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صالح البيضاني

} صنعــاء - تخيـــم أجـــواء مـــن التوتر على 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عـــدن، مع إعالن 
االنتقالـــي الجنوبي عـــن اعتزامه  المجلـــس 
تنظيـــم عـــدد مـــن الفعاليـــات االحتجاجيـــة 
المطالبة بإســـقاط الحكومة مع انتهاء المهلة 
التي وضعهـــا أمام الرئيـــس عبدربه منصور 

هادي إلقالة حكومته.
ويرى مراقبون أن هـــذا التصعيد قد يقود 
إلى إرباك جهـــود التحرير التـــي تجري على 
أكثر من جبهة مستفيدة من المناخ الذي خلفه 
لجوء الحوثيين إلى تصفية الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح وتوحيد أغلـــب القوى 

اليمنية ضدهم.
وقالـــت أوســـاط يمنيـــة إن الوضع مرجح 
للمزيـــد مـــن التصعيـــد إذا لم يبادر وســـطاء 
لنـــزع فتيله، أو لم تقـــدم الحكومة على إطالق 
تصريحـــات أو اتخاذ خطـــوات للتهدئة خالل 

الساعات األولى النقضاء المهلة.
وأصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة 
أحمد بن دغر السبت بيانا أعلنت فيه عن منع 
أي تجمعـــات أو اعتصامات أو مســـيرات في 
عدن، محذرة مما وصفته بـ“استغالل الخاليا 
كالقاعـــدة  اإلرهابيـــة  والجماعـــات  النائمـــة 
والحوثيين لهـــذه التحركات لالنقضاض على 

أمن واستقرار وسكينة عدن“.
كما أشـــار بيان وزارة الداخلية إلى اتخاذ 
قـــرار ”بمنـــع المجاميع المســـلحة من دخول 

العاصمة المؤقتة عدن“.
وفي مؤشـــر آخر على حالـــة التأهب التي 
على وثيقة  تشـــهدها عدن، حصلت ”العـــرب“ 

تتضمـــن صـــدور توجيهـــات عســـكرية عليا 
إلى العمليات المشـــتركة بعـــدن تقضي برفع 
االستعداد القتالي في الوحدات والمعسكرات 

واألجهزة إلى الدرجة الكاملة.
وأعلن المجلـــس االنتقالي الجنوبي الذي 
يضم رموزا سياسية األحد الماضي أنه يعتزم 
اإلطاحة بحكومة بن دغر بســـبب مزاعم فساد 
وســـوء إدارة إذا لـــم يقرر هـــادي إقالتها في 

غضون أسبوع.
وأعلـــن بيـــان المجلـــس األحـــد الماضي 
وقوفه إلى جانب التحالف العربي في جهوده 
لتخليص اليمن من سيطرة ميليشيا الحوثي، 
وفـــي حربه ضـــّد الجماعـــات اإلرهابية، لكنه 
حّمل في المقابل سلطة هادي مسؤولية ما آلت 
إليه أوضاع جنوب اليمن من ”سوء وانهيار“ 
واصفا الحالـــة هناك بـ“غير المســـبوقة على 
مختلـــف األصعدة التي تتعلق بالحياة العامة 
والخدماتية حتى في أبسط صورها سواء في 
مـــا يتعلـــق بالكهرباء أو الميـــاه أو الخدمات 

الصحية أو التعليمية“.
والتقـــى بن دغـــر، صباح الســـبت في مقر 
عمله بقصر ”المعاشـــيق“ في عدن، قائد قوات 
التحالـــف العربـــي العميد محمد الحســـاني، 
وقائد القوات الســـعودية فـــي المدينة العميد 

سلطان بن فهد.
وقالت مصـــادر في الحكومـــة اليمنية في 
إن اللقـــاء تناول  تصريـــح خاص لـ“العـــرب“ 
حالة التوتر وإن قيادة التحالف العربي أبدت 
حرصهـــا على المســـاعدة في تهدئة الشـــارع 
ووقـــف أي مظاهـــر للتصعيد خالل األشـــهر 

الثالثة القادمة.
وقـــال ســـكان إنهم لم يلحظـــوا أي تدابير 
أمنية إضافية في عدن التي يتمركز بها جنود 
موالـــون لحكومة هادي والمجلـــس االنتقالي 

الجنوبي والتحالف العربي.
لكـــن شـــهودا قالـــوا إن قـــوات حكوميـــة 
انتشرت على الطرق المؤدية للقصر الرئاسي 
فـــي منطقـــة المعاشـــيق حيـــث يوجـــد مقر 

الحكومة.

وأضـــاف الشـــهود أن اآلالف وصلوا إلى 
عدن قادمين مـــن مختلف أنحاء ما كان يعرف 
باســـم اليمن الجنوبي قبل أن يتحد مع اليمن 
الشـــمالي عام 1990 وذلك للمشاركة في تجمع 

من المتوقع تنظيمه اليوم األحد.
وأكـــد القيـــادي فـــي المجلـــس االنتقالي 
الجنوبي منصور صالح في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“ من عدن أن ”التصعيد الشـــعبي ضد 
حكومة بن دغر ســـيبدأ بمظاهـــر احتجاجية 
وهناك خطـــوات الحقة لـــم يعلن عنهـــا، وأن 
كل خطـــوة ســـتكون فـــي وقتهـــا وبحســـب 

الظروف“.
وأضاف صالـــح أن الجنوبيين يأملون في 
أن ”يســـهم الرئيس هادي في تقليص الجهود 
وتوفير الوقـــت بإقالة الحكومة واســـتبدالها 
بحكومة كفاءات قادرة على النهوض بواجبها 

في هذه المرحلة االستثنائية“.
وبمعـــزل عن هـــذا التصعيد بيـــن أطراف 
الشـــرعية اليمنية، أحرزت القـــوات المدعومة 
مـــن التحالف العربـــي تقدما الفتـــا في جبهة 
الساحل الغربي ووصولها إلى مشارف مدينة 
”حيس“، التي ســـيمثل تحريرهـــا ثاني أكبر 
تحد للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة 

بعد تحرير مدينة ”الخوخة“.
القـــوات  تواصـــل  تعـــز  محافظـــة  وفـــي 
المدعومـــة من التحالـــف تقدمها على مختلف 

الجبهات.
وفي تصريح لـ“العرب“، أشـــار الصحافي 
اليمنـــي توفيق الســـامعي إلـــى أن ”المعارك 
تزداد ضـــراوة وتتصاعد يوميـــا في أكثر من 
جبهـــة وخاصة الجبهة الغربيـــة، والتي يراد 
من خاللهـــا تأمين المداخـــل الغربية للمدينة 
امتدادا من ساحل المخا ومرورا بمعسكر خالد 
بـــن الوليـــد ومقبنة وجبل حبشـــي والضباب 
والربيعي ومدارات والسمن والصابون، وهذه 

جبهات مشتعلة منذ فترة طويلة“.
وأضاف الســـامعي أن القـــوات الحكومية 
تركـــز أيضا عـــن الجبهة الشـــمالية والجبهة 

الشرقية والتي أعلن السبت عن تحريرها.

توتر في عدن مع انتهاء مهلة المجلس الجنوبي 

● التحالف العربي يسعى لتهدئة الشارع ووقف التصعيد
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صصصصص١٥ ص٧جمال عبدالناصر: هل كان ضحاياه مرضى حين مدحوه صصه

الشائعات كانت تضايقني

} الريــاض - أطلقت الســـعودية ســـراح عدد 
جديد من األمراء ورجال األعمال الذين بادروا 
إلـــى تســـوية وضعياتهـــم في ســـياق حملة 
مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، وعلـــى رأس المجموعة 
الجديـــدة الملياردير األميـــر الوليد بن طالل، 
وكذلـــك وليـــد آل إبراهيـــم مالـــك شـــبكة (إم.

بي.سي) التلفزيونية.
وأكـــد مصـــدر حكومـــي ســـعودي رفيـــع 
المســـتوى السبت أن الملياردير األمير الوليد 
بن طالل توصل إلى ”تسوية“ مع السلطات في 
مقابـــل اإلفراج عنه، مـــن دون أن يحدد طبيعة 
هذه التسوية، كاشفا عن بقاء الوليد على رأس 
شركة ”المملكة القابضة“ التي يمتلكها ويدير 

مشاريعه العمالقة من خاللها.
وقالت أوســـاط خليجية مّطلعة إن خروج 
الدفعـــة الجديـــدة من المحتجزين تشـــير إلى 
قرب إغالق هذا الملف بعد التفاهمات المالية.

وفند الوليـــد بن طالل في لقـــاء مع وكالة 
رويترز قبيـــل الخروج من فندق ريتز كارلتون 
الشائعات التي تم تداولها حول تعذيبه ونقله 
إلى السجن، قائال ”كلها أكاذيب بصراحة. أنا 
هنـــا في هـــذا الفندق طول الوقت وكل شـــيء 
على ما يرام. أمارس الرياضة وأسبح وأمشي 
وأتبع نظامي الغذائي. كل شيء على ما يرام، 

كأنني في بيتي“.
وفـــي رد عن ســـؤال عن عالقـــة احتجازه 
بالسياسة، أم أنه فعال بهدف مكافحة الفساد، 
أكـــد أنه ”ليس لألمر أي عالقة بالسياســـة وال 
عالقـــة له باالقتصـــاد وال عالقة له بالفســـاد. 
لكنني لألسف في هذا المكان لتبرئة ساحتي. 

أود البقاء هنا إلى حين تبرئة ساحتي“.
وأكـــد أن ال نية له في مغادرة الســـعودية، 
قائـــال ”هذه بلـــدي، وهنـــا أســـرتي وأبنائي 
وأحفادي. هنا أمالكـــي. والئي ليس مطروحا 
على الطاولة… للملك ولولي العهد وللسعودية، 

إنه غير قابل للتفاوض“.
ووصف متابعون للشأن الخليجي الحوار 
بأنه حمـــل ردودا ذكية كان هدفها األساســـي 
التأكيـــد علـــى أن األمـــر ال أبعـــاد لـــه خاصة 
مـــن الجانـــب السياســـي، وأن والءه للعاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي 

العهـــد األميـــر محمد بن ســـلمان، وأن األمور 
تسير نحو التسوية في هدوء.

إطـــالق  تتالـــي  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
سراح المسؤولين الســـابقين، الذين ارتبطت 
أسماؤهم بملف الحرب على الفساد وظهورهم 
في مناســـبات عامة، ســـيكون أفضـــل رّد على 
حمالت خارجيـــة حاولت الربـــط بين الحملة 

ووجود حسابات سياسية.
وجاء إطالق ســـراح الوليـــد بن طالل بعد 
ســـاعات مـــن اإلفراج عـــن موقوفيـــن بارزين 
آخرين بينهم مالك مجموعة ”إم بي سي“ وليد 
آل إبراهيم وخالـــد التويجري رئيس الديوان 
الملكي السابق واألمير تركي بن ناصر رئيس 

هيئة األرصاد السابق.
ويأتـــي اإلعـــالن عن اإلفـــراج عـــن الوليد 
بن طالل الســـبت لتأكيـــد أن حملة االعتقاالت 
التـــي جرت فـــي الســـعودية كان الهدف منها 
اســـتعادة أمـــوال الدولة التي حصـــل عليها 
بعـــض المســـؤولين الســـابقين بطـــرق غير 
مشـــروعة، وليســـت لهـــا دواع سياســـية أو 

شخصية.
وكانـــت الســـلطات الســـعودية احتجزت 
العشرات من األمراء وكبار المسؤولين ورجال 
األعمـــال عندمـــا أطلق ولي العهد الســـعودي 
األمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في 

أوائل نوفمبر الماضي.
وقالت الســـلطات إنها تهدف إلى التوصل 
إلى تســـويات مالية مع معظم المشـــتبه بهم 
وتعتقـــد أنها يمكن أن تجمـــع نحو 100 مليار 
دوالر للحكومـــة بهذه الطريقـــة وهو ما يمثل 
مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد 

المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.
وتشـــير التســـويات التي جرت في اآلونة 
األخيرة إلـــى أن الحملة اقتربـــت من نهايتها 
األمـــر الذي يمثـــل ارتياحا للمســـتثمرين في 
الشـــركات التـــي يديرهـــا المشـــتبه بهم وقد 
شـــهدت أســـعار أســـهم بعض تلك الشركات 

انخفاضا.
وقبل أيام قال النائب العام الســـعودي إن 
الســـلطات ما زالت تحتجز 95 شخصا وإن 90 
موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم بينما دفع 

آخرون أمواال وعقارات في سياق التسوية.

السعودية تفرج عن أهم رجال 

األعمال واإلعالم

عراك إعالمي تركي إيراني بسبب عفرين: 

{برس تي في} شاشة األكاذيب السوداء!
} أنقــرة - تشـــعر الســـلطات التركية بأنها 
محاصـــرة مـــن كل ناحية بســـبب تدخلها في 
عفرين شـــمال ســـوريا، بما في ذلك من ناحية 
إيـــران بعد أن راهنت على أن طهران ســـتكون 
معها ألن العدو واحد، أي األكراد. لكن وسائل 
إعـــالم إيرانيـــة، مثل برس تي فـــي، زادت من 
نقدها للتدخل التركي في خطوة قرأتها أنقرة 

على أنها تعكس موقفا رسميا.
وبحســـب األتـــراك تواصل بـــرس تي في 
”نشـــر أخبـــار كاذبة لتشـــويه حقائـــق عملية 
غصـــن الزيتـــون“، التـــي تنفذهـــا تركيـــا مع 
المعارضة السورية ضد التنظيمات اإلرهابية 

بمنطقة عفرين شمالي سوريا.
وتقول وكالة األناضـــول التركية إن ”قناة 
برس تـــي فـــي الرســـمية اإليرانيـــة الناطقة 
باإلنكليزيـــة، تعمل على نشـــر دعاية ســـوداء 
تســـتهدف تركيا من خـــالل أخبار ومشـــاهد 

وصور ال تمت للواقع بصلة“.
الرســـمية  التصريحات  القنـــاة  وتتجاهل 
التركية حـــول العملية، وتقـــدم رواية مغايرة 
تذهب مباشـــرة إلى أصل المشـــكلة، وهي أن 
عملية غصن الزيتون تســـتهدف األكراد وليس 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة في عفريـــن كما تزعم 

أنقرة.
ونشـــرت القناة على حساباتها في وسائل 
التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، 15 
خبرا عـــن مقتل مدنيين فـــي عمليات الجيش 
التركـــي بمنطقـــة عفرين، وهـــي األخبار التي 
تزعج المســـؤولين األتراك الســـاعين لتقديم 

العمليـــة على أنها هجوم ضد إرهابيين وأنها 
ال تستهدف المدنيين.

