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  لتغطية اخبار مسار االنتخابات  األنشطةضمن  
  تقوم بها مجموعة الحوار الفلسطين 

 العامة   والفعاليات الن 

  للحديث  ستضيف  ت
  نائب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

  عدة محاور  مجموعة الحوار الفلسطين 
 
معه ف

:  أساسية  وه 

 . حال  خابات الر االنتالشعبية لمسا الجبهةرؤية -

  مشاركة الجبهة الشعبية   أسباب-
 
 . حال  نتخابات المسار اال ف

الشعبية    كيف- الجبهة  بي   بالمو ستقوم  اال ازنة    
 
ف المشاركة  ال  انتخابات  سقف  وفكرة  اسعامة    لو تفاق 

 . وتبعاتها 

  اال -
 
 . خابات العامة نتشكل المشاركة ف

الج رؤية  ماه     - الشعبيوتقييم  اال   ةبهة  اللمسار  ؟نتخابات  الفرص  حال  رار هذا والضمانات الستم  ماه  

 ث؟ بمراحله الثل المسار حن  النهاية 

الذي يجعلنا عىل صلة بش اللقاء  ن عىل هذا  القائمي  البداية اشكر  ي 
الكنا والزل,ا  عبنفن بأن امورنا  داخلية نا نؤكد 

ة د ولكن هذه القاع  أخرىوسائل    أيائل الديمقراطية وليس عب   ه الوس هذكل ديمقراطي وعب  يجب ان تحسم بش

بجهات  كانت   بط  أخرىئل  وفصاتصطدم  والتفرد ع  أخرىقة  ري تفكر  الهينة  موضوع  به  واقصد  فيه  نفكر  ما 

ي تج  إلغاء المؤسسات وما تجمع عليه المؤسسات كواالقصاء  
ت  س تأس   ية منذ لساحة الفلسطينربة اوقد واكبانا فن

ي تتعلق بالرصا منظمة التحرير اىل يومنا هذا 
ي الساحة الف عالكثب  من هذه المسائل الت 

كيفية   ينيةلسطالداخىلي فن

وكي  القرارات  واتخاذ  المؤسسات  الفبناء  ي 
فن والمسؤليات  بالمهام  القيام  الشعب مية  ينتخبها  ي 

الت  ؤسسات 

ي  
الوالتالفلسطيتن بهذا  حقي جربة  مرة  سائدة  مجال  ي كانت 

الت  العقلية  الن  عقليةهي قة  الواحد ال     وإلغاء   فرد 

ي يتم اختيار ال
ي او المجلس المركزيمن قبل ا ها مؤسسات الت 

 . الخ .. لمجلس الوطتن

ي تم اخان نالحظ اومن المؤسف  
ي تن المؤسسات الت 

ي يارها عىل قاعدة انها هي الت 
ي واعتن

 تقود الشعب الفلسطيتن

ي طينية  نفيذية لمنظمة التحرير الفلسواللجنة الت  مجلس المركزيال
ي غياب المجلس الوطتن

ي غياب كامل فن
هي فن

ي ن  ئب منذ سنوات . اذن هذه كل سنة وهو غااألساسي ذي كان يجب ان يعقد حسب القانون  ال
ستند القاعدة الت 

ن التطاالنتخابات من خالل الاىل  ونذهب  لها   نية لقة بالقضية الفلسطيت السياسية والتطورات المتعا ور ربط بي 

كة تستهدهجة و ا نشهد حركة القرن بدأنتطوارات لم يسبق لها مثيل وخاصة بعد صفقحيث اننا امام  ف مة شر

الفلضية  الق الساحة  ي 
فن الموحد  الموقف  ان  قلنا  القرن كان مدخال  ية ضد  سطينالفلسطينية ومن هنا  صفقة 

لكيان دس عاصمة لعتبار القرة االمريكية للقدس وا لسفاقل اللحديث عن ترتيب البيت الداخىلي كذلك موضوع ن



ي كالصهيو 
ق قضيتنا  هجمة بحرة والالمؤام  مواجهة هذهلصمود و ه ترتيب وضعنا الداخىلي لإتجاب مهما  ان عامال نن

 . الفلسطينية 

وت وتم االتفاقللمشاركة    تنا تم دعو وقد   ي لقاء بب 
مع   تنا شكلمعادة  لط معينة لكنها لم تنفذ وكاة نقاعىل عد  فن

