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الشعر بين الفرزدق وجرير

ونحن

يقال ان ا�شعر النا�س يف الع�رص االم��وي بعد
عنرتة بن �شداد العب�سي اجلاهلي هو �شاعر بني
متيم وفخرهم االول و�أحد �أعالم ال�شعر العربي
بال منازع فجده
«�صع�صعة التميمي» كان اول من يفتدي املوءودة
وينقذها من القتل والفرزدق كان وابوه من ر�ؤو�س
وجهاء بني متيم العربية له يف املدح والهجاء
والو�صف ما لي�س لغريه من ال�شعراء يف زمانه،
عا�ش اكرث من ن�صف عمره يف �رصاع وهجاء مع
جرير الأمر الذي �أغنى ال�ساحة ال�شعرية بالكثري
من ال�شعر اجلميل والو�صف الدقيق وعبارات
التي ي�ستدل بالكثري منها الى يومنا هذا.
الفرزدق هو همام بن غالب بن �صع�صعة الدارمي
التميمي
ولد يف «كاظمة الكويت» عام  731 - 641ميالدي
خ�صمه اللدود هو ال�شاعر جرير بن عطية الكلبي
التميمي من �أهل جند حيث ولد فيها عام - 653
 721وقد قاال فيما بينهما من هجاء الكثري الكثري
من ال�شعر حتى ان جرير اعرتف ب�أن الفرزدق
ق�صم ظهره ببيت �شعر جاء يف الميته الرائعة
ومل ي�ستطع جرير ان يرد على الفرزدق حيث قال
الفرزدق

يف الآونة الأخرية ويف منطقة ال�رشق الأو�سط
حتديد ًا �أ�صبح من ال�صعب علينا كمتابعني
ل�ش�أن هذه املنطقة �أن نلقي نظرة �رسيعة
على �أو�ضاعها ,لأن هذه النظرة �ست�أخذنا
�إجبار ًا للنزاعات وال�رصاعات التاريخية
يف ه��ذه املنطقة� ،أي �أن ه��ذه النظرة
�ستتحول بطبيعة احلال لنظرة عميقة،
وهذه النظرة العميقة تك�شف لنا حقيقة
وهي �أنه منذ �سقوط ال�شاه وال��ذي تبعه
�سقوط �سفارة كيان االحتالل اللقيط يف
طهران والطائفية هي التي حتكم املنطقة
�إلى درجة �أن الكرملني �أ�صبح بنظر البع�ض
«ح�سينية» والبيت الأبي�ض �أ�صبح م�أوى
لـ «�أ�سود ال�سنة» لتُ�رضب كل االعتبارات
وامل�صالح الدولية بعر�ض احلائط ،فهل
هذا من م�صلحتنا ؟
لقد فتكت بنا الطائفية �إلى درجة �أننا
اليوم ال نبحث عن م�صاحلنا كم�سلمني بل
�أ�صبحت امل�صالح مقت�رصة على املذاهب
حتى لو كانت بالتحالف مع من نحن
مت�أكدون من �أنهم �أع��داء ،فها هو عدد
الدول العربية والإ�سالمية والتي بد�أت
تتفاخر بعالقاتها مع �إ�رسائيل اللقيطة
يتزايد ،لي�س على ح�ساب ال�سنة �أو
ال�شيعة وح�سب ,بل على ح�ساب الإ�سالم
وقبلته الأولى ،وعلى فر�ض �أن العالقة
مع �إ�رسائيل هي التي �ستخلّ�ص العرب
من �رشور �إي��ران املزعومة ،فهل ُيعقل
�أن تكون هذه العالقة غري امل�رشوعة �أقل
خطر ًا من العالقة مع �إيران ونحن نعرف
ج��ي��د ًا مطامع ال�صهاينة وم�رشوعهم
ال�ساقط «ا�رسائيل الكربى» ؟ هل يحق
لنا فع ً
ال كعرب �أن نحتمي ب�إ�رسائيل
التي قتلتنا يف فل�سطني ؟ هل ن�سينا �أننا
م�سلمون وقبلتنا الأولى تُ هان عندهم ؟
وهل �أ�صبح التفاهم مع اليهود واالعرتاف
بدولتهم ال�ساقطة �رشعي ًا وقانونياً!!
واح�ترام �أحذيتهم التي تدنّ �س القد�س
ال�رشيف �أ�سهل من حل اخل�لاف��ات بني
مذهبني من مذاهب الدين الإ�سالمي ؟
�إننا يف هذه الأي��ام منر ب�أو�ضاع �إقليمية
ملتهبة والتهديدات املتبادلة بني �إيران
و�أمريكا و�صلت حلدها الأعلى ,بل �إنها
تطورت لن�رش �صواريخ بالي�ستية من ِقبل
�إي��ران و�إر�سال بارجة �أمريكية ملياهنا
الإقليمية ،ومع الأ�سف �إن البع�ض يعترب
�أن هذه احلرب الباردة هي بني ال�شيعة يف
�إيران وترامب امل�سيحي والذي ي�أخذ على
عاتقه الدفاع عن يهود ا�رسائيل ،ولطاملا
ذهب ليتربك بحائط املبكى ملوا�ساتهم
وم�ساندتهم �ضد �أعدائهم ،فمن هم �أعداء
اليهود ؟ هل هم �شيعة �إيران �أم امل�سلمون
بكل �أطيافهم ؟ ها نحن ن��رى امل�سيحي
ترامب يتحالف مع اليهود يف ا�رسائيل
لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة بينهم بينما
يقف امل�سلمون �أن��داد ًا لبع�ضهم البع�ض
وك�أنهم لي�سوا �أ�صحاب دين وق�ضية واحدة,
ها نحن العرب نقف اليوم متفرجني على
حتالف م�سيحي يهودي �ضد الإ�سالم برمته
�سواء مبذهبه ال�سني يف فل�سطني �أم مبذهبه
ال�شيعي يف �إيران ,معتربين �أنف�سنا خارج
هذا ال�رصاع بل �إن بع�ضنا مييل للجانب
الأمريكي لأمرا�ض طائفية يعاين منها،
مع �إننا مت�أكدون من �أن البيت الأبي�ض ال
يريد لنا اخلري ومبجرد انهيار اقت�صادنا
�سي�صنع بنا كما �صنع بالعراق و�سورية ..
ف�إلى متى هذا الهوان يا عرب ؟

