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 عَجم العربي األساسي"الُمْستَدرك على "المُ 

 كتور َمْحُمود َشاكر َسعْيدالد

 

 

مما ال شك فيه أن للمعاجم اللغوية أثرًا بالغًا في جمع أبناء اللغة، وفي الحفاظ 
 على اللغة وتيسير تجددها ومتابعتها للتطور الطبيعي.

، فهنننو ومننن المد نند أن دعنننداد معجننم عأننري دبيننن  أمننر يأننع  علنننى ا فننراد
بالرغم من حاجته دلى ضرورة الدراية ال املنة بتنراا الدراسنال اللغوينة العربينة، ف ننه 

والندالالل يحتاج دلى معرفة تامة بما وأن  دلينه علنم اللغنال فني مجنا  الأنوتيال 
لننى اتأننا  دااننم بالمفتأننين فنني العلننوم المفتلفننة ل طنن   والترا ينن ، وهننو يحتنناج د

ينا الندالالل واالشنتاابال والمحندثال منن ا لفناظ على    جديد في علومهم من ح
فنادة مننه والترا ي ، هذا دلى جان  ضرورة االط   على التنراا العلمني العربني ل إ 

 في وضع ا لفاظ العربية للمأطلحال ا جنبية.

وبنند  انننل فرحتنننا عظيمننة عننندما تلاينننا نبنن  أنندور ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل 
بية والثاافة والعلومأل، لثاتنا أن عمً  معجمينًا عأنريًا  هنذا عن ألالمنظمة العربية للتر 

دلننى  –ال يتوبننع لننه النجنناذ دال دذا تبنتننه منظمننة عربيننة عامننة تسننتطيع أن تنندمن لننه 
النفبنننة الممتنننااة منننن العلمننناء ا جننن ء فننني علنننوم  -جانننن  النفانننال المالينننة الباهظنننة

معنناجم عأننرية تتننابع المعنناني العربيننة وأسننرارها، والبتناعنننا بحاجتنننا المسننتمرة دلننى 
 االأط حية التي ت تسبها ا لفاظ في تطويرها التاريفي المستمر.

ول ن ما دن أجلل نظري في ذلك المعجنم حتنى هنالني منا وجندل، ففني الوبنل 
النننذي ينبغننني فينننه أن ي نننون ألالمعجنننمأل مرجعنننًا يمحنننت م دلينننه للت  ننند منننن أنننحة ضنننبط 

 نني وجندل ألالمعجنم العربني ا ساسنيأل ا لفاظ ونطاها ومنن أنحة رسنم حروفهنا، فن
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ال يأننلل لهننذا ا مننر لمنننا فيننه مننن أفطننناء نتيجننة التسننر  فنني دنتننناج مننا حاننه الدبنننة 
 وا ناة.

 وبد بسمل أفطاء هذا المعجم دلى ما يلي:

 * أخطاء في اآليات القرآنية:

ففي الوبل الذي يج  أن يحرص    مسلم على دبة نا  اآليال الارآنينة نانً  
فنني جميننع الحننااللف نجنند فنني ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل اثنننين وتسننعين فطنن  أمينننًا 

في اآليال الارآنية سنواء منن حينا الضنبط أو عندم دبنة ا لفناظ، ومنهنا علنى سنبي  
 المثا :

مننننن حبننننة مننننادة لفننننرد ه جنننناء فيهننننا: أليننننا بننننني دنهننننا دن تننننك مثاننننا م  981ص  -
...أللفنننرد ...أل والأنننوا : ألَينننا بمَنننني  دن هَنننا دن  تَنننكم مإ  َد   نننن  َفنننر   91ث اَننناَ  َحب نننة  مإ

 لامانه.

