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 مقدمةال .1

تقوم المفوضية و. "المفوضية"( بحماية بياناتك الشخصية واحترام خصوصيتكبـفيما بعد فة المعر  األوروبية )تلتزم المفوضية 

الالئحة ) 2018/1725)االتحاد األوروبي(  البرلمان والمجلس األوروبي قانون بجمع ومعالجة البيانات الشخصية بموجب
ين اول 23تاريخ الصادرة ب التنظيمية( الشخصية  عيين فيما يتعلق بمعالجة بياناتهماألشخاص الطبيبشأن حماية  2018 تشر

 (45/2001رقم ( ECت )تلغي الئحة تعليما) نقلهاوحرية مؤسسات االتحاد وهيئاته ومكاتبه ووكاالته  قبلمن 

بيانات جمع بها، ونتعامل مع جميع اللبياناتك الشخصية، والطريقة التي ن بيان الخصوصية هذا سبب معالجتنايوضح و

 معلومات يوضحكما  فيما يتعلق ببياناتك الشخصية. لديكالحقوق التي الشخصية المقدمة، وكيفية استخدام هذه المعلومات، و

، ومسؤول حماية البيانات والمشرف األوروبي كحقوقممارسة  بواسطته الذي يمكنك البياناتبحكم متو التواصل مع  االتصال

 .على حماية البيانات

ساهم في الذي يو المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، للدعم بيغاس برنامجلبعملية المعالجة وترد أدناه المعلومات المتعلقة 
 – األونرواو في الضفة الغربية وقطاع غزةمكتب ممثل االتحاد األوروبي  ينفذه الذيو للميزانية الوطنية الجاريةالنفقات 

(EUREP). 

 بياناتك الشخصية؟لماذا وكيف نعالج  .2

-Palestino - Européen de Gestion et d'Aide Socioاختصار بالفرنسية لآللية )هي  PEGASE بيغاسكلمة 

Economiqueطينيةلتوجيه المساعدة لبناء دولة فلس 2008هي آلية أوروبية أنشأتها المفوضية األوروبية في شباط (. و 

 مكتب ممثل االتحاد األوروبيوتقدم المفوضية األوروبية، من خالل للرقابة.بطريقة آمنة وخاضعة ونفل هذه المساعدات 

 بهدف دعم المالي المباشرلل - بيغاس في الضفة الغربية وقطاع غزة، الدعم لميزانية السلطة الفلسطينية من خالل برنامج

 للدعم المالي المباشر بيغاستنفذ برامج و .للشعب الفلسطيني باكملهتقديم الخدمات األساسية  ديمومة تقديم المحافظة على

مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والبرلمان  وبالتعاون الوثيق والشفافيق الكامل مع السلطة الفلسطينية بالتنس

التي تتضمن مساهمة ات الجارية للسلطة الفلسطينية، ووتدعم الية بيغاس النفق .األوروبي والجهات المانحة األخرى

موظفي و متقاعدي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية ، والمخصصات معاشات ة ومضمونة في دفع رواتب ومنهجي

االجتماعية لألسر الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة، وفواتير التحويالت الطبية الغير المدفوعة لمستشفيات القدس الشرقية، 

أريحا الصناعية الزراعية ي قفي منطثمرين للمستالتشجيعية والمساعدات للمزارعين في الضفة الغربية وغزة، والحوافز 

 .الصناعية غزةو

  

بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية للمساهمة في المدفوعات مكتب ممثل االتحاد األوروبي  قومي :الغرض من عملية المعالجة

 :التالية للدعم المالي المباشر بيغاس التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من خالل أحد برامج

I.  لسلطة الفلسطينيةفي ا الخدمة المدنية ومتقاعدي مرتبات ومعاشات موظفيالمساهمة في دفع (CSP) 

II. من خالل برنامج التحويالت النقدية لألسر الفلسطينية الفقيرة والمحتاجةاالجتماعية  المخصصات (CTP) 

III. إلى مستشفيات القدس الشرقية التحويالت الطبية ( برنامجEJH) 

IV. في الضفة الغربية الزراعية تقديم المساعدة (AAWB)  في  )ب( و)ج(للمزارعين واألعمال الزراعية في المناطق
 .االحتالل اإلسرائيلي الضفة الغربية المتضررة من