ي تالقيادة المتنفذة حيث ان القرا
ي الاتخاذها    تمرات الت 

العامون سواء   األمناءر  الذي كان بحضو   لقاءال تنفذ حت  فن

ي بب  
ها  فن ي تم االتفاق عليها ات من االتفاقوت او رام هللا وغب 

ء من الفصائل لم ينفذ منها الت  ي
 . سر

امر هو  تنفهذه  يتم  القرارات  يام حيث  الذ  ر بغض  باالجما   األخرىة دون  غبة جهنظر عن  الغالب  عسواء  ة ي او 

 . يب المناسبة لته باالساؤيقيق ر فصيل ان يناضل من اجل تح أيالعظىم ومن حق 

ن  اصل الخالف بينة نعتب   عبي هة شنحن كجب بحق     ها جريمةنث احي   أوسلو و اتفاق  ة منظمة التحرير هقياد نا وبي 

كانت عامل  مثل هذا االتفاقايات النها    وإلغاءكيفية انهاء  حث عن  ا دوما نبوكنية  بحق القضية الفلسطين  و   شعبنا 

ي االنقسام و   ئيسي ر 
ي عانن منفن

ي شعبنا  ها  سببا للمشاكل الت 
اتفاقات قاعدة ان  عىل  و تجوي    ع  ر  ارضنا من حصا  فن

ي يقوم بها  الجرا  ثل هذه  اجازت له م  أوسلو 
ائفيما يئم الت   ءات تدا عما يتعلق باال ب والمقاصة او فيسىم بالرصن

ي ادرة اليومية عىل شعبنا ومص
ه   األراضن  . وموضوع الضم وغب 

ي حوار القا   ةنريد المشاركذكره قلنا بأنه    وبناء عىل ما 
ي اجتماع    راراتقد اتخذت ق  هقبل  هرة وكان منفن

 األمناءفن

 . العامون والذي خلص اىل تشكيل قيادة فلسطينية موحدة 

ي القاهرة وك  ذهبنا اىل الحوار 
ين واكدنا  دم نظر سياسية ق  ان لدينا وجهةفن ناها من خالل ورق وزعت عىل الحاضن

رغم ان قشة موضوع االنتخابات  ارفضنا ان يكون هذا االجتماع فقط لمنثوابت القضية الفلسطينية و ا عىل  هفي

ي  ي حركت 
ن عىل ن االخوة فن ي صعوباض النا عىل علم بها وقد واجهنا بعة كقاط معين فتح حماس كانوا متفقي 

ت فن

ي التوا  ها كل الفصائليتجمع عل اىل نتائج    الوصول
ي الو ط  فق عىل بعض النقافن

اض دمنا  ق قد  جبهة  نحن فن اعب 

ي  ختا ال  يان عىل الب  بنود عىل بعض ال  إضافةاو  وتحفظ  
ما الذي   أولها نقاط محددة  مي لحوار القاهرة تم تلخيصها فن

ي ظليه  يمنع من تنفيذ ما نتفق عل 
وثيقة  قة ومن ضمنها  تفاقات السابواقصد كافة اال مشاركة كل الفصائل    فن

ي الو 
ي    نذ زمن نريد القيام  مونحن    فاق الوطتن

ي وتحديث    ب  بتغي والبدأ بانتخابات المجلس الوطتن
المجلس الوطتن

ي 
ي هالمجلس الو ان  ونؤكد  والزلنا نرص    كؤسسة جامعة للكل الفلسطيتن

ي  للكل الفلس  و الجامعطتن
م المجلس ثطيتن

ينة التنفيذية والالمركزي واللج  .  األساست وتجاهل بدأ بالفرعياث اليجب الحية والرئاسية يعتشر

قوم ضد التطبيع الذي ت يجب ان يتضمن بند واضحامي لحوار القاهرة تيان الخعبية قلنا بان البونجن كجبهة ش

ان استنكار لهذا التطبيع ووجوب ورود نص يتعلق بتنفيذ بيكان يجب صدور  العربية حيث    األنظمةه بعض  ب



ن قرارات ال ي والمركزي المتعلقة بالعالقة مع العدو كما قلنا ان انتخاب الرئيس يجب ان يكون  مجلسي 
من  الوطتن

