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  المكون اإلعالمي في استراتيجية التخفيف من الفقر ودوره
  في دعم تحقيق أهدافها

  
  

  :مقدمـــة
  

ظاهرة الفقر بالمفهوم الذي تعتمده وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر تمثل محصلة عدة   
  ة وبشرية داخلية وخارجية تخلق بيئة مواتية لبروزها وانتشارها، والفقر المادي عوامل طبيعي

 فالرعاية الصحية المتدنية أو المفقودة وانحسار فرص المشكلة،يبدو جزء من ) عدم كفاية الدخل(
 تشكل جميعها هالحصول على التعليم وتدهور البيئة السكنية وضعف األمان االجتماعي أو غياب

لة من مظاهر الفقر، وبالتالي فان حصول النمو االقتصادي ليس شرطا كافيا إلزالة سلسلة متص
 البد أن تسانده تنمية في الجوانب الثقافية واالجتماعية إذالفقر وان كان بالتأكيد شرطا أساسيا، 

  . والمؤسسية والبيئية والمساواة ودعم قدرات الفقراء على المشارك واالستفادة من ثمار التنمية
     إن إيجاد بيئة مساندة لمعالجة ظاهرة الفقر والتخفيف من حدته كما تبينه وتهدف إليه وثيقة 

 يتطلب تغييرا في العديد من جوانب ،)م٢٠٠٥-٢٠٠٣(بالدنااستراتيجية التخفيف من الفقر في 
امال  والمواقف والممارسات تساعد على إيجاد التزاما شت منها جوانب المعرفة واالتجاهاالحياة،

على كل مستويات المجتمع تربط السياسيين والمخططين والفاعلين االقتصاديين والقيادات 
االجتماعية ومقدمي الخدمات العامة وبقية فئات ومكونات المجتمع للوصول إلي الفقراء أنفسهم 

   .وطموحاتهملتهيئتهم قبول التغيير ومساعدته على تشكيل آمالهم 
)   م٢٠٠٥-٢٠٠٣(لظاهرة الفقر نجد وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر  هذه الرؤية إلى  استنادا 

قد أدركت أهمية هذا الجانب، وأكدت في سياساتها وبرامجها التنفيذية على دور التوعية في تحقيق 
أهدافها، وتبنت في ذلك مدخال شامال ومتكامل باستخدام مزيجا من العمليات االتصالية الهادفة إلي 

  :وتغيير المواقف والسلوك، تتمثل فيرفع الوعي 
  .) تلفزيون وصحافةإذاعة( الجماهيري اإلعالم استخدام سائل -١ 
  .من خالل المناهج التعليمية:  التثقيف-٢ 
واإلتصال  واللقاءات خالل الندواتمن :  يعزز الحوار والفهمي االتصال المباشر الذ-٣ 

  .   الشخصي  
 على المكون اإلعالمي في استراتيجية التخفف من الفقر تسعى هذه الورقة إلى تسلط الضوء 

 والدور الذي يمكن أن يقوم به في دعم تحقيق أهدافها،   ،)واتصالإعالم وتثقيف (بمعناه الشامل 
اليمن  ستكون البداية مع خلفية موجزة حول مشكلة الفقر في الورقة،ولتحقيق الهدف من هذه 

 المرتبطة بالجوانب االجتماعية والثقافية كما تبينها  وبالذاتاألساسية، وعوامله وأسبابه
االستراتيجية حتى تكون على دراية بطبيعة المشكلة التي نتعامل معها وابعادها والقضايا التي 

 مقدمة وخاتمة على إلى باإلضافةوبذلك فان هذه الورقة تشمل . يمكن أن يتعامل معها اإلعالم
  :ثالثة عناصر رئيسية هي

  .ة عامة حول ظاهرة الفقر في اليمن خلفي:أوال
.المكون اإلعالمي في استراتيجية التخفيف من الفقر: ثانيا  
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.  دور المكون اإلعالمي في تحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر: ثالثا  
  
  

 : خلفـــية عامة حول ظـاهرة الفقـر في اليمـن: أوال
  
   وخصائص الفقر   حجم-١
  

 :حجم الفقر  - أ
من إجمالي سكان اليمن يعانون من الفقر % ٤١,٨ين استراتيجية التخفيف من الفقر أن       تب

