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 حميات الحكيم
 صباح نوري المرزوك .د.أ

 / كمية التربية األساسيةجامعة بابل
مف الظاىر جميا اف الدكر الذم بذلو السيد االستاذ الدكتكر حسف عيسى الحكيـ في دراسة التاريخ منذ تخرجو مف 

كانخراطو في عالـ الكظيفة مدرسا في الثانكيات ثـ تدريسيا في الجامعات بعد حصكلو عمى شيادتي جامعة بغداد 
ميما في البحث  كعممو في رئاسة قسـ التاريخ ثـ عمادة كمية اآلداب ثـ رئاسة جامعة الككفة كاف دكرا الدكتكراهك  الماجستير

كالاريد الحديث عف ىذا ، ل ذلؾ كاضحا في تنكع نتاجو كغزارتوكالتقصي كالتدقيؽ كالكشؼ كاف الناظر في قائمة مؤلفاتو ير 
الكـ كمفرداتو كلكف ىمي يتركز في تتبع الجيد الذم بذلو االستاذ الحكيـ في الكتابة عف الحمة التي يصفيا ب )الفيحاء( 

الة ككتاب كمقدمة لكتاب كقد ترؾ مف ذلؾ نتاجا ميما بيف مق، كعف عممائيا كالمراكز العممية فييا كصمتيا بالنجؼ االشرؼ
فرأيت اف اجمع ذاؾ كادقؽ فييا كاقـك بابراز اىـ ما جاء في ثناياىا مكضحا قيمة العمؿ الذم نيد بو مؤرخنا الفاضؿ كابدع 

 : فيو مما سميتو ب )حميات الحكيـ( كقد رتبت المكاد حسب السياقة اليجائية لعناكيف المقاالت كالكتب
 قو في مدينة الحمة& اسرة آؿ زىرة الحمبية تتف

 31/8/1663في  06العدد ، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية
كركف مف بمداف العالميف العربي ألىمية الحمة العممية ابتداء مف القرف الخامس اليجرم فقد قصدىا اعالـ كمف

الديف محمد ابف زىرة الذم  الحمة بينيـ ابك حامد محييإلى  االسالمي كمنيـ اسرة آؿ زىرة الذيف ىاجركا مف حمب لمتفقوك 
 باإلجازةعرفت  بإجازاتكقد اجاز العالمة الحمي خمسة مف اعالـ آؿ زىرة ، تتممذ عميو المحقؽ الحمي كابف سعيد اليذلي

ككنيا مف اىـ االجازات العممية كمف اطكليا حيث  ككاف ليا اىميتيا في تراثنا العربي االسالمي ق331الكبيرة في سنة 
 حة عف الحياة العممية في عصره..قدمت صكرة كاض

 & أسرة آل طاووس ومساىماتيا في الحركة العممية في الحمة 
 ص(10، ـ1663ق/ 3311)طبع في النجؼ 

تحدث الباحث عف تمصير الحمة كنشاطيا العممي كاىـ اعالميا كاسرىا العربية ككنو افخر بالد العراؽ عمى رأم 
حكر االكؿ المكقع االجتماعي كالعممية ألسرة آؿ طاككس اذ كصفيـ ابف كالكتاب في محكريف تناكؿ الم، البغدادم

كقد  عنبة)سادات كعمماء كنقباء( فقد تقمدكا نقابة العمكييف في العصر العباسي ككاف ليـ منصب الصدارة في منطقة الفرات
ك عف اثر آؿ طاككس في تطكر اما المحكر الثاني في، مدينة النجؼ فكلد بعض اعالميا فيياإلى  مدت ىذه االسرة جذكرىا

الحركة العممية فقد اشر الباحث ىذا االثر في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالفقو كاالصكؿ كالمغة كاالدب كالتاريخ 
خاتمة اكد فييا اف ىذا إلى  نتيىاك ، كالرجاؿ كاالنساب كالعقائد كعمـ الكالـ كاالدعية كالمزارات ككتب الذيكؿ كالمختصرات

 . عف مدينة الحمة ىك مقدمة لدراسة مكسعةالبحث 
 & السيد غياث الدين بن طاووس وكتابو فرحة الغري

