
املطاعم  ق��رب  احليوية  وال�����ش��وارع  االر�شفة  اغلب 
وعيادات بع�ض االطباء واملوالت، ا�شبحت يف مناطق 
خمتلفة من  العا�شمة بغداد كراجات يدعي ا�شحابها 
انهم ح�شلوا على رخ�شة من امانة بغداد ال�شتغاللها 
التي  االج��ور  وت���راوح  لل�شيارات،  موؤقتة  كمواقف 
اىل    1000 بني  ما  ورجال  و�شباب  �شبية  ي�شتوفيها 
نوعًا  املنت�رشة  الظاهرة  ا�شفت  وقد  دينار،   3000
من الر�شمية على عمل تلك ) الكراجات( التي ميار�ض 
ا�شحابها اال�شتيالء على االر�شفة وال�شوارع وا�شتالب 
احلق العام، معطلني بذلك �شهولة احلركة واالن�شيابية 
، اذ ا�شبحت بع�ض االر�شفة ت�شيج با�شالك �شائكة او 
بعالمات بال�شتيكية تدل على ان الر�شيف او ال�شارع 

هو )كراج اهلي (

ا�شتغالل
ا�شبحت ظاهرة مالزمة  وال�شوارع  االر�شفة  كراجات 
ملناطق وجود العيادات الطبية واملطاعم او املوالت ، 
ا�شخا�ض ال ميلكون اي �شفة ر�شمية او قانونية يجبون 
مبالغ مالية مقابل وقوف ال�شيارات ، م�شتغلني �شعف 
واملوؤ�ش�شات  االجهزة  قبل  من  القانونية  االج��راءات 

املعنية. 
احد م�شتغلي االر�شفة يف منطقة ال�شعب قام بر�شف 
م�شاحة من الر�شيف الذي ي�شتغله ككراج باملقرن�ض 
عليها  بالتجاوز  ي�شمح  وال  م�شاحته  ليحدد  امللون 
، وقام بو�شع �شلك  اآخرين بقربه  من قبل متجاوزين 
اىل  النزول  على  امل��ارة  ليجرب  الر�شيف  حول  �شائك 
اجلهة االخرى منه، ويتقا�شى مبلغ 2000 دينار عن 
كثرياً  تتاأخر  ال  ال�شيارات  وجميع  �شيارة،  اأي  وقوف 
�شوق  من  للت�شوق  ياأتون  ا�شحابها  الن   ، بالوقوف 

اخل�شار القريب من املكان ، وال مكان اآخر للوقوف اال 
الر�شيف وامل�شاحة الفارغة خلف ال�شوق التي ا�شتغلها 
�شخ�ض يدعي انه م�شتاأجر الر�شيف من امانة بغداد. 
�شنوي  انه يدفع مليون دينار كايجار  .ح( يدعي  )ف 
اي كتاب  او  �شوؤاله عن و�شوالت  بغداد، وعند  المانة 
يثبت املوافقة على ا�شتغالله للر�شيف ككراج ، مل يكن 
كمتجاوز  الر�شيف  ي�شتغل  انه  وتبني  �شيء،  اي  معه 
6 �شنوات ح�شب  وهو ميار�ض هذا العمل منذ اكرث من 

ادعائه. 
   كراج خا�ض 

يف منطقة البنوك وحي اور قام اغلب االطباء وا�شحاب 
ال�شيدليات بحجز الر�شيف املقابل لعياداتهم ككراج 
خا�ض ل�شياراتهم من خالل ت�شييجه با�شالك وبع�ض 
من  واملراجعني  امل��ارة  ملنع  الف�شفورية  العالمات 
ا�شتخدامه ، فا�شبحت بع�ض االر�شفة يف هذه املناطق 

با�رشطة  موؤ�رشة  وم�شتطيالت  مربعات  عن  عبارة 
ال�شيدلية  او  العيادة  اىل  عائديتها  تبني  وعالمات 
الفالنية ، ومن خالل اال�شتف�شارمن القائمني على تلك 
الكراجات  تبني انهم قاموا بحجز الر�شيف بناء على 
طلب ا�شحاب العيادات او ال�شيدليات وهم يتقا�شون 
الكراجات  حماية  على  ا�رشافهم  مقابل  �شهريًا  مرتبًا 

