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قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا برغبة 
اكد فيه ان خطة البعث����ات لوزارة التعليم 
العالي بعد عهد وكيلة التعليم العالي السابقة 
د.رشا الصباح بدأت بحالة من التخبط وعدم 
الوضوح والعش����وائية وهذه سمة سائدة 
اصبحت في االدارة الحالية للتعليم العالي، 
وكذلك اللجان التابعة لها والمسؤولة عن إدارة 
شؤون الطلبة الذين يتبعون التعليم العالي، 
لقد اصبحت قرارات ه����ذه االدارة ولجانها 
س����ببا في التضييق واغالق سبل استخدام 
األدوات الدس����تورية والتي ستجعل وزيرة 
التربية مساءلة سياسيا عن كل هذا التخبط 
والعش����وائية وكحل مؤقت للجامعات التي 
يجب أن يتم االعتراف بها وكذلك مس����اعدة 
الطالبات الالئي يصعب عليهن التغلب على 

صعوبات السفر وغيره.
أتقدم باقتراح ان تض����ع وزارة التعليم 
العالي في خطة البعثات القادمة لها الجامعات 
األميركية المعروفة عالميا الموجودة في دولة 
قطر الشقيقة وخصوصا الطالبات الالتي ال 
يتحملن عناء الس����فر الى الواليات المتحدة 
االميركي����ة وحيث إن المس����توى والجودة 
التعليمي����ة لتلك الجامع����ات معروف على 
الصعيد العالمي، وعل����ى الوزارة ان تضع 
جميع التخصص����ات التي تبتعث الطالبات 
الى أميركا على ان تكون الفرصة متاحة لهن 
في تلك الجامعات في دولة قطر الش����قيقة 

والجامعات هي كاالتي:
Carnegie Mellon University

Georgetown University
 Northwestern University-School of

Journalism & Communication

Virginia Commonwealth University
Texas A & M University

Weill Cornell Medical College
وقدم الزلزلة اقتراحا آخر جاء فيه: أن تقوم 
وزارة التعليم العالي بإنش����اء إدارة جديدة 
متخصصة العتماد الشهادات الجامعية لكافة 
الهيئة التدريسية الذين يقومون بالتدريس 
في المدارس الخاصة حسب اللوائح المعتمدة 
في الكويت وتحديدا في وزارة التعليم العالي 
اسوة بالنظام المعتمد للمدرسين الكويتيين 
ويك����ون ذلك بالتعاون م����ع وزارة التعليم 

العالي.
وانش����اء الهيئة الع�امة للتعليم الخاص 
وتك����ون تحت مظلة وزير ال��تربية اس����وة 
بنظ����ام الهيئة العامة للتعلي����م التط�بيقي 
والتدريب او معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ويكون للهيئة الجديدة مجلس ادارة يكون 
ل����ه صالحيات اتخاذ القرارات المهمة إلدارة 
المدارس الخاصة بجميع انظمتها التعليمية 
المختلفة في الكويت من كافة النظم التعليمية 
المختلفة المعتمدة حاليا من االدارة العامة 

للتعليم الخاص.
ان تنشئ وزيرة التعليم العالي إدارة جديدة 
تابعة لمكتب الوزير مباشرة تعرف بإدارة 
الرقابة الداخلية تكون مهمتها األساسية مراقبة 
عمل وإجراءات وس����ير العم�لية التعليمية 
داخل المدارس الخاص����ة بالدولة من خالل 
المتابع����ة الدقيقة ل����إدارة العامة للتعليم 
الخاص خصوصا بعد توسيع التعليم الخاص 
بشكل كبير في الكويت في السنوات االخيرة 
وبأنظمة تعليمية مختلفة ونشاطات ومناهج 

مختلفة.

 أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان األجواء العربية مهيأة اآلن 
للكثير من التطور االيجابي حول توحيد الكلمة العربية.

وقال اخلرافي في تصريح ل� )كونا( لدى وصوله الى القاهرة للمشاركة 
في املؤمتر ال�16 الحتاد البرملان���ات العربية الذي يبدأ اليوم ان الكويت 

تسعى دائما ملا فيه مصلحة العرب وتوحيد كلمتهم.
واوضح أن االستفادة من هذا التجمع العربي يجب ان تؤدي الى وحدة 

الكلمة والتوصل الى نتيجة لصالح األمة العربية.

