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  املضف لوزير املالية: كم تبلغ السيولة النقدية في صندوق االحتياطي العام للدولة؟
وجه النائب عبدالله املضف سؤاال 
برملانيا إلى وزير املالية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة 

حمادة. ونص السؤال على ما يلي:
ع��ل��ى ض���وء األرق�����ام ال������واردة في 

امليزانية التقديرية وما يثار بني احلني 
واآلخ���ر م��ن أن ه��ن��اك عجز وش��ح في 
السيولة النقدية ق��د ي��ؤدي إل��ى عدم 
إم��ك��ان��ي��ة ص���رف ال���روات���ب ومت��وي��ل 
املشاريع احلكومية، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 - كم تبلغ السيولة النقدية في 

صندوق االحتياطي العام للدولة؟
2 - ك��م تبلغ قيمة األص����ول في 

صندوق االحتياطي العام للدولة؟

3 - كيف سيتم متويل االلتزامات 
املالية احلكومية اجلديدة على ضوء ما 

اتخذته من قرارات وما صدر من قوانني؟
4 - كيف سيتم متويل عجز امليزانية 

املتوقع؟

املضف للخالد: ال تكن سببًا في تطور 
األحداث إلى ما ال يحمد عقباه

ريا�ض عواد 

خاطب النائب مهلهل املضف 
رئيس ال��وزراء، قائال : رسالتي 
إلى صباح اخلالد وهذه نصيحة، 
ال تكن سببا في تطور األحداث 
إلى ما ال يحمد عقباه »قص احلق 

من نفسك وقدم استقالتك«.
ووص����ف امل��ض��ف م���ا ح��دث 
في جلسة 30 م��ارس بجرمية 
سياسية بامتياز، مشيرا إلى أن 
كل من حضر وشارك في تأجيل 
اس��ت��ج��واب��ات رئ��ي��س ال���وزراء 
م��ش��ارك فيها، ومتسائال كيف 
يتم املوافقة على ق��رار حلماية 
رئيس الوزراء على استجوابات 
مقدمة وغير مقدمة مستقبلية؟ 
أين حدث ذلك؟ حتى في الدولة 
أح���ادي���ة احل��ك��م ال ت��ت��م ه��ذه 

األمور؟.
وف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي، قال 

امل��ض��ف ان ه��ن��اك م��ن يتعمد 
اس��ق��اط هيبة املجلس ونوابه 
بشكل واضح من خالل استفزاز 

واع��ت��داء لفظي وج��س��دي على 
بعض ال��ن��واب م��ن قبل بعض 
املوظفني، وهذا األمر ال يحدث إال 

من ساقطني، وال يزيد النواب إال 
هيبة في أعني الناس والشعب.

وأضاف :ما حدث أمس داخل 
وخ��ارج قاعة عبدالله السالم 
م��ؤس��ف ومستفز ومخطط له 
وم���دب���ر، واس��ت��غ��ل م��ن بعض 
األطراف لتشويه الدميوقراطية 
واسقاط هيبة املجلس ونوابه 
والتغطية على أح��داث جلسة 

.30/3
وأوض������ح ان ه���ن���اك ج��زء 
م��ن املنظومة داخ���ل احلكومة 
وخ���ارج���ه���ا »م����و ع��اج��ب��ه��م« 
الدستور ويحاولون اسقاطه 
ب���أي ش��ك��ل ألن��ه��م ال ي��زال��ون 
يعيشون في نظرية العشائرية، 
ومن يدفع بذلك بهذا األمر هو من 
يشوه صورته وليس من يسعى 
إلى الدولة املدنية الدميوقراطية 

والدستورية.

مهلهل املضف

  احلمد: ما حدث 
 في جلسة األربعاء 
معيب وغير مقبول

أحمد احلمد 

11 وزيرًا وجه أسئلة برملانية إلى 

مطيع لوزيري الصحة والتربية : هل شكلتما 
جلنة مشتركة لدراسة قرار االختبارات الورقية؟ 

 وجه النائب د. أحمد مطيع 12 سؤاال 
إلى 11 وزي��راً منها سؤال مشترك إلى 10 
وزراء وسؤالني إلى وزير واح��د، وجاءت 

