
  نحو وعي استهالكي صحي وصديق للبيئة
  

  جورج كرزم:  إعداد 
  

، مخـاطر الكيماويـات الزراعيـة       "أجسامنا مرآة لطعامنـا   " في هذه السلسلة من النشرات، والمعنونة        28عالجت النشرة رقم    

فكار المكثفـة حـول     ومضافات األغذية الكيماوية والمحاصيل والكائنات الحية المعدلة وراثيا، ومن ثم طرحت النشرة بعض األ             

أما هذه النشرة، فتهدف إلى تطوير مفهوم       .  ، على المستويين اإلنتاجي واالستهالكي    )الطبيعية والعضوية (البدائل غير الكيماوية    

واستهالكه محليا، واالرتقاء به إلى مستوى تنمية العادات االستهالكية البديلة والمنسجمة مع            ) الطبيعي(اإلنتاج الغذائي العضوي    

  .لبيئةا

  

، أو من خالل االرتباط مع آخرين       )المزارع(بإمكاننا امتالك قدرة أكبر من التحكم بطعامنا من خالل شراءه مباشرة من المنتج              

  .، أو، وهذا هو الوضع األمثل، أن نتحكم بعملية إنتاجه وزراعته بأنفسنا)بالجملة(لشراءه بكميات كبيرة 

  

فهناك دائما متسع من المساحة     .   ولو جزئي، لتوفير جزء أساسي من احتياجاته الغذائية        ويستطيع، جميعنا، القيام بعمل زراعي،    

.  في المطبخ، على عتبات النوافذ، في البلكون، على األسطح، في األوعية، على الجدران، في الساحة، في الدفيئة أو في الحديقة                   

عدام المساحة كليا، فهناك البـديل للحديقـة أو األرض الزراعيـة            وفي حالة عدم امتالك المساحة الكافية لتلبية احتياجاتنا أو ان         

فقد تتواجد بجوار منطقة السكن، أو في نفس القرية أو البلدة أو المدينة، حدائق أو أراضي مهملة أو غير مـستفاد                     .  الخاصة بنا 

بمعنى، هناك إمكانيـة دائمـا      .  نتاجفبإمكاننا زراعتها، باالتفاق مع أصحابها، مقابل حصول األخيرين على جزء من اإل           .  منها

وقد يكون العمل في األرض على أساس فردي أو مجتمعـي، بحيـث تبـادر               .  للعمل اإلنتاجي الزراعي على قاعدة المزارعة     

مجموعة من األشخاص في الحي أو في المنطقة السكنية إلى زراعة الخضار العضوية واألعشاب الطبية أو بستان بلـدي مـن                

، الستهالكها المباشر وتسويق الفائض، فضال عن االستفادة من هكـذا مـشروع زراعـي، كموقـع نمـوذجي                   أشجار الفاكهة 

أو المجالس  ) بما في ذلك المؤسسات التعليمية    (فلنتوجه إلى المؤسسات العامة أو الحكومية       .  للمشاهدات يستفيد منه كل المعنيين    

كما، باإلمكان أيضا االستفادة من أراضـي تابعـة         .  مة غير مستعملة  البلدية أو القروية التي تمتلك أو تشرف على أراضي عا         

وبسبب ظروف االحتالل الصهيوني والحصار الذي يفرضه علـى شـعبنا وبالتـالي أجـواء               .  ألصحاب األعمال أو المالكين   

تـشجع المبـادرات    المقاومة، هناك، حاليا، عدد متزايد من الجهات والمؤسسات العامة والرسمية التي لـديها أراض متاحـة،                 

  . اإلنتاجية المجتمعية، وخاصة تلك المعتمدة على الذات

  

  تحكم المستهلك في عملية اإلنتاج

مـع  ) المال بالمنتجات الزراعية  (لضمان إنتاج زراعي صحي ونظيف، بإمكان مجموعات من المستهلكين تنظيم عملية مقايضة             

ويوجد حاليـا، فـي بعـض    .  أو مع مزرعة في المدينة  ) المزارعةمالكين أو يزرعون ب   (محليين  ) عضويين(مزارعين بلديين   

وفي مثـل هـذه     ").  الزراعة بالحماية الشعبية  :  "أو(البلدان، نماذج عملية لمشاريع إنتاجية تعرف بالزراعة المدعومة مجتمعيا          

