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وقفة

د.عادل رضا

حتدث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد إلى 
قادة الرياضة الذين التقى بهم سموه خالل األسبوع 
املاضي: بأن القيادة العليا وكافة املسؤولني في قطاع 
الشباب والرياضة يطمحون إلى أن تكرس كافة اجلهود 
لالرتقاء بالرياضة وصوال للمنافسة اإلقليمية والدولية 
وحتقيق إجنازات رياضية تليق مبكانة الكويت وسمعتها 
من خالل إعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها.

وتأكيدا ملا أشــار إليه ســموه في لقائه مع قادة 
الشباب والرياضة نستذكر أن الكويت كانت لها سمعة 
ونتائج طيبة في الســابق، حيث فازت بـ ٤ بطوالت 
متتالية بكأس اخلليج العربي، كما فازت فيما بعد بهذه 
البطولة ٣ مرات، ومتكن املنتخب الوطني الكويتي من 
الفوز بالبطولة اآلســيوية لكرة القدم، ومتكن أيضا 
من بلوغ كأس العالم في إسبانيا عام ١٩٨٢.. وكذلك 
بلغت األدوار النهائية لأللعاب األوملبية في موســكو 
عــام ١٩٨٠، هذا إلى جانب عدة بطوالت رياضية في 
مختلف األلعاب اجلماعية مثل كرة اليد وألعاب فردية.
إذن بإمكاننا أن نستعيد سمعة الرياضة الكويتية 
باالهتمام وبذل اجلهد، كما طالب ســمو ولي العهد، 
والبد أن نبدأ أوال باستبعاد املسؤولني في االحتادات 
واألندية الرياضية الذين ليســت لهم أي جتارب أو 
صلة بالرياضة، والبد أن نتيح الفرصة أمام الرياضيني 
خريجي املعاهد الرياضية العليا ومن لهم جتارب من 

خالل مشاركتهم في الفرق الرياضية.
كما يجب أن نوقف تدخل من ال عالقة له بالرياضة، 
ألن هؤالء هم الذين تســببوا فــي تراجع الرياضة 
الكويتية، إذ كانت الكويت تســهم في تنظيم العديد 
من البطوالت الرياضية ملختلف األلعاب، حيث نظمت 
بطولة كأس اخلليج العربي عدة مرات، ونظمت أيضا 
بطوالت آسيوية في كرة السلة واليد وألعاب القوى.

كل هذه املشاركات تؤكد أن للكويت سمعة طيبة في 
الرياضة، والبد أن نستغل دعم واهتمام سمو ولي العهد 
بقطاع الشباب والرياضة وأن نباشر العمل بالتخطيط 
السليم للحركة الرياضية في الكويت، والبد أن نكرس 
كل اجلهود ألن نعيد الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها، 
حيث حققت عدة بطوالت على املســتويني اإلقليمي 
والدولي، وهناك العديد من الرياضيني الكويتيني الذين 
انتخبوا في عدة احتادات عربية وقارية ودولية، بإمكاننا 
أن نستعني بهم في جلان التخطيط للرياضة الكويتية.
٭ من أقوال املغفور له بإذن اهللا ســمو الشيخ جابر 
األحمد، طيب اهللا ثراه: «إمنا تبنى األمم بسواعد أبنائها 

من الشباب، فالشباب قوة وطاقة».
واهللا املوفق.

«التسليم والقبول»، هو أن يسلم 
املرء أمره هللا في كل ما يصيبه من 
خير وشر، وأن يقبل قضاء اهللا 
وقدره خيره وشــره، وأن يرجع 
األمر هللا سبحانه، فاخلير من اهللا 
نازل والشــر من اإلنسان صاعد 
لقوله تعالى (إنه كان ظلوما جهوال). 
ألن اإلنسان بجهله وعدم معرفته 
وتقصيره قد يظلم نفسه باختياراته 
اخلطأ، وقد ال يفهــم املعنى من 
التسليم والقبول وال يستوعبه إال 
في مرحلة من مراحل حياته يكون 
فيها استنزف كل طاقاته واجتهاداته 
في حل كثير من األمور واستخدم 
الكثير من األساليب للوصول إلى 
حلول لالزمات التي تواجهه وإيجاد 
مخارج لهــا بعد أن أغلقت جميع 
األبواب والنوافذ للوصول إلى حل 
لهذه املشكالت واألزمات، فهنا البد 
له أن يتوقف ويسلم أمره هللا، ويعلم 
أن اخلير كله في قضاء اهللا وقدره، 
وأن ما شــاء اهللا كان وما لم يشأ 