وأشار اخلرافي الى أن وفد الكويت سيتقدم بطلب خالل اجتماع احتاد 
البرملانات العربية الدراج بند طارئ في اجتماعات االحتاد البرملاني الدولي 
القادم حول االعتداءات االسرائيلية على احلرم االبراهيمي ومسجد بالل 
بن رباح. وأعرب عن أمله في أن يتم قبول اقتراح الكويت بتبني االحتاد 

البرملاني العربي هذا البند ويعرض في االحتاد الدولي وأن ينجح.
وحول االستفادة من جتارب اآلخرين قال اخلرافي ان االستفادة تتعلق 

بوحدة الكلمة والتوصل الى نتيجة.

الخرافي: األجواء مهيأة اآلن لتوحيد الكلمة العربية

 ..ويقترح ضّم الجامعة األميركية
في قطر ضمن خطة البعثات

د.يوسف الزلزلة

مريم بندق
ق����ال رئي����س اللجن����ة املالية 
البرملانية د.يوسف الزلزلة ان الكل 
حريص على حضور جلسة اليوم 
املدرج على جدول اعمالها استجواب 
وزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
وحضور احلكومة اليوم من عدمه 
س����يجعلها على احملك من قضية 

التعاون مع مجلس األمة.
وأض����اف د.الزلزلة ان وجود 
احلكومة في جلسة اليوم ضروري 
جدا حتى تبني للنواب بالفعل انها 
متد يد التعاون كما مجلس األمة، 
مؤك����دا ان ع����دم حضورها يزيد 
اشتعال الفتيل. وأكد انه من الذكاء 
ان حتض����ر احلكومة وتترك عدم 
عقد اجللسة لعدم اكتمال النصاب 
للنواب وبالتالي اذا اكتمل فعليها ان 
تطلب تأجيل مناقشة االستجواب 
اذا رغبت. وردا على سؤال حول 
مدى امت����داد موقف����ه املعلن من 
تأييد اس����تجواب وزي����ر اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل الى مرحلة 
طرح الثقة؟ قال د.الزلزلة: اآلن ال 
استطيع االجابة القاطعة بااليجاب 

احلكوم����ة التعديالت وتطلب من 
املجلس االسراع في اجنازها فنحن 

ليست لدينا مشكلة.
أعلنتم في وقت سابق اعطاء 
احلكومة فرص����ة زمنية ملدة عام 
كامل للعم����ل واالجناز قبل تأييد 
االس����تجوابات فما رأي����ك اآلن؟ 
ومل����اذا تغير موقف����ك؟ نعم قلنا 
نعطي عاما كامال للحكومة للعمل 
واالجناز بش����رط اال يكون هناك 
اص����رار على اخلط����أ وواضح ان 
هناك بعض الوزراء يصرون على 
اخلطأ ونح����ن وظيفتنا ان نعدل 
هذه االخطاء بالوسائل الدستورية 
حتى صاحب الس����مو األمير كان 
ادواتكم  دائما يقول اس����تخدموا 
الدستورية ضمن األطر السياسية 
األخالقية، ونحن لم نشتم او نهني 
احدا وامنا نرى ان هناك خطأ يجب 

اصالحه.
هل موقفكم من تأييد استجواب 
العب����داهلل راجع ال����ى رد قانون 
اس����قاط فوائد القروض؟ قس����ما 
باهلل العظيم ليس هناك رابط بني 
املوقفني هذا شيء وهذا شيء آخر، 

لكن ازيدك����م ان موقفي ليس هو 
موقف د.يوسف فقط امنا وصلت 
الى هذه القناعة بناء على قناعات 
مجموعة من النواب. وأعرب الزلزلة 
في تصريحاته اخلاصة ل� »األنباء« 
عن متنياته ان يكون الوزراء اكثر 
تعاونا مع اعض����اء مجلس االمة 
حتى ال تصل االمور الى حالة من 