 371-311ص 1666، النجفية (نشر في مجمة )المشيد الثقافي الجديد
بف اسحاؽ بف الحسف مف احفاد الحسف  بيف الباحث ابتداء اف اسرة آؿ طاككس تنحدر مف السيد محمد الطاككس

بغداد كالحمة إلى  كانيـ انتقمكا مف سكراء المدينة المنكرة ثـ انتقؿ كلده لقبو بسبب حسف كجيو كجمالوكقد جاء ، المثنى
ترجمة ابي المظفر غياث الديف إلى  ثـ اتى. بعض افراد االسرة نقابة العمكييف فييا النجؼ االشرؼ حيث تكلىإلى  كمنيا

ىمركرا 091ق حتى كفاتو سنة 038سنة  دتو في كربالءكال عبد الكريـ بف احمد بف مكسى بف جعفر آؿ طاككس منذ
اىمية كتابو )فرحة الغرم( كانو إلى  مشيرا ككتبو، كذكر سبعة ممف قرأ عميو، بأساتذتو كعدد خمسة عشر شيخا مف شيكخو
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ؤلفو تفرد بذكر بعض االخبار عف النجؼ االشرؼ نقال عف ثالثة كعشريف مصدرا بعضيا مفقكد كألىمية ىذا الكتاب لقب م
 صاحب فرحة الغرم(.)

 & مدينة الحمة بين العمق التاريخي والواقع العممي
 تأليؼ السيد حيدر الحسيني كتكت(، المزارات كمراقد العمماء في الحمة الفيحاء: )مقدمة كتاب
كيتأسؼ  ،الكاقع العممي كتطكرهك  اف الحمة قد رافقت تاريخيا خاصيتاف ىـ العمؽ التاريخي كاصالتوإلى  اشار المقدـ

كعاش عمى ارض بابؿ  العقائدك  كادباء ليـ مركز الصدارة في العمـ كالفكر الف الدراسات في ذلؾ قميمة رغـ بركز عمماء
كمف ىنا نيد  كالمحقؽ كالعالمة كبقية السمسمة الطيبة كىذا حمكرابي كتمؾ قكانينو كابف ادريس ابراىيـ نبي اهلل اذ كلد فييا

كيكصي المقدـ اف ينتبو  البحث في المراقد كالمقامات المنتشرة في مدينة الحمة كخارجياالباحث حيدر آؿ كتكت الى 
 . بالضكابط العممية حتى يككف كتابو مرجعا ضركرة االلتزاـإلى  المؤلؼ

 & مراكز العمم في الحمة )قريتا برس وىرقل(
 1/1/1663في 17العدد ، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية

ثـ مصرت  يطؿ عمى نير الفرات كقد ذكرىا ياقكت في معجمو بابؿ كتقع عمى سفح جبؿإلى  ابعةكانت قرية)برس( ت
 فرحة الغرم()كاشار ابف طاككس في كتابو ، في القرف الخامس اليجرم حيث انتسب الييا اعالـ الفقو كاالدب كالتصكؼ

اما قرية )ىرقؿ( . اقطاب مدرسة التصكؼ البرسي كاف الحافظ البرسي الحمي ىك مف شيخو عبد الصمد بف ابي الجيشإلى 
 . كمنيا الشيخ ابك القاسـ محمد بف اسماعيؿ بف الحسيف اليرقميي الحمة في القرف السابع اليجرم فكانت مف مراكز العمـ ف

 مراكز العمم في الحمة)منطقة الجامعين( &
 33/3/1663في 31العدد، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية

طقة انيا مركز عممي يقع في مدينة الحمة كاكؿ مف سكنيا ىك سيؼ الدكلة صدقة بف منصكر حددت المصادر المن
ابك : قالو ياقكت في معجـ البمداف ثـ اشار الىظيكر مدرسة الحمة كقج انتسب الييا مف العمماء كقد نقؿ الباحث ما، االسدم

تالقح إلى  خاتما بحثو، ؿ الديف عبد الحميد العمكمكجال عبد اهلل محمد بف عمي بف شيراشكب البقاء ىبة اهلل بف نما كابك
 مدرستي النجؼ كالحمة في القرنيف الخامس كالسادس اليجرييف

 & مراكز العمم في الحمة )قرية سورا(
 3/36/1666في  31العدد، الحمية (نشر في جريدة )الجنائف