ال�شخ�شية لالطباء وال�شيادلة وا�شحاب املطاعم . 
   ا�شتخفاف

ب�شبب  الظاهرة  هذه  من  انزعاجهم  اب��دوا  مواطنون 
يقدمها  التي  العامة  اخلدمة  على  املبا�رش  �رشرها 
ا�شتغاللها  ميكن  ال  عامة  كامالك  والر�شيف  ال�شارع 
يقول    ، �شخ�شية  م�شالح  او  الغرا�ض  توظيفها  او 
كاظم ها�شم مدر�ض اعدادية : "اجد ا�شتغالل االر�شفة 
وال�شوارع نوعًا من اال�شتهتار واال�شتخفاف بالقانون 
، لو ان ال�شخ�ض الذي يقوم بهذا العمل يعلم جيداً انه 

للمحاكمة  ويقدم  القب�ض  عليه  يلقى  حلظة  اي  يف 
عن  مالية  غرامة  مع  �شنوات  ع�رش  او  خلم�ض  وي�شجن 
ا�شعاف  بثالثة  ال�شارع  او  للر�شيف  ا�شتغالله  فرة 
على  اح��د  جت��راأ  ملا  �شببها  التي  اال���رشار  وتعوي�ض 
القانون  يطبق  من  لكن  االف��ع��ال،   هذه  مبثل  القيام 
 ، وتهاون  ف�شاد  وج��ود  مع  ؟  بتنفيذه  يقوم  وم��ن  ؟ 
وقانون ال يحرمه الكثريون ". وا�شاف كاظم : "على 
النظر  تعيد  ان  والق�شائية  التنفيذية  وال�شلطة  الدولة 
انواعها  مبختلف  التجاوزات  من  للحد  باجراءاتها  
بغداد  تبدو من خاللها  متقدمة  النها و�شلت ملرحلة 

كاأنها مدينة من القرون الو�شطى ".   
ت�شديد

���رشورة  اىل  ا���ش��ار  ال�شمري  علي  ال��ق��ان��وين  اخلبري 
على  التجاوز  تخ�ض  التي  القانونية  العقوبات  ت�شديد 
االمالك العامة وارا�شي الدولة ، النها ا�شبحت ظاهرة 

م�شتفحلة ب�شبب تراكمات اجتماعية و�شيا�شية وامنية 
املتجاوزين  فالكثري من   ، ال�شابق  النظام  �شقوط  منذ 
واملوؤ�ش�شات  الرقابية  االج��ه��زة  تهاون  يف  وج��دوا 
فر�شة  االجراءات  ت�شديد  عدم  يف  واالمنية  الق�شائية 
ادى  كبري  ب�شكل  وا�شتفحالها  الظاهرة  هذه  ال�شتمرار 
لي�ض  االعمار واخلدمات  م�شاريع  الكثري من  تعرث  اىل 
واملحافظات  املدن  اغلب  وامنا يف  بغداد وحدها  يف 
ظاهرة  ان  "اعتقد   : ال�شمري  وا���ش��اف   ، العراقية 
التجاوزات مبختلف ا�شكالها بحاجة اىل ت�رشيع قانون 
خا�ض غري قابل للنق�ض او اال�شتئناف مع ت�شديد نوع 
اىل  باال�شافة  �شكلية،  وغري  رادعة  وجعلها  العقوبة 
حت�شني االجهزة الرقابية والتنفيذية التي ت�رشف على 
ون�شو�ض  بفقرات  دعمها  خالل  من  القانون  تطبيق 
املهددين  او  املعتدين  على  العقوبة  ت�شدد  قانونية 

للموظفني املكلفني بازالة.