ي 
ي فن
ي ن تواجده وليس الضفة وغزة فقط  ككل اما   الشعب الفلسطيتن

حت  يكون فعال رئيسا لكل الشعب الفلسطيتن

ي الخارج    ب ان تكونرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية يج كما طرحنا بوجوب ان تكون المؤسسات ال
وليس فن

ي 
 . حكم بها تالل السيطرة عليها والتبشكل يسهل عىل االحتحت االحتالل  فن

-   
 
ف الفلسطينية  االنتخابات    

 
ف المشاركة  يمكن  سقف  كيف  تجاوز  بدون  القائم  الوضع  ما   أوسلو ظل 

 تعقيبكم؟ 

ي  يتم الوصول اليه ىلي اخد كقاعدة الي اتفاق  أوسلو فاق ون ات كيقبل ان ننا ال ل انو كنا والزلنا نق
ي وتم فن

االتفاق فن

تيب البيت الداخىلي هو و   األساسبقة ان  ل اللقاءات الساك ي ومخرجات اجتمثيقة الوفاق االسياسي لب 
اع لوطتن

ي و العام  األمناء
ي والمركن فن

ن الوطتن وت وقرارات المجلسي  ي تتحدث عن طبيعة العالقة م بب 
ع االحتالل زي الت 

ي 
ي و الد قائما  يع لم    أوسلو وان    الصهيونن

جم اونريد من هذه االتفاقات    يشكل مرجعية الي اتفاق فلسطيتن ن تب 

ي االنتخابات عىلررنعمليا عىل ارض الواقع ومن هنا قر 
سياسي ضد  وسيكون برنامجنا ال  األساسذلك    ا الدخول فن

 .  أوسلو  اتفاق

  الخارج كان   منالجبهة الشعبية حيث يوجد تيار    ديث يدور عن وجود خلفات داخلهناك ح-
 
الجبهة ف

  داخل را
 
  االنتخابات القادمة وان الضغط للمشاركة فيها كان من قيادات الجبهة الشعبية ف

 
فضا المشاركة ف

  
  االنتخابات و المحتلة وهل هذا س  األراض 

 
  االنتخابات حشيد  تيؤثر عىل شكل المشاركة ف

 
من اجل الدخول ف

 ؟ صيل موحد فك

ي اللك  الجبهة الشعبية وكذ
ولكن الفصائل فيما يتعلق بالقرارات العامة او الداخلية هنا اكبر من رأي  حركات و باف 

ي تقرر استمرار القرار والخالفات هي ضمن    األغلبية
ي ت  األطر هي الت 

رأيه قدم  ص ان يكل شختيح لالتنظيمية الت 

وخب   كما يقال  جية  داخلية وخار    يوجد خالفات  ك وال هذا الموقف او ذاكل كامل لش يا رافض برأ حت  لو كانت  

ي 
 . مر راء مختلفة بهذا اال وجود االنه ليس اجتماعا وحدويا و  األخب  مثال اننا قاطعنا اجتماع المجلس الوطتن

ري ثنا ذلك مع التيار اليساباحقد تذا امكن ذلك و مام الخرين اعن طريق االنضاىل االنتخابات  نا بالذهاب  وقد اتفق

ن  مذهب ومعنا بعض النس   االن لم ننجحواىل  ئمة واحدةبقا  اباتوالديمقراطي للدقول اىل االنتخ او من  ستقلي 

كة   برنامجنا ايتفق عىل  موضوع عىل موضوع االنتخابات  طغتيال  ن  ويجب او من يتفق معنا عىل القواسم المشب 

ي مصب  القضية الفلسطينية . 
 التفكب  فن



  ض
 
  االنتخل الف

 
     للدخول  األساس  ابات قلتم بأن المحدد  حديث عن المشاركة ف

 
كة هو   أيف قائمة مشت 

 ؟ياسية ة بمجموعة من المواقف السايت  المرتبطلمعمجموعة من ا

المتوفالموضوع مستبعد   المعطيات  يتجاوز  افاق عىلوهو  انه ليس هناك  لتشكيل رة حاليا واعتقد  االطالق   

ن اقوائم موحدة   وك لكلجميبي  ي حماس وفتح لكل الخيار مب 
ن حركت  ية االتفاق عىل  مكاناما ا  ل فصيلع وحت  بي 