وأشارت األناضول إلى أنه في الوقت الذي 
قال فيه بيـــان الجيش التركي عن العملية ”تم 
تحييـــد 260 عنصرا من تنظيمـــات بي كا كا/ 
ب ي د، وداعـــش“، فقد حّرفت القناة اإليرانية 
البيـــان ونقلتـــه علـــى النحو التالـــي ”حيدت 
القوات المســـلحة التركية فـــي عملياتها 260 

عنصرا من األكراد وداعش“.
وأضافت ”تواصل وســـائل إعالم إيرانية، 
بقصد أو من دونه،  اســـتخدام مصطلح ’أكراد 
عند اإلشارة إلى تنظيم ”بي كا كا/ ب  سوريا‘ 

ي د“ الذي تصنفه أنقرة كتنظيم إرهابي. 
وقـــال متابعون للشـــأن التركـــي إن ردود 
أنقرة على الحمالت اإليرانية جاءت ملتبســـة 
في محاولـــة لإليحاء بأن األمـــر محصور في 

دوائر إيرانية معينة وليس خيارا رسميا.
وأشاروا إلى أن االنزعاج التركي نابع مما 
تراه أنقرة خيانة إيرانية بعد أن وقف الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب النظام 
اإليرانـــي أثناء االحتجاجـــات والتي اعتبرها 

شأنا داخليا.
وفيمـــا بـــدت العملية فـــي انطالقها نزهة 
ســـريعة، فـــإن العســـكريين األتـــراك وجدوا 
الوضـــع علـــى األرض مخالفا تمامـــا للدعاية 

الرسمية التركية.
وقـــال ضابـــط تركي من القـــوات الخاصة 
”أعتقد أن هذه العملية لن تكون بســـهولة درع 
الفرات“. وكشـــف أن ”الخصوم يستعدون منذ 

أشـــهر وهم أكثر عدوانية من داعش“، مضيفا 
”أتوقع أن تستغرق وقتا أطول“.

ويعتقـــد مراقبـــون أن تركيـــا فشـــلت في 
أن تحصـــل علـــى أي دعـــم خارجـــي لتدخلها 
العســـكري شـــمال ســـوريا بســـبب مواقـــف 
أردوغان، وخطـــاب التعالي الـــذي يحاول أن 

يظهر من خالله أنه متماسك وقوي.
ويلفـــت هـــؤالء إلـــى أن الخطـــاب التركي  
العدائـــي تجـــاه الجميع يجعـــل التعاطف مع 
الوجـــود التركي في عفرين أمرا صعبا، وعلى 
العكس ســـيجد األكـــراد تفهما دوليا أوســـع 
لـــن يقف عنـــد حـــدود الواليـــات المتحدة بل 
سيتوسع ليشمل أوروبا وروسيا التي تحاول 

أن تمسك العصا من المنتصف.
ويرى هؤالء المراقبـــون أن الدعاية، التي 
يصفها اإلعالم الرســـمي التركي بالســـوداء، 
التركيـــة.  التواصـــل  مواقـــع  تمـــأل  صـــارت 
ويهاجـــم نشـــطاء أتـــراك سياســـة أردوغـــان 
فـــي حســـاباتهم  علـــى  هجماتـــه  وخاصـــة 

 فيسبوك وتويتر.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة 
اعتقلت عددا من النشـــطاء بتهمة ”نشر دعاية 
إرهابية“ على وسائل تواصل اجتماعي تتعلق 

بالعملية العسكرية.
وفتحت السلطات تحقيقا ضد 4 من نواب 
حزب الشـــعوب الديمقراطي بعد دعوتهم إلى 
التظاهـــر ضد الهجوم في ســـوريا. كما منعت 
الشـــرطة تنظيـــم مظاهـــرات احتجاجـــا على 

الهجوم، في دياربكر وإسطنبول.
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} أديــس أبابا - تناقـــش القمة األفريقية، التي 
تفتتـــح األحد فـــي أديس أبابا على مســـتوى 
رؤســـاء وحكومات الدول األعضـــاء باالتحاد 
األفريقـــي، النزاعات التي تجتـــاح القارة ومن 
بينها األزمة في كل من ليبيا وجنوب السودان، 

إلى جانب تباحث سبل مواجهة اإلرهاب.
وتتنـــاول اجتماعـــات تعقد علـــى هامش 
القمـــة األفريقيـــة العادية الثالثيـــن األوضاع 
في ليبيا، بحســـب بعثة األمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيا التي قالت إن رئيســـها غسان سالمة 

سيحضر هذه االجتماعات.
وأكدت البعثة على حســـاباتها على مواقع 
التواصل االجتماعي، أن سالمة يرافق األمين 
العام لألمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريس في 
زيارتـــه إلـــى أديس أبابـــا للمشـــاركة في قمة 

االتحاد األفريقي.
ويتباحث المســـؤوالن األمميان مع القادة 
األفارقـــة ورؤســـاء المنظمـــات اإلقليمية آلية 
مشـــتركة لمعالجة األزمة فـــي ليبيا والجهود 

الدولية إليجاد حلول لها.
واألزمات والنزاعات التي تواجهها القارة 
من بيـــن أولويـــات رئيس مفوضيـــة االتحاد 
األفريقي موســـى فقي في جدول األعمال، على 
غرار الفوضى فـــي ليبيا وأفريقيا الوســـطى 
والمجموعات الجهادية في البعض من أطراف 
الســـاحل والمشـــاكل في جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية والكاميرون.
ويتـــرأس الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي اجتمـــاع مجلـــس الســـلم واألمـــن 
ويناقـــش  الســـبت  يعقـــد  الـــذي  األفريقـــي، 
الشـــاملة لمكافحة التهديد  موضوع المقاربة 
العابـــر للحدود لإلرهاب في أفريقيا ودراســـة 
االستراتيجية األفريقية لمكافحة هذه الظاهرة. 
كما التقى األمين العام لألمم المتحدة، السبت 
فـــي أديـــس أبابا، رئيـــس مفوضيـــة االتحاد 
األفريقي موسى فكي ورئيس الوزراء اإلثيوبي 
هايلي ماريام ديســـالين وبحثوا األوضاع في 

دولة جنوب السودان. 
وأكـــد غوتيريس اســـتعداده لدعم أي قرار 
تتخـــذه الهيئـــة الحكومية لتنمية دول شـــرق 

أفريقيا ”إيغاد“.

وقال إننا سنعمل على دعم قرارات ”إيغاد“ 
في مجلس األمن الدولي بما يعزز عدم اإلفالت 
من محاســـبة كل من يعيق عملية الســـالم في 

جنوب السودان.
وقال غوتيريس إن الجهـــود المبذولة من 
قبل إيغاد ”يجب أن يتـــم دعمها، وأن نتحدث 
بصوت واحد بشـــأن جنوب السودان وإنهاء 

معاناة شعبه“.
وأضـــاف ”نحـــن بحاجـــة إلـــى مواصلة 
الضغـــوط على األطراف في جنوب الســـودان 
للتوصـــل إلـــى ســـالم وإنهـــاء الحـــرب غير 

المبررة“.
وشـــدد غوتيريـــس علـــى أن أي تباينات 
بيـــن دول جوار جنوب الســـودان حول عملية 
الســـالم، والمصالح الخاصة بهـــذه الدول لن 

يصب في تحقيق السالم.
وقالت وزيرة الدولة بالخارجية اإلثيوبية 
هيروت زمني، فـــي تصريحات صحافية عقب 
الجلســـة، إن االجتماع الثالثين، السبت، بمقر 

االتحاد األفريقي يعد الثالث من نوعه.
وأوضحـــت أن االجتمـــاع يأتي فـــي إطار 
التنسيق لدعم جهود ”إيغاد“ وتركز االجتماع 
على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد كل من 

ينتهك اتفاق السالم ووقف االعتداءات.
ولفتت زمنـــي إلى أن الجولـــة الثانية من 
عملية إحياء اتفاق الســـالم بجنوب السودان 

ستبدأ خالل األيام القادمة.
المســـلحة،  والمعارضة  الحكومة  ووقعت 
فـــي 21 ديســـمبر 2017، اتفاقا لوقـــف األعمال 

العدائيـــة وفتح ممرات آمنـــة إلغاثة المدنيين 
كجزء من مبادرة جديدة إلحياء اتفاقية السالم 

الموقعة في أغسطس 2015.
وتبادلت الحكومة والمعارضة المســـلحة، 
خالل األســـبوعين الماضيين، اتهامات بخرق 
االتفـــاق في مناطق غرب بحـــر الغزال ووالية 
الوحدة (شمال غرب) ومنطقة السو بوالية نهر 
ياي (جنوب غرب) ومناطق بإقليم أعالي النيل 

(شمال شرق).
وتعانـــي دولـــة جنـــوب الســـودان، التي 
انفصلت عن الســـودان باســـتفتاء شعبي عام 
2011، منـــذ 2013 حربـــا أهليـــة بيـــن القوات 
الحكوميـــة وقـــوات المعارضة تتخـــذ أبعادا 

قبلية.
المغـــرب عضوا  انتخـــاب  والجمعـــة، تم 
لالتحـــاد  التابـــع  واألمـــن  الســـلم  بمجلـــس 
األفريقـــي، إذ حصـــل علـــى 39 صوتـــا مؤيدا 

النضمامه إلى هذه المؤسسة.
وجـــاء انتخاب المغرب بعد عام من عودته 
إلـــى المنظمـــة األفريقية إثر غيـــاب منذ 1984 
احتجاجـــا على انضمام جبهة البوليســـاريو 

االنفصالية.
ومن المتوقع أن تصـــادق جمعية االتحاد 
األفريقـــي، االثنيـــن، علـــى انضمـــام المغرب 

رسميا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطة قبل التصويت، إن ترشح بالده يندرج 
في إطار عـــودة المغرب إلى االتحاد األفريقي.
وأضـــاف ”مـــن الطبيعـــي أن ينضـــم المغرب 

إلى مختلف هيئـــات المنظمة، وخصوصا أن 
مســـاهمته مهمة ومعروفـــة ومعترف بها على 

صعيد حفظ السالم وخصوصا في أفريقيا“.
وتم انتخاب 10 أعضـــاء جدد من مجموع 

15 عضوا، لمدة سنتين، بعد انتهاء واليتهم.
ويعمـــل المغرب على الحفاظ على الســـلم 
واألمـــن داخـــل القارة األفريقيـــة وفي عدد من 
المناطـــق في العالم من خالل مشـــاركة قواته 
في إطـــار القوات األممية لحفظ الســـلم، وهو 
مـــا أهله الكتســـاب أصـــوات أفريقيـــة مؤيدة 
للحصول على العضوية في الهياكل التنفيذية 

لالتحاد األفريقي.
وســـتتطرق القمة األفريقية الحالية أيضا 
إلى ملف الهجرة غير الشـــرعية، حيث سيقدم 
المغرب خطـــة بالخصوص في إطـــار المهمة 
الموكولـــة للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس خالل القمة األخيـــرة التي انعقدت 

بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وقالـــت أميـــرة فاضـــل مفوض الشـــؤون 
االجتماعيـــة باالتحـــاد األفريقي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي الجمعـــة، إن قضيـــة الهجـــرة غير 
الشرعية في القارة السمراء تمثل تحديا كبيرا 

لالتحاد األفريقي.
 واعتبرت أن أوضاع المهاجرين في ليبيا 
تقف عائقا أمام الجهود المبذولة لمعالجة تلك 

الظاهرة بالقارة.
وجـــاءت تصريحـــات فاضل علـــى هامش 
اجتماعات المجلس الوزاري لالتحاد األفريقي 

بأديس أبابا، والتي تسبق القمة األفريقية.

القمة األفريقية تناقش حلوال لألزمة الليبية ومحاربة اإلرهاب
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قضايا مشتركة

ــــــة من بين  ــــــت القمــــــة األفريقية الحالي جعل
أولوياتهــــــا النزاعات التي تشــــــهدها بلدان 
عديدة في القارة، على غرار ليبيا وأفريقيا 
الوســــــطى وجنوب الســــــودان، إلى جانب 
مناقشــــــة اســــــتراتيجية للتصــــــدي لخطر 
المجموعات الجهادية وتبعات الهجرة غير 

الشرعية.

