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Stor glädje över matpaket från Sverige sid 5 Raoul Wallenberg-parken tar form      sid 2-3

1000 ton olja 
på Israels kust
Keren Kajemet deltar i saneringen. 
Din gåva gör skillnad! Sid 4-5, 8

  ""  אם תרצו אין זו אגדה   ""

””OOmm  nnii  vviillll  ddeett  äärr  ddeett  iinnttee  eenn  ddrröömm””  
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Keren Kajemet LeIsrael – Jewish National Fund 

120 år av mirakler  
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11         12:1  בראשית       

HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och 

   bege dig till det land som jag skall visa dig.  1 Mos. 12:1 
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Nu börjar Raoul Wallenberg 
Park i centrala Israel att 
växa fram. 

Ett digitalt planeringsmöte 
via zoom hölls den 1 mars 
där en handfull personer som 
är involverade i projektet 
från Keren Kajemets Jeru-
salem-kontor presenterade 
projektets utveckling för Max 
Federmann, verksamhetsleda-
re för Keren Kajemet Sverige.

Den grafiska formen pre-

senterades, liksom hur själva 
parken, men också vägar hål-
ler på att planeras om, för att 
göra parken mer lättillgänglig 
och översiktlig.

En utställning med grund-
läggande information om 
den gärning som den svenske 
diplomaten utförde medan 
Förintelsen pågick kommer 
att finnas centralt i parken. Till 
detta kommer QR-koder sät-
tas ut som leder vidare till mer 
utförlig digital information.

Även om Raoul Wallenberg 
är en känd person i Israel blev 
medarbetarna på Jerusa-
lem-kontoret mycket berör-
da av att få mer ingående 
information om det uppdrag 
som Raoul Wallenberg utfört 
för det officiella Sveriges räk-
ning i Budapest under andra 
världskrigets slutskede.

Uppdraget var att med risk 
för sitt eget liv förändra inrikt-
ningen för tusentals männi-
skors liv, från död till liv.

Jerusalem-teamet påminde 
även om att platsen ligger 
i ett populärt rekreations-
område dit många israeliska 
familjer reser på helgerna 
för att njuta av friluftsliv och 
natur.

Många av dem som räd-
dades av Raoul Wallenberg, 
och deras efterkommande, 
bor idag i Israel. En av dem 
är Tomas Vogel, som för ett 
år sedan – tillsammans med 
Max Federmann – besök-

Raoul Wallenberg Park växer fram
Några av de skisser som visar hur Raoul Wallenberg kommer att presenteras i parken.                 Illustrationer: KKL
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te det område där Raoul 
Wallenberg-parken ska 
anläggas.

Han var endast fyra år 
när han räddades av Raoul 
Wallenberg från att mördas 
och kastas i floden Donau. 
Han gläds över projektet av 
en park som ska hylla den 
svenska diplomaten.

– Raoul Wallenberg är en 
ängel. Jag tror att han är en 
ängel, inte en person. Han 
kom från himlen för att rädda 
oss och återvände sedan till 
himlen. Det är min tro. Tack 

vare honom fick jag mitt liv 
som en present, menar han.

Max Federmann menar att 
Raoul Wallenberg är en viktig 
nyckelperson för en förbätt-
rad relation mellan Sverige 
och Israel.

– Han räddade tiotusentals 
judar i egenskap av Sveriges 
officiella sändebud, säger han.

Den som vill ge en gåva 
till Raoul Wallenberg Park 
kan använda Swish 123 683 
76 78 eller bankgiro 5816-
5515. 

Märk betalningen ”Raoul 
Wallenberg Park”. Tack för 
ditt engagemang!    q

Vi lyfter dig upp på 
ett högre plan!

Stort utbud och bra priser
700 byggliftar i maskinparken. 