التأزمي.
واس����تطرد: واضح ان بعض 
الوزراء إلغالقهم باب احلوار مع 
النواب ونتيجة ألنهم يرون أنفسهم 
ماداموا اصبح����وا وزراء فهم في 
»برج عاج����ي« وال يختلطون او 
يتواصلون مع النواب ما يجعلهم 
في نهاية األمر يعيشون هذه احلالة 
من ردة الفع����ل، فوظيفة النائب 
املراقبة واحملاسبة فإن أخل الوزير 
بعمله فمن الطبيعي ان يحاسبه 
النائب، وقد يكون الوزير لم يخل 
بعمله ولكن نتيجة عدم تواصله مع 
النواب، فاألمر الطبيعي ان يساءل 
وتصل االمور الى هذه احلالة من 
التأزمي وتقدمي االستجواب ليعرف 

ردود الوزير.

او النف����ي، مضيفا: ان هذا املوقف 
يعتمد عل����ى ردود الوزير وعلى 
ما سيقدمه النائب علي الدقباسي 
فنحن نع����رف اآلن ان هناك عدم 
املرئي واملسموع  تطبيق لقانون 
وهذا معن����اه ان احلكومة أخلت 
والوزير لم يبر بالقسم الذي أقسمه 
وبالتالي الوزير محاسب على ذلك، 
وقد يطرح الوزير مبررات في اثناء 
جلسة االستجواب ال نعرفها ولذلك 
يبقى انه في يوم االستجواب تتبني 
لنا احلقيقة وهل تتطلب طرح الثقة 
بالوزير ام ال؟ وأس����تطيع القول 
اآلن انه اذا تبني ان موقف الوزير 
يستدعي طرح الثقة فسنطرحها 
اما اذا رأينا ان موقفه ال يرقى الى 
طرح الثقة اس����تنادا الى مبرراته 
فلن يتم طرح الثقة وسنعيد النظر 
في موقفنا. وأضاف د.الزلزلة نحن 
كنواب قضاة يجب علينا ان نستمع 
الى ما لدى الوزير واملس����تجوب 
وبعد ذلك نقرر موقفنا من طرح 

الثقة.
ألم يطبق الوزير قانون املرئي 
عل����ى قناة الس����ور والتي اثارت 

االحداث االخيرة؟ اجاب د.الزلزلة: 
طبقه بعد فترة طويلة ونحن هنا 
ال نتكلم عن قناة السور فقط بل 
نتكلم عن جميع القنوات وايضا 
وسائل االعالم والصحافة التي ليس 
الوزير يؤكد ان  جميعها ملتزما. 
القان����ون بالصورة التي  تطبيق 
يطمح لها اعض����اء مجلس األمة 
حلماية وحتصني الوحدة الوطنية 
ال����ى تعدي����الت، فلتقدم  يحتاج 

صرح السيد/ حمود بوعدل رئيس 
مجل����س اإلدارة في ش����ركة هاتف 
أن الشركة أصبحت موزعًا   2000
معتم����دًا ألجهزة ب����اك بيري في 
الكوي����ت، وأضاف الس����يد حمود 
قائ����ًا تأكي����دًا منا عل����ى مواكبة 
الس����وق  احتياج����ات ومتطلبات 
الكويت����ي، والتزام����ًا باملعايي����ر 
العالي����ة للخدم����ات الت����ي تقدمها 
ش����ركتنا للعماء، قمن����ا بتوقيع 

عقد مع شركة باك بيري العاملية 
لتصبح بذلك ش����ركة هاتف 2000 
موزعًا معتمدًا ألجهزة باك بيري 
ف����ي الكويت، هذا ومتتلك ش����ركة 
هات����ف 2000 ثاثني فرع����ًا لبيع 
الهاتف احملمول وملحقاته  أجهزة 
باالضاف����ة لتق����دمي كاف����ة خدمات 
شركة زين لاتصاالت، ولديها 12 
مركزًا للصيانة موزعة في مختلف 

مناطق الكويت.