النزاعات في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى والهجرة على جدول األعمال

بدء العمل بقرار رفع أسعار الخبز في األردن
} عمان - عرفت أســـعار الخبز المدّعم بكافة 
أصنافـــه فـــي األردن زيادة بعـــد أن دخل قرار 
حكومي في هذا الشأن حيز التنفيذ، بداية من 
الســـبت. وجاء قرار رفع الدعـــم عن الخبز من 
بين إجـــراءات أخرى اتخذهـــا األردن لتجاوز 
صعوباته االقتصادية ومجابهة ارتفاع الدين 

العام.
وأعلـــن وزيـــر الصناعـــة األردنـــي يعرب 
القضـــاة عن بـــدء العمل الســـبت بقـــرار رفع 
أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات 
متفاوتـــة تصل إلـــى 100 بالمئة، وفق تصريح 

نقلته وكالة األنباء األردنية.
وكانـــت الحكومـــة األردنية قـــررت في 16 
يناير الحالي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض 
ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد 
بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 

مليار دوالر.
وقالـــت وكالة األنبـــاء األردنيـــة إن ”وزير 
الصناعة والتجـــارة والتموين يعرب القضاة 
قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها 
ســـابقا لمـــادة الخبز التي ســـيبدأ العمل بها 
اعتبـــارا من صباح الســـبت 27 يناير الجاري 

وحتى 31 ديسمبر 2018“.
واألســـعار الجديدة التي حددتها الوزارة 
أصبحـــت علـــى النحـــو التالي: كيلـــو الخبز 
العربي الكبير بـ32 قرشـــا (45 سنتا أميركيا)، 
بـــدال من 16 قرشـــا، أي بزيادة تصـــل إلى 100 
بالمئـــة. وكيلـــو الخبز العربـــي الصغير بـ40 
قرشا (56.4 ســـنتا أميركيا)، بدال من 24 قرشا 

بزيادة قدرها 67 بالمئة.
كمـــا حـــددت الحكومة ســـعر كيلـــو خبز 
”الطابون“ عند 35 قرشـــا (49.4 ســـنتا) بدال من 

18 قرشا أي بزيادة قدرها 90 بالمئة.

الثالثـــاء  بـــدأت  الماليـــة  وزارة  وكانـــت 
للمواطنين  الماضـــي بـ“صرف دعـــم نقـــدي“ 
ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع 
األســـعار وبواقع 27 دينارا (38 دوالرا) سنويا 

لكل فرد من أفراد األسرة.
وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار 
(حوالـــي 276 مليون دوالر) فـــي موازنة 2018، 
تحـــت بند شـــبكة األمـــان االجتماعي/إيصال 
الدعـــم إلـــى مســـتحقيه، بدال من دعـــم الخبز 
وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية 

المصنعة.

وقال نقيب أصحــــاب المخابز التي تضم 
حوالــــي 1700 مخبــــزة عبداإللــــه الحموي إن 
”الخبــــز في األردن ال يزال يباع (بأســــعار) أقل 
من دول الجوار على الرغم من إزالة الدعم عنه 

بنسبة 100 بالمئة“.
وأضاف أن ”الالجئيــــن والمقيمين الذين 
يشــــكلون 40 بالمئــــة من ســــكان األردن كانوا 
يشــــاركون األردنييــــن قيمة الدعــــم الحكومي 
للخبــــز“. وبحســــب آخر تعداد ســــكاني يبلغ 
عدد سكان األردن 9.5 مليون بينهم 6.6 مليون 
أردني. وأكــــد الحموي أن ”الزيــــادة لن تطال 

الحلويــــات والكعــــك والتوســــت كونها تنتج 
مــــن الطحين الحر غير المدعوم“. وأوضح أن 
”األردنيين يســــتهلكون يوميا ما معدله ثمانية 
مليون رغيــــف خبز وفي المنخفضات الجوية 

يرتفع االستهالك إلى 16 مليون رغيف“.
وتأثــــر اقتصــــاد المملكــــة بشــــدة جــــراء 
النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين 

العام من 35 مليار دوالر.
ويســــتورد األردن الــــذي يعاني من شــــح 
في المياه والمــــوارد الطبيعية، 98 بالمئة من 

احتياجاته من الطاقة.
ويعتمد اقتصــــاد المملكة إلى حد ما على 
المساعدات وخصوصا من الواليات المتحدة.

وقــــرار إنهــــاء دعم خبــــز الكمــــاج وزيادة 
أســــعاره بنســــبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة 
هــــي أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين 

لتخفيف الضغوط على ميزانية البالد.
وهــــذه الخطــــوة هــــي أول زيــــادة كبيرة 
ألسعار الخبز منذ عام 1996. وكان تحرك لرفع 
األســــعار في ذلك الوقت قد أثــــار اضطرابات 
مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في 
ذلك المســــار من أجل التقيد بشروط صندوق 
النقــــد الدولــــي لتقديــــم تســــهيالت ائتمانية 

جديدة.
ويأتي القرار بعد عشــــرة أيــــام من إعالن 
مجلــــس الــــوزراء األردنــــي عــــن حزمــــة مــــن 
اإلصالحــــات تشــــمل زيــــادات فــــي الضرائب 
أوصى بها صندوق النقد، يقول إنها أساسية 
لخفض تدريجي ضروري لدين عام قياسي من 
أجل إعادة االقتصــــاد الذي تضرر من الحرب 

في المنطقة إلى النمو.
ورغــــم أن رفع الدعم عن الخبــــز لم يطلبه 
صندوق النقــــد هذه المــــرة، إال أن الصندوق 

دأب علــــى القول إن قــــدرة األردن على الحفاظ 
علــــى نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشــــكل 
متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال 

أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء هانــــي الملقي إن 
تأجيــــل تنفيــــذ اإلصالحات المطلوبة بشــــدة 
لتوليــــد إيــــرادات إضافيــــة ســــيزيد حاجات 
التمويــــل المرتفعة بالفعــــل، ويهدد باإلضرار 

بمالية الدولة.

وأثارت قرارات فرض ضرائب جديدة على 
العديد من الســــلع إلى جانب رفــــع الدعم عن 
البعض من المواد ومن بينها الخبز، مخاوف 
أوســــاط مختلفة ترى أن هــــذه اإلجراءات قد 

تتسبب في انفجار شعبي في األردن.
ويبدو أن الســـلطة مدركة لمـــدى صعوبة 
القـــرارات التي اتخذتها وما يمكن أن تســـفر 
عنه من نتائج، إذ سبق اإلعالن عن اإلجراءات 
الموجعـــة خطـــوات تمهيدية قـــام بها كل من 
العاهـــل األردني الملك عبداللـــه الثاني وولي 
العهـــد األميـــر حســـن بـــن عبدالله وشـــملت 
زيارات تفقديـــة للقوات المســـلحة واألجهزة 
األمنية للتأكد من مدى اســـتعدادها لمواجهة 

اضطرابات يمكن أن تنجم عن القرار.

أنطونيو غوتيريس وغسان 

سالمة يعقدان اجتماعات مع 

القادة األفارقة ورؤساء املنظمات 

اإلقليمية لبحث الجهود الدولية 

إليجاد حلول للوضع في ليبيا

قرار إنهاء دعم خبز الكماج وزيادة 

أسعاره بنسبة تتراوح بني 60 

و100 باملئة أول خطوة من نوعها 

في أكثر من عقدين لتخفيف 

الضغط على امليزانية العامة

وزير مغربي: بلدنا ليس 

معبرا لالتجار بالبشر

} الــدار البيضاء - قال وزير حقوق اإلنســـان 
المغربـــي، مصطفى الرميد، إن بالده ليســـت 
معبرا للجريمـــة العابرة للقـــارات أو االتجار 

بالبشر.
وأشار الرميد إلى أن بالده فتحت أبوابها 

للمهاجرين وتعمل على احترام حقوقهم.
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات خـــالل ندوة 
ناقشـــت مســـألة ”احترام حقوق اإلنسان في 
ســـياق مكافحـــة جريمة االتجار في البشـــر“، 
نظمتهـــا وزارة حقـــوق اإلنســـان المغربيـــة 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة ”اتحـــاد القاضيات 
(غير حكومية) في الدار البيضاء  المغربيات“ 

جنوب العاصمة الرباط.
ولفت الرميد إلى أنه ال توجد دراســـات أو 
أرقام تؤكد أن المغـــرب (يعّد) معبرا للجريمة 

العابرة للقارات أو االتجار بالبشر.
واســـتدرك قائال ”لكن المغـــرب ليس آمنا 
من االتجار بالبشر، الذي أصبح ظاهرة دولية 
تستهدف الفئات الهشة من المجتمع خصوصا 

الفقيرة، مثل األطفال والنساء والمهاجرين“.
وأشـــار إلـــى أن المملكة فتحـــت أبوابها 
للمهاجرين وعليهـــا أن تحمي حقوقهم. ولفت 
إلـــى أن الرباط اعتمدت اســـتراتيجية وطنية 
للهجـــرة واللجوء فـــي 2015، تضمـــن حقوق 

المهاجرين.
كما ذكـــر الوزير المغربـــي أن بالده تبنت 
اســـتراتيجية وطنية لمكافحـــة الجرائم التي 
تتعلق باالتجار بالبشـــر، عبر مصادقتها على 
اتفاقيات األمم المتحـــدة الخاصة بهذا النوع 

من الجرائم.
وأوضح أن الرباط ســـنت قانونا في 2016 

لمكافحة االتجار بالبشر وحماية ضحاياه.
وفي ديســـمبر 2017، قـــال الوزير المغربي 
المنتـــدب في الداخليـــة نورالدين بوطيب، إن 
بـــالده تمكنت مـــن تفكيك أكثر من 100 شـــبكة 
إجراميـــة تنشـــط فـــي مجـــال تهريب البشـــر 
وأحبطت أكثر من 55 ألف محاولة للهجرة غير 

الشرعية خالل نفس العام.
وأطلـــق المغـــرب، في ديســـمبر الماضي، 
المرحلة الثانية من تســـوية الوضع القانوني 
للمهاجرين غير الشرعيين بعدما قام بتسوية 
وضعيـــات 23 ألف مهاجر في 2014 أغلبهم من 
دول أفريقيـــا جنـــوب الصحراء وســـوريا في 

المرحلة األولى.
وســـعى المهاجرون لتســـوية وضعياتهم 
دورات  تلقيهـــم  إلـــى  باإلضافـــة  القانونيـــة، 
تدريبيـــة تســـمح لهـــم باالنخراط في ســـوق 
العمل، بهـــدف تأمين حياة كريمـــة بعيدا عن 
مغامرة المـــوت خالل محاولـــة الوصول إلى 

أوروبا.
ويـــرى متابعون لشـــؤون المهاجرين غير 
الشـــرعيين أن لمســـألة التســـوية العديد من 
النقاط اإليجابية. ومن بين الحقوق التي يمكن 
أن يتمتع بها المهاجـــر الموجود في المغرب 
أنه بمجرد تسوية وضعيته القانونية يحصل 

على بطاقة إقامة قابلة للتجديد كل سنة.
عديـــدة لتأمين التعليم  وتتدخل جمعيات 
ألبنـــاء المهاجرين وتســـاعدهم على االلتحاق 
بأقســـام الدراسة في المؤسســـات التعليمية 
العموميـــة إلـــى جانـــب األطفـــال المغاربـــة. 
كما توجـــد جمعيـــات أخرى تســـعى لتكوين 
المهاجريـــن في مجاالت عديـــدة إلدماجهم في 

سوق الشغل.

السعر يقفز إلى الضعف



} عفرين (سوريا) - تتجاهل تركيا االنتقادات 
الدولية لها بسبب تدخلها العسكري في عفرين 
شـــمالي ســـوريا، فبينما تدخل عملية ”غصن 
التركية أســـبوعها الثانـــي تتوعد  الزيتـــون“ 
أنقرة بتوسيع تدخلها العسكري ليشمل منبج 

وإدلب معتمدة سياسة الهروب إلى األمام.
وتســـعى تركيـــا إلى إنـــكار أنهـــا تواجه 
صعوبـــات لفـــرض ســـيطرتها علـــى عفريـــن 
وتحقيق فوز ضـــد األكراد، من خـــالل اإليهام 
بقدرتها على توســـيع عمليتها العسكرية التي 
تقول إنها تستهدف العناصر اإلرهابية ولكنها 

في حقيقة األمر تنفذ قصفها ضد األكراد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
السبت، إن قواته ستتوجه نحو محافظة إدلب 
السورية. وإدلب الواقعة على الحدود التركية 
هي المحافظة الوحيدة الواقعة تحت ســـيطرة 
القـــوات الســـورية المعارضـــة، بمـــن في ذلك 
المســـلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين 
يســـيطرون على مساحات كبيرة من األراضي. 
وتحقق القوات الحكومية الســـورية تقدما في 

جنوب إدلب.
وأطلـــق الجيـــش التركـــي عمليـــة ”غصن 
مع الجيش السوري الحر المعارض  الزيتون“ 

ضد مدينة عفرين.
وأعلـــن أردوغان، في وقت ســـابق، أنه بعد 
عفرين يرغب في مهاجمة منبج الواقعة شرقي 
سوريا والتي استعادتها القوات بقيادة األكراد 
من تنظيـــم داعش فـــي العـــام 2016. وتحظى 
القـــوات الكردية في منبج بدعـــم من الواليات 
المتحـــدة التـــي يتمركز عدد مـــن جنودها في 

المدينة.
وحثـــت تركيا، الســـبت، الواليات المتحدة 
علـــى ســـحب قواتها مـــن مدينة منبـــج. ودعا 
وزيـــر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 

واشنطن ”إلى سحب قواتها فورا من منبج“.