Service och flexibilitet
Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

Hemsida: www.malarlift.se • Telefon: 021-81 07 20

Raoul Wallenberg Park växer fram
Tomas Vogel och Max Federmann.    Foto: KKL

Europeiska Investeringsrådgivarna AB
Nybrogatan 6, Stockholm 
Tel 070-545 81 55
daniel.rock@hjerta.se

Daniel Rock får utmärkelse 
av Sharing Alpha

Hjertas rådgivare Daniel Rock har även i år 
fått en fin utmärkelse av rankingbolaget  

Sharing Alpha. I en värld av tolv tusen förvaltare 
tillhör han de tio procent bästa  förvaltarna enligt 

Sharing Alphas ranking:

Fund selection ranking: Top decile

Välkommen till  
Hjerta Stockholm – Nybrogatan 6! 

Minimum 5 MSEK

Daniel Rock
Investeringsrådgivning och
Förmögenhetsplanering
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I februari spolades stora 
mängder tjära upp på Isra-
els stränder.  Över 160 av 
landets 195 kilometer långa 
medelhavskust drabbades 
och badförbud infördes på 
landets Medelhavsstränder. 

Strandbesökare har hittat 
döda sköldpaddor och fiskar 
som var täckta av svart slam. 

Ett oljefartyg tycks ha orsa-
kat oljeutsläppet i Medelhavet 
cirka 50 kilometer utanför Is-
raels kust. Israel stängde sina 
stränder för allmänheten så 
att de kunde ta vattenprover 
och spåra oljans ursprung.

Badgästerna ersattes snart 
av eldsjälar från Keren Ka-
jemet som tillsammans med 
myndigheterna samlade in ol-
jeklumpar för hand.

När katastrofen inträffade 
antog Keren Kajemet tillsam-
mans med myndigheter och 
andra organisationer omedel-
bart utmaningen och initiera-
de en rad saneringsåtgärder i 

de kustområden som drabba-
des av de största skadorna.

Redan i slutet av februa-
ri hade volontärer samlat en 
stor del av de större tjärklum-
parna och de kommande må-
naderna kommer den huvud-
sakliga uppgiften vara att fort-
sätta samla oljerester, där de 
flesta är mycket små.

Forskare säger att miljöskad-
orna kan vara större än vad 
som syns och att ett av pro-
blemen är när tjäran börjar 
täckas av sand och måste grä-
vas upp och rensas manuellt.

Att rengöra stränderna är 
mycket komplicerat. Det krävs 
många frivilliga för att hjälpa 
till med en skonsam manuell 
insamling av de tjärblock som 
svept med sig många föremål 
från havet och blivit stora av-
fallsklumpar.

En initial beräkning visar 
att kostnaden för rengöring 
av en sandstrand är omkring 
700 000 kronor per kilometer 

medan en stenig strand kos-
tar omkring 1,3 miljoner kro-
nor per kilometer. 

Detta belopp inkluderar en-
dast vad myndigheterna kom-
mer att spendera för att samla 
ihop tjäran nära stranden, in-
te evakuering till avfallsplatser 
och fortsatt behandling.

Keren Kajemet är Israels 
största och äldsta miljöorga-
nisation. Hundratals Keren Ka-
jemet-scouter utrustade med 
väskor, handskar och masker, 
ställde upp för att rensa de 
förorenade strandlinjerna vid 
Nitzanim, Netanya och Akhziv.

– Katastrofen som vi nu be-
vittnar har allvarligt skadat 
den marina miljön och dess 
vilda djur, sade Sar-Shalom 
Jerbi, Keren Kajemet Israels 
chef för den nationella civil-
tjänsten.

– Jag är stolt över dessa 
ungdomar som har kavlat upp 
ärmarna och anlitats i det ge-
mensamma arbetet med att 

rehabilitera stränderna. Vi på 
Keren Kajemet ska fortsätta 
vårt arbete och vidta åtgärder 
för att minimera skadan och 
återställa Israels land till dess 
tidigare skönhet.

Saneringsinsatserna för-
väntas ta månader eller till 
och med år. Även om synliga 
klumpar av olja tas bort längs 
strandlinjen kan vissa skador 
på havet och stränderna vara 
mindre synliga.

