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  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رخة رسالة مؤ - ٢٣
    موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
تسع جلسات بشأن هذا البند تناولت دعـم الـس إىل عمليـة    
السالم بعد أن قامت حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبـايل  

ــاين/نوفمرب   ٢١(املــاوي) يف  ــع اتفــاق   ٢٠٠٦تشــرين الث بتوقي
الم شامل لوضع حـد للحـرب األهليـة الـيت دارت بـني عـام       س

ــة مــدد    ٢٠٠٦و ١٩٩٦ ــرارات متتالي ــة ق . واختــذ الــس أربع
واعتمـد بيانـا    )٣٦٧( مبوجبها والية بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال  

رئاســيا واحــدا. وأثنــاء هــذه اجللســات، نظــر الــس يف عمــل  
بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال ويف واليتــها، فضــال عــن التقــدم  

  مل.  احملرز صوب توقيع اتفاق السالم الشا
كــــانون  ١٦إىل  ٢٠٠٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٣  

: متديد والية بعثة األمم املتحدة ٢٠٠٩الثاين/يناير 
  يف نيبال

ــاير  ٢٣يف    ــانون الثاين/ينــ لــــس ، اختــــذ ا٢٠٠٨كــ
) الذي جدد مبوجبه واليـة بعثـة األمـم    ٢٠٠٨( ١٧٩٦القرار 

املتحدة يف نيبال. وبعد التصويت، أعرب ممثل نيبال عـن ثقتـه   
ــال مــن      ــه خــالل األشــهر الســتة القادمــة، ســتتمكن نيب مــن أن
إحـراز تقـدم يف عمليــة السـالم، مبـا يف ذلــك انتخـاب اجلمعيــة      

مجلـس أن نيبـال   . وأكـد لل ٢٠٠٨التأسيسية يف نيسان/أبريل 
سوف تتعاون تعاوناً تامـا مـع املمثـل اخلـاص ومـع بعثـة األمـم        

  .  )٣٦٨(املتحدة يف نيبال يف تنفيذ الوالية املعتمدة
__________ 

ــرارات   )٣٦٧(  ١٨٦٤و  )، ٢٠٠٨( ١٨٢٥)، و ٢٠٠٨( ١٧٩٦القــ
ولالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن      ). ٢٠٠٩( ١٨٧٩)، و٢٠٠٩(

العاشر، القسم الثاين، فيمـا يتعلـق بواليـة     املعلومات، انظر اجلزء 
   املتحدة يف نيبال. بعثة األمم 

)٣٦٨(  S/PV.5825 ٣، الصفحة.   

، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠٠٨متوز/يوليـــــه  ١٨ويف   
إحاطــة إعالميــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف نيبــال   
ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، الـذي أبلـغ الـس بـأن         
ــدت أول      ــال عقـ ــديثا يف نيبـ ــة حـ ــية املنتخبـ ــة التأسيسـ اجلمعيـ

أيار/مـــايو، وأـــا صـــوتت لصـــاحل إنشـــاء   ٢٨اجتماعاـــا يف 
مجهوريــة احتاديــة دميقراطيــة، وأن امللــك الســابق غــادر القصــر  
دون وقوع أي حادث. وأشـار أن األحـزاب كانـت تتفـاوض     
آنذاك بشأن تشكيلة احلكومة اجلديدة. وأفاد بأن األمني العـام  

تحـدة يف نيبـال   مل يكن يتوقع متديدا آخر لواليـة بعثـة األمـم امل   
ــد أن يــتم تشــكيل احلكومــة، إال أن تشــكيلها تــأخر. ويف       بع
انتظار ذلك، تلقت األمم املتحدة طلبـا مبنيـا علـى توافـق آراء     
بني األحزاب الرئيسـية لتمديـد واليـة البعثـة لسـتة أشـهر كمـا        

 ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٥ينص على ذلك االتفـاق املوقَّـع يف   
املقاتلني املـاويني وإعـادة تأهيلـهم    الذي يقتضي بأن يتم إدماج 