الطباعين بوزارة الداخلية

لي�س الكرام بناحليك �أباهم
حتى ترد الى عطية تعتل
وزعمت انك قد ر�ضيت مبا بنى
فا�صرب فما لك عن ابيك حمول
وقد قيل ان عطية ا�شتهر بالبخل وعدم الكرم
لدرجة انه كان ي�رشب احلليب من �رضع املاعز
مبا�رشة حتى ال ي�سمع النا�س واجل�يران �صوت
احللب يف االناء في�أتوا �إليه فيجرب على تقدمي
احلليب واللنب لهم وملا قال الفرزدق هذا البيت
كا�شفا جلرير حقيقة �أبيه عطية ابكمه �أخر�س فلم
ي�ستطع جرير ان يجاريه بعد هذا البيت القا�صم
احلا�سم هذا هو الفرق بني الكرم والبخل فمن
كانت يده �سخية متتد الى اجلميع دون ا�ستثناء
�أو متييز يذكره النا�س مبا له من مناقب جليلة
كرمية وعك�سه كل بخيل مانع للخري عن النا�س
ومن ي�ستحق اجلود واملد والكرم فالفرزدق بن
غالب بن �صع�صعة كرمي ابن كرمي حفيد من فدى
املوءودة بع�رش نياق تكفيها و�أهلها ال�شح والفقر
و�ضيق ذات اليدين> �أما جرير وان تظاهر بالكرم
عك�س �أبيه عطية ف�إن �صيت �أبيه طغى عليه كما
يقول املثل العربي «ال�رش يخ�ص واخلري يعم»
وللحديث بقية.