 السكراني: العمـ كالفكر كاالدب فقيؿكنسب الييا مجمكعة مف اىؿ ، حدد مكقع قرية)سكرا(بانيا تقع بارض بابؿ
ثـ أتى عمى ، كفخر المحققيف العالمة الحميك  كقد تتممذ ىؤالء عمى عمماء الحمة مثؿ المحقؽ الحمي. السكراكم كالسيكرمك 

الحسيف بف رطبة كابف ثابت كسالـ بف محفكظ ك  ذكر ثمانية مف رجاؿ ىذه القرية كىـ حسيف بف احمد كالحسف بف رطبة
 . كقفة اكبرإلى  كاكد الباحث في نياية مقالو اف ىذه القرية بحاجة، محمد كنجيب الديف محمد كالمقداد السيكرم  كيحيى بف

 )قرية قبين(  & مراكز العمم في الحمة
 36/1/1663في  18العدد ، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية

قاـ الباحث بمناقشة الرأم الذم ، ب)القسيني( كانت )قبيف( مف قرل مدينة الحمة كقد انتسب بعض رجاؿ العمـ كلقبكا
كيرد اسـ  كليست ىناؾ قرية في الحمة باسـ )قسيف(، باف قسيف تصحيؼ مف قبيف احتممو السيد محمد ميدم الخرساف

ق 003سنة  كاكالده ابراىيـ كجعفر كعمي كاسـ الشيخ محمد بف احمد القسيني  الشيخ شمس الديف محمد بف معالج القبيني
 .سماء تالمذة المحقؽ الحميبيف ا
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 & مراكز العمم في الحمة )قرية النيل( 
 19/36/1663في  39العدد، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية

اكرده ياقكت الحمكم مف معمكمات عف النيؿ كاعالميا في الفقو كاالصكؿ كالطب  بدأ الباحث الحديث في مناقشة ما
 الحسيف بف الحجاج: بغداد كالى الحمة ػ ثـ جاء عمى ذكرىـ كىـإلى  ؿ بعض عممائياكنزك ، كالفمسفة كعمـ الكالـ كاالعشاب

كمحيي بف ابي البقاء النيمي كالحسيف بف ابي القاسـ البغدادم النيمي  كعمي بف عبد الحميد النيمي كعمي بف يكسؼ النيمي
مقالتو مف مديرية اآلثار كالتراث  باحث في ختاـكطمب ال. كسعيد بف عبد العزيز النيمي كعمي بف الكزير مؤيد الديف العمقمي

 اجراء المسح الميداني كالتنقيب في بكاطف ارضيا لمكقكؼ عمى كنكزىا الدفينة.
 & مجالس النجف والحمة االدبية واثرىا في نبوغ الشيخ حسن الحمود الطفيمي

 ـ31/33/1663في 71العدد ، نشر في جريدة )الجنائف( الحمية
 مدينة الحمةإلى  مكد الطفيمي يحمؿ لقب )النجفي الحمي( النو كلد في النجؼ كتعكد اصكؿ اسرتواف الشيخ حسف الح

، ككانت نشأتو في النجؼ في رعاية كالده كقد تتممذ عمى يد الشيخ محمد رضا الخزاعي كعاشر مجمكعة مف رجاؿ النجؼ
يقضي فصؿ الصيؼ في الحمة حيث يمتقي  كما كاف يحضر مجالس االدب كالعمـ التي كانت تعقد في النجؼ بينما كاف

 . كبياف آثاره عمى ثقافتو الفقيية كتأكيد أدبياتكقد دكف اليعقكبي كالخاقاني اشعاره كطرائؼ مف ، االسر الحمية بأعالـ
 م9191& اضواء عمى حركة الحمة عام 

 ـ33/3/1661في  81العدد ، الحمية (نشر في جريدة )االجنائف
السمطة  ـ كمساندة مدينة النجؼ االشرؼ في طرد3931ق/ 3111شكاؿ سنة  31الحمة في حركة إلى  اشار الباحث

قائد الفرات إلى  العثمانية مف الحمك كقد اشعمت النيراف في انحاء منيا في سبيؿ السيطرة عمييا مما دفع الدكلة العثمانية
لنكراء بضرب المدينة كالقاء القبض عمى بعض عاكؼ بؾ االلباني الذم كاف مقره في الكفؿ الذم سرعاف ما قاـ بجريمتو ا