ه جاء فيها: ألفلما ذه  عن دبراهيم الرو  يجادلنا في بوم مادة لرو  119ص  -
مإ  لمَنا فإني بَنو  و  م َوَجاَءتمهم البمش َرى يمَجادإ يَم الر  لوطأل والأوا : ألَفَلم ا َذَهَ  َعن  دب َراهإ

...أل ل  هوده. 47لموط 

اء فيهننا: ألالننذين دذا أأننابتهم مأننيبة بننالوا دن  للننه مننادة لأننو ه جنن 417ص  -
ن نا دَلي نهإ  يبٌة بَنالموا  دن نا لإل نهإ َواا يَن دَذا َأَأاَبت همم ممأإ نا دليه راجعونأل والأوا : ألال ذإ واا

عموَنأل ل  البارةه. 911راجإ

ننننَا  9019ص  - مننننادة لهجننننره جنننناء فيهننننا: ألوالراجننننا فنننناهجرأل والأننننوا : ألَوالر ج 
أل  ر   المدثره. 1لَفاه جم
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 * أخطاء في المعلومات:

جنناء فيهننا ألواحنندأل ومدنثننه ألدحنندىأل فنني المر نن ، وياننا  ألأحنند  1سننطر  71ص  -
حنننندى وواحنننندةأل فنننني المعطننننوح. والأننننوا  أن ألأحنننندأل ومدنثننننه ألدحنننندىأل فنننني  واا
ََ َوال َاَمنَر َرأي نتمهمم  لإنني  َ بننًا َوالش نم  المر ن ، بنا  تعنالى: ألدنانني َرأي نلم أَحنَد َعَشنَر َ و 

يَنأل. لسَ  دإ حدى وواحدةأل في المعطوح. 7اجإ  يوسحه وياا  ألواحد واا

جاء فيها: ألحياأل: ال تضاح دال دلى الجملة: اذه  حينا  92سطر  78ص  -
تشناء. وهنذا الح نم يجنن  أال يطلن  علنى دط بنه فنني مدلنح علمني حينا جنناء 

 على ألسنة العر  بو  الشاعر:

  الشهنننننننا  المعننننننناأمننننننا تننننننرى  حنننننننيا سننننننهي إ طالعنننننننا       نجننننننم  يضننننننيء   
 وبو  اآلفر:

 ويطعنهم تحل الحبا بعد ضربهم      ببيض المواضي حيا لي  العماام 

ولهذا رأى بعض علماء العربية جواا دضافتها دلى المفنرد االنحنو النوافي،  
 [.48: 9لعباَ حسن 

جاء فيها: الضم وال سر ي ونان في االسم والحنرح، حينام  02سطر  71ص  -
أوا  أن البناء على الضنم ي نون فني ا فعنا  أيضنًا  منا فني منذم، أمسى. وال

بنننى الفعنن  الماضنني علننى الضننم دذا اتأننلل بننه واو يأللعبننواأل وألسننمعواأل حيننا 
 الجماعة.

نننن َفَفضم  792ص  - : مفعنننو  منننن انففنننض علنننى غينننر لمننننففضه جننناء فيهنننا: مم
بينناَ. والأننوا : أنهننا اسننم مفعننو  مننن انففننض علننى بينناَ، حيننا دن اسننم 

الاااننند علنننى ث ثنننة أحنننرح ي نننون علنننى وان المضنننار  منننع دبننندا   المفعنننو  منننن
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حننرح المضننارعة ميمننًا مضننمومة وفننتل مننا ببنن  اآلفننر، وه ننذا فنني: انففننض، 
 منففض.

مادة لتداعىه جاء فيها الحنديا الشنريح: أل مثن  الجسند دذا اشنت ى  710ص  -
بعضه تداعى سااره بالسهر والحمىأل. ورواينة الحنديا مشنهورة: أل مثن  الجسند 

ا اشت ى منه عضو تداعى له سناار الجسند بنالحمى والسنهرأل لرواه البفناري دذ
 ومسلمه.

هننني ا ربنننام العربينننة،  1,2,3... منننادة لربنننمه جننناء فيهنننا أن ا ربنننام 177ص  -
... هنني ا ربننام الهنديننة، وهنذه المعلومننة ليسننل دبياننة، وهنني 9، 0، 9وا ربنام 

ريخ علنم ا د  عنند تحتاج دلى وبفة أطنو  فني غينر هنذا الموضنع. لانظنر تنا
 ه.929فرنج والعر  وفي تور هو و، روحني بك الفالندي، صالإ 

منننننادة لالأنننننفرةه جننننناء فيهنننننا: ببنننننة الأنننننفرة: مسنننننجد بنننننناه الفليفنننننة  409ص  -
ا منننننوي عبننننندالملك بنننننن منننننروان فنننننو  الأنننننفرة المادسنننننة التننننني أنننننلى عليهنننننا 
الفليفنننننة عمنننننر بنننننن الفطنننننا  عنننننندما دفننننن  الاننننندَ. والأنننننوا : أن المسنننننجد 

