
  كلية علوم البيئة

 قسم البيئة 

 م2019 - 2018مشاري    ع بحوث التخرج للعام الدراسي 
      

وع بحث التخرج  أسم التدريسي  الصفة لجنة المناقشة ت  أسماء الطلبة  أسم مشر

1 

ي    أ.م. د. ندى سعد ناج 
 
 رئيسا

م. د. كاظم  
 خلف هاشم 

ي 
ز
وات الصوديوم ف ز تقدير نسبة بنز
وبات المتداولة محليا  بعض المشر

ي 
 بطريقة الحقن الجريانز

 علي 
ز  مرتضز حسي 

  أ.م. د. سعد كاظم عل للا 
 
   عضوا

  م. د. كاظم خلف هاشم 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

2 

ي    أ.م. د. ندى سعد ناج 
 
 رئيسا

م. د. كاظم  
 خلف هاشم 

ي لبعض انواع   دراسة التلوث المايكرون 
ي االسواق  

ز
االيس كريم المتداولة ف

 المحلية 

 نور شعالن جبار

  أ.م. د. سعد كاظم عل للا 
 
   عضوا

   م. د. كاظم خلف هاشم
 
فا  ومشر

 
   عضوا

3 

ي     أ.م. د. ندى سعد ناج 
 
 رئيسا

أ.م. د. سعد  
كاظم عل  

 للا

تأثن  مستخلص نبات الدايتورا عل  
 ذكوراالرنب 

  

  م. د. كاظم خلف هاشم 
 
   عضوا

  أ.م. د. سعد كاظم عل للا 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

4 

  أ.م. د. سعد كاظم عل للا 
 
 رئيسا

أ.م. د. ندى  
ي   سعد ناج 

ي دم 
ز
قياس الصوديوم والكادميوم ف
ي الوالدة  

الحبل الشي لحديث 
ز المدينة   وامهاتهم: دراسة مقارنة بي 

 والريف 

 قمر محسن نجدي 

  م. د. كاظم خلف هاشم 
 
ز  عضوا ي محمد حسي 

 ضز

ي     أ.م. د. ندى سعد ناج 
 
فا  ومشر

 
 علي  عضوا

ز  شهد حسي 

      

5 

  أ.م. د. سعد كاظم عل للا  
 
 رئيسا

أ.م. د. ندى  
ي   سعد ناج 

ي دم 
ز
قياس الكالسيوم والنحاس ف

ي الوالدة وامهاتهم  
الحبل الشي لحديث 

لمركز مدينة الحلة والمناطق الريفية 
 العائدة لها 

ز شاكر   علي حسي 

  م. د. كاظم خلف هاشم 
 
 ميثم باسم محمد  عضوا

ي أ.م.    د. ندى سعد ناج 
 
فا  ومشر

 
 لينا رعد مظهر  عضوا

      

6 

  أ.م.د. عالء خضن  هاشم ال خلف
 
 رئيسا

م. د. احمد  
هادي عبد  
 الصاحب  

 النفايات الطبية

 قاسم علي حمزة 

  م. م. ميسم عالء محمد علي  
 
ز  عضوا  صفا جبار حسي 

  م. د. احمد هادي عبد الصاحب
 
فا  ومشر

 
 قاسم فؤاد احمد  عضوا

 زينب نوري باقر    

      

  أ.م. د. عالء خضن  هاشم ال خلف  7
 
   رئيسا



  احمد هادي عبد الصاحبم. د. 
 
م. م. ميسم   عضوا

عالء محمد  
 علي 

Bioethanol production from 
green algae under different 

cultivation condition  

  

  م.م. ميسم عالء محمد علي  
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

8 

  أ.م. مي حميد محمد 
 
 رئيسا

م. م. سيف  
قحطان 
 سلمان 

Study on mercury-protein 
binding in human serum 

  