أي أن هناك فردين من كل خمسة أفراد في اليمن ال يتمكنوا من الحصول على كامل 
احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية المتمثلة في المأكل والملبس والمأوى والصحة والتعليم 

 . والتنقل
 : قرخصائص الف   - ب

 من إجمالي  %٣٠,٨من إجمالي سكان الريف مقابل % ٤٥ترتفع نسبة الفقر إلى  •
من % ٨٣سكان الحضر، وبحكم إن الريف يمثل حوالي ثالثة أرباع سكان البالد فإن 

 . إجمالي عدد الفقراء يحتضنهم الريف
ب وصنعاء والحديدة وهي  إتعز و: يتركز نصف عدد الفقراء في أربع محافظات هي •

 .فظات ذات حجم سكاني كبيرمحا
بين األسر التي % ٥٠ ترتفع نسبة الفقر مع كبر حجم األسرة حيث تكون نسبة الفقر  •

في األسر المكونة من شخص إلى % ١ أفراد فأكثر مقارنة بحوالي ١٠تتكون من 
 .شخصين 

 ترتفع نسبة الفقر مع ارتفاع نسبة األطفال إلى البالغين في األسرة حيث تبلغ نسبة  •
بين األسر % ٣٥في األسر التي  زيد نسبة األطفال عن البالغين مقابل %  ٥٠لفقر ا

 . التي تزيد نسبة البالغين عن نسبة األطفال
لألسر التي % ٢٢مقابل   % ٣,٤٧ ترتفع نسبة الفقر بين األسر التي يرأسها ُأمي إلى  •

ء فئات تعاني من من الفقرا% ٨٧حاز عائلها على تعليم ما بعد الثانوية وهناك حوالي 
 .األمية

حيث تبين األرقام أن :  تحيز لصالح غير الفقراء في وصول الخدمات الصحية •
فقط لألسر % ١٤,٢لألسر غير الفقيرة مقابل % ٢٢,٥ إلىخدمات المستشفيات تصل 

% ٣٦,٢و % ٧٢,٢إلى الفقيرة، كما تصل خدمات المستوصفات والوحدات الصحية 
 .لألسر الفقيرة% ٢٩,٥ و% ٣٤,٨والي، مقابل لألسر غير الفقيرة على الت

 في حماية اإلعانةتتراوح مساهمة :   عدم كفاية اإلعانات التي تقدم لألسر الفقيرة •
 للحاالت% ١٠ إلى ريال ١٠٠٠ التي تتقاضى للحاالت% ٥,١معيشة الفقراء بين 

 . لخط الفقراألدنى ريال وذلك من الحد ٢٠٠٠التي تتقاضى 
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مات المجتمع المدني في الريف وضعف برامجها في تنمية الروح ضعف تواجد منظ •
 الفقيرة رغم تزايد لألسرالتطوعية لدى الفئات االجتماعية الغنية في تقديم العون 

م منها ٢٠٠٠ منظمة عام ٢٧٨٦ إلى ١٩٩٠  عام٢٧٠ من من تبين وتزيدعددها 
  .ومة والطفولة في مجال محو األمية واألم٩٦ في مجال التنمية المحلية و١٢٤٢

  
  
  :  الرئيسية للفقرواألسباب أهم العوامل -٢
   

  تبين استراتيجية التخفيف من الفقر في فصولها األربعة األولى التحديات التي تواجها عملية 
التنمية في اليمن التي مثلت في مجموعها أرضية مواتية لبروز وانتشار ظاهرة الفقر، وتقدم 

وامل واألسباب الرئيسية عززت من ظاهرة الفقر ويمثل التعامل االستراتيجية مجموعة من الع
  : هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها هذه العوامل واألسباب تتمثل في ةمعها مفاتيح لمعالج

    
تعاني اليمن من قلة  حيث :انخفاض الدخل وارتباطه بدرجة وطبيعة النمو االقتصادي •

ى ذلك تعرض االقتصادي اليمني خالل النصف الموارد االقتصادية وتنوعها، باإلضافة إل
األول من فترة التسعينيات لتراجع كبير نتيجة تحمله كلفة إعادة الوحدة، وعودة حوالي 