ماي: االتحاد األوروبي لن يمدد مهلة 
خروج بريطانيا دون اتفاق

03040506

بداأت احلكومة االحتادية اجراءاتها ملكافحة الف�شاد املايل 
ملكافحة  اعلى  جمل�ض  ت�شكيل  عرب  الدولة  يف  واالداري 
الف�شاد والذي قد ي�شتغني عن هيئة النزاهة وبع�ض الدوائر 
ال��وزارات  يف  العموميني  املفت�شني  مكاتب  منها  الرقابية 
»اجلورنال  �شيا�شية  م�شادر  وابلغت  امل�شتقلة.  والهيئات 
نيوز« عن عزم احلكومة درا�شة مقرح مقدم من قبل عدد 
املفت�شني  ومكاتب  النزاهة  هيئة  الغاء  يت�شمن  النواب  من 
الف�شاد.  ملكافحة  اعلى  جمل�ض  ت�شكيل  بعد  العموميني 
املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�ض  ان  امل�شادر  وا�شافت 
يق�شي  النواب  من  ع��دد  قبل  من  له  ق��دم  مقرحا  يدر�ض 
بالغاء هيئة النزاهة و بعد ت�شكيل املجل�ض االعلى ملكافحة 
للقيام  للمجل�ض  او�شع  �شالحيات  يعطي  لكي   ، الف�شاد 
مبهامه ملكافحة الف�شاد يف الدولة خا�شة بعد ف�شل النزاهة 
الف�شاد. وا�شارت  واغلب مكاتب املفت�شني من ح�شم ملفات 
امل�شادر ذاتها اىل ان حكومة عبد املهدي جادة يف حماربة 
الف�شاد وتقدمي املف�شدين اىل الق�شاء ملحا�شبتهم. وطالبت 
هيئة  بالغاء  املو�شوي،  �شهام  الفتح  حتالف  عن  النائبة 
“حلقات  باعتبارها  العمويني  املفت�شني  ومكاتب  النزاهة 
“اطالق  اإن  �شحفي،  ت�رشيح  يف  املو�شوي  وقالت  زائدة”. 
الف�شاد  مبحاربة  وعودا  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ض 
�شلفة  وع��ود  من  مكررة  ن�شخة  اال  هي  ما  عليه  والق�شاء 
املحا�ش�شة  “لطاملا  انه  مبينة  العبادي”،  حيدر  ال�شابق 
ال�شيا�شية قائمة فان اي وعد  يتعلق مبحاربة الف�شاد �شوف 
لن يتحقق وان حتقق فانه الميثل ن�شبة معقولة من حجم 
الف�شاد”. وا�شافت ان “ت�شكيل جلنة عليا  ملكافحة الف�شاد 
ال�شيا�شية  البد وان يكون اع�شاءها مر�شحني من االحزاب 
تكون  �شوف  وبالتايل  ال�شيا�شية  العملية  يف  امل�شاركة 
التغطية على امللفات حا�رشة”. وطالبت املو�شوي جمل�ض 
النواب واحلكومة ب�”الغاء هيئة النزاهة ومكاتب املفت�شني 
العموميني يف الوزارات والدوائر اذا كنا جادين يف حماربة 
الف�شاد واالبقاء على دور الرقابة املالية واالدعاء العام” . 