لم يكن.
وقد عبر املتنبي عن ذلك بإحدى 

قصائده فقال:
ما كل ما يتمنى املرء يدركه

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن
فجميع ما يصيب اإلنسان من 
خير وشر خير له، فأما اخلير فهو 
زيادة ملعروف، وأما الشــر فهو 
تأديب وتهذيب من اهللا ســبحانه 
لعبــده حتى يعود إلــى الطريق 
السليم، وأن يأخذ األجر على ذلك 
الصبر، فإن أصابه خير شكر، وإن 
أصابه شر صبر، وهللا يرجع األمر 
كله، فنشكره على فضله وعطائه 
ونصبر ونحتســب على قضائه 

وذلك هو التسليم والقبول.

لعل الوقاية من أهم أســاليب العناية الصحية 
بالفرد واملجتمع وجزء منها هي التشريعات والقوانني 
كوســيلة لتطبيق التدخالت الوقائيــة الصحية، 
وعلينا عدم االســتهانة باخلطوات البسيطة على 
املستوى املجتمعي ألنها تراكمية مع الزمن وتنتج 
حالة تغييرية ومنهــا التوصيات املقرة حديثا من 
املسؤولني بخصوص وقف املواد الغذائية غير الصحية 
من حصص التموين الشــهرية املقدمة للمواطنني 
الكويتيني، حيث هي خطوة في املســار الصحيح 
ويجب أن تلحقها خطــوات أخرى لتعزيز صحة 
املجتمع وضمان العافية للفرد من الناحية الوقائية.
فالكويت تعاني من انتشــار األمراض املزمنة 
املرتبطة بالسمنة بصورة مباشرة كمرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبعض أنواع 
السرطان كسرطان الثدي والقولون والكبد واملريء.

ومبا أن طرق األكل غير الصحية من أهم مسببات 
السمنة فإن القرار األخير يعتبر أحد خطوات التغيير 
والتأثير املهمة والتي يجب أن تأتي بعدها قرارات 
أخرى في نفس االجتاه الصحيح والذي جزء منها 
كذلك زيادة التثقيف الصحي وبخاصة جيل األطفال 
في مراحل الروضة وما فوق ولعل ذلك ما استدعى 
إعادة الطلب لعودة الوجبات املدرسية احلكومية عبر 
التنسيق ما بني وزارة الصحة ووزارة التربية كما 
كان معموال به في السابق فقد يكون ذلك عن طريق 
إنشاء مطابخ مركزية في كل محافظة أو عبر إنشاء 
شركات غذائية خاصة تخضع لرقابة مستمرة من 
وزارة الصحة وهيئة الغذاء والتغذية وهذا جزء من 
مســاعدة األطفال على خلق وعي صحي وفهم ملا 
يجب أن يأكلوا وتثبيت منط حياة صحي يتجنب 
الســلوكيات الضارة ويجعلهم يتقبلون األطعمة 

الصحية في املستقبل.
وهناك من يطرح في نفس السياق عبر جتارب 
ناجحة في دول أخرى مسألة فرض ضريبة على 
الوجبات الغذائية غير الصحية كجزء من محاربة 
العادات السيئة في نوعية األكل وأيضا منع استخدام 
الزيوت املشبعة في املطاعم وهناك كذلك من يقول 
في ربط الترقية الوظيفية مع وجود كتلة شحمية 
طبيعة وفرض فترات رياضية إلزامية للعاملني في 
مؤسسات الدولة وهذه كلها أفكار تتحرك كلها في 
خط تغيير الواقع الصحي للفرد واملجتمع إيجابيا 