V.  قطاع -عادة إعمار القطاع الخاص في غزة إمشروع ( الزراعةPSRG-A) قدم الدعم المالي للمزارعين والذي ي
 .االحتالل اإلسرائيليواألعمال الزراعية المتضررة مباشرة من 

VI. أريحا  منطقةالعمل في فرص توفير المؤهلين لتعزيز التنمية االقتصادية وتشجيعية للمستثمرين  حوافز تقديم
 .(GIE) الصناعية غزة منطقة( وJAIP) الزراعية الصناعية

 

المذكورة أعاله من قبل  للدعم المالي المباشر بيغاس ويتم التحقق من البيانات التي تقدمها السلطة الفلسطينية من خالل برامج

 وفية الشروطتحديد واعتماد النفقات المستبالتحاد األوروبي، االحسابات الذين يقومون، بناء على معايير  مدققيمن  مجموعة

ويشمل  .المباشربرنامج بيغاس للدعم المالي المتاحة من خالل  المانحيناالتحاد األوروبي و من مساهمات هاتغطيتيتم التي 

ذلك استخدام برنامج فحص متخصص وأداة فحص عبر اإلنترنت. حيث يستخدم هذا البرنامج لفحص عدم وجود األفراد 

ووكالئهم )إن وجدوا( في قوائم العقوبات األوروبية والدولية والمخصصة. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم  بيغاسالمستفيدين من 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC


ه الكيانات من الهيئات " واألشخاص الطبيعيين األعضاء في هذبيغاسدة من برنامج "برنامج لفحص الكيانات المستفيال

لتاكد من عدم أو اإلشرافية أو الذين يتمتعون بسلطة التمثيل أو القرار أو السيطرة على مستفيد أو مقاول محتمل،  اإلدارية

 .المخصصةالدولية  الجهات الصادرة عن االتحاد األوروبي أو و العقوبات قوائم الجزاءات وجودهك على

 تلقائي، بما فيها عملية التصنيفلن يتم استخدام بياناتك الشخصية في عملية صنع قرار 

 

 ؟معالجة بياناتك الشخصيةما هي األسس القانونية التي نستند عليها عند  .3

الرسمية  ممارسة السلطةالعامة أو لللمصلحة ألن المعالجة ضرورية ألداء مهمة  تعتبر عملية معالجة البيانات قانونية وذلك 
 وعلى أساس: 2018/1725( من قانون االتحاد األوروبي رقم a()1)5بموجب مادة رقم  المخولة لمؤسسة أو هيئة لالتحاد

والمجلس لبرلمان الصادر عن ا 2018/1046رقم    (Euratom) األوروبية للطاقة الذرية الجماعةقانون االتحاد األوروبي و

الذي يعدل قوانين ، االوروبي بشأن القواعد المالية المطبقة على الميزانية العامة لالتحاد 2018 تموز 18 فياألوروبي 

 ،1316/2013، 1309/2013، 1304/2013 ،1303/2013، 1301/2013، 1296/2013رقم التحاد األوروبي ا

 التحاد األوروبي ا قانونيلغي و لالتحاد األوروبي 541/2014رقم  . إضافة إلى قرار283/2014و ،223/2014

 ؛(OJ L 193, 30.7.2018, p.1) 966/2012رقم  (Euratom) األوروبية للطاقة الذريةالجماعةو

ألداة الجوار  المنشئ 2021 حزيران 9 فيالصادر األوروبي والمجلس للبرلمان  2021/947قانون االتحاد األوروبي رقم 

 ويلغي قانونالتحاد األوروبي ل 466/2014القرار رقم  والذي يعدل ويلغيأوروبا العالمية،  – والتنمية والتعاون الدولي

( (Euratom)طاقة الذريةلالمفوضية األوروبية والجماعة األوروبية ل) المجلس وقانون 2017/1601)االتحاد األوروبي( 

 ؛  (OJ L 209, 14.6.2021) 480/2009رقم

الجوار إلنشاء أداة  2014 اذار 11في األوروبي لبرلمان األوروبي والمجلس عن االصادر  232/2014رقم  وقانون