  م. د. رياض علي عبد عكيلي 
 
   عضوا

  سيف قحطان سلمان م. م. 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

9 

  م. د. رياض علي عبد عكيلي 
 
 رئيسا

أ.م. مي حميد  
 محمد 

مشاكل النفايات الصلبة وكيفية 
ي الريف والمدينة

ز
 التعامل معها ف

 نجالء مثثز طالب 

  م. م. سيف قحطان سلمان 
 
 عضوا

ارساء جمال محمد  
 صالح 

  مي حميد محمد أ.م. 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

10 

  م. د. رياض علي عبد عكيلي 
 
 رئيسا

أ.م. مي حميد  
 محمد 

عزل وتشخيص الفطريات الموجودة  
ي بعض اصناف حبوب الحنطة 

ز
ف

 المخزونة 

ز   مريم عبد االمن  عني 

  م. م. سيف قحطان سلمان 
 
 نورا رياض جابر عضوا

  مي حميد محمد أ.م. 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

11 

  أ.م. مي حميد محمد 
 
 رئيسا

م. د. رياض  
 عبد عكيلي 

  

  

  م. م. سيف قحطان سلمان 
 
   عضوا

  م. د. رياض علي عبد عكيلي 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

12 

ز الحلو    أ.م. د. سامر معي 
 
 رئيسا

م. م. قاسم  
 عمار حمود 

ي تبغ المعسل
ز
 تقدير العنارص الثقيلة ف

  

  م. د. سهاد محمد خضن  
 
   عضوا

  م. م. قاسم عمار حمود 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

13 

ز الحلو    أ.م. د. سامر معي 
 
 رئيسا

م. م. قاسم  
 عمار حمود 

ي 
ز
دراسة كفاءة محطات المعالجة ف

 بابل

  

  م. د. سهاد محمد خضن  
 
   عضوا

  م. م. قاسم عمار حمود 
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      

14 

ز الحلو    أ.م. د. سامر معي 
 
 رئيسا

م. د. سهاد  
 محمد خضن  

تقييم حالة الجفاف لمحافظة بابل 
  SPIباستخدام دليل المطر القياسي 

ي للنبات  ودليل المحتوى الرطون 
NDWI 

 حيدر كاظم عبد زيد 

  م. م. قاسم عمار حمود 
 
 هديل جاسم كاظم  عضوا

  م. د. سهاد محمد خضن  
 
فا  ومشر

 
   عضوا

      
 

 

 

    

 أ.م. د. عالء خضن  هاشم ال خلف 

 قسم البيئة رئيس     



 



اء   جامعة القاسم الخضر

 كلية علوم البيئة 

 طلبة الصف الرابع مشاري    ع بحوث التخرج م/                        قسم البيئة 

  
ونر  م2020 - 2019لعام الدراس  ا-التعليم االلكتر

 

حسب  و ا،لكترونيأتخرج طلبة الصف الرابع في قسم البيئة بحوث مناقشة  تكون س على بركة هللا عزوجل، 

الربعاء  في يومي ا ى االيميل الجامعيمد علالمعت meetبرنامج الـ  من خالل ،دناهابالتفاصيل  الجدول

 او على الرابط االتي:  GradDis2020م من خالل الكود 2020  /7/  16-15والخميس المصادف للتاريخ  

To join the video meeting, click this link: https://meet.google.com/goy-kvct-vyy 

Otherwise, to join by phone, dial +1 347-345-1020 and enter this PIN: 767 246 

913# 

  قسم البيئة بموجب االمر االداري ) المناقشةلجنة  شكلت
ر
  212ف

ر
 : ساتذةمن اال  م2020/ 7/ 8( ف

 رئيسا         ضير هاشم                ا.م. د. عالء خ .1

 عضوا               أ.م. د. سعد كاظم على هللا          .2

 عضوا                   أ.م. د. سهاد محمد خضير      .3

 أ.م. د. كاظم خلف هاشم                          عضوا .4

 أ.م. د. احمد هادي عبد الصاحب                عضوا .5

 د جبار مطشر                           عضوام. د. خال .6

 عضوا ومقررا                م. قاسم عمار حمود                .7

 : ة طلبته )عضوا ومشرفا(مناقش في اعمال اللجنة لبحث مشروع العلى شرف ي المتدريسعلى ان يشارك ال