على املستوى الوقائي.
البريطانية ذات النفس  اجلدير ذكره، التجربة 
الطويل والرائدة في مجال الصحة العامة، حيث قامت 
الدولــة هناك بواقعية وصبر في تقليل كمية امللح 
املستخدمة في صناعة اخلبز على مدى زمني طويل، 
حيث مت تقليل كمية امللح املستخدمة تدريجيا سنويا 
لتعويد الشعب هناك على الطعم اجلديد! للوصول 
إلى الرقم القياسي الضامن للحالة الصحية من حيث 
تقليل من نسبة ارتفاع ضغط الدم في املجتمع وهذا 
مثال على خطوة مهمة بســيطة ولكن تراكمها مع 
عناصر أخرى يصنع الســعادة الصحية من غير 
صناعة اضطراب فجائي فــي الواقع وهذا مركب 
النجاح املطلوب تفعيله وتطبيقه على واقعنا نحن.

التوتر في أوكرانيا النفط يرتفع ٣٪ 
ألعلى مســتوى له منذ ٧ سنوات 
عند ٩٥ دوالرا للبرميل. (فوربس).

٭ وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها 
هذا املقال تقوم طائرات االستطالع 
األميركية برصــد قوافل اجليش 
الروسي الهائجة التي تتحرك نحو 

احلدود األوكرانية.
٭ وبينما كل هؤالء الكبار يستعدون 
للنزاع األكبر ونحن في خضم هذا 
كله لســنا إال غبارا في حال بدأت 
احلرب وتبددت األرواح، فمخزون 
العالم الغذائي سيتضرر ومحصول 
القمح سيتقلص وستنضب العديد 
من وسائل احلياة البشرية وتسقط 
العمالت وتدخل الــدول في دائرة 
الفقر إلى حني نهاية احلرب وارتفاع 
العمالت الذي يصحب نهاية كل حرب 

عاملية.
٭ وككل مرة.. تزداد الدول القوية 
قوة وتصبح الدول الضعيفة أضعف.

تصريحه وهنالك الكثير من العقوبات 
املصرفية التي ســتفرضها أميركا 
واالحتاد األوروبي والذي سيرد عليه 
بقطع الغاز في هذا الشتاء القارص 
والذي يعم العالم حاليا ضمن التغير 
الفصلي للمناخ، وكذلك ال يخفاكم 
 اللون األحمر الذي يخيم على إغالقات 
األسهم األميركية مع تزايد املخاوف 
من اجتياح روسي وشيك،  بسبب 

والصني الصامتة التي تدغدغ طبول 
احلرب على تايوان بأصابعها وإجالء 
الرعايا من كل الدول في أوكرانيا، 
هذا االســتنفار العاملي ال يحمل إال 

نذير املوت.
٭ كل شيء مرهون مبكاملة بني بوتني 
بالفشل  املكاملة  وبايدن فإن تكللت 
فستصبح حربا شاملة وعاملية كما 
قال الرئيس األميركي جو بايدن في 

٭ على صعيد البديهية أن يعلم كل 
البشر عما تخلفه احلرب من أسى 
ومواجع، وال يكاد ما يحصل اآلن 
أن يكون مغايرا ملا حصل قبل عدة 
سنوات من تدمير للخليقة في احلرب 

العاملية األولى والثانية.
٭ العالم حتى هذه اللحظة محكوم 
بالتدهور في حالة بداية طلق النار من 
أي جهة من اجلهات امللتهبة مبشرة 
ببداية حرب عاملية ثالثة ال تعرف غير 
تدنيس هذا التراب بالدماء املمزوجة 
بالبــارود، إن هذا العالم يا أصدقاء 
مصاب بالعمــى وإن لم يكن كذلك 
فبالتأكيد أنا مريض، فكيف ميكن 
للبشر دفن إخوتهم من البشر من 

أجل املال والتجارة؟
٭ ١٢٠ ألف جندي روســي وآالف 
اجلنــود والترســانات األميركية 
واســتنفار اجليش األوكراني مع 
تسليح املدنيني بجانب حلف الناتو 
والدول التي تقف بجانب روســيا 

