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«املوازنة».. على مفارق طرق السياسات اللبنانية
بيروت ـ عمر حبنجر

الدولــة  موازنــة  تقــف 
اللبنانيــة علــى مفارق طرق 
بعبــدا وعــني التينــة وبيت 
الوســط في انتظــار توحيد 
االجتاه، مبا يسمح لها بالعبور 
الى مجلس الوزراء ومنه الى 
النواب، حيث يتعني  مجلس 
وصولهــا «برشــاقة» غيــر 
املقاســات  مســبوقة، ووفق 
االوروبيــة احملــددة الى مقر 
مؤمتر «ســيدر» قبل ٣١ مايو 

املقبل.
واملطلوب، كما بات معروفا، 
خفض ارقام املوازنة مبلياري 
دوالر علــى االقــل، علــى ان 
تقتطــع مناصفة من النفقات 
غيــر املجدية ومن الغاء دعم 
الكهرباء وبني املقترحات ارجاء 
سداد ١٥٪ من رواتب نحو ٣٠٠ 
الــف موظف وأجير ومتعاقد 
في القطاع العام لفترة ثالث 
سنوات على امل التخلص من 
هذه االزمة، على ان تعاد هذه 
احملسومات الى اصحابها بدءا 
من العام ٢٠٢٢ مع زيادة نسبة 

التضخم.
وبــني املقترحــات ايضــا 
الغاء بدالت االعمال االضافية 
واملكافآت وبدل النقل وخفض 
نفقات املستشارين بنسبة ٥٠٪ 
والنفقات االستشفائية مبعدل 
١٠٪ والنفقات السرية للجيش 
واالجهزة االمنية بنسبة ٢٠٪.

يقابل ذلك زيادة الضريبة 
على القيمة املضافة من ١٠ الى 
١٥٪ وعلى الفوائد من ٧ الى ١٠٪ 
لثالث سنوات، فخصصت ادارة 
حصر التبغ (الريجي) وكازينو 
لبنان واهراءات القمح في املرفأ 
وقطاع االتصاالت وتســوية 
التعديات على االمالك البحرية 
وفــرض ضريبة مبعدل ٢٥٪ 
على شطر الدخل السنوي الذي 
يفوق ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية 
والغاء االعفاء اجلمركي للنواب 

والهيئات الديبلوماسية.
وضمــن املقترحــات التي 
نســبتها صحيفة «االخبار» 
الى الرئيس ســعد احلريري 

مشروع النهوض االقتصادي 
والبرنامج احلكومي.

وتقول مصادر قريبة من 
تكتل لبنان القوي لـ «األنباء» 
ان املوقــف احلــاد للرئيس 
ميشــال عــون مــن بكركي 
في عيــد الفصح والذي دعا 
املتباطئني في اعداد املوازنة 
للصعود الى بعبدا لـ «ننهيها 
لهم» جاء بعد اطالع الرئيس 
عون على «ورقة املقترحات» 
التي نشــرتها «االخبار» في 
حني نفــى وزير املــال علي 
حســن خليــل ان يكون هو 
رئيــس  بــكالم  املقصــود 
اجلمهورية، وقال: انا جاهز 
من زمان ملناقشــة مشروع 

املوازنة.
التي  والحظت املصــادر 
تعاملــت مــع املقترحــات 
املنشورة كحقيقة مبعزل عن 
وضعها ووزنها في املراجع 
الوزاريــة، ان بعض البنود 
مقبولــة ومطلوبــة، لكن ال 
يجوز ان ترفع الضريبة على 
القيمة املضافة TVA من ١٠ الى 
١٥٪ وحجــز ١٥٪ من رواتب 
املوظفني في الوقت نفســه، 

اقدامه على صرف ٩٣٠ موظفا 
يقبضون وال يعملون.