 مغترب من دول الخليج باإلضافة إلي ضعف االستقرار السياسي خالل تلك ف أل٨٠٠
 إلى ١٩٩٠عام  دوالر ٧٠١وتراجع نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي من . الفترة
 بدأت الحكومة تطبيق برنامج اإلصالح ١٩٩٥وفي عام . م١٩٩٤ دوالر عام ٣٦٧

االقتصادي والمالي واإلداري ورغم النتائج اإليجابية لهذا البرنامج إال أنه أدى إلى ارتفاع 
 نتيجة إجراءات التقليص التدريجي لدعم هذه السلع ةاألسعار للمواد الغذائية أألساسي

 .الة الفئات االجتماعية محدودة الدخل وزاد انتشار الفقر حتفتدهور
 حيث ينمو سكان اليمن :البشريةالنمو السكاني المرتفع وتدني مستوى تنمية الموارد   •

وله أثاره في كافة جوانب الحياة، كما أنه يتصاحب مع اختالل %) ٣،٥(بمعدل سنوي 
ة إلى الحضر الذي ينمو بمعدل سنوي في التوزيع الجغرافية للسكان وكثافة الهجرة الداخلي

، فرغم التطور والتحسن النسبي في العديد من جوانب الحياة في اليمن خالل % ٧قدره 
العقود الثالثة الماضية  إال أن هناك العديد من المؤشرات التي الزالت متدنية في 

هم مثل  خصائص الموارد البشرية بالمقارنة مع أوضاع العديد من الدول النامية من أ
من إجمالي السكان تزيد بين في الريف وبين % ٤٨بقى األمية في مستوى مرتفع حوالي 

النساء، ضعف مشاركة المرأة في عملية التنمية، نتيجة لعدة عوامل منها سيطرة بعض 
القيم االجتماعية والثقافية والتنشئة المرتكزة على مفاهيم تقليدية خاطئة، انخفاض المستوى 

 عام، حيث ال يزال المجتمع اليمني يعاني من تفشي أمراض وأوبئة تنعكس الصحي بشكل
على بقى معدالت الوالدات والوفيات في مستوى مرتفع وبالذات الوفيات بين األطفال 
واألمهات، فهناك انتشار لسوء التغذية، ومضاعفات الحمل والوالدة، والمالريا والتهاب 

 يعاني من ضعف الخدمات كما ونوعا، لصحي ال يزاكما أن القطاع ال. وغيرها.....الكبد
على % ٨٠ إلىوفي عدالة التوزيع بين الريف والحضر حيث تصل تغطية هذه الخدمات 

 . في الريف% ٢٥مستوى الحضر مقابل 
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وتتمل مؤشرات ذلك في عدم كفاية المعونة التي تقدم : ضعف مستوى الحماية االجتماعية •
مة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم العون للفئات  وضعف مساهالفقيرة،لألسر 

  . الفقيرة وفي جهود النحيف من الفقر
  

     تتصدى استراتيجية التخفيف من الفقر لهذه األسباب والعوامل من خالل تبني مجموعة من  
   :مجالالسياسات والبرامج التنفيذية في 

 .لفقيرة والتركيز على الوقاية من الفقر االقتصادي مع توسيع الفرص للشرائح اتحقق نمو •
تنمية الموارد البشرية وتوفر مستوى أفضل من الخدمات األساسية وتعزيز قدرات  •

 . الفقراء، زياد فرص العمل، وتحسين البنية التحتية
 تعزز دور شبكة األمان االجتماعي،  ومساهمة المجتمع والدعم الدولي في مجال التخفيف  •

 . من الفقر
ة ظاهرة الفقر وخصائصها المرتبطة بالنواحي االجتماعية والثقافية للمجتمع فقد ولطبيع

 تهدف وأنشطةتضمنت استراتيجية التخفيف من الفقر في برامج وسياسات وأهدافها، مشاريع 
  .  إلى رفع الوعي حول ظاهرة الفقر ودعم تحقيق أهدافها كما سنبينه

