الدليل األساسي للمصحّ ات والسجون

!
ملاذا نحتاج إلى حضور اجتماعات املصحّ ات والسجون

!

املصحات والسجون رسالة زمالة املدمنني املجهولني للتعافي لتوصيلها
من املمكن أن تحمل اجتماعات
ّ
إلى املدمنني الذين ليس بإمكانهم الوصول إلى االجتماعات املنتظمة لزمالة املدمنني املجهولني .
فاملصحات واملستشفيات تُعد خدمة هامة في جهودنا املبذولة في العالقات العامة داخل زمالة املدمنني
ّ
املجهولني .وأحد أهدافنا بشأن العالقات العامة يتمثل في إعالم العامة واألعضاء املحتملني ببرنامجنا.
فعندما يعلم املدمنون الساعون إلى التعافي من نحن وأين يمكنهم إيجاد اجتماعاتنا ،فهذا يعني أن
املصحات والسجون وعروضهم التقديمية  -باستثناء
جهودنا جاءت مكلَّلة بالنجاح .وترمي اجتماعات
ّ
هؤالء املوجودين باملنشآت طويلة األجل – إلى تعريف الحضور ببعض أساسيات برنامج زمالة املدمنني
املجهولني.
املصحّ ات والسجون والتعاون في مجال املعلومات العامة

!

في مجتمعات زمالة املدمنني املجهولني التي بها لجنة للمعلومات عامة ولجنة للمستشفيات
واملصحات ،قد يكون من املفيد لهم أن يعملوا م ًعا عند التخطيط لألنشطة .وقد تشمل هذه األنشطة
ّ
ً
عروضا تقديمية مقدمة ملحاكم املخدرات أو املراكز العالجية .وبوجه عام ،تستهدف األنشطة املتعلقة
باملعلومات العامة أو العالقات العامة األشخاص من خارج زمالتنا ،وهم غالبًا األشخاص الذي
يتعاملون مع املدمنني وبإمكانهم مساعدة املدمنني في إيجاد زمالة املدمنني املجهولني.
املصحات والسجون مسؤولون عن توفير اجتماعات مجموعة اإلرشاد ،إال أنه قد
وعلى الرغم من أن
ّ
يتم إشراك مستخدمني مؤتمنني من كال اللجنتني بعروض تقديمية في املنشآت التي تأوي أعضاء
نموذجا عمل ًيا للتواصل وتبادل املصادر .وفي مجتمعات زمالة
محتملني .فالتعاون في العمل ُيعد
ً
املدمنني املجهولني الناشئة والنامية ،قد تقوم إحدى املجموعات أو إحدى لجان الخدمات بتوفير
الخدمات.
صيغة االجتماعات/العروض التقديمية

!

باملصحات والسجون تب ًعا لنوع املنشأة.
معني خاص
قد تتنوع صيغة أي اجتماع أو عرض تقديمى َّ
ّ
ففي املنشآت قصيرة األجل ،سوف يركز االجتماع أكثر على الرسالة التي يحملها أعضاء مجموعة
اإلرشاد إلى األعضاء املحتملني ،بينما في املنشآت طويلة األجل قد ينبغي لنا التشجيع على مزيد من
املشاركة.
وأيما كانت الصيغة املختارة ،نحن عادةً ما نُشرك الجمهور في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت معني
أثناء االجتماع أو العرض التقديمي.
مَن األنسب لحمل رسالة زمالة املدمنني املجهولني في أحد اجتماعات املصحّ ات
والسجون ؟
من خالل خبرتنا ،نجد أن أفضل شيء لألعضاء أن يحصلوا على ثالثة أشهر كاملة قبل حضور
املصحات والسجون كمالحظني ،وأن يحصلوا على ستة أشهر كامل ًة قبل التحدث
أحد اجتماعات لجنة
ّ
املصحات والسجون  .وليس من الضروري لنا أن نكون موجودين بأنفسنا في
في أحد اجتماعات
ّ
املنشأة؛ بل إن أي عضو يرغب في أن يتم توجيهه وتدريبه ،وأن يشترك في حمل رسالة واضحة
املصحات والسجون  .سوف تتنوع
ومتسقة من زمالة املدمنني املجهولني يكون مناسبًا تما ًما لعمل
ّ
1
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Pageمن قبل اللجنة املحلية.
تطويرها
ممارسات التحضير والتوجيه ،وغالبًا ما يتم

!
!