من ناحيته، غرد الوزير 
عــادل افيوني علــى تويتر 
قائال: االصالح املالي ضرورة 
واالصوات التي تهول بالكارثة 
تعيق احلل، وقال: فارق كبير 
بني لبنان واليونان، فحجم 
املصارف اللبنانية ومالءتها 
واحتياطي البنك املركزي هما 

صمام االمان.
بدوره، قال النائب ماريو 
عون عضو تكتل لبنان القوي 
ان لبنان لن ينهار رغم انه مير 
باصعب املراحل، واضاف بعد 
لقائه املفتي الشيخ عبداللطيف 
دريــان: هنــاك مزاريب هدر 
كثيرة ومــن اوصلنا الى ٨٥ 

مليار دوالر دين عام.
لبنــان  حاكــم مصــرف 
املركــزي رياض ســالمة اكد 
امس ان املعطيــات اللبنانية 
ال تؤشــر الى االفالس سواء 
من ناحية موجودات مصرف 
لبنان او موجــودات القطاع 
املصرفــي، الفتــا الى ان ٣٥٪ 
مــن الدين العام موجودة في 

مصرف لبنان.

فإما هذه وإما تلك!
وبالنسبة للضريبة على 
الفوائد املصرفية، واملقترح 
 ،٪١٠ الــى   ٧ مــن  رفعهــا 
فاملطلوب حتميلها للمصرف 
ال للمودعني جتنبا النسحاب 
الودائع، ومع امكانية قبول 
املصارف بـ ٩ بدال من ١٠٪.

املصادر تقول لـ «األنباء» 
ايضــا ان التفاهم العام بات 
محسوما حول ضرورة خفض 
عجز املوازنة بنسبة ٨٪ بدال 
من ١٠ كما تطالب «ســيدر» 
وان هذا الرقم سيكون مقبوال 

منها.
ويقول تلفزيــون لبنان 
الرســمي ان لبنــان يتكبــد 
١٩ مليون ليــرة يوميا (١٫٦ 
مليــون دوالر) كفوائد على 

الدين العام.
الوزيــر الســابق غــازي 
العريضي كشف عن وجود 
نحو ١٠ آالف موظف يقبضون 
الدولــة وال  مرتبــات مــن 
يعملون، وهم املنتسبون الى 
مصفــاة النفط في طرابلس 
والنقــل املشــترك وســكك 
الذاكرة  الــى  احلديد، واعاد 

احلريري ينفي عالقته مبقترحات «صادمة» شعبياً.. والعريضي: ١٠ آالف موظف يقبضون وال يعملون

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال في السراي احلكومي وزير الدفاع الياس بو صعب  (محمود الطويل)

ووزير املال علي حسن خليل، 
ونفاها احلريري بشدة، بديل 
عن حجز ١٥٪ مــن الرواتب، 
فرض رسم ٥ الى ١٠ آالف ليرة 
علــى صفيحــة البنزين (٢٠ 
ليترا) وهو ما يلقى معارضة 
القطاع اخلاص  شــعبية من 
الذي حده االدنى على صعيد 
الرواتــب اقل من احلد االدنى 

ملوظفي الدولة.
وســارع املكتب االعالمي 
للرئيــس ســعد احلريــري 
الــى نفــي وجود مثــل هذه 
املقترحات، وقال بيان مكتب 
احلريري: ان ورقة االصالحات 
واالجراءات املطلوبة خلفض 
العجز ووقف الهدر موضع 
نقاش مســؤول مع مختلف 
املكونات في احلكومة، وسيتم 
ترجمته مبشــروع املوازنة 
الذي سيرفعه وزير املال الى 

مجلس الوزراء.
ليقــول  البيــان  وعــاد 
ان مــا نشــرته الصحيفــة 
ورقــة منســوبة زورا الــى 
الرئيــس احلريــري وفيهــا 
الكثير من الفبركات وبنات 
افكار التخريــب القائم على 

سورية تسمح للخطوط القطرية بعبور أجوائها
عواصــم - وكاالت: أعلنــت وزارة النقل 
السورية، أن دمشق وافقت على عبور اخلطوط 
اجلوية القطرية في أجوائها بناء على طلب 
تقدمت به األخيرة بعد توقف لسنوات نتيجة 
احلرب ومع انقطاع العالقات الرســمية بني 
الدولتــني. ونقلــت الــوزارة في بيــان على 
صفحتها على موقع فيســبوك: «وافق وزير 
النقل السوري علي حمود على منح اخلطوط 

اجلويــة القطرية إذنا بالعبور فوق األجواء 
الســورية وذلك بناء على طلــب تقدمت به 

هيئة الطيران املدني القطرية».
ونقــل البيــان عن حمود قولــه إن «هذه 
املوافقة جاءت من مبدأ املعاملة باملثل حيث 
ان «السورية» للطيران تعبر األجواء القطرية 
ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة 

فترة احلرب».