األسئلة كما يلي:
السؤال املشترك إل��ى 10 وزراء وهم:
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير العدل وزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عيسى 
ال��ك��ن��دري، ووزي���ر النفط وزي��ر التعليم 
العالي د. محمد الفارس، ووزير اخلارجية 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء 
الشيخ د. أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د، ووزي��ر 
املالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، ووزير اإلعالم 
والثقافة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزي��ر التربية د. 
علي املضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء 
وامل��اء والطاقة املتجددة وزي��ر الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية د.مشعان 

العتيبي.
ونص السؤال على: يحظى وجود الهيكل 
التنظيمي في املؤسسات واإلدارات بأهمية 
بالغة أك��ده��ا علم اإلدارة احل��دي��ث، فعن 
طريقه ميكن تنظيم العمل اإلداري من حيث 
توزيع ال��درج��ات الوظيفية وتدرجاتها 
وحتديد املهام واألنشطة واملسؤوليات 
املناطة بكل شخص من األشخاص العاملني 

بالوزارة أو املؤسسة أو اإلدارة.
 وي��رت��ب��ط جن���اح ال�����وزارات بتحقيق 
أهدافها وتنفيذ األعمال املناطة بها مبدى 
ق��درت��ه��ا على ب��ن��اء هياكلها التنظيمية 
ذات اجل��ودة املناسبة في خلق بيئة عمل 
إيجابية حت��دد امل��س��ؤول��ي��ات واألنشطة 
واملهام للعاملني فيؤدي كل منهم ما أنيط 
به من مهام ومسؤوليات وبالتالي ترتفع 
ج��ودة اإلجن��از وتقصر مدته، ل��ذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - الهيكل التنظيمي املعتمد لوزاراتكم، 

واجلهات التابعة لكم ، وتاريخ إصداره. 
2 - هل طرأت أي تغييرات على الهيكل 
التنظيمي منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فهل هي معتمدة من اجلهات الرقابية؟ مع 
تزويدي بقائمة هذه التغييرات وصورة 
ضوئية من القرارات الوزارية أو اإلدارية 
كافة ال��ص��ادرة ف��ي اعتمادها م��ع ص��ورة 

ضوئية من كل املراسالت املتبادلة بشأنها.
3 - هل هناك إدارات أو أقسام خارج 
الهيكل التنظيمي؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 

اإلي��ج��اب، فيرجى ت��زوي��دي بقائمة هذه 
األق���س���ام واإلدارات م��ع ذك���ر األس��ب��اب 
وامل���ب���ررات ل��ع��دم وج��وده��ا ف��ي الهيكل 
التنظيمي، وه��ل خ��اط��ب املكتب مجلس 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ل��دخ��ول��ه��ا ف��ي الهيكل 
التنظيمي؟ إذا كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، 
فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه 

املراسالت واملخاطبات.
4 - كشف بأسماء شاغلي الوظائف 
اإلشرافية والقيادية في املكتب منذ عام 

2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
س���ؤاالن إل��ى وزي��ر الصحة الشيخ د. 

باسل احلمود
ونص السؤال األول على ما يلي: 

أعلنت وزارة التربية ع��ن نيتها عقد 
اخ��ت��ب��ارات ورق��ي��ة لطلبة الصف الثاني 
عشر في وقت تشهد فيه البالد ارتفاعا في 
ع��دد إص��اب��ات ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
وحتديدا فئة الشباب كما ذكرت إحصاءات 
وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي، على أن يكون ال��رد مصحوبا مبا 
يتطلبه البيان من مستندات أو أوراق ذات 

الصلة.
1 - هل اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع 
وزارة الصحة؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
ف��ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ص��ورة ض��وئ��ي��ة من 
املراسالت بني وزارت��ي التربية والصحة 
بهذا اخلصوص، وإذا كانت اإلجابة النفي، 

فما دوركم جتاه هذا القرار؟
2 - ه��ل شكلت جل��ن��ة مشتركة بني 
وزارة الصحة ووزارة التربية لدراسة 
هذا القرار قبل إص��داره؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء 
أعضاء اللجنة ومؤهالتهم العلمية وصورة 

ضوئية من محاضر اجتماعات وزي��ارات 
اللجنة.