Israels miljöskyddsminister 
Gila Gamliel sade att utsläp-
pet hade gjorts av oljetankern 
Emerald, ett Panama-registre-
rat libyskt fartyg på väg från 
Iran till Syrien.

Hon beskrev hur Emerald 
stängde av sina GPS-antenner 
då det passerade Israel – för 
att inte ses av navigationssa-
telliterna – och beskrev hän-
delsen som ”miljöterrorism”.

Chefen för Israels natur- och 
parkmyndighet, Shaul Golds-

Oljekatastrof har drabbat Israels kust
Hundratals Keren Kajemet-scouter utrustade med väskor, handskar och masker, ställde upp för att rensa Israels förorenade strandlinjer.                                   Foton: KKL

Hundratals Keren Kajemet-scouter är engagerade i att sanera landets Medelhavsstränder
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Oljekatastrof har drabbat Israels kust
Hundratals Keren Kajemet-scouter utrustade med väskor, handskar och masker, ställde upp för att rensa Israels förorenade strandlinjer.                

Inför Purim-festen i slutet 
av februari delades omkring 
2000 matpaket ut från Ke-
ren Kajemet till äldre per-
soner, bland annat i staden 
Lod i centrala Israel. 

Flera av dem var perso-
ner som har överlevt Förin-
telsen.

Över en miljon israeler blev 
arbetslösa och många äldre 
och fattiga drabbades hårt av 
nedstängningen av det israe-
liska samhället, vilket skedde i 
tre omgångar.  

Keren Kajemet Sveriges 
upprop för att distribuera 

matpaket till de mest behö-
vande mötte ett stort gens-
var bland våra svenska under-
stödjare. Och glädjen var stor 

bland dem som fick paketen.
Distributionen skedde i nä-

ra samarbete med berörda 
myndigheter och matpake-

ten distribuerades av volontä-
rer, studenter, ungdomsrörel-
semedlemmar och Keren Ka-
jemet-anställda.   q

Stor tacksamhet för matutdelning

tein, sa att det var ”den värsta 
miljökatastrofen på ett decen-
nium”. 

Keren Kajemets ungdoms-
program Grön horisont an-
vänder utomhusaktiviteter 

och utflykter för att främja 
personlig utveckling, en käns-
la av socialt ansvar och fram-
för allt en kärlek till landet. 

Saneringen kommer att på-
gå i cirka ett år då havet kom-

mer att fortsätta att spola in 
tjära. I slutet av februari upp-
täcktes en stor oljefläck i ha-
vet utanför Haifa som snart 
kommer att hamna på strand-
linjen. 

Du kan ge en gåva till Ke-
ren Kajemets saneringsar-
bete efter oljekatastrofen 
genom att använda inbetal-
ningskortet på baksidan av 
denna folder.      q

Hundratals Keren Kajemet-scouter är engagerade i att sanera landets Medelhavsstränder

– Tack för er omtänksamhet 
och för er gåva och för att ni 
inte glömmer oss. Tack för att 
ni relaterar så vänligt till oss 
äldre, sade Tzila Portonova 
och Margarita Serkis från Lod.

2000 matpaker som svenska understödjare finansierat delades ut 
i samband med Purim-högtiden.  
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Foton, sid 1, 5-6: Lavi Zamir, Amit Sorek, Yonatan Lavi

Foto: Yoav Devir, KKL-JNF Photo archive



En glad, modig, engagerad  
och lojal Israel-vän har efter 
flera års sjukdom gått ur 
tiden. 

– Amnon stod upp för Israel 
och Israels sak hela tiden - 
och detta under många år, 
betonar ambassadör Ilan Ben 
Dov.

I början av mars avled Amnon 
Israeli z"l efter en lång tids sjuk-
dom, vid 66 års ålder. Amnon 
var fotograf och jobbade med 
många kända tidningar och 
tv-program. 