السيسي: مصر تدعم خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبله

التعديالت الدستورية: ٨٨٫٨٪ يصوتون بـ «نعم»
القاهرة - أ.ش.أ: أعلن املستشار الشني 
إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، 
موافقة الشعب املصري على تعديل الدستور 
بنسبة ٨٨٫٨٣٪ وحضور بلغت نسبته ٤٤٫٣٣٪ 
بإجمالــي ٢٧ مليونا و١٩٣ ألفا و٥٩٣ ناخبا، 
من إجمالي املقيدين بالكشــوف االنتخابية 
ممن يحق لهــم التصويت البالغ عددهم ٦١ 
مليونــا ٣٤٤ ألفا ٥٠٣ ناخبني، وهو إجمالي 

املواطنني البالغني ١٨ عاما.
وأكد املستشار الشني إبراهيم، خالل املؤمتر 
الصحفي العاملي الذي عقده امس، مبقر الهيئة 
العامة لالســتعالمات، أن عدد املشاركني في 

االســتفتاء بلغ ٢٧ مليونــا و١٩٣ ألفا و٥٩٣ 
ناخبا، بنسبة ٤٤٫٣٣٪.

وأوضح أن إجمالي األصوات الصحيحة 
٢٦ مليونا و٣٦٢ ألفا و٤٢١ بنسبة ٩٦٫٩٤٪، 
وإجمالي األصوات الباطلة بلغ ٨٣١ ألفا و١٧٢ 

صوتا بنسبة ٣٫٦٪.
وأضاف أن إجمالي من صوت بنعم بلغت 
٢٣ مليونــا و٤١٦ ألفا و٧٤١ ناخبا، بنســبة 
٨٨٫٨٣٪، فيما بلغ إجمالي من صوت بال بلغت 
مليونني و٩٤٥ ألفا و٦٨٠ ناخبا بنسبة ١١٫١٧٪.
يذكــر أن عدد اجلــان الفرعية التي أدلى 
الناخبون بأصواتهم فيها بلغت ١٣ ألفا و٩١٩ 

جلنة فرعية، استقبلت املواطنني على مدى ٣ 
أيام متتالية بدءا من ٢٠ أبريل وحتى ٢٢ أبريل 
وسط متابعة من مختلف منظمات املجتمع 

املدني ووسائل اإلعالم احمللية والدولية.
وشمل االستفتاء على تعديل ١٢ مادة من 
مواد الدســتور (والتي تضــم في صياغته 
احلالية ٢٤٧ مادة مقســمة إلى ســتة أبواب 
رئيســية)، فضال عن إضافة باب جديد عن 
«مجلس الشيوخ» ويضم في طياته ٧ مواد 
جديدة، وكذلك حذف فصلني من الباب السادس 

هم الفصل األول والثاني.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، أن 

االستفتاء على الدستور خرج في أبهى صورة 
تليق مبستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل 
ما فيها أبناء مصر، مشــيرا إلى أننا انتقلنا 
من مرحلــة إعادة بناء الدولة إلى ترســيخ 
الدميوقراطيــة. وأضــاف أن الدميوقراطية 
توجد بإرادة شعبية بوصفها السبيل األوحد 
للمشاركة في إدارة شؤون البالد، وتترسخ 
مبمارستها، وأسمى صورها في إبداء الرأي 
في االستفتاءات، مؤكدا أن املشاركة اجلادة 
والفعالــة متثــل إفصاح عن رغبة الشــعب 
املصري اتخاذ الدميوقراطية وممارسة احلق 

في صناعة املستقبل.