فيما اعترب رئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي، يف وقت �شابق، 
اإن "الهدف من اعادة ت�شكيل املجل�ض االعلى ملكافحة الف�شاد 
جهود  وتوحيد  الرادعة  االج��راءات  اتخاذ  من  متكينه  هو 
الت�شدي  �شياق عمل جديد قادر على  الرقابية يف  اجلهات 
الأية جهة او �شخ�ض مهما كان موقعه وان نت�رشف كدولة 
يف ك�شف الف�شاد وحماية املجتمع واملواطنني واملال العام 
على حد �شواء". وا�شاف عبد املهدي اأن "هذا االجراء ياأتي 
�شادق  الذي  احلكومي  منهاجنا  يف  به  ملاتعهدنا  تنفيذا 
عليه جمل�ض النواب وا�شبح واجب التنفيذ"، م�شدداً بالقول 
"امام ذلك يجب ان يتمتع املجل�ض االعلى ملكافحة الف�شاد 
على  لل�شيطرة  الكافية  والقانونية  االداري��ة  بال�شالحيات 
املتابعة  يف  اخللل  ومكامن  مواطنه  ومعرفة  الف�شاد  ملف 
اجل  من  واح��د  مب�شار  "امل�شي  ���رشورة  واأك��د  والتنفيذ". 
حتقيق خمرجات وا�شحة ومنع ال�رشر الفادح الذي ا�شبح 
يهز �شورة الدولة واملجتمع و�شمعة املواطنني ب�شكل عام ، 
والبد من و�شع حد لهذا التداعي واعتبار الف�شاد عدوا مثل 
ع�شابة داع�ض االرهابية". اىل ذلك طالب القيادي يف تيار 
الف�شاد  ملكافحة  االأعلى  املجل�ض  اللكا�ض،  حممد  احلكمة 
ملفات  ا�شتخدام  موؤكدا  االع��الم،  لو�شائل  �شهري  بتقرير 
ال�شيا�شي  ل�"االبتزاز  ال�شابق  يف  البع�ض  قبل  من  الف�شاد 
اكرب  من  �شيكون  امللف  هذا  اأن  اىل  ا�شار  وامل�شاومات"، 
امللفات حتديا حلكومة عبد املهدي. وقال اللكا�ض يف بيان 
اىل   2003 عام  من  الف�شاد  ملفات  من  اآالف  "هناك  اإن   ،
يومنا هذا وق�شم منها حليتان كبار مل حت�شم وموجودة على 
النزاهة  املالية ومالحظاتهم وهيئة  الرقابة  ديوان  رفوف 
العمومني".  املفت�شني  ومكاتب  العام  واالدع��اء  والق�شاء 
يف  امللفات  هذه  ا�شتخدم  "البع�ض  اأن  اللكا�ض،  واأ�شاف 
ال�شابق لالبتزاز ال�شيا�شي وامل�شاومات، و�شيكون هذا امللف 
مطالبا،  املهدي"،  عبد  حلكومة  حتديا  امللفات  اكرب  من 
املجل�ض االأعلى ملكافحة الف�شاد ب�"تقرير �شهري اىل و�شائل 
االعالم الطالع املواطن على نتائج عمله النه ينتظر بفارغ 
جزاءهم  لينالوا  ال�شجون  يف  املف�شدون  ي��رى  ان  ال�شرب 

العادل عما اقرفوه بحق ال�شعب العراقي.

رئي�ض  ا�شت�شافة  الثالثاء، عن  النواب حممد احللبو�شي،  اعلن رئي�ض جمل�ض  بغداد - اجلورنال: 
الوزراء عادل عبد املهدي بجل�شة يوم اخلمي�ض املقبل. وقال احللبو�شي خالل جل�شة املجل�ض التي 
عقدت الثالثاء، اإنه "�شيتم ا�شت�شافة رئي�ض جمل�ض الوزراء بجل�شة يوم اخلمي�ض املقبل"، من دون 

ذكر املزيد من التفا�شيل.
اأكد، اليوم االثنني، ان اليوم �شتنعقد جل�شة للربملان، مبينا ان جدول اعمالها  وكان احللبو�شي 
يت�شمن الت�شويت على املوازنة وا�شتكمال الكابينة الوزارية. واكد احللبو�شي، ان اليوم �شتنعقد 
الكابينة  وا�شتكمال  املوازنة  على  الت�شويت  يت�شمن  اعمالها  جدول  ان  مبينا  للربملان،  جل�شة 
الوزارية.  وقال احللبو�شي يف بيان اإن "اليوم �شتكون جل�شة، وجدول اعمالها �شيت�شمن الت�شويت 

على املوازنة وا�شتكمال الكابينة الوزارية".

حذر ع�شو جلنة االمن والدفاع النيابية عبا�ض 
يطال  قد  امريكي  ا�شتهداف  اي  من  ���رشوط، 
قوات احل�شد ال�شعبي، فيما اأكد �رشورة اال�رشاع 

بقانون اخراج القوات االأجنبية.
�شحفي،“اننا  ت�رشيح  يف  ����رشوط  وق���ال 
مبجل�ض  وال��دف��اع  االأم���ن  جلنة  يف  كاأع�شاء 
النواب نحذر من اأي اعتداء خارجي يحاول ان 

يطال قوات احل�شد ال�شعبي".

الر�شيدة  امل��رج��ع��ي��ة  “فتوى  اأن  واأ����ش���اف 
لها  كانت  داع�ض  ع�شابات  على  واالنت�شار 
العراقية”، م�شددا  ال�شاحة  االإيجابي على  االأثر 
من  االأجنبية  القوات  اإخ��راج  “قانون  ان  على 
مطالبات  وهناك  ���رشوري  ام��را  ب��ات  البالد 
ال�شابق  النائب  وك��ان  ال�شدد".  بهذا  نيابية 
اأن  من  االثنني،  ام�ض  حذر،  اجلبوري  م�شعان 
الواليات املتحدة االأمريكية �شتلجاأ اىل ق�شف 
مع�شكرات احل�شد ال�شعبي من اجل ابعادها عن 

املناطق الغربية يف االأنبار. 