I slutet av sitt liv arbetade han 
mest med TV och sociala medi-
er i Stockholm, på Almedalen, 
på fartyget Elida tillsammans 
med bland annat Vänskapsför-
bundet Sverige-Israel.

Israels ambassadör Ilan 
Ben-Dov beskriver hur Israels 
ambassad och det israeliska 
samfundet i Sverige har förlorat 
en nära och kär – och mycket 
lojal – vän.

– Amnon Israeli bodde 
många år i Sverige och ändå 
kändes det  som om han just 
hade kommit tillbaka från Israel 
varje gång vi pratade, säger Ilan 
Ben-Dov.

– Trots sin sjukdom tändes 
hans ögon varje gång han hör-

Täta tak är bland det  
viktigaste för en fastighet!
Taken utsätts för en oerhörd mängd nederbörd varje år.  
Det är därför så viktigt att taken är täta.

Ring oss om ni önskar en offert.

Du når oss på telefon: 018-10 10 10
www.andersproduktion.se

Byte av tak

En stor 
Amnon Israeli
var en nära 
och kär vän till 
landet Israel

Matpaketutdelning inför 
Pesach till socialt utsatta
Gensvaret på matpaket-
utdelning i samband med 
Purim som Keren Kajemet 
Israelfondens svenska 
understödjare finansierade 
blev överväldigande. 

Inför Pesach-helgen 
kommer vi därför att ha en 
ny insamling för att  möta 
behoven hos socialt utsatta.

Under tidigare år när Pesach-
helgen har närmat sig har led-
are för det judiska samfundet 
gjort en speciell samling för 
att baka Matza, det osyrade 
brödet, för de fattiga. Denna 
insats kallas Kimcha DePsicha, 
vilket betyder mjöl för Pesach 
på arameiska.

Keren Kajemets utbild-
nings- och samhällsavdelning 
har utifrån denna erfarenhet 
startat ett projekt som kombi-
nerar uppdraget att hjälpa de 
svaga i samhället, tillsammans 
med höga ideal som att ge till 
andra och volontärarbete.

I detta projekt rekryterar 
därför Keren Kajemet (KKL) 
volontärer från ungdomsrörel-
ser, unga ledarskapsprogram 
och andra ungdomsorgani-
sationer som KKL stödjer, för 
att dela ut matpaket till äldre 
befolkningsgrupper, fattiga 
familjer och överlevande från 
Förintelsen inför Pesach, så 
att de kan fira helgen på ett 
värdigt sätt.

Utdelningen kommer att 
ske i samhällen i Israels geo-
grafiska och sociala periferi, 
där behovet av stöd och hjälp 
för utsatta människor är myc-
ket stort och där stödet hjäl-
per dem att klara den svåra 
perioden med extra utgifter 
runt påsk. 

Kontakten mellan vo-
lontärerna och mottagare 
kommer att ske säkert och 
enligt hälsovårdsministeriets 
riktlinjer.

Om du vill bidra till insam-
lingen inför Pesach, kan du 
swisha till 123 683 76 78 eller 
skicka din gåva via bankgiro 
5816-5515. Märk din betal-
ning med "Matpaket".     q

Volontärer och Keren kajemet-anställda inför matpaketutdelningen i samband med Purim.
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Israels ambassadör Ilan Ben-Dov tillsammans med Amnon Israeli.

de ordet ”Israel” och han blev 
full av entusiasm. Amnon stod 
upp för Israel och Israels sak 
hela tiden – och detta under 
många år, betonar ambas-
sadören och nämner att hans 
namn, ”Israeli”, återspeglade 
hans personlighet och uthål-
lighet i att stödja Israel, även i 
tider då detta var mycket svårt. 

– Han gjorde det modigt och 
utan tvekan, av hela sitt hjärta.

Stefan Abrahamsson, skep-
pare på Elida, träffade Amnon 
Israeli många gånger på Alme-
dalsveckan där han ofta kom 
ombord på Elida.

