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وداًعا أيها األمير القائد

خليفة بن سلمان ونموذج التنمية الشاملة في مملكة البحرين

ــف أنـــطـــقـــهـــا  ــ ــي ــ ــيٍّ وداًعـــــــــــــا ك ــ ــلـ ــ أبـــــــا عـ
يبتهُل ــقــلــب  ال وفــيــهــا  ــراُق  ــفــ ــ ال ــي  وهــ  

ــًا  ــ ــا رجـ ــ ــِل يـ ــضــ ــفــ ــ ــَر ال ــ ــيـ ــ أبــــــا عـــلـــي أمـ
ــُل ــ ــُه رجـ ــ ــاقـ ــ ــا فـ ــ ــل مـــكـــرمـــة مـ ــ ــي كـ ــ  فـ

كــنــَت الــصــديــَق الـــذي إن جــار بــي زمــٌن 
ــن َبـــذلـــوا ــ ــوا وَمـ ــبـ ــن َلـ ــ ــرَع َم ــ  ألـــقـــاُه أســ

Û  هــذه 3 أبيــات أنقلهــا من رثائية نظمها مشــكوًرا الوزير
الشــاعر اإلماراتي مانع بن ســعيد العتيبة فور ســماعه 
نبــأ وفــاة رئيــس وزراء مملكــة البحريــن المغفــور لــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة طيب هللا ثراه. 
Û  إن هــذه األبيــات تعبــر وتعكــس بصــدق، وبأكبــر قــدر

ممكــن مــن الدقــة، مــا أحــُس بــه شــخصًيا، ومــا يحس 
بــه المئــات بــل اآلالف ممن عاشــروا وعرفــوا عن قرب 

األمير الراحل، والذين أعد نفسي واحدا منهم.
Û  كانــت البدايــة منــذ أكثــر مــن 50 عاًمــا عندمــا التقيتــه

القديــم  بيتــه  فــي  المســائي  فــي مجلســه  مــرة  ألول 
بالرفــاع الغربــي، لــم أكن قد بلغت العشــرين من عمري 

وقتها، وكانت التجربة باهرة ومؤثرة.
Û  وأمتــدت عاقتــي بالمرحــوم مــن خــال حرصــي على

حضور ذلك المجلس كلما سنحت الفرصة، ثم تطورت 
بتكثيــف التواصــل واللقــاءات واالجتماعــات بــه مــن 
موقعي كعضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
بمجلــس  وعضويتــي  عاًمــا،  عشــر  لثاثــة  البحريــن 
الشــورى لدورتيــن انقطعــت الــدورة الثانيــة منهــا قبل 
نهايتهــا بتعيينــي وزيــًرا؛ ألعمــل تحــت إمرتــه وإدارته 

المباشرة لمدة 10 سنوات أخرى.
Û  بعــد أيًضــا  بســموه  وتعــززت عاقتــي  ترســخت  لقــد 

انتهــاء مــدة العشــر ســنوات فــي العــام 2005، عندمــا 
منحني وضًعا اســتثنائًيا فريًدا وغير رسمي، وأكرمني 
بــأن وفــر لــي فرصــة اللقــاء به فــي أي وقت أشــاء في 
ديوانــه وفــي قصــره أيًضــا فــي الكثيــر مــن األحيــان، 
وكان يدعونــي للمشــاركة فــي الكثير مــن االجتماعات 
الرســمية واللقاءات التي يعقدها، وحضور المناســبات 
الرســمية التــي يشــارك فيهــا، والمعــارض والمؤتمــرات 
التي يفتتحها أو تقام تحت رعايته، والوالئم الرسمية 

التــي يقيمها على شــرف ضيوف البــاد، ومرافقته في 
ســفراته ورحاتــه للخــارج، الرســمية منهــا والخاصــة، 
التــي كان آخرهــا الزيــارة التــي قــام بهــا لمملكــة تايلند 
قبــل أكثــر مــن عام وقبــل أن تعوقــه ظروفــة الصحية 
عــن الســفر، وقــد توثقــت وتوطــدت هــذه العاقة منذ 
بدايتهــا وعلــى مختلــف مراحلها المتعــددة لتؤدي إلى 
والتقديــر  واالحتــرام  المــودة  بوشــائج  بــه  ارتباطــي 
والمحبــة المتبادلــة، لقيــت خالهــا منــه رحمــه هللا كل 