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي توافــق األطــراف 
املشاركة في القمة التشاورية 
حول السودان امس في القاهرة 
على بالغ التقدير للشــجاعة 
والعزمية التي أبدتها جموع 
الشعب السوداني في سعيها 
الســلمي نحو تلبيــة آمالها، 
وتطلعاتهــا املشــروعة فــي 
تدشــني عمليــة شــاملة في 
التحول الدميوقراطي السلمي، 
مبا يحقق االستقرار والتنمية 

والرفاهية في السودان.
وشــدد الرئيس السيسي 
على دعم مصر الكامل خليارات 
الشــعب الســوداني وارادته 
احلرة في صياغة مســتقبل 
بالده. وقال الرئيس السيسي 
في كلمته في ختام االجتماع 
التشاوري بشأن السودان الذي 
عقــد امس بقصــر االحتادية 
إن املناقشــات عكســت إرادة 
سياســية مشــتركة للعمــل 
اجلماعي نحو مساندة الشعب 
السوداني الشــقيق، استنادا 
الــى مبادئ وغايــات االحتاد 
األفريقي ذات الصلة بتحقيق 
السلم واالستقرار في القارة، 
وإعــادة التأكيد على التزامنا 
بوحــدة وســيادة الســودان 

الشقيق وسالمة أراضيه.

وأشار الرئيس السيسي 
إلى أن االجتماع التشــاوري، 
أكــد الدعــم الكامــل لــدور 
االحتاد األفريقي في مساندة 
جتــاوز  علــى  الســودان 
التحديات السياسية واألمنية 
واالقتصادية التي تواجهه في 
هذه املرحلة املهمة في تاريخه.
وأضاف أن املشاركني في 
االجتماع التشاوري توافقوا 
أيضا على احلاجــة العاجلة 
ملعاجلة األوضاع احلالية في 
السودان، استنادا الى سرعة 
اســتعادة النظام الدستوري 
مــن خــالل عملية سياســية 
دميوقراطية ميلكها ويقودها 

الســودانيون أنفســهم، مبا 
يحقق آمال وطموحات الشعب 
السوداني إلرساء نظام سياسي 
دميوقراطي شامل، وترسيخ 
حكم القانون، وحماية وتعزيز 
حقــوق اإلنســان، وتعزيــز 
التنمية االقتصادية املستدامة 
مبســاندة االحتــاد األفريقي 

واملجتمع الدولي.
الرئيس السيسي  وأشار 
إلى أن االجتماع اســتمع إلى 
إحاطــة وافيــة مــن رئيــس 
مفوضيــة االحتــاد األفريقي 
موســى فقيه، حــول زيارته 
األخيرة للسودان، ومتابعته 
لإلجــراءات املعلنــة من قبل 

السلطات الســودانية حيال 
املرحلة االنتقالية، وتوافقنا 
على احلاجة الى منح املزيد من 
السودانية  الوقت للسلطات 
واألطراف السودانية لتنفيذ 
تلك اإلجراءات وأكدنا أهمية 
قيام رئيس مفوضية االحتاد 
األفريقي ملواصلة احلوار مع 
جميــع األطراف الســودانية 
كطلب الســلطات السودانية 
مبواصلة انخراطهم البناء مع 
االحتاد األفريقية ومفوضيته.
أن  الرئيــس  وأوضــح 
االجتمــاع توافــق على حث 
املجتمع الدولي على مواصلة 
دعمه وعلى تقدمي مساعدات 

اقتصادية عاجلة للســودان 
في ظل التحديات االقتصادية 
الراهنة التي يشــهدها، كذلك 
أهميــة التخفيــف العاجــل 
الرئيــس  لديونــه. وتابــع 
السيســي قائال: إن االجتماع 
توافق على حرصه على دعم 
جهود السودان لتأمني حدوده 
ومكافحة ومنع أي أنشــطة 
غير شرعية عابرة للحدود، 
مبا يتضمن تهريب األسلحة 
واجلرمية املنظمة، وتهريب 
البشر، والتي من شأنها زعزعة 
أمن السودان، والسلم واألمن 
باملنطقة بإثرها، كما وجهنا 
وزراء خارجية الدول املشاركة 