  
  : المكون اإلعالمـي الستراتيجية التخفيف من الفقــر: ثانيا

  
من خالل القراءة المتأنية لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر نجد أنها قد تضمنت بعض 

 بعض القضايا التي يمكن أن المختلفة،مشاريع وأنشطة التوعية وكذلك تضمنت في أجزائها 
  : على النحو التالييتعامل معها اإلعالم ويمكن تقديم ذلك 

  
   :االستراتيجية مشاريع التوعية الواردة في -١

v يقوم تنفيذ برامج توعية بشأن القضايا السكانية : مشروع التوعية اإلعالمية للسكان
 .وتنظيم األسرة وخاصة في وسائل اإلعالم

v من خالل تضمين قضايا :  مشروع التوعية السكانية ألفراد القوات المسلحة واألمن
 كان في برامج التوجيه المعنوي للقوات المسلحة واألمنالس
v لتنمية الوعي لدى الشباب وتعزيز دور : مشروع التوعية السكانية في أوساط الشباب

 .الكشافة والمرشدات في التوعية بأهمية تنظيم األسرة
v لتعزيز در العلماء والمرشدين الدينيين في تناول قضايا : مشروع التوعية الدينية

 .نالسكا
v التي تهدف إلي مكافحة األمراض الشائعة والمستوطنة : مشروع البرامج الصحية

 .وتحسين التغذية وتحسين خدمات األمومة والطفولة والخدمات الصحية بشكل عام
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  :اإلعالمأهم القضايا الواردة في االستراتيجية التي يمكن أن يتعامل معها  -٢
  
 :لبشريةفي مجال السكان وتنمية الموارد ا -أ
v الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 
v  تشجيع االلتحاق بالتعليم وخاصة من اإلناث لتقليص فجوات النوع االجتماعي

 .وتحسين أوضاعها المعيشية
v إبراز قضايا النوع االجتماعي ومعالجتها. 
v نشر التوعية بحقوق وواجبات المواطن. 
v المتابعة والتقييم لتنفيذ وتكريس مفهوم التنمية ابتداء من القاعدة والمشاركة وا. 
v تأهيل وإدماج المعاقين في عملية التنمية. 
 

  :في المجال االقتصادي -ب
v  التوعية عبر وسائل اإلعالم بما يخص النمو االقتصادي وتعزيز القاعدة االقتصاد

 .وخلق فرص عمل لتقليص ظاهرة الفقر المنتشر على نطاق واسع في الريف
v مجتمعات المحلية لالستفادة من النشاط السياحيالترويج للسياحة وإشراك ال. 
v تحفيز مشاريع اإلنتاج كثيفة العمل. 
v تهيئة بيئة مواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في االستثمار. 
v  مناطق صناعية من قبل القطاع الخاص في بعض المحافظات بما إلقامةالترويج 

 .يساهم في تخفيض تكلفة اإلنتاج
v واإلنشائيةي إنتاج وتصدير الصخور الصناعية الترويج لالستثمار ف.  
 

  :في مجال المياه والبيئة -ج
v  تحسين استخدام المياه العادمة للتخفيف من ضخ المياه الجوفية والحد من اإلسراف

 . العشوائي لها
v  وبرامج توعية عبر وسائل اإلعالمإرشاديةالحد من تلوث البيئة بتنظيم حلقات  
v ة لحماية البيئة وخطة مكافحة التصحر تفعيل قانون حماية دعم تنفيذ الخطة الوطني

 .البيئة
v  ث واالستنزافو البحرية من التلواألحياءحماية الثروة السمكية. 
v  اإلرشاديةدعم البحوث الزراعية وربطها بالبرامج. 
 

  :في مجال الحماية االجتماعية  - د
v  االجتماعياألمانتفعیل دور شبكة  
v ي التخفيف من الفقر والزكاة ففتفعيل دور األوقا. 

