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تقدم رجل لوزارة األوقاف بطلب لتعيينه إماما، فلما 
جلس أمام جلنة االختبار، ســألوه في الفقه احلنبلي 

فقط، فقال: أنا شافعي.
فقالوا: إذن عد وادرس كتاب »دليل الطالب« ثم ارجع 
إلينا لنختبرك! وال يوجد تفســير لذلك سوى أمرين: 
فرض املذهب احلنبلي على أئمة الوزارة اجلدد، أو ضعف 
أعضاء جلنة االختبار في املذاهب األخرى، وذلك يعني 

أن كل أعضاء اللجنة حنابلة.
ال يختلف اثنان على قوة مذهب اإلمام املبجل أحمد 
بن حنبل، فهو تلميذ اإلمام الشــافعي النجيب، وفقيه 
عصره وفريد زمانــه، لكنني أتكلم عن فكر إداري ال 
يصلــح فيه التفرد بالرأي أو الفكر أو املذهب، في بلد 
منفتح متعدد االجتاهات، فضال عن فرضه في مؤسسة 

حكومية.
وسبق أن نبهت إلى أسلوب »التوحد« الذي متارسه 
وزارة األوقاف منذ أكثر من 15 سنة، واآلخذ باالزدياد، 
رغم أن تاريخ الكويت زاخر بعشرات العلماء واملشايخ 
األفاضل منذ أكثر من قرن، على مختلف املذاهب واألفكار، 
ولم يســبق ألحد من قياديي الوزارة أن فرض رأيا أو 
فكرا أو مذهبا بشكل مباشر أو غير مباشر، في حني أن 
املذهب السائد مؤخرا هو املذهب احلنبلي، والفكر السائد 
معروف، ســبق أن أشرت إليه في مقال سابق )الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب كويتي(، وهو فكر مســتورد ال 
يتناسب مع الفكر الكويتي املستنير املنفتح على اآلخر.
ومما يلفت النظر أن العديد من املشايخ واألئمة في 
الكويت - من ذات املدرســة - يستندون في فتاواهم 
ودروســهم الى مشــايخ محددين من خارج الكويت 
)مقدرين ومحترمني(، في حني أن »املوسوعة الفقهية« 
تعد أكبر وأشمل موسوعة على مستوى العالم اإلسالمي، 
وتســتوعب جميع املذاهب، وأعدها علماء أجالء على 
مستوى رفيع من العلم الشرعي، ونادرا ما أسمع جملة 
»جاء في املوســوعة الفقهية«، حتــى في قناة »إثراء« 

وإذاعة القرآن الكرمي.
وإذا تكلم أحدهم في مسألة فقهية ما ذكر آراء العلماء، 
واختتمها بكلمــة »والصحيح«، والتي تعني لغة أن ما 
سبقه غير صحيح، في حني أن قول »واألصح« أو »أنا 
أميل إلى..« أسلم، لكن املتكلم -  مع كل االحترام - لم 
يصل بعد إلى مرحلة الترجيح، واألفضل أن يرجح قول 

اجلمهور واملوسوعة الفقهية.
أنا أعلم ان هناك انقســامات فكرية شديدة، وأقدر 
األثر التربوي الذي تلقوه عبر سنوات طويلة، وأستشعر 
التبعية الالشعورية للمدرسة اخلارجية، واحلرج الشديد 
من الســلبيات التي حتصل هنا وهناك، وأثمن تقدير 
)ال تقديس( العلمــاء املعنيني، ولكن ثقوا بأنها مرحلة، 
فالجتعلوا الوزارة متنفسا لها، وال املساجد سبيال إليها، 
واتركوا بصمة إيجابية للمجتمع كله، ال ملجتمعكم وفكركم 

فقط، فالكويت للجميع، والدين للجميع.

وأسأل اهلل لي ولكم الهداية واملغفرة.
قال النبي ژ: »إن الدين يسر، ولن يشاّد الدين أحد 
إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة 

والروحة وشيء من الدجلة« رواه البخاري ومسلم.