 . هزة لهق جايا افافال يوجد حالوله برنامج موحد نصطف كلنا ح

ي نحن  
ي  كومات الالح  لم نشارك فن

جم  الحكومة الحالية    حت  فتح او حماس او    اتومحكسابقة سواء فن ي تب 
الت 

 .  ق مع العدو يقوم بالتنسوال نقدر ان ن أوسلو فاق يسيا من اتئبشكل او باخر جزئا ر 

كة بي  أيل بأن  و ولذك نق ن من يفصيل يمكن ان يشكل قائمة مشب  وبناء عىل برنامج تفصيىلي  تفق معه  نه وبي 

المقاومة فقط ف م و وليس  ير لمقايقدر اشعبنا يحب  الوقت  ي نفس 
ن وفن والمقاومي  ي الحات داخلية  يد اصومة 

فن

مو  قيادة  ويجد  الفلسطينية  يجالساحة  برنامج  لها  وقيادة  الحدة  عليه  مدمجميمع  فهو  القائم  الوضع  اما  ر ع 

ي قائمة واننا يمكن العر بان نحاور تلك الفصائل ولكن وال نشحللقضية الوطنية فن
 األيام حدة وخالل  مشاركة فن

ي سقا القادمة سنعلن عن 
ي اال ئمتها الت 

 . نتخابات تشارك فن

فكرة   - طرح  السابقة  الحوارات    
 
ف تم  الت قهل  منظمة  مميادة  بحرير  التثلة  قيادة ناللجنة  وبي    فيذية 

  حال انتهاء اال   السلطة الفلسطينية ؟
 
ى بانه ديد للجنة التنفيذية او تر ج  ممكن ان نرى رئيسنتخابات  ف

 للحديث عنه؟ المناسب هذا الوقت يس ل

ن رئيس ونقول بأح  لته هو موقف الجبهة الشعبية وهو رأي الذي اعلنه بكل وضو مر الذي قاعتقد بأن اال  -

ي يج 
ي اما رئيس السلطة ممكن  نتخب من كل الشعب الفلب ان يالشعب الفلسطيتن

  اخل اومن من الدسطيتن

يعي هذا موضوع اخر وبرصاحخالل المجلس  
ي الحقيقة ان السلطة  التشر

ا  وفن ة ان هذا الموضوع ال يعنينا كثب 

 . حرير ت لمنظمة التدوايسها هم ائور 

ن السلطات من  كمان ان الجبهة الشعبية ترى   يوتؤكد عىل الفصل بي  تنفيذية ومجلس مجلس تشر عي ولجنة 

ي و 
ي ئيس الحاىلي ومن هو الرئيس القادم فاننا نعتقد ان الرئيس الفلبغض النظر من هو الر وطتن

يجب ان ال  سطيتن

ن ولي يكون تحت االحتالل ويجب ان يكون خارج المناط س ق المحتلة ونعيد تريب منظمة التحرير خارج فلسطي 

ي 
 . لتحرك تحت االحتالوال تقيود  أين دون حرر تكون كل تحركاتها دوما مالتظل االحتالل الن كل حركات فن

 

 



 ؟ام ال  قائمة الجبهة الشعبيةاحمد سعادات عىل رأس ترشيح قرار حسمتم هل  -

السيد   نعم  الحقيقة  ي 
ن فن ر   األمي  عىل  سيكون  الشعبية  للجبهة  الدخول أالعام  ي 

فن الشعبية  الجبهة  قائمة  س 

 لالنتخابات . 

    ول ذلكث وما هو تقييمكم حا الثل االنتخابات العامة بمراحله  نات والفرص المكانية عقد لضماماه  ا-
 
ف

ها  تظل حديث البعض حول اجراء االنتخابا يعية دون غت   ؟التشر

ي هو المقرر ف  باعتقادي اذا 
ي إن هذا االمر سيحصل اما اكان العامل الذان  هو المقرر فمصيبة   ذا كان العامل الخارج 

ةا  خابات حيث سيكون زأ االنتبل ان تتجنق ل االنتخابات بكافة مراحلها وال  تمتن استكمالكن بصفاء النية ن   كبب 