!
!
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االجتماعات /العروض التقديمية للمستشفيات واملصحّ ات التي ال تحضرها لجان فرعية
تابعة للجنة خدمة املنطقة ) (ASCأو املصحّ ات والسجون

!

بما أن زمالة املدمنني املجهولني تنمو في مجتمع ،فقد يكون الهدف من االجتماعات واملجموعات في
املنطقة هو حمل رسالة التعافي .وفي مجتمعات زمالة املدمنني املجهولني املنعزلة أو النامية ،ال يزال من
غير املمكن من الناحية العملية تشكيل اجتماع للجنة خدمة املنطقة مع إحدى اللجان الفرعية
للمستشفيات واملصحات أو املشاركة فيه ،وغالبًا ما يرجع هذا ألسباب تتعلق باملوقع الجغرافي ملكان
االجتماع أو بالتطور املحدود ألحد أنظمة الخدمات لدى زمالة املدمنني املجهولني.
املصحات والسجون أو عروضها التقديمية ،من املمكن أن ينتشر
وبمجرد البدء في أحد اجتماعات
ّ
باملصحات والسجون حتى تسعى
الخبر بسرعة كبيرة .وما أن تسمع املنشآت عن جهودنا املتعلقة
ّ
واملصحات أو معلومات عن
للمستشفيات
إليجاد أعضائنا املحليني ،وغالبًا ما يطلبون اجتما ًعا
ّ
اجتماعات زمالة املدمنني املجهولني .وعادة ما يكون هؤالء األعضاء األصليني في إحدى املناطق في
غاية االلتزام ويحاولون االنصياع لكافة الطلبات ،لذا يتم البدء في اجتماعات جديدة للمستشفيات
والمصحات .وبهذا قد يكون من املفيد أن نحصي املوارد البشرية واملالية املتاحة بغية تحديد أولويات
ّ
واملصحات والسجون بحاجة إلى أعضاء
َّالية.
ع
بف
خدمتها
يمكن
التي
املنشآت
و/أو
االجتماعات
ّ
ملتزمني ،بيد أنه ينبغي أخذ تكاليف املطبوعات واالنتقاالت بعني االعتبار.
والمصحات هو أن يتوالها بضعة أشخاص مكرسين لها .وقد
واألمر الشائع بالنسبة للمستشفيات
ّ
المصحات والسجون  ،أسبوع بعد أسبوع ،من
تبين لنا أن طلبات دعم واحد أو أكثر من اجتماعات
ّ
الممكن أن تؤدي إلى اإلنهاك .ومن الممكن أن يساعد التفويض والتخطيط الف َعّاليْن في التأكيد على أن
المصحات
االلتزامات يتم الحفاظ عليها وأن المسؤوليات يتم تقاسمها .من الممكن القيام بعمل
ّ
والسجون بعدد قليل فقط من األعضاء ،لكن في مثل هذه الظروف يجب الحرص على اتباع التفكير
المنطقى السليم .وفيما يلي بعض اإلرشادات:
املصحات والسجون بمفردك .في حالة غياب إحدى
• ال تتولى أب ًدا أحد اجتماعات
ّ
واملصحات في إحدى املناطق ،يجب أن يقوم بالعمل
اللجان الفرعية للمستشفيات
ّ
املصحات والسجون مجموعة أو أكثر .تذك :أنا ال استطيع – نحن
داخل هذه
ّ
نستطيع.
• تأكد من أن املجموعة مستعدة لتحمل املسؤولية .ال تخشى أن تقول“ :آسفون،
لكننا ال نستطيع دعم اجتماع في منشأتك في هذا الوقت” .قد يكون عليك ً
أيضا
النظر في التفاوض .على سبيل املثال ،بإمكانك أن تعرض عقد اجتماع واحد في
الشهر ً
بدال من اجتماعني .ال تتعهد بمزيد من االلتزامات ما لم تكن مستع ًدا.
• قم بإشراك املجموعات األخرى حيثما أمكن ،ربما عليك القيام بذلك بالتناوب بصفة
أسبوعية أو شهرية .احرص على التواصل .أحيانًا يكون ثمة أعضاء من مناطق
مجاورة أو من املنطقة ذاتها بإمكانهم املجئ واملساعدة من وقت آلخر.
• استخدم هذه المبادئ التوجيهية .سوف تجد هنا معلومات وافرة سوف تساعدك
في جهودك.
• إذا وجدت أنك أثقلت نفسك بااللتزامات وال تستطيع عقد االجتماع بصفة منتظمة،
اذهب إلى املنشأة وأعلمهم بأنك بحاجة إلى التوقف عن االجتماع أو تقليل عدد
االجتماعات .زمالة املدمنني املجهولني سوف تحافظ على مصداقيتها وجدارتها
باالحترام عندما تلتقي وج ًها لوجه بالعاملني في املنشأة إلخبارهم بأنك غير قادر
على االستمرار في الوفاء بأحد االلتزامات.
المصحات والسجون يمكن القيام به على أكمل وجه عن طريق
دائما أن عمل
• اعلم
ّ
ً
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والمصحات في المنطقة باستخدام نظام اجتماعات
اللجان الفرعية للمستشفيات
ّ
مجموعة اإلرشاد .عليك تشكيل إحدى لجان خدمة المنطقة ) (ASCأو االنضمام لها
حيثما أمكنك ذلك.