وينتشـــر المئـــات من الجنـــود األميركيين 
في منبج، التي تســـيطر عليها وحدات حماية 
الشعب التي تعتبرها أنقرة امتدادا في سوريا 
لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا 

مسلحا في تركيا منذ 1984.
وتعـــرف العالقـــات بين أنقرة وواشـــنطن 
توترا بسبب التدخل التركي في عفرين. ودعت 
الواليات المتحـــدة األتراك إلى ”ضبط النفس� 
سواء في تحركات الجيش التركي على األرض، 

أو في خطابهم حيال واشنطن.
واســـتؤنفت المعارك بيـــن القوات التركية 
ووحدات حماية الشعب في شمال غرب منطقة 

عفرين، السبت.
وقـــال أردوغـــان، في خطاب ألقاه الســـبت 
في إسطنبول، ”أيا كان اسم التنظيم اإلرهابي 
الذي تواجهه تركيا، سواء كان داعش أو حزب 
العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب 

الكردية، فإن قواتنا ستسحقهم جميعا“.
فيما صـــرح رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلديريم ”سنواصل عمليتنا هناك (في عفرين) 
إلى أن يتم القضاء على رأس اإلرهاب“، مضيفا 

”ال يهم ما سيقوله هذا الطرف أو ذاك“.
ويثير التصعيد التركي مخاوف من اندالع 

مواجهة مباشرة مع القوات األميركية.
لمكافحـــة  الدولـــي  التحالـــف  وإعـــالن 
الجهاديين الذي تقوده واشـــنطن عن إنشـــاء 
”قوة حدودية“، تشـــمل خصوصـــا عناصر من 
وحدات حماية الشـــعب الكردية المنتشرة على 
الحدود، هو السبب الكامن وراء التسريع ببدء 

تركيا تدخلها في منطقة عفرين.
وأعربـــت دول غربيـــة عديـــدة، مـــن بينها 
ألمانيا وفرنســـا إلى جانب االتحاد األوروبي، 
عـــن قلقهـــا إزاء التدخـــل التركي الـــذي يزيد 
الوضع الســـوري تعقيدا. وأوقعت الحرب في 
سوريا منذ اندالعها في 2011 أكثر من 340 ألف 

قتيل وتسببت بتشريد الماليين.
واالعتراض على التدخل التركي في سوريا 
يبـــدو أنه ال يأتـــي من الخارج فقـــط، إذ تنتقد 
قوى تركية سياســـة بالدها مما يزيد من عزلة 

أنقرة.
ويتصاعد ضغـــط الســـلطات التركية بعد 
تصريحات علنية من نقابة األطباء تنتقد خيار 

الحرب الذي تعتمده أنقرة.
وقال نائب رئيس الوزراء بكير بوزداج في 
تغريدة على موقع تويتر، إنه ”يتعين استبدال 
أطباء االتحاد الطبـــي التركي بآخرين يحبون 
شـــعبهم وبلدهم“. ويأتي هـــذا التصريح بعد 

يوم مـــن إدانة أردوغان لالتحـــاد الطبي الذي 
وصف أعضاءه بأنهـــم ”محبون لإلرهابيين“.
وكان االتحاد الطبي قد أصدر بيانا، الخميس، 
عـــارض فيه بشـــكل صريح الحـــرب ودعا إلى 
السالم. وتظاهر أكراد من كافة أنحاء ألمانيا، 
الســـبت، احتجاجا على العمليات العســـكرية 

التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.
ونزل المئات من األكراد إلى شوارع مدينة 
هامبـــورغ الجمعـــة لالحتجاج علـــى العملية 

العســـكرية التركية ضد ميليشـــيات كردية في 
شمالي سوريا.

وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
بـــأن المواجهات، منـــذ بدء التدخـــل التركي، 
أوقعت أكثر من 110 قتلى في صفوف المقاتلين 
الســـوريين الموالين لتركيا وصفوف وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكردية إضافة إلـــى مقتل 38 
مدنيـــا غالبيتهـــم في قصف تركي. وبحســـب 
أنقـــرة التي تنفي قصـــف المدنيين، فإن ثالثة 

جنود أتراك قتلوا وأصيـــب 30 مدنيا منذ بدء 
الهجوم. وعلى األراضي التركية ســـقطت عدة 
صواريخ أطلقت من ســـوريا على مدن حدودية 
وخصوصـــا كيليـــس والريحانيـــة، مما أوقع 

أربعة قتلى منذ بدء الهجوم.
وجمـــدت الحكومـــة األلمانيـــة، الخميس، 
خطـــط تحديـــث دبابات في القوات المســـلحة 
التركية كرد فعل على العملية العســـكرية التي 

تقوم بها تركيا في منطقة عفرين بسوريا.
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سياسة

تركيا تعتمد سياسة الهروب إلى األمام بتوسيع عملياتها شمال سوريا
أنقرة تتوعد بدخول منبج وإدلب وتراوح مكانها في عفرين

مع دخول العملية العســــــكرية التركية في منطقة عفرين شــــــمال شــــــرقي سوريا أسبوعها 
ــــــى األمام إلظهارها في صورة املســــــيطر على  ــــــي، تواصل أنقرة سياســــــة الهروب إل الثان
األوضاع من خالل التصريحات التركية بإمكانية توســــــيع تدخلها العســــــكري في كل من 
إدلب ومنبج. وتتصاعد االنتقادات الدولية املوجهة لتركيا بســــــبب تدخلها في عفرين، والتي 

تقابلها أنقرة بالتجاهل مما يزيد من عزلتها.
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جدل في مصر حول من يقف وراء االعتداء على هشام جنينة

} القاهــرة - أثـــار الحـــادث الـــذي تعـــرض 
لـــه المستشـــار هشـــام جنينة رئيـــس الجهاز 
المركزي للمحاســـبات السابق، السبت وأسفر 
عن إصابته بكدمات بالوجه وكســـر في ساقه، 
جدال في الشـــارع المصري بعد أن قالت أسرته 

إنه تعرض لمحاولة قتل.
لكن وزارة الداخلية المصرية أشـــارت إلى 
أنه أصيب نتيجة حادث ”تصادم مروري تطور 

إلى مشاجرة“.
وكان جنينـــة فـــي طريقـــه إلـــى المحكمة 
لحضـــور جلســـة الطعن على قـــرار إعفائه من 
منصبـــه، والـــذي اتخـــذه الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي العـــام 2016 علـــى 
خلفية إعالنه عن أرقام غير حقيقية، من وجهة 
نظـــر الحكومة، عـــن حجم الفســـاد في مصر. 
وقررت المحكمة اإلداريـــة التي تنظر القضية، 

الســـبت، تأجيـــل الطعن إلى جلســـة 10 مارس 
المقبل. ومعروف أن جنينة، الذي جاء رئيســـا 
للجهـــاز الحكومي الرقابي علـــى أموال الدولة 
والشـــخصيات العامة في عهد الرئيس األسبق 
محمد مرســـي، ظل معارضا شـــديدا للسيسي 
والحكومـــة المصرية، وهو األمر الذي تســـبب 
فـــي تعديل قانون الهيئات الحكومية واإلطاحة 

به من منصبه.
وما زاد األمور ســـخونة أن الفريق ســـامي 
عنـــان اختـــار جنينـــة نائبـــا له خـــالل حملته 
االنتخابيـــة التـــي انطلقت األســـبوع الماضي 
قبل أن تتوقف، بعـــد احتجازه وإعالن القوات 
المســـلحة أنه مازال في الخدمة العسكرية وال 

يجوز له خوض سباق االنتخابات الرئاسية.
وجاء الحادث في توقيت تشـــهد فيه مصر 
جدال واســـعا بشـــأن جدية الحكومة المصرية 
فـــي إقامة انتخابات تنافســـية قويـــة، تحديدا 
بعـــد أن اعتزم حـــزب الوفد المؤيد للسيســـي 
ترشيح رئيســـه الســـيد البدوي أمامه في تلك 

االنتخابـــات. وفـــي نفس الوقـــت تراجع ثالثة 
من المرشـــحين عن خـــوض الســـباق، كما تم 
إلقـــاء القبض على الفريق ســـامي عنان. وكان 
الفريق أحمد شـــفيق أول من أعلن تراجعه عن 
خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما تكرر مع كل 
من محمد عصمت أنور الســـادات نجل شـــقيق 
الراحل أنور الســـادات. وبعد ذلـــك أعلن خالد 
علي الناشط السياسي مؤخرا انسحابه أيضا، 

مرجعا ذلك إلى عدم توافر ضمانات نزاهتها.
وتتعـــرض الحكومـــة المصريـــة لوابل من 
االتهامـــات تتعلـــق بالتشـــكيك فـــي جديتها، 
ومحاولة إقصاء المعارضـــة في مصر وتكبيل 

حرية الرأي وتوجيه الرأي العام.
ويـــرى متابعـــون أن االعتداء علـــى جنينة 
شـــأن سياسي بامتياز هدفه ترهيب المعارضة 
وتجميد أي محاولة لتشـــويه أو نقد الحكومة، 
من خالل اتباع األســـلوب الـــذي تصعب إدانة 

الحكومة بارتكابه.
توظيف  معارضـــة  شـــخصيات  وحاولـــت 
الحادث سياســـيا في المزيد من التشـــكيك في 
جدية إجـــراء انتخابات الرئاســـة. وقال حازم 
حســـني، المتحدث باســـم عنان، إن ســـيارتين 
أوقفتا جنينة فـــور مغادرته منزله في ضاحية 
التجمـــع الخامس في شـــمال شـــرق القاهرة، 

وهاجمه خمسة رجال بالسكاكين والعصي.
فيما قالت زوجته وفاء قديح، في تصريحات 
صحافية، إن جنينة ”تعرض لمحاولة اغتيال“.
وقال علي طه، محامي المستشـــار هشـــام 
جنينـــة، في بيان نشـــره علـــى صفحته بموقع 
التواصـــل االجتماعـــي فيســـبوك، إن موكلـــه 
تعرض العتداء باألســـلحة البيضاء متهما من 
اســـتخدموا أسلحة بيضاء  سماهم ”بلطجية“ 
بالتســـبب في الحـــادث. ولفت إلـــى أن جنينة 
تعرض لكسر في إحدى قدميه وكدمات وجروح 

قطعية بالوجه.
وفي المقابل فـــإن مصادر بوزارة الداخلية 
المصرية قالت إن ”جنينـــة لم يتعرض لحادث 
جنائي مقصـــود“، والواقعة تتمثـــل في وقوع 
حـــادث تصادم بين ســـيارته التـــي يقودها و3 

أشـــخاص أثنـــاء توقفهم بالطريـــق. وأضافت 
المصـــادر أن الحادث تســـبب فـــي إصابة أحد 
األشـــخاص الثالثة مما نتج عنه حدوث مشادة 
كالميـــة بينهـــم وبيـــن جنينـــة، تطـــورت إلى 
مشاجرة تعدوا خاللها على بعضهم بالضرب.

وحـــرر الطرفان محاضر رســـمية بالواقعة 
فـــي أحـــد أقســـام الشـــرطة الواقعـــة بمنطقة 
التجمع الخامس. واتهم الطرف الثاني جنينة 
باستدعاء عدد من األشخاص واالعتداء عليهم 
بالضرب، وأثبتوا بمحضر الشـــرطة تعرضهم 
لإلصابات نتيجة االعتداء عليهم من أشخاص 
تابعين لهشـــام جنينة فروا هاربين مع وصول 

الشرطة إلى موقع المشاجرة.
وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير 
الداخلية األسبق لـ“العرب“، إن إلقاء االتهامات 
على وزارة الداخلية يهدف إلى إعطاء شـــرعية 
سياسية الرتكاب أعمال عنف خالل االنتخابات 
الرئاســـية المقبلة. وتابـــع أن جماعة اإلخوان 
درجـــت على ذلك في مناســـبات عـــدة من قبل، 
مضيفا أن استغالل الحادث وتوظيفه سياسيا 
يتماشـــى مع االنتقادات الدولية التي تتعرض 
لها مصـــر مؤخرا بشـــأن انتخابات الرئاســـة 
”وهي تستهدف إحراج الدولة المصرية“، الفتا 
إلى أن حجم األضرار في الســـيارتين والشهود 
العيـــان على الواقعة من شـــأنهما أن يحســـما 
مســـألة كونه حادثا سياســـيا أو حادث ســـير 

طبيعيا يتكرر يوميا العشرات من المرات.
ويعـــد المستشـــار هشـــام جنينـــة إحدى 
الشـــخصيات التـــي أثيـــر حولها لغط بشـــأن 
انضمامـــه إلى جماعة اإلخـــوان، وهو ما نفاه 

جنينة كثيرا.

الفريق سامي عنان اختار هشام 
جنينة نائبا له خالل حملته 

االنتخابية التي انطلقت األسبوع 
املاضي قبل أن تتوقف

املعارك بني القوات التركية 
ووحدات حماية الشعب في شمال 

غرب منطقة عفرين استؤنفت 
السبت، ويزيد التصعيد التركي 

من إثارة املخاوف من اندالع 
مواجهة مباشرة مع القوات 

األميركية

أحمد جمال

شخصية تثير اللغط

مؤتمر سوتشي سيدعو لتقرير مستقبل سوريا في تصويت شعبي
} موســكو - ذكرت وكالة اإلعالم الروســـية 
الســـبت أن المؤتمر الذي سيعقد في منتجع 
سوتشي الروسي على البحر األسود سيدعو 
الشـــعب الســـوري إلـــى تقرير مســـتقبله في 

تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية.
ومن المقرر عقد المؤتمر الذي تتوسط فيه 
موسكو بهدف محاولة إنهاء الحرب السورية 
هذا األســـبوع. وتم تأجيل عقـــد المؤتمر في 
نوفمبـــر بســـبب خالفـــات بين المشـــاركين 
المحتملين فيه تضمنت خالفا حول مشـــاركة 

األكراد، وهي نقطة شائكة بالنسبة لتركيا.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن مسودة 
بيان المؤتمـــر قولها إنها ســـتدعو إلى بقاء 
ســـوريا دولة موحدة وإجـــراء تصويت على 

مستقبل البالد.
ونقلت الوكالة عـــن الوثيقة قولها ”يحدد 
الشعب السوري مستقبل بالده ديمقراطيا من 

خالل التصويت“.
ولم تحقق تســـع جـــوالت مـــن محادثات 
الســـالم برعاية األمـــم المتحـــدة تقدما يذكر 

إلنهاء الحـــرب األهلية التي قتـــل فيها مئات 
اآلالف فيمـــا اضطر نحو 11 مليون شـــخص 

إلى النزوح من منازلهم.
وتعرضت خطط عقد المؤتمر في سوتشي 
النتكاســـة الجمعة عندما أعلنـــت المعارضة 