منذ فرتة وجيزة كانت لدي معاملة يف «خدمة
املواطن» التابع لوزارة الداخلية ،وبالقرب
من املركز كانت املفاج�أة بوجود عربات
متنقلة للطباعة والت�صوير ،وخلو مركز خدمة
املواطن من املوظفني املخت�صني بالطباعة
والت�صوير ،وقد تطلبت املعاملة لي�س جمرد
الطباعة والت�صوير و�إمنا �إج��راءات طويلة
ت�أخذ رحلة وف�سحة يف �أكرث من ق�سم و�إدارة
ومبنى و�صوال �إلى احلكومة مول واملغادرة ثم
العودة مرة �أخرى �إلى مراكز اخلدمة التابعة
للمنطقة ،وقد ا�ستغرقت الرحلة ما يقرب من
يومي عمل د�ؤوب ومتوا�صل وحمري ومرهق،
وعلم ًا ب�أن كل مرحلة لإجناز هذه املعاملة
كانت من خربة املناديب «الوافدين» وذلك
الطالعهم ومعرفتهم بنظام العمل يف �أكرث
من جهة حكومية �أك�ثر من املوظفني ،يف
وقت يريد املوظف من املراجع �أن يقدم له
املعاملة مطبوعة وجاهزة ،علما ب�أنه ال
يوجد موظفون لتقدمي هذه اخلدمة املهمة
لإجناز املعاملة� ،أال وهي الطباعة والت�صوير
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :كيف �سنجاري
ر�ؤية «كويت جديده» وهذه هي احلالة يف
الرتاجع والتدين الذي و�صل �إلى الطباعة
والت�صوير.
وملاذا ال يقدم املوظف يف الداخلية منوذج ًا
مبثل هذا العمل مع توافر الأجهزة والأنظمة
احلديثة واال�ستغناء عن ال��ورق والطباعة
التي تكلف املواطن واملقيم قبل الدولة
تكاليف باهظة؟!
فامل�شهد املتكرر احل��ايل مبراكز خدمة
امل��واط��ن ه��ي �أخ��ذ رق��م وبعدها اخل��روج
للبحث عن مراكز للطباعة يف املنطقة لإمتام
املعاملة الورقية من طباعة وت�صوير،
ثم الرجوع �إلى مركز خدمة املواطن مرة
�أخ���رى ،ويف ح��ال خط�أ الطباعة تكون
العودة مرة �أخرى �إلى مركز الطباعة �أو
عربات الطباعة املتنقلة.
هذه املواقف ت�صادفنا يف كل مراجعة يف
هذا الوقت الذي ن�ستغرب حدوثه بعد انتهاء
العقود واملناق�صات ،الأم��ر الذي يجعلنا
نت�ساءل :ملاذا ال تكون يف اجلهات احلكومية
خارطة طريق لإنهاء املعامالت احلكومية
وتكون حمدثة وم�ستجدة يف موقع ر�سمي
�إلكرتوين �شامل بحيث تغني �أي مراجع عن
ال�س�ؤال واالجتهادات اخلاطئة  ،وكذلك يف
�سحب مناذج للخدمات يف وزارة الداخلية
يدويا مع ا�ستخدام النظام احلديث
ومت�ل�أ
ً
ب�إدخال البيانات عرب ال�شبكة املعلوماتية
يف وزارة الداخلية تغني عن مراكز الطباعة
املفتقدة ،فلماذا ال ي�ؤهل املوظفون مبراكز
خدمة املواطن بطباعة هذه النماذج والعمل
عليها بد ًال من اللف والدوران و�إ�ضاعة الوقت
واجلهد �سدى ..فهل هذا �أمر م�ستحيل؟!
م�ستحيل �أن ي�ؤهل ويدرب املوظفون يف وزارة
الداخلية للقيام بجزء من العمل املطلوب.
�إذا كان هناك توجه من دي��وان اخلدمة يف
اال�ستغناء عن الوافدين وهناك �شبهة يف
العقود واملناق�صات مل��اذا ال ت�سد هذه
ال��ذرائ��ع والثغرات ب ��أن يكلف املوظفون
املواطنون بالعمل ،فهذه لي�ست طريقة
�صحيحة للتعامل و�إال فما ذنب املراجعني
لتحمل هذا العبء الثقيل؟!
ولدينا اي�ض ًا مالحظة مهمة نوجهها �إلى من
يهمه الأمر يف مراكز اخلدمة ،واملالحظة هي
و�ضع تعريف وم�سمى وظيفي للموظف ب�شكل
وا�ضح على �شكل «باجات» ،وذلك ملعرفة
و�سهولة التعامل مع املوظف املخت�ص.