لبا مجموعة مـن األسـر فـي        قد تكون غا  (ومجموعة من المستهلكين    ) أو أكثر (المشاريع المجتمعية المكونة من منِتج زراعي       

مبلغا ماليا محددا لدعم المنِتج في عمليـة إنتاجـه بمختلـف            ) في بداية الموسم  (للمنِتج  ) سلفا(، يدفع المستهلك    )القرية أو المدينة  

ماذج وهناك ن.  ويمتلك المستهلك رأيا مقِررا في ما سُيزرع.  مراحلها، وبالمقابل، يحصل المستهلك على نسبة معينة من اإلنتاج        



معينة من المشاريع المجتمعية التي تزود المستهلكين بالخضار والفاكهة العضوية، فضال عن كمية غير محـددة مـن البـيض                    

) البلـدي وغيـر المعـالج     (، بحيث يستفيد من حليبها      )ضمن المشروع (البلدي، بل ومشاركة األخيرين في ملكية بقرة أو أكثر          

وقد تختلف آليات العمل واإلنتاج من مشروع آلخر، ولكن، في معظم الحـاالت يـدفع               .  المستهلكون والمنتجون على حد سواء    

وليس بالـضرورة أن تكـون      .  المستهلك رسما محددا في بداية الموسم، لمشاركة المنِتج في المخاطرة أو في الثروة اإلنتاجية             

وقـد يكـون    .  لفالحة أو بالحصاد أو بـالتوزيع     المشاركة مالية دائما، فقد يساهم المستهلك من خالل عمله بالمشروع، سواء با           

عبارة عن  ) كليا أو جزئيا  (المستهلك نفسه منتجا لمنتجات بلدية ال ينتجها المشروع الذي ينتمي إليه، وبالتالي قد تكون مساهمته                

 المنتجـات   وتعتبر الزراعة المدعومة مجتمعيا أسلوبا فعـاال لتـسويق        .  مقايضة بعض منتجاته بمنتجات أخرى في المشروع      

و يتم، بالعادة، نقـل منتجـات المـشروع أو          ).  بالمدن أو بالمخيمات الفلسطينية مثال    (في مواقع االستهالك    ) البلدية(العضوية  

وتحل هذه العمليـة    .  حيث يتم من هناك إعادة توزيعها محليا      ) بيت أحد األعضاء  :  مثال(التعاونية إلى نقطة تجميع متفق عليها       

وتـدعم المـزارع البلـدي      ) بسبب تكاليف التغليف والنقل والتسويق وغيرها     (اجر الكبيرة وأسعارها المرتفعة     مكان سلسلة المت  

الصغير، بحيث تمنحه استقاللية أكبر عن إمالءات السوق والتجار، وتضمن عمليا، تزويد المستهلك مباشرة بالغذاء العـضوي                 

  .الطازج وذي الجودة العالية

  

  عملية الشراء

، في حالة كون الطلب كبيرا، فقد تؤثر مباشرة علـى           )أي عملية الشراء  (ية الشراء بكميات كبيرة التكاليف، كما أنها        ستقلل عمل 

فبإمكاننا القيام بعملية تسوق مباشرة ومنتظمة لدى المزارع البلدي أو في مستودعات األطعمة العضوية التي يمكـن                 .  المزودين

جين، بإمكاننا في نفس الوقت، أن نبيع في مثل هذه المستودعات فائض إنتاجنا، وبالتالي              وكمنت.  لمجموعة من المنتجين إنشائها   

وبإمكان مجموعة من األصدقاء أن تقوم بعملية شراء جماعية، وبالتالي زيادة الكميات المشتراة والتقليل              .  أن نقلل من التكاليف   

 الشراء بكميات كبيرة أو بالجملـة، كالتعاونيـات الغذائيـة           وقد نعمل سوية مع مجموعة أخرى باشرت قبلنا في        .  من التكاليف 

شـرائية محليـة   ) مجتمعيـة (وعلى سبيل المثال، يوجد في اليابان مجموعات      .  ومجموعات العمل المعتمد على الذات وغيرها     

                             .    كبيرة، تمتلك السلطة في فرض شروطها على المنتجين والمزودين

  