3 - ما ضمانات ال���وزارة ملنع تفشي 
الفيروس بني الطلبة والهيئة التعليمية 

ومن ثم نقله لألهالي واألسر؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي: 

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتزايد فيه احلمالت 
اإلعالمية الداعية إلى التطعيم دارت العديد 
من عالمات االستفهام ح��ول م��دى جدوى 
شهادة التطعيم التي متنحها وزارة الصحة 
ل��ألش��خ��اص ال��ذي��ن تلقوا ال��ل��ق��اح وم��دى 
رسميتها واالع��ت��راف بها، وم��ا أهميتها 
للشخص الذي أعطيت له، خصوصا بعد 
بروز اقتراحات دولية العتماد جواز سفر 
التطعيم، ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي: 
1 - ك��م ع��دد ش��ه��ادات التطعيم التي 
منحتها وزارة الصحة منذ ب��دء عملية 

التطعيم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - م��ا اإلدارة امل��س��ؤول��ة ع��ن منح 
ش��ه��ادات التطعيم؟ وم��ن ه��م األشخاص 
املخولون بالتصديق والتوقيع عليها؟ 
يرجى بيان أسمائهم ودرجاتهم الوظيفية 

ومؤهالتهم العلمية.
3 - ذيلت شهادات التطعيم التي متنحها 
ال���وزارة ملتلقي اللقاح بالعبارة اآلتية: 
»لقد أعطيت هذه الشهادة بناء على رغبة 
الشخص لتقدميها إلى من يهمه األم��ر من 
دون أدنى مسؤولية على وزارة الصحة«، 
فما جدوى هذه الشهادة إذا كانت الوزارة 

املختصة تخلي مسؤوليتها عنها؟
4 - هل شهادة التطعيم التي متنحها 
ال��وزارة ملتلقي لقاح كورونا معترف بها 
دوليا من منظمة الصحة العاملية أو من 
وزارات الصحة ل��ل��دول األخ����رى؟ وهل 
راسلت ال���وزارة منظمة الصحة العاملية 
أو منظمات دولية رسمية أخ��رى العتماد 
ال��ش��ه��ادة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، 
فيرجى تزويدي بالوثائق واملراسالت كافة 

التي تثبت ذلك.
5 - ما إج��راءات ال��وزارة لضمان عدم 
تزوير شهادة التطعيم خصوصا أنها ال 
حت��وي ص���ورة شخصية لصاحبها وال 

صورة ضوئية جلواز سفره؟
6 - ل��و أق���رت دول العالم م��ا يسمى 
بجواز سفر التطعيم، هل سيكتفى بهذه 
الشهادة؟ إذا كانت اإلجابة النفي، فما اآللية 

التي ستعتمدها الوزارة لتالفي ذلك؟
7 - هل هناك تنسيق مع وزارة الداخلية 
لوضع شهادة التطعيم على جوازات سفر 
متلقي اللقاح؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باملراسالت املتعلقة بهذا 

الشأن

د.أحمد مطيع 
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قال النائب أحمد احلمد إن ما حدث امس 
االول في مجلس األمة معيب وغير مقبول، 

وهذا اقل ما يوصف به.
وأض��اف احلمد أن لغة الشتم والسب 
وال��ت��ش��ه��ي��ر وال��ت��خ��وي��ن وال��ت��ش��ك��ي��ك ال 
تليق مبن يفترض انهم ميثلون الكويت 
املعروفة وأه��ل الكويت الكرام الطيبني 

املعروفني حول العالم.

شكوى في مخفر الصاحلية
من موظفي أمانة مجلس األمة 
ضد املطير والعتيبي والسويط

بداية شرارة جلسة أمس االول 

تقدم مجموعة من موظفي األمانة العامة 
ملجلس األمة بشكوى في مخفر الصاحلية 
ض��د ع��دد م��ن ال��ن��واب، بعد األح���داث التي 
شهدتها جلسة االرب��ع��اء ،حملت الرقم 

)217/2021 جنح الصاحلية(.
وقالت مصادر  أن جمال املنيفي رئيس 
قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس 

األمة قدم شكوى عن تعرضه للسب من قبل 
النواب محمد املطير وخالد العتيبي وثامر 
السويط. كما تقدم حسني علي محمد رئيس 
قسم اإلبداع في تلفزيون املجلس إلى املخفر، 
حيث أبلغ عن تعرضه للتعدي اخلفيف من 
قبل النائب ثامر السويط وأنه قام بدفعه 

أثناء تصويره واقعة املنيفي املذكورة.

