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العالم

اإلم ــاراتـ ـي ــة ،فــإن ـهــا ت ـث ـبــت أن مخطط
أبــو ظبي القديم الـجــديــد ،القائم على
تـعــويــم «االن ـت ـقــالــي» فــي الـجـنــوب وآل
صــالــح فــي ال ـش ـمــال ،تـمـهـيـدًا لتسوية
سياسية على نحو ما يشتهي محمد
ب ــن زايـ ـ ــد ،ل ــم ت ـن ـتــه ص ــاح ـي ـت ــه ب ـعــد،
وأن املـتــوقــع فــي األي ــام املقبلة تكثيف
االش ـت ـغــال عـلــى ذل ــك املـخـطــط (بـعــدمــا
فشلت على ما يبدو محاوالت ترويض
«اإلصـ ــاح») ،خصوصًا وأن الزبيدي

ـف أن هــدفــه فــي نـهــايــة املـطــاف
لــم ي ـخـ ِ
إشــراك «االنتقالي» في أي مفاوضات
محتملة بشأن اليمن.
هــذا املطمح يظهر أن اإلم ــارات وجدت
ف ــي رج ـح ــان ال ـك ـفــة امل ـيــدان ـيــة لـصــالــح
«االنتقالي» فرصة للمجاهرة به على
نـحــو أوض ــح ،بـعــدمــا ب ــدا مــوقـفـهــا في
الساعات األولــى من املعارك متذبذبًا.
ك ـث ـف ــت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة،
يــوم أمــس ،هجومها على «الشرعية»
وحـ ـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،م ـت ـه ـمــة األخ ـي ــر
بـ«تعطيل خطط الرئيس هــادي لحل
ّ
املـشــاكــل املعيشية فــي ع ــدن» ،ومهللة
لـ«انتصار املقاومة الجنوبية ،وتحييد
املـيـلـيـشـيــات ال ـتــي يـضـغــط بـهــا حــزب
اإلصالح على هادي» .والالفت في تلك
التغطية إلحاح أبو ظبي على التفريق
بــن «الـشــرعـيــة» وب ــن ه ــادي ،بالنظر
إلى أن األخير من الهشاشة بمستوى
ال يشكل خطرًا على الخطة السياسية
اإلماراتية.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،ال ي ـب ــدو أن
ث ـم ــة أثـ ـ ـرًا ملـ ــا تـ ـص ـ ّـر املـ ـن ــاب ــر ال ـتــاب ـعــة
لقطر على أنــه ضربة تلقتها الرياض
م ــن أب ــو ظ ـبــي .إذ ال يـظـهــر ،إل ــى اآلن،
أن ثـمــة سـخـطــا س ـعــوديــا عـلــى تقهقر
«ال ـش ــرع ـي ــة» ف ــي ع ـ ــدن ،م ــا ي ـن ـبــئ بــأن
ً
اململكة قــد تـكــون ارت ــأت فـعــا اختبار
«امل ـق ـتــرحــات اإلم ــارات ـي ــة» عـلــى طــريــق
تـقــويــة جـبـهــة «ال ـت ـحــالــف» فــي الـيـمــن،
الس ـي ـمــا وأن تـ ـج ــارب م ـمــاث ـلــة أخ ــرى
(من بينها مقاطعة قطر نفسها) تدعم
فرضية مــن هــذا الـنــوع .فرضية يمكن
اسـتـشـفــاف بـعــض مــن مــؤشــراتـهــا من
التصريح األخير للسياسي السعودي،
أنور عشقي ،والذي اقترح فيه تشكيل
حـكــومــة شـمــالـيــة بــزعــامــة أح ـمــد علي
صـ ــالـ ــح ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ج ـن ــوب ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
عـ ـ ـي ـ ــدروس ال ـ ــزب ـ ـي ـ ــدي ،ضـ ـم ــن دول ـ ــة
فــدرالـيــة مــن إقليمني بـقـيــادة عبد ربه
منصور ه ــادي .وأش ــار عشقي إلــى أن
«الزبيدي مقبول جنوبًا ،كما أن أحمد
صــالــح مـقـبــول فــي ال ـش ـمــال» ،مضيفًا
أن «الـحــراك الجنوبي يرفض حكومة
بن دغــر ،ولكنه ال يرفض حكم هــادي،
ً
ولــذلــك فــإن حــا مــن هــذا الـنــوع يمكنه
أن يسهم فــي إحــال الـســام مرحليًا».
واعتبر أن «كل ما صدر من السعودية
واإلمـ ـ ــارات يــؤكــد عـلــى أنـهـمــا مـعــا في
حــل مشكلة الـيـمــن ولـيــس بينهما أي
خالف».
(األخبار)

