص ال أتذكره) شيء 
في علم األحياء أو امليكروبيولوجي.
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