يعتقــد البعض حني نتكلم عن خطوات بناء الدولة 
وإعمارهــا أنها تتحقق باخلطط املكتوبة على األوراق 
والتي تنتج بدراســات ونتائج من اجتماعات القائمني 
علــى اخلطط التنموية بالدولة إال أنها حقيقة ال بد أن 
تترجم بســلوك وخطوات وأن يشارك فيها املواطن 

بصورة مباشرة.
فحني نتكلم عن االستثمار البشري ال بد أن تقابله 
رغبة شــعبية جامحة من أطياف متعددة من املجتمع 
في املشاركة احلقيقية في مثل هذه اخلطوات، بحيث 
ال بد أن يقتنع املواطن أوال مبا ترسمه الدولة ويقوم 
بتنفيذه وترجمته وإال فأنا أقولها مقدما جميع خطط 
الدولة ستفشل إن لم يقم املواطن باالقتناع مبثل هذه 

اخلطط وترجمتها على أرض الواقع.
املشكلة لدينا أننا مغيبون متاما عما يدور في أروقة 
املجلس األعلى للتخطيط وغالبا ما نصطدم بقرارات ال 
بد أن يشارك املواطن في تنفيذها حتى تنجح وتكون 

مالمسة ألرض الواقع إلى حد كبير.
ولنا على ســبيل املثال املناهج التربوية واخلطط 
التعليمية ملاذا لم تنجح اغلب اخلطط التي توضع في 
مثل هذا اجلانــب؟ وملاذا التعليم مازال متأخرا لدينا؟ 
علــى الرغم من توافر كل اإلمكانيات التي قد ال تكون 
متوافــرة في دول كثيرة معــدل التعليم لديها جنده 
مرتفعا، بالرغم من أن إمكانياتهم بسيطة وذلك لسبب 
رئيســي هو أن املتعلم لديهم ليــس كما املتعلم لدينا 
فرغبة التعليم والتحصيل العلمي والتجاوب وتطبيق 
نتائج األبحاث العلمية التي يتوصل إليها العلماء هذه 
يترجمها املتعلمون على أرض الواقع على عكس واقعنا، 
فنجد أنه لألسف غالبا ما تتم اإلشارة إلى نتائج األبحاث 

ولكنها ال تترجم على أرض الواقع إذن فما الفائدة؟
بحيث ان كثيرا ما يعتقد البعض أن املواطن مفصول 
عن الدولة وأنه فــي واٍد والدولة في واٍد آخر مع أننا 
جميعــا في مركب وواٍد واحد فإما أن نرتقي معا وإما 
أن نبقى في صفوف الدول املتأخرة إذن التكاتف هو 

املطلوب بالدرجة األولى.
فنجد أن أغنى دول العالم واكثرها تأثيرا على الصعيد 
السياسي واالقتصادي هذه قامت على أكتاف املتعلمني 
لديهم، فعلى ســبيل املثال لوال قيام الثورة الصناعية 
في بريطانيا ملا كانت بريطانيا في يوم ما الدولة التي ال 
تغيب عنها الشمس، ولوال رواد ناسا وصناع األسلحة 
والتكنولوجيا ملا أصبحــت أميركا الدولة العظمى في 
العالم، فجميع الدول العظمى على مر العصور لم تقم 
من خالل السلطة، بل قامت على أكتاف أبنائها املتعلمني 

الذين نهضوا وعمروا أوطانهم.
فحني نتكلم عن دور التعليم في بناء الدولة، فهذا 
من املواضيع التي ال ينتهي احلديث فيها، ألنها حقيقة 
هــي التي ترقى باألوطان ألن التعليم ينتج عنه أدوية 
وتنتج عنه مصانع وتنتج عنــه تكنولوجيا فتنتعش 
حركة التجارة من جراء التعليم، وكثيرا ما نلقي بضعف 
التعليم على وزارة التربية وحدها، ولكن الواقع يقول 
إنها ليست وحدها املســؤولة، بل املسؤولية تقع أوال 

على كاهل املتعلمني ألنهم ركيزة العلم.

