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ذعار الرشيدي

تكرار هذا االستفسار التعاوني ما بني املساهم وجمعيته وصمت 
وزارتهم املعنية وأجهزتها للظروف االستثنائية الكورونية، تعدل كل 
وضع حولها ما عدا متسك الوزارة بقرار يتحكم بعائدات اجلمعيات 
التعاونية السنوية، عيدية كل مساهم ومساهمة الشرعية ربطوها 
بجمعيات عمومية ال يتعدى تعدادها الـ ٢٥ صوتا داخل قاعات تلك 
االجتماعات الدورية لبحث ومناقشات حساباتها املالية واإلدارية، 
ويكون أغلبها برفع أيدي وتصفيق حضورها! وفك عقدتها مبعرفة 
مجالس إداراتها بذمتهم وحتركاتها عاليها وسافلها طوال سنواتها 
بثقة مساهميها التي تعادل عشرة أضعاف جمعية عمومها الشؤونية، 
فمرات ومرات حتتجز حقوقهم مبزاج فرســانها وتغييب قيادتها 
عن حقوق مساهميها بأنهم ليسوا بحاجتها كال بوضعه املالي ١٠٠٪، 
وبأنهم غير مطلوبني للشركات والبنوك وبأقساط سيارات وتبريد 
بيوت وعالج وتعليم لألجيال (والكويتي محســود داخل وخارج 

بيوتها بأنهم غير محتاجني برفع شعار «الصيت وال الغنى»).
(يا شؤوننا فكي حجزها وحظرها كغيرها من املؤسسات بالتواصل 
عن بعد مع مساهميها، اهللا يرحم والديكم وزعوا عائداتهم واملخالف 
من اجلمعيات املشــبوهة أوقفوه وعاقبوه وحاسبوه واستجوبوه 
كما هو حال نوابه؟!)، فهل ردكــم جاهز يا وزارة التعاون وقدوة 
املظلومني، بنات وبنني متقاعدات ومتقاعدين رمز الكويت عبر السنني 
بقيادة والدها اإلنساني األمني، شافاه اهللا وعافاه، وسمو ولي عهده 
األمني ونائبه وسنده للشمال واليمني، مع شعبهم الوفي األمني عبر 
السنني، وفقكم اهللا ودعم حكومتنا الرشيدة وفارسها حامل الراية 
األمني سمو بوخالد الســيف املجرب للفزعة عدال وإنصافا ألهل 