بعقد اجتمــاع متابعة خالل 
شهر للنظر في التطورات في 
الســودان، ورفــع تقرير الى 

رؤساء الدول واحلكومات.
من جانبه، أكد السفير بسام 
راضي، املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية، أن الرئيس 
السيسي قام بدور كبير، وجنح 
في مد فترة تســليم السلطة 
حلكومة انتقالية في السودان 
من خمسة عشر يوما الى ثالثة 
أشــهر، حيث وجد الرؤســاء 
الذين حضروا اجتماع القمة 
أن مدة خمسة عشر يوما غير 
كافية، ومن ثم مت التوافق على 
مهلة الثالثة أشــهر لتشكيل 
احلكومة وظهور املالمح املدنية 

للمرحلة االنتقالية.
وأشــار املتحــدث باســم 
رئاســة اجلمهوريــة إلــى أن 
الرئيــس السيســي عــرض 
التجربة املصرية التي تتشابه 
مــع األوضــاع في الســودان 
وانحيــاز القــوات املســلحة 
للشعب دائما، مشددا على أن 
اجلميع يســعى الى احلفاظ 
على الســودان واســتقراره، 
وأنــه مت االتفــاق علــى عقد 
وزراء خارجيــة الــدول التي 
حضرت االجتماع التشاوري 
بشأن الســودان، سلسلة من 
االجتماعات للتنسيق ومتابعة 

تطورات األوضاع.

 «املصري للدراسات اإلسرائيلية»..  قمة «القاهرة» تنجح في مد فترة تسليم السلطة حلكومة انتقالية من ١٥ يوماً إلى ٣ أشهر
منصة إستراتيجية حلماية 
الثوابت املصرية والعربية

محمد البدري

أطلق عدد كبير من اخلبرات األكادميية واملخابراتية والعســكرية 
واإلعالمية والصحافية تكتال جديدا بالتعاون مع خبرات جيل الوســط 
والباحثني الشباب برئاسة د.إبراهيم البحراوي خبير اإلسرائيليات والفكر 

الصهيوني املعروف.
ويركز التكتل اجلديد الذي سمى نفسه «املنتدى املصري للدراسات 
اإلسرائيلية»، على حماية الثوابت املصرية والعربية في قضايا الصراع 
العربي - اإلسرائيلي، واملواجهة الفكرية والبحثية إلسرائيل في كل ملفاتها 

املختلفة، االستراتيجية والدينية والسياسية والعلمية وغيرها.
ووفقا للبيان التأسيســي للمنتدى، فإن هذه املبادرة غير التقليدية 
تأتي إميانا من كل مؤسسيه بأهمية احلفاظ على تواصل األجيال املهتمة 
بالدراسات اإلسرائيلية، وبالنظر إلى تراجع االهتمام األكادميي والبحثي 
بهذا املجال احليوي، على نحو يدفع للقلق من أن ميثل ذلك حتديا خطيرا 
لألمن القومي مبختلف أشــكاله وأبعاده املتعددة، ولذلك وجب التفاعل 
مع األجيال اجلديدة من الباحثني لصقلهم علميا وأكادمييا في الدراسات 
العبرية والعلوم السياســية، لصون مصالح مصر العليا، واإلسهام في 
تعزيز مناخ السالم، والوفاء بالتزاماتها القومية جتاه القضية الفلسطينية، 
لتفريــخ «كوادر علمية متخصصة» قادرة على القيام مبهامها الوطنية 
والقومية الداعمة لصناع القرار، والتأثير االستراتيجي اإليجابي في العملية 

السلمية في مسارات التعامل مع قضايا الصراع العربي - اإلسرائيلي.
ويهدف املنتدى إلى حتقيق هدفني مركزيني هما:

١- التكوين العلمي املتني والرصني لألجيال اجلديدة من الباحثني، وذلك 
بإشراف وتوجيه «جيل األساتذة»، عبر األخذ مبناهج البحث العلمي في 

العلوم االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها.
٢- نقل اخلبرات املتراكمة من «جيل األســاتذة» إلى األجيال التالية، 
وضمان استيعاب هذه اخلبرات على نحو تام ووافي مبا يخدم الرسالة 
الوطنية الراهنة للدولة ويتماشى مع فلسفة القيادة املصرية من خالل 