الفضة قيمــة عالية في  أعطيت 
كثير من املجتمعات ألكثر من خمسة 
آالف سنة. وللفضة مكانة كبيرة لدى 
الفراعنة فقد كان االعتقاد السائد لديهم 
أن لآللهة عظامــا من فضة ولهذا لم 
يستخدم معدن الفضة في مصر إال 
بعد أن انتشرت استعماالته في الشرق 
األوسط. والفضة تفوق الذهب حضورا 
واستعماال فنجدها معلقة على صدور 
الناس وفي حشوة األسنان واألقمار 
الصناعيــة التي حتلــق في الفضاء 
البعيد مرورا بااللكترونيات واألدوات 
الكهربائيــة والزجاج وفي املفاعالت 
النووية وسك امليداليات الفضية في 

املسابقات الرياضية.
> > >

كان شعب املايا في األزمنة القدمية 
يعتقد أن »الذهب عرق الشمس والفضة 
دموع القمــر« وتضيف مؤلفة كتاب 
»الفضة« فيليبا ميرميان مديرة »شركة 
ميرميان سيلفر إلنتاج األواني الفضية« 
ان املعادن مثل الذهب والفضة لعبت 
دورا مهما في حتديد املعايير لقياس 
التجارة  القيمة وحتديد األوزان في 
قدميا. وعلى الرغم من شيوع العمالت 
النقدية في الصني في عهد أسرة تانغ 
التي حكمت بني 618  و907 ميالدي، 
فقد استمر استخدام الفضة هناك على 
شكل سبائك منقوشة وذلك ألغراض 
دفع الضرائب )ورشوة املسؤولني(! 

> > >
رغــم ملعان الفضــة وحضورها 
األخاذ لم تتمكن مــن جتاوز مكانة 
الذهب فبقيت في ظله مكتفية بالبطولة 
الثانية في كل شــيء تقريبا. ولكنها 
)حســب مجلة قوافل التي تصدرها 
شركة ارامكو السعودية( لم تبتعد عن 
الذهب سواء أكان ذلك في املناجم حتت 
سطح األرض أو على ألسنة الناس في 
األمثال الشعبية أو في عالم االسواق 
واالقتصاد، وألن الفضة اقل قيمة من 
الفقراء«  بانها »ذهب  الذهب وصفت 
فاملشــغوالت واحللي الفضية تلقى 
رواجا لدى ذوي الدخول املتوسطة. 
كما استخدم العرب املعادن الثمينة في 
األسماء خاصة النساء ومنها اسم فضة. 

يعتبر هذا الرقم كود الشــيفرة 
لفهم التطور الياباني، فال يســتطيع 
أحد أن يفهم التاريــخ الياباني دون 
الرجوع له، قبل هذا العام كان منصب 
اإلمبراطــور الياباني مجرد منصب 
تشريفي السلطة له، شبيه مبا كان عليه 
اخللفاء العباسيون في آخر عهدهم، 
لكن في 3 يناير عام 1868 اســترجع 
االمبراطور السلطة لتبدأ اليابان منذ 
هذا التاريخ تغيرها اجلذري وتتغير 

من دولة متخلفة إلى دولة متطورة.
في بداية مرحلة سيطرة اإلمبراطور 
ميجي على الدولة قام بوضع القواعد 
األساسية لفترة حكمه وهي عبارة عن 
خمسة بنود سميت فيما بعد بالقسم 
بالشكل  اخلماسي وترجمت بنودها 

التالي:
1- تشكيل مؤسسات حرة ويكون إقرار 
جميع األمور عن طريق النقاش املفتوح.

2- ينبغي توحيد جميع الطبقات بشكل 
قوي لتحمل مسؤولية إدارة أمور البالد.

3- يجب أن يسمح للعامة الذين ليسوا 
بأقــل مرتبة من املوظفني املدنيني أو 
الضباط العســكريني بأن يحققوا ما 

يطمحون له دون أي عرقلة.
4- جميع عادات املاضي السيئة يجب 
أن يقلع عنها وأن يحكم على األمور 

بناء على قوانني الطبيعة.
5- يجب نشر املعرفة في أرجاء املعمورة 

لتقوية أسس احلكم اإلمبراطوري.
يعتبر هذا القسم أول دستور لليابان 
احلديثة وفيه إلغاء للطبقية التي كانت 
موجودة فيها وتأسيس للدميوقراطية 
وســمح لكل اليابانيني بأن يطمحوا 
للوصول ألعلى املستويات في الدولة، 
بينما كانت محتكرة لطبقة الساموراي 
والتخلي عن األعراف اليابانية القدمية 

التي تعرقل تطور الدولة.
وبهذا الفكر الذي انطلقت منه اليابان 
احلديثة اســتطاعت أن تصل ملا هي 
عليــه اآلن، فكم نحن محتاجني ملثل 
هذا القسم بطريقة عصرية تتناسب 
مع احتياجات مجتمعاتنا لكن بنفس 

الروح والفكر املوجودين فيه.