التميمي،  ع��ادل  وا�شط  حمافظة  جمل�ض  ع�شو  ك�شف 
جميل  حممد  املحافظ  انتخاب  جل�شة  الغاء  ا�شباب  عن 
املياحي، م�شريا اىل ان املجل�ض �شيعيد جل�شة الت�شويت 

على املحافظ كونها غري قانونية.
وقال التميمي يف ت�رشيح �شحفي اإن “جمل�ض املحافظ 
�شوت باالأغلبية على اإعادة جل�شة الت�شويت على انتخاب 
اأ�شباب  “عدة  اأن  مبينا  قانونية”،  غري  كونها  املحافظ 
اأدت اإىل قرار املجل�ض �شحب الثقة من املياحي ب�شمنها 

عدم تعاونه وتوا�شله مطلقا منذ انتخابه حمافظا.
واأ�شاف التميمي، اأن “املجل�ض �شيت�شلم ا�شماء مر�شحني 
جدد و�شيحدد اجلل�شة املقبلة النتخاب املحافظ”، م�شريا 

القوى  بني  مفاو�شات  �شت�شهد  املقبلة  “االيام  ان  اإىل 
ال�شيا�شية.

اعادة  على  على  �شوت،   وا�شط  حمافظة  جمل�ض  وكان 
اجلل�شة اخلا�شة باأنتخاب املحافظ حممد جميل املياحي 
�شوؤون  ب��اإدارة  الزركاين  ع��ادل  االأول  النائب  وتكليف 

املحافظة. كتلة  عن  القانونية  اللجنة  ع�شو  .اق��رح��ت 
التغيري، بهار حممود،  ان يكون هنالك مقرح 
التف�شريات  ي��وح��د  ال��ق��وان��ني  تف�شري  ق��ان��ون 
الق�شائية، مبينا ان املقرح حتت العمل و�شوف 
النواب  جمل�ض  اىل  القريب  امل�شتقبل  يف  يقدم 

بعد ان يتم اخذ راي ال�شلطة الق�شائية به.
"الق�شاء يحتوي  ان  بيان،  وذكرت حممود يف 
التقديرية للق�شاة،  ال�شلطة  تف�شريات كثرية يف 

يف�رش  للمادة  فهمه  وف��ق  قا�شي  ك��ل  ان  اي 
توحيد  اىل  ن��ح��ت��اج  ن��ح��ن  ول��ذل��ك  ال��ق��وان��ني 
تف�شري  قانون  اىل  نحتاج  جميعها  التف�شريات 
القوانني لكي يكون لكل م�شطلح نف�ض التف�شري 

عندا اي قا�شي.
القوانني  تف�شري  قانون  نقرح  "اننا  وا�شافت 
�شيعمل  الذي  القانونية  امل�شلحات  تف�شري  او 
عن  معربا  الق�شائية،  التف�شريات  تقليل  على 
املها ان يتم ا�شدار القانون خالل هذه الدورة 

الربملانية.

تقود كتل �شيا�شية خمتلفة حراكا جلمع تواقيع القالة وزير 
يف حكومة عادل عبد املهدي م�شمول مبلف اجتثاث البعث.
تواقيع  جلمع  حملة  الزيدان  فالح  احل��ايل،  النائب  ويقود 
االت�شاالت  وزي��ر  اإقالة  على  الت�شويت  لغر�ض  برملانية 
نعيم الربيعي، نظرا ل�شموله بالقانون الذي يحظر تويل اأي 

"بعثي" �شابق منا�شب حكومية.
رئا�شة  اإىل  ال��زي��دان  قدمها  التي  الوثيقة  اأن��ه  واأ�شافت   
خمتلفة  كتل  من  النواب  من  عدد  تواقيع  حملت  الربملان 