ثـ بيف الباحث جيكد النجفييف في نجدة الحمييف في  رجاؿ الحركة كتنفيذ حكـ االعداـ بيـ كاسر مجمكعة مف النساء
عمي اليعقكبي في كتابو مف احداث تخص الحركة كدعكتو جامعة  نقمو الشيخ محمد اىمية ماإلى  كالمح الباحث، نكبتيـ
 دراسة ىذه الفترة دراسة مستفيضة.لى إ بابؿ

 & مدرسة المقداد السيوري اقدم مدرسة عممية في النجف االشرف
 ـ1660في  8نشر في مجمة )اكراؽ نجفية( العدد 

، ق338اف النجؼ كانت مكانا لمدرس قبيؿ قدـك شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بف الحسف الطكسي سنة إلى  اشار
كىاجر  في الصحف الحيدرم كخير شاىد كتابو )االمالي( كقد نافستيا مدرسة الحمة الفقيية ككاصؿ الطكسي القاء دركسو

كقاـ بعض طمبتيا  ق(810)ت  النجؼ االشرؼ كمنيـ الشيخ المقداد بف عبد اهلل السيكرمإلى  العديد مف عمماء الحمة
النجؼ االشرؼ خارج حدكد المرقد بشرح ما في كتب العالمة الحمي حيث عدت مدرسة المقداد اكؿ مدرسة تأسست في 

كفي  الحيدرم الشريؼ كمازالت باقية كتقع في منتصؼ سكؽ المشراؽ ثـ تكلى الشيخ مرتضى االنصارم رعاية المدرسة
 عيد السمطاف عبد الحميد الثاني انعـ عمى الشيخ محمد جعفرآؿ مانع لقب )مدرس( الذم قاـ بتدريس العمـك الدينية فييا.

 الشرف بين ابن العتائقي والمقداد السيوريامدرسة النجف  &
 ـ1660لسنة  37العدد، نشر في مجمة )النبأ العظيـ( النجفية

ككيؼ انتقؿ الييا عمماء الحمة الذيف عدد ، ق710بعد كفاة العالمة الحمي سنة  استعادة النجؼ عافيتياإلى  في اشارة
العمماء في النجؼ حتى لقب بالغركم  حمف بف محمد الذم تصدركمنيـ ابف العتائقي عبد الر  اسماءىـ ألداء دكرىـ العممي

ثـ اكمؿ تعداد اسماء عمماء الحمة كبيف آثارىـ كتأثيرىـ حتى تحقؽ االزدىار  كتابا 31النجفي ثـ سمى مؤلفاتو ككانت 
جاؿ العمـ كاصبحت مدرستو ممتقى ر ، ق810العممي عمى يد الشيخ المقداد بف عبد اهلل السيكرم االسدم المتكفى سنة
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جميع انحاء العالـ االسالمي ثـ القى الباحث الضكء عمى اسماء مؤلفاتو  كالفكر حيث تكافد طالب العمـ عمى النجؼ مف
 . كابرز تالمذتو

 & الشيخ حسين الحمي ومدرسة النجف االشرف في عصره
في (ة الككفة / كمية الفقوضمف )المؤتمر االستذكارم لشيخ الفقياء آية اهلل العظمى الشيخ حسيف الحمي / جامع

  ـ1660تشريف الثاني 
ىذه االحداث إلى  ركز الباحث عمى االحداث الميمة التي شيدتيا الفترة بيف مكلد الشيخ حسيف الحمي ككفاتو كاشار

ككاف الشيخ الحمي في مرحمة الطفكلة كلكف اف بعض  مشكمة التنباؾ التي حاض غمارىا السيد محمد حسف الشيرازم: كىي
الشيخ اآلخكند كالسيد اليزدم كقد سجؿ السيد عز الديف بحر : كقطباىاكالمستبدة  كمشكمة المشركطة، كخو قد ساىـ فيياشي

عند نزكؿ القكات  3933كحركة الجياد ظيرت عمى ضكء فتكل عمماء النجؼ سنة  ،العمـك تقريرات استاذه الحمي
 . البريطانية جنكب العراؽ

شيخ الشريعة االصفياني ليا بمشاركة عدد مف العمماء ك  دة الشيخ محمد تقي الشيرازمكقد كانت ثكرة العشريف بقيا
كقد دقؽ الباحث في آثار ، ذلؾ االحداث التي كقعت في العيد الممكي ثـ الجميكرمإلى  كاالدباء كشيكخ العشائر يضاؽ

لذم بضـ مسائؿ لغكية كادبية الجكاب )اك  الحمي مف كتب كمحاضرات كابدل استعداده لتحقيؽ كتاب الحمي )السؤاؿ
 كتاريخية.