 
  : في مجال الشراكة  - ه

v  المساهمة في النهوض بمستوى المشاركة المجتمعية ودعم الجمعيات األهلية
 .والمنظمات غير الحكومية

v توعية المواطنين وتشجيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتصلة باحتياجاتهم. 
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v جتمع من خالل المنظمات تفعيل دور السلطات المحلية في التنمية المحلية وإشراك الم
 .الجماهيرية

v  إفساح المجال لألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها مسئوليتها
 .تجاه التخفيف من الفقر

v تسليط األضواء على إعطاء أولوية إلنشاء مؤسسات مجتمع مساند للفقراء ودعمها. 
v تعزيز إشراك الفقراء ومنظماتهم في عملية التنمية. 
v   وتشجيع بناء قدرات المساعدة الذاتية للمجتمعات الريفية لتحسين مستوى معيشتها

 .واالستفادة من الخدمات المتاحة عبر التدريب وتوفير المعلومات
v   تشجيع إسهام المجتمع في إدارة المؤسسات الصحية ومراقبة أدائها. 
  

  : أنواع األنشطة واألعمال التي يمكن تنفيذها-٣
  
ناك عدة عوامل تتحكم في نوع النشاط أو األنشطة اإلعالمية التي يمكن القيام بها الواقع أن ه 

إليصال الرسالة اإلعالمية المناسبة إلى الفئات التي تستهدفها استراتيجية التخفيف من الفقر،   
  حجم ،)سلوكيةمعرفية أو ( الهدف من النشاط اإلعالمي وطبيعة الرسالة : تتمثل هذه العوامل في

 ر وتوف,. وغيرها..... صائص الجمهور المستهدف االجتماعية واالقتصادية والثقافيةوخ
إذا كان المراد رفع المستوى المعرفي بحجم ظاهرة : فمثال. الخ.....للتنفيذاإلمكانيات الالزمة 

الفقر في اليمن وابعادها لدى قيادات الجهات ذات العالقة يمكن القيام بسلسلة من الندوات 
 كان الجمهور إذاأما .  كانت هناك إمكانيات كافية إذاات وتوزيع بعض المواد المطبوعة واللقاء

المستهدف في هذه الحالة هو المجتمع بشكل عام يمكن القيام بأنشطة عبر وسائل اإلعالم 
وكذلك انشط التثقيف عن طريق الندوات والمحاضرات )  تلفزيون وصحافةإذاعة(الجماهيري 

)     كتيبات تقاويم، ملصقات، مطويات،( ة وتوزيع المواد اإلعالمية المطبوعة والمناهج الدراسي
  سلوك محدد  مثل تنظيم األسرة في ة كان الهدف من النشاط دفع الجمهور لممارسإذا، أما 

أوساط النساء المتزوجات الفقيرات فهنا يكون االتصال المباشر وتقديم المشورة عبر المختصين 
  .   حية هي األكثر أثر في مثل هذه الحالة في المؤسسات الص

  عموما نستطيع القول بالنسبة لتحقيق أهداف المكون اإلعالمي الستراتيجية التخفيف من الفقر أن 
 متنوعة برسائل إعالمية ذات مضمون معرفي وسلوكي إعالمية بأنشطةهناك مجاال واسعا للقيام 

ع ومتنوع الخصائص ابتداء من القيادات السياسية كون الظاهرة ترتبط بعدة عوامل و بجمهور واس
 بغرض كسب تأييدهم لدعم برامج ومشاريع التخفيف من الفقر، الى قيادات ةوالتخطيطية واإلداري

 وعلماء دين و صحيين وتربويين وقيادات شبابية ونسائية واجتماعية    وإعالميينرأي من مفكرين 
يا الفقر والعوامل المرتبطة بها ، وصوال الى بغرض تفعيل دورهم في نشر الوعي حول قضا

الجمهور العام بما في ذلك الفقراء لدفعهم وتحفيزهم على تبني ممارسات تساعدهم على تحسين 
ظروف معيشتهم واالستفادة من الفرص المتاحة ، ومن أهم األنشطة واألعمال التي يمكن القيام 

  : بها
 .   وتلفزیونیةإذاعیة وبث برامج وتنویھات وندوات إعداد •
 .والمجالتالقیام بنشر مقاالت وتحقیقات ومقابالت عبر الصحف  •
 .اإلعالمیة لموصلي الرسائل ةتدریبیعقد ندوات ولقاءات ودورات  •
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 المؤسسات التعلیمیةالقیام بإعداد نماذج لخطب دینیة تلقى عبر المساجد ومحاضرات في  •
  .الخ...والمصانع والمعسكرات واألندیةوالثقافیة 