اآخرين املو�شوع  على الطلب، ف�شال عن تبني نواب �شيعة 
يرف�شون  كانوا  �شنة  نواب  يعلن  االأوىل  للمرة  لكنه  نف�شه، 
القانون، �شواء بن�شخته االأوىل قانون "اجتثاث البعث" الذي 
مت تبنيه يف ال�شنوات االأوىل من �شقوط نظام �شدام ح�شني 
"امل�شاءلة  با�شم  املعروفة  البديلة  ن�شخته  اأو   ،2003 عام 
تطبيق   ،2008 ع��ام  ال��ربمل��ان  تبناها  التي  والعدالة" 

القانون.
والعدالة،  امل�شاءلة  هيئة  اإعالم  م�شوؤول  اأعلن  جانبه  من 
وزير  �شملت  والعدالة  امل�شاءلة  "هيئة  اأن  ع��ادل،  م�شدق 
االت�شاالت نعيم الربيعي باإجراءاتها وفق كتاب �شدر عنها 

بكتاب  الربملان  اأبلغت  الهيئة  اأن  مبينا   ،"2017 عام  يف 
مف�شل عن موقفها اإجرائيا من الكابينة الوزارية.

فيما علق النائب عن املكون ال�شني، عبد اهلل اخلربيط ، على 
رف�ض ال�شنة طوال 16 عاما قانون "اجتثاث البعث" ومن 
ثم "امل�شاءلة والعدالة"، والتوقيع االآن على طلب اإقالة وزير 
حيث  االإط��الق،  على  تناق�ض  هناك  قال"لي�ض  اإذ  �شيعي، 
اإىل  القانون جملة وتف�شيال، ويتوجب حتويله  مازلنا �شد 

ملف ق�شائي واإلغاء هيئة امل�شاءلة والعدالة.
واأكد اخلربيط، اأن "قانون امل�شاءلة والعدالة اإمنا هو قانون 
اإق�شاء، ولي�ض قانون ح�شاب للمق�رش، وهذه هي اإ�شكاليته 

الكربى".
�شالح  امل�شاءلة  هيئة  ع�شو  ق��ال  مت�شل،  �شياق  يف 
اجلبوري، اإن "هذا امللف طاملا مل يتحول اإىل ملف ق�شائي، 
فاإن ال�شنة يريدون تطبيقه على اجلميع، ولي�ض بانتقائية، 
ت�شمل  بعدالة  قراراتها  تتخذ  للم�شاءلة  العليا  الهيئة  ولكن 
تطبق  حيث  التنفيذ،  عند  تظهر  االنتقائية  اأن  بيد  اجلميع، 

على ق�شم وال تطبق على ق�شم اآخر.
املوؤ�ش�شة  يف  تطبيقه  �شياقات  من  "الكثري  اأن  واأ�شاف 
اأثار حفيظة ال�شنة الأنهم  الع�شكرية مل تكن عادلة، وهو ما 
كانوا املت�رشر االأكرب منه، رغم اأن الكتاب الذي ي�شدر عن 

الهيئة ي�شمل اجلميع".
فالح  نينوى،  عن  والنائب  ال�شابق  الزراعة  وزي��ر  وك��ان 
الزيدان قدم وثيقة اإىل الربملان، جاء فيها " يرجى التف�شل 
باملوافقة على اإ�شافة فقرة يف جدول االأعمال تتعلق بدرج 
لغر�ض  الربيعي(  ي�رش  ثجيل  )نعيم  االت�شاالت  وزير  ا�شم 
)امل�شاءلة  باإجراءات  م�شموال  لكونه  اإقالته  على  الت�شويت 
والعدالة( مبوجب الكتاب املرقم )2008( يف -2018 11 
– 5"، كما دعا اإىل توجيه �شوؤال نيابي اإىل رئي�ض جمل�ض 
الوزراء ب�شاأن طبيعة االإجراءات القانونية التي اتخذت من 
قبله بخ�شو�ض وزير االت�شاالت ومن تاريخ ت�شلم الكتاب.

الحكومة تدرس مقترحا اللغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين

حراك برلماني القالة وزراء مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة

اليوم.. البرلمان يستكمل حكومة عبدالمهدي  ويصوت على الموازنة

االمن النيابية تحذر من استهداف 
مقرات الحشد الشعبي

مجلس واسط يوقف صالحيات المحافظ مقترح قانون يوحد التفسيرات 
القضائية
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