خـ ــال ع ــام ــه األول ،واملـ ـت ــأت ــي وف ـقــا
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض كـنـتـيـجــة م ـبــاشــرة
«الق ـت ـط ــاع ــات ت ــرام ــب ال ـضــري ـب ـيــة»،
وامل ـت ــراف ــق أي ـض ــا م ــع ت ــراج ــع م ـعـ ّـدل
الـبـطــالــة إل ــى أدنـ ــى مـسـتــوى ف ــي 17
عامًا.
َ
وبينما كــان ُيـتــوقــع أيـضــا أن تحتل
ق ـض ـي ــة الـ ـهـ ـج ــرة ح ـ ـ ّـيـ ـ ـزًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
خ ـط ــاب تـ ــرامـ ــب ،م ــن امل ـه ــم اإلشـ ـ ــارة
ّ
إلــى أن محللني مــن مــركــز «أمـيــركــان
ّ
بروغرس» رأوا أن الرئيس األميركي
«ورث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـك ـنــه ل ــم ي ـح ـ ّـول ــه بـعــد
لفائدة الطبقة العاملة االميركية»،
ّ
مضيفني أن «السياسة املالية إلدارة
تـ ــرامـ ــب ت ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع
املــداخـيــل وال ـثــراء صـعــودًا مــن خالل
اقتطاعات ضريبية هائلة للشركات
واالث ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاء ،وت ـ ــأت ـ ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب
االم ـيــرك ـيــن م ــن ال ـط ـب ـقــة املـتــوسـطــة
وأصحاب الدخل املنخفض».
في غضون ذلك ،سوف يكون لحديث
تـ ــرامـ ــب فـ ــي خـ ـط ــا ّب ــه عـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة
أهمية كـبـيــرة ،إذ إنـهــا ســوف تحدد
وجـهــة إدارت ــه فــي املستقبل القريب،
ّ
خــاصــة أن الــرئـيــس األم ـيــركــي يكرر
ّ
دوم ــا أن ال ـشــروط الـحــالـيــة لألعمال
العاملية غير عادلة بالنسبة «ألكبر