يف غضون تلك الفترة الزمنية. إال أنـه أعـرب عـن قلقـه بشـأن      
مدى قدرة احلكومة اجلديدة علـى اإلسـراع يف تنفيـذ االتفـاق     
الـذي يتوقــف بشــكل كــبري علـى درجــة التعــاون بــني أحــزاب   
متعددة الـذي تبقـى رغـم اخلالفـات احلاليـة. وبينمـا ستواصـل        

كبعثة سياسية خاصة، أشار إىل أنه تلبية للطلـب   البعثة مهامها
الذي قدمته نيبال بأن تواصل البعثة عملها على نطـاق أصـغر،   
أُغلقت املكاتـب اإلقليميـة وستواصـل البعثـة عملـها باالعتمـاد       

  .  )٣٦٩(على نصف مالكها السابق من مراقيب األسلحة
وأعرب متكلمون عن قلقهـم مـن التـأخري يف تشـكيل       

ددوا على أنه ينبغي لألحزاب أن تبـذل قصـارى   احلكومة، وش
حزيران/يونيـه وفقـا للجـدول الـزمين      ٢٥جهدها لتنفيذ اتفاق 

__________ 

)٣٦٩(  S/PV.5938 ٦-٢، الصفحات.  
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األصــلي. وبينمــا رحــب مجيــع املــتكلمني بتمديــد واليــة البعثــة 
وإعادة تشكيلها، شدد عدة متكلمني على أنه ينبغـي أال تبقـى   

تمكن البعثة لفترة أطول من الالزم وأعربوا عن أملـهم يف أن تـ  
مــن إــاء مهمتـــها املتعلقــة برصــد األســـلحة خــالل املرحلـــة      

  القادمة من واليتها.  
ــه  ٢٣) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٥ويف القــرار    متوز/يولي
الذي مدد والية البعثـة جمـددا، اتفـق الـس، يف مجلـة       ٢٠٠٨

بــأن ترتيبــات الرصــد احلاليــة لــن أمــور، مــع رأي األمــني العــام 
تكــون ضــرورية لفتــرة طويلــة أخــرى، وأهــاب حبكومــة نيبــال  
مواصــلة اختــاذ القــرارات الالزمــة لتهيئــة الظــروف املفضــية إىل  

  إجناز أنشطة البعثة مع اية الوالية احلالية.  
ــاين/نوفمرب   ٧ويف    ــرين الثـ ــانون  ١٦ و ٢٠٠٨تشـ كـ

ــاير  ــدمهما    ٢٠٠٩الثاين/ينـ ــاطتني قـ ــس إىل إحـ ــتمع الـ ، اسـ
املمثل اخلاص لألمـني العـام. وأبلـغ املمثـلُ اخلـاص الـس بـأن        

التشـريعي أيضـا،   اجلمعية التأسيسـية، الـيت تـؤدي دور الربملـان     
قامت بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الـوزراء، وبـأن   
ــة       ــة ائتالفي ــة أســفرت عــن تشــكيل حكوم املفاوضــات الطويل
بقيادة احلزب الشيوعي النيبايل (املاوي) باعتباره أكرب حـزب.  
وأشار إىل أنه رغم التقدم احملرز، ال يزال ماثال حتدي االنتقـال  

احلاليــة لرصــد إدارة األســلحة واجليــوش مــن الترتيبــات املؤقتــة 
إىل اختــاذ القــرارات املتعلقــة مبســتقبل مقــاتلي اجلــيش املــاوي.   
وتــأخر تشــكيل اللجنــة اخلاصــة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى 
املقـــاتلني املـــاويني الســـابقني وإدمـــاجهم وإعـــادة تأهيلـــهم.       
وتعطلت أيضا املفاوضات املوازية بشأن حتقيـق الدميقراطيـة يف   

يش النيبـــايل. ونتيجـــة لـــذلك، مل تكـــن الظـــروف مواتيـــة  اجلـــ
ــع       ــع جتمي ــا لرصــد مواق ــال هل ــاج نيب ــة، الحتي النســحاب البعث

  .  )٣٧٠(القوات
__________ 

)٣٧٠(  S/PV.6013  ؛ و ٦-٢، الصـــــفحات S/PV.6069 ،   الصـــــفحات
٦-٢.   

