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البرهان يتوجه إلى تشاد لتهيئة األجواء السياسية

فلسطين ُتدين تصريحات بشأن حق االحتالل في 
ضم أجزاء من الضفة

روسيا: واشنطن لم تضع مقترحات لمحادثات 
بوتين وترامب

توجه رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل يف ال�سودان، الفريق اأول ركن عبد الفتاح 
الربهان، اإىل دولة ت�ساد يف زيارة ق�سرية، يلتقي خاللها الرئي�س اأدري�س دبي.

وذك��رت وكال��ة ال�سودان لالأنب��اء "�سونا"، اأن زي��ارة الربهان اإىل ت�س��اد تاأتي يف 
اإط��ار توا�سل املجل�س مع دول اجلوار واملحيط االإقليمي، لتهيئة االأجواء ال�سيا�سية 

للدخول يف املرحلة االنتقالية، واالنتقال ال�سل�س اإىل احلكومة املدنية.
وقالت "�سونا" اإن دولة ت�ساد تربطها عالقات متجذرة مع ال�سودان على ال�سعيدين 
الر�سم��ي وال�سعب��ي، حي��ث اإن هناك اتفاقي��ات تعاون يف �ستى املج��االت بينهما، 
اأهمه��ا اتفاقي��ة يف جمال التعاون الع�سك��ري، والذي متت مبوجبه��ا اإن�ساء القوات 
امل�سرتك��ة ال�سوداني��ة الت�سادية عل��ى احلدود ب��ني الدولتني حلفظ االأم��ن وتر�سيخ 
مع��اين اال�ستقرار.وخ��الل زيارة ق�س��رية قام به��ا الربهان الإريرتيا ي��وم اجلمعة 
املا�سي، اتفقت اخلرط��وم واأ�سمرة على فتح احلدود وت�سهيل احلركة الطبيعية عرب 

احلدود بينهما، وتفعيل التعاون والتن�سيق بني البلدين فى جميع املجاالت.
وكان الربه��ان زار م��ن قب��ل اأثيوبيا وم���ر، ودولة االإم��ارات العربي��ة املتحدة، 
وجنوب ال�سودان، ف�ساًل عن زيارته للمملكة العربية ال�سعودية للم�ساركة يف اأعمال 

القمتني العربية واالإ�سالمية االأخريتني مبكة املكرمة.

اأدان��ت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني الفل�سطيني��ة، ت�ريحات مبعوث الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترامب لل�رق االأو�سط جي�س��ون غرينبالت ب�ساأن حق االحتالل يف 
�سم اأجزاء من ال�سفة واعتربتها دعوة لال�ست�سالم. وقالت الوزارة يف بيان �سحايف، 
اإن "حال��ة م��ن االن�سه��ار والتبن��ي املطلق لرواي��ة االحت��الل واليم��ني االإ�رائيلي 
احلاكم واأطماعه اال�ستعمارية يبديها بال خجل اأو دبلوما�سية فريق ترامب، يف عداٍء 

مك�سوف وعلني للحقوق الفل�سطينية والعربية".
واأ�ساف��ت وفق��ًا لوكال��ة االأنب��اء الفل�سطينية "وفا"، اأن��ه "يف الوقت ال��ذي كان فيه 
ال�سف��ري االأمريك��ي ل��دى ت��ل اأبي��ب ديفي��د فريدم��ان يحتفل م��ع نتانياه��و بتد�سني 
م�ستوطن��ة ترامب يف اجلوالن، كان غرينب��الت يف موؤمتر ل�سحيفة جروزاليم بو�ست 
يتبن��ى ت�ريح فريدمان ب�ساأن م��ا ادعاه عن حق اإ�رائيل يف �سم اأجزاء من ال�سفة 
الغربي��ة املحتل��ة، معلنًا اإعجابه بن���س وم�سمون الت�ريح ودعم��ه له، يف اعرتاف 
�ري��ح بدعم اإدارة ترامب لفر�س القان��ون االإ�رائيلي على امل�ستوطنات يف ال�سفة 

الغربية املحتلة".