السورية أنها لن تحضر.
وقـــال المتحـــدث باســـم األمـــم المتحدة 
ســـتيفان دوجاريـــك فـــي بيـــان إن مبعـــوث 
المنظمة الدولية الخاص لسوريا ستيفان دي 

ميستورا سيحضر المؤتمر.
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} تونــس – ليـــس من الســـهل أن تنطلق في 
تونس بعد اندالع ثورة يناير عام 2011 التي 
طالبت بســـقوط نظام زين العابدين بن علي  
مبادرة سياســـية تحمل روحا دســـتورية لم 
تعد محل ترحيب شـــعبي. لكن كمال مرجان 
أحـــد أبـــرز وزراء نظام بن علـــي أصر على 
أن يواصل مســـيرته السياســـية بتأســـيس 
حزب المبادرة الذي أطلقـــه في أبريل 2011، 
وكان أول دســـتوري يتجرأ ويقدم على هذه 

الخطوة.
وتحـــت رايـــة حـــزب المبـــادرة، خاض 
كمال مرجـــان انتخابات المجلـــس الوطني 
التأسيســـي وفـــاز بأربعـــة مقاعـــد ليصبح 
حزبـــه أكثر األحزاب الدســـتورية تمثيال في 
المجلس. وفي رصيـــد مرجان خبرة طويلة، 
فقبـــل أن يتولى منصب وزارة الخارجية في 
عهـــد بن علي تولى منصب وزارة الدفاع عام 
2005. كما عمل مرجان على مدى ثالثين عاما 

في المجال اإلنساني واألممي.
ففي عام 1977 دخـــل كمال مرجان الهيئة 
األممية العليـــا لالجئين، حيـــث تحمل عدة 
مســـؤوليات عليا، ســـواء في مقرها بجنيف 
أو ميدانيـــا بجيبوتـــي ومصـــر، وبعد غزو 
الكويت في أغســـطس 1990 عّينه النرويجي 
ثورفالد ســـتولتنبرغ على الفور ممثال لألمم 
المتحدة لشـــؤون الالجئين في جنوب غرب 
آسيا وشمال أفريقيا والشرق األوسط، وفي 
يوليو عام 1994، وفي خضم األزمة في منطقة 
البحيرات الكبرى مـــع اإلبادة الجماعية في 

رواندا، تم نقله إلى أفريقيا.
وســـّمي مرجان عام 1960 سفيرا لتونس 
وممثـــال دائمـــا لـــدى مكتب األمـــم المتحدة 
وشـــغل  بجنيـــف  المختصـــة  والمنظمـــات 
بالتـــوازي منصـــب رئيـــس هيئـــة تســـوية 
المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية 
ثّم عّين في عام 1998 رئيســـا للجنة الشؤون 
اإلداريـــة والماليـــة لنفـــس هـــذه المنظمة. 
وبعد ذلك ســـمي ممثال خاصا لألمين العام 
لألمـــم المتحـــدة فـــي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية، ثم أصبح عام 2001 المســـؤول 

الثاني في الهيئة العليا لالجئين.
واليوم، يشارك حزب المبادرة في حكومة 
الوحـــدة الوطنية، وهو مـــن الممضين على 
وثيقة قرطاج التي أسســـت لحكومة يوسف 
الشـــاهد صيف العـــام 2016. ويقدم كمال في 
تقييمه للمشـــهد السياسي  حواره ”العرب“ 
في تونس بعد ســـبع ســـنوات مـــن الثورة، 
ورأيه في ما تعيشـــه الحكومـــة الحالية من 
ضغوط سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية، 
كما تطرق إلى مسار الدبلوماسية التونسية 

بعد ثورة يناير.

تونس بعد ثورة يناير
يجمـــع المتابعـــون علـــى أن الســـنوات 
الســـبع الماضيـــة لـــم تكـــن ســـهلة علـــى 
التونسيين. وكان أكبر تحد تواجهه مختلف 
الحكومـــات التـــي عرفتها البـــالد منذ 2011 
الوضع االقتصادي المتردي وصوت الشارع 
الـــذي لم يهدأ مطالبا بحقوقه والوعود التي 

لم تنفذ.
الحكومـــة  علـــى  الضغـــوط  وزادت 
بانســـحابات متتاليـــة مـــن وثيقـــة قرطاج، 
جعلت من الحـــزام السياســـي المحيط بها 
مهددا، لكن، رغم المـــزاج الداخلي المتوتر، 

فقـــد أبـــدى كمال مرجـــان تفاؤال بمســـتقبل 
أكثر اســـتقرارا في تونـــس. ورأى ”أنه بعد 
ســـبع سنوات مرت على الثورة حافظنا على 
مســـارنا بشكل إيجابي ويجب أن نعتبر ذلك 
نجاحـــا مقارنـــة بأمثلة أخرى فـــي بلدان ما 

سّمي بالربيع العربي“. 
واعتبـــر أن ”تونـــس مازلـــت فـــي وضع 
غير قار وهـــذا طبيعي في مرحلـــة االنتقال 
الديمقراطـــي، ففي كل مرحلـــة تغيير جذري 

تحتاج الدولة إلى وقت“.
وتابـــع ”طبيعـــي أن تكـــون هنـــاك فترة 
من عدم االســـتقرار في البـــالد بين األحزاب 
وبيـــن الفريق الحاكم، لكن ال يجب تهويل ما 
يحدث إلى حالة خطر“، مؤكدا أن ”االستقرار 
ســـيعود لكن يجب أن نفهـــم ونراعي الظرف 

الذي تمر به البالد“.

وألنه يدعم نهج الوفاق الوطني، يتمسك 
كمـــال مرجان بوثيقة قرطـــاج، مؤكدا التزام 
الحزب بمـــا جاء فيها وتمســـكه بها، خالفا 
لبعض األحـــزاب األخرى التـــي وقعت على 
الوثيقة لكنها انســـحبت علـــى خلفية األزمة 
األخيرة التي شـــهدتها البالد عشية الذكرى 

السابعة ألحداث 14 يناير 2011.
الوفـــاق  أحـــزاب  انســـحاب  وعـــن 
والجمهـــوري وحركـــة مشـــروع تونس من 
الوثيقـــة، قـــال مرجـــان إن ”اإلشـــكال هنـــا 
يكمن في التســـاؤل عن الحـــل البديل. هناك 
من يتحدث عن انتخابات تشـــريعية جديدة 
باعتبـــار أنها الطريقة الوحيدة إليجاد خيار 
ديمقراطـــي، ســـواء لألحـــزاب الحاكمـــة أو 
للدولة بصفة عامة. لكن هذا يقتضي تغييرا 

في توقيت االنتخابات“.
لذلك هـــو يأمل في أن ”يحافظ المشـــهد 
السياسي في تونس على إطار الحوار حتى 
لو تـــم التخلي عن وثيقة قرطـــاج، وصياغة 

إطار لحوار جديد“.
وأضاف ”مازلت أؤمن بضرورة أن تكون 
هنـــاك حالة وفـــاق واتفـــاق علـــى المرحلة 
القادمة. وليس لنا خيار غير ذلك“. ودعا كل 
األطراف إلى التعامل مع الظرف الذي تعيشه 
تونس بـــكل إيجابيـــة والتنـــازل عن بعض 
المطالـــب والمواقـــف. وأوضح أنـــه يتوجه 
أساســـا إلى ”األحزاب السياسية المشاركة 
في الحوار الذي أشرف عليه الرباعي الراعي 
وحوار وثيقـــة قرطاج“. وأكـــد أن ”مصلحة 
البالد تقتضي تضحية جميع األطراف وعدم 

التمســـك بمواقف متشددة. هذه رؤيتي نحن 
دائما نراهن على هذا الموقف المعتدل الذي 

يساعد على التماسك بين الجميع“.

حكومة الشاهد
أكد كمال مرجان دعمه لحكومة يوســـف 
الشـــاهد التـــي تعانـــي حاليـــا مـــن نزيـــف 
االنســـحابات، حيـــث قال ”كل مـــا فيه فائدة 
للبلد نحن نؤيده خاصة فيما يخص الوحدة 
الوطنيـــة والتوافـــق الوطنـــي“. واعتبر أن 
”مســـتقبل تونس مبنـــي على وفـــاق وطني 
ووحـــدة وطنيـــة، وبالتالي يجـــب مواصلة 

الجهد في هذا االتجاه“.
وبخصوص التحالـــف المثير للجدل في 
تونس بين حركة النهضة اإلســـالمية وحزب 
نداء تونس العلماني الليبرالي، قال مرجان 
”باركنـــا هـــذا التقارب في فترة مـــن الفترات 
ألننـــا اعتقدنـــا أنه تقـــارب يخـــدم مصلحة 
تونـــس تفاديا للتقســـيم ولخالفات نحن في 

غنى عنها“.
وتابـــع ”اليـــوم ال نغير رأينـــا، وإن كنا 
نفضـــل أن يعـــم الوفـــاق الوطني الشـــامل 
ليس فقط بيـــن أكبر األحزاب“. ولفت إلى أن 
”األولوية لملفـــات التنمية واألمن لذلك يجب 
أن نشعر بمســـؤوليتنا في ذلك“، مشيرا إلى 
أن مهمـــة رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

”ليست سهلة“.
وأبدى تفهمـــه ”للصعوبة التي يواجهها 
في ما يخـــص العالقة مـــع كل اإلطراف كما 
أن الوضع االقتصادي يمثل ثقال كبيرا أيضا 

على الحكومة“.
وأضـــاف ”الشـــاهد تبنى هـــذا الوضع 
المتـــأزم وحمل على عاتقه هذه المســـؤولية 
ونحن في تجربة جديدة وفي ســـنوات دقيقة 
تتطلب مســـؤولية كبرى“، ومـــن واجب ”كل 

األطراف مساندة الحكومة ورئيسها“.
وقـــال ”الرجل فـــي اعتقـــادي أظهر حدا 
أدنـــى مـــن التفاهـــم واالنفتاح علـــى جميع 
األطراف السياســـية وقام بواجبه بكل ما له 
من إمكانيات“، ليســـتدرك قائال ”توقعت أن 
يحظى الشـــاهد بمســـاندة أكبر من الحزام 

السياسي“. 
وأشـــار مرجـــان إلـــى أن ”تونـــس تعد 
في أفضـــل الظروف مقارنة بدول ما ســـّمي 
بالربيـــع العربـــي. من واجبنـــا حفاظا على 

الوفـــاق الوطني أن ندعم حكومة الشـــاهد“. 
وأضاف ”لذلك سنســـاند الشـــاهد إلى اآلخر 
إال إذا رأينا خالف ذلك، لكن ال يجب أن يكون 
األمـــر من جهتنا فقط، فقـــرار الدعم يجب أن 
يأتي أساســـا من الحزب الـــذي ينتمي إليه، 
حيث يجب أن تكون مساندته من قبل حركته 
(نداء تونس) واضحة للجميع، كما أنه قرار 

الرئيس والبرلمان“.
وبخصوص مدى صمود الحكومة تجاه 
الضغـــوط المحيطة بها، أعـــرب مرجان عن 
أملـــه في أن ينتصر صوت العقل والعقالنية 
بما فيه مصلحـــة تونس. وأوضح مؤكدا ”ال 
أدافع عن الشاهد لسبب شخصي أو سياسي 
بـــل أنظر مـــن منظـــار وطني إلـــى مصلحة 
تونس وما يقتضيه وضعنا اليوم واعتقد أن 
دعـــم الحكومة واجب على كل األطياف مهما 

كانت توجهاتها“.

األزمة الليبية
في تقييمه ألداء الدبلوماســـية التونسية 
بعد انـــدالع ثورة يناير فـــي ملفات اإلرهاب 
واألزمة الليبية، رأى كمال مرجان أن ”تونس 
في كل فتراتها التاريخية كانت بلد االعتدال 
والتســـامح ونأمـــل فـــي أن يتغلـــب هذا في 
اآلخـــر“. وأكـــد أن كل األطراف السياســـية 
متفقـــة بخصوص ملـــف اإلرهـــاب وتنادي 

بضرورة العمل على القضاء عليه.
وفيمـــا يخص األزمة الليبيـــة، لفت وزير 
الخارجية الســـابق إلى أنـــه ”كان باإلمكان 
أن تلعـــب تونس دورا أكثر فاعلية في الملف 
الليبي، لكن أتفهـــم صعوبته ذلك خصوصا 
فـــي ظل ظروف الداخل التونســـي بعد ثورة 

يناير“.
وأشار مرجان إلى أن ”تونس معنية أكثر 
من أي بلد آخر باســـتقرار ليبيا باعتبار أننا 
الجار األقرب خاصة على المستوى الشعبي. 
لذلـــك نســـتطيع أن نغّيـــر الواقع المباشـــر 
الميداني وهذا يفرض نفســـه، ويجعل هناك 
واجـــب لالهتمام بما يحصـــل في ليبيا وإذا 

تطلب األمر مساعدتنا فلن نتردد في ذلك“.
وأضاف بخصوص الحل الممكن لألزمة 
”يجب األخـــذ بعين االعتبار نظـــرة الليبيين 
إلـــى هذه األزمة وكيفية تقييمهم لها، ويجب 
أن يراعـــي الحل وحـــدة ليبيـــا وينتبه إلى 
مـــا عانته من تفرقة وانقســـام بين القيادات 

الليبية“. 
وقـــال ”أتمنـــى أن يســـتوعب الليبيون 
محاوالت األمم المتحـــدة والجامعة العربية 
وأيضا الوساطة التونسية إليجاد حل ينهي 
األزمـــة المتواصلة بما فيـــه مصلحة لليبيا 

ولجوارها“.
وتطرق كمال مرجان للحديث عن تجربته 
السياسية الجديدة بعد الثورة والتي جاءت 
عبر حـــزب المبـــادرة الذي يحمـــل مرجعية 
دستورية، وهنا أشـــار إلى أن قيادة الحزب 

ارتأت أال تضع ”كلمة الدستوري في نظامها 
الداخلـــي بالحـــزب خوفـــا مـــن اإلقصاء أو 

الرفض“.