مواقع

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

مشكلة مواقف السيارات ...من جديد

تعد الكويت من الدول الرائدة عامليا يف الهند�سة
املرورية حيث ال جتد مبنى �سياديا �أو حكوميا
�أو من�ش�أة �سكنية �أو جتارية �أو �صناعية �أو منزال
خا�صا �أو جامعة �أو كلية جامعية �أو مدر�سة
�أو رو�ضة� إال وجتد هذا املبنى حماطا مبواقف
�سيارات �إما من اجلوانب االربعة التي ت�شكل املبنى
كما يف اجلمعيات التعاونية وامل�ستو�صفات
وامل�شايف �أو من الواجهة اال�سا�سية ملدخل
البناء كاملدار�س واملعاهد واملراكز و�سواء
كانت �سيارات خا�صة �أو �سيارات نقل وحتميل
�أو حتى �سيارات معدات �آلية ثقيلة يف بع�ض
االحوال والهند�سة املرورية لي�ست عبثية بل هي
حتدد حجم الطاقة اال�ستيعابية لكل موقف من
مواقف ال�سيارات التي ترافق املبنى� أما مباين
املواقف التجارية فتعود طاقتها اال�ستيعابية
ل�صاحب املن�ش�أة التجارية حتى الطرق العامة
والطرق الداخلية وخا�صة يف مناطق الت�سوق
املركزية كاملباركية والفحيحيل والفروانية
وجليب ال�شيوخ واجلهراء القدمية ومدينة �أ�سواق
القرين تت�ضمن يف هند�ستها االن�شائية مواقف
�سيارات جانبية او م�ؤقتة او دائمة امام املحالت
التجارية ومع كل هذا مع اال�سف حتدث م�شاكل
بني �سائقي املركبات تبد�أ بالع�صبية والكالم
البذيء اجلارح وبعد ذلك الت�شابك بااليدي ثم
بالع�صي وبال�سكاكني وينتهي بع�ضها بجرائم
قتل تزهق فيها ارواح بريئة ليقول القاتل بعد
ذلك  :الله يلعن ال�شيطان واحلقيقة �أن امل�شكلة
فينا نحن وبطبيعتنا ف�أول ما يعلمه ال�سائق من
االدارة العامة للمرور ب�أن قيادة ال�سيارة فن

مجرد كلمة

وذوق و�أخالق فهي فن مبعنى �أن قائد املركبة
لي�س بال�رضورة �أن يدخل ملوقف ال�سيارات من
مدخل واح��د فهناك اكرث من مدخل وهي ذوق
مبعنى �أن مواقف ال�سيارات ملك انتفاع للجميع
ولي�ست مواقف ملك �شخ�صي عيني اي لي�ست
جزءا من منازلنا با�ستثناء املعاقني حركيا مت
تخ�صي�ص مواقف اولوية لهم وهي �أخالق لأن
معظم امل�شاكل يف مواقف ال�سيارات حتدث من
�شخ�صية �سيئة اخالقيا مثال ي�أتي قائد مركبة
بزيارة لأحد �أ�صدقائه �أو �أقاربه فيجد موقفا
خاليا فيقوم بايقاف �سيارته مبوقف لي�س
له وميكنه ان يقف يف موقف اخ��ر فتحدث
ح��رب وقتال بني الطرفني وميكن ان يكون
احل��ل بكلمتني �آ�سف و�أع��ت��ذر وغ�ير ذل��ك مثل
غ�ض النظر عن ه��ذه احل��االت واحيانا تقع
امل�شاجرات يف املجمعات واملوالت ال�ضخمة
مثل كارفور و�سيتي �سنرت لتزاحم �سائقني
على من يدخل اوال ومن يخرج اوال واحيانا
جتد �صاحب حمل جت��اري يف طريق مروري
عام ي�ضع �أقماع ،مرورية اليهام النا�س بانها
خم�ص�صة وحمجوزة له واحيانا يف العمارات
القدمية يكون ال�سبب هم حرا�س العمارات
حيث يتالعبون بح�ص�ص �سكان العمارة يف
املواقف ،من اج��ل ذل��ك نوجه ن��داء جلميع
االخوة واالخوات قائدي املركبات ونقول لهم
يا جماعة ال�صرب طيب واالخ�لاق احل�سنة هي
ا�سا�س بقاء االمم فاذا ذهبت االخالق ذهبوا ويف
هذا قال امري ال�شعراء احمد �شوقي امنا الأمم
االخالق ما بقيت ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا.