يعي هو  
ي واال لجزأ من المجلس الو لدينا موقف اخر والعامل الرئيسي الذي حسم موقفنا ان المجلس االتشر

ما طتن

يعي ولكن
ي الذي يقرر السما يعتب  جز عند  ذهبنا اىل المجلس التشر

قوق والحالعامة  ياسات  أ من المجلس الوطتن

فنعم سيتم استكمال هي المقرر    ى والفصائل المشاركةياسية للقو الس  اإلدارةاذا كانت  و لقيام بهذا االتجاه  قررنا ا

دخ اذا  ولكن  مراحلها  بكافه  العواماالنتخابات  من  لت  الخارجية  تصل   أمريكا ل  قد  ي  العرن  الرجعي  النظام  او 

ي م
سيكون اذا ما حصل    هذا المسار و عىل  ؤثر  الممكن ان ت  ن اظطرابات غب  متوقعة وهناك بعض الصعوبات الت 

ور لكل توقيت موقفه ونحن س  ابات بكافه مراحلها حت  ذه االنتخة استكمال هنذهب اىل القاهرة وسنأكد عىل ضن

ي من  
ي كل نصل اىل انتخابات مجلس وطن فلسطيتن

 . الشعب الفلسطيتن

ب بها  ارات الوحدة الو عال من  ستبق  الجبهة الشعبية رهينة ش-   يض 
عباس ومنظومته   ئيسالر طنية الن 

الحائط يوميا من خل القبعرض  العواني    ل استصدار    لتنسيق  وا  اإلجراءاتديد من  واتخاذ 
وتنظيم   األمن 

كامل ضد هذا ف   ستأخذ الجبهة الشعبية موقالستمرار المفاوضات ومن  ؤيته  االنتخابات بما يتناسب لر 

 االمر؟ 

م واق ي الكبه    ما تفضلتدر  احب 
ي قنا قد اخدنا موقفا بعدم المشاركة فن

لنا  النه قبل ثالث سنوات  مجلس الوطتن

ي 
ي  ل الكل   اليشمانه المجلس الوطتن

انه ليس وحدوي ونحاول ان تعطي فرصة لهذا الموضوع   يثحالفلسطيتن

ي   هناك انقسام  لم يكن  وكلنا نعرف ذلك ولو التصفية  ضية الفلسطينية بخطر كبب  يهدد القالن هناك  
  فلسطيتن

ي لمرجعية و حقيقة و ان هناك وحدة  وك
الشديد   األسفة القرن ولكن مع  رت صفق مما  احدة للشعب الفلسطيتن

لتان  ونريد  نقسام  و اخر اىل اال ا  ل هو المصيبة والكارثة وهو الذي ادي بشك  أوسلو  ب  دم نوحد شطري الوطن 

ي عهد  المخططات االحتاللية التص
ي حيث نشأت فن

ي عهد بايدن  ستكمالمب ويتم اترافوية للشعب الفلسطيتن
ها فن

ي الحد  قبة لن تقدم  االمريكية المتعا  اإلداراتوان  
ام بقرارات   األدنن للشعب الفلسطيتن ن من حقوقه الوطنية او االلب 

عية الدولية وسيكون ي  ونحن ضد المفاوضات  ومكتب تمثيل    تح سفارةكف  فقت بتقديم بقد الملهيات  الشر
 أي فن

 نية تخدم قضيتنا الفلسطيال   أسسمن االشكال النها تقوم عىل شكل 



ي اللقاءات السابقة انه هناك تحا
ي وليس تطبكما قلت فن ن الف عرن  لتحالف والتطبيع وال نستبعد يع وهناك فرق بي 

ي  جمنا طان تهاا
والسياسية واالقتصادية   األمنيةل العالقات  تحالف يضمن كل اشكامكان النه    أيئرات عربية فن

ي  قد ذكرت بوجوب ان يو 
ي يستنكر هذا التطبيع  القاهرة بيان    بيانذكر فن ي   مع العدو الصهيو والتحالف العرن 

كما نن

ي ظل عدو الصمع ال  فاوضاتم  أينننا ضد  
ي فن
ي وبناء عىل  يقوم به ضد الشعب الفلسما  هيونن

 عدم التخىلي عن طيتن

 . المقاومة 

  بي   الجبهة الشعبية وقوى اليسار  -
بي   قوى    فحالنية الت ن ان مكاترو هل  ال يوجد هناك تحالف حقيق 