بنننننني علنننننى الم نننننان النننننذي أننننننلى فينننننه عمنننننر هنننننو المسنننننجد العمننننننري، النننننذي 
فرة التنننني وأمننننا ببننننة الأننننفرة فهننننو مسننننجد علننننى الأننننماابنننن   نيسننننة الايامننننة. 
سنننننننراء ، منننننننن فوبهنننننننا دلنننننننى السنننننننماء فننننننني حادثنننننننة الإ عنننننننرج بنننننننالنبي محمننننننند 

 والمعراج.

منننننادة لمثنننننا ه جننننناء فيهنننننا: المثنننننا : المعتننننن  الفننننناء منننننن ال لمنننننال  9998ص  -
وعننننناء. والأنننننوا  أن المعتننننن  الفننننناء منننننن ا فعنننننا  هنننننو مثننننن : وعننننند، يسنننننير، 

المثنننننا . وأمنننننا مثننننن  أليسنننننيرأل فلنننننيَ فعنننننً  معنننننتً ،  ن المعتننننن  منننننن ا فعنننننا : 
مننننا  ننننان أحنننند حروفننننه ا أننننلية حننننرح علننننة، أمننننا الينننناء فنننني أليسننننيرأل فليسننننل 
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حرفنننننًا أأنننننليًا بننننن  هننننني حنننننرح مضنننننارعة. و نننننذلك فننننني ألوعننننناءأل فال لمنننننة اسنننننم 
 وليسل فعً .

 ات الترقيم حيث كان يجب وضعها:* عدم وضع عالم

لع منننننال التنننننربيم أثنننننر واضنننننل فننننني توضنننننيل المعننننننى، وهننننني تسننننناعد الانننننار  
علننننننى الفهننننننم واالسننننننتيعا ، ول ننننننن ألالمعجننننننم العربنننننني ا ساسننننننيأل علننننننى الننننننرغم مننننننن 

ه وعرضننننننه المننننننوجا السننننننتعماالتها دال أنننننننه 18ذ ننننننره أهميننننننة هننننننذه الع مننننننال لص
ه بنننين -م يلتنننام بوضنننع الشنننرطة للنننم يلتنننام بهنننا فننني مانننال المواضنننع، حينننا دننننه لننن

العنننندد والمعنننندود عننننند تربيمننننه لمعنننناني ا لفنننناظ، ولننننم يضننننع فاأننننلة أو ناطننننة عننننند 
نهايننننة  نننن  معنننننى لننننيفهم الاننننار  أنننننه انتانننن  دلننننى معنننننى جدينننند، ممننننا يوبننننع الاننننار  

 في اللبَ.

 * وصل همزة القطع:

همننناة الاطنننع يجننن  أن ترسنننم علنننى ا لنننح داامنننًا فننني بننندء ال لمنننال، وبننند ننننص 
ه، ول نننه لننم يلتننام برسننمها فنني معظننم 19المعجننم العربنني ا ساسننيأل علننى ذلننك لصأل

 ال لمال التي هماتها بطع مما ورد في أفحال المعجم.

وي فيننني أن أشننير دلننى أن الأننفحة التنني أشننارل دلننى ألالمشننار ون فنني وضننع 
عدادهأل ص   جاء فيها: 7المعجم واا

 داريشراف الإ عداد الفني والإ الإ 

داري،  نان حاهننا أن تضناح دليهننا شننراح، والإ عنداد، والإ ال: الإ حينا دن ال لمنن
 هماة الاطع في     لمة منها:
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ن الأننفحة ا ولننى مننن المادمننة لص ه التنني  تبهننا د. محينني النندين أننابر 1واا
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم، بد اشتملل على عشنر  لمنال 

نسنننانية، سننن مية، الإ سننن مي، الإ سننن م، الإ منهنننا: الإ هماتهنننا بطنننع ول نهنننا لنننم ترسنننم 
 نسان...الإ 

 .ومث  ذلك  ثير جدًا جدًا جداً 

 * قطع همزة الوصل:

منن المعنروح أن همنناة الوأن  ال ترسننم علنى ا لننح مطلانًا فنني بندء ال لمننال، 
 ه.10 ما نص على ذلك ألالمعجم العربي ا ساسيأل لص

ه بننند رسنننم الهمننناة علنننى ا لنننح فننني ول نننن منننن يتأنننفل أورا  المعجنننم يجننند أنننن
 عشرال ال لمال التي هماتها وأ ، ومن ذلك على سبي  المثا :

َنا  499ص  - مادة لأراطه جاء فيهنا: ألدهندنا الأنراط المسنتايمأل والأنوا  ألاه ندإ
َتايَمأل ل َراَط ال ممس   الفاتحةه. 1الأا

مننادة لأننغيره جنناء فيهننا: ألوبنن  ر  درحمهمننا  مننا ربينناني أننغيراأل  491ص  -
يرًاأل ل همَما َ َما َرب يانإي َأغإ َحم   سراءه.الإ  07والأوا : ألَوب   َر ا ار 

تفابيننننةأل والأننننوا : جنننناء فيهننننا: ألملحنننن  الإ  7مننننادة لملحنننن ه ربننننم  9248ص  -
 ألملح  االتفابيةأل.

المنتنا  أملطنح بننا فيمنا ننا أل،  مادة لطيحه جاء فيها: ألينا لطينحل 9288ص  -
 والأوا : أليا لطيح الطح بنا فيما نا أل.

سنمية فتنأن  مادة للع ه جاء فيها: ألوهي تندف  علنى الجملنة الإ  9212ص  -
سننم وترفننع الفبننر..أل والأننوا : ألوهنني تنندف  علننى الجملننة االسننمية فتنأنن  الإ 

 .االسم وترفع الفبر...أل
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 9991لل جتهنننناداله،  9991لاالسننننمه،  9992ومثنننن  ذلننننك  ثيننننر فنننني ص 
 9021لاالسننننتما ه،  9918لاالنحننننراحه،  9941لاالمتحننننانه،  9949لاالسننننمه، 

 لاالسمه... 9001لاالستفهامه،  9092لاالجتما ه، 

 *  أخطاء طباعية:

ي ننناد ال يفلنننو  تنننا  مطبنننو  لعننندا الانننرآن ال نننريمه منننن أفطننناء طباعينننةف  ن 
 ثنرل ا فطناء الطباعينة عمند  ذلنك منن ال ما  لله وحده، ول ن الاضية نسنبية، فن ذا 

 التاأير في مراح  المراجعة والتدبي .

وفي ألالمعجم العربي ا ساسيأل  ثير جدًا منن ا فطناء الطباعينة التني لنم ن نن 
نتوبننع مثلهننا فنني  تننا   ننان مننن المفننروض أن ي ننون مرجعننًا، بنن  حجننة فنني الدبنننة 

 تاان في    ما ورد فيه.والإ 

 دلى ما يلي: وبد بسمل هذه ا فطاء

 ايادة بعض ال لمال، ومن ذلك: -

 على... هه جاء فيها: تد  على حالهمادة لحال 914ص 

 والأوا : تد  حاله على...

 حذح بعض ال لمال: -

 حيا ساطل بعض ال لمال من السيا ، ومن ذلك:

مسنناك عننن الطعنننام والشننرا  ببيننن  مننادة لدفننعه جننناء فيهننا: مننندفع الإ  194ص 
 في أشهر رمضان.… والأوا :  الفجر أشهر رمضان.

عدم تشديد ما حقه التشديد من الحروف؛ وهذا مما يوقع القارئ في  البي، و ومين  -

 ذلك:
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مادة لرفعه جاء فيها: رفع ببعته: حياه وسلم عليه. ف ن  لمة ألحي اهأل  191ص 
 حاها أن ت ون مشددة الياء.

المسننرذ أو  مننادة لممثنن ه جنناء فيهننا: مننن يننااو  مهنننة التمثينن  فنني 9998ص 
نننينماأل أن ت نننون مشنننددة السنننين لنننا  تمانننرأ الننن م … فننني السنننينما وحننن   لمنننة ألالسا

 بمرية، ومث  ذلك  ثير في ال مال الشمسية.

