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د.هند الشومر

الدنيــا بها من الصور الكثيــر الكثير، وبني هذه 
الصور جتد احلالكة السواد والبيضاء، والناس كذلك، 
فمنهم من يحمل بني حناياه قلبا أبيض ومنهم العكس، 
وبني هذه الصور الكثيرة عليك أن تختار بترٍو وحكمة 
الصورة التي تالئمك، وحي هال باألجواد من الناس، 
فال شك أن معرفتهم غنيمة ومكسب وسند وذخر لك 
عند احلاجة، فال غنى للناس عن الناس، ومعرفة هذه 
الفئة الصاحلة من الناس يعود عليك باخلير والفائدة 
فهذه العينــة الصاحلة من الناس وهم األجواد إن لم 
يفعلوا اخلير، فلن يأتيك منهم شرا، وهم موجودون 
حتى يرث اهللا األرض ومــن عليها، وعلى الضد من 
ذلك فمعرفة األنذال خسارة فادحة وغنب وهضيمة، 
وسيلوم املرء نفسه لوما شديدا على مصاحبته للنذل، 
ألنه سرعان ما ينقلب عليك وتصلك األذية منه، فإياك 
وهذا الصنف من الناس، الذين ال يثمر فيهم معروفا، 
وليتك تسلم على ذلك منهم، ولكنهم يجازونك على 
إحسانك بجحود ورمبا طالك األذى منهم، فكان هذا 
جزاءك على صحبتك لهم، والشواهد على ذلك كثيرة 

مثل مجير أم عامر الذي قال فيه الشاعر:
ومن يفعل املعروف في غير أهله

يالقي الذي القى مجير أم عامر
وقول اآلخر:

جزانــي جزاه اهللا شــر جزائه
جزاء ســنمار وما كان ذا ذنب
وبني النذالة واللئامــة رابط قوي، فديدنهما أذية 
الناس، والسعي في اإلفساد، على عكس األجواد الذين 
ال ترى منهم إال اخلير، والعاقل الرزين الكيس يعرف 
النذل من اجلواد فسيماهم في وجوههم، ومن البالء 
حاجة املرء إلى اللئيم، وإذا ارتفع شأن النذل قل على 
الدنيا السالم، وقد تفنن الشعراء في تعرية أخالق النذل 

وكشفه على حقيقته، فهذا البستي يقول:
النبات الرجــال كنــذل  فنذل 
للحطــب وال  للثمــار  فــال 

وكذلك قارن بني األجواد واألنذال شــاعر نبطي 
وهو محمد املهادي فقال شــعرا سائرا ما زال الناس 
يرددونه كلما مروا بهذه التجربة املريرة حيث يقول:

األجواد وإن قاربتهم ما متلهم
واألنذال وإن قاربتهم عفت ما بها

األجواد إن قالوا حديث وفوا به
واألنذال منطوق احلكايا كذابها

األجواد مثل العد من ورده ارتوى
واألنذال ال تسقي وال ينسقى بها
من هنا أقول إن معرفــة األجواد غنيمة ومعرفة 
األنذال هضيمة، وقد مررنــا بهذه التجارب قبل أن 
حتنكنا احلياة، وما أجمل القلوب البيضاء التي تنبض 
باخلير. ونتمنى أن يعجل املولى عز وجل ألصحاب 

القلوب السوداء جزاءهم في الدنيا واآلخرة.
والبد أن نعرف أن النذالــة ال جتتمع والرجولة، 
فكفانا اهللا شــر األنذال وعجل بعقوبتهم وأكثر فينا 

األجواد، ودمتم ساملني.