حقيقة أنهم مجرد طفيليني يقتاتون 
على موائد األزمات، ويستمرون.

> > >
هذه الفئة هي أسوأ ما ينتج عن 
أي أزمة سياسية، وهم حالة طبيعية 
ألي خلل، كما أن الطفيليات خلل 
حلالة مرضية يعاني منها اجلسم، 
يعتبر ظهورهم حالة طبيعية حلالة 
»مرضية سياسية«، واحلل معهم 
يكون بالصبر عليهم حلني انتهاء 
األزمة، وسينتهون متاما بعد انتهاء 

تلك األزمة.
> > >

أغلب من رأيت من هذه النوعية 
بعــد انتهاء األزمــة التي ظهروا 
بسببها انتهوا إلى حتولهم لظالل 
العودة ولكنهم  أشباح يحاولون 
يظلون أشباحا حتاول العودة وال 

يقبل بها أحد. 

السعاد كانت تنتصر لقضايا املرأة من 
واقعها األدبي واالجتماعي، فدافعت 
عن حق املرأة بالكتابة والتعبير عن 

همومها وقضاياها:
يقولون:

اني كســرت بشــعري جدار 
الفضيلة

وان الرجال هم الشعراء
فكيف ســتولد شــاعرة في 

القبيلة؟؟
وأضحك من كل هذا الهراء

وأسخر ممن يريدون في عصر 
حرب الكواكب..
وأد النساء..

وكمــا كانت ابنــة رجل عظيم 
وزوجة رجل عظيم أبت السعاد إال 
أن تكون أما ألبناء عظماء، فها نحن 
املبارك  الشيخ محمد عبداهلل  نرى 
الصباح، ونرى كذلك الشيخ مبارك 
عبداهلل مبارك الصباح، وقد قدم كل 
منهما صورة مشرقة جلدهما مبارك 

الكبير وألبيهما عبداهلل املبارك.
هذا قليل من سيرة السعاد وال 
يســعني سوى أن أقول ألف حتية 
وحتية إلى عاشــقة املبارك السعاد 

الصباح الصابرة الشاكرة.

الصندوق الوطني لتلبية احتياجات 
الســوق العراقي وكذلك مناطق 
شمال اململكة العربية السعودية 
وذلك بدعم وإشراف من الصندوق 
لتشــجيع الصناعة في الكويت، 
التي حتقق هدفا من  واملشاريع 
املبيعات ومن خالل الدراسات تبني 
ان لها منوا وحاجة، ينتقلون من 
هذه احلاضنة الى ارض صناعية 
اكبر متنــح من الهيئــة العامة 

للصناعة لهؤالء املشاريع.
بهذه الطريقة يكون الصندوق 
قد أوجد أكثر من سبعة آالف فرصة 
للشباب الكويتي للعمل الريادي 
في املجالني الصناعي واحلرفي، 
ويسهم في توجيه تلك املنتجات 
الى السوقني العراقي والسعودي، 
ويسهم في جلب اموال للدولة من 

املشاريع الصناعية النهضوية.
ومنا إلى بوناصر..

لوالها ملا ولدوا، فهم أسرى لفضل 
تلك األزمة عليهم.

> > >
أنهم  أنهم يعلمون  مشكلتهم 
مكشوفون للجميع، ومع هذا لديهم 
مساحة من »عرض الوجه« جتعلهم 
ال يلتفتون الى قضية أن الناس تعلم 

املــزروع في دمي كأشــجار 
الياسمني؟ 

ماذا أفعــل بصوتك الذي ينقر 
كالديك..