وعقب هاتني اإلحاطتني، شدد ممثل نيبال على التـزام    
املتبقيـة.  حكومته باختتام عملية السالم وبتسوية مجيع املسائل 

وأكد أن حكومته تعتزم تسوية املشاكل املتصلة مبواقـع جتميـع   
القوات لوضع حد لترتيبات الرصد احلالية لكي تـتمكن البعثـة   

وشــــجع ممثــــل .)٣٧١(مــــن االنســــحاب بعــــد انتــــهاء واليتــــها
كوســـتاريكا مجيـــع األطـــراف علـــى االمتثـــال بصـــرامة أكـــرب   
لاللتزامات األساسية اليت مت التعهد ا يف األطـر الزمنيـة املتفـق    
عليها، اليت ال تنطبق فحسب على تسريح املقـاتلني السـابقني،   

ســتور اجلديــد وخاصــة األحــداث، بــل أيضــا علــى صــياغة الد  
والعدالة االنتقالية، مبا يف ذلك إنشاء جلنة للحقيقـة واملصـاحلة،   
ــة االقتصـــادية       ــق التنميـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــية مـ ــائل األساسـ واملسـ

  .  )٣٧٢(واالجتماعية
ــايو و  ٥   ــاين/نوفمرب   ٦أيار/مـ ــرين الثـ : ٢٠٠٩تشـ

  إحاطتان إعالميتان عقب استقالة رئيس الوزراء  

، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٩أيار/مـــايو  ٥يف   
قدمتــها املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام، الــيت أبلغــت الــس أن   

جلـيش، مبـا يف   التوتر بني احلزب الشـيوعي النيبـايل (املـاوي) وا   
ذلك بشـأن رفـض اجلـيش التوقـف عـن جتنيـد أشـخاص جـدد         
رغم أن اتفاق السالم الشامل حيظـر ذلـك، بلـغ ذروتـه عنـدما      

عـزلَ  ‘‘ براتشـاندا ’’حاول رئيس الوزراء بوشبا كمال داهـال  
ــد اجلــيش إىل منصــبه       ــرئيس أعــاد قائ ــد اجلــيش. غــري أن ال قائ

ســـيري شـــؤون مؤكـــدا أن الدســـتور املؤقـــت مينحـــه الســـلطة لت
اجليش. واستقال رئـيس الـوزراء الحقـا ولكنـه تعهـد مبواصـلة       
الوفــاء بالتزامــات حزبــه إزاء عمليــة الســالم مــع وجــوده يف       
ــه مــن احملتمــل      ــة اخلاصــة أيضــا أن املعارضــة. وأوضــحت املمثل
التأخري أكثر يف إمتام والية البعثة نظرا إىل أن قائد اجلـيش تـبىن   

فــراد اجلــيش املــاوي الســابق يف موقفــا متشــددا بشــأن إدمــاج أ
__________ 

)٣٧١(  S/PV.6013 ؛ و ٧، الصفحة S/PV.6069 ٨، الصفحة.  

)٣٧٢(  S/PV.6013 ؛ و ٧، الصفحة S/PV.6069 ١٠  ، الصفحة.   
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جــيش نيبــال وإىل أن اللجنــة اخلاصــة اعترفــت بأنــه لــيس مــن   
ــوع        ــل وق ــرة الســتة أشــهر احملــددة حــىت قب ــد بفت ح التقيــرج امل
التطــورات السياســية الــيت حصــلت مــؤخرا. وأشــارت املمثلــة   
ــن     ــت عـ ــية أعربـ ــية الرئيسـ ــزاب السياسـ ــة إىل أن األحـ اخلاصـ

  .  )٣٧٣(عثة مرة أخرىتأييدها لتمديد والية الب
وأعــــرب املتكلمــــون عــــن قلقهــــم مــــن التطــــورات     