الصقعبي ميطر وزراء الشباب وتكنولوجيا 
املعلومات وشؤون مجلس الوزراء بأسئلة برملانية

وج��ه ال��ن��ائ��ب د. عبدالعزيز 
ال��ص��ق��ع��ب��ي إل���ى ك���ل م��ن وزي��ر 
اخلارجية وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء الشيخ د. أحمد 
ن��اص��ر احمل��م��د، ووزي��ر اإلع���الم 
والثقافة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ووزي��رة األشغال العامة وزيرة 
ال���دول���ة ل���ش���ؤون االت���ص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا 
ال��ف��ارس، ون��ص��ت األسئلة على 

ما يلي:
ونص السؤال إلى وزير الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء  على ما 

يلي: 
استنادا إلى البيان األسبوعي 
ال��ص��ادر من مجلس ال���وزراء في 
اجتماعه املنعقد في 15 مارس 
2021، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- نسخة ع��ل��ى ق���رض مدمج 
)CD( أو ش���ري���ح���ة ذاك�����رة 

)FLASH MEMUR( من: 
1 - العرض املرئي الذي قدمته 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 

حول نفق دروازة العبدالرزاق. 
2 - العرض املرئي الذي قدمته 
جامعة الكويت - كلية الهندسة 
وال��ب��ت��رول ح���ول ن��ف��ق دراوزة 

العبدالرزاق. 
3 - ال��ق��رارات ال��ص��ادرة من 
مجلس الوزراء حول نفق دروازة 

العبدالرزاق.
  ون���ص ال���س���ؤال إل���ى وزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب  على ما 

يلي:
ت��وج بطل العالم في الرماية 
السيد فهيد الديحاني مبيدالية 
ذهبية »دبل التراب« في أوملبياد 
)ريو 2016( وكذلك توج زميله 
السيد عبدالله الطرقي الرشيدي 

مبيدالية برونزية في منافسات 
»السكيت« بنفس األوملبياد.

ووف��ق��ا لالئحة امل��ك��اف��آت في 
الهيئة العامة للرياضة يستحق 
من يحوز امليدالية الذهبية في 
األومل��ب��ي��اد ع��ل��ى م��ك��اف��أة ق��دره��ا 

)240( ألف دينار كويتي.
ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي: 
1 - ن��س��خ��ة ع���ل���ى ق���رص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاك��رة 
 )FLASH MEMORY(
م��ن الئ��ح��ة امل��ك��اف��آت ف��ي الهيئة 

للرياضة.
2 - هل تسلم السيدان فهيد 
ال��دي��ح��ان��ي وع��ب��دال��ل��ه الطرقي، 
مستحقاتهما املنصوص عليها 
في الئحة املكافآت بالهيئة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فما مقدار 
املكافآت التي تسلماها؟ وإذا كانت 
اإلجابة النفي، فما سبب امتناع 

الهيئة عن صرف هذه املكافآت؟
3 - ن��س��خ��ة ع���ل���ى ق���رص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاك��رة 

)FLASH MEMORY( بكل 
اخلطابات وامل��راس��الت وال��ردود 
ب��ني ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للرياضة 
ووزارة املالية واإلدارة العامة 

للفتوى والتشريع بهذا الشأن.
  كما نص السؤال إلى وزيرة 
ال���دول���ة ل���ش���ؤون االت���ص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات على ما 

يلي:
ي��رج��ى إف���ادت���ي وت���زوي���دي 

باآلتي:
1 -ما الدور الذي أدته وتؤديه 
اإلدارة املركزية لإلحصاء منذ 
بداية ظهور فيروس كورونا في 

الصني؟
2 - ما الدور الذي أدته وتؤديه 
اإلدارة املركزية لإلحصاء منذ 

بداية األزمة الصحية في الكويت.
3 - امل��راس��الت واألع��م��ال مع 
اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة وف���ق البند 
)4( م��ن امل���ادة )3( م��ن القانون 
رقم )27( لسنة 1963 في شأن 
اإلحصاء والتعداد منذ األول من 
يناير 2020 حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
4 - امل��راس��الت واألع��م��ال مع 
اجلهات الرسمية وفق البند )5( 
من امل��ادة )3( من القانون املشار 
إليه منذ األول من يناير 2020 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5 - وفق البند الثاني من املادة 
الثالثة من القانون املشار إليه، 
ما القرارات الصادرة من املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية منذ 

انتشار الوباء؟
6 - وفق البند الثاني من املادة 
الثالثة من القانون املشار إليه، 
ما القرارات الصادرة من املجلس 
األع���ل���ى للتخطيط والتنمية 
إل��ى اإلدارة املركزية لإلحصاء 