كانت دولة لبنان قبلة السياحة للمواطنني اخلليجيني 
والعــرب إال أنها غدت اليوم فــي حالة يرثى لها، ال 
حكومــة وال أمن وال اقتصاد.. ومما يؤســف له أن 
يكون املتسبب لكل ما يحدث في لبنان هم لبنانيون 
حكوميون، أحزاب ليس لها أي والء للبنان وللشعب 
اللبناني، وكان تشكيل حكومة برئاسة احلريري آخر 
محاولة إلنقاذ لبنان من الدمار إال أن ميشــال عون 
رئيس الدولة الذي كان قد كلف احلريري بتشــكيل 
حكومة إنقاذ اعترض على التشكيلة احلكومية بسبب 
اعتراضه على أعضاء احلكومة الذين اختارهم الرئيس 
ســعد احلريري.. وكان اعتراضه على كل األعضاء 
املرشحني حلكومة اإلنقاذ، الرئيس اللبناني ال يهمه 
إنقاذ لبنــان بقدر ما بقاء باســيل زوج ابنته، لكن 
احلريري رفض قبوله في احلكومة ملاضيه الســيئ 
واملفاسد التي مارســها خالل الفترة السابقة وكان 
دائما يشترط أن  تقدم املساعدات للبنان نقدا وتسلم 
له باليد، وكان يشترط على الكويت التي أعلنت عن 
املساهمة في إعادة بناء ميناء بيروت، إال أنها متسكت 
مبوقفها وهو أن تقوم بإعادة بناء ميناء بيروت لكن 

باسيل متسك مبوقفه.
لقد تدمر كل شــيء في لبنان، الليرة إلى الهاوية 
واالقتصــاد اللبناني متوقف واألوضاع االجتماعية 
متردية بسبب سوء اخلدمات الكهربائية واملائية.. وكما 
نتابع األوضاع في لبنان تتجه للتدمير الكامل، فماذا 
يقرر الرئيس عون، هل ينتظر حتى تتدخل القوات 
األجنبية في إنقاذ الشعب اللبناني؟ لقد عجز الرئيس 
عون عن منع تدخل إيران في الشؤون اللبنانية عن 
طريق حزب اهللا وقائده حسن نصر اهللا الذي يجاهر 
بعمالته إليران، وكذلك يعجز الرئيس عون عن منع 

التدخل السوري في لبنان.
أين هم زعمــاء لبنان الذيــن يتحكمون برقاب 
اللبنانيني؟ ومما يؤســف لــه أن يقف كل حزب في 
موقعه للدفاع عن حزبه وأتباعه.. ليس هناك من يدافع 
عن لبنان وحرية الشــعب اللبناني وال أن يساهموا 

في إنقاذ لبنان.
لقد امتنع اخلليجيون عن التوجه إلى لبنان كعادتهم 
لالستمتاع بالسياحة اللبنانية.. كانت لبنان تزهو بجمال 
طبيعتها وجبالها وتنعش ببحرها، هكذا كانت لبنان، 
فلماذا يحاول زعماء لبنان تدمير ما تبقى في لبنان، 
ما دور هذه األحزاب، أليست هذه أحزاب وطنية تغار 

على سمعة وأمن لبنان؟!
يا زعماء لبنــان، كفاكم خالفا فيما بينكم، والبد 
أن تلتقوا وبنفوس صافية إليجاد احللول اإليجابية 
إلنقاذ لبنان، كفاكم عبثا بلبنان اجلميلة، هناك الكثير 
من املثقفني اللبنانيني املنتشرين في أرجاء املعمورة، 
آن األوان ألن متنعوا انهيار لبنان، وجاء دوركم ألن 
تباشــروا في بناء لبنان وإعادة البسمة على شفاه 
اللبنانيني، وإعادة األخضر جلبال لبنان وإعادة الصفاء 

لبحرها.
حكمة صينية: «ليس من أغراك بالعسل حبيبا، بل 

من نصحك بالصدق عزيزا».
واهللا املوفق.

أكثــر مــن عام،  منــذ 
وبالتحديــد بعد اإلعالن عن 
جائحة كورونا املستجد فإننا 
اطلعنا على الكثير مما أصاب 
األنظمة الصحية في مختلف 
دول العالــم وكأنهــا كانت 
إلى  الهشاشة  أنظمة شديدة 
أن أعلنت بعضها عن انهيارها 
أو احتمائهــا  أو تصدعهــا 
خلف إجراءات احلظر ولكن 
الواقع فإن هذه األنظمة  في 
الصحية قد انكشفت وظهرت 
عيوبها، ســواء مــن ناحية 
التمويل أو غياب السياسات 
أو غياب  اإلدارات  أو تصدع 
للطوارئ. وقد  االستعدادات 
إلى اســتقاالت  أدت األزمة 
بعض وزراء الصحة وتعرض 
انتقادات  إلى  الكثيرين منهم 
غير مسبوقة على أوسع نطاق 
واحملاســبة عن أخطاء إدارة 