ثقافة وسياسة

حرب شاملة

aliboalml٧٣٦٩@gmail.comعلي أبوامللح

نعيش في عصر املعلومات وسرعة 
انتقالها وسهولة الوصول لها، اإلنترنت 
كســر احلاجز الذي كان يفصل بني 
رجل الشارع والعلم واملعرفة، لكنه 
مثلما جعــل املعلومة العلمية بني يد 
اإلنســان، كذلك جعل اخلزعبالت 
واألفكار الســلبية والعنصرية بني 
األيــدي، فأصبح مرتعا لإلشــاعة، 
وطريقة سهلة لنفث سموم كل من 
في قلبه مــرض، فمثل ما جتد من 
يشجع العلم وينشره، جتد من ينشر 
خزعبالت األرض املسطحة مثال، ومثل 
ما جتد حكومات تستخدم اإلنترنت 
لتســهيل املعامالت على مواطنيها، 
جتد حكومات تشجع على العنصرية 
وتنشر التفرقة بني أفرادها، وأصبح 
فضاء متسعا ال حدود لسلبياته وال 
إليجابياته، ال ميكن جلهة أي ما كانت 
أن تتحكم به بشكل كامل، والقاعدة 
الثابتة فيه، مثلما يكون املســتخدم 

يكون استخدامه.

هو الطفل الوحيد الذي تربى على يد 
جميع البشر، فاحلقيقة أن فشل تاي 
األخالقي، قد يكون فشــًال أخالقياً 
لنا، خصوصا البشر األثرياء الذين 
لديهم املقدرة على استخدام اإلنترنت، 
وكانت رسالة تاي للبشرية هي: متى 
ما ارتفع املستوى األخالقي لديكم، 
ســأجنح أخالقيا، أما اآلن فال مكان 

لي بينكم.

 فكرة احلساب قائمة على عكس 
األفكار املطروحة عليه والتي يتغذى 
بها من اإلنترنت، قريبة لفكرة تنشئة 
الذي ينشأ  اإلنسان نفسه، فالطفل 
في بيئة قتلة وُسراق، سينشأ على 
متجيد هذه الفكــرة، واحتمالية أن 
يطبقها في املستقبل مرتفعة، والطفل 
الذي يتربى على األخالق سينشــأ 
عليها، ولكن قد يكون هذا احلساب 

 عام ٢٠١٦ أطلقت «مايكروسوفت» 
حتدياً، قد يكون بسيطاً في فكرته، 
لكنه عميق في معناه، كان عبارة عن 
مجرد حساب في «تويتر»، لكنه قائم 
على الذكاء االصطناعي، ومتت برمجته 
حتى يعمل من خالل محاكاة تفكير 
البشر وسلوكهم، وجتربة جميلة تقوم 
على االحتكاك املباشر مع اجلمهور 
في كل مكان حــول العالم، أطلقوا 
على احلســاب اســم «تاي تويت»، 
بدأ كأنه طفــل صغير يغرد، يلتقط 
األفكار مــن كل التغريدات والردود 
واإلنترنت، بعد فترة قصيرة جدا، 
اضطرت «مايكروســوفت» إلغالق 
احلساب والتجربة، بسبب أن احلساب 
العام وارتكب  بدأ يخرج عن الذوق 
احملظورات، فبدأ بالتمجيد بهتلر مثال، 
وشتم اليهود والنسويات، ودعا إلى 
مذابح جماعية، فشلت التجربة أخالقياً، 
لكنها جنحت من الناحية التكنولوجية، 

وجارت املخطط املوضوع لها.

خارج الصندوق

«تاي»
 تسلم عليكم

بدر سعيد الفيلكاوي

تهتــم بالتدريب لصقــل املهارات 
وحتديث املعلومات عن الوظيفة حتى 
لو كانت وظيفة بسيطة، ولكن خطط 
التدريب يجب أن تكون هادفة وغير 
تقليدية ويتم حتديثها من آن آلخر 
وبعيدة عن مبررات امللل. وفي حياة 
كل منا مناذج تدريب التحق بها، فقد 
تكون له ذكرى طيبة إن كانت هادفة 
ومت التخطيط لها بعناية واهتمام، وقد 
تكون عكس ذلك بسبب عدم التخطيط 
اجليد أو عدم األداء باملستوى املطلوب 
أو جلوء بعض من يقومون بالتدريب 
إلى أساليب مدرسة املشاغبني للتعامل 

مع من يتم تدريبهم.
فلذلك، يجب االهتمام بالتدريب 
في جميع الوظائف لنجاح املؤسسة 
ولتميــز العاملني بها ســواء كانت 
حكومة أو في القطاع اخلاص للعمل 
على تطور الوطن واملســاهمة في 
حتقيق التنمية الشاملة وفي جميع 

املجاالت.