 .المطبوعةالمواد مطویات وغیرھا من أنواع   وطبع وتوزیع كتیبات وملصقات وإعداد  •
  .    تنفیذ مسرحیات ومھرجانات في المراكز الثقافیة والمدارس ونوادي الشباب •

  
 

  دور اإلعالم في تحقيق أهداف استراتيجية الفقر :  ثالثا
ر والقضايا التي يمكن أن يتعامل معها  الستراتيجية الفقاإلعالمي  من خالل استعراضنا للمكون 

نجدها قد غطت العديد من محاور االستراتيجية وكان تركيزها على القضايا المتعلقة بتنمية الوارد 
البشرية وتوسيع الشراكة الرتباط هذين المجالين اكبر بالعوامل الثقافية ومستوى القناعان لدى 

   :باالتي القيام اإلعالميالعمل  بإمكانالجمهور المستهدف وبشكل عام نلمس أن 
 زيادة الدعم الرسمي والشعبي لتحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر من خالل  .١

 واقتصادية تجاه وإدارية من قيادات سياسية وتخطيطية األساسيينرفع التزام الفاعلين 
 .التخفيف من الفقر

ي سلوك يبن لهوتحفيز أفراد وأسبابهرفع وعي المجتمع بشكل عام حول الفقر وعوامله  .٢
 .فيهيساعدهم تجنب الوقوع 

 دعم النمو االقتصادي من خالل الترويج لالستثمار في المجاالت التي تخدم الشريحة  .٣
 . الفقيرة

 . دعم حماية موارد البيئة الطبيعية من التلوث واالستنزاف الجائر .٤
 في التخفيف من الفقر  دورهاأهمية إبراز االجتماعي من خالل األمانتعزيز دور شبكة  .٥

 .ودور المواطن في دعم وتسهيل القيام بتنفيذ أنشطتها
 تشجيع تقوية وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات وهيئات المجتمع المدن  .٦

 .والقطاع الخاص في تحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر
ههم نحو االستفادة من الخدمات  التنمية وتوجيأنشطةتشجيع الفقراء على المشاركة في  .٧

 إليجادوفرص العمل المتاحة وجعل الخدمات العامة أكثر استفادة لحاجاتهم وتكوين ضغط 
 .إداري أفضل أداء

االتجاهات السلبية التي تستند على سوء  التعريف بحقوق ووجبات المواطن ومواجهة  .٨
 .والشائعات، الفهم

مقدمي الخدمة في مجال االتصال الشخصي  واإلعالميةتحسين مهارات موصلي الرسائل  .٩
 .أثناء تفاعلهم مع المستفيدين من الخدمة، المشورةوكذلك في مجال تقديم ، )الوجاهي(

  
  
  
  
 



 9 
 

  
  

أن ما يجب اإلشارة إليه هنا أن تنفيذ األنشطة اإلعالمية يزيد من اإلقبال على الخدمات ذات 
 الذي ال ونظام الخدماتمات لمواجهة الطلب العالقة لذا البد أن ترافق عملية التوعية توفير خد

كلّي  كما أنه ال يمكن توقع تغيير التوعية، مصداقية برنامج هذه االستجابة يقود إلى تحطيم قيحق
ودرجة متساوية من الفاعلية في نقل الرسائل وتعليمها ، في القيم الثقافية والبناء السلوكي القائم

 أكثر صعوبة في األسرة تكونة تعالج أنواع وسائل تنظيم إن رسال، فعلى سبيل المثال. للجمهور
 التوعية أن تؤدي أنشطةوأخيرا ال تستطيع . إيصالها للجمهور من الترويج لخدمة تطعيم األطفال

ونظم ، وأفكار جديدة تقدم، فالظروف االقتصادية للجمهور تتغير. إلى تغيير سلوكي دائم وكامل
وهذا يعني إن االتصال يجب أن يستمر في عملية تذكير . نالتوزيع والخدمات تتبدل مع الزم

  . الجمهور بالفوائد التي يمكن الفوز بها من خالل الخدمات والممارسة والتكيف مع التغير
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  