األزمة بدول كثيرة.
ولم جتد العديد من األنظمة 
ســوى حجة واحــدة وهي 
املجتمع بعدم االمتثال  اتهام 
لإلجــراءات االحترازيــة أو 
اجلهل بها إذ لم نســمع عن 
قيام أي نظام صحي بأي دولة 
بتقييم ذاتي مستقل ومهني 
ومحايد الستخالص الدروس 
املستفادة من األزمة لتكون 
رصيد قوة تتمكن معه من عدم 
تكرار األخطاء وحتويل عوامل 
الضعف إلى عوامل جناح في 

املرات القادمة.
ومهما كانت االجتماعات 
الدولية والتحقيقات حول منشأ 
كورونا ومهما كانت املنافسة 
بشــأن التطعيم، فإن األزمة 
يجب أال متر دون االستفادة 
من دروسها الصعبة بشفافية 
كاملة وموضوعية حتى يتوقف 
أنني األنظمــة الصحية وال 
يتحول إلــى نحيب على من 
فقدوا وعلى عدم كفاءة إدارات 
ونظم صحيــة، فقد أظهرت 
األزمة عورات وسلبيات النظم 
الصحية على كل املستويات، 
ولألسف الشديد فقد أصبحت 
احلاجة ملحة إلعادة تعريف 
النظم الصحية واألمن الصحي 

بال مجامالت.
وهنــاك أنظمــة صحية 
تشكو اآلن من توقف الكثير 
من البرامج بسبب االنشغال 
بالتصــدي لكورونا، وهناك 
أنظمة تشــكو مــن ضعف 
التمويل وبعضها أيضا تشكو 
من ضعف إمكانيات الطوارئ، 
بينما معظــم األنظمة حتمل 
املجتمع مســؤولية االمتثال 
للقيود واإلجراءات االحترازية 
مهما كانت األعباء االقتصادية 
بتوقف احلياة اليومية وعجلة 
االقتصاد والتنمية، وهناك من 
يخلط بني األداء السياســي 
والتصدي للجائحة والتي يجب 
معاملتها بدون تدخل سياسي. 
ومن حق املعنيني باحلق في 
الصحة كأحد حقوق اإلنسان 
األساسية أن يطمئنوا لوجود 
أنظمة صحية ذات كفاءة عالية 
تصون احلق في الصحة في 
جميع األوقات مبا فيها أوقات 

الطوارئ.

كلمات ال تنسى

معرفة 
األجواد 

غنيمة
مشعل السعيد

املوقف السياسي

لبنان
إلى 

الهاوية
عبداحملسن احلسيني

بعد الفاصلة

٢٠ عامًا
في غرفة بسبب 

«شهوة» خبر!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

دعوة للتفكير

وين األمن 
واألمان؟

@SaqerGصقر الغيالني

وآخــر تلك األخبار هو تدشــني 
أكبر محطة اســتيراد للغاز الطبيعي 
في الشرق األوسط، وهو أكبر مرفق 
على مستوى العالم من حيث السعة 
التخزينية، والذي سيوفر ما يقارب 

مليار دينار سنويا في إنتاج الطاقة.
جميع تلك األخبار اإليجابية كانت 

خالل األسبوعني املاضيني فقط!
ذكرت هذه األخبار في هذا املقال 
إليصال رسالة مهمة وواضحة، وهي 
علــى الرغم من أننا ال ننكر أن هناك 
إخفاقات، وتراجع على جميع األصعدة، 
وسوء في اإلدارة والبيروقراطية في 
كثير من مؤسساتنا، ولكن علينا أن 
نكون منصفني وال نقسوا على هذا 
الوطن وأبنائه، فهناك من املخلصني 
الذين يعملون ويجتهدون ليال ونهارا 
من أجل الكويــت ورفعتها، علينا أن 
نشجعهم ونصفق لإلجناز ونشجعه 
ونكبره حتى يكبر ويستمر، وأن ننتقد 
األخطــاء من أجل تقوميها ال تخوين 
املخلصــني واملجتهدين من أبناء هذا 

الوطن.
علينا أن نكون منصفني وعقالنيني 
الذباب هــو من يحكمنا  وأال جنعل 

ويتحكم بنا!