  ق الصديق للبيئةالتسو

لدى قيامنا بعملية تغيير جذرية نوعية في نمط حياتنا، فال بد أن نأخذ بعين االعتبار بعـض األمـور األساسـية فـي عمليـة                         

  .  االستهالك، وتحديدا آية سلعة نشتري وكيف نشتريها وأين نشتريها

إذ، وكما  .  ئية األساسية غير المعالجة أو المصنعة     وفي نمط اإلنتاج واالستهالك البيئي والعضوي، يفترض شراء المكونات الغذا         

، فإن الطعام المصنع، غالبا ما يحتوي على مضافات كيماوية غيـر            )28النشرة رقم   (أوضحت النشرة السابقة في هذه السلسلة       

ثات صـحية   بإمكاننا اعتبار كل المنظفات الكيماوية كملو     .  ولكنه غير ضروري ومكلف   ) ظاهريا(مرغوب فيها وتغليف لطيف     

وحيثما أمكن، فلنشتري سلعا مصنعة محليا، بحيث تحتوي على حد أدنى من            .  وبيئية وبالتالي فلنستبدلها بسلع أبسط وأكثر أمانا      

وبشكل عام، فلنتجنب البالستيك    .  التغليف القابل إلعادة االستعمال والتدوير، فضال عن كونها أنتجت بطريقة عضوية وأخالقية           

  .ي منتجات غذائية محلية وموسمية تم إنتاجها من مواد طبيعيةوالمعادن، ولنشتر

بإمكاننا تخصيص لوحة مالحظات في البيت، نكتب عليها السلع التي شارفت على  االنتهاء، حيث أن هذه العملية سـتقلل مـن                      

د يتطلـب األمـر بعـض       وق.  رحالت التسوق وستزيد من كمية السلعة الواحدة التي سنشتريها، األمر الذي سيقلل من التكلفة             

وبشكل عام، فلنتشارك عملية التسوق مع اآلخرين، ولنشتري مباشـرة          .  التخطيط وربما تخزين سلع أساسية مطلوبة باستمرار      



من المنتجين، علما أن مجموعات التسوق الجماعية قد ترتبط الحقا مع أناس آخرين أو مجموعات أخرى لتحقيق أهداف إضافية                   

  .قات والتكاليفوبالتالي توفير النف

  

والجانب االقتصادي الهام في تركيز عملية الشراء من المنتجين المحليين، أن العملية األخيرة، بشكل عام، أرخص وتقلـل مـن     

كما أن شراء احتياجاتنا من المحالت التجارية المحلية، والتركيز         .  نفقات المواصالت، فضال عن تدويرها لنقودنا في داخل بلدنا        

بمعنى أن التجارة بالمنتجات    .   المنتجات البلدية، يساعد في االحتفاظ باألموال في داخل البلد ويعزز التجارة المحلية            تحديدا على 

.  المصنعة محليا ومع الشركات والمنشآت المحلية، يضمن الحفاظ على معظم حركة السيولة المالية في إطـار نفـس المجتمـع                   

التي تسحب األموال المحلية إلى خارج الوطن، ناهيك عن استخدام هذه الشركات لنظام             وذلك خالفا للشركات األجنبية والدولية      

  .مواصالت عالمي سريع واستهالكها كميات هائلة من الموارد

  

وبدال من ذلك علينا شراء السلع المعمرة، القابلة        .  ويفترض بنا، كأناس بيئيين، أن نتجنب شراء السلع التي تستخدم لمرة واحدة           

ويفضل دائما استعمال المنتجات التـي      .  ح أو التدوير، الموفرة للطاقة، االقتصادية والتي أنتجت محليا وبطريقة أخالقية          لإلصال

  .وبالعادة، يصنع الحرفيون المحليون منتجات معمرة وجميلة.  صنعت من مواد قابلة للتجديد

  

  المدخالت والمخرجات

لهذا، يستطيع سكان هـذه الـدول، فـرادى    .  ثر من ثالثة أرباع الموارد العالميةيستهلك ما يسمى بالدول الصناعية المتقدمة أك 

لكننا، في ما   .  وجماعات، التأثير إيجابيا، وإلى حد كبير، في مجتمعاتهم التي تلعب دورا أساسيا في عملية تدمير البيئة العالمية                

ثر في مجتمعاتنا، باتجاه الدفاع عـن وحمايـة مواردنـا           ، نستطيع أيضا أن نؤ    )دول الجنوب (يعرف بالبلدان المتخلفة والفقيرة     