ديرته، رعاهم اهللا جميعا، واهللا املستعان.
الزمــان عليــك شــرا  ألقــى  إذا 

وصــار العيــش فــي دنيــاك مرا
فــال جتــزع حلالــك بــل تذكــر 

كــم أمضيت فــي اخليــرات عمرا 
وإن ضاقــت عليــك األرض يومــا

وبــت تئــن مــن دنيــاك قهــرا
إال  أبــكاك  مــا  الكــون  فــرب 

العســر يســرا لتعلــم أن بعــد 
الزمــان عليــك فاصبر  وإن جــار 

وســل مــوالك توفيقــا وأجــرا 
خيــرا  يجزيــك  أن  اهللا  لعــل 

وميلــئ قلبــك املكســور صبــرا 
البغــاة عليــك حربــا وان شــن 

وأجــروا مــن دم األحــرار نهــرا
انتقــام فــال حتــزن فربــك ذو 

ســيصنع مــن دم األبطــال نصرا 
ذال عليــك  الطغــاه  فــرض  وان 

فــال تخضــع وعــش دنيــاك حرا
وقــل يــا نفــس لــي رب كــرمي

الليــل فجرا  سيســلخ من ظــالم 
وإن جــار الصديــق عليــك ظلمــا

وهجــرا  بعــدا  الوفــا  وقابلــك 
فــال حتــزن عليــه وعــش عزيزا 

فقــد كنــت الوفــي وكفــاك فخرا 
وإن صفــت احليــاة عليــك فاحذر 

غــدرا تأتيــك  بليــة  فــرّب 
فكــم مــن متــرف باملــال فيهــا 

وفقــرا ذال  يرتــدي  فأصبــح 
وكــم فــي النــاس ذا ملــك عظيم

الدنــا بــرا وبحــرا  وقــد ملــك 
املنايــا  وافتــه  العــز  فبعــد 

الليــل قبرا  وأدخــل فــي ظــالم 
اليهــا  الدنيــا فــال تركــن  هــي 

وال جتعــل لهــا فــي القلــب قدرا
دومــا للرحمــن  يــداك  ومــد 

فربــك لــن يــرد يــداك صفــرا 

البغيلي حالة  الشــاعر األديب حمود 
شعرية استثنائية، فقد مارس الشعر بنجاح 
في جميع أشكاله املعروفة، ولم يكن يجرب 
فقط، بل كان يخوض وينجح، بدأ بالنبطي 
ولم يتميز فقط، بل وضع لنفسه اسما بني 
أسماء الصف األول وهو اليزال شابا يافعا، 
مارس كتابة القصيــدة النبطية التقليدية 
األلفاظ، ومارس كتابة شقيقتها  املوحشة 
احلرة وجنح، خاض غمــار احملاورة بني 
عمالقة واستطاع أن يضع له بصمة، اهتم 
باألدب الشــعبي عبر عمله كصحافي في 
جريدة القبس من خالل زاويته األسبوعية 
الواحة التي احتضن بها مئات الشعراء، لم 
يكتف بهذا بل انتقل إلى الشاشة الصغيرة 
لينقل برنامج لوحات شــعبية من برنامج 
محلي الى إقليمي التقى خالله عشرات من 
جنوم شعر اخلليج ووثق الكثير من أدبهم 

تلفزيونيا وكان أول من فعل ذلك.
< < <

شاعر هو كذلك، ومميز جدا له نكهته، 
صحافي هو أيضــا ال تخطئه الكتابة وال 
يخطئها، ويجيد التقاط احلدث، مقدم برامج 
هو أيضا في هذا املجال متيز في تخصصه، 

ناقد هو ناقد من الطراز األول.
الشعراء  كنا نســميه األميركي نحن 
الذين كنا نعرض عليه قصائدنا ليخبرها 
أو يقدمها أواخر الثمانينيات حتى منتصف 

التسعينيات.
ملاذا األميركي؟!، ألنه لم يكن يجامل متاما 
كما األميركان عندما يســألون عن رأيهم 
في أمر أو جمالية محددة، فقد كان «يعطي 
بالوجه»، اذا كانت قصيدتك مكسورة قال 
لك: «مكسورة عدلها»، واذا كانت قصيدتك 
ال تصلح ابدا قال لك: «ما تصلح مكســرة 
وال توريها أحد»، أما إذا كانت قصيدتك ال 
وزن وال قافية وال معنى ومجرد «خثاريق»، 

فيسقولها لك في وجهك.
< < <

سألته مرة لم تتعامل بهذه الصادمة مع 
الشعراء اجلدد، فكان يقول «ما أحب اغش 

احد... أنا أقول له احلقيقة».
واذكر في بداياتها ومع هوجة انطالقة 
املرحلة الذهبية للشعر الشعبي كانت تغشنا 
األســماء، حمود البغيلي وحده كان يجيد 
احلكم على الشعراء وال تغشه االسماء، وكان 
يقول «هذا ليس شاعرا وهذا صنيعة جنومية 
الورق» كمثال، وكنا نعتقد انها غيرة منه، 
غير انه كان االصدق في احلكم على ظواهر 
الشــعراء النجوم في فترة التسعينيات، 
فسقطوا ورحلوا واختفوا، وبقي هو شاعرا 
حقيقيا وحكما على ساحة شعرية من الصعب 

ان يحيط بأسرارها شخص واحد.
< < <

من أبياته يقول البغيلي:
رفعــت راســي للســما واحلقوني

القاع. وحتيت متني وامتلــت فيهم 
هــذا البيت من اصــدق تعابير حمود 
البغيلي لرؤيته للساحة الشعرية الشعبية 
التي كان ولم يزل أحد اساتذتها، ال انه احد 
اهم هامات الشعر اليوم من بني املهضومني، 
واال من ال يحسب حلمود البغيلي حسابا 