الضحايا لتلك األخبار غير الصحيحة 
كما هو حال «حبيس الـ ٢٠ عاما».

يا قوم.. البد أن نكون أشد حرصا 
كي ال نندم، وال نكون املخاطبني في 
اآلية القرآنية (٦) الواردة في ســورة 
احلجرات بقوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني).
يا قوم.. هناك حتقيقات وحتريات 
وجمع األقوال والشــهود واملواجهة 
وتقاريــر األدلة اجلنائيــة، وغيرها 
التي تسهم في إظهار  من اإلجراءات 
احلقيقــة وحتقيق العدالة، فال يجوز 
إطالق األحــكام قبل التمعن والتيقن 

والتأكد كي ال نقع في الظلم.
يا قوم.. اركــدوا بارك اهللا فيكم، 
وال ترتكبون جرمية أخالقية من خالل 
تداول أخبار ومقاطع اجلرائم واألخبار 
األمنيــة، فمن يعاني من آثارها يتألم 

وال يتكلم.
فرفقاً بأنفسنا.. منا!

الكويتي كثالث أكبر صندوق سيادي 
على مستوى العالم بل ومت التشكيك 
في اخلبر، وال خبر تسجيل مؤسسة 
التأمينــات االجتماعيــة أفضل أداء 
استثماري في تاريخ املؤسسة، وبنمو 

٢٠٪ وعائد استثماري ١٦٫٥٪.
وهناك من تناسى عمدا أو سهوا 
خبر حصول وزارة األشغال على جائزة 
أفضل مشروع في مجال املياه ومعاجلة 
مياه الصرف الصحي لعام ٢٠٢٠ على 
مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
عن مشروع محطة أم الهيمان، والذي 
ســبق أن حقق جائزة أفضل صفقة 

شراكة بني القطاعني اخلاص والعام.

يا قوم.. عشرات األخبار األمنية 
التي تتــداول كل يوم دون أن يدرك 
لتداولها على  السلبية  اآلثار  املجتمع 
الضحايا وذويهــم، بخالف األحكام 

االستباقية.
اليوم لدينــا آالف من نوعية ذلك 
الصحافي الذي لم يتحَر الدقة واستعجل 
نشر اخلبر، وأعني بذلك كل من يتناقل 
تلك األخبار دون التأكد من مضمونها.

وبالتأكيد سيكون لدينا أيضا آالف 

الذبــاب احمللي  ولكــن وضــع 
بصمتــه عندما تهكم علــى الكويت 
بربط اخلبرين الســابقني بالساملون 
والروبيان في البطاقة التموينية خللط 
األوراق وتســفيه الكويت، علما بأن 
إضافة الساملون النرويجي والروبيان 
التموينية هو  البطاقة  بالقسماط في 
خبر إيجابي في حد ذاته، إال أن هناك 
من تناسى عمدا أو سهوا ربط األخبار 
اخلليجية بخبر اختيار شركة بوينج 
الكويت كمقر لها في الشرق األوسط 
لتكون جهة تدريب وتأهيل للشباب.

وهناك من تناسى عمدا أو سهوا 
خبر صعــود الصندوق الســيادي 

تدمير حياة إنسان.
تذكرت قصة ذلــك االبن حبيس 
الـ ٢٠ عاما، بعد ظهور نتيجة تقرير 
األدلة اجلنائية عن وفاة طبيعية لعامل 
توصيل الطلبات والذي اتهم أحدهم في 
قتله، ولكن جاءت نتائج التشريح على 
عكس األحكام التي أطلقها مستخدمو 

التواصل االجتماعي.
فما أثر تداول ذلك اخلبر على املتهم 

وعائلته وأصدقائه وحتى جيرانه؟!