 األوروبي؛

حدد القواعد الذي يو 2014 اذار 11في لبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي الصادر عن ا 236/2014رقم  وقانون

 .OJ L 342, 29.12.2015, p) ؛(CIR) لتمويل العمل الخارجي االوروبي التحاد أدواتواإلجراءات المشتركة لتنفيذ 

عند تنفيذ  األوروبي على أن "تتخذ اللجنة التدابير المناسبة لضمان حماية المصالح المالية لالتحادمنه  7.1وتنص المادة ؛  (7

ى، عن ، بتطبيق تدابير وقائية لمكافحة الغش والفساد وأي أنشطة غير قانونية أخروجب هذا القانوناإلجراءات الممولة بم

عن طريق االسترداد حيثما يكون ذلك  طريق إجراء فحوص فعالة، وفي حالة اكتشاف مخالفات، رد المبالغ المدفوعة خطأ

 ."وعند االقتضاء، بعقوبات إدارية ومالية فعالة ومتناسبة ورادعةمناسباً، 

بالدول ، التي تحدد طريقة التنفيذ وتتضمن االلتزام المحدد بالميزانية فيما يتعلق  يةتمويلاالوروبية ال المفوضيةقرارات 

 :الشريكة

- C (2014)5986 –   تمويل لصالح  2014بشأن برنامج العمل السنوي لعام  2014 بأ 26المفوضية بتاريخ تنفيذ قرار

 و ؛فلسطين من الميزانية العامة لالتحاد األوروبي

– C(2016)1359 – الجزء األول  2016لعام بشأن برنامج العمل السنوي  2016 شباط 29المفوضية بتاريخ  تنفيذ قرار

 فلسطين من الميزانية العامة لالتحاد األوروبي. تمويل لصالح

االتفاقية/ات ، كما هو محدد في تحكم بالبياناتله المباإلضافة إلى ذلك، نقوم بمعالجة بياناتك لالمتثال اللتزام قانوني يخضع 

للدعم المالي المباشر بين االتحاد األوروبي والدولة الشريكة المستفيدة حول تطبيق العمل الخارجي  بيغاسرنامج المالية لب

 لالتحاد األوروبي لفائدة الدولة الشريكة وداخل حدود حكمها.

ية ، ألن المعالجة ضرورمن هذه الوثيقة الرابعنعالج فئات خاصة من البيانات الشخصية كما هو مبين في القسم كما أننا 

مع الهدف المنشود، ويحترم يتناسب الذي االوروبي  التحادا ، على أساس قانونجوهريةالألسباب تتعلق بالمصلحة العامة 

 .البيانات صاحبجوهر الحق في حماية البيانات وينص على تدابير مناسبة ومحددة لحماية الحقوق األساسية ومصالح 

 

 



  ومعالجتها؟ما هي البيانات الشخصية التي نقوم بجمعها  .4

 

 :جمع الفئات التالية من البيانات الشخصيةب األوروبي عملية المعالجة، يقوم مكتب ممثل االتحادتنفيذ ل

 

 لألفراد: االسم ورقم جواز السفر أو رقم الهوية 

 رقم الحساب المصرفي الدولي  الحساب المصرفي تفاصيل(IBAN م التعريف ارقأالحساب الشخصي، و، ورقم
 ( الضرورية لتنفيذ إجراءات الدفع للمستفيدينBIC البنكي

 تاريخ الميالد، والجنس، ، تعالج واحدة أو أكثر من المعلومات التالية معايير االستحقاق واعتمادها للتحقق منو :
، فةالتكال)مركز  المدنيةلخدمة ا متقاعديو معلومات العمل لموظفي، وة/والحالة االجتماعية، وحالة عمل الزوج

 )المسمى الوظيفي،الخدمة المدنية  متقاعديو الوظيفة لموظفي(، ومعلومات اسم مكان العملواسم الوزارة، و
وتفاصيل رواتب و معاشات ، تاريخ البدء(ومعلومات عن الرتب الوظيفية، و فئة الوظيفة،والوظيفة اإلدارية،  و