التجربة الدستورية
أشـــار مرجان إلـــى أنه ”وقـــع حل حزب 
الدستوري في مارس 2011 وفي مارس أيضا 
أعلنت تأســـيس مبادرة دســـتورية جديدة“. 
وتابع ”كنا متخوفين ال نريد أن نخلق حاجزا 

جديدا مع الشعب“. 
وفّســـر مرجان أن ”مرجعيـــة الحزب هي 
المدرسة اإلصالحية التي تقوم ركائزها على 

الحركة الوطنية التي حققت االستقالل“.
وبخصـــوص ما دعـــا إليه هو شـــخصيا 
مؤخرا بلم ”شمل الدســـاترة“، كشف مرجان 
أن ”داخـــل مختلـــف األحـــزاب الدســـتورية 
(االشـــتراكي أو الدستوري أو التجمع) هناك 
خالفات وتوجهات فكرية وشخصية مختلفة 

حتى قبل الثورة“.
واعتبـــر أن ”نقطـــة الضعف فـــي الحزب 
الدســـتوري أن القيادة لم تستوعب أن هناك 
تغييرا حصل في العالم ولم تعطه ما يستحق 
مـــن االهتمـــام“. وأوضح ”في مرحلـــة البناء 
الجديـــد يجب أن نعود إلى الماضي لنصحح 
األخطـــاء ونتجاوز الخالفـــات“. وتابع ”نحن 
أيضا قدمنا للبالد لكن لم نستوعب أن طريقة 
الحكم يجب أن تتغير. هذا ال يعني أنني أنكر 
الماضي الذي أتشـــرف باالنتماء إليه بكل ما 

قدمته فيه من عمل مع النظام السابق“.
وعـــن نوايا ترشـــحه للرئاســـة لـــم ينكر 
مرجـــان، الذي تصنفه إحصائيات ســـبر آراء 
وطنيـــة بأنه من السياســـيين القدامى الذين 
يحظون بثقة شعبية، رغبته في ذلك، غير أنه 
قال إنـــه لم يأخذ قراره بعد، مشـــيرا إلى أنه 
استعجل في تجربة ترشحه السابقة وكان من 
الممكن أال يجازف. وأفصـــح في ختام اللقاء 
عما يحمله في ذاكرته عن تجربته السياسية 
الثرية، مشـــيرا إلى أن ”تجربة كوزير للدفاع 
عام 2005 تبقى من أقرب المهام التي اضطلع 
بهـــا إلى قلبـــه، ومن أكثـــر المناصـــب التي 
اختبر فيها وطنية الجيش ودقة عمله وحجم 

مسؤولية المؤسسة العسكرية“.
وختـــم معربـــا عـــن تفاؤلـــه رغـــم بعض 
المخاوف خاصة ما حـــدث مؤخرا، لكن لديه 
إيمـــان كبير بقـــدرة التونســـيين على تجاوز 
الصعوبـــات وستســـاعدهم علـــى ذلـــك روح 

االعتدال التي تتميز بها تونس.

بعد سبع سنوات مرت على الثورة 
حافظنا على مسارنا بشكل إيجابي 
ويجب أن نعتبر ذلك نجاحا مقارنة 

بأمثلة أخرى في بلدان ما سمي 
بالربيع العربي

أنظر من منظار وطني إلى مصلحة 
تونس وما يقتضيه وضعنا اليوم 

واعتقد أن دعم الحكومة واجب 
على كل األطياف مهما كانت 

توجهاتها

تونس مازلت في وضع غير قار 
وهذا طبيعي في مرحلة االنتقال 

الديمقراطي، ففي كل مرحلة 
تغيير جذري تحتاج الدولة إلى وقت

كمال مرجان: مستقبل تونس مبني على وفاق وطني شامل

نحن أيضا قدمنا للبالد لكن لم نفهم أن طريقة الحكم يجب أن تتغير

كنت أتوقع دعما حزبيا أكبر لرئيس الحكومة يوسف الشاهد

آمنة جبران

تتميز التجربة الديمقراطية في تونس منذ 
اندالع ثورة يناير عام 2011 باالنفتاح على 
جميع األطــــــراف السياســــــية والتوجهات 
ــــــر نددت  ــــــورة يناي ــــــة. ورغــــــم أن ث الحزبي
بالحزب الحاكم آنذاك (التجمع الدستوري 
الديمقراطي)، إال أن المشــــــهد السياسي 
ــــــم يكــــــن إقصائيا فــــــي مرحلة مــــــا بعد  ل
الثورة، حيث وســــــع المجال كل األطياف، 
ــــــر البالد إلى إطارات سياســــــية  ولم تتنّك
ــــــن العابدين  شــــــاركت في الحكم زمن زي
بن علي ونظرت لخبرتهــــــا وكفاءتها. ومن 
بين أبرز األسماء وزير الخارجية السابق 
ــــــم يتوقف عن عمله  كمال مرجان، الذي ل
السياســــــي رغم اإلطاحة بالنظام، بل كان 
ــــــى درجة تأســــــيس حزب يحمل  جريئا إل
مرجعية دستورية بعد شهر من واحد فقط 
مــــــن اإلطاحة بحزب التجمع الدســــــتوري 
في مارس 2011. وأطلق عليه اسم ”حزب 
وهو من المشاركين في حكومة  المبادرة“ 
الوحــــــدة الوطنية. وتحــــــدث كمال مرجان 
عن هذه التجربة  خالل لقاء مع ”العــــــرب“ 
الحزبية ومساره السياســــــي وقدم قراءة 
للواقع التونســــــي الراهــــــن تعكس مبدئيا 
تفاؤله بتجاوز الصعوبات ودعمه لحكومة 

يوسف الشاهد للحفاظ على تونس.



} اعتراض مقاتالت قطرية لطائرتين 
إماراتيتين وتعريض حياة المدنيين للخطر 

يعتبرهما المراقبون تصعيدا مقلقا في 
المنطقة. ماذا تريد قطر من هذا االحتكاك 

المتواصل مع اإلمارات تحديدا؟ هل حقا تريد 
جّر المنطقة إلى أزمة عسكرية تتوّرط فيها 
قوى إقليمية؟ يبدو أن أبوظبي تعرف جيدا 

محنة قطر وثقلها عليها.
تتظاهر الدوحة بأن المقاطعة ال تؤّثر 
عليها وهي في الحقيقة استنزاف لقواها 

االقتصادية وسمعتها الدولية وحالة اكتئاب 
جماعي يعاني منها كل قطري. الدوحة ضيعت 

الفرص الكثيرة سابقا ووصلت في النهاية 
إلى عزلتها الحالية، وهذه األعمال العدوانية 

ضد اإلمارات لن تمنحها فرصة جديدة ولن 
تكسر المقاطعة بل سيكون تأثيرها عكسيا.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصبح 
أميرا لقطر بتاريخ 25/ 6/ 2013 بعد أن 

تنّحى والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
طوعّيا. ال يوجد تفسير مقنع حتى اآلن لهذه 
االستقالة. البعض قال إن هذا األمر حدث في 

منتصف الربيع العربي كرسالة قطرية بأن 
التغيير ليس أمرا مخيفا. البعض اآلخر قال 

إن التنّحي ألسباب صحية، فعملية الكلية 
األولى للشيخ حمد بن خليفة كانت عام 1997 
وهناك عملية أخرى خضع لها عام 2010 ومن 

الواضح أنه قد فقد الكثير من الوزن مما 
يعكس حالته الصحية المتدهورة. طبيعة 

مرض الكلية تقتضي الخضوع لفترات عالج 
طويلة لهذا اعتبر الشيخ حمد موضوع 

استقالته صار مسألة جدية منذ عام 2010.
لقد تخّيل األمير المتنحي بأنه سيرحل 

ويستلم ابنه الشاب اإلمارة بينما زميله 
الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية ورئيس 
الوزراء صاحب الخبرة سيكون مسيطرا على 

قرارات البالد. خصوصا أن الشيخ حمد بن 
جاسم لم يكن يبلغ من العمر حينها سوى 

53 عاما مما يؤهله للقيام بالسيطرة الفعلية 
على قطر. فهو مهندس سياسة قطر الخارجية 
والصوت المسموع محليا وهو المهيمن على 
الثروة السيادية والخطوط الجوية القطرية. 
ولغرض توفير الحرية لولده الشيخ تميم في 

الحكم أمر الشيخ حمد بن خليفة وزيره الشيخ 
حمد بن جاسم أن يستقيل معه من الحكومة 

وترك البالد لولده والوجوه الجديدة.
في كل األحوال حكومة الشيخ تميم 

الجديدة غيرت عشرة وزراء. وبدال من الشيخ 
حمد بن جاسم ظهر رجل جديد هو الشيخ 

عبدالله بن ناصر آل ثاني. الحظنا في السنة 
األولى لحكم الشيخ تميم أن السياسة القطرية 

لم تتغير كثيرا فأبوه الشيخ حمد مازال في 
الدوحة وأمه الشيخة موزة بنت ناصر آل 

مسند مازالت الشخصية المالية القوية التي 
تدير المؤسسة القطرية. ثم إن الشيخ حمد بن 
خليفة لو كانت عنده شكوك حول انقالب ولده 
الشيخ تميم على سياسته في البالد لما تخلى 

له عن الحكم طوعّيا.
بعد أسبوع من تنصيب الشيخ تميم في 
الدوحة تّم إلقاء القبض على الرئيس محمد 

مرسي والتخلص من حكم اإلخوان المسلمين 
بمصر. وهذا يعني أنه وبمجرد الخالص من 

الحمدين المهندسين للفوضى في المنطقة 
فإن الربيع العربي انهار تماما.

مع هذا بقيت قطر تحاول زعزعة مصر 
وإشعال الحرائق في الخليج مما دفع ثالث 
دول خليجية إلى سحب السفراء في مارس 

2014. كان ذلك بمثابة زلزال سياسي خليجي 
يحدث للمرة األولى. فعلى الرغم من أن 

الرياض كانت قد سحبت سفيرها من قطر في 
عامي 2002 و2008 غير أن هذه أول مرة تقوم 

ثالث دول خليجية بالتنسيق لعزل الدوحة 
دبلوماسيا. تلك األزمة كانت مقدمة للمقاطعة 
الحالية التي بدأت في 5 يونيو 2017 ومازالت 

مستمرة حتى اليوم.
في أزمة 2014 كانت قطر قلقة من أن 

السعودية ستغلق منفذ قطر البري الوحيد 
عبر أراضيها أو تغلق أجواءها في وجه 

الطيران القطري لكن المملكة لم تفعل 

ومنحتها فرصة أخيرة في ذلك الحين. 
الرياض كانت تعلم أن 23 بالمئة من المواد 

المستوردة تعبر من الحدود البرية السعودية 
إلى قطر.

كان األمير الشاب خائفا ومستعدا لتنفيذ 
المطالب العربية المنطقية لوال أن الحمدين 
يحّرضانه في الخفاء لالستمرار بالمماطلة 

وإعطاء وعود كاذبة. قطر وضعت قواتها 
الجوية في حالة إنذار عام 2014 فور سماعها 

بسحب السفراء الخليجيين، وفعلت الشيء 
نفسه بعد إعالن المقاطعة الحالية 2017 

وروجت لتخوفها من احتالل سعودي للدوحة.
في تلك الفترة عملت قطر لتسعة أشهر مع 
حكومتي الرياض وأبوظبي لتحقيق المطالب 

وعودة العالقات وكان الجميع يظن حينها 
أن الدوحة قد استوعبت الدرس. فقد قامت 

بخطوات عملية ”مؤقتا“ مثل تخفيف حمالتها 
اإلعالمية العدائية وطرد قيادات اإلخوان 

المسلمين والكف عن تحريض المواطنين 
الخليجيين ضد حكوماتهم واحترام التزامات 

وأهداف مجلس التعاون.غير أن الرياض 
الحظت أن الدوحة وافقت على الشروط حينها 

شكليا فقط ولم تغير سياستها فعليا. فبعد 
عودة العالقات بزمن قصير منحت الدوحة 
جنسيتها للمطلوب المصري راشد محمد 

راشد وعادت قيادات اإلخوان إلى قطر ومنهم 
يوسف القرضاوي وعاصم عبدالمجيد وطارق 

الزمر وغيرهم، بل صاروا يظهرون على قناة 
الجزيرة ويحّرضون علنا. جميع المطلوبين 

لدى القضاء المصري عادوا إلى قطر أو 

استمر الدعم القطري لهم في بلدان أخرى.
بسبب النشاط القطري المتزايد لدعم 

اإلرهاب والتطّرف تدهورت سمعة الدوحة 
عالميا وليس عربيا فقط. هناك كراهية 

واضحة في فرنسا مثال لقطر مما أّدى إلى 
إلغاء صفقة مقاوالت حاولت قطر الفوز بها 

عام 2013 في ضواحي باريس قيمتها 50 
مليون يورو.

