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 02/03/2020بوسالم  في 

 

 وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري السيدإلـــى 
 
 

.  9201حول مدكم بالتقرير السنوي لبرنامج النفاذ إلى المعلومة لسنة :  الموضوع  
  2016مارس   24المؤرخ في   2016لسنة   22القانون األساسي عدد  -:المراجع 

. والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة  
. 2018ماي   18المؤرخ في   19منشور رئاسة الحكومة عدد  -  
. 9201تقرير حول ما تم إنجازه خالل سنة  - : المصاحيب -  
جداول -  
 

 ، وبعد طيبة   تحية   

  األنشطةالمشار إليها بالمرجع أعاله، يشرفني مدكم بتقرير حول  قتضيات القانونا لميقبطت

وبجدول يتضمن إحصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة  2019خالل سنة  اتجسيمهالتي تم 

 ، مع العلم أنه لم نسجل ورود أي مطلب نفاذ لدينا. 2020وبخطة العمل لبرنامج سنة علينا 

 

 والسالم 

 

 

 

 



 

 

   1920خالل سنة  النفاذ إلى المعلومةاألنشطة المنجزة في مجال تقرير حول / 1

 

 موقع الواب: أ/ 

نشر:تحيين و وتم 2017واب المعهد في سنة تم إنجاز موقع   

األيام اإلعالمية والتكوينية والحمالت التحسيسية: الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للزراعات الكبرى كالبالغات، اإلنذارات،    

 البالغات: 

والشبيكة بالقيروان    محطة التجارب بالمرجى ببوسالم يعلم المعهد الوطني للزراعات الكبرى عن انطالق عملية تنظيف ومداواة البذور بكل من 

 فعلى الراغبين في االنتفاع بهذه الخدمة االتصال بالمعهد.  

 األيام اإلعالمية والتكوينية:

و التكويني، التاريخ والمكان( ألتكوينية )موضوع اليوم اإلعالمي نشر كل المعطيات المتعلقة باأليام اإلعالمية وا  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ نقل-التكنولوجيا/التأطير-و-اإلرشاد/األيام-اإلعالمية 

 نشر تقديم المعهد، الهيكل التشريعي والنصوص القانونية

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ التقديم /إحداث-المعهد 

 نشر لمهام المعهد 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ التقديم /المهام 

 نشر للهيكل التنظيمي

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم /الهيكل-التنظيمي 

المتعلقة بالمحطات التجريبية نشر لكل المعطيات   

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ التقديم /مناطق-التدخل 

المعطيات المتعلقة باالختصاصات كأرقام هاتف كل مختص وبريده اإللكتروني   نشر لكل  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم /االختصاصات 

 نشر جميع المعطيات المتعلقة ببرامج المعهد  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/36-%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/36-%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA


 

 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/البحوث-التطبيقية 

 نشر جميع المعطيات المتعلقة باالتفاقيات الوطنية والدولية 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/اإلتفاقيات/على -مستوى-وطني 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ اإلتفاقيات/على -مستوى-دولي 

ول قطاع الزراعات الكبرى نشر كل المعطيات ح   

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ معطيات-حول-قطاع-الزراعات-الكبرى 

 نشر لجميع المراجع الفنية للمعهد 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ مطويات-المعهد-الوطني-للزراعات-الكبرى 

المناظرات والنتائج   نشر جميع   

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/المناظرات-والنتائج 

 نشر قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والمطبوعات 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/ النفاذ_إلى _المعلومة 

 

 تنظيم األرشيف:  /ب

العمل األرشيفي وتحقيق النفاذ الناجع والناجح للمعلومة تسعى إدارة  في إطار مزيد تطوير          

المعهد الوطني للزراعات الكبرى باتخاذ عدة إجراءات لمزيد تنظيم األرشيف وحسن التصرف  

 فيه:  

سعت إدارة المعهد الى إتمام تركيز دليل اإلجراءات وذلك بتنظيم رزنامة للقاء والنقاش     -1

يجب إتباعها لتحقيق تصرف ناجع في كل المصالح الموجودة بالمعهد  حول اإلجراءات التي 

وكذلك إجراءات التصرف في الوثائق واألرشيف لضمان االطالع أو االسترجاع الناجعين 

 للوثائق والحفاظ على الموروث. 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9


 

 

تطوير وتوحيد المادة األرشيفية وذلك بتوسيع المحالت المخصصة للحفظ السليم للوثائق   -2