الرعاية والعناية واالهتمام.
Û  لقــد كان ســموه يعتبرنــي فــي تلــك الفترة بالــذات أًخا

وصديًقــا، وكان يعبــر عــن ذلــك صراحــة أمــام الجميع؛ 
ولقد أغدق علّي رحمه هللا في كل تلك المراحل بفائض 
لطفه وكرمه وعطفه ودعمه وتشجيعه واهتمامه، مما 
يفــرض عليَّ واجب الشــكر والعرفان والوفاء، فأصبح 
ومــا يزال يحكم شــعوري تجاهه اإلحســاس باالمتنان 
والتقديــر، وأصبــح ينطبق علّي قول المتنبي: “إذا أنت 
أكرمــت الكريــم ملكتــه”، وأصبحــت أتمثــل دائًما بقوله 

سبحانه وتعالى “هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان”؟
Û  فــي هــذه الوقفــة القصيــرة فإننــي ســأتخطى التطــرق

إلــى إنســانية الفقيــد وتواضعــه ودماثة خلقــه وأصالة 
معدنه التي كانت تنعكس على كل تصرفاته، وتتجلى 
تفاعاتــه  مجمــل  علــى  صورهــا،  أروع  وفــي  دائًمــا 
وتواصله وعاقاته اإلنســانية األســرية منهــا والمهنية 
واالجتماعية، وسأكتفي بالتحدث باختصار شديد عن 
الخصــال واإلمكانيــات والقــدرات القياديــة واإلداريــة 
التــي كان يتمتــع بهــا هــذا الرجــل، والتــي ال يصعــب 

اكتشافها من أول وهلة.
Û  ف القيــادة بأنهــا قــدرة وفعاليــة وبراعــة القائــد وتعــرَّ

فــي تحديــد  السياســية،  النخبــة  بمعاونــة  السياســي، 
أهداف المجتمع السياســي وترتيبها تصاعدًيا بحسب 
أولوياتهــا، واختيــار الوســائل المائمــة لتحقيــق هــذه 
األهــداف بمــا يتفــق مــع القــدرات الحقيقيــة للمجتمع، 
وتقديــر أبعــاد المواقف التــي تواجه المجتمــع واتخاذ 
القــرارات الازمــة لمواجهة المشــكات واألزمات التي 
تفرزهــا هــذه المواقف، ويتم ذلــك كله في إطار تفاعل 

تحكمه القيم والمبادئ العليا للمجتمع.
Û  ،مؤثــر الفــت  بحضــور  يتمتــع  هللا  رحمــه  كان  لقــد   

وشــخصية قويــة ناضجة واثقة من نفســها، مســيطرة 
على انفعاالتها، وكاريزما بارزة، ومقدرة على التواصل 
والتعبيــر والتخاطــب والنفــاذ إلــى من يتحــدث إليهم، 
وهــي مــن أهــم المهــارات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا 
القائد، كما كان يهتم بالتفاصيل؛ ولديه معرفة واسعة 
واألماكــن  والمناطــق  والقبائــل  والعوائــل  باألنســاب 
واألحــداث فــي المنطقــة، وقوة خارقــة للذاكرة مكنته 
مــن حفــظ كل ذلــك؛  إن تلــك المهــارات والمقومــات 
القياديــة األساســية التي اتفــق عليها جميــع المفكرين 

والمختصين، كان رحمه هللا يتحلى بها.
Û  بــأداء ملتزًمــا  جلــًدا،  جــادا صبــورا  رحمــه هللا  وكان 

مســؤولياته وواجباته، حكيًمــا محنًكا ينصت إلى آراء 
الغيــر، ويتقبــل النقــد، ويتغاضــى عــن اإلســاءة إيماًنــا 
بالحكمة القائلة: “ال ترمى إال الشــجرة المثمرة”، ولديه 
خبــرة زاخــرة، ورؤيــة ثاقبــة، ونظــرة بعيــدة وقــدرة 
على االستشــراف، جعلته قادًرا علــى قراءة التوقعات 