 وعدد االفراد المعالين، الخدمة المدنية المطبق، ومستوى شهادة التعليم ونوعها قانونو، المدنيةلخدمة التقاعد ل
من وزارة التنمية االجتماعية، والحالة الصحية والحالة االجتماعية،  لمةاالجتماعية المست المخصصات

 .ستشفيات القدس الشرقيةوزارة الصحة إلى متحويالت والعنوان، ورقم الهاتف المحمول، والجنسية، وتكلفة 

 

االتحاد  التمويل من المستفيد للحصول علىستحقاق على أ قةداصملل قانوني  إن توفير البيانات الشخصية إلزامي لتلبية شرطو

السلطة ة مع المانحالتي يوقعها االتحاد األوروبي أو الجهة  ومذكرات التفاهمامن خالل اتفاقيات التمويل  المانحيينواألوروبي 

مساهمات من  تمويل الدفعات الخاصة بصاحب البياناتعدم  إن عدم تقديم البيانات الشخصية قد يؤدي إلىف . لذلكالفلسطينية

 .ذي صلةلبرنامج السلطة الفلسطينية الية بيغاس للدعم المالي المباشر 

 

 .السلطة الفلسطينيةحكومة من  بياناتك الشخصية على ويتم الحصول

 

 ؟الشخصية احتفاظنا ببياناتكا هي مدة م .5

، أي أو معالجتها فقط جمعهاببياناتك الشخصية للوقت الالزم لتحقيق الغرض من يحتفظ مكتب ممثل االتحاد األوروبي 

 .بيغاسلبرنامج محدد من برامج  هاء آخر اتفاق تمويلتإنوات بعد سن  10لمدة

 أرشيفوبعد انقضاء الفترات المذكورة أعاله، تؤخذ عينات من الملفات التي تحتوي على بيانات شخصية إلرسالها إلى 

 يتم إتالف الملفات األخرى. في حين. مواصلة حفظهال االوروبية المفوضية

 

 حدوث مخالفات أو ثبت وجودها فيما يتعلق بملف مفتوح، ال يمكن إغالقه إال عندما لالشتباه فيوفي حالة إجراء تحقيقات 

 تم تصحيح المخالفة، ربما، ولكن ليس بالضرورة، نتيجة للتقاضي. أنه لم تحدث أي مخالفات؛ أو يثبت أخيراً 

 

 ؟ونحافظ عليهاكيف نحمي بياناتك الشخصية  .6

)رسائل البريد اإللكتروني، الوثائق، قواعد البيانات، مجموعات من البيانات  اإللكترونيةجميع البيانات الشخصية يتم تخزين 

 تتم جميع عمليات المعالجة بموجبو المتعاقدين معها.إما على خوادم المفوضية األوروبية أو تي تم تحميلها، وما إلى ذلك( ال

 كانون ثاني10  الصادر بتاريخ 2017/46  األوروبية للطاقة الذرية لجماعةلالتحاد األوروبي واألوروبيةلمفوضية ااقرار 

 .بشأن أمن أنظمة االتصاالت والمعلومات في المفوضية األوروبية 2017

تزامات السرية النيابة عن المفوضية، وب مالمفوضية بشرط تعاقدي محدد ألي عمليات معالجة لبياناتكمع  المتعاقدونيلتزم كما 

لالتحاد األوروبي  GDPR قانون)لحماية البيانات في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  قانون العامال المأخوذة من

679/2016) 

وتشمل التدابير التقنية اإلجراءات    من التدابير التقنية والتنظيمية.عدداً  المفوضيةمن أجل حماية بياناتك الشخصية، وضعت و

أو الوصول غير المصرح به، مع األخذ في  فقدان البيانات، وتغييرها خطرمعالجة األمن عبر اإلنترنت، و لحمايةالمناسبة 

تشمل التدابير التنظيمية تقييد بينما  يانات الشخصية التي يتم معالجتها.االعتبار المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة الب

معرفة هذه البيانات ألغراض عملية فقط وذوي الحاجة المشروعة لالوصول إلى البيانات الشخصية لألشخاص المرخص لهم 

 .المعالجة

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046


 من لديه حق الوصول إلى بياناتك الشخصية وإلى من يتم الكشف عنها؟ .7

قًا وف والموظفين المعتمدينالمسؤولين عن تنفيذ عملية المعالجة  المفوضيةلموظفي  يتم توفير الوصول إلى بياناتك الشخصية

للحفاظ على السرية إذا اتفاقات إضافية وبيلتزم هؤالء الموظفون باتفاقات السرية القانونية،  لمبدأ "الحاجة إلى المعرفة".