 بحث التخرج  أسم سماء الطلبة أ ت
ف التدريس   أسم    المشر

فا  ()عضوا ومشر
اليوم 

 مساءا / الوقتو 

1 

ر حسنعق  يل حسي 
Heavy metals effects on aquatic plants 

physiological status 
 م. قاسم عمار حمود 

 االربعا ء
8:30-8:45  

ر كاظم   ايمان حسي 

 آيات عدنان ابراهيم

2 

ر  قاسم عل    Effects of heavy metals on physiological حسي 
status for Schoenoplectus litoralis & 

Salvinia natans L 
9:00-8:45 م. قاسم عمار حمود   ي بردان حيدر مت   

 احمد حليم جاهل 

3 

ر حازم عزي  زبني 

 استخدام في التغير الكتشاف بعد عن االستشعار
 بابل القاسم، ناحية في ضياراأل

أ.م. د. سهاد محمد  
 خضت  

:009-9:15  
 ختام جميل مشتاق

 ماجد سليم رضا 

 كرار احمد ادريس 

4 
تحسين النانوي في  اسبالنحفقيس تاثير حقن بيض الت عل  حيدر مصطفر 

اعية لطائر السمان المن لصفاتاداء النمو وبعض ا
 E. Coliبكتريا بالمرضي المعرض للتحدي ياباني ال

9:30-9:15 م.م. محمد خليل ابراهيم   
 محمدحسن زهراء مهند  



5 

 جبار معيون  رحاب

9:45-9:30 مادي م. كريم كاظم ح ة مدينة الحللصناعية في المنطقة التأثيرات البيئية ل  
 تبارك جاسم محمد

 غالب نور مثنر 

ر فاضل   عل  حي 

6 

 جاسم د احمد مهن

  حماية البيئة
ر
 وسن حميد رشيد م. م.  القانون الدول  واثره ف

   9:45-10:00 
  

 جلوب  مصطفر عباس

 رحيم  حمد مصطفر  م

7 

 فاطمة محمد جواد 
رسية رة بناية مدمن خالل ادا  2CO غاز  ليل انبعاثتق

 الشمسيةبالخاليا 
ر مطشر م. د. خالد جبا  10:00-10:15  نجالء عالء جبار 

 غت  آيات عل  ز 

8 

ر    اري    ج باسم شني 
اء  الماالكيت  صبغة ازالة    المائية المحاليل  من الخضر

ر  بطريقة  الخيار ر قشو  ستخدامبا ز  ا االمتر
مصطفر   احمد  ا م.م. سم  10:15-10:30  ى ماجد مغت  ند 

 هدى سمت  سليم

9 

ر يوسف مشكل   حسي 
   االقدام مجذافية الالفقريات تنوع دراسة

ر
  نهر  ف

 العراق/   القادسية محافظة الشامية
10:45-10:30 للا  د. سعد كاظم عل مأ  حمزة قحطان عدنان  

 مرتضر عبدالكريم عوده 

10 

 عل  نصيف جاسم 

  ةيقبطر  يةالمائ ليحال الم من  الرصاص عنض  ازالة 
از  ر  ضي الب قشور  مباستخدا االمتر