– Han filmade vid olika 

tillfällen för lokala kanaler i 
Stockholm. De senaste två 
åren var han hos oss stora 
delar av tiden under Alme-
dalsveckan. Amnon var en 
profil som i olika medier och i 
olika sammanhang agerade till 
stöd för Israel, säger han.

– Han var väldigt aktiv, 
full av energi och en riktig 
glädjespridare, säger Stefan 
Abrahamsson.

Keren Kajemet önskar hylla 
Amnon Israeli genom träd-
plantering i Israel. Målet med 
insamlingen är att plantera 
en lund (1 000 träd), vilket ska 
omnämnas i en plakett som 
sätts upp i Raoul Wallenberg 

Park, utanför Jerusalem.
– Jag vet att Amnon tyckte 

om vår miljöprofil och att han 
själv stöttat många projekt 
från Keren Kajemet, säger Max 
Federmann.

– När hans hustru Elsa gick 
bort för ett år sedan var det 
många i deras bekantskaps-

krets som donerade till träd-
plantering vilket resulterade 
i att familjen fick flera diplom 
som ett minne. För att hedra 
Amnon Israelis minne kom-
mer Keren Kajemet, i samråd 
med familjen, att göra denna 
insamling, fortsätter han.

Om du vill bidra till hyll-
ningen av Amnon Israeli z"l, 
märker du din betalning 
med "Amnon". 

En lista med alla namn 
som deltagit i trädplante-
ringen för Amnon kommer 
att överlämnas till Amnons 
barn. Du kan swisha din 
gåva till 123 683 76 78 eller 
via bankgiro 5816-5515.     q

En stor Israel-vän har lämnat ossIsrael-vän har lämnat oss

”Amnon var en 
profil som i olika 
medier och i 
olika samman-
hang agerade till 
stöd för Israel”
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Kära Israelvänner, Shalom! Just som 
Israel har börjat öppna upp efter sin 
senaste nedstängning, den tredje 

i ordningen, drabbas landet av en ny 
utmaning. Nedsmutsningen av en stor 
del av Israels stränder kan bara beskrivas 
som en miljökatastrof. Oljeutsläppet är 
ett svårt slag mot turistindustrin som just 
börjat se ljuset i tunneln, efter ett svårt år i 
pandemins tecken. 

Media i Israel talar om miljöterrorism 
i sina beskrivningar av det fartyg som 
släppte ut oljan. Detta är ett nytt sätt att 
skada landet som nu måste uppfinna 
försvarsmekanismer även mot denna typ 
av terrorism. Hela 82 procent av landets 
kustlinje berörs. 

I det akuta läge som uppstått har 
Keren Kajemet Israelfonden påtagit sig 
uppgiften att hjälpa till med rensningen 
av stränderna från olja och tjära. Att ta 
hand om skadade och dödade djur ingår 
också i uppgiften, allt i syftet att försöka 

minimera effekterna av miljökatastrofen.
Hundratals ungdomar och frivilliga 

har engagerats i arbetet som sannolikt 
kommer att pågå i flera månader 
framöver. Just nu råder det badförbud på 
de förorenade stränderna men den hårt 
drabbade turistbranschen hoppas att 
stränderna skall vara i ett badbart skick till 
sommaren då turister, såväl inhemska som 
utländska, vill njuta av sol och bad. 

För svenskt vidkommande är det 
intressant att notera att ett litet svensklett 
och svenskfinansierat miljöbolag, 
EcoOcean, spelar en framträdande 
roll i den gigantiska rengöringen av 
stränderna, vilket beskrivits i en DN-artikel 
i början av mars.

Även om många frivilliga är 
engagerade kommer miljöarbetet med 
rengöringen att kosta stora pengar. Det 
är därför Keren Kajemet vänder sig till 
sina supporters i flera europeiska länder 

med en vädjan om hjälp. Nu kan även 
Israelvänner i Sverige göra en insats. Alla 
gåvor stora som små är välkomna och 
mycket uppskattade. Hjälp oss att rädda 
stränderna i Israel! Använd avin nedan 
eller ange OCR numret vid betalning via 
internet. Ett hjärtligt tack för din gåva!