االهتمام بالشباب الواعد من أجيال مصر العلمية في مجال مهم.
ومن خالل هذين الهدفني يأمل «جيل األساتذة» في تسليح األجيال 
اجلديدة من باحثي حقل الدراســات اإلســرائيلية مبا يجعلهم قادرين 
وجديرين بحمل أمانة اإلسهام اجلاد، علميا وعمليا، في صون مصالح 
مصر العليا واضطالعها بالتزاماتها القومية جتاه القضية الفلسطينية 
والقضايا العربية ذات الشأن، وتعزيز ريادتها باعتبارها القطب املركزي 
الوازن في تفاعالت احلرب والســالم في منطقة الشرق األوسط، تلك 
الريادة التي تفرضها اجلغرافيا، ويحتمها التاريخ، وتؤكدها السياسة، 
ويقتضيها احلاضر، ويســتلزمها املستقبل، وباعتبار أن مصر قضية 

عربية باألساس األول وفلسطني قضية مصرية في املقام الثاني.

د.إبراهيم البحراوي متوسطا عددا من أعضاء املنتدى في ختام اللقاء األول لإلعالن 
عن تأسيسه في القاهرة مؤخرا 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوسط املشاركني في اجتماع القمة التشاوري للشركاء اإلقليميني للسودان بقصر االحتادية بالقاهرة

نتنياهو يصطاف في اجلوالن  ويسمي إحدى 
مدنه «ترامب» : ما أجملك يا أرض إسرائيل!

عواصمـ  وكاالت: قام رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، بزيارة استفزازية 
للجوالن احملتلة، ألول مرة منذ أن منحه الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب «صــك» االعتراف 

بسيطرة االحتالل عليها، قبل نحو شهر. 
وفي تغريدة على صفحته باللغة العربية 
على موقع «تويتر»، نشر نتنياهو صورا له 
برفقة زوجته سارة وابنهما يائير، يصطافون 
في قرية كفر ناحوم مبرتفعات اجلوالن احملتلة، 
في القسم الذي اعترفت أميركا بسيادة إسرائيل 
عليه مؤخرا. وقال نتنياهو في تغريدته: «زرت 
مع عائلتــي الكنيس اليهودي القدمي في كفر 
ناحــوم وموقــع غامال األثري فــي اجلوالن» 

وأضاف: «ما أجملك يا أرض إسرائيل!».
وأحلقهــا بسلســلة تغريــدات وصــور 
وڤيديوهات وهو يجول فيها قائال: «نواصل 
عطلتنا العائلية في اجلوالن. يا أرض إسرائيل، 
نحبك كثيرا!». وأعلن عزمه اطالق اسم ترامب 
على أحد املواقع في املرتفعات احملتلة منذ عام 
١٩٦٧ وقال: «ســأطلق اسم الرئيس األميركي 

ترامب على قرية أو مدينة في هضبة اجلوالن 
امتنانا له على اعترافه بسيادتنا األبدية عليها».

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أقل من شهر على 
إعالن ترامب، االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 

على اجلوالن.
كمــا أعلنــت «هيئــة احملميــات الطبيعة 
واملنتزهات» اإلسرائيلي إغالق منتزه احلرمون 
وبحيرة طبرية بوجه السياح احملليني، بسبب 
تسجيل «ازدحام خانق» على الطرق املؤدية 
إلى املواقع السياحية في جبال حرمون (شماال) 

وبحيرة طبريا.
وذكــرت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» 
وعــدد من الصحف العبرية، أن نحو ٨٠ ألف 
مصطاف إسرائيلي ارتادوا احملميات الطبيعية 
واملنتزهات، مستغلني اعتدال درجات احلرارة 

في يوم مشمش بعد انتهاء عيد الفصح.
وأضافت الصحيفة أن حوالي ٢٥ ألف شخص 
خرجوا لالستجمام على ضفاف بحيرة طبرية، 
وأن شاطئ شيكيم (الشاطئ اجلنوبي لطبريا) 

امتأل في ساعات الصباح بسبب االزدحام.

ملشاهدة الڤيديورئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو وعائلته في اجلوالن احملتل  (انترنت)