11:00-10:45 مصطفر   احمد  ا م. سمم.   
 محمد ارضيوي حسن 

 شيماء هيثم مهدي 

 فاطمة سامر كامل 

 ( طالب 32مجاميع بحثية )  10 : )االربعاء( اليوم االول
  الي

طالب(  34جاميع بحثية )م  9(:   )الخميسوم الثانر  

   
11 

  اس علوان سجى عب
ات المناخيةاثر التل    واثارها ا وث عل التغت 

ر
لبيئية ف

واد ج م.م. بهاء كاظم العالم   
 الخميس 

8:30-8:45  

 ضج يحن  طوير 

ر   بشائر عل  عبد الحسي 

ر   االء اسعد عبدالحسي 

12 

ر م-ة المبكرة بالزنك  التغذيت  اثت محسن حديد  دعاء   تحسي 
ر
ر ف اداء ثيوني 

المكتسبة لفروج اللحم المعرضة   ةناعوالمالنمو 
   راريد الحلالجها

9:00-8:45 .م. محمد خليل ابراهيم م  ضج عدنان عبيد 

 كوثر عباس عبد سلمان 

13 

  للبعوض كيولكس زهراء عزيز جمعة 
ر
  Culex spp التوزي    ع الجغراف

 باستخدام مقياس الهندس  
 Geometric morphometric technique 

9:15-9:00 عكيل  الياض عل  أ.م. د. ر   كاظم عل  اكتى  
ر  حسي 

ر ان جميل حايم  سي 

14 
  الكم  لبعوض سعد جفاتهند 

  Anopheles ة انوفيليسالتغاير الوران 
 هندس  باستخدام المقياس ال

 Geometric morphometric technique 
9:30-9:15 عكيل  الأ.م. د. رياض عل    

 نور كاظم اسد خان 

15 

ر مهدي عناد   حسي 
 

  ملوحة وصفية ليفالطالملوحة   اتؤشر استخدام م
محافظة بابل ترب بعض  

أ.م. د. سهاد محمد  

 خضت  

9:30-9:45  

 زينب مهدي حسن

 منر جبار عبد مظلوم 

ر   نور عمار عبدالحسي 

 هديل منعم كاظم 



16 

 غسق محمد عبد الكاظم 
اته ةالثقيل المعادن بواسطة الهواء تلوث   عل وتأثت 

االنسان  ةحص  
10:00-59:4 ا محمود شاكر د. مه م.   

 عل  صالح مهدي 

 عل  
ر  غيث حسي 

 عادل حيدر جاسم 

17 

   احمد خليل ابراهيم 
ر
  منتجات التبغ ف

ر
قياس المستوى االشعاع  ف

عراقيةال واقساال   
Measuring the radioactivity level in 
tobacco  products in the Iraqi market 

10:15-:0010 م. د. خالد جبار مطشر   
ر فائز عحس  بيد ي   

 فرقان عطيوي مطشر 

18 

 احمد يجن  عبود 

  نبات  
ر
الوظائف الطبية والصحية والبيئية الموجودة ف

ا دراسة مقارنة   المورينجا أوليفت 

10:30-10:15 أ.م. د. كاظم خلف هاشم   

 مهدي محمد جواد

 ن حاتم اسامة قحطا

 فارس كاظم اسيل 

 زهراء عبداالمت  كاظم 

 االء فاضل فنجان 

 صالح  كريم ترك  

19 

  
   المحتوى عل  الثقيلة العناص  تأثت   سجود عادل راضر

وتينر   والكلوروفيل التى

  
 Typha domingensis و  Phragmitus australisلنبانر

 

Effect of Heavy metals on the protein content, 

and chlorophyll of Phragmitus australis and 

Typha domingensis 

10:45-10:30 حمود م. قاسم عمار    

 عل  ناظم كاظم 

 عل  كريم عباس 

 

 مع التمنيات لجميع الطلبة بالنجاح

 

 

ل خلف آأ.م. د. عالء خضت  هاشم   

ة                    قسم البيئرئيس   

 



ة   ي  ي  ة  علوم الي  ة   &كلي  ي  ي  ة  والي  ة  علوم الطاق          كلي 
 

الخضراء  جامعة القاسم-استنادا الى مبدأ التعاون العلمي بين كلية علوم البيئة

 جامعة الكرخ للعلوم-وكلية علوم الطاقة والبيئة

بحوث التخرج  مشاريع تقيم كلية علوم البيئة مؤتمرها االفتراض ي ملناقشة 

 م 2021-2020املتميزة للعام الدراس ي 
   الجنابي  عمرانأميرة  أ.م. د.السيدة عميد كلية علوم البيئة  مباشرة من قبل برعاية 

 التميمي أماني ابراهيم   .م. د.أوالسيدة عميد كلية علوم الطاقة والبيئة 

________________________________________________ 
 لطلبهتا املمتزية تقمي لكية علوم البيئة جامعة القامس اخلرضاء مؤمترها الافرتايض ملناقشة مشاريع حبوث التخرج  

 م. 2021يف يوم امخليس املصادف لالول من متوز 

 : لمؤتمر ابرنامج 
 

 الجلسة االفتتاحية 

 مساءا -الوقت  فعاليات المؤتمر 

08:  االفتتاحية  0-8:15 
 8:30-8:15  الذكر الحكيم )القرآن الكريم( والنشيد الوطني تالوة آي من 