هاتف 2000 موزعًا معتمدًا ألجهزة باك بيري

الزلزلة: مبررات العبداهلل لعدم تطبيق »المطبوعات« و»المرئي« الطريق الوحيد لتغيير موقفي
أكد لـ »األنباء« أن بعض الوزراء يصرون على الخطأ ويظلون في برج عاجي وهو ما يؤدي إلى التأزيم

من الذكاء أن تحضر الحكومة جلس�ة اليوم ولتترك عدم عقدها لعدم اكتمال النصاب النيابي ويجب االس�تماع إلى ردود الوزير ومن ثم نحدد موقفنا

مصادر وزارية ل� »األنباء«: الحكومة ستحضر جلسة اليوم

الحويلة إلنشاء متحف يحكي بطوالت الشعب الكويتي
طالب مراق���ب مجلس األمة 
النائب د.محمد احلويلة احلكومة 
بإنش���اء متح���ف وطني يحكي 
البطوالت التي سطرها الشعب 
الكويت���ي إبان الغ���زو العراقي 
الغاش���م للكويت في الثاني من 
اغس���طس 1990، حي���ث ضرب 
الكويتي أروع وأصدق  الشعب 
األمثلة ف���ي حب الوطن والذود 
عنه فق���دم قواف���ل مجيدة من 
الشهداء، إضافة الى مئات األسرى 
املقاومة  واجلرحى، عالوة على 
املس���لحة واملدني���ة ضد جيش 

الطاغية املقبور صدام حسني. وذكر احلويلة انه 
من ش���أن هذا املتحف ان يظل شاهدا على شموخ 
الشعب الكويتي، كما انه سيظل مرجعا لكل األجيال 

التي لم تشهد تلك احلقبة لتطلع 
على املالحم التي سطرها أبناء 
وبنات الكويت ضد قوات االحتالل 
العراقية الدولة اجلارة واملسلمة. 
وشدد احلويلة على أهمية تخليد 
هؤالء األبطال وتسمية الشوارع 
وامليادين العامة بأسماء هؤالء 
الرجال والنس���اء الذين حملوا 
أيديهم  أرواحه���م على راح���ة 
وقدموه���ا بكل فخ���ر واعتزاز 
لبلدهم لتظل الكويت أبية وحرة 
ومستقلة. واستغرب احلويلة 
تعامل أجهزة اإلعالم الرس���مي 
مع ذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير بخالف 
أجهزة اإلعالم الكويتي اخلاصة التي تعاملت مع 

هذه الذكرى بكل ما تستحقه.

مريم بندق
 أعلن���ت مصادر وزارية ف���ي تصريحات خاصة

ل� »األنباء« ان الحكومة ستحضر الجلسة البرلمانية 
المقررة اليوم والمدرج على جدول اعمالها استجواب 

وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل.
وقالت المصادر ان جلس���ة مجل���س الوزراء لم 
تتح���دد حتى اآلن ولكن على االغلب س���تكون بعد 

غد الخميس.

الى ذلك علمت »األنباء« من مصادر حكومية رفيعة 
ان الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل اسبوعين وذلك تأكيدا 

لما انفردت بنشره »األنباء« 27 فبراير الماضي.

أكدت أن الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة استجواب العبداهلل إلى 16 مارس

د.محمد احلويلة

دليهي الهاجري

عادل الصرعاوي

فالح الصواغ

دليهي: المقاومة السبيل لتحرير األرض 
واألنظمة العربية مسؤولة عن حماية »األقصى« 

»حدس«: نناشد المجتمع الدولي واليونسكو التدخل الفوري

مبينا في الوقت ذاته ان العربدة 
االسرائيلية ستستمر اذا لم تواجه 

بحزم.
واعتبر الهاجري في تصريح 
صحاف���ي ان »ما ج���رى ال ميكن 
السكوت عنه أبدا«، ودعا اجلميع 
الى االرتقاء الى مستوى املسؤولية 
التي حتتمها االعتداءات والتجرؤ 
الصهيوني على حرمة املس���جد 
االقصى، مؤكدا ان املقاومة وحدها 
هي السبيل النتزاع كل احلقوق 