ًا علنى  ثينر منن المبتنداين فني انعدم الدبة في رسم الهماة: يشن   رسنم الهمناة عب -
ال تابنة العربينة،  جنادة فني تابة العربية، ويعتبر دتاان رسمها لونًا من ألوان الإ 

ول ن ألالمعجم العربني ا ساسنيأل لنم ي نن دبيانًا فني رسنم الهمناة منع أن  ثينرين 
يحت مننون دلننى المعنناجم لمعرفننة  تابتهننا فنني بعننض ا لفنناظف فنن لى جاننن  عنندم 
الدبة في رسم هماة الوأ  وهماة الاطع  ما سب ، فاد وبعل أفطاء طباعية 

 متعددة في رسم الهماة ومنها:

 [.ىءَ  لمة ال جيء  تبل ه ذا اال ج دة لآوىهما 900ص 

 [.ىءمادة لمبدأه  لمة مباديء  تبل ه ذا امباد 991ص 

 مادة لغاه  لمة رديء  تبل ه ذا اردييء[. 881ص 

 [.ىءمادة لحالةه  لمة سيايء  تبل ه ذا اسي   914ص 

 مادة لأدأ ه  ت  مأدرها ه ذا اددءابا[ وأوابه ألددآباأل. 797ص 

 ة ألددءا أل أوابها ألددآ أل.ماد 797ص 

 [.يءمادة ألذار أل  تبل ه ذا اذار  741ص 

نسننننان،  تبننننل ه ننننذا اناالننننة مننننادة لأنننندمةه فيهننننا: ناالننننة تفنننناج  الإ  408ص 
 نسان[.تفاجيء الإ 
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 دلأا  بعض ال لمال التي حاها التفري  أو الع َ:   -

منننادة مربنننع: منننا لنننه أربعنننة أضننن  ،  تبنننل ه نننذا امالنننه[  129ومنننن ذلنننك ص 
 منسو  دلى الهاء.ما  لاار  يراها فا

 مادة لأغره: ماله غرة.. وأوابها ما له غرة.. 881ومثله في ص 

مادة لغنرره حينا جناء فيهنا: لنم ي نن ليفعن   881وع سه في الأفحة نفسها 
 ال أن غرر به أأحابه. وأوابها أللوالأل. هذا لو

 * أخطاء في ضبط األلفاظ:

لغتننناف  ن ال لمننال تفتلننح بننافت ح ضننبط الحننروح العربيننة مينناة مننن مينناال 
ضننبطها معنننى وداللننة، وعلننى الننرغم مننن أهميننة الدبننة فنني ضننبط ا لفنناظ فنني ال تنن  
بعامنننة وفنننني المعنننناجم بفاأنننة فانننند وبعننننل أفطننناء  ثيننننرة فنننني ضنننبط الحننننروح فنننني 

أذ ننر منهننا  –مننع ا سننح الشننديد  –ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل تاينند علننى الماننال 
 على سبي  المثا :

 الأوا  الفط  ةماد ص

 أندو  الس ي ارة أندو  الس َيارة أندو  412

ار منضدة أنع الن َجار منضدة أنع 412  أنع الن ج 

 استأنعلإ الأانع فاتما استأنعل  الأانع فاتما استأنع 419

نننننننبون أنهنننننننم يحسننننننننون  أنع 419 سإ ألوهنننننننم َيح 
 أنعاأل

َسنننننبون أنهنننننم يحسننننننون  ألوهنننننم َيح 
 أنعاأل

 جدًا جدًا ال يلي  ألبمعجمأل عأري. ومث  ذلك  ثير
 * أخطاء تحريف:
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 نجاا نذ ر منها:فل بعض ا لفاظ نتيجة السرعة في الإ ر وهناك أفطاء ح

مننادة لحايبننةه جنناء فيهننا: حمنن  المسننافرين حانناابهم بعنند تفتيشننها فنني  991ص  -
 المطار. وأوابها: حم  المسافرون.