 8:45-8:30  أميرة عمران الجنابي المحترمة  د.م. : أ.ة عميد كلية علوم البيئة كلمة السيد 
 9:00-8:45  أماني ابراهيم التميمي المحترمة  د. البيئة: أ.م. الطاقة وكلمة السيدة عميد كلية علوم 

  
 المسائية االولى: مشاريع تخرج قسم علوم التلوث البيئي الجلسة 

   م.د. محمد عباس كاظم مقرر الجلسة:                                                           رئيس الجلسة: أ.د. أثير سايب ناجي      

 مساءا -الوقت اسم البحث  اسم الطالب  مشرف اسم ال

 أ.م. د. أميرة عمران حسين 
مرتضى سريح 

 مخيفي 

Bio-separation and purification of hepatoxin 

microcystin-LR from cyanobacteria species 

Westiellopsis prolifica 

9:00-9:10 

 علي حسن نجم  أ.م. د. سعد والي علوان 
التراكم الحيوي لعنصري الرصاص والكادميوم في عينات 

 مختلفة من اوراق ومنقوع الشاي في االسواق العراقية 
9:10-9:20 

 سمارة ريسان جواد أ.م. د. محمد عبدالكاظم 
وبعض النوى   Rn-222دراسة تراكيز غاز الرادون  

 المشعة لترب مختارة من معمل طابوق الكفل 
9:20-9:30 

 هيثم جاسم كاظم  م. خالد رحيم كاظم
لبعض العناصر  تقييم بيئي لمستوى تركيز تلوث الهواء 

 النفايات الطبية في المحارقالثقيلة الناتجة من حرق 
9:30-9:40 



ة   ي  ي  ة  علوم الي  ة   &كلي  ي  ي  ة  والي  ة  علوم الطاق          كلي 

 
 الجلسة المسائية الثانية: مشاريع تخرج قسم علوم الصحة البيئية 

 

                                           أ.د. حيدر مهدي حمزة          مقرر الجلسة:                                                       أ.م. د. رياض علي عكيلي رئيس الجلسة: 

 مساءا -الوقت اسم البحث  اسم الطالب  اسم المشرف 

 زينب عبدالحسين ناجي أ.م. د. أميرة عمران حسين 

Evaluation of some heavy metals, liver function and 

hematological parameters in workers station of 

filling benzene in Al-Hilla city 

9:40-9:50 

 10:00-9:50 استخالص طبيعي لمواد صديقة لالنسان والبيئة من الكتلة الحيوية حوراء نعيم موسى  أ. د. عالء خضير هاشم 

 زهراء ميثم جبار  م. د. خالد جبار مطشر
Measuring the radioactivity level in Toothpaste 

products in the Iraqi market 
10:00-10:10 

 
 

 علوم البيئة  مشاريع تخرج قسم: ثالثةال الجلسة المسائية
 

 أ.م. د. حسين عليوي حسن  مقرر الجلسة:                                          أ.د. عالء خضير هاشم رئيس الجلسة:

 

اتللجلسنقاشات ومالحظات ختامية         
10:40-11:00 

 

 

 https://meet.google.com/lookup/hpxitpddul?authuser=1&hs=179  :رابط االجتماع، ypqctcc الدخول: كود  ،Google classroomالمنصة المستخدمة: 

 الوقت اسم البحث  اسم الطالب  مشرف اسم ال

 10:20-10:10 الخرائط الملحية لبعض ترب محافظة المثنى زينب علي كاظم  أ.م. د. سهاد محمد خضير

دراسة التلوث بعنصر الرصاص لبعض ترب ونباتات   زينب سالم شمخي  م.د. علي اكرم عبداللطيف

 محافظتي بابل والديوانية 

10:20-10:30 

اضافة المنغنيز الى العليقة في الصفات الكيموحيوية  تأثير  تبارك عبدالكريم صنكور  م.م. محمد خليل ابراهيم

 والفسلجية لديكة امهات الدجاج البياض

10:30-10:40 

https://meet.google.com/lookup/hpxitpddul?authuser=1&hs=179


 
       