ولتحرير كامل االرض.
وطالب ف���ي هذا الصدد بدعم 
املقاومة  الفلس���طيني في  احلق 
والتحرير وعدم التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الذي ال ميثاق له وال 
عهد، مشيرا الى ان اقتحام املسجد 
االقصى بشكل متكرر خير دليل 
على الصلف اليهودي املتمس���ك 
بعنجهيته والذي يتعامل مبنطق 
الق���وة ال بقوة املنط���ق، ضاربا 
عرض احلائط باالعراف واملواثيق 
الدولية. وذكر الهاجري ان الدفاع 
عن املسجد االقصى أولى القبلتني 
وثالث احلرمني الشريفني ومسرى 
النب���ي ژ مس���ؤولية االنظمة 
العربية واالس���المية التي عليها 
ان تواجه الطغي���ان الصهيوني 
بشدة وتعمل على مؤازرة أهلنا 
في فلس���طني ضد ذلك الطغيان. 
الهاجري على جمهورية  ومتنى 
مصر الشقيقة التي هي احلصن 
احلصني واحلضن الدافئ للشعبني 
العربي واالسالمي ان تقوم بواجبها 
جتاه شعب غزة عبر مساعدته في 
فك احلصار عن���ه حتى ال يكون 
وحيدا أمام احملتل االسرائيلي الذي 
يسعى الى جتويعه بغرض إخضاع 

املقاومة وقتلها.

واآلثار ودور العبادة.
واختتمت احلركة الدستورية 
االسالمية بيانها بقولها: »نشيد 
باملوقف الكويتي الرسمي، الذي 
متثل بتصريحات ايجابية لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصب���اح في 
لوكس���مبورغ، حي���ث أدان فيها 
االعتداءات الصهيونية املتكررة، 
واس���تنكر فيها عملي���ة اغتيال 
الفلس���طيني محمود  املجاه���د 
املبحوح، داعني احلكومة والشعب 
ومنظم���ات املجتمع املدني لدعم 
املرابط���ني في القدس املش���رفة 
وعموم فلسطني املسلمة، انطالقا 
من الواجب االنساني واالسالمي 

والعربي«.
من جهة أخرى، استنكر أمني 
س���ر مجلس االمة النائب دليهي 
الهاجري االنتهاكات االسرائيلية 
التي طالت املسجد االقصى عبر 
اقتحام ساحته املقدسة وإدخال 
العشرات من اليهود اليها، مطالبا 
مبوقف عربي واس���المي موحد 
لوقف املمارسات العدوانية التي 
دأب عليها احملتل االس���رائيلي، 

اللجنة  في بيان صادر عن 
السياس���ية املؤقت���ة باحلركة 
الدستورية االسالمية )حدس( 
اس���تنكرت تواص���ل حمالت 
ومخططات تهوي���د الصهاينة 
للمقدسات االسالمية في فلسطني 
احملتلة، وذلك في محاولة جديدة 
لطمس معالم وتراث احلضارة 

العربية واالسالمية.
وقالت )حدس( في بيانها: 
»إن الع���دو الصهيون���ي مبثل 
هذه االعتداءات يواصل جرائمه 
التي تستهدف االرض والهوية 
واالنسان واملقدسات في فلسطني 
احملتل���ة، ويضي���ف لرصيده 
االجرامي س���جال جدي���دا من 
االنتهاكات واملمارسات التي تؤكد 
مجددا بش���اعة وعدم اخالقية 
املشروع السياسي الصهيوني 

فيما يسمى بإسرائيل«.
وأض���اف بي���ان احلرك���ة 
الدس���تورية االس���المية: »ان 
س���لطات االحتالل الصهيوني 
قررت هدم املسجد العمري في 
حي سلوان في القدس احملتلة، 
كتمهيد لتدمير املسجد االقصى 
وبناء الهيكل املزعوم مكانه، كما 
قام���ت في أخطر عملية تزوير 
للتاريخ االنساني والتراث العربي 
واالسالمي، عندما عمدت الى ضم 
احلرم االبراهيمي الشريف في 
مدينة اخلليل ومسجد بالل بن 
رباح في مدينة بيت حلم وأسوار 
البلدة القدمية في مدينة القدس، 
الى قائمة ما يس���مى »املواقع 
االثري���ة الصهيوني���ة« على 
أرض فلسطني احملتلة، ضاربة 
بالش���رعية الدولية وقراراتها 
عرض احلائط، وس���ط صمت 
عربي رس���مي وتواطؤ غربي 