التي هي نفسها، وبالتعـاون مـع       " العابرة للقوميات "وثرواتنا غير المتجددة، والتي تنهبها، حاليا، الشركات األميركية والغربية          

ثة إلنسانية اإلنـسان والبيئـة      األنظمة والشرائح الطبقية المنتفعة، عملت وتعمل على تعميم وترسيخ أنماط حياتية استهالكية ملو            

  .  العربية

  

وكخطوة إرشادية في اتجاه تعميم أنماط إنتاجية واستهالكية منسجمة مع البيئة وغير معادية لها، نقدم فيما يلي، قائمـة بـبعض                     

ى أين تنتهي،   ومن المفيد أن ندقق في كل سلعة لنحدد مصدرها وأين وكيف نستخدمها وإل            .  السلع التي تدخل بيوتنا وتخرج منها     

بمعنى، هل هذه السلعة أو تلك ضرورية وحيوية حقا بالنسبة لنا؟  وإذا كانت ضرورية فهـل نـستطيع   .  وكم هي ضرورية لنا  

  التقليل من استخدامنا أو استهالكنا لها، وما هي البدائل المتوفرة؟

كون مصدر األشياء التي نستعملها متجددا، أو لـدى         إال أنه، في حالة     .  وفي الواقع، يوجد لكل سلعة نستعملها تأثير على بيئتنا        

  . تقليلنا من استعمال السلع التي مصدرها غير متجدد، فإننا سنساهم، بالتأكيد، في توفير مستقبل صحي ومستدام

  

  

  )في بيوتنا(عينة من المدخالت والمخرجات 

حول كيفية التعامل مع (تعقيب  )المخرجات(الناتج  )المدخالت(لداخل ا

 )المدخالت والمخرجات

جمع مياه المطر، إعـادة اسـتعمال الميـاه          مياه ملوثة وحرارة )للغسيل والسقاية والشرب والمجاري(ماء 



 الرمادية والكلور والفلور

للتنفس، واستهالكه في عمليات إشعال     (هواء  

 ) النار للطبخ والتدفئة وغيره

 تهوية جيدة، عدم تبديد الحرارة دخان وبخار وغبار

 فيض الطلب والمتطلباتتخ حرارة، غاز وأشعة كهرومغناطيسية )للتسخين واإلضاءة وغيره(طاقة 



  
براز الجسم، نفايات الطعام، طاقة، حرارة،       أطعمة، أناس، حيوانات ونباتات

 بخار، مياه وسخة، كيماويات وتغليف

التحكم في اإلنتاج وإعادة البراز إلى األرض

 جمع البول الستخدامه كسماد بول، تغليف، كفايين غاز وسكر مشروبات

 تدويرها من خالل الجمعيـات والـدكاكين        "موضتها"ثياب بالية أو انتهت  مالبس

الخيرية، أو تدويرها إلى بسط وبطانيـات، 

مماسح ورقع لتلميع األثاث ومسح األوانـي       

 والمغاسل والصحون  

 استخدام منتجات غير سامة وطبيعية ت وسمومأبخرة سامة، كيماويا مواد تنظيف، بناء وتزيين  

استخدام المعدات الضرورية فقـط وقليلـة        ، طاقة"موديلها"معدات مكسورة أو انتهى  معدات

االستهالك للطاقـة، اسـتعمال البطاريـات       

 القابلة للشحن

استعمال أثاث قابل لإلصـالح والتجديـد،        مةمواد غير متحللة، أبخرة سا أثاث

 شراء أثاث مستعمل بحالة جيدة 

 ارتياد المكتبات، شراء الضروري فقط معلومات، تسلية، نفايات ورقية كتب ومجالت

براز، مواد غذائية، شعر قذر مـن فرشـة          حيوانات، عالجات، غذاء، ألياف

 الحيوانات، غبار، أمراض

يـستهلك  .  إعادة التدوير كسماد عـضوي    

 األطفال كمية كبيرة من البروتين الغني 

متناع عن إيذاء وتدمير النباتات     اال.  التدوير أكسجين، طعام، نفايات نباتات ومواد نباتية، كمبوست