  جامعة القاسم-استنادا الى مبدأ التعاون العلمي بين كلية علوم البيئة

 جامعة الكرخ للعلوم -الخضراء وكلية علوم الطاقة والبيئة 

بحوث  مشاريع تقيم كلية علوم البيئة مؤتمرها االفتراض ي ملناقشة 

 م 2021-2020التخرج املتميزة للعام الدراس ي 
 

 : توصيات املؤتمر
  ا البيئية يالقضا  تناولت   في وقائع المؤتمر والتي  عرضت   متابعة نتائج البحوث التطبيقية التيلغرض  

بو المناسب التوصيات  يتملها  ةالحلول  المؤسسات    التوصيات تلك    عرض من خالل    ،  االكاديمية  على 

تشجيع  لي  تابالو  مكانية تطبيقها لنظر في ال  باقي الوزارات   معذات الصلة    حكومية المختلفةدوائر الالو

 : هااهمكانت  ،  المجتمعية وسوق العملبما يضمن الشراكة    المتميزة  تخرجهم  اريعومش   ة الخريجينالطلب

 

  منتجات المن  مختلفة نواعال  ،لضمان جودة المنتج وحماية المستهلكوالبيئية  صحيةال رقابةالتفعيل  .1

من    ناصر النزرةالع ب  الحيوي  التراكم  مستوى  لتحديد   الشاي  منها منتجات   ،في االسواق العراقية   الغذائية

للمضافات   المزمن  لتعرض نتيجة ا  معدل االستهالك اليوميمع مراعاة    السامة  هاتاثيرات  معرفةخالل  

 . معجون االسنانلمنتجات ، كذلك قياس التلوث االشعاعي الكيميائية

حوم لمن الغذاء )ا لضمان سالمة و  الثروة الحيوانيةزيادة  ب  المتعلقةالحديثة  االبحاث الزراعية    تفعيل  .2

على ولزيادة النمو وتقليل االجهاد الحراري  تحسين الصفات المناعية والفسلجية    عن طريق  الدواجن(

 . الى عليقة الدجاج العضوي(نانو عضوي، نانو  معادن، ) مختلفةالمضافات الدراسة  كما في رالطيو

الخضراء    ث ابحا باالهتمام  .  3 الفيزيائية    شانهبما من    ، عضويالالنانووالكيمياء  الخصائص  اظهار 

 الطبية والصناعية.   مجاالت في الوتطبيقها    من الكتلة الحيويةلمواد النانوية المشتقة  ل  الفريدةوالكيميائية  

فاءة الخرائط الرقمية كو(  GIS & Remote Sensing)   لمراقبة البيئيةل  ديثةالح  وسائلالاعتماد    .4

دعما واضحا في    اءاعطلغرض  العراقية تملح الترب  كما في ،المشاكل البيئيةاقم تففي وصف حاالت 

 . تمييز التغايرات في ظهور حاالت التملح وشدتها

  مواد   انتاج  معامل  في  ياالشعاع النشاط    تواجد   اماكن  فيواجهزة مراقبة    ةتحذيري   عالمات   وضع  .5

 .تحديد الترب الملوثة ومعالجتهاو، الندوات  ةاقام و  االعالم وسائلب الناس بين الوعي زياده و البناء



 
       

 عزل عند عمليات ال  موحدةاتيجية وطنية  سترا  تنفيذ من خالل  لمخلفات الصلبة  ل  السليمة  دارةاالطبيق  ت  .6

و  والفرز بالطمر  ةمعالجالوالنقل  او  الطبية   كمثال  ،ت لنفايال  بالحرق  النفايات  بمحارق    دوريا  حرق 

ايجاد    من خالل   او   الهواء  نوعيةوتأثيرها على    مدنداخل ال  (فالتر التصفية ة  صيانبعد  )  المستشفيات 

 .موح بها ضمن الشروط المس آمنة بعيدةمواقع حرق بديلة 

واهمها تطبيق السالمة   يعات والقوانين البيئية الخاصة بحماية وتحسين البيئةااللتزام بتنفيذ التشر  .7

صناعية    منشأةمؤسسة وفي كل    ةق متخصصوجود فر  فضال عن،  المهنية )وسائل الحماية الشخصية(

جة معال  ات، فضال عن وجود وحد الى النظام البيئي  هاحطرقبل  تلوث  مستويات ال  مراقبة  مل علىعت

   .المباشرة معالجةالكيميائية لغرض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