وزير التنمية األلماني اتهم في أغسطس 
2014 قطر بدعم داعش، وكذلك رأينا عضوا 

في البرلمان البريطاني ستيف باركلي يسأل 
رئيس الحكومة ديفيد كاميرون ما إذا كانت 

قطر مسؤولة قانونيا عن دعم اإلرهاب ماليا. 
وعضو برلمان بريطاني آخر يسأل وزير 

خارجية بالده ما إذا كانت قطر قد فشلت في 
دفع مستحقاتها لشركات اإلعمار البريطانية 
التي تقوم بالتحضيرات لكأس العالم 2022 

بسبب إرسالها األموال لداعش.
في تلك األثناء كان رجال القانون في 

أميركا يناقشون التكلفة المالية لنقل قاعدة 
العديد من قطر إلى مكان آخر بسبب ضلوع 

الدوحة في دعم اإلرهاب. وفي رسالة قوية 
للدوحة انطلقت معظم الطلعات الجوية 

األميركية لضرب داعش منذ عام 2014 من 
قواعدها في اإلمارات حتى ال يظن القطريون 
أنهم خيار الواليات المتحدة الوحيد. وهذا 
سبب حقد الدوحة على أبوظبي رغم أن ذلك 

كان خيارا أميركيا لم تتدخل اإلمارات فيه. ما 
عالقة أبوظبي مثال بتدهور سمعة قطر عالميا 

على خلفية دعمها لإلرهابيين؟
دول الخليج نصحت قطر باالهتمام 

بمستقبلها االقتصادي وترك التطّرف 
اإلسالمي والتحريض ضد الدول العربية. لقد 
انتهت تلك األيام التي كانت فيها قطر تسيطر 
على سوق الغاز. أستراليا مثال صارت تصدر 

33 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
واستثمرت 200 مليون دوالر للبحث عن حقول 

غاز جديدة وستضاعف صادراتها من الغاز 
هذا العام. في نهاية هذا العقد ستنتهي أهمية 

قطر كمصّدر رئيسي للغاز الطبيعي وهذا 
سبب بحثها عن حروب وأزمات في المنطقة.

الواليات المتحدة وبسبب الغاز الصخري 
أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في 

العالم. تانزانيا وموزمبيق وإسرائيل ومصر 
وال نريد ذكر المؤسسات العمالقة للغاز 
الطبيعي التي أنشئت في روسيا وإيران 
مؤخرا والطموحات برفع العقوبات عن 
طهران. حتى سلطنة ُعمان التي تحاول 

الدوحة أن توحي بأنها حليفها في الخليج، 
تستعد لتصبح العبا كبيرا في سوق الغاز مع 

تصاعد إنتاج حقل خزان.
كل هذه جهات منافسة للدوحة التي عليها 

أن تشكر السعودية على إدارة أسعار النفط 
في أوبك بطريقة تعطل االستثمار األميركي 

الواسع بالغاز الصخري وتمّد في عمر 
االستثمار القطري للغاز. 

على قطر أال تنسى بأن زيادة الطلب 
الصيني للطاقة منذ عام 2000 كان بسبب 
توسع مّطرد في اقتصاد بكين ولكن هذا 

التوسع توقف وال يمكن التفاؤل بالزيادة على 
الطلب في السنوات القادمة.

لهذا على الدوحة مراجعة حساباتها، فإلى 
أّي مدى يمكنها المراهنة على التصعيد مع 

جيرانها؟ 
إن التحرش القطري باإلمارات عسكريا 

يعتبر داللة عدوانية مقلقة، فالجميع يعلم أن 
األمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

كان يركز على التعليم والسياسة الخارجية 
ودعم اإلرهاب لكن ابنه الشيخ تميم أضاف 

إلى ذلك شيئا خطيرا؛ فهو مفتون بالتسليح 
العسكري بشكل كبير. لقد زادت النفقات 
القطرية على التسّلح بنسبة 120 بالمئة 

في عهده وهذا يعطي الخيارات العسكرية 
القطرية إغراءات متهورة.

الواضح أن أبوظبي لن تستجيب 
لالستفزازات القطرية ولن تحقق للدوحة 

أمنيتها بصدام عسكري رغم التفوق اإلماراتي 
الواضح.  قطر وضعت نفسها في محنة مع 

العالم ومع مصر والسعودية والعرب عموما 
فما ذنب اإلمارات؟ كل دولة مسؤولة عن 

قراراتها وتصرفاتها وعليها تحمل تبعات 
أفعالها.

} لماذا خسر الفلسطينيون، أقّله مؤقتا، 
قضية القدس التي مّررها الرئيس دونالد 
ترامب بطريقة أقّل ما يمكن أن توصف به 

أّنها وقحة. السبب يعود بكل بساطة إلى أن 
القيادة الفلسطينية لم تعّد نفسها لسيناريو 

كان متوّقعا ومنتظرا منذ فترة طويلة. إّنه 
سيناريو خروج واشنطن من دور الوسيط 

وإعالن الرئيس األميركي أن القدس عاصمة 
إلسرائيل وأّنه سينقل السفارة األميركية إلى 

المدينة. هذا ما أّكده الحقا نائب الرئيس 
الصهيوني  األميركي مايك بنس اإلنجيلي – 

الذي وعد بنقل السفارة إلى المدينة المقّدسة 
قبل نهاية العام 2019. يندرج ما حصل في 

سياق طبيعي نظرا إلى أن القدس كانت 
موضع وعود أطلقها ترامب خالل حملته 
االنتخابية فيما نائبه بنس على استعداد 

للمزايدة عليه في كّل ما من شأنه استرضاء 
اليمين اإلسرائيلي من منطلق أيديولوجي 

بحت.

هذا ال يعني بالطبع أن أهل المدينة 
خصوصا والفلسطينيين عموما سيرضخون 

لما يريده ترامب وأّن مصير المدينة صار 
محسوما. ال تزال القدس بالنسبة إلى 

الفلسطينيين خّطا أحمر وال يزال أهلها 
يقاومون بأجسادهم العارية الهجمة 

االستعمارية اإلسرائيلية. وال تزال القدس 
مكانا يصلح منطلقا لتسوية شاملة تأخذ 
في االعتبار الحاجة إلى نوع من العدالة. 

تلبي مثل هذه التسوية المفترضة الحقوق 
الفلسطينية المشروعة وترفض في الوقت 

ذاته السقوط في حروب دينية جديدة معروف 
تماما أن قوى التطّرف في المنطقة، على 

رأسها إيران، تعمل من أجل تأجيجها.
لم تكن تصرفات ترامب وبنس سوى صّب 

للزيت على النار في منطقة ملتهبة أصال 
وفي ظّل اختالل كبير في موازين القوى 

لمصلحة إسرائيل. لذلك كان من األفضل لو 

اعتمدت القيادة الفلسطينية التروي ولم 
تقدم على خطوة رفض اللقاء مع بنس خالل 

زيارته للمنطقة. األكيد أن اللقاء مع نائب 
الرئيس األميركي ما كان ليقّدم أو يؤّخر في 
شيء. لكن فكرة مقاطعة القيادة الفلسطينية 

للواليات المتحدة ليست فكرة جّيدة، 
خصوصا أن ليس لدى هذه القيادة أّي بدائل 

أو أّي وسيلة ضغط على واشنطن. ماذا 
ينفع فلسطين إذا ربحت العالم كّله وخسرت 

أميركا؟
يمكن لمثل هذه الخطوة أن تكسب 
رئيس السلطة الوطنية محمود عّباس 

”أبومازن“ شعبية في الشارع الفلسطيني 
بسبب االستياء العارم من اإلدارة األميركية. 
ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل الشعبية في الشارع 
والشعارات الكبيرة يمكن أن تعيد حجرا من 
القدس في غياب العودة إلى بذل جهود على 

كل صعيد، بما في ذلك الداخل الفلسطيني 
من أجل تحديد ما يمكن عمله في هذه 

الظروف الصعبة والمعقدة إلى أبعد حدود؟
لم يكن من هدف لياسر عرفات، الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني، سوى الوصول 
إلى واشنطن. توّفر له ذلك في العام 1993 

عندما وقع اتفاق أوسلو مع إسحاق رابين 
في حديقة البيت األبيض. في المقابل، لم 

يكن من هدف لليمين اإلسرائيلي، الذي رفض 
اتفاق أوسلو، سوى الوصول إلى قطيعة بين 

”أبوعّمار“ وواشنطن. تحّقق ذلك في عهد 
جورج بوش االبن بعد سلسلة أخطاء ارتكبها 

ياسر عرفات كان من بينها الدخول في لعبة 
عسكرة االنتفاضة التي اندلعت في العام 

2000 ثم عدم استطاعته، قبل ذلك، فهم ما هي 
إسرائيل وكيف تعمل من داخل، فضال عن 

عدم االستيعاب للعبة السياسية في واشنطن 
وما يدور في كواليس العاصمة األميركية.

لعّل أفضل ما يمكن أن يفعله 
الفلسطينيون حاليا يتمّثل في إعادة 

ترتيب بيتهم الداخلي من جهة والسعي 
إلى االعتراف بالواقع والتصالح معه من 
جهة أخرى. ما تعنيه عملية إعادة ترتيب 

البيت الداخلي هو التعاطي بجدية أكبر مع 
موضوع المصالحة الفلسطينية، خصوصا 
بعد دخول إيران مجددا على خط تحريض 
”حماس“ على تكريس االنقسام الفلسطيني 

وتعميقه وغياب أّي حماسة حقيقية لدى 
رئيس السلطة الوطنية لمثل هذه المصالحة.

أّما التصالح مع الواقع، فيعني أّول ما 
يعني االعتراف بأّن القضية الفلسطينية لم 

تعد قضية العرب األولى وأّن مدنا عربية 
كبرى تدّمر حاليا على نحو منهجي. من بين 
هذه الدول بغداد والموصل ودمشق وحلب 

وحمص وحماة. هناك دول عربية لم تعد 
قائمة بعد كّل الذي حّل بالعراق وسوريا 

وليبيا واليمن. لبنان بدوره مهّدد. صحيح 
أّنه ما زال يقاوم، لكّن الهجمة اإليرانية التي 

يتعّرض لها كبيرة جّدا وتتمّيز بشراسة 

تعكس إلى حد كبير عمق األزمة الداخلية في 
إيران نفسها.

باختصار شديد، ثّمة حاجة إلى 
استراتيجية فلسطينية جديدة ومختلفة 

تأخذ في االعتبار أن هناك ما هو أبعد من 
قضية القدس. يوجد عالم جديد، في ظّل إدارة 
أميركية لديها أولويات مختلفة وتوجد منطقة 
جديدة كّل دولة فيها مهتمة بوضعها الداخلي 

ومنصرفة إليه كّليا. ال عيب في االستعانة 
بكالم صدر عن الملك عبدالله الثاني الذي 

استقبل نائب الرئيس األميركي عندما جاء 
إلى المنطقة واتفق معه على أن يختلفا. قال 

عبدالله الثاني في ندوة عقدت في دافوس، 
قبل أّيام قليلة، لدى سؤاله عن القدس ”إنها 

مسألة تشكل تعقيدا بالنسبة إلى األردن. 
وكانت لدينا حوارات جيدة مع الرئيس 

(األميركي) واإلدارة (األميركية) على مدار 
السنة الماضية. وموقفنا آنذاك تمثل في أننا 
نعرف أّن هذا األمر مهم بالنسبة إلى الرئيس. 
فهو وعد أطلقه ضمن حملته االنتخابية. لكّن 
موضوع القدس يجب أن يكون جزءا من حل 

شامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
لقد تم اتخاذ القرار (األميركي) كما 

تعلمون جميعا. وكان له رّد فعل عنيف ألنه 

أحبط الفلسطينيين الذين يشعرون بأنه لم 
يعد هناك وسيط نزيه. وأنا أود أن أتمهل 

في إصدار األحكام، ألننا ما زلنا ننتظر من 
األميركيين أن يعلنوا عن خطتهم. ولكن 

أقدر وأتعاطف بشكل كبير مع ما يشعر به 
الفلسطينيون. إن القدس ُتعتبر موضوعا 

عاطفيا للجميع، وأعتقد أن علينا أن ننظر إلى 
المستقبل بالنسبة إلى ما نريده للقدس. هل 
ينتهي المطاف بالقدس كمدينة تفرقنا، وهو 

األمر الذي أعتقد أنه سيكون كارثيا لإلنسانية 
جمعاء، أم تبقى القدس مدينة األمل التي 
توّحدنا؟ فهي مدينة خالدة بالنسبة إلى 
المسلمين والمسيحيين، كذلك اليهود“.

ليس في إسرائيل من يريد أن يسمع لغة 
أخرى غير لغة متابعة االستيطان وإخراج 

القدس من معادلة التسوية. ليست إسرائيل 
في وارد التسوية ما دام ليس هناك ما يمكن 

أن يجبرها على ذلك. في ظّل هذه األوضاع 
الصعبة، هناك حاجة إلى طالق فلسطيني مع 

الماضي أّوال، خصوصا مع اللغة الخشبية 
التي ال تريد أخذ العلم بالتطورات التي 

تشهدها المنطقة والعالم. على الفلسطينيين 
أن ال يخافوا من شيء وأن ال ينطلقوا في 

مغامرات هوجاء مثل إشعال انتفاضة، فهم 

شعب موجود وليس في استطاعة أحد 
إلغاءه. هذا ليس وقت إلقاء دروس على أحد، 
بمقدار أّنه وقت البحث عن تغيير في الجوهر 

ينطلق من أّن ال مفّر من إعادة ترتيب البيت 
الداخلي أّوال والبحث في كيفية التعاطي 

مع اإلدارة األميركية ثانيا وأخيرا. من لديه 
تلك القدرة على االبتكار فلسطينيا في هذه 
الظروف بالذات، ظروف ليس معروفا فيها 

هل لدى اإلدارة األميركية، على الصعيد 
الفلسطيني، بوصلة أخرى غير البوصلة 

اإلسرائيلية!

سياسة

أسعد البصري
كاتب عراقي

ماذا تريد قطر من اإلمارات

لماذا خسر الفلسطينيون معركة القدس؟

فكرة مقاطعة القيادة 
الفلسطينية للواليات املتحدة 
ليست فكرة جيدة، خصوصا أن 

ليس لدى هذه القيادة أي بدائل أو 
أي وسيلة ضغط على واشنطن. 