السياسية ودعوا مجيع األطراف إىل التعـاون وإىل إحـراز تقـدم    
صـــوب تنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـــامل والتزاماـــا األخـــرى.  
وأعربوا عن تأييدهم لبقاء البعثة ولكنهم أعربوا عـن أملـهم يف   

  إحراز تقدم يف املستقبل القريب.  
وأعرب ممثل نيبـال عـن ثقتـه مـن أن الوضـع يف نيبـال         

ــني األحــزاب        ــق احلــوار والتراضــي ب ــن طري ــا ع ســينفرج قريب
السياسية يف اجلمعية التأسيسية، وأنه لن يعرض عمليـة السـالم   

  .  )٣٧٤(للخطر بأي حال من األحوال
أعـرب فيـه الـس     )٣٧٥(وأدىل الرئيس بعد ذلك ببيـان   

عن قلقه إزاء األزمـة السياسـية الراهنـة يف نيبـال، وشـدد علـى       
ــع األحــزاب     ــال ومجي احلاجــة امللحــة إىل أن تقــوم حكومــة نيب

  ح من التراضي.  السياسية مبواصلة العمل معا برو
__________ 

)٣٧٣(  S/PV.6119 ٦-٢، الصفحات.   
   .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٤(
)٣٧٥(  S/PRST/2009/12 .   

، أشـارت املمثلـة   ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦ويف   
 اخلاصة يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتـها إىل أنـه رغـم إحـراز    
ــدودا.     ــا مسـ ــا طريقـ ــة عمومـ ــت العمليـ ــدود، واجهـ ــدم حمـ تقـ
وأكــدت أن احملادثــات اهلادفــة لتجــاوز اجلمــود مــا زالــت غــري  
حامسة وأن استئناف الرتاع أمر حمتمل حقيقة. وشـددت علـى   
أنه مـا مل تضـع األحـزاب إطـارا أكثـر وضـوحا للتعـاون وجتـد         

م، السبل للمضي قدما بشأن العناصر الرئيسية يف عملية السـال 
ســيغدو مــن الصــعب التخطــيط خلــروج مــنظم لبعثــة األمــم        

وأبلغ ممثل نيبال الـس بأنـه مـن املتوقـع     .)٣٧٦(املتحدة يف نيبال
أن يتوصـــل كبـــار القـــادة السياســـيني يف األحـــزاب السياســـية 

ا. وأشــار الرئيســية إىل اتفــاق للخــروج مــن املــأزق احلــايل قريبــ
كـان سيتسـم بتـوازن أكـرب لـو       )٣٧٧(إىل أن تقرير األمـني العـام  

أنه راعى اجلهود املخلصة اليت بذلتها حكومة نيبـال يف معاجلـة   
املســائل الرئيســية يف عمليــة الســالم ويف حــل املســائل املعلقــة.  
وأوضـــح أن احلكومـــة تـــرى أيضـــا أن اإلشـــارات الـــواردة يف 

ــى االعتقــ    ــيت تبعــث عل ــر ال ــني اجلــيش   التقري ــأن التكــافؤ ب اد ب
الوطين النظامي واملقـاتلني املتمـردين السـابقني الـذين يعيشـون      
يف مواقع التجميع اليت ترصدها األمم املتحدة، لن تيسر، علـى  
ــة يف املفاوضــات اجلاريــة       األرجــح، التوصــل إىل نتيجــة إجيابي

  .)٣٧٨(بشأن مستقبل مواقع التجميع
__________ 

)٣٧٦(  S/PV.6214 ٤-٢، الصفحات.   
)٣٧٧(  S/2009/553 .   
)٣٧٨(  S/PV.6214 ٦-٤، الصفحات.   
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    املوجهة من األمني العام  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢اجللسات: الرسالة املؤرخة 
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٥  
ــاين/   ٢٣ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/5)فيها 

   ٣٧املادة  
 نيبال 

ــرار  نيبال  ) ٢٠٠٨( ١٧٩٦القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٣٨  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٨