 اقتضى األمر.

 :االتحاد األوروبي ؤسساتداخل م 

مكتب ممثل االتحاد االوروبي  وللمديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع موظفو الوحدات التشغيلية والمالية التابعة 

األوروبي والتفتيش في تطبيق قانون االتحاد  الفحص" والموظفين المكلفين بمهمة بيغاسإدارة وتنفيذ برامج "في ين المشارك

 (؛، وغيرهاالداخلي لتدقيق)مثل المراقبة الداخلية، وا

 :االتحاد األوروبي ؤسساتم خارج

و التدقيق أدائها مراقبة و بيغاسبرامج و ادارة لتنفيذ لوصول إلى البيانات ل المتعاقدون الخارجيون وموظفوهم الذين يحتاجون

 .عليها

 ثالثة: دولالبيانات الشخصية إلى  نقل

 .مراقبة برامج بيغاسادارة ومن اجل تنفيذ ويتم  قد المنطقة االقتصادية األوروبية نقل البيانات خارج االتحاد االوروبي و

قانون االتحاد األوروبي رقم لة ثالثة وفقا لدو اطراف في بياناتك إلىنقل وعلى وجه التحديد قد يقوم المتحكم في البيانات ب

2018/1725 : 

 مراقبة برامج بيغاس تطبيق وادارة وسلطات الدول المانحة التي تعمل مع موظفي المفوضية االوروبية على تنفيذ و

اليابان والمملكة . بيغاسلتمويل برنامج  تحويلالتي وقعت معها المفوضية اتفاق تمويل أو مذكرة تفاهم أو اتفاق و

 المتحدة هم مانحين لبرنامج بيغاس. المانحون يوقعون اتفاقية تفاهم مع المفوضية االوروبية والسلطة الفلسطينية.

 هممساهمة معينة والحق في الوصول للمعلومات المفصلة الخاصة بمساهماتللتقارير الخاصة بصرف باالضافة و

ت بيغاس خالل دفعا جميع نشاطات تزود المفوضية المانحيين بالتقرير السنوي لتدقيق المصروفات والذي يشمل 

وتتم عمليات نقل  ساهم المانحون في تمويلها بما يشمل القوائم الكاملة للمستفيدين.المتعلقة بالبرامج التي السنة وتلك 

 :البيانات على أساس 

  قانون لوفقا  2021تموز  28الصادر بتاريخ  2021/1772االوروبية القانون التنفيذي للمفوضية

و المجلس االوروبي الصادر عن البرلمان االوروبي  2016/679االتحاد األوروبي رقم 

 بخصوص كفاية حماية البيانات الشخصية من قبل المملكة المتحدة.

   وفقا  2021كانون ثاني  23الصادر بتاريخ  2019/419القانون التنفيذي للمفوضية االوروبية

الصادر عن البرلمان االوروبي و المجلس االوروبي  2016/679قانون االتحاد األوروبي رقم ل

 .اليابان وفقا لقانون حماية البيانات الشخصيةبخصوص كفاية حماية البيانات الشخصية من قبل 

  واعتماد المستفيدينالى السلطة الفلسطينية البنات الشخصية على شكل تقارير عن نتائج تدقيق المتحكم بالبيانات ينقل 

وكذلك يتم تزويد  من اطار عمل يرامج بيغاستها السلطة للمتحكم في البيانات ضالموجدين على القوائم التي قدم

 . السلطة الفلسطينية بالتقرير النهائي لتدقيق المصروفات 

  ن خارج االتحاد األوروبي او المنطقة االقتصادية األوروبية و الذين يعملون على تنفيذ و تطبيق مجوديالمتعاقدين ال