وجهة نظر

عبد اهلل نجم المسري

حامد السيف

twitter: @a_almesri
aalmesri87@gmail.com

الفردوس األرضي

مقاالت

منذ والدتنا ،ونحن نعي�ش يف مدن ذات طابع متقدم
حيث نعتمد اعتماد ًا كلي ًا على الآالت ،ن�ستخدم
الكهرباء للإنارة ،والتلفاز للت�سلية ،و�أ�شري هنا
الى مدى تطور امل�ستوى الإنتاجي بالعامل ،ما �أدى
الى كرثة ا�ستهالكنا للمواد اخلام ،وكرثة ا�ستهالكنا
للمواد الغذائية.
�أ�صبحت حاجياتنا تلبى من ناحية مادية ،وانغم�سنا
فيها لن�شبع حاجياتنا و�شهواتنا اجلاحمة ،يف ظل
التطور والتمدن ،فمنذ ان ي�ستيقظ االن�سان من النوم
الى ان يرجع الى فرا�شه يف الليل وهو يدور يف حلقة
مادية بحتة ،الى ان �أ�صبحت رفاهيتنا باحلياة
حمدودة على كرثة ا�ستهالكنا!
فنتفاخر ب�رشاء �أغلى املالب�س ،وال�سيارات،
واالث����اث ،لن�صل ال��ى اعلى م��ع��دالت اال�ستهالك
اجلائر ،من دون وعي ،ب�أننا جنمع هذه احلاجيات
دون احلاجة الأ�سا�سية لها ودون ال�شعور ب�أدنى
م�س�ؤولية ،ب�أننا ن�ستنزف املوارد الطبيعية ،على
ً
رغبة منا بال�شعور بالأهمية ،اذ ت�صبح
هذه الأر�ض،
غاياتنا �أ�سرية هذه املنتجات ،التي تلهينا عن
ر�ؤية مدى عجائب خلق هذا الكون ،وبديع دقته،
فان�شغالنا الدائم ،والروتني املتكرر وال�سعي
الى النجاح الأر�ضي ،جعلنا مب�سوطني مبا ي�سمى
الفردو�س الأر�ضي من كرثة املنتجات واال�ستهالك