اأعل��ن املتحدث الر�سم��ي با�سم الرئا�س��ة الرو�سية، دمييرتي بي�سك��وف، اأن اجلانب 
االأمريك��ي مل ي�سغ بعد مقرتحات الإجراء حمادثات حمتملة بني الزعيمني الرو�سي 

واالأمريكي خالل قمة جمموعة الع�رين باليابان.
وق��ال وفقًا ملوق��ع "رو�سيا اليوم" االإخباري: "ال اأخب��ار بخ�سو�س اجتماع كامل 
حمتم��ل بني الرئي�سني بوتني وترامب يف اأو�ساكا، وهذا يعني اأن اجلانب االأمريكي 

مل ي�سع حتى االآن اأي مبادرات اأو مقرتحات ب�ساأن هذا املو�سوع".
واأ�س��اف "بالنظ��ر اإىل اأن الرئي���س ترام��ب والرئي���س بوت��ني �سي�س��اركان يف قمة 
جمموع��ة الع�رين، ال ميكن بالتايل على اأي حال ا�ستبعاد حمادثتهما املخت�رة 

على االأقدام، لكن هذا ال ميكن اعتباره اجتماعًا كاماًل".

ب��اأن  االأردن  يف  االإخ��واين  لل�س��اأن  متابع��ون  يوؤك��د 
ق��رار حمكم��ة التمييز ال��ذي �سدر االأ�سب��وع املا�سي، 
باعتب��ار جماع��ة االإخوان غ��ري املرخ�س��ة "منحلة"، 
اأخرج االإخ��وان من دائرة احلي��اة ال�سيا�سية االأردنية، 
وع��زز من راأي وموقف الدول��ة االأردنية التي اأبعدتهم 
ع��ن دائ��رة التع��اون من��ذ �سن��وات عدي��دة. واأ�س��اف 
املتابعون��اأن الدول��ة االأردني��ة تو�سل��ت �سابق��ًا اإىل 
قناعة، ب��اأن اجلماعة انقلبت عل��ى كل ما كانت تعلن 
عن��ه من اعت��دال �سيا�سي جت��اه نظام احلك��م واأدوات 
احلي��اة ال�سيا�سية يف اململك��ة، خ�سو�سًا اأنها حاولت 
اأن تك��ّون البدي��ل ملوؤ�س�س��ة احلك��م وف��ق املعلومات، 
وذلك �سمن اإطار اإقليمي عنوانه �سيطرة اجلماعة على 
دول عدي��دة يف املنطقة. واأو�سحوا اأن اجلماعة فقدت 
م�سداقيته��ا وك�سفت عن زي��ف خطابها منذ ما ي�سمى 
بالربيع العربي، اإذ مل تعد الدولة تثق بها، خا�سة اأنها 
يف املرحلة ال�سعبة �ساهدت �سلوك اجلماعة بقياداتها 
املعتدل��ة واملت�سددة معًا ت�ستعد لت��ويل قيادة الدولة، 

 �س��دور ا�ستطالع��ات راأي اأجرته��ا موؤ�س�س��ة "�سيغم��ا 
كون�س��اي" بالتع��اون م��ع �سحيفة "املغ��رب"، والتي 
ك�سفت عن تقدم نبيل القروي )مالك تلفزيون "ن�سمة" 
اخلا�س( اإىل املرتبة االأوىل يف نوايا الت�سويت، وحزبه 
غ��ري املوج��ود اأ�س��اًل، متقدم��ًا على االأح��زاب الكربى 
ب���28.8 يف املائ��ة، تلت��ه حركة النه�س��ة يف املرتبة 
الثانية ب�16.8 يف املائ��ة، ثم احلزب الد�ستوري احلر 
ب���11.3 يف املائ��ة، وبعده حركة حتي��ا تون�س ب�8.6 
يف املائ��ة، فيما ج��اء التيار الدميقراط��ي يف املرتبة 
اخلام�س��ة ب���5.8 يف املائ��ة. و�سجل��ت قائم��ة "عي�س 
تون�س��ي" ح�سوره��ا يف ا�ستط��الع ال��راأي، باحتاللها 
املرتبة ال�ساد�سة ب���5.4 يف املائة، وهي اأي�سًا قائمة 