التدريب إضاعة للوقت أو ترفا، وفي 
مؤسسات أخرى قد تفاجأ بأن موظفي 
خدمة العمالء ال يجيدون التواصل 
مع العمالء أو يستخدمون أساليب 
استفزازية أو قد يتأخر التواصل من 
خدمة العمالء دون اعتذار، وكل تلك 
املواقف عندما تناقش في التدريب 

تتضاءل احتماالت حدوثها الحقا.
وإن املؤسسة الناجحة هي التي 

املوظف املبتدئ بدون تدريب مصدرا 
حلوادث جسيمة قد يصعب احتواء 
تداعياتها، واحلل هو اعتبار التدريب 
للموظفني اجلــدد في احلكومة أو 
القطــاع اخلــاص أولوية قصوى 
للمؤسســة واملجتمع حتى ال جند 
من بيننا مــن يعمل بدون كتالوج، 

وقد يتسبب في أخطاء كارثية. 
وفي بعض املؤسسات قد يعتبر 

من آن آلخر تقوم بعض محالت 
اجلملة بعمل عروض على األجهزة 
الكهربائية اجلديــدة، ولكن بدون 
كرتون أو كتالوج ويكون ســعرها 
تنافسيا وتشــهد إقباال كبيرا من 
اجلميع حتى لو لم يتوافر لها كتالوج 
التشغيل أو الكرتون، وفي هذه احلالة 
قد يظهــر بعض املتطوعني إلعطاء 

تعليمات التشغيل بواقع خبرتهم.
وهذا ما يحدث عند تولي موظف 
جديد عمال ما سواء في احلكومة أو 
القطاع اخلاص وميارس العمل دون 
التدريب عليه أو اإلملام به، فتكون 
النتيجة أن هذا املوظف قد يتسبب 
العمل؛  في أخطاء فادحة في مكان 
ألنه يعمل بدون كتالوج، بينما كان 
من املمكــن أال حتدث تلك األخطاء 
لو كان االهتمام بالتدريب للموظفني 
اجلدد وفقا خلطط مدروسة وبعيدا 
عن احتماالت العمل بدون كتالوج.

وهناك مهن كثيــرة قد يكون 

ألم وأمل

أجهزة 
بدون كتالوج

د.هند الشومر

احلب احلقيقي

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

احلب عاطفة إنســانية جميلة، 
يعبر اإلنسان من خاللها عن امتنانه 
واجنذابه وإعجابه باحملبوب، وقد يتم 
تزييف هذا احلب عمداً أو اشتباهاً، 
باحلب الغريزي واألناني االستهالكي، 
انتهاء مصلحة أو  الذي ينتهي مع 
قضاء حاجة، أمــا احلب احلقيقي 
فإنه ال يتزلــزل مع تغير الظروف 
اخلارجية، ألنه حب عاطفي يسنده 
العقل انطالقا من قناعة راســخة، 
الولد (ذكرا أو  كاحلب املتبادل بني 
أنثى) والوالدين، والزوج والزوجة، 
القائم  الرحم واألصدقاء  أهل  وبني 
على طول مدة حسن العشرة، وهذا 
واضح حتى مع عاملة املنزل (اخلادمة) 
عندما حتني ساعة الوداع مبغادرتها.

ولذلك على الفتى والفتاة احلذر 
من احلب الزائف القائم على جمال 
الوجه وقــوام البــدن، أو وجاهة 
املنصب، أو ما يقتنيه من ســيارة 
فارهة.. فهذا احلب يتبخر مع زوال 
هذه األســباب أو فقــدان عنصر 
االجنذاب بسبب االعتياد والرتابة.