وإدراك االرتباط بين الحدث والسبب الكامن وراءه.
Û  ولقــد أصبــح رحمــه هللا علــى درايــة تامــة باألهميــة

والقــدرة  والتخاطــب  االتصــال  لمهــارات  المتزايــدة  
على اســتيعاب دور وأهمية كافة الوســائل والشــبكات 
التواصــل  وســائل  ومختلــف  اإلعاميــة  والمنصــات 
االجتماعــي في بلــورة وعي المجتمع، ومن هنا ينطلق 
اهتمــام ســموه بالتواصــل والتفاعل الدائم مع وســائل 
ورجال الصحافة واإلعام وحملة األقام وقادة الفكر 

والثقافة.
Û  وكان رحمــه هللا علــى درجــة عاليــة مــن الحساســية

االجتماعية، Social Sensitivity  وادراك تام ألبعادها، 
وكفــاءة مميــزة على توظيفها بــكل مهارة واقتدار في 
إدارة منظومــة عاقاتــه الشــخصية باألفــراد واألماكن 
كمحــرك  الحساســية  تلــك  واســتخدام  والمناســبات، 
للنفــاذ والتغلغــل والتأثيــر علــى مــدارك مــن يخاطبهم، 
وتحســس وتلمس هواجســهم ودوافعهــم وتطلعاتهم. 
وضمــن إطــار تلــك الحساســية فقــد ُعرف عنــه، رحمه 
هللا، مراعاته الدائمة لشعور اآلخرين، وحرصه الشديد 

على عدم إهانة أو إحراج أحد قط أو القسوة عليه. 
Û  القياديــة والخصائــص  الخصــال  تلــك  خضــم  وِفــي 

وتوافــق  انســجام  ثمــة  كان  والمختلفــة  المتنوعــة 

تكامــل  مفهــوم  ضمــن  داخلــه  فــي  بينهــا  واضحيــن 
الصفــات الشــخصية Personality Integration  وهــي 

من أساسيات الكفاءات اإلدارية والقيادية الناجحة.
Û  وكان الجــدل قــد احتــدم بيــن المفكريــن والمختصين

وهــل  القياديــة،  والملــكات  الخصائــص  ماهيــة  حــول 
هــي فطرية أم مكتســبة؟ وهل يولــد القائد بصفات أو 

سمات وراثية تؤهله للقيادة؟
Û  إن “نظريــة الرجــل العظيم” تعتبر من أشــهر النظريات

فــي القيــادة، التــي تفتــرض أن القائد يولــد بخصائص 
قياديــة ســاطعة تمكنه وتؤهلــه للقيــادة الحكيمة. كما 
أن مــن أبــرز الباحثيــن فــي هــذا المجــال العالــم رالــف 
 278 نحــو  أعــد  الــذي    Stogdill Ralph ســتوغدل 
1974م،  تعمقــت كل  1904 وعــام  دراســة بيــن عــام 
هــذه الدراســات فــي صفــات القــادة وخصالهــم والتــي 
مــن أبرزها، حســب رأي ســتوغدل؛ الــذكاء، والمبادرة، 
واليقظــة،  والمســؤولية،  بالنفــس،  والثقــة  والمثابــرة، 

والبصيرة، والحس االجتماعي. 
Û  إال أن ثمة دراســات ونظريات حديثة تؤكد أن القيادة

ال يمكــن أن تتكــئ على الصفات الفطريــة أو الموروثة 
فقــط، بل تحتاج إلى جملــة من  القدرات واإلمكانيات 
التــي يمكــن اكتســابها وصقلهــا، والتي تمكــن الفرد من 
تحمــل عــبء المســؤولية وثقــل مهمــة اتخــاذ القــرار 
وتبعاتــه. المرحــوم خليفة بن ســلمان جمــع بين هذين 
القياديــة  الخصائــص  فيــه  توفــرت  فقــد  المنظوريــن 
الفطريــة الوراثيــة، وأتاحــت لــه الظــروف والممارســة 