غري موجودة اأ�ساًل.
واعت��رب القي��ادي يف حرك��ة النه�س��ة، عب��د احلمي��د 
اجلال�سي، اأن ما يح�سل قبيل االنتخابات غري عادي، 
الأن االأ�سل يف امل�سار االنتخابي هو اال�ستقرار وم�سهد 
اأق��ل انق�سام��ًا، مو�سح��ًا اأن م��ا يح�سل م��ن مناخات 
متوت��رة واإق�ساء قد يوؤدي اإىل خم��اوف من االإنفالت، 
واأال تعك���س نتائ��ج ال�سن��دوق الواقع، ب��ل �ستقود اإىل 
م�سهد منفل��ت وانتعا�سة للقوى ال�سعبوية التي تنتع�س 
ب�سب��ب عجز قوى الو�سط عن جم��ع الناخبني. واأو�سح 
اأن م��ا يح�س��ل ه��و نتيجة تراكم��ات عدي��دة، فتون�س 
تعي�س من��ذ �سنوات خما�سًا، واالإ�سارات ترتاكم تعبرياً 

عن ع��دم الر�سا عل��ى امل�سهد احلزب��ي وال�سيا�سي، بل 
هن��اك دع��وات مل��لء الو�س��ط، مبين��ًا اأن االنتخاب��ات 
املحلي��ة املا�سية و�سعود امل�ستقلني جاء للتعبري عن 
الغ�سب من امل�سهد احلزبي احلايل، واأّن اأغلب االأحزاب 
ال�سيا�سي��ة غرق��ت يف ال�راعات وامل�س��اكل الداخلية 
وح�س��ار بع�سه��ا البع���س، م��ا اأدى اإىل الت�سكي��ك يف 
دوره��ا، و�ساه��م االإع��الم يف ذل��ك لال�ستف��ادة م��ن 
االإث��ارة، وهو م��ا دفع اإىل فق��دان التون�سيني الثقة يف 

االأحزاب ال�سيا�سية.

واعت��رب اجلال�س��ي اأن م��ا يح�س��ل الي��وم م��ن اأزم��ة 
�سيا�سي��ة لي�س غريبًا يف ظل غياب احلل، الأن امل�ساكل 
تتفاقم، مت�سائاًل هل تعديل القانون قبيل االنتخابات 
ه��و احل��ل ال���روري اأم ال؟ موؤك��داً اأن��ه يرف���س هذا 
احل��ل، الأن ال�سي��اق غري منا�س��ب للتعدي��ل، بل يوحي 
باإزاح��ة مناف�س��ني بعينهم، وه��و ما قد يث��ري ق�سايا 
اأخالقي��ة و�سيا�سية، وقد يوؤث��ر على االنتخابات، فيما 
ق��د ت�ستفيد الق��وى الت��ي مت اإق�ساوؤها. واأ�س��ار اإىل ما 
�سهده الربمل��ان التون�س��ي، نهاية االأ�سب��وع املا�سي، 

عندما ف�سل االئتالف احلاكم يف احل�سول على اأغلبية 
ب���109 اأ�سوات متّكنه من اإدخال تعديل على القانون 
االإعالمي��ة  املوؤ�س�س��ات  اأ�سح��اب  مين��ع  االنتخاب��ي 
وااٍلره��اب،  الدكتاتوري��ة  وممج��دي  واجلمعي��ات 
واحلا�سل��ني على متويل خارجي، من الرت�سح، و�سحب 