 صالت عممية وثقافية عبر عصور التاريخ: & النجف االشرف والحمة الفيحاء
 (ص361، 1660النجؼ  - الغرم الحديثة مط)

اب نكاتو محاضرة القيت في اتحاد تاشار الباحث في مقدمتو اف ىذا الك، يقع ىذا الكتاب في مقدمة كتسعة فصكؿ
اني قدمت لممحاضر كادرت  باإلشارةمف الجدير ك  ـ بحضكر كثيؼ0/1/1661ب/ فرع بابؿ مساء الخميس االدباء كالكتا

: كفي الفصؿ الثاني، الجغرافي كالتاريخي كالديني: الحمة كىيك  تناكؿ في الفصؿ االكؿ عكامؿ االرتباط بيف النجؼ، الجمسة
مدرسة : كالرابع، كالحمة في القرنيف السابع كالثامف اليجرييفمدرستا النجؼ : كالثالث، الحمةك  االجتياد الفقيي بيف النجؼ

مشاركة الحمييف في الحياة العممية في النجؼ االشرؼ في فترة : كالخامس، المقداد السيكرمك  النجؼ بيف ابف العتائقي
النجؼ كالحمة في بيف : كالسابع، الحميكف في المعارؾ االدبية في النجؼ االشرؼ: كالسادس، الصراع الفارسي العثماني

اما الفصؿ التاسع فقد تناكؿ االسر الحمية في النجؼ ، الحمةك  المجالس كالجمعيات بيف النجؼ: كالثامف، القرف االخير
 المراجع ك  االشرؼ. ثـ جاءت الخاتمة كجريدة المصادر

 & مدرسة الحمة العممية ودورىا في حركة التأصيل المعرفي 
 . ص336، ـ1668الحكزكية / النجؼ االشرؼ)منشكرات مركز اليدل لمدراسات 

 (ص178، ق3313منشكرات المكتبة الحيدرية/ قـ
كاف الفصؿ االكؿ عف الحركة العممية في الحمة في القرنيف ، تككف ىذا الكتاب في خطتو مف مقدمة كسبعة فصكؿ

السيب ك  قبيف كنرسك  مطار آبادك  يةالمزيدك  سكرا كالنيؿ كبرس كىرقؿ: الخامس كالسادس اليجرييف بمتابعة المراكز العممية
كالفصؿ الثاني خاص بالشيخ ابف ادريس الحمي رائد الحركة العممية ، سبعة عشر عالما حميا كالجامعيف ثـ جاء عمى ذكر

كالقى الضكء عمى ، كتابع مكقفو مف آراء الشيخ الطكسي، كعدد تسعة مف اساتذتو كستة مف تالمذتو، في المدرسة الحمية
بينما كاف الفصؿ الثالث عف المحقؽ الحمي كازدىار الحركة العممية ، ق198ثـ ذكر كفاتو في سنة  ددىا ثمانيةمؤلفاتو كع

كآؿ معية كبيت فخار كبيت المنتكؼ كبيت اسامة كقد  آؿ طاككس كآؿ نما: فبدأ الحديث عف االسر الحمية في الفرف السابع
 مؤلفاتوعشرة عمماء مف اساتذتو كثالثيف مف تالميذه ثـ تابع  حقؽ بذكرالمإلى  سبؽ المحقؽ ثالثكف عالما ترجـ ليـ ثـ اتى