صقلها وتطويرها في الوقت نفسه.
Û  ليرحــم هللا صاحــب الســمو الملكــي المغفور لــه األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، وليطيب ثراه، ولتســتقر 
روحــه الطاهرة راضية مرضية إلى جوار ربها مطمئنة 
في مثواها األخير، فهذا الوطن الغالي ســتظل تحميه 
وتحفظــه وتحرســه عنايــة هللا ورعايتــه، والســواعد 
القويــة والعيــون الســاهرة المتيقظــة لعاهلنــا المفــدى 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
حفظــه هللا ورعــاه، وولي عهده األميــن رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

Û  ينفتــح الحديث عن المغفور له صاحب الســّمو الملكي
صل  األميــر خليفــة بن ســلمان على مصراعيــه حين يتَّ
األمــر بمســار التنمية والرفاه فــي مملكة البحرين، فقد 
وعى سمّو األمير لوضع قواعد التنمية بأسلوب جديد، 
ل لحركــة التنمية في  وبرؤيــة أدركــت منــذ الطــور األوَّ
االربعينات والخمسينات من القرن الماضي بأّن إرساَء 
قواعــِد الحكــِم ال يمكــن َأْن َيتــمَّ ِبــدون إرســاِء قواعــد 
راســخة للتنميــة.  ومــن واّقــع صلتي العلميــة والعملية 
ببرامِجهــا  المباشــرة  ومعرفتــي  والتعليــم،  بالتنميــة 
وخطِطها وتوجهاِتها االســتراتيجية لفترة ثاثة عقود 
كانــت تجربة صاحب الســمّو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان من أهــّم وأبرِز التجارب التــي ألهمتني وأثارْت 
دهشــتي. ولســت أبالــًغ حيــن َأقــوُل بأني وجــدُت فيها 
صــف بالعقانيــة البراجماتية.  وهي  نموذًجــا عملًيــا يتَّ
بهــذه الصفــة نمــوذٌج يســتحقُّ أن يوضــع فــي برامــج 
ــز به مــن إحكام وحكمــة، ولما  التعليــم العليــا، لمــا َيتميَّ

يستعين به من رِوّيٍة ورؤية.
Û  لقــد لمســُت فــي النمــوذج التنمــوي الذي صنعــه األمير

خليفة دقًة شــديدًة في تقاطعه مع جميع المســتويات 
التــي تجعلــه النمــوذج الشــامل.  فقــد اســتجاب هــذا 
النمــوذُج لحاجــات االنســان فــي السياســة واالقتصــاد 
والتعليــم والخدمة المدنية والصحــة والثقافة واألمن 
الوطنــي والخدمــات العامــة.  ولم َتْنِفلْت مــن ذلك كلِّه 
رؤية رجل السياسة وحساسيته الشديدة في معرفته 
الكريمــة  الحيــاة  بمطالــب  إستشــعاره  وفــي  بالواقــع 
واآلمنة. إْذ هي زمام حركة التنمية ... ألنها تمّد جميع 
القــادم  المســتقبل  حــدود  يقــدرِّ  باســتبصار  خياراتهــا 
ويستشــعر آثارهــا في اســتقرار الوطن، وألنهــا- أيًضا- 

تمنح برامجها نفاذَا في اتخاذ القرار. 
Û  إّن مــا تميــزْت به التنمية الحديثــة في مملكة البحرين

خليفــة،  األميــر  يــدّي  بيــن  وترعرعــت  ُوِلــدْت  هــا  َأنَّ
مواءمــة  فــي  رج  وتــدَّ ول،  األَّ األب  بصفتــه  اســتقبلها 
هــا، والشــغف بماحظــة آثارهــا فــي حيــاة  وِعيــِه بنموِّ
المواطــن البحرينــي.  وُيعــد رجــل من رجال السياســة 

هــذه  مثــل  الســتثمار  المناســبة  الظــروف  لــه  تهيــأت 
المزية.  فقد أدرَك والُدُه المغفور له الشــيخ ســلمان بن 
ه  حمــد آل خليفة حاكم البحريــن ملكاته المبكرة، وكلفَّ
بالعديــد من المهمــات والمواقع اإلدارية والقيادية منذ 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي.  فتعلــمَّ منها الكثير، 
واســتطَلَع مــن خالهــا مــا تحتاجــه البــاد مــن تنميــة 
فــي مجــاالت اإلدارة والنفــط والتعليم والعمــل البلدي 
والتخطيط.... الخ.  وتدريجًيا نشــأ من رجِل السياسة 
ســمّو األمير خليفة رجٌل مــن الطراز األول في التنمية 