 من اخرين؟ يحتذى موذج  ن ليسار قد ينجح من اجل هناك فرصة للوحدة الوطنية وان يكون ا

ي كثب  من المراحما تفضلتم به صحيح وقد اخف 
ي اجل ان نكون مع بعضنا وقد نكقنا فن

ن عن ذلك فن ء زا ون مسؤولي 

لتشكيل   أطرافها حاولة كنا احد  م جرت    هو اىل ذلك بصورة رئيسية هو الموضوع السياسي وقد   أدىوالذي  معينة  

ن ولكن يوجد هناك  يوجد  يكون تيار ثالث صحيح انه  لتجمع الديمقراطي ونطمح ان  ا ليس   الثفريق ثفريقي 

احد  و واضحا   الخال فشل    أسبابكان  التجمع هو  مهذا  عديد  السياسي  ف عىل  نامج  الب  نقاط  التحقوا  كمن  ا 

حيث يوجد لدينا موقف من كان موضوع مفصىلي بالنسبة لنا    وهذا ا عرض عليهم المشاركة بها  مد نمة عو بالحك

ي الحكومات  اال ا  هذ
ي تمر ومن المشاركة فن

ي ظل  باخر  بشكل او  وتعمل    نفذ الت 
وكذلك المجلس   أوسلو   قفااتفن

ي ال 
ي اللجنة التنفيذية حيث اخذ ق  مي وغب  وتوحيدينه انقساالوطتن

  وإصدار لكن يكن احد عىل علم به    رار واضا فن

ن  ي يده  رئيس السلطة قد ه المراسيم حيث ان و بعض القواني 
 . يمكن عىل كل السلطات فن

  تمنع قوى وفصائل المقاومة من تشكيل جبهة او قائ  األسبابماه   -
كة فيما بينها حيث نجد  الن  مة مشت 

  معظم القضايا  
 
وحد ضمن برنامج تطع هذا القوى التذ عدة سنوات لم تسلماذا من  األساسيةتقارب كبت  ف

 واحدة ؟او قائمة  

هناك   ا  وأسبابموضوعية    أسبابحقيقة  ي 
الت  بالخيار  تأخذ  لم  الفصائل  بعض  الذاتية الن  ي 

فن جبهة تخذناه 

ي الحقيقة غالبية  خطوة ال توحد   أيإتجاه ان تجعلنا نذهب  الشعبية
ي ال نشارك فيها وهذه فن

الشعب الفلسطيتن

ي الجهاد    إخواننا الفصائل لم توافقنا عليها ولكن  
ي   اإلسالمي فن

ي حركت 
ي هذا الموضوع ونقول بأن االخوة فن

هم معنا فن

ي افتح وحماس با
ي  اقات معين تفدروا فن

ات ثنائيا  اجتماعه من  حوار القاهرة وغب  ة ونحن لم نوافق عليها وناقشتها فن

ن لطن  المرجعيات العربية والدولية ال   ههذ  كما انو  ي هذا المجال موقفنا  كمرجعية تركيا او قطر وتعرفون  ها  مي 
فن

ي حركة الجهاد ان يكون بيننا برنامج موحد  إخواننا سابقا وقد حاول مع ناه اعلقد و 
كة سم لوجود قوافن قد و مشب 

 . خر ذون موقفا اقد يأخ  أخرىعة االنتخابات ولكن اذا ظهرت حيثيات اخدوا قرارا بمقاط 

 

 



  تشكل مانع لتحالف الجبلبعض القوى ال اإلقليميةرتباطات ل االه
 شعبية معها ؟هة الفلسطينية ه  الن 

ي  
ها حيث نرفض ان تكون مرجعية الي اتفاق فلسطيتن اال يتدخل احد ا و يم عالقة معهاو حت  نقال بل بتأثب 

ا ولكال اريد بحث هذا االمر  ييد شعبنا وقضيته و أ تنريد من االخرين  لداخلية و بشؤوننا ا ي كثب 
ل تنظيم الحق فن

ف ويطبع مع العدو    تحالف  أيعالقات دولية يراها مناسبة ولكن يجب علينا ان نكون موحدين ضد    إقامة يعب 

ي الصه
 .  يونن

 

 

  

 

 