När detta skrivs är det några veckor kvar 
till den judiska Pesach högtiden. Pesach 
firas till minnet av uttåget ur Egypten 
under Moses ledning. Efter den mycket 
uppskattade matpaketutdelningen under 
Purim-helgen kommer Israelfonden att 
fortsätta med matpaket till äldre och 
fattiga även under Pesach-helgen som 
börjar på kvällen den 27/3. Vi är mycket 
tacksamma om du vill bidra med en gåva. 
Tack för ditt engagemang! 

Chag Pesach Sameach! Glad Pesach/Påsk!

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet Israelfonden

En miljökatastrof har drabbat Israel

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515 • Swish 123 683 76 78

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 30 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en 
avgift för porto/administration på 50 kr 
för inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

Hjälp oss rädda stränderna!

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till rengöring av Israels stränder.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
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Kära Israelvänner, Shalom! Just som 
Israel har börjat öppna upp efter sin 
senaste nedstängning, den tredje 

i ordningen, drabbas landet av en ny 
utmaning. Nedsmutsningen av en stor 
del av Israels stränder kan bara beskrivas 
som en miljökatastrof. Oljeutsläppet är 
ett svårt slag mot turistindustrin som just 
börjat se ljuset i tunneln, efter ett svårt år i 
pandemins tecken. 

Media i Israel talar om miljöterrorism 
i sina beskrivningar av det fartyg som 
släppte ut oljan. Detta är ett nytt sätt att 
skada landet som nu måste uppfinna 
försvarsmekanismer även mot denna typ 
av terrorism. Hela 82 procent av landets 
kustlinje berörs. 

I det akuta läge som uppstått har 
Keren Kajemet Israelfonden påtagit sig 
uppgiften att hjälpa till med rensningen 
av stränderna från olja och tjära. Att ta 
hand om skadade och dödade djur ingår 
också i uppgiften, allt i syftet att försöka 

minimera effekterna av miljökatastrofen.
Hundratals ungdomar och frivilliga 

har engagerats i arbetet som sannolikt 
kommer att pågå i flera månader 
framöver. Just nu råder det badförbud på 
de förorenade stränderna men den hårt 
drabbade turistbranschen hoppas att 
stränderna skall vara i ett badbart skick till 
sommaren då turister, såväl inhemska som 
utländska, vill njuta av sol och bad. 

För svenskt vidkommande är det 
intressant att notera att ett litet svensklett 
och svenskfinansierat miljöbolag, 
EcoOcean, spelar en framträdande 
roll i den gigantiska rengöringen av 
stränderna, vilket beskrivits i en DN-artikel 
i början av mars.

Även om många frivilliga är 
engagerade kommer miljöarbetet med 
rengöringen att kosta stora pengar. Det 
är därför Keren Kajemet vänder sig till 
sina supporters i flera europeiska länder 

med en vädjan om hjälp. Nu kan även 
Israelvänner i Sverige göra en insats. Alla 
gåvor stora som små är välkomna och 
mycket uppskattade. Hjälp oss att rädda 
stränderna i Israel! Använd avin nedan 
eller ange OCR numret vid betalning via 
internet. Ett hjärtligt tack för din gåva!

När detta skrivs är det några veckor kvar 
till den judiska Pesach högtiden. Pesach 
firas till minnet av uttåget ur Egypten 
under Moses ledning. Efter den mycket 
uppskattade matpaketutdelningen under 
Purim-helgen kommer Israelfonden att 
fortsätta med matpaket till äldre och 
fattiga även under Pesach-helgen som 
börjar på kvällen den 27/3. Vi är mycket 
tacksamma om du vill bidra med en gåva. 
Tack för ditt engagemang! 

Chag Pesach Sameach! Glad Pesach/Påsk!

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet Israelfonden

En miljökatastrof har drabbat Israel
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 30 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en 
avgift för porto/administration på 50 kr 
för inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)
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