الوسيط وبذلك يصبح لدينا  األرشيف   لحفظ مجهزا خر آفقد تم إضافة محل االرشيفية، 

 لمواصفات.              ل طابقان ممحالن لتجميع وحفظ األرشيف الوسيط 

رشيفية وتم إرساء استمارة حديثة لتحويل الوثائق المعدة  تم تجديد وتغيير الحافظات األ  -3

 . في حالة الفراغ الوظيفي  قللحفظ باألرشيف الوسيط وأيضا استمارة إحالة وثائ

 عملية االطالع. لتسهيل  تحويل األرشيف  العمل على تسجيل جداول  -4

 تم إعداد جدول ترتيب وترفيف الحافظات األرشيفية بمحل األرشيف الوسيط  -5

وربح الوقت في  يضبط طريقة تجميع الوثائق   وتصنيفها صنيف تنظام إرساء العمل على  -6

 عملية االسترجاع 

و  أ ان االطالع او االسترجاع السليمين ويتم تسجيل طلب االطالع العمل على ضم -7

 يق للتوث (EXCEL) كسل إاالسترجاع في دفتر ومنه على موقع 

 السعي نحو األرشفة اإللكترونية للوثائق -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020 برنامج النفاذ الى المعلومة لسنة لتقرير حو  

 

 بالنسبة لتنظيم األرشيف: األنشطة المنجزة في مجال النفاذ الى المعلومة  

 

الحرص على ان يكون العمل االرشيفي يطابق ما جاء به دليل اإلجراءات من خالل    .1

 السعي الى اتباع اإلجراءات واالستمارات. 

تحويل الوثائق االرشيفية من مكاتب العمل الى قسم األرشيف الوسيط للحفظ والعمل على    .2

 توسيع نطاق التحويالت االرشيفية.    

 تسجيل جداول تحويل األرشيف بدفتر تحويل األرشيف كما على "اكسل".    .3

 تجديد جداول الترفيف والترتيب للحافظات باعتماد ترقيم جديد للحافظات.  .4

 إرساء نظام تصنيف يضبط طريقة تجميع الوثائق.  العمل على  .5

 تسجيل عمليات االطالع على الوثائق بدفتر كما على "اكسل".  .6

 تسهيل عمليات االطالع على الوثائق.  .7

 

 :2021خطة العمل لسنة  

العمل على إرساء قاعدة بيانات لتسهيل العمل األرشيفي وتقنينه والتوجه نحو االرشفة   

 اإللكترونية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 معطيات حول اإللتزام بالنشر التلقائي للمعلومة

 مالحظات  لم تحين  لم تنشر  نشرت  المعلومة  ع/ر 
    X السياسات والبرامج التي تهم العموم  1
    X الخدمات التي يسديها للعموم قائمة مفصلة في  2

3 
للمواطن والوثائق الضرورية للحصول عليها   االشهادات التي يسلمه

 والشروط واآلجال واألطراف والمراحل المتعلقة بإسدائها 
 ال تشملنا  - - -

    X اإلطار القانوني المنظم لنشاط الهيكل  4
    X المهام الموكولة إليه  5
    X التنظيمي الهيكل  6
    X عنوانه ومقراته الفرعية  7
    X كيفية الوصول إليها  8
   X  الميزانية المرصودة له مفصلة  9
    X المعلومات المتعلقة بالبرامج واإلنجازات ذات الصلة بنشاطه  10

11 
اإلسم  قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات التالية: 

    X واللقب، الرتبة، الخطة الوظيفية، البريد اإللكتروني المهني، الهاتف والفاكس 

12 
قائمة الوثائق المتوفرة لديها إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات 

 التي يسديها الهيكل 
 ال تشملنا  - - -

    X شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل  13
   X  العمومية المبرمجة والمصادق عليها ونتائج تنفيذها الصفقات  14
    X تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية  15
  X   اإلتفاقيات التي تعتزم الدولة اإلنضمام أو المصادقة عليها  16

17 
المعلومات اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية بما في ذلك النتائج 

 وتقارير المسوحات اإلحصائية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء
 ال تشملنا  - - -



 

 

   X  المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية خاصة المتعلقة بالميزانية  18

19 
معطيات متعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع 

 النفقات وأهم مؤشرات المالية 
 X   

    X المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات اإلجتماعية  20
    X اإلطار القانوني المنظم للنفاذ للمعلومة  21
    X دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ للمعلومة والحصول عليها  22
    X المطبوعات المتعلقة بالنفاذ للمعلومة والحصول عليها  23
    X النفاذ للمعلومة نشر تقارير الهيكل حول  24