و كذلك المتعاقدين المجودين في االتحاد  )برامج بيغاس )المدققين، فريق تكنولوجيا المعلومات و إدارة و مراقبة 

بلد الذي ينفذ به البرنامج و المتعاقدون بالباطن خارج األوروبي او المنطقة االقتصادية األوروبية ولهم مكاتب في ال

 االتحاد األوروبي او المنطقة االقتصادية األوروبية 

 قانون االتحاد األوروبي رقم ( من d()1) 50في المادة  نقل البيانات وفقا لالستثناء المنصوص عليه  ويتم

ً النقل ضروريويكون  – 2018/1725  للمصلحة العامة. تهمألسباب  ا

 بموجب القانون. المطلوبلغرض الن يتم إعطاء المعلومات التي نجمعها إلى أي طرف ثالث، إال بالقدر و

 ما هي حقوقك وكيف يمكنك ممارستها؟ .8

 قانون االتحاد األوروبي رقم( من 25-14بيانات" بموجب الفصل الثالث )المواد  صاحبلديك حقوق محددة كـ "

، وال سيما الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها في حالة عدم دقة بياناتك الشخصية أو عدم 2018/1725



، واالعتراض على المعالجة، والحق في نقل تها، يحق لك مسح بياناتك الشخصية، وتقييد معالجو حيث ينطبق. اكتمالها

 .البيانات

 

( ألسباب تتعلق بوضعك a( )1) 5بياناتك الشخصية، والتي تتم بشكل قانوني وفقًا للمادة يحق لك االعتراض على معالجة كما 

 .الخاص

 

متحكم البيانات، أو في حالة الخالف، يمكنك التواصل مع مسؤول حماية البيانات. يمكنك ممارسة حقوقك من خالل االتصال بو

وترد معلومات االتصال الخاصة بهم تحت مشرف األوروبي على حماية البيانات. إذا لزم األمر، يمكنك أيضاً مخاطبة الو

 .أدناه 9العنوان 

الرقم لجة محددة، يرجى تقديم وصفها في طلبك )أي أو عدة عمليات معا عمليةإذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك في سياق 

 .أدناه( 10على النحو المحدد في العنوان  لسجالتها جعيالمر

 االتصال معلومات .9

 البياناتب المتحكم -

، أو إذا كان لديك تعليقات أو أسئلة 2018/1725غب في ممارسة حقوقك بموجب قانون االتحاد األوروبي رقم إذا كنت تر

 :أو مخاوف، أو إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن جمع واستخدام بياناتك الشخصية، فال تتردد في االتصال بـ

 البياناتب المتحكم -

 (NEAR. R4) وحدة العقود و المالية –العامة للجوار و مفاوضات التوسع  االدارة

R4@ec.europa.eu-NEAR  

 

 (DPO)  المفوضيةحماية البيانات في  مسؤول -

فيما يتعلق  )OFFICER@ec.europa.eu-PROTECTION-DATA( يمكنك االتصال بمسؤول حماية البيانات

  2018/1725  قانون االتحاد األوروبيمعالجة بياناتك الشخصية بموجب بقضايا 

 

 (EDPS)  المشرف األوروبي على حماية البيانات -
 

إذا  )edps@edps.europa.eu( شكوى( إلى المشرف األوروبي على حماية البياناتيحق لك اللجوء )أي يمكنك تقديم 

نتيجة لمعالجة بياناتك الشخصية من  2018/1725  قانون االتحاد األوروبي رقمبموجب كنت تعتبر أن حقوقك قد انتهكت 

 .البيانات المتحكمقبل 

 أين يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيالً؟ .10

البيانات الشخصية التي تقوم بها  معالجةجميع عمليات على وي تيحسجل  للمفوضيةحماية البيانات التابع  مسؤولينشر 

http://ec.europa.eu/dpo-يمكنك الوصول إلى السجل عبر الرابط التاليالمفوضية، والتي تم توثيقها وإخطانها له. و

register. 

-DPR-EC: مع مرجع السجل التاليالعام لمسؤول حماية البيانات  السجلوقد أدرجت عملية المعالجة المحددة هذه في 

03749 
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