كركز الفصؿ الرابع عمى اعالـ اسرة آؿ طاككس كمكقعيـ العممي في ، ق070ككانت كفاة المحقؽ سنة، كتابا 11كعددىا 
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بف احمد ككاف  كغياث الديف عبد الكريـ رضي الديف عمي بف مكسى كجماؿ الديف احمد بف مكسى: مدرسة الحمة كىـ
كاىتـ الفصؿ الخامس بالعالمة الحمي كبمكغ مدرسة الحمة القمة العممية اذ ، مؤلفاتيـ كخبر كفاتيـك  يذكر شيكخيـ كتالميذىـ

 كنابا في التفسير 336  عمما مف تالمذتو ثـ كقؼ عمى مؤلفاتو كىددىا 06عمما مف اساتذتو ك11تحدث عنو كحسب 
الفمؾ كاالجازات ك  عمـ الرجاؿ كالنحك كالمغة كاالدبك  اىؿ البيت الفمسفة كاخبارك  لكالـكالحديث كالفقو كاصكلو كعمـ ا

مف  3ككاف الشيخ ابف داكد الحمي كعمميتو الرجالية ذاكرا سبعة مف اساتذتو ك، ق710عمنا اف كفاة العالمة سنة ، العممية
ع الشيخ فخر المحققيف كافكؿ مدرسة الحمة كخص الفصؿ الساب، ق767مف مؤلفاتو كحدد كفاتو بسنة 13تالمذتو كعدد 

كختـ الفصؿ بالكالـ عمى الشيخ احمد بف فيد الحمي كذكر ، كتابا31 عالما مف تالمذتو كبيف مؤلفاتو كعددىا11كعدد
 ، كتابا كدكره العممي18مؤلفاتو كعددىا 

 & المفصل في تاريخ النجف االشرف 
 راقية صالت النجؼ االشرؼ بالحكزات العممية الع: 33ج

 (ق3316)منشكرات المكتبة الحيدرية / قـ 
شيكع لقب )الحمي النجفي( ك)الحمي إلى  مشيرا، 88-11تناكؿ دراسة )حكزة مدينة الحمة كضكاحييا(في الصفحات 

 جمعياتياك  )الحمي المشيدم( كاف كثيرا مف الحمييف قد احتمكا مكاقع عممية كثقافية في مجالس النجؼ كمنتدياتياك الغركم(
كالندكة البالغية  مبينا مشاركة الحمييف في المعارؾ االدبية مثؿ معركة الخميس، ثـ عدد تسعا مف االسر الحمية النجفية

ثـ قدـ الحكيـ لمساجالت . الصفكةك  الخاتـ: ككاف الحميكف يشارككف في الندكات االدبية مثؿ ندكتي، كالمعركة الطاعكنية
كيؼ كاف ك  العمميةك  بعدىا راح يتحدث عف المجالس االدبية، عيد الزبيدم الحميشعرية كقعت لو في النجؼ مع الدكتكر س

معدا اربعة مف ىذه المجالس  السيد جعفر الحمي كالشيخ حسف الحمكد الحمي مف اقطاب مجمس السيد محمد سعيد الحبكبي
القزكيني لعبت دكرا بارزا في  كالف اسرة، كثماني عشرة اسرة حمية ليا حضكر في المدرسة النجفية  تعكد آلؿ القزكيني

احمد بف صالح الحسيني ك  محمد ميدم بف حسف القزكيني: مدينتي النجؼ كالحمة فقد ترجـ لسبعة مف اعالميا كىـ
محيي الديف بف ك  حسيف بف محمد ميدم القزكيني كحسيف بف صالح القزكيني كمحمد بف محمد ميدم القزكينيك  القزكيني

كسماكة كآؿ سميماف  كالسعيد آؿ كتكت كآؿ كرككش: ثـ تناكؿ اسر اخرل، يف القزكينيىادم القزكيني كمحسف بف حس
كيختـ الحكيـ حديثو باف ماذكره لـ يكف سكل شكاىد كانما . مصبح كآؿ القيـ كآؿ الصباغ كآؿ التبريزمك  الجباكمك  الحمي

 ثمف.الحمية كالعالقة العممية اقكل كاك  الصالت اكسع مساحة بيف الحكزتيف النجفية
ما دبجو يراعو في مكضكعة الحمة ليكشؼ عف إلى  الحكيـ مقاالت ككتب تضاؼ لألستاذككمنا امؿ في اف تظير 

 .جكانب اخرل مف تاريخ الحمة الفيحاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