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/454)فيها 

   ٣٧املادة  
  اهلند، واليابان، ونيبال

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث
العـام يف نيبــال ورئــيس  
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 نيبال

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعويني

 

٥٩٤١  
متوز/يوليــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/454)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
مـــــــــــن اململكـــــــــــة  

 (S/2008/472)املتحدة

   ٣٧املادة 
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٥القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦٠١٣  
ــاين/  ٧ ــرين الثـــ تشـــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/670)يها ف

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

دولة واحدة مـن  
الــدول األعضــاء 
ــتاريكا)،  (كوســ
 ومجيع املدعويني

 

٦٠٦٩  
ــاين/   ١٦ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٩يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/1)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

دولة واحدة مـن  
الــدول األعضــاء 
ــتاريكا)،  (كوســ
 ومجيع املدعويني

 

٦٠٧٤  
ــاين/   ٢٣ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٩اير ين

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/1)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
ــن اململكــة املتحــدة   م

(S/2009/46) 

   ٣٧ املادة
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٦٤القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦١١٩    
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٥

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/221)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعويني

PRST/2009/12 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 124/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٧  
متوز/يوليــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   

ــة الســـالم  لـــدعم عمليـ
 (S/2009/351)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
ــن اململكــة املتحــدة   م

(S/2009/377)    
رســــالة موجهــــة إىل  
األمـــــني العـــــام مـــــن 
ــال   ــدائم لنيب ــل ال املمث
ــد   ــب متديـ ــأن طلـ بشـ
ــم    ــة األمــ ــة بعثــ واليــ
ــال   ــدة يف نيبــــ املتحــــ

)S/2009/360 ،
 املرفق)

   ٣٧املادة 
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٧٩القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢١٤  
ــاين/  ٦ ــرين الثـــ تشـــ

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/553)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

  مجيع املدعوين

  

  أوروبا
  احلالة يف قربص – ٢٤

  عرض عام  

ــس األمـــن يف         ــة، نظـــر جملـ ــالل الفتـــرة املستعرضـ خـ
جوانب خمتلفة للحالة يف قربص، ومن بينها التطورات املتصـلة  

ــم املتحــدة حلفــظ الســال    ــوة األم ــة ق ــد  بوالي ــربص. وعق م يف ق
جلســات خاصــة مــع البلــدان  ٤جلســة مــن بينــها  ١١الــس 

، واختــذ أربعــة قــرارات واعتمــد ثالثــة     )٣٧٩(املســامهة بقــوات 
بيانات رئاسية. وإضافة إىل ذلـك، ركّـز الـس علـى االتفـاق      

بـــني زعيمـــي القبارصـــة    ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٢١املوقّـــع يف 
__________ 

واجللسـة   ؛ ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٩املعقـودة يف   ٥٩٠٦اجللسة   )٣٧٩(
؛ واجللسـة  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون  ٥املعقودة يف  ٦٠٣٢
ــودة يف  ٦١٢٦ ــايو  ٢٢  املعقـ ــة ٢٠٠٩أيار/مـ  ٦٢٣١؛ واجللسـ

   .٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٧  املعقودة يف 

ق مفاوضـات شـاملة   اليونانيني والقبارصة األتراك وعلـى إطـال  
  دف إعادة توحيد اجلزيرة.

وخــالل تلــك الفتــرة، قــام الــس بتمديــد واليــة قــوة    
األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص أربـع مـرات ملـدة سـتة         

، وذلـك عمـال بالتوصـيات الـواردة يف     )٣٨٠(أشهر يف كـل مـرة  
  .)٣٨١(تقارير األمني العام

__________ 

ــرارات   )٣٨٠(  ١٨٧٣و  )، ٢٠٠٨( ١٨٤٧)، و ٢٠٠٨( ١٨١٨القــ
   ).٢٠٠٩( ١٨٩٨)، و٢٠٠٩(

)٣٨١(     S/2008/353 و ، S/2008/744 و ، S/2009/248 ، وS/2009/609 .   