متنا�سني ب�أنها لذائذ حلظية.
وعند �س�ؤال العديد من ال�شباب عن �أحالمهم� ،سرتاهم
يجتمعون �أغلبهم على نف�س الأح�لام ،والتمنيات
بامل�ستقبل ،وه��و احل�صول على امل��ال الوفري
للعملية اال�ستهالكية البحتة.
ونالحظ ان هناك فئة من ال�شباب ،يقي�سون العامل
على م�ستوى حوا�سهم فقط ،فمن ال�صعب احلديث
معهم عن الإمي���ان ،وال��روح��ان��ي��ات ،حيث �أنها
بالن�سبة لهم �أمور غري مادية ،بعيدة عن حوا�سهم
اجل�سدية التي �أرهقتها املادة ف�أعمتهم عن ر�ؤية
احلقيقة!
فهل الإن�سان فقد تركيبته الإن�سانية يف عملية
اال�ستهالك الى كائن ج�سدي ُيعرف باحتياجاته
اجل�سدية فقط؟
فهل النجاح هنا هو التحول الى كرثة اال�ستهالك،
ام هو ال�سمو بالروح ،وال�سري الى الله ملتزمني
بالقيم الإن�سانية؟
بالرجوع الى النف�س ،والت�أمل الى بديع خلق
الكون ،والتنا�سق الالمتناهي يف عمله ،ودورة
احلياة فيها ،وال�شكر على نعم الله ال�صغرية قبل
الكبرية ،وكذلك النظر �إلى الطبيعة بده�شة ،تتفتح
�آفاق جميلة يف عقل االن�سان ،ونف�سه حتوله الى
كائن متعال على املادة كامل الإن�سانية!
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أهمية السجل الضريبي لالقتصاد الوطني
كثري من النا�س يخلطون بني ال�سجل ال�رضيبي وال�رضيبة
مبفهوم اجلباية ،لذلك فدول العامل تعتمد على االثنني معا
لأهميتهما ،وال�رضيبة هي جلباية الأم��وال يف دعم الدولة
لل�رصف على جميع اخلدمات وتنمية املجتمع ،اما ال�سجل
ال�رضيبي فهو قاعدة بيانات للمجتمع من �أف��راد و�رشكات
للرت�شيد وتطبيق وتنظيم ال�سيا�سات الرقابية عليهم،
لذلك فال�رضيبة لها وظائف متعددة منها مايل حيث ت�شكل
�إي��رادات خلزينة الدولة ومنها �أدوات اقت�صادية للت�أثري
على ال�سيا�سات املالية والنقدية يف املجتمع لتحقيق
اال�ستقرار االقت�صادي وحتقيق معدالت مرتفعة من النمو
عن طريق ا�ستعمال ال�سيا�سات النقدية يف حالة االنكما�ش
�أو االنتعا�ش ودورها يف �ضخ ال�سيولة �أو امت�صا�صها ح�سب
احلالة والظروف املالية يف االقت�صاد الوطني ،هذه مقدمة
عن دور ال�رضيبة يف املجتمعات الدولية فماذا لدينا نحن
يف الكويت؟ ان االقت�صاد الكويتي يعترب اقت�صاد ًا غري عادي،
وال يعتمد على ال�رضيبة ،ولي�س له �سجل �رضيبي للمجتمع،
وهو يعتمد على م�صدر دخل واحد وهو النفط ،وم�ستمرون
يف االعتماد عليه يف دعم امليزانية ،وهذه حالة وحقيقة ال
ن�ستطيع ان نغريها ما دام النفط يكفي لل�رصف على ميزانية
الدولة ،وهذا كالم �صحيح يف املا�ضي ،لكن ماذا نحن فاعلون
اليوم يف ت�ضخم م�صاريف الدولة املتنامية �سنوي ًا وحتقق
العجز الذي كان متوقع ًا ،فماذا نحن فاعلون؟ احلل يكمن
يف مرحلتني الأولى� :إيجاد وتكوين الهيئة العامة لل�رضيبة

واعطا�ؤها ال�صالحيات امل�ستقلة والكاملة كما هو موجود يف
دول العامل ،والثانية :البدء يف ايجاد ال�سجل ال�رضيبي لكل
مكونات املجتمع الكويتي ،من �أفراد و�رشكات وهذا ال�سجل
الر�سمي تديره الهيئة ب�رسية و�شفافية وعدالة ،واملعلومات
التي جتمع يف هذا ال�سجل �سوف تكون ذات فائدة عظيمة من
الناحية االقت�صادية واالجتماعية يف القيام بتوفري بيانات
و�أرقام حقيقية لال�سرت�شاد بها يف و�ضع اخلطط وال�سيا�سات
العامة للدولة على �أ�س�س علمية يف حتقيق العدالة وامل�ساواة
بني �أفراد املجتمع وتر�شيد االنفاق ،وهذا ال�سجل �سوف يحد
من غ�سيل الأموال والك�سب غري امل�رشوع عن طريق البيانات
املوجودة يف ال�سجل لدخول وم�رصوفات الأفراد وال�رشكات
و�سهولة مراقبتها ،وكذلك يكون للدولة �سجل منظم وكامل
عن كل مكونات املجتمع وبالتايل يكون جاهزا يف �أي وقت
يف حالة تق�صري الإيرادات النفطية لدعم امليزانية العامة
للدولة في�سهل عليها فر�ض ال�رضيبة على ال�رشائح العليا
امل�ستفيدة من الدولة ح�سب ال�سجل ال�رضيبي من دون الوقوع
يف االرباك والعجز كما هو حا�صل الآن ،ان ال�سجل ال�رضيبي
�صار �رضورة مطلوبة وهو اخليار الوحيد للم�ستقبل ويكون
جاهز ًا للتنفيذ بدون �أي ارباك مايل �أو اقت�صادي للدولة،
انه م�رشوع م�ستحق النظر فيه ملا فيه م�صلحة اقت�صادية
وا�سرتاتيجية للبلد ،ويجعلنا م�ستعدين للم�ستقبل ويحقق
ا�ستقرار ًا مهم ًا وعملي ًا ملا فيه م�صلحة هذا البلد الطيب... .
والله امل�ستعان.