في عالم الشعر؟

نقش القلم

«وأيضًا عائدات 
مساهمي اجلمعيات 

عمك أصمخ!»
محمد عبداحلميد الصقر

أرجوحة

عجبي!
د.مناور بيان الراجحي

ألم وأمل

سالمة املرضى 
حتى

عام ٢٠٣٠
د.هند الشومر

وصيانة هذا الدستور.
ولألسف الشديد فإن بعض حراس الدستور خذلوا الشعب، ودمروا 
كل ما بناه رجال الكويت الســابقون املخلصون، خانوا أمانتهم ولهثوا 
وراء مصاحلهم ومكاسبهم الشــخصية الرخيصة وأصبح مبدأ صيانة 
الدســتور واحملافظة عليه آخر همهم، حاربوا الشعب وقيدوا احلريات، 
شــرعوا كل ما من شــأنه تكميم األفواه لتقييد املواطن ومنعوا حرية 
إبداء الرأي، وتغاضوا عن دورهم الرقابي على احلكومة، وانساقوا وراء 
مصاحلهم الشخصية الرخيصة، مشــوهني أجمل صور الدميوقراطية 
الكويتية والتي كانت املنطقة والعالم يشــيرون إليها بالبنان ويشيدون 

بتجربة الكويت الرائدة فيها.

ونحن نحتفل بذكرى مرور قرن على تأســيس أول دستور كويتي 
يولد في الوطن العربي، نســتذكر أولئك الرجال األوفياء الذين سخروا 
وقتهم وجهدهم وضحوا بالغالي والنفيس لوضع قواعد ولبنات دستور 
الكرامة للدميوقراطية الكويتية، الدميوقراطية التي كانت ومازالت تسري 
في عروق الشــعب الكويتي األصيل بالفطرة، فمنذ تأسيس الكويت في 
منتصف القرن الثامن عشر، وبأبسط صور الدميوقراطية اتفق الكويتيون 
والتقت إرادتهم على اختيارأســرة آل صباح الكرمية حكاما لها ونصبوا 
الشيخ صباح األول ليكون أول حاكم للبالد، مت ذلك بقناعتهم دون ضغوط 

أو تدخالت من دول خارجية عظمى كانت أو صغرى.
وفي عام ١٩٢١ صدر دستور الكويت األول وهو أول دستور مكتوب 
في الكويت، ويحتوي على ٥ مواد فقط، وتطبيقا لهذا الدستور مت إنشاء 
مجلس استشاري في العام نفسه، وفي عام ١٩٣٨ صدر الدستور الثاني عن 
املجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه، وأعضاء املجلس التشريعي 
منتخبون وعددهم ١٥عضوا، ويعد أكثر شموال من الدستورالذي سبقه.
وفي عام ١٩٦١ أصدراألمير الراحل الشــيخ عبداهللا السالم الدستور 
الثالث لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم االنتهاء من الدستور الدائم، 
ومت العمل بهذا الدســتور ملدة عام واحد فقط حتى صدر آخر دســتور 

للكويت في ١١ نوفمبر ١٩٦٢.
إن الدســتور الكويتي هو كرامة الشعب، وهو عصب الدميوقراطية 
التي ضحى من أجلها رجال الكويت املخلصون، وهو خارطة الطريق التي 
تقود الكويتيني إلى ســلم الرقي إلى مصاف األمم املتحضرة، وأعضاء 
مجلس األمة هم احلــراس الذين ينتخبهم الشــعب ويفوضهم حلفظ 

لهذه األسباب ولســوء أداء بعض النواب قاطع الكثير من الكويتيني 
مجلس الصوت الواحد لعــدم قناعتهم باملبدأ، وإن كنت أتفق معهم في 
بعض وجهات نظرهم، ولكن مقاطعة االنتخابات تعتبر خطأ جسيما يفتح 
املجال ملزيد من الفرص لوصول النماذج ســيئة الذكر إلى قاعة عبداهللا 
الســالم، وسنرى فوز املزيد من املترشحني الذين اعتادوا على أن يذلوا 
أنفســهم ويتوســلوا لناخبيهم أن يعطوهم أصواتهم، وكأنهم يقاتلون 
للوصول ملفاتيح الكنز املنتظر على الكرســي األخضر، وآخرين يعدون 
ناخبيهم بتحقيق مطالبهم وبالتعيينات غير الشــرعية بالواسطة لتبادل 