للسنوات اخلمس السابقة؟

د. عبدالعزيز الصقعبي 

املناور يسأل وزيري الدفاع وشؤون 
مجلس الوزراء عن استقطاعات 

العسكريني و»دعاوى حتكيم«
 وجه النائب أسامة املناور 
سؤالني برملانيني إل��ى نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
ال��دف��اع ال��ش��ي��خ ح��م��د جابر 
ال��ع��ل��ي، ووزي���ر اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر 

احملمد، جاءا كما يلي:
سؤال إلى وزير الدفاع 

1 - م���ا األس���ب���اب ال��ت��ي 
أدت إل��ى خصم مبالغ مالية 
م��ن بعض العسكريني بعد 
تعديل املسمى الوظيفي لهم؟ 
وهل قسطت املبالغ عليهم أو 
وقعوا على تسوية محددة 

مبوافقتهم؟
2 - ما األسباب التي أدت إلى استقطاع تلك املبالغ بأثر رجعي رغم 
أداء العسكريني واجباتهم الوظيفية؟ وهل يوجد رأي قانوني بتحميلهم 

خطأ ال عالقة لهم به؟
3 - هل استندت ال��وزارة إلى رأي قانوني بشأن خطأ املسميات 

الوظيفية؟
4 - ما أسباب عدم االكتفاء بتعديل املسميات الوظيفية للعسكريني 
دون املساس مبا صرف لهم نتيجة املراكز القانونية التي كانت مستقرة 

قبل ذلك؟
ونص السؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ما يلي:

وفقا ملا أعلنته إدارة الفتوى والتشريع سابقا عن اللجوء إلى التحكيم 
في مطالبات شركة خارجية ملكية أراض في دولة الكويت، وملا كانت 
الكويت سبق أن تعرضت إل��ى خسارة فادحة بسبب حكم حتكيم 
الداوكيميكال، فيما يتعلق باختصاص إدارة الفتوى والتشريع، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما دع��اوى ملكية األراض��ي املرفوعة من جهات خ��ارج دولة 
الكويت سواء أف��رادا أو شركات وتابعتها إدارة الفتوى والتشريع؟ 

وماذا مت في شأنها؟
2 - ملاذا الُتجئ إلى التحكيم في ظل وجود قضاء محلي في شأن 

ادعاء شركات خارجية ملكية أراض لها في الكويت؟
3 - هل تعتمد إدارة الفتوى والتشريع على اجتهاداتها بقبول 
التحكيم اخلارجي أم تتحصل قبل قبول شرط التحكيم على موافقة 

مجلس الوزراء؟
4 - هل ُوضعت قيود وإجراءات تعالج إجراءات التحكيم اخلارجي 

خاصة بعد حكم حتكيم الداوكيميكال؟

أسامه املناور 

اخلليفة يسأل 
وزير الداخلية عن 

»عقود أجيليتي«
وج��ه ال��ن��ائ��ب م���رزوق اخلليفة س��ؤال 
برملانيا إل��ى وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر 

العلي الصباح.
وط��ال��ب ف��ي ال��س��ؤال إف��ادت��ه وت��زوي��ده 
بصورة ضوئية من العقود التي أبرمت بني 
اإلدارة العامة للجمارك وشركة أجيلتي 

.)global( مرزوق اخلليفة

شؤون االنتخابات تستقبل
مرشحي »تكميلية اخلامسة«

اس��ت��ع��دت إدارة ش���ؤون االنتخابات 
الستقبال املرشحني لالنتخابات التكميلية 
2021 قي الدائرة اخلامسة الختيار مرشح 
ملقعد واح��د فقط، وحرصت االدارة على 
تطبيق االشتراطات الصحية وااللتزام في 
التعليمات للحفاظ على سالمة املرشحني 

واملوظفني.
وك����ان امل���واط���ن خ��ال��د امل�����رداس أول 

الواصلني لتقدمي أوراق الترشح.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية 

في وزارة الداخلية العقيد صالح الشطي 
أن فتح ب��اب استقبال الطلبات سيمتد 
10 أي��ام لشغل مقعد واح��د ق��ي ال��دائ��رة 

اخلامسة. 
وبني الشطي أن االنتخابات التكميلية 
ستجرى وف��ق اجل��داول االنتخابية التي 
أج��ري��ت ب��ه��ا االن��ت��خ��اب��ات امل��اض��ي��ة في 
ديسمبر، مشيرا إلى أن القيود املسجلة في 
2020-2021 ليست نهائية ولن حتصن 

إال في تاريخ 30 يونيو املقبل.