 



 

 

 

 معطيات حول الهيكل والمكلف بالنفاذ ونائبه

 المعهد الوطني للزراعات الكبرى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 اإلسم واللقب  الرتبة  الخطة الوظيفية  البريد اإللكتروني المهني  الهاتف  الفاكس 

اإلجتماعيالعنوان  موقع الواب  
78602966 97708156 Jbali.hatem@ingc.tn حاتم الجبالي متصرف مستشار رئيس مصلحة 

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

http://www.ingc.com.tn 
  8170المرجى بوسالم 
 جندوبة

 اإلسم واللقب  الرتبة  الخطة الوظيفية  البريد اإللكتروني المهني  الهاتف  الفاكس 

78602966 97048961 thameur.garfi@ingc.tn ثامر القرفي واضع برامج بدون خطة 

 

 

جدول متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة والتظلم والدعاوى الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة خالل سنة 

2019 

الدعاوي في شأنه  
 ومآلها 

 مطلب التظلم ومآله 
رفض المطلب  

التعليل /  
 قبول )كلي/جزئي( 

 اإلجابة على المطلب 
طالب النفاذ طبيعة  الرقم المرجعي  تاريخ المطلب  موضوع طلب النفاذ   

 في اآلجال  بعد اآلجال 

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء
/شخص معنوي /  1

 طبيعي

/ 2 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  

شيءال  ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  3 /  

/ 4 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  



 

 

/ 5 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  

 

 

 

 معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

 

ي مجال التصرف في الوثائق واألرشيف فاإلجراءات المتخذة  اإلقتراحات والتوصيات   
معطيات حول الدورات التكوينية المتعلقة بتكريس  

 حق النفاذ إلى المعلومة 
ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها ومدى  

 تقدم  إنجازها 

 

 

 إرساء استمارة اإلطالع على الوثائق األرشيفية. •

 يع.إرساء كشاف للمساعدة على اإلطالع السر •

إعداد جداول تبين كيفية ترتيب الوثائق داخل مراكز  •
 الحفظ.

العمل على تسهيل الخدمات للنفاذ إلى المعلومة في  •
 اإلبان كما يتم تمكينه من نسخ ورقية.

 

مشاركة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة السيد   •
حاتم الجبالي في ورشة تكوينية تطبيقية حول 

بالمؤسسات والمنشآت  النفاذ إلى المعلومة 
  2019أكتوبر  08/09/10العمومية أيام 

وبتأطير السيدة حسناء بتونس بنزل اليكو 
التريعي مديرة إستغالل المعلومات في 
الوثائق واألرشيف باألرشيف الوطني 

 التونسي 

 

المشاركة في دورات تكوينية في  •
مجال النفاذ إلى المعلومة )مشاركة 

دم توفر نظرا لع خالل السنة واحدة
 حلقات تكوين( 

النشر التلقائي وتحيين جميع  •
المعطيات بموقع الواب للمعهد )يتم  

وتم اإلنجاز في  بطريقة تدريجية
 . (%80حدود 

إعداد قائمة بيانات تهم جميع المعطيات   •
المذكورة بالفصل السادس من القانون  

 )تم إنجازه( 2016لسنة  22عدد  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2020المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بعنوان سنة جدول خطة عمل 

 الهيكل: المعهد الوطني للزراعات الكبرى

 

 الموارد البشرية اإلعتمادات/الميزانية  آجال اإلنجاز المالحظات
تاريخ الشروع في 

 اإلنجاز
 النشاط المزمع إنجازه اإلطار المكلف/ المسؤول

2020ديسمبر   31  2020 جانفي 01 ***************  *************    ثامر القرفي 
نشر جميع المعطيات بموقع الواب  

 للمعهد 

2020ديسمبر   31    ************* 
 حاتم الجبالي 
 ثامر القرفي

 حاتم الجبالي  حسب الدورات المتوفرة 
تنظيم دورة تكوينية في مجال النفاذ  

 إلى المعلومة 

2020ديسمبر   31  2020جانفي  01 جميع إطارات المعهد  *************    
 حاتم الجبالي 
 ثامر القرفي

تحسيس مختلف اإلطارات اإلدارية 
 حول قانون النفاذ إلى المعلومة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