اقتصاد فــي الـعــالــم» ،فــي إش ــارة إلى
دول ـ ـتـ ــه .وعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،فـفــي
أح ــادي ــث ل ــه عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه
في منتدى دافوس األسبوع املاضي،
ّ
قـ ــال ،ب ـص ــورة اس ـت ـفــزت األوروب ـي ــن
ّ
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،إن «الـعــالــم
ّ
اسـتـغــلـنــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـتـجــارة
ل ـس ـنــوات عـ ــدة ،وك ـمــا الح ـظ ـتــم على
ذلك وسنوقفه
األرجح فإننا سنوقف ّ
نهائيًا» .وجدير بالذكر أنه إزاء هذا
امل ــوق ــف املـسـتـفــز ل ـشــركــاء ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة التجاريني ،فإن صحيفة مثل
«فــايـنـنـشــل ت ــاي ـم ــز» ،ن ـشــرت تـقــريـرًا
قبل يومني ،ذهبت فيه إلى حد القول
ّ
إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي صــاغــت
ّ
النظام العاملي القائم« ،تتحول (في
ّ
ع ـه ــد تـ ــرامـ ــب) ض ـ ـ ــده» ،م ـع ـت ـبــرة أن
ّ
التنبؤ بها ،وربما
«العواقب ال يمكن
تكون خطيرة».
وعـلــى صعيد السياسة الخارجية،
ُ
كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــذه ــب تــرامــب
بخطابه أبعد من الواليات املتحدة،
إلــى مــا تعتبره واشنطن «نشاطات
إي ـ ـ ـ ــران امل ـق ـل ـق ــة فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء الـ ـش ــرق
االوس ــط» ،إضــافــة الــى «البرنامجني
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي والـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــي ل ـ ـكـ ــوريـ ــا
الشمالية».
(األخبار)
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جمر عدن :لعبة استبدال البيادق!
في خضم األحداث الدائرة في عدن ،يعلو يومًا
بعد يوم صوت «المجلس االنتقالي الجنوبي» المدعوم
إماراتيًا .هذا التشكيل الذي تمكنت قواته من السيطرة على
المدينة ،تطمح أبو ظبي إلى حجز موقع له في الخارطة
مستقبال ،ضمن صيغة مقترحة تعمل
السياسية اليمنية
ً
برضى سعودي .صيغة يبدو أن أكبر الخاسرين من
عليها ً
جراء السعي المتواصل إليها لن يكون إال حزب «اإلصالح» ،فرع
«اإلخوان» في اليمن
خليل كوثراني
إل ــى ال ـي ــوم ،لـيــس ه ـنــاك مــا ي ـعــزز وجهة
ال ـن ـظــر ال ـقــائ ـلــة إن ث ـمــة خ ــاف ــا ع ـمــوديــا
يتهدد الشريكني الخليجيني في الحرب
ع ـلــى ال ـي ـم ــن .ت ـت ـجــاهــل ب ـعــض الـ ـق ــراءات
األخ ــذ بعني االعـتـبــار الـعــوامــل الداخلية
في جنوب اليمن .وفي الجنوب ،كما في
أزمــة صنعاء األخ ـيــرة ،ثمة تــداخــل كبير
بني ما هو داخلي وخارجي.
يتصدر األحداث كيان «املجلس االنتقالي
الـجـنــوبــي» ،بــزعــامــة مجموعة مــن رجــال
اإلم ـ ــارات ،عـلــى رأس ـهــم ال ـلــواء عـيــدروس
الزبيدي ،محافظ عدن السابق املقال من
قبل الرئيس اليمني املنتهية واليته عبد
ربه منصور هــادي .هذه القوة الصاعدة
مـنــذ أق ــل مــن ع ــام ،وال ـتــي تـحــاصــر قصر
الرئاسة في عدن وتطالب بإقالة حكومة
أحمد بــن دغــر ،وبسطت سيطرتها على
أهـ ــم امل ـع ـس ـك ــرات وال ـن ـق ــاط ف ــي املــدي ـنــة،
ت ـح ـظــى الـ ـي ــوم ب ـت ــأي ـي ــد ال ب ـ ــأس ب ــه فــي
مـحــافـظــات الـيـمــن الـشــرقـيــة والجنوبية،
وبـ ــإس ـ ـنـ ــاد م ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة م ـي ـل ـي ـش ـيــات
منظمة ومسلحة إماراتيًا.
يمثل «االنتقالي» تـيــارًا ِمـ ّـمــا كــان يعرف
ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ــراك الـ ـجـ ـن ــوب ــي» املـ ـط ــال ــب بـحــل
ال ـق ـض ـيــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
أن أصـ ـح ــاب مـ ـش ــروع «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» هــم
حفنة مــن املــوظـفــن اإلداريـ ــن واألمنيني
ال ـســاب ـقــن وال ـح ــال ـي ــن ف ــي إدارة ه ــادي
امل ــرك ــزي ــة ،ف ــإن هـ ــؤالء يــرف ـعــون ش ـعــارات
دول ــة ال ـج ـنــوب االف ـتــراض ـيــة ،ويـحـمـلــون
لــواء «االستقالل» عن الــدولــة التي كانوا
موظفني في دوائرها قبل أشهر فقط .لكن
ملــاذا خرج هــؤالء بأسلحتهم يوم األحد؟
ملطلب وحـيــد :استقالة حكومة بــن دغــر،
وليس االنفصال أو «االستقالل» من بني
مطالب «االنتقالي» املعلنة وال املضمرة
فــي املجالس الخاصة ،يؤكد ذلــك حصر
االشتباكات في عدن فقط ،حيث تتمركز
اإلدارات ،دون باقي املحافظات الجنوبية.
يحظى «املجلس االنتقالي» بتركيبة ال
تشبه الحركات السياسية التقليدية ،إذ
إن ــه ال يـقــدم نفسه كـحــزب لــديــه رؤي ــة أو
بــرنــامــج ،إن ـمــا تـنـظـيــم «س ـل ـط ــوي» ،منذ
ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى ل ـت ـش ـك ـلــه ،م ــع تـشـكـيـلــة
مـ ـ ــن األذرع ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة .ف ــال ـت ـس ـم ـي ــة
هـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس االنـ ـتـ ـق ــال ــي ال ـج ـن ــوب ــي»،
واملـقـصــود بـهــا مجلس يمهد الستقالل
املحافظات الشرقية والجنوبية ،ويدير
م ــرحـ ـل ــة «فـ ـ ــك االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط» مـ ــع الـ ـشـ ـم ــال.
شـعــار ال يرتبط ببرنامج عمل املجلس
العسكري وال السياسي ،لكن يمنحه ذلك
تعاطفًا شعبيًا واستقطابًا ألبـنــاء هذه
املحافظات ،الــذيــن يعتمل لديهم موقف
سلبي تجاه «حــزب اإلصــاح» اإلخواني
وتـ ـي ــار ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ع ـلــي عـبــدالـلــه
صــالــح ،وه ــو ش ـعــور بــالـغــن تــراكــم منذ
حرب .1994
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
املــدعــومــة م ــن اإلم ـ ـ ــارات ،واملـتـحــالـفــة مع
«االنتقالي» أو املحسوبة عليه ،ال تقاتل
هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى وفـ ـ ــق أج ـ ـنـ ــدة «ال ـت ـح ــري ــر
واالس ـت ـق ــال» ،بــل يـتـعــدى ن ـطــاق عملها
املـيــدانــي جـغــرافـيــا الـجـنــوب اليمني إلــى
حيث تـقــود إش ــارة الـضـبــاط اإلمــاراتـيــن
والسعوديني ،ســواء في جبهات الشمال
(ال ـب ـقــع) ،أو ال ـغــرب :م ـعــارك الـســاحــل في
املخا والخوخة وغيرهما .وحيث هناك
جـبـهــات ي ـشــارك فيها جـنــوبـيــون ،تظهر
امل ـص ــال ــح ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة :ال ـس ـع ــودي ــة تــريــد
ح ـم ــاي ــة ح ـ ــدوده ـ ــا مـ ــن «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»،
واإلمـ ـ ـ ــارات تـلـهــث خ ـلــف ال ـس ـي ـطــرة على