عندمــا ترتدي ثوبا أبيض، ناصع 
البياض إال من نقطة سوداء صغيرة، 
فإن الذبابة تتجه الى تلك النقطة حتديدا 

وتترك باقي الثوب.
وهذا هو حالنا مع شديد األسف، 

كيف ذلك؟
املاضيني مررنا  خالل األسبوعني 
مبجموعة من األخبار اإليجابية، أولها 
على الصعيد اخلليجي عندما أعلنت 
شركة «آبل» عن اختيار مدينة الرياض 
في اململكة العربية الســعودية مقرا 
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كأول فرع لها في الشرق األوسط.
ثم جاء تصريح نائب رئيس الدولة 
في اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وحاكم دبي ســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم ليعلن عن إطالق 
برنامج وطنــي للمبرمجني بالتعاون 
مع جوجل وميكروسوفت وأمازون 
ومجموعة من الشركات العاملية والتي 
تهدف إلى تدريب واستقطاب ١٠٠ ألف 
مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى 

خالل ٥ أعوام.
مت تداول هذين اخلبرين بشــكل 
موســع في اخلليج عموما والكويت 

خصوصا.

في إحدى الســنوات، قرأت خبرا 
في إحدى الصحف اخلمس التي كانت 
التسعينيات، وكان  تصدر في حقبة 
اخلبر عن تســبب ابن في قتل والده 
بعد أن دفعه ما نتج عنه سقوط األب 

ثم توفي (كما جاء في الصحيفة).
وبعــد أن مت تناقل اخلبر آن ذاك 
الصاعقة عندما  بشكل واسع، ولكن 
تبني بعد التحقيق، أن سبب وفاة األب 
لم يكن بسبب سقوطه جراء دفع االبن 

له، بل بسبب سكتة قلبية.
ذلــك االبن عاش أزمــة عصبية، 
وانطوى على نفسه في غرفته وهجر 
أسرته وقاطع أصدقاءه وترك دراسته 
اجلامعية، وبقي في غرفته ألكثر من 
٢٠ عاما بسبب األثر النفسي والعكسي 
خلبر غير صحيح، الذي أظهره أمام 
أســرته وأصدقائه وجيرانه وزمالئه 

واملجتمع ككل بأنه قتل والده!
آفة شهوة السبق الصحافي كانت 
طاغية، فلم يتحر ذلك الصحافي الدقة 
في مضمون اخلبــر وكانت نتيجته 

عند احلديث عن أي انتقاد عام في الدولة، غالبا ما يتم ترديد عبارة 
«على األقل عايشني بأمان» داللة على ما تنعم به البالد من أمن وأمان. 
ويعد األمن من أهم األوليات لدى اإلنســان، وبانعدامه تصبح هناك 
فوضى ويضطر اإلنسان إلى التخلي عن احترام القوانني ويستعيض 
بوسائل مختلفة حلماية نفسه، فال قيمة لألوليات األخرى إن لم تكن 

تأمن على نفسك أو أسرتك من اخلطر.
تزايدت جرائم العنف والقتل في األيام األخيرة بشــكل ملحوظ 
إلى درجة أصبح اجلميع يتحاشى االحتكاك بالبشر بسبب احتمالية 
وجود مختل عقليا أو مدمنا للمخدرات طليق في الشوارع وينتظر 
أي فرصة لكي يظهر جنونه. ولكن ذلك ال يعني أن نربط تلك اجلرائم 
باألمراض العقليــة وإدمان املخدرات فقط، بل هناك تراكمات ثقافية 
متعددة في املجتمع أدت إلى جرائم عنف مختلفة ضد املرأة واملقيمني 
واملوظفني من أطباء وغيرهم وصوال إلى الشرطة ما يبني أن الظاهرة 

في ازدياد وبعنف أكبر.
يطالب اجلميع بتنفيذ العقوبات ألنهم يريدون أن يشعروا باألمان 

وحتقيق العدالة باملجتمع، إال أن العقوبات الصارمة ليست كافية لردع 
هذه اجلرائــم، والواليات املتحدة األميركية خير مثال ألنها معروفة 
بعقوباتهــا الصارمة إال أنها لم تســتطع أن حتد من اجلرمية، وذلك 