الحضرية.
Û  وال شــكَّ بــَأنَّ ســمّو األميــر خليفــة قــد اســتفاد كثيــرًا

والــُده  أمضاهــا  التــي  الحكــم  لتجربــة  معايشــته  مــن 
الشــيخ ســلمان بــن حمــد، ثــم األميــر الراحــل عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة، وصــواًل إلــى وقوفــه مــع جالة 
الملــك المفــدى حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظه هللا 
ورعاه.  هذه سلســلة قوية في الحكم تعلّم منها ســمّو 
األميــر خليفــة، وَصَقَل مــن خالها وعيه في السياســة 
والتنميــة الحضريــة.  كمــا أدرَك منهــا أّن الدولــة ُتْبنــى 
على المســتوى اإلنســاني بقواعد التنمية الشــاملة أواًل 

وقبل كل شئ.
Û  وإذا مــا أدركنا هذه الصلة العقلية والروحية بين رجِل

السياســة ورجــِل التنميــة فــي شــخصية ســمّو األميــر 
التنميــة  لمــاذا مضــْت حركــة  خليفــة ســندرُك تلقائًيــا 
االجتماعيــة واالقتصادية والتعليمية بســرعة شــديدة 
فــي البحريــن منــذ تولــيَّ رئاســة مجلــس الدولــة، ثــمَّ 
ــه منــذ ذلك  رئاســة مجلــس الــوزراء.  وفــي تقديــري َأنَّ
الحيــن اختلــف إيقــاع حركــة التنميــة إختاًفــا كبيــرًا 
فــي مملكــة البحريــن.  لقــد تشــابكت رؤيــة التنمية مع 
جميــع متطلبــات المواطن البحريني.  لــم تِعْد خدمات 
التعليــم وحــده، وال  المطلوبــة، وال  االســكان وحدهــا 
الصحــة وحدهــا، لقــد أصبحــت هــذه مرتبطــة بحركــة 
االقتصــاد واســتثمار المــوارد البشــرية، وتوطيد األمن 
وتوفير القدر األكبر من الرفاهية االجتماعية، وإرساء 

القوانين واالنفتاح على الحداثة عالمًيا.

Û  ِإنَّ مقاييــس نجــاح التنميــة عــادة، كمــا تؤكــد التقارير
الدولية واإلقليمية )العربية( تكمًن في تعدد الخيارات 
ونمــّو التعليــم وزيــادة الدخــل القومي ونمــّو االقتصاد 
وبناء التشــريعات ... الخ.  فالمقياس دوًما هو تصاعٌد 
فيمــا يتحقق لإلنســان من رفاهيــة اجتماعية وثقافية 
يأمن فيها على عيشه وسكنه وعمله، وينظُر للمستقبل 