مقاعدهم حتى بعد االنتخابات اإذا ثبت ذلك.
وتب��ادل نواب م��ن خمتلف الكتل اتهام��ات باخليانة، 
وتراج��ع بع�سهم عن االتفاق��ات احلا�سلة قبل عملية 
الت�سوي��ت. واعترب النائب عن كتل��ة االئتالف الوطني 
والقي��ادي يف "حتي��ا تون���س"، ال�سحبي بن ف��رج، اأّن 
املخا�س احلا�سل االآن "عادي يف و�سع غري عادي"، 
مو�سح��ًا اأن��ه على الرغم م��ن النقا���س احلا�سل حول 
القان��ون االنتخابي ودخول روؤ�س��اء جمعيات للرت�سح 
للرئا�سة، وما يح�سل من جتاذبات وانق�سامات داخل 
االأح��زاب، اإال اأنه��ا ق�سايا طبيعية قبي��ل االنتخابات، 
خ�سو�س��ًا اأن تون���س، مقارن��ة ببل��دان اأخ��رى، لي�ست 
اأو  ع�سكري��ًا  انقالب��ًا  تعي���س  اأو  فو�س��ى  و�س��ع  يف 
ث��ورة م�سلح��ة، وبالت��ايل فبع��د 8 اأع��وام م��ن الثورة 
هن��اك اختالف��ات وتباين��ات يف االآراء يف الربمل��ان 
وتظاه��رات �سلمي��ة وم�س��اكل داخل االأح��زاب، وجلها 
يف اإط��ار الدميقراطي��ة. وك�س��ف ب��ن ف��رج اأن تعدي��ل 
القانون االنتخابي �سيم��ر الثالثاء املقبل، واأن تون�س 
مقبل��ة االأربع��اء عل��ى واقع جدي��د، وهو تنظي��م اأكرث 
للحي��اة ال�سيا�سية ولالنتخاب��ات، م�سرياً اإىل اأن نتائج 
موؤ�س�س��ات �سرب االآراء والفو�س��ى احلا�سلة هي نتيجة 

خطاأ تتحمله االأح��زاب ال�سيا�سية، حكومة ومعار�سة، 
الأنه��ا مل تبا�ر بو�س��ع قانون ينظم عمله��ا. واأو�سح 
اأن��ه �سب��ق واأن ق��دم مب��ادرة يف 2017 لتنظي��م عمل 
موؤ�س�س��ات �س��رب االآراء، ومل يت��م النظ��ر فيه��ا، ويت��م 
حالي��ًا دفع فاتورة التالعب بال��راأي العام، معترباً اأن 
دخول �سخ�سي��ات جديدة ُمرحب بها �رط االن�سباط 
واح��رتام القان��ون. وباالإ�ساف��ة اإىل كل ه��ذا، دخ��ل 
معط��ى جدي��د عل��ى العملي��ة االنتخابية، يب��دو اأنه ال 
يحظ��ى، حتى االآن، بالعناي��ة ال�رورية للتدقيق فيه 
ويف تداعيات��ه على امل�سهد ال�سيا�س��ي واالنتخابي، اإذ 
�سجل��ت الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات التحاق ما 
يقارب مليون��ا ون�سف املليون ناخ��ب جديد باجل�سم 
االنتخاب��ي التون�سي بعد غلق ب��اب الت�سجيل، اأول من 
اأم�س ال�سبت، لتجد االأحزاب ال�سيا�سية نف�سها اأمام قوة 
انتخابية جمهولة، يبحث الكل عن هويتها وي�سعى اإىل 
ا�ستمالته��ا. وي�س��كل ال�سباب اأغلبي��ة امل�سجلني اجلدد، 
وميك��ن ت�سور نواياهم االنتخابي��ة مع ما تعرفه هذه 
الفئ��ة من �سعوبات اجتماعي��ة واقت�سادية وتعليمية 
معلوم��ة للجمي��ع. ويخ�سى كثريون م��ن اأن يتحول ما 
�سم��ي بالت�سوي��ت املفي��د يف 2014 اإىل الت�سوي��ت 
العقاب��ي يف 2019، م��ع م��ا يعنيه هذا م��ن فتح كل 
االحتم��االت اأم��ام ت�سكي��ل امل�سهد اجلدي��د. ومع هذه 
اال�ستفهامات، يتعزز احلديث يف الكوالي�س يف تون�س، 
ع��رب اإ�س��ارات وت�ريبات، ع��ن اإمكاني��ة تاأجيل موعد 

االنتخابات.

أبو الغيط: الحوار مع إيران وتركيا "غير مجٍد"

خلط األوراق يربك الساحة التونسية قبيل االنتخابات

األردن: حل جماعة اإلخوان 
يخرجها من الحياة السياسية

في ظرف زمني قصير، لم يتعد أيامًا 
قليلة، أصيبت الساحة السياسية 

التونسية بما وصفه كل المراقبين 
بـ"الزلزال"، إذ تسّببت أرقام 

استطالعات الرأي في حالة من 
االرتباك الشديد لدى كل المكونات 

الحزبية. وسجل، بداية األسبوع 
الماضي

تونس - وكاالت

ق��ال االأم��ني الع��ام للجامع��ة العربية اأحم��د اأبو 
الغي��ط، اإن "االأم��ور تاأزمت مع اإي��ران وتركيا يف 
الف��رتة االأخ��رية اإىل ح��د �سار احل��وار �سعبًا، بل 
وغ��ري جم��ٍد يف الوقت احلايل"، موؤك��داً اأن احلوار 
لغر�س احلوار، من دون اإطار مفاهيمي يحكمه اأو 
نقاط مرجعية ت�سبطه "لي�س �سوى مترين ذهني، 
اأو ا�ستعرا�ٍس �سكلي.. ال ُيعالج الق�سايا اجلوهرية 