البرية للحصول على نباتـات لالسـتهالك       

 الكمالي وغير الضروري 

تبديد لإلنتاج، ونفايات تحرق أو تنتهي فـي         منتجات نفطية غير متحللة تغليف

 مكبات النفايات 

كيماويات، أدوية، مواد تجميـل وتنظيـف،       

 مبيدات حشرية

 )العادمة(وداء تعتبر األدوية ملوثا للمياه الس تلويثنا وتلويث الهواء والماء واألرض

  

  

  بدائل لالستخدام المنزلي

هناك العديد من البدائل غير الكيماوية لمواد التنظيف وجرعات األدوية الكيماوية التقليدية المسجلة وغيرها من المواد الكيماوية                 

فلنحاول الحصول على سوائل ومحاليل غير سامة وال نسرع في شراء أول علبة أو قنينة               .  رى من المحالت التجارية   التي تشت 

نقدم فيما يلي بعض األفكار النافعة والمفيدة للبدائل غيـر الكيماويـة الخاصـة بـالتنظيف والطعـام           .  متاحة أمامنا في الدكان   

  .   واالقتصاديات ذات الصلة

  

 :التنظيف •

، بحيث يتم نقعها لفترة زمنية قصيرة ومن ثـم          )البلدي(بإمكاننا تنظيف أشياء كثيرة بالماء والصابون       :  عام -

وبشكل عام، بإمكاننا تنظيف معظم األشياء بقشور الصابون البلدي النقي، وعند الضرورة، قد نحتاج            .  تنشف

  .أحيانا إلى قليل من صودا الغسيل



يف األثاث تتمثل في استخدام قطعة قماش نقعت في محلول مكـون مـن                إحدى الطرق الجيدة لتنظ     :األثاث -

 ).   عبر تعليقها(كميات متساوية من البرافين والخل، ونشفت 

 .استخدام الخل ومن ثم الشطف بالماء لمنع البقع:  الزجاج -

بواسطة ليـف   ") لستنلس ستي ("  يمكننا إزالة البقع الناتجة عن الحرارة في األواني المعدنية            :البقع الحرارية  -

 . جلي وعصير الليمون

 .  لو خلعنا أحذيتنا عند مدخل المنزل فسيبقى بيتنا أكثر نظافة):عام(المنزل  -

 .  يمكننا تنظيف المجوهرات بفرشاة ومعجون أسنان:المجوهرات -

 .  يمكننا تنظيف الغاليات وإزالة الكلس عنها بواسطة الخل األبيض:الغاليات -

 .    تنظيفها باستخدام كميات متساوية من الماء الدافئ، الخل والرمل:يقاألوعية ذات العنق الض -

  يمكننا استعمال بيكربونات الصودا التي تولد مـسحوق نفايـات جيـد فـي                :المغاسل وأحواض االستحمام   -

 .  كما يمكننا تنظيف وتطهير المغاسل بواسطة الملح.  المغاسل وأحواض االستحمام

 وتحسين مذاق محتواه من السوائل، بواسطة وضع ملعقتين صغيرتين من بيكربونات            يمكننا تنظيفه :  الِترُمس -

 .الصودا في الترمس الذي نملئه أيضا بالماء المغلي ونتركه طوال الليل

ونصف فنجان من صودا الغسيل،     ) المبروش(  يمكننا استعمال فنجان من الصابون البلدي         :مسحوق الغسيل  -

علينا أوال أن نغسل بواسطة صودا الغسيل، بهدف التخلص من بقية مـادة             يجب  .  بدال من مسحوق الغسيل   

 .التنظيف التي قد يتحول لونها إلى أصفر

 .  تنظيفها بواسطة قليل من الخل مذاب بالماء الدافئ ومن ثم مسحها بورق الجرائد:الشبابيك -

  

  :البقع •

   .     تنظيفها بأحد كحول الميثان ومن ثم غسلها:بقع حبر وما شابه -

 .  النقع بالماء البارد:الدم -

بـورات الـصوديوم    (  النقع بوعاء صغير من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من الُبـوَرق               :القهوة والشاي  -

 .أو الكربونة ومن ثم غسلها) المائية

 .  النقع بالحليب قبل الغسيل:حبر األقالم -

 .ناسب إلزالتهاماءا ساخنا من ارتفاع م) فورا(  اسكب :بقع الفاكهة أو الشمندر -

القماش القطني ينظف بإسـفنجة مـشبعة       .    فركها بالجليسرين وتركها لمدة ساعة قبل غسلها        :بقع األعشاب  -