املــوانــئ والـجــزر ،واملقاتلون الجنوبيون
على الجبهتني «وقود» لهذه املصالح.
هـ ــذا امل ـش ـه ــد امل ـت ـن ــاق ــض يـ ـب ـ ّـدد فــرضـيــة
االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال ،سـ ـ ـ ــواء ك ـم ـط ـل ــب خ ـل ـي ـجــي،
أو ي ـم ـنــي جـ ـن ــوب ــي ،إل ـ ــى ج ــان ــب تــأك ـيــد
«االن ـت ـقــالــي» قـبــولــه ب ــ«شــرع ـيــة» الــدولــة
املركزية ممثلة برئاسة هادي .ما يتضح
أكثر فأكثر ،كــل يــوم ،أن الـقــوة الصاعدة
(املجلس االنتقالي) تحاول أخذ موقعها
في الخريطة السياسية اليمنية ،كشريك
بـ ـحـ ـص ــة دس ـ ـ ـمـ ـ ــة ،م ـث ـل ـه ــا م ـ ـثـ ــل «حـ ـ ــزب
اإلص ـ ــاح» ،أو ربـمــا عـلــى حـســابــه ،وهــي
تـعـتـمــد ف ــي رهــان ـهــا ع ـلــى ق ــوة عسكرية
وشعبية ملحوظة ،وعلى «تخادم» كبير
مع «التحالف» لقرابة ثالث سنوات.

يراد لـ«االنتقالي»
أن يأخذ حصة في
المفاوضات المرتقبة

يـعـتـقــد «االن ـت ـق ــال ــي» أن ال ـف ــرص ــة بــاتــت
س ــان ـح ــة ل ـت ـف ـج ـيــر ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ً
املـهـتــرئــة أصـ ــا ،وال ـتــي ضــاقــت الــريــاض
ب ـهــا ذرع ـ ــا ،وف ــق ت ـســري ـبــات ع ــن ات ـصــال
ه ـ ــادي ب ــول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد
بــن س ـل ـمــان ،عــاتــب فـيــه األخ ـيــر الــرئـيــس
اليمني املستقيل حــن استنجده إلنقاذ
الـعـمـلــة الـيـمـنـيــة م ــن ُ االن ـه ـي ــار ،وطــالـبــه
بـ ـ ــأمـ ـ ـ ّـوال س ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــت ل ـح ـكــوم ـتــه
و«تبخرت» جــراء الفساد .وهــذا التململ
الـسـعــودي التقطه حلفاء أبــو ظبي ،كما
ال ـت ـق ـطــت اإلم ـ ـ ـ ــارات اح ـ ـتـ ــواء ورثـ ـ ــة عـلــي
عـبــدالـلــه صــالــح كـقــوة «شـمــالـيــة» ،يمكن
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن «ال ـح ـل ـي ــف
الـلــدود»« :تجمع اإلص ــاح» ،الــذي يرغب
اإلمــاراتـيــون فــي التخلص منه لخلفيته
«اإلخوانية» .وتقوم اإلمارات والسعودية