املصالح مع الوزراء ودعمهم عن الضرورة.
إن ما تواجهه الكويت احلبيبة من مصائب تنهال عليها من كل حدب 
وصوب، وما تواجهه من قضايا فســاد، خاصة أن كل املؤشــرات تنبئ 
باملزيد منها قادم ال محالة، لذا يصبح لزاما علينا أن نســتفيق من هذا 
الســبات العميق، وبعيدا عن الطائفية والقبليــة والتي تقودنا دائما إلى 
طرق مسدودة، دعونا نتعظ وندعم انتخاب املستحقني من أبناء الكويت 
املخلصني أصحاب اخلبرة لنمنع وصول هؤالء الفاسدين، ويجب أال نيأس 
فقد ال نحصل على كل مطالبنا في املجلس القادم، ولكن إذا اســتمرت 
عزميتنا بهذا النهج فسننجح إن شاء اهللا، ونعيد أمجاد البرملانيني األبطال 
السابقني الذين حاربوا الفساد وأوفوا بقسمهم، فسطر الشعب أسماءهم 
بحروف من الذهب في الئحة شرف أعضاء مجلس األمة املخلصني والذين 

ستبقى ذكراهم خالدة ولن ينساهم الشعب أبدا.
شــاركوا وال تخذلوا الكويت، ال تقاطعوا االنتخابات وحاربوا هؤالء 

املفسدين واختاروا القوي األمني، فالكويت أمانة في أعناقنا.

دقت الساعة

هل نقاطع 
االنتخابات؟

almesbah@gmail.comالعقيد ركن متقاعد عبداهللا املسباح

وابتعد عنه، ألنــه لن ينفعك ال 
في الدنيا وال في اآلخرة.

أرجوحة املستشارين!
عجبي من املستشار حسب 
الطلب، يجلس في بيته وينتظر 
االتصال ليقدم االستشارة، وهو 
الــدور احلقيقي  ما يتنافى مع 
واملطلوب من املستشار الوزاري، 
فمن املفترض أن يكون املستشار 
هــو املبادر، وأن يكــون دوره 
أوال في عمل الدراسات لتحليل 
األوضاع وحتديد االجتاهات، ومن 
ثم تقدمي اخلطط االستراتيجية 
محددة األهــداف والقادرة على 
حتقيق تطلعــات الدولة وأحالم 
املواطن، وبعدها تأتي مرحلة تقييم 
النتائج وتصحيح املسار والقدرة 
على تقدمي احللول املبتكرة حلل 
األزمات وجتاوز الصعوبات التي 
تواجهها القيادات العليا، ومعاونتهم 
ألخذ الرأي الســديد والصائب، 
وكفانا تهاونا وتضييعا واستهتارا 
ملوارد الدولــة وحقوق األجيال 

القادمة.

الكاملة مع احملافظة على حقوق 
املرضى في اخلصوصية وسرية 
املعلومــات. وإن كانت منظمة 
العاملية تــدق ناقوس  الصحة 
اخلطر وتعلن أرقاما عن احلوادث 
التي تعرض لها املرضى وأثرت 
على سالمتهم على مستوى العالم 
فهذا يحثنا على إجراء الدراسات 
وأن تكون برامجنا مبنية على 
شفافية ومهنية ومصداقية حتى 
نستطيع مواكبة اخلطط العاملية 
حتى عام ٢٠٣٠، حيث إن سالمة 
املرضى تعد أحد حقوقهم ضمن 

حقوق اإلنسان.
وفي كل تخصص وكل مرفق 
صحي يوجد العديد من التحديات 
التي حتتاج إلى جتاوزها بحزم 
وجدية، حيث عــدم مواجهتها 
باجلدية املطلوبة فإن احلوادث 
ستتكرر وتزداد األعباء املترتبة 
عليها وتهــدر حقوق املرضى 

بسبب اإلهمال والتراخي.

التي آذت مرتادي الطرق بألوانها 
البهية وأحجامهــا الكبيرة التي 
أخفت واجهات احملالت واملنازل 

واإلرشادات املرورية أيضا.
عزيزي القارئ، أمتنى أن تغتنم 
الفرص العظيمة، وحتاول أن تزيد 
رصيد حسناتك بفعل اخلير، وأن 
تكون مســتعدا لإلقالع عن هذا 
العالم فــي أي حلظة، واعلم أن 
من يريد لك اخلير، سيشــجعك 
وينصحك أو على األقل ال يعتب 
عليك دون أن يســمع منك، أما 
حاســدك واحلاقد عليك فاتركه 