!
!
!
!
!
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“ما يجب فعله وما ال يجب فعله”
“ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ”

“ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ”

ﻗﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺨﻁ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ

ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺤّﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻙ.

ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
ﺍﺒﺩﺃ ﻭﺍﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﱠﺩ!
ﺍﺫﻜﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻜﻴﺎﻥ
ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺯﻱ ﻭﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ.
ﻗﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤّﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻭﻥ .

ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻱ ﻨﺯﻴل ﺃﻭ ﻋﻤﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻨﻭﺍﻨﻙ ﺃﻭ
ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻙ.
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛ ﻻ
ﺘﻨﺴﻰ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ.
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ

ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ.

ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ.
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ.
ﻗﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﺃﻭ ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﻠﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻨﻬﺎ.

ﺠﻠﺏ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ
ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭ/ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.

ﻗﺒﻭل ﻨﻘﻭﺩًﺍ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺯﻴل ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻨﻘﻭﺩًﺍ
ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ.

ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﺤﺩﻯ
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ﺭﺴﺎﺌل !
 Pageﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ .
ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻤﻥ

“ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ”

“ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ”
ﺃﺸﺭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل )ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺯﻤﺎﻟﺔ

ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺫﻟﺔ.

ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ(
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ

ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺤﻭل ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ

ﻭﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻬﺎ ﻭﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ.

ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻜﺘﺎﺒﻴًﺎ.
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﺍﺌﻤًﺎ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ﻤﺒﻬﺭَﺠﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ.
ﺃﺨﺫ ﺭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺤﻤل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ
ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ،ﺃﻭ
ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻨﺒًﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺌًﺎ.

مصادر إضافية
املصحات والسجون وكتيب العالقات العامة ،الفصل السادس واملصادر .ومن
ملزيد من املعلومات التفصيلية ،يرجى الرجوع إلى كتيب
ّ
املمكن ً
املصحات والسجون املجاورة .وقد تستطيع زمالة املدمنني املجهولني مساعدتك في
أيضا الحصول على مزيد من املعلومات من لجان
ّ
املصحات .إن مشاركة خبراتنا وقوتنا وآمالنا في هذا املجال من
إيجاد جهات اتصال قريبة منك ولديها خبرة باملستشفيات
ّ

الخدمات قد يُعزِّز األواصر التي تربطنا بعضنا ببعض بصورة رائعة.
كما أننا ندرك أن ثمة قيود قانونية في العديد من البلدان تحظر تجمع املدمنني .فإذا كنت تعيش في منطقة توجد فيها هذه القيود،
يرجى االتصال بهيئة الخدمات العاملية لزمالة املدمنني املجهولني ملزيد من املعلومات قبل املضي قد ًما في جهودك املتعلقة
باملصحات والسجون .
ّ

!

هيئة الخدمات العاملية لزمالة املدمنني املجهولني
صندوق بريد رقم 9999
 - Van Nuys, CA 91409الواليات املتحدة األمريكية
فاكس(818) 700-0700 :
هاتف(818) 773-9999 :

املوقع اإللكترونيwww.na.org :
البريد اإللكترونيinfo@na.org :

!

هيئة الخدمات العاملية لزمالة املدمنني املجهولني  -أوروبا

48, rue de l’Été
 - B-1050 Brusselsبلجيكا
هاتف32/2/646-6012 :

فاكس32/2/649-9239 :
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