ي ابنننن عنننم سنننيح منننادة لالحمننندانيه جننناء فيهنننا: وهنننو شننناعر فارسننن 919ص  -
..  الدولة. والأوا : وهو شاعر فاَر

ألويطناح علنيهم بأنحاح منن فضنةأل والأنوا :  :مادة لفضةه جاء فيهنا 191 -
أل ل حاح  مإن َذَه    الافرحه. 49أليمَطاحم َعَلي هإم بإأإ

هننذا دلننى جاننن  عنندم الدبننة فننني وضننع الحر ننال علننى الحننروح حيننا انتالنننل 
مجنناورة، وتارينن  الحر ننال مننن ناننط مننن الحننروح الماأننودة دلننى حننروح  الحر ننال

الحرح مما يددي دلى التباَ ا مر على الاار ، وطمَ بعض الحروح أو تآ لها 
مما يضيع الفاادة على الاار ، وايادة بعنض الناناط لنبعض الحنروح أو حنذفها منن 
بعضننها اآلفننر، وتنننوين بعننض الحننروح وهنني ال تسننتح  التنننوين أو الع ننَ. دلننى 

التي ينبغي أن ت ون أساسية في لالمعجمه ليستح  أن ي ون غير ذلك من الاضايا 
 حجة يحت م دليه في الاضايا اللغوية.

ضنننافة دلنننى منننا ذ رننننا فلنننوه منننن ويدفنننذ علنننى ألالمعجنننم العربننني ا ساسنننيأل بالإ 
الأور في حين أن المعاجم العأرية تباهي بتايين أفحاتها باللوحال التوضيحية 

 لماديال ونحوها.التي ال غنى عنها في توضيل بعض ا

 ويدفذ عليه استعما  بعض الرموا الم روهة،  اعتماده رمنا ألأنلعمأل بند  
مادة لفتمةه: وحياة  989واستعماله بعض ا يمان غير الشرعية  ما جاء في ص 

 الفتمة: بسم بالارآن ال ريم.
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وعلنننى النننرغم منننن هنننذه ا فطننناء أو السنننلبيال فننني ألالمعجنننم العربننني ا ساسنننيأل 
 له الممياال التالية: ف نني أسج 

نننندار المعجننننم بتمهينننند رااننننع شننننم  ملفأننننًا مفينننندًا عننننن: نشنننن ة اللغننننة العربيننننة،  - أم
وفأااأنننننننها، ونظامهنننننننا الأنننننننرفي، وبواعننننننند دم اهنننننننا، وبننننننند عرضنننننننل هنننننننذه 

حًا يحمد عليه واضعوها ويش رون.  المعلومال عرضًا ميسرًا واضإ

ول نن هنذه  أشار المعجم فني بعنض المواضنع دلنى اسنتعماالل بطرينة فاأنة،  -
شارال غير شاملة، و ان التر يا فيها على ا لفاظ التونسية بش   فاص، الإ 

ولننو شننملل اسننتعماالل  ثيننر مننن ا بطننار العربيننة ا فننرى ل ننان ذلننك أ منن  
 وأشم .

تناو  المعجم عددًا من المأطلحال الجديدة الحضارية والعلمية والتانية وهنذه  -
 عليها واضعو المعجم.متابعة جيدة للجديد في اللغة يحمد 

اعتمنند المعجننم  ثيننرًا مننن ا لفنناظ المولنندة المعربننة والدفيلننة التنني دفلننل الحينناة   -
واسننتعملها رجننا  الف ننر والثاافننة التنني أبرتهننا المجننامع اللغويننة العربيننة، ول ننننه 
اعتمد دلى جان  ذلك بعض ا لفاظ التي لم تارها المجنامع اللغوينة بعند، مثن  

 أو جذا ، وتواجد: بمعنى ومجد. ألَشيا أل بمعنى ممتع

 وبعند:

 فلما أثارته هذه النسفة من ألالمعجم العربي ا ساسيأل ف نني أبترذ ما يلي:

عدم دجااة طباعة أي معجم في أي بلد عربي دال بعد دجااتنه منن أحند مجنامع  -
 اللغة العربية.

 سح  هذا المعجم من ا سوا  وحظر تداوله. -



 092 

عربينة علننى دعنداد معجنم عأننري شنام :  امنن ، أن تتعناون المجنامع اللغويننة ال -
وسننيط، وجينننا بحيننا يشنننم  ألفنناظ الحضنننارة والعلننوم بمسنننتويال مفتلفنننة، وأن 
تعاد طباعته سنويًا ليشم  ما يستجد منن ألفناظ الحضنارة والعلنوم، لتبانى لغتننا 

 موا بة لمظاهر التوسع واالرتااء والحيوية...

 

 
 