مستمر«.
وأوضح���ت »ح���دس« انها 
تناشد املجتمع الدولي واملنظمات 
اليونسكو  الدولية وباالخص 
القيام بخطوات جادة وعملية 
وفورية حلماية املواقع االثرية 
العاملية من التزييف، واحليلولة 
الى  الس���لطة عليها  دون نقل 
س���لطات احملتل الصهيوني، 
ومن���ع اقتحام���ات احملتل���ني 
املتك���ررة لها، في  واملتطرفني 
استفزاز متعمد للفلسطينيني 
خصوصا واملس���لمني عموما، 
وتدنيس متواصل للمقدسات 

 الصرعاوي: الروضان مسؤول
عن الجوانب المالية في ديوان ولي العهد

الصواغ يستغرب تخصيص مدارس حكومية

سمو ولي العهد حيث ال ميكن 
للجنة ان تؤدي دورها بالشكل 
املطلوب، لذا فإن تكليف ديوان 
احملاسبة بهذه املهمة هو اخليار 
األفضل كونه جهة محايدة وذات 

اختصاص.
وطالب اجلمي����ع بالرجوع 
بالذاكرة، اذ سبق ملجلس األمة 
ان كلف اللجنة التعليمية كلجنة 
حتقيق في موضوع الرسالة التي 
بعث بها وزير شؤون الديوان 
األميري الى مدير معهد الكويت 
العلمية بهدف تقييم  لألبحاث 
عمل املعهد وما انطوى عليه من 
مخالفة دستورية، حيث أعطى 
صاحب السمو األمير تعليماته 
الى وزير شؤون الديوان األميري 
الذي امتنع عن حضور اجتماعات 
اللجنة باالمتثال لقرار املجلس 
بحضور اجتماع اللجنة واإلجابة 
عل����ى كل استفس����اراتها حيث 
انتهت اللجنة من أعمالها ورفعت 

تقريرها بذلك الى املجلس.

النائ����ب ع����ادل  أوض����ح 
الصرعاوي ان جلوء مجلس 
األمة الى تفعيل اجلانب الرقابي 
من خ����الل التحقيق وتقصي 
احلقائق ليس بجديد، مبينا 
ان الشواهد على ذلك كثيرة 
ودائم����ا ما حتظ����ى مبوافقة 
املجلس واحلكومة، باالضافة 
الى ان في صاحب السمو األمير 
قدوة لنا في ذلك حينما كان 
دائم����ا يؤكد ف����ي لقائنا مع 
سموه على ضرورة احملاسبة 
ومتابعة املقصر بعد إعطائه 
فرصة في بحث املوضوع محل 
التحقيق وهو ما ينطبق على 
األمر محل البحث والتحقيق 
اليوم وال����ذي مضى عليه ما 
يقارب السنة. وأكد الصرعاوي 
انه في حال صحة املعلومات 
املتاحة باالضافة الى اإلجابات 
على األس����ئلة البرملانية فإن 
املس����ؤولية تقع على وكيل 
ديوان سمو ولي العهد كونه 
املس����ؤول ع����ن كل اجلوانب 
اإلدارية واملالية بديوان سموه 
وإن كان املسؤول سياسيا هو 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روض����ان الروضان، 
ومن جه����ة أخرى تس����اءل 
النائب الصرعاوي عن كيفية 
تشكيل جلنة حتقيق في بعض 
اجلوان����ب اإلداري����ة واملالية 
بديوان س����مو ولي العهد من 
بعض القياديني واملوظفني في 
بعض اجلهات احلكومية تقل 
درجاتهم عن القياديني بديوان 

طالب بتكليف »الديوان« التحقيق في المخالفات

اس���تغرب النائ���ب فالح 
اع���الن الحكومة  الص���واغ 
التربي���ة  ب���وزارة  ممثل���ة 
تخصيص عدد من المدارس 
الحكومية وتحويل�ها للق��طاع 

الخاص.
وقال الصواغ في تصريح 
صحافي ان ه���ذا األمر يثير 
االستغراب، خاصة ان وزارة 
التربية تعاني كثافة طالبية 
في مدارس���ها وهي بحاجة 
لزيادة عدد المدارس في جميع 

المراحل الدراسية.
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