وجه شراشفي؟
ماذا أفعل برائحتك

التي تسبح كأسماك القرش في 
مياه ذاكرتي

ماذا أفعل ببصمات ذوقك.. على 
أثاث غرفتي

وألوان ثيابي..
ورغم أن د.ســعاد من االسرة 
احلاكمــة وهو أمر رمبــا يجعلها 
بعيدة عن قضايا املرأة وعن املطالبة 
بحقوقهــا وحتقيق مكانتها، إال أن 

بعد الدائري الســابع وجتهيزها 
وتوزيعها مبساحات 100 متر مربع 
مجانية لكل مشــروع يعمل من 
الصندوق،  خالل دعم واشراف 
وتوزيــع هذه املســاحات على 
املشــاريع احلرفية والصناعية 
للشــباب الكويتــي لينطلقــوا 
مبشاريع موجهة ومدروسة من 

وتصريحاتهم في أي ظهور إعالمي 
لهم كما يغيــرون »غترهم«، وال 
يجدون حرجــاً أو غضاضة في 
التحول من حالــة إلى أخرى، ال 
يهمهم ال جمهور وال متابعون وال 
تاريخ وال منطق أحد، قدر ما يهمهم 
كم سيكسبون من هذه األزمة التي 

وكانت الســعاد شأنها شأن املرأة 
الكويتيــة خير من يعني الزوج في 
احلياة وخير من ميتثل للوفاء بعد 
قضاء اهلل، فعملت بعد أن توفاه اهلل 
على غرس مــا كان يحمل من قيم 
ومبادئ فــي أبنائها، كيف ال وهم 
أحفاد مؤسس الكويت احلديثة الشيخ 
»مبارك الكبير«، ولم يكن من اليسير 
أن حتمل رسالة الشيخ عبداهلل املبارك 
وتبثها في نفوس أبنائه، لكن مكانته 
في قلبها جعلــت من مهمتها أكثر 
ســهولة، فهي االنســانة العاشقة 
لزوجهــا الوفية لذكراه، وهو الذي 

استحضرته في معظم قصائدها:
ماذا أفعل بتراثك العاطفي

العراقي املتعطش للسلع والبضاعة 
التي ميكن انتاجها عبر املشاريع 
الصغيرة بأيادي الشباب الكويتي 

الواعد.
وعليه، أمتنى من وزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان أن يكمل 
ما بدأه من خالل العمل على توفير 
أرض مبساحة مليون متر مربع 

وجوه تظهر من العدم، تظهر 
من الالشيء في أي أزمة، يقتاتون 
عليها ويتمنون أال تقف أو تنتهي 
تلك األزمة، يستفيدون دائما من 
وجود حالة انشــقاق سياســي 
ســواء كان محليا أو إقليميا أو 
عربيا، يتكاثرون فجأة، وينتهون 
ويختفون وتنطفئ صورهم حاملا 

تنتهي األزمة.
> > >

حرفياً، هم يقتاتون ماديا على 
تلك األزمات، وألنهم ولدوا من رحم 
أزمة وحالة عدم استقرار، جتدهم 
مشــوهني في أفكارهم غالبا بال 
مبدأ، بل إنهم التجسيد احلي لفكرة 
الالمبدأ، هم متقلبون ومنقلبون 
حتى على أنفسهم، من السهل جدا 
أن تصطادهم في تناقضاتهم، فبني 
ساعة وأخرى يعيرون مواقفهم 

كتب أخــي وزميلــي »ذعار« 
الكثير  املاضي مقاال فيه  االسبوع 
مــن احملطــات اجلميلــة املتعلقة 
بشخصية الشيخة احلانية والشاعرة 
املتفانية الدكتورة ســعاد الصباح، 
وفي مقالنا هذا اقتبســنا العنوان 
لكن احلديث سوف يتجاوز مسألة 
الشعر وصورتها األدبية، ونحن إذ 
نقول ذلك ال نقصد بأننا ســوف 
لكننا  الشعر في حديثنا،  نستثني 
وددنا أن نقدم صورة مكملة وشاملة 
امتثلت إليها السعاد وعاشتها بالرضا 
والقناعة والقبــول لم تتجاوز من 
خاللها ما عرف عن املرأة الكويتية 
البســيطة، فهي قبل كل شيء كما 

تقول بنت الكويت:
إنني بنت الكويت

بنت هذا الشــاطئ النائم فوق 
الرمل، 

كالظبي اجلميل
في عيوني تتالقى

أجنم الليل، وأشجار النخيل
من هنا.. أبحر أجدادي جميعا

ثم عادوا.. يحملون املستحيل..
اقترنت د.سعاد في أواخر العام 
1960 بالشيخ عبداهلل املبارك الصباح، 