ألن مضاعفــة العقوبة ال تعني تقليلها واحلد منها، حيث إن التركيز 
على العقوبات جانب من واحد من املسألة، ويجب معرفة أسباب هذه 
الظواهر ومعاجلتها، ويتم ذلك عن طريق وضع مختصني من علوم 
مختلفة لدراسة املوضوع بشــمولية أكبر وإصدار قرارات وتوعية 

حتد من هذا االنفالت.
ولألسف، عند حدوث هذه اجلرائم تكتفي وزارة الداخلية بتصريح 
مكتوب ضمن وسائل التواصل االجتماعي عن القبض على مرتكب 
اجلرمية بســرعة قياســية، بينما في الدول األخــرى نرى مؤمترا 
صحافيا يظهر فيه مســؤول كبير ويتحــدث عن تفاصيل اجلرمية 

ويطمئن اجلمهور أيضا.
انتقلت هــذه اجلرائم املتعددة من حاالت فردية إلى أن أصبحت 
ظاهــرة ملحوظة، ويجب إبداء االهتمام بحلها مع طمأنة مســتمرة 
للشعب بدال من هذا االنعزال عن التواصل مع اجلمهور وعدم وجود 
مبادرة لدراســة وحل هذه املشكلة من جذورها التي يبدو أنها تكبر 

يوما بعد يوم.

والتنسيق املسبقني والتطوير وتقدمي اخلطط التربوية املتعددة، 
وحرصت تلك املدارس على مبدأ الشفافية بني الطالب والطالبات 
وأولياء األمور واملدرسة، فكيف ال نصفق لهذا الرضا الذي حازته 
تلك اإلدارات، وكان في األصل بإشادات محلية تربوية وتعليمية عبر 

«الزين يفرض نفسه».. من العبارات التي نستعملها في الدارج 
الكويتي واخلليجي، عندما نرى التميز ونلمس اجلمال واألناقة 
واإلبداع في العمل املخلص، سواء كان لشخص ملؤسسة أو غير 

ذلك مما نعيشه في حياتنا اليومية.
وفي مقال ســابق كنت قد رصدت بعض ما قامت به إدارات 
املدارس في الكويت خالل اختبــارات الثانوية العامة هذا العام، 
ولكن بالفعل لم يرق للكثيرين أنني أثنيت في املقال وحتدثت عن 
التميز بأداء تلك اإلدارات والتزامها بالتعليمات التربوية والتعليمية 

والصحية والتعاون على قدم وساق مع اجلهات املعنية.
إال أن قناعاتي تبني أن الزين يفرض نفســه دائما، وإذا كانت 
هناك إشادات بعمل إدارات بعض املدارس، وذلك ألننا ملسناه من 
خالل التنسيق واملتابعة ورأي الطالب والطالبات وأولياء األمور 
أيضا، سواء كان هذا الرأي قد وصلني من األهل أو اجليران أو 
األصدقاء، فاملغالطات التي حتدث أن البعض يعتبرك تتكلم للتكسب 

الشعبي اإلعالمي وليس للمصلحة الوطنية.
بالفعل، تلك املدارس حرصت على أن تكون منوذجا في الترتيب 

التكرمي املباشر، ونأمل أن تكون جميع إدارات املدارس في الكويت 
حتت عنوان التكرمي في يوم املعلم الكويتي في أكتوبر القادم.

لذلك هذا القلم احلر والراصد ملجريات األحداث في وطنه ليس 
بكذوب، والتميز اإلداري لتلك املدارس التي ذكرت أســماءها في 
مقالي الســابق، ومنها مدرسة سعاد الصباح ومدرسة العصماء 
بنت احلارث لم يكن للتكسب اإلعالمي ملعرفة ما أو تزلفا لشخص 
وأمر مــا، إمنا جاء يوم املعلم الكويتي لعــام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ليكرم 
املدرســتني لتميزهما وعملهما الــدؤوب واملخلص، لذلك أكرر 
التميز، ليس بأكذوبــة وعلينا أن نحتذي بالنماذج املتفوقة ذات 

اإلستراتيجيات الناجحة.
٭ كلمة: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات مبناسبة عيد األضحى 
املبارك إلى مقام صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، والشعب 
الكويتي األبّي واألمتني العربية واإلسالمية، راجيا من املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويعيد هذه املناســبة على 

اجلميع باخلير والبركة.
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