اآلن بإعداد وتأهيل جزء من تيار صالح
انضم إليها بعد مقتل زعيمه .وباألمس،
حسم عيدروس الزبيدي هــذه التكهنات
بتأكيده التحالف مع تيار علي عبدالله
صالح ودعمه له في «تحرير املحافظات
الشمالية».
َ
سبقت أح ــداث صنعاء وعــدن معلومات
ح ــول رؤيـ ــة إم ــارات ـي ــة لـلـحــل ت ـق ــوم على
جـ ـم ــع تـ ـ ـي ـ ــاري صـ ــالـ ــح و«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي»،
وإقـ ـص ــاء «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» و«اإلص ـ ـ ـ ــاح»،
وهـ ـ ــو مـ ــا س ـت ــؤم ـن ــه األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ــدامـ ـي ــة
ُه ــذه األيـ ــام لــإمــارات ـيــن ،نـسـبـيــا ،إذا ما
ّ
شكلت حكومة جــديــدة .الــدفــع بالحلفاء
املــري ـحــن والــوث ـي ـقــن ل ــدى أب ــو ظـبــي قد
ال يعني انــزعــاجــا سـعــوديــا بــالـضــرورة،
وإن كــانــت معرفة مــآالت هــذه التطورات
ره ـ ـ ــن األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .لـ ـك ــن حـ ـت ــى اآلن
تتجاهل الرياض حكومة هادي في عدن،
وتتركها ملصيرها ،وال تفعل شيئًا سوى
ال ـت ـصــري ـحــات امل ـطــال ـبــة بـضـبــط الـنـفــس
وبعض الوساطات لتجنب مذبحة بحق
وزراء وضباط الحكومة.
وإض ــاف ــة إل ــى أن اإلم ـ ــارات لـيـســت ق ــادرة
عـلــى ات ـخــاذ ق ــرار بــاالنـفـصــال أو تقسيم
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ك ـ ـ ـقـ ـ ــرار ي ـ ـفـ ــوق حـ ـجـ ـمـ ـه ــا ،ف ــإن
مصالحها ال تسمح بــذلــك أي ـضــا ،وهــي
الـتــي تتطلع إلــى السيطرة على املــوانــئ
والجزر ،ليس في جنوب اليمن فقط ،بل
فــي غــربــه كــذلــك ،لتبقى ال ــرؤي ــة األنـســب
لها هي الرؤية السعودية املتمثلة بيمن
«ات ـ ـ ـحـ ـ ــادي» مـ ـ ـش ـ ــرذم ،يـ ـق ــوم ع ـل ــى سـتــة
أقــالـيــم ،أو فــي أحـســن األحـ ــوال إقليمني:
شمالي وجنوبي.
يبقى أن أب ــو ظـبــي ستحتاج إل ــى إقـنــاع
الرياض بضرورة إشراك «االنتقالي» في
اللعبة ،وهي مهمة قد ال تكون صعبة على
اإلمــارات ـي ــن ،رغ ــم أن الفصيل الجنوبي
امل ــذك ــور ل ـيــس ع ـلــى ص ـلــة بــال ـس ـعــوديــة،
والطرفان ال يعرف أحدهما اآلخر جيدًا،
كما هي حال العالقة السعودية بـ«حزب
اإلص ــاح» أو تـيــار الــراحــل علي عبدالله
صالح.
والـخــاصــة أن ثمة تـيــارًا جــديـدًا صاعدًا
اسمه «املجلس االنتقالي الجنوبي» ،يراد
له أن يأخذ حصة في املفاوضات اليمنية
ً
املرتقبة ،ويكون لإلماراتيني وكيال قويًا
تنحسر مع شراكته في السلطة سيطرة
«اإلصالح» أو أي تيار في الجنوب يناوئ
مصالح اإلمارات .وستشهد األيام املقبلة
ص ـع ــودًا لـنـجــل شـقـيــق الــرئ ـيــس الــراحــل
صالح ،العميد طارق صالح .أما الخاسر
مـ ــن كـ ــل مـ ــا يـ ـج ــري ف ـل ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــة،
ً
بــل الـتـيــار اإلخ ــوان ــي متمثال فــي «حــزب
اإلصـ ــاح» ،ال ــذي ال يستمع أن ـصــاره في
الداخل ،هذه األيــام ،إلى نصائح قياداته
املوجودة في الخارج ،والتي بقيت ألشهر
ّ
تحذر من مصيدة ترصدها لهم الرياض
وأبو ظبي.

التشكيالت العسكرية المحسوبة على «االنتقالي»
ال تقاتل وفق أجندة «التحرير واالستقالل» (أ ف ب)