بأمٍن واطمئنان.
Û  وفــي مــدى زمنــي يقــارب خمســة عقــود مضاها ســمّو

األمير خليفة مخطًطا وموجًها لحركة التنمية الشاملة 
فــي بادنــا يمكــن لنــا ماحظــة مقــدار مــا اســتفاد منه 
المواطــن البحريني من مكاســب تنموية لتكوين حياٍة 
مدنيــٍة منفتحــٍة علــى العمــل والنمّو والحداثــة ... قرى 
كثيــرة منعزلــة تحّولــت إلــى مــدن تتوفــر فيهــا أحدث 
الطــرق وســبل العيــش، وتنشــط فيهــا حركــة التعليــم 
ضواحــي  إلــى  تحولــت  صغيــرة  أحيــاء  واألســواق. 
كبيــرة، مســاحات شاســعة تحّولــت إلــى عمران بشــري 
ملهــا مســاكن حديثــة وتقربهــا مواصــات  كثيــف، تجِّ
ممتــدة.  انتشــار واســع للتعليــم وقضــاء علــى األميــة، 
وكوادر ذكية فــي اإلدارة والتكنوقراط والتكنولوجيا، 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االعــام  علــى  وانفتــاح 
البحريــن  بتــراث  والدهشــة  االعجــاب  يثيــر  وتميــز 
العريــق ولمواقعه المســجلة عالميــا ولثقافتها وفنونها 
التشــكيلية والنجازهــا الحضري الذي جــرى على مدى 
ســنين بخطوات تســتوعب حدود الجغرافيا وتتوســع 
تنميــة شــاملة تصــوغ  إنهــا  مــدروس.   بتــوازن  فيهــا 
للعالــم نموذًجــا منفــردًا بالفعــل وهو ما انعكس بشــكل 
واضــح فــي تكريــم مملكــة البحريــن فــي المؤتمــرات 
بالعديــد  خليفــة  األميــر  شــخصية  وتكريــم  العالميــة، 
مــن الجوائــز الدولية واألوســمة والقــادات التكريمية 
التــي تعتــرف بمــا قدمــه مــن تطبيقــات نموذجيــة في 
مجــال التنميــة الحضريــة. ولقــد بينــت بعــض أســباب 
نموذجيتهــا لكــن ال بــّد مــن االشــارة أخيــرا إلــى البعــد 
اإلنســاني لهــذا النمــوذج من التنمية الذي وضعه ســمّو 
األميــر خليفــة.  فهذه التنمية فــي نهاية المطاف كانت 

مصــدر حمايــة لحيــاة المواطــن البحرينــي.  إنهــا أحــد 
أهمِّ أســباب االســتقرار االجتماعي ولوال روح الحماية 
وروح احتواء الحاجات االنســانية لما وقفت البحرين 
قويــة بمشــروعها اإلصاحــي، ولما تميــزت بهذا النمط 
الحضــاري من التعايش بيــن األديان والمذاهب... ولما 
ع ويمنح القدر  تميــزت بوعــي حضاري يعتــرف بالتنــوُّ
األكبــر مــن الحريات، ويتيح للمرأة حياة متســاوية مع 
الرجــل، ويدفــع بها لمواقع القرار، ويشــِرُع القوانين لها 

زة مكّرمة. كي تعيش معزَّ
Û  إنَّ الصــورة الحضاريــة التــي بنتهــا حركــة التنميــة في

بادنا مصدر فخر واعتزاز لكلِّ مواطن بحريني اليوم. 
وهــذا وحــده قــوٍس انتصــار لوطننــا الغالــي ولقيادتنــا 
الرشــيدة ممثلــة فــي جالــة الملك حمد بن عيســى آل 
الملكــي  الســمّو  خليفــة حفظــه هللا ورعــاه وصاحــب 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب 

القائد األعلى رئيس الوزراء.
Û  كلمــة أخيــرة أقولهــا كوزيــرة للصحــة فــي حــق أميرنــا

بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الراحــل 
ملهــم  كان خيــر  لقــد  آل خليفــة حفظــه هللا،  ســلمان 
لــي، شــعرت كل يــوم التقيتــه فيــه بأنني مــا ازال على 
عتبــات الدراســة فــي مدرســة الحيــاة، شــعرت بحنــان 
األبوة وبحب ســموه لنا وخوفه علينا وبخاصة عندما 
يوجــه الحديث لي بقوله “بنتنا الوزيرة”، فلهذه الكلمة 
أكبــر األثر على نفســي وتنســيني كل ضغوطات العمل 
وتدفعنــي للمزيــد مــن التضحية إلرضــاء رب العالمين 
وإرضــاء قيادتنــا الحكيمــة ونكون جنوًدا لهــذا الوطن 
الغالــي والمعطــاء، الــذي لم يبخل علينا بشــيئ منذ أن 
رأيــت أعيننــا الدنيا، على هــذه األرض تعلمنا ومن هذا 
الوطــن حصلنا على األمن واآلمان. ومن ســموه رحمة 
هللا عليه شــعرنا دومًا باالطمئنان. كل ذلك ألن ســموه 

خليفة بن سلمان.
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