وال يوؤ�س�س لعالقة �سحية".
واأو�سح اأبو الغيط خ��الل ندوة "الربملان العربي 
نحو بن��اء ا�سرتاتيجية موح��دة للتعامل مع دول 

اجل��وار اجلغ��رايف"، اإن اإي��ران �س��ارت تدخالتها 
يف ال�س��وؤون الداخلي��ة للدول العربي��ة، بنداً دائمًا 
على اأجن��دة جمل�س اجلامعة العربية منذ 2015. 
وق��ال "ن�ساهد الي��وم ما ُتبا�ره اإي��ران واأذرعها 
م��ن تهدي��دات خط��رية لالأم��ن القوم��ي العربي، 
ب��ل ولالأمن العامل��ي يف واحٍد م��ن اأدق مفا�سله 
املتعلق��ة باأمن طرق التج��ارة واملمرات البحرية 

و�سالمة املن�ساآت البحرية".
وق��ال اإن الدولت��ني حتم��الن م�روع��ًا �سيا�سي��ًا 
ي��رى تطبيق��ه خ��ارج ح��دود دولت��ه، وبالتحديد 
يف املنطق��ة العربي��ة، مو�سح��ًا اأن "اإيران تعترب 
اأن املنطق��ة العربي��ة �ساح��ة مفتوح��ة ومباح��ة 

ح��ق  لنف�سه��ا  وُتعط��ي  التو�سع��ي،  مل�روعه��ا 
التدخ��ل يف اأزمات الدول العربية، بل اإ�سعال هذه 
االأزم��ات يف اأحيان كثرية، من اأج��ل الدفع ُقدمًا 
به��ذا امل�روع ال��ذي يتعار�س مع اأ�س���س الدولة 
الوطنية على ط��ول اخلط، وي�رب مببداأ ال�سيادة 
وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية عر�س احلائط 
ويدف��ع باملنطق��ة اإىل اأتون ح��روب طائفية نرى 

جتلياتها يف عدد من نزاعات املنطقة اليوم".
واأ�س��ار اإىل اأن "تركي��ا تدف��ع مب���روع اآخ��ر ال 
يق��ل خط��ورة، يعتنق االإ�س��الم ال�سيا�سي يف ثوب 
م��ن العثماني��ة اجلدي��دة، وي�سع��ى اإىل الرتوي��ج 
ملنطلقات��ه االأيديولوجي��ة يف منقط��ة ثب��ت اأنها 

ترف�س هذا امل�روع".
واأ�س��اف "تركيا، من جانب اآخ��ر، ُتعطي لنف�سها 
احل��ق بالتدخل والتوغ��ل يف اأرا���س دوٍل عربية 
دفاع��ًا عما تعتربه اأمنها القوم��ي، ومن دون اأي 
اعتبار الأمن االآخرين اأو �سيادة الدول، وهو توجه 
مرفو�س وال يوؤ�س�س لعالقة �سليمة ومتوازنة بني 
طرف��ني تقوم عل��ى االحرتام املتب��ادل، واالإدراك 

امل�سرتك من كل طرف ل�سواغل الطرف االآخر".
االإي��راين  "امل�روع��ني،  اإن  الغي��ط  اأب��و  وق��ال 
والرتك��ي، تو�سع��ي ويوؤ�س���س لعالق��ة تق��وم بني 
ط��رف ُمهم��ني واآخر تاب��ع، وكالهم��ا يقفز فوق 
ال��دول و�سيادتها، وكالهما ي��رى يف ال�راعات 
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البرلمان العربي يدعو لموقف عربي ودولي حازم 
لمواجهة األعمال اإلرهابية في الخليج