املنظمة مبناســبة اليوم العاملي 
لسالمة املرضى فإنه ال بد لتحقيق 
أهداف أي خطــة أن يلتزم بها 
اجلميع ومن جميع املستويات 
مع ضرورة حســن اختيار من 
يتحمل مسؤولية تنفيذها وفقا 
لبرامج زمنية واضحة للمحاسبة 
الحقا. وانه يجب عدم التهاون 
بســالمة املرضــى وأن تكون 
أولوية للجميع واتباع الشفافية 

اهللا يكتب له الهداية، فيكون لك 
الدنيا، وتكسب أجره  ممتنا في 

الذي ينفعك في اآلخرة.
اللوحات  عجبي من أصحاب 
«الشــوارعية»، عفوا على هذه 
الكلمة، ألنني لم أجد في قواميس 
جميع اللغات معنى لتلك اإلعالنات 
املناسبات وغير  التي تزداد في 
املناســبات، يا جماعــة ما هكذا 
يذكركم الناس، وتكون ألسنتهم 
رطبة بذكر أسمائكم، فابحثوا عن 
شيء آخر ينفع الناس وينفعكم، 
بدال من أســلوب لوحاتكم هذه 

األماكن األخرى باملستشفيات 
التغذية  أكانت خدمات  ســواء 
أو اخلدمــات الفندقية وتوفير 
املطهرات واحلرص على تعقيم 
الوعي واإلنذار  األدوات ونشر 
املبكر عن أي حاالت عدوى جديدة 

قد تهدد سالمة املرضى.
وعندما اطلعــت على خطة 
العاملية لسالمة املرضى  العمل 
٢٠٢١ - ٢٠٣٠ املنشورة على موقع 

عجبي ممــن يجاهر بأفعاله 
الشائنة ويتفاخر بها أيضا، علما 
بأن الشفيع ژ قال «إذا ابتليتم 
يا سيدي  باملعاصي فاستتروا»، 
استر على نفســك، إن كنت ال 
تريد أحدا أن ينصحك، أو يذكرك 

بحساب اهللا وعقابه.
أيها املؤمن إن أفضل األصدقاء 
من صدقك، وليس من صادقك، 
فقد أكون أنــا أو من يحاول أن 
يعدل من اعوجاجك أفضل وأنفع 
لك من أقرب املقربني لديك، فال 
تنهرنا بل استمع إلينا وخاطبنا 
بلطف، فنحــن نذكرك ونحاول 
أن ننفعك بنصيحتنا ليس حبا 
لك بل مخافة من اهللا ســبحانه 
وتعالى، ألننا محاسبون مبا تعمل 
أنت أيضا، وليس مبا نعمله نحن 
فقط. مثال عزيزي القارئ لو كان 
لديك صديق يفعل ما حرمه اهللا وال 
يصوم وال يصلي، وراش ومرتش، 
ومزور وسارق، ويأخذ عمولة حتى 
لو ١٠٪، فالواجب عليك أن تنصحه 
وتذكــره بعقاب اهللا وحســابه، 
وحتــاول معه مرة إثر مرة، لعل 

جذبني ما نُشــر على موقع 
منظمة الصحة العاملية حتديد يوم 
١٧ سبتمبر من كل عام ليكون 
يوما عامليا لسالمة املرضى تنفيذا 
املنظمة باجتماع  اتخذته  لقرار 
جمعية الصحة العاملية في شهر 

مايو ٢٠١٩.
وبهذه املناســبة، فقد عادت 
التي  األيــام  إلى  الذاكــرة  بي 
حتملت فيها مسؤولية مراقبة 
منع العدوى في املستشــفيات 
والذي كان يشــكل أهمية ليس 
على مســتوى وزارة الصحة 
فقط بل على مســتوى منظمة 
الصحــة العاملية ودول مجلس 
التعاون اخلليجي. فقد كنت أنا 
وزمالئــي وزميالتي نعمل بال 
كلل أو ملل حلماية املرضى من 
العدوى باملستشفيات  مخاطر 
العمليات  أكان في غرف  سواء 
أو العنايــة املركزة أو األجنحة 
أو أقســام اخلدج. وكذلك في 

األمة وأصحاب الشأن أن يعيدوا 
النظر في القوانني وان يتم إلغاء 
قوانني املرئي واملسموع واإلعالم 
اإللكتروني واجلرائم اإللكترونية 
القانون  بالقضاء وفق  واالكتفاء 
املدني في حال كانت هناك إساءة 
لشخص ما، دون وجود عقوبات 
بالســجن واحلبس فال يصلح 
الفساد إال بالنهي عنه، وال يصلح 
قوم إال بالنصيحة وال خير في قوم 
ال يحبون النصح وال الناصحني.