أن األفــالم  ومــن األســف 
واملسلســالت تروج لهــذا احلب 
املزيف الــذي ينتهي غالبا بالطالق 
بعد انطفاء وهج نار الشوق العاطفي، 
لتبدأ مواجهة احلياة ومتاعبها والتي 
حتتاج إلى صبر وتضحية ال يتحملها 

إال احلب احلقيقي كما أسلفنا.
ولعل أســمى أنواع احلب، هو 
احلب القائم على حب اهللا وفي اهللا 
وهللا، حب عاطفي وعقالني، ممتد 
ضمن احلياة إلى مــا بعد املمات، 
وليس حبا قائما على الرعب واخلوف 

واإلرهاب املجرد.
وضرب لنا القرآن أروع النماذج 
في احلب، مثلما حذر من مناذج حب 

الشهوات.
ولوال حب رســول اهللا محمد 
صلى اهللا عليه وآله وســلم للناس 
ملا جنح في دعوته لإلسالم، ولدينا 
منوذج لإلنسان احملب الذي أعطى 
كل ما ميلــك هللا تعالى وهو اإلمام 
علي بن أبي طالب گ فأحبه اهللا 
ورسوله واملؤمنون: «ألعطني الراية 
غدا رجال يحبه اهللا ورسوله ويحب 
اهللا ورســوله، كرارا غير فرار، ال 

يرجع حتى يفتح اهللا على يديه».
وقال علــي: والذي فلق احلبة، 
وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي األمي 
ژ إلي: أن ال يحبني إال مؤمن، وال 
يبغضني إال منافق. (صحيح مسلم).

١٣ رجــب ذكرى ميــالد أمير 
املؤمنني اإلمام علي گ.

في ظل التطــور الهائل في هذا 
الرقمي، أصبــح اجلهل  العصــر 
والتجاهل والتضليل سلعة يومية 
تنتشر بني اجلمهور من حكومات 
الهدف منها  وشركات ومسؤولني، 
املزايــا وحتقيق  احلصــول على 
األهـــداف بعيدا عن أي من أنواع 
الرفـــض، فاجلهل بطبيعته نوعان 
اجلهل الذاتي واجلهل الصناعي وهو 
الذي نقصـــده، وفيه يتحـــول 
اجلهل إلى ســلعة تسوق وتعرض 
للعامة نتيجة برامـــــج وبحوث 
علمية مدروسة وقابلة للتـــصديق 
والنشر، وعلى املجتمع الفـــطن أن 
يتصدى لهذا العلم بالتضافر والتالحم 
والعقل الرشـــيد، وليس االنسياق 
للدعايات التــــافهة ولتلك األفكار 
إلى حتقيق  التي تهدف  التضليلية 

املصالح الشخصية.

تسبب السمنة والسكري وال أمراض 
هشاشة العظام.

صدق أبو القاسم األمدي حني قال:
إذا كنت ال تدري ولم تك بالذي

يسائل من يدري فكيف إذن تدري 
بأنك جاهل  جهلت ولم تعلم 

فمن لي بأن تدري بأنك ال تدري

وكذلك ما تقوم به بعض شركات 
التبغ في بث األموال الضخمة في 
الدعاية لتســويق منتجاتها، حيث 
تبث للمجتمع بأن منتجاتها ليست 
قاتلة وال تسبب األمراض، وكذلك 
بعض شــركات املشروبات الغازية 
التي حتاول أن تثبت أن منتجاتها ال 

في بداية التسعينيات قام الباحث 
األميركي «روبرت بروكتر» بصياغة 
علم ومفهوم جديد اطلق عليه «علم 
اجلهل» وهو العلم الذي يدرس صناعة 
ونشر اجلهل في املجتمع بطرق علمية 
رصينة قابلة إلى التصديق، فاجلهل 
ليس انعدام املعرفة فقط، بل هو منتج 
يتم صنعه ورعايته ونشره ألهداف 
معينة، قد تكون سياسية أو نيابية 
أو جتارية في أنحاء املجتمع، هدفه 
التأثير علي صناع القرار وعلى الرأي 
العام، وهذا العلم يســتند إلى بث 
اخلوف والرهبة لدى اآلخرين، ومثال 
ذلك احلكومات التي تبث الرعب لدى 
املواطنني لتمرير مصاحلها ببث أخبار 
عن املستقبل املظلم أو عدم القدرة 
علي االلتزام بحقوق الناس على املدى 
البعيد بسبب العجز باملوازنة وإثارة 

الشكوك وصنع أعداء وهميني.

انتظارات

علم اجلهل

dali-alkhumsan@hotmail.comدالي محمد اخلمسان
@bnder٢٢