قبل إجــازة العيــد الوطني 
التجــارة والصناعة  قام وزير 
خالد الروضان بزيارة رســمية 
الى بغداد عاصمــة اجلمهورية 
العراقيــة والتوقيع على العديد 
من االتفاقيــات التجارية بهدف 
العراقي  االنفتاح على الســوق 
التجاري الضخم والناشــئ في 

الوقت نفسه.
وأعتبر االنفتاح على السوق 
العراقي فرصة استثمارية ذهبية 
مميزة للكويت وللشباب الكويتي 
الفرصة  اذا ما اســتغلت  ايضا 

بطريقة مثالية.
الكويت  من خالل تســليط 
الضوء على دعم املشاريع الشبابية 
الوطني  عبر تأسيس الصندوق 
لدعم املشاريع الصغيرة وتشجيع 
الشباب على ريادة األعمال وتوجيه 
تلك املشاريع ملا يحتاجه السوق 

آن األوان

التوحد
في »األوقاف«

د.عصام عبداللطيف الفليج

 
خطوات بناء الدولة
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أرجوحة

السعاد 
الصباح

د. مناور بيان الراجحي

هندس

الروضان 
بومليون!

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس

طالتنا يجب أن يقابلها تعويض مادي 
فمن غير املعقول أن أضع في ميزانية 
صرفي اســتبدال تاير كل شهرين 
ومن غير املعقول أيضا أن استبدل 
االمامي لســيارتي مرتني  »اجلام« 
في السنة وحالتي تلك تشابه حالة 
الذين تضرروا ماديا من  الكثيرين 
رداءة الشوارع التي أصبحت بائسة 
مع مرتبة القرف والســبب حكومة 
لم تقم بدورها بل املضحك جدا أن 
مادة األسفلت تتكون من مواد نفطية 
فكيف يكون لدينا قصور في هذه 
املادة ونحن من أغنى أغنياء النفط 
أطالب حكومتنا  العالم؟! وعليه  في 
الرشيدة بتعويض كل مواطن بأربعة 
تواير وجام أمامي كل عام حتى يتم 
حــل ومعاجلة احلفر واحلصى في 

الطرق!

منه منذ أكثر من 10 سنوات ترك دون 
رصف ودون خطوط أرضية حتدد 
املسارات فيه حيث تتمايل املركبات 
به في مشهد خطر تسبب بكثير من 
احلوادث املرورية الدامية وكل ذلك 
يحدث أيضا واحلكومة التزال تتفرج.

وحقيقة األمر أن تلك األضرار التي 

جاءت نتيجة تقاعسها عن دورها وال 
ذنب لنا نحن مستخدمي الطريق أن 
نسير مبركباتنا وكأننا في رالي سباق 
نتجنب تلك احلفــرة »ونلف« عن 
حفرة أخرى. األدهى واألمر أن بعض 
اخلطوط الســريعة ومنها الدائري 
السادس والذي مت كشط جزء طويل 

اليزال قائدو املركبات في شوارع 
الكويت يواجهون وحدهم خسائر 
الدخل لهم بها من جراء تطاير احلصى 
الذي هشم زجاج مركباتهم األمامية 
وترك ندوبا في واجهة ســياراتهم 
وكذلك األضرار التي تركتها احلفر 
املنتشرة في الطرق في هيئة املركبة 
وتلفيات في اإلطارات حتى وصل 
احلال كما نشــر في بعض األخبار 
املتداولة لوقوع حوادث مرورية من 
أحوال الشوارع التي أصبح املشوار 
فيها جهادا وليس لقضاء االلتزامات 
اليومية.. كل ذلك يحدث واجلهات 
احلكومية تنظر وتطالع وال حترك 
ساكنا اللهم إال بعض عمليات الترقيع 
هنا وهناك وبحسب األهواء أحيانا.

ولكي أكون منصفا أكثر فإن من 
صنع هذه املشكلة هي احلكومة والتي 

حادث وحديث

أربعة تواير 
وجام أمامي

botafra@hotmail.comموسى أبوطفرة املطيري
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أشباح األزمات 
السياسية!

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

@Al _ Derbass

@mousabotafra 