فال جتعلوا من ليس له ضمير 
وال خوف من اهللا، يأتي ما حرم اهللا 
من أفعال وكالم والسوء ويهيب 
الناس ان تكلموا عنه ونصحوه 
وانتقدوه بأن يرفع عليهم قضية.
أســأل اهللا أن يصلح أحوالنا 
إلى  وأحوال املســلمني ويهدينا 

الصراط املستقيم.

يشجعون هؤالء الناس على هذا 
الفعل.

إلى هذه  فهل اصبحت حالنا 
الدرجة بســبب قانون اجلرائم 
اإللكترونيــة؟ فكثير من الناس 
ظلموا وقهروا بسبب هذا القانون.
النــواب ومجلس  أمتنى من 

ويتربح من وراء هذا الشيء..
هذا قليل مما ذكرت.. وصل 
بنا احلــال أن نتهم على النيات، 
واجلميع يعلــم ان الكثير منهم 
الناس لكي يرفع عليهم  يستفز 
قضايا ويتربح من ورائهم واالدهى 
ان يوجد بعــض احملامني ممن 

قال عبداحلســني عبدالرضا 
رحمه اهللا في لقاء مع يوســف 
اجلاسم إنه عمل مسرحية اسمها 
فرحة امة في سنة ١٩٨٥ وحضرها 
قادة مجلس التعاون وبعد مرور 
اكثر من ٣٥ سنة، شاب من الكويت 
عمره ٢٥ ســنة، رأى العمل في 
التلفاز وذهب للنيابة يشتكي بأني 
قصدت جده! ولألسف أخذوا كالم 
هذا الشاب ومت استدعائي للنيابة 

ليحققوا معي.
الكويتيني  الكتّاب  يقول احد 
املعروفني إن شخصاً اشتكى عليه 
عندما ذهب خلفه وســأل عنه، 
يقولون هذا الشــخص الشاكي 
كل يومني يأتي يشتكي، يتصفح 
كل يوم اجلريــدة ويبحث عن 
الزلة واألخطاء وكل ما يستطيع 
ان يشــتكي من خالله، يشتكي 
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يقول آينشتاين: «من السذاجة القيام 
بنفس الفعل وتوقع نتائج مختلفة».

وهــذا يقودنا إلى ما نحن عليه اآلن، 
ومع وصول املشهد السياسي املثير إلى 
أمتاره األخيرة، وقرب انتهاء العمر الطبيعي 

للبرملان ألول مرة بعد ٢١ عاما.
الســذاجة أن نكرر اختياراتنا  فمن 
ونتوقع تغير املخرجات أو نتائج مختلفة. 
مخرجاتنــا القائمة على نفــس معايير 
االختيار وإن تغيرت الوجوه واألســماء 
تؤدي بنا إلى نفس النتائج، بل إن نظامنا 
احلالي واملتواتر منذ سنوات لن يقودنا 

إال لنفس النتائج كذلك.
واألصل هــو إيصال نواب يضعون 
الوطن ومصاحله أولى أولوياتهم ويسعون 
لتعديل النظــام االنتخابي للوصول إلى 
برملان حقيقي يحقق نتائج تنهض بهذا 

الوطن.
وعلينا أن نكون على يقني بأننا «نحن 
التغيير»، فاالنطالقة لرسم مشهد جديد 
تبدأ من خالل اختياراتنا، وهي أولى مراحل 
اإلصالح، فلن تتغير مخرجاتنا ولن تتغير 
نتائجنــا ما لم نتحرك ونغير اختياراتنا 
القائمة على املعتقدات البالية (ولد عمي، 
طائفتي او قبيلتي)، بل ســنعيد ونكرر 
ونعيش بنفس الدوامة التي نحن فيها اليوم.

في اخلتام، هي دعوة صادقة من القلب 
أن نحسن االختيار لتتحسن حياتنا بإذن 

اهللا، فكما نكون يولى علينا.