 .بالكحول المثيلي واأللياف االصطناعية مع كميات متساوية من الكحول والماء

   . ودايمكننا تنظيف بقع العرق بالخل األبيض أو تغطيتها بِـ بيكربونات الص:  تعرق الجسم -

 . بواسطة زيت اليوكلبتوس أو زيت أخف"): الزفت("القطران  -

  

 :الجسم •

  مواقع الجسم المعنية ببيكربونات الصودا، أو بضع       ) برفق(التمليس "):  ِديودوَرنت("  مزيل الروائح الكريهة -     

  .         نقاط من ماء الورد

  .استخدام الماء المالح:  غسل الفم -

 .ستعمال دقيق الشوفان ا: الصابون -



 .استعمال زيت اللوز:  مرطب الشفاه -

 .غسل الوجه بالحليب المغسول بالماء الفاتر:  الوجه) معقم(منظف  -

  

 :الطعام •

  )  المخزن في البيت(وعندما يبدأ الثوم .  كي نحفظ البندورة ناضجة في الثالجة، يمكننا تغطيسها بزيت الزيتون              

  وإلبقاء التفاح بحالة جيدة،         .  اإلنبات، نقلمه وننظفه من الفصوص ونغطيه بزيت الزيتون ونحفظه في الثالجة              ب

  ولو قمنا برش قليل من السكر على البسكويت، فإننا نحافظ على   .                يمكننا االحتفاظ به في علبة حفظ الطعام

  . كما لو وضعنا قليال من الرز في وعاء الملح فإن األخير يبقى جافا").  شةالقرق("              خاصيته الهشة 

   

 :  أفكار إضافية لتفادي استخدام الكيماويات •

، ومن ثم وضعها في الماء "جليسرين"يمكننا وضع بقايا الصابون في وعاء صغير، مع إضافة بضع نقاط  -

أو يمكننا أيضا صب الماء المغلي على .   جديدةومن ثم نُشِكل يدويا فلقات صابون.  المغلي حتى تلينها

لتنظيف الصحون، أو للحمام، أو الستخدامه ) ِجلي(شظايا الصابون وبالتالي الحصول على صابون جيالتيني 

  ).    من خالل رشه على المن(كطارد لحشرات المن ) مخففا(

 ماءا مقطرا نستخدمه فـي مكـوى البخـار          باعتباره" الفريزر"يمكننا االحتفاظ بالجليد الذائب من الثالجة أو         -

 . وبطاريات السيارات وغيره

 .يمكننا، أحيانا، تليين القفل القاسي من خالل حك المفتاح بقلم رصاص -

كما أن ألكياس القرفة وفصوص الثوم والفلفل األسود وجذور         .  قشور البرتقال الجافة بين الثياب تبعد العث       -

 .السوسن والخُزامى نفس المفعول

 .  كننا تنقية الغرفة من رائحة دخان السجائر بأن نضع فيها، طيلة الليل، وعاءا يحتوي على خل التفاحيم -

 .بإمكاننا إبعاد الفئران عن موقع معين من خالل نثر حشيشة الدود والنعنع -

 .الماءيمكننا منع النمل من التواجد في الخزائن من خالل نثر قليل من الفَْيَجن أو حشيشة الدود أو نعنع  -

  :  ومن الوسائل اإلضافية إلبعاد النمل أو إهالكه

  تغمس إسفنجة في ماء مذاب فيه قليل من السكر أو العسل، فيتهافت عليها النمل فتؤخذ االسفنجة وتلقـى فـي               *

  .الماء المغلي

  .  يلقى في أوكار النمل ماء مغلي أذيب فيه قليل من الرماد*

واألماكن التي تحفظ فيها المأكوالت، بأن يوضع فيها شيء من تفل القهـوة               يبعد النمل عن الخزائن والغرف        *

  .المرة أو أوراق الحبق

  .  يذر الجبس أو رماد الفحم في المكان الذي يكثر فيه النمل، كما أن نشارة الخشب تبعد النمل*

  .  رش الكبريت حيث يتكاثر النمل يؤدي إلى هروبه متكدرا*
 

              

           

                    

  



  

  

  