اأك��د الدكت��ور م�سعل ب��ن فهم ال�سلم��ي ، رئي�س 
تق��ف  املنطق��ة  دول  اأن  العرب��ي،  الربمل��ان 
الي��وم اأمام مرحل��ة دقيقة، ت�ستوج��ب التحرر 
م��ن التبعي��ة الطائفي��ة واملذهبي��ة والفكري��ة 
لل��دول االإقليمية والتي و�س��ل تدخلها ال�سافر 
يف ال�س��وؤون العربية لدرجة غ��ري م�سبوقة، من 
خ��الل االحت��الل املبا���ر لالأرا�س��ي العربية 
وتوجهاته��ا  ومواقفه��ا  �سيا�ساته��ا  وفر���س 
الفكري��ة والطائفي��ة على ال��دول واملجتمعات 
العربية. وقال ال�سلم��ي خالل ندوة "نحو بناء 
ا�سرتاتيجي��ة عربي��ة" ، اإن امل���روع العرب��ي 
غ��اب يف مقابل تنام��ي امل�ساري��ع العدوانية 
فاإنن��ا  االإقليمي��ة واالأجنبي��ة. ولذل��ك  لل��دول 
اإىل م���روع عرب��ي ي�س��ون  بحاج��ة ما�س��ة 
الثواب��ت العربية ويدافع ع��ن ال�سيادة العربية 

ويحافظ عل��ى االأمن القومي العربي ويت�سدى 
للتدخ��الت االإقليمي��ة واالأجنبي��ة يف ال�سوؤون 
العربي��ة. ولع��ل اأح��د اأه��م جتلي��ات امل�روع 
العرب��ي بل��ورة اإ�سرتاتيجي��ة عربي��ة موح��دة 

للتعامل مع دول اجلوار اجلغرايف العربي.
واأو�س��ح رئي���س الربمل��ان العرب��ي اإن تنظي��م 
مل�سوؤوليتن��ا  ا�ست�سع��اراً  ياأت��ي  الن��دوة  ه��ذه 
واإدراكًا  العرب��ي،  ال�سع��ب  ع��ن  كممثل��ني 
للتحديات اجل�سيمة التي تواجه اأمتنا العربية، 
وامل�ستج��دات اخلط��رية الت��ي ت�ستدع��ي وجود 
ا�سرتاتيجية عربي��ة موحدة للت�سدي للمطامع 
لل��دول  العدواني��ة  واالأعم��ال  اال�ستعماري��ة 
االإقليمي��ة، والت��ي و�سل��ت اإىل دع��م وتنفي��ذ 
عملي��ات اإرهابي��ة ت�سته��دف ���رب من�س��اآت 
اقت�سادية حيوية داخ��ل الدول العربية و�سفن 
جتاري��ة مدني��ة يف املي��اه االإقليمي��ة لل��دول 
العربي��ة، بهدف زعزعة االأم��ن واال�ستقرار يف 

املنطق��ة العربية، وتنام��ي االإرهاب والتطرف 
العني��ف ومتدد اجلماع��ات االإرهابية وتكوين 
امليلي�سي��ات امل�سلح��ة داخ��ل ال��دول العربي��ة 
والتي فاق خطرها كل حد، وتداعيات كل ذلك 
على االأمن القومي العربي ووحدة املجتمعات 

العربية.
واأ�س��ار الدكت��ور م�سع��ل ال�سلم��ي اإىل اأن ه��ذه 
التط��ورات توؤك��د اأهمي��ة وج��ود ا�سرتاتيجي��ة 
عربي��ة موح��دة للتعامل م��ع ه��ذه التحديات 
اخلط��رية م��ن دول اجل��وار اجلغ��رايف، هدفها 
حفظ اأوطاننا، والت�سدي للتدخالت اخلارجية 
واالإقليمية يف �سوؤوننا العربية، و�سيانة اأمننا 
القوم��ي العرب��ي ال��ذي ه��و كٌل ال يتج��زاأ م��ن 
املحي��ط اإىل اخللي��ج، وتقدمي احلل��ول الناجعة 
مبا ي�سمن ع��دم ال�سماح بالتدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية لل��دول العربية وامل�سا���س ب�سيادتها 

وا�ستهداف اأمنها والتعر�س مل�ساحلها.
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