ماذا ينفع فلسطني إذا ربحت 
العالم كله وخسرت أميركا؟

ثمة حاجة إلى استراتيجية 
فلسطينية جديدة ومختلفة تأخذ 

في االعتبار أن هناك ما هو أبعد من 
قضية القدس. يوجد عالم جديد، 

في ظل إدارة أميركية لديها 
أولويات مختلفة وتوجد منطقة 

جديدة كل دولة فيها مهتمة 
بوضعها الداخلي

الدوحة ضيعت الفرص الكثيرة 
سابقا ووصلت في النهاية إلى 
عزلتها الحالية، وهذه األعمال 

العدوانية ضد اإلمارات لن تمنحها 
فرصة جديدة ولن تكسر املقاطعة 

بل سيكون تأثيرها عكسيا

 المقاطعة الفلسطينية لواشنطن لن تعيد حجرا من القدس
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} كرر دونالد ترامب على مسامع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ما كانت تقوله 
اإلدارات األميركية المتعاقبة إلسرائيل في 

كل حرب تشنها على الفلسطينيين، بالتزام 
أقصى درجات ضبط النفس والحرص على 

حياة المدنيين عند استخدام القوة المفرطة. 
لكن إسرائيل فعلت في كل مرة ما كانت قد 

خططت له سلفا وبحثت عن ذريعته، فقتلت 
ودمرت وصادرت واعتقلت.

وعلى األغلب، ستفعل تركيا ما خططت 
له، وستستدرك بداية من عفرين ما أّجلت 

فعله لسنوات، بسبب انتظار تكامل 
تحالفاتها بل واتفاقاتها السرية مع كل من 

أميركا وروسيا، وربما النظام األسدي! ِلَم ال، 
والسياسة تحتمل كل أنواع األسرار التي ال 

ننتظر كمراقبين أن نعلم بها صراحة حتى لو 
ته. أكمل الوقت عدَّ

حتى دعوة قادة أكراد في حزب االتحاد 
الديمقراطي نظام األسد للدفاع عن الحدود 

الشمالية لسوريا ال تنفي احتمال وجود 
توافق تركي أسدي غير مباشر عبر روسيا، 

بتحجيم قدرة قوات حماية الشعب على 
التحكم بمعظم األراضي والمدن المحاذية 

للحدود الدولية السورية التركية.
لكن أكثر ما يثير التكهنات هو توقيت 
العملية المتوقعة منذ شهور، عبر إعالن 

تركي أخذ صيغة التهديد منذ سبتمبر 
الماضي، ليبقى السؤال: لماذا انتظرت 

تركيا كل هذا الوقت؟ ولماذا طال زمن إعداد 
متطلبات المعركة؟

أحد األسباب هو انتظار اكتمال إعداد 
الفصائل السورية المعارضة المشاركة في 

العملية، إضافة إلى ما يعتقده محللون 
بترابط محاولة النظام استعادة مطار 

أبوالظهور مع معركة عفرين
وبالتالي يمكن الربط الحقا بين كل ذلك 
واستكمال استعادة النظام لمحافظة إدلب 

من يد فصائل معارضة أكبرها هيئة تحرير 
النصرة، بعد شهور من التوافق  الشام – 

القسري على اعتبار محافظة إدلب ”منطقة 
تخفيف توتر“، حسب بروتوكوالت أستانة.

لكن األكثر إثارة للشك في مسألة 
توقيت المعركة هو قرب موعدها من موعد 

مؤتمر سوتشي الروسي، فالمعروف أن 
الهيئة العليا للمفاوضات ال تزال مترددة 
في مسألة الذهاب إلى سوتشي، لوال لقاء 

نصر الحريري مع أردوغان في أنقرة عشية 
الحملة على عفرين، ولوال لقاء الهيئة العليا 

للمفاوضات مع وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي الفروف، بعد انطالق الحملة على 

عفرين.
الحريري المبتسم سيذهب مع هيئته إلى 

سوتشي غالبا بذريعة سياسية أو بـ“مونة“ 
أردوغان عليه، أو ألن الرئيس التركي أقنعه 

بجدوى ذلك بعد تغيير طفيف في موازين 
القوى السياسية عملت على تحقيقه أنقرة 

مع موسكو، وسمع به النظام األسدي وأطاع.
ِفعلّيا، ال شيء في مفردات مسلسل سقوط 

االئتالف، والهيئة، يدعونا إلى نفي هذا 
االحتمال، حتى لو لم يزد ذلك، أو ُينقص، 

من حجم التشاؤم المنتظر أن يصدره إلينا 
سوتشي، بعد عام على سيطرة النظام على 
حلب بترتيبات تركية روسية شاركت فيها 

فصائل سورية مسلحة معارضة للنظام.

وعلى أبواب عفرين، التي استقطبت 
السوريين أكرادا وعربا، تقول موازين القوى 
إن المعركة محسومة، حتى لو أكلت ما تبقى 

من الشتاء، وبعض ربيع عفرين الجميلة. 
فمنطقة عفرين شبه محاصرة، ما عدا الجهة 

الجنوبية الشرقية التي تحتفظ بتماس مع 
ل  مناطق يسيطر عليها النظام في بلدتي ُنبُّ
والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الغربي، 

وبالتالي ال توجد خطوط إمداد وانسحاب إال 
من هذه الجهة.

لكن التفاهم الروسي التركي يقّلل 
من احتمال تقديم النظام دعما للمقاتلين 

األكراد، على الرغم من معارضة النظام 
للخطوة التركية لفظيا، ورغم ثقة األكراد 

من أن النظام سيغدر بهم، فالنظام ال يشذ 
عن عادات ليس من بين أولوياتها حماية 
سوريا أو السوريين، منسجما مع أصل 

وجوده، ومستقبله ربما، في إذالل سوريا 
والسوريين.

والغدر في السياسة عادة مبررة، فأميركا 
غدرت بـ“أكرادها“ الذين بدأوا بسحب 

مقاتليهم الـ“30 ألفا“ من شرق دير الزور على 
الحدود السورية العراقية، وروسيا أْخلت 

ساحة رمي المدافع، كما أفرغت فضاء عفرين 
لجوالت الطيران انطالقا من قواعد في ديار 

بكر.
هذا على الرغم من استبسال موسكو 

لفرض وجود تمثيل لحزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي في سوتشي، فالمصلحة 

اآلن تركّيا وروسّيا، وتكتيكّيا على األقل، تتجه 
إلى مالعبة واشنطن على خياراتها الغامضة 
التي تريد وجودا مديدا في سوريا دون ثمن، 
ودون أن تكون متعاونة مع أي من المتدخلين 

في سوريا، من النظام إلى تركيا إلى إيران.
سابقا، كان منطق تدخل واشنطن في 

سوريا يقتصر على التعامل مع داعش 
واألكراد، وضرب الطرفين ببعضهما البعض، 

مع تسويف التعامل مع المخاوف التركية، 
واحتواء غير مباشر لكل من إيران والنظام. 

لكن مع تصعيد تركيا خيار السيطرة على 
عفرين، والتهديد بالوصول إلى منبج والباب، 

بل إلى القامشلي على الحدود العراقية 
السورية، يبدو أن إدارة ترامب لن تطيل 

انتظار الحليف الكردي وستعّجل بإظهار 
غدرها، ربما ليس بإعالن ذلك صراحة، بل 

بتزويد األكراد بالسالح واالنسحاب من قاعدة 
منبج، ما يعني إعطاء ضوء أخضر ألنقرة 

لتنفيذ تهديداتها بعد اكتمال المهمة في 
عفرين.

في هذا االحتمال يمكن قراءة ما لم يقله 
اإلعالم عن المكالمة الحدث بين ترامب 
وأردوغان، فإعالن كل من الطرفين عن 

مضمون مختلف لها يوحي بما خفي منها، 

وليته يمتد إلى تفاهم روسي أميركي يربط 
بين جنيف وفيينا وسوتشي. لكن كالم 

الفروف األخير عن عدم تفاؤله بصدور نتائج 
حاسمة من سوتشي يقلل من مفعول ”ليت“، 

هذه، ويرشح محافظة إدلب للعب دور ما، 
حاسم أو غير حاسم، في الشهرين المقبلين 
المتممين للعام السابع من الثورة السورية، 

دون أن يرتاح الشعب السوري في أرضه 
المستباحة للفوضى في عام ثامن.

بعد أسبوع من عملية عفرين، سقط 
مئات القتلى بين عسكريين ومدنيين من 

جميع األطراف، على إيقاع التفاهم العسكري 
والسياسي بين الالعبين الكبار، رغم صخب 

األصوات الداعية إلى تجنيب المدنيين 
ويالت حرب قد تطول. هذا بينما قصفت 
طائرات تركية مخافر للقوات الكردية في 
جوار تل أبيض، في الوقت الذي فتح فيه 
الجيش التركي أجزاء صغيرة من الجدار 

العازل على الحدود في شرق أقجا قلعة – تل 
أبيض، األمر الذي اعتبره األهالي في تل 

أبيض تمهيدا لتيسير لجوء المدنيين إلى 
تركيا إذا تم تصعيد هذا القصف إلى معركة 

في منطقة تل أبيض التي تسيطر عليها 
”قسد“ (قوات سوريا الديمقراطية) منذ أكثر 

من سنتين ونصف السنة.
أمام كل ذلك، ال ُيحسد أكراد أميركا غير 
المدنيين على حالهم الراهنة، كما ال ُيحسد 
المدنيون األكراد والعرب في عفرين ومنبج 
والباب وتل أبيض على ما قد ينتظرهم إن 

استكملت أميركا مفردات غدرها، في تسارع 
غير متوقع لألحداث التي أرادتها أميركا منذ 

البداية ”فوضى خالقة“، بينما وقع األكراد 
والعرب ضحايا لطموحات لم تتعب في 

مرادها األجسام.

} لنــدن – تشــــي التحركات الدولية المتعددة 
والنشــــطة بشــــأن األزمــــة الســــورية إلــــى أن 
الموقف الدولي قد تحول برمته باتجاه إنتاج 
حــــّل حقيقي إلنهاء األزمة، وأن عواصم القرار 
تفــــرج عن جهود عملية لولــــوج ملفات النزاع 
بيــــن النظــــام والمعارضة، بمــــا يعكس عزما 
على إنهاء حال المراوحة التي طبعت الشــــأن 

السوري في السنوات األخيرة.
تطرقت االجتماعــــات األميركية األوروبية 
اإلقليمية التي جرت في باريس وورش إعداد 
مؤتمر سوتشــــي التي تجري في موسكو إلى 
تفاصيل النصوص وخرائط الطريق الواجب 
اعتمادهــــا للعبور إلــــى الســــلم واإلعمار في 
ســــوريا، وهــــو أمــــر تــــم تجاهله ســــابقا في 
مواقف روسيا الداعمة للنظام كما في مواقف 
مجموعة أصدقاء الشــــعب الســــوري الداعمة 
للمعارضــــة، والتــــي اقتصــــرت علــــى تثبيت 
مواقف سياســــية دون المغامــــرة في التطرق 

إلى سبل الحل ومقارباته.

وتكشــــف الوثيقــــة التي تم نشــــرها حول 
اجتمــــاع باريــــس عــــن الواجهــــة الجديــــدة 
لواشنطن وحلفائها في مسألة الحل السوري 
من خالل التطرق إلى تفاصيل تتعلق بالدستور 
على أن تشمل اإلصالحات صالحيات رؤساء 
الجمهوريــــة والــــوزراء والبرلمــــان ومســــألة 
إجراء االنتخابات وآليــــات المراقبة. خرجت 
تلك الوثيقة بعد اجتماع ضم وزير الخارجية 
األميركي ريكس تيلرســــون مع وزراء خارجية 

فرنسا وبريطانيا والسعودية واألردن.
وينقل عــــن مصادر دبلوماســــية أوروبية 
قريبة مــــن اجتماع باريــــس أن الوثيقة تربط 
وأن  واإلعمــــار،  السياســــي  االنتقــــال  بيــــن 
المجتمــــع الدولي يســــعى لفــــرض الحل على 
الفرقــــاء الســــوريين، وأن الورقــــة التي اتفق 
عليها في باريس ســــتتقابل مــــع الورقة التي 
أعدتها روسيا لسوتشــــي من أجل التأسيس 

لقاســــم مشــــترك يفــــرض على ســــوريا الحل 
ويدفع بفرقاء الحرب إلى التأقلم حوله.

بالمقابــــل، ومن أجــــل إعطاء ُبعــــد أممي 
الجتمــــاع سوتشــــي المزمع عقده فــــي 30-29 
من الشــــهر الجاري، كشــــفت وثائق روســــية 
مســــربة أن موســــكو أدخلــــت البنــــود الـــــ12 
التــــي أعدها المبعــــوث الدولي ســــتيفان دي 
ميســــتورا باعتبارها مبادئ الحل السياسي. 
لكــــن، يفصح هذا الجانب من تلك الوثائق عن 
تناقض في موقف موســــكو لجهة الحديث عن 
الدســــتور واالنتخابات واالنتقال السياســــي 
مقابــــل موقف دمشــــق الذي لطالمــــا عبر عنه 
رئيس وفد النظام الســــوري إلى جنيف بشار 
الجعفــــري برفض نقــــاش هذه المبــــادئ قبل 
االنتهــــاء من الحــــرب على اإلرهــــاب وقبل أن 
تتراجــــع المعارضة عن بيانهــــا في الرياض 
لجهة المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار 

األسد.
وتبدو المداوالت بين موســــكو ودمشــــق 
مكثفــــة بغية دفع النظام إلــــى تقديم ما يمكن 
أن يســــهل الحل، خصوصا أن روســــيا تملك 
من النفوذ على النظام السوري ما يمكنها من 
الضغط على دمشق لمالقاة المشاريع الدولية 
من خالل األوراق الروسية. وقد تكون موسكو 
مضطــــرة إلــــى إدماج مبــــادئ دي ميســــتورا 
إلرضاء األمم المتحدة واستدراجها للمشاركة 

في سوتشي.
غير أن رســــالة وجهها األمين العام لألمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريس إلى موســــكو 
اعتبــــرت شــــروطا لحضــــور سوتشــــي منها 
أن يلتــــزم المؤتمر الروســــي أن يكــــون لمرة 
واحــــدة ويكون جــــزءا من مســــار جنيف مع 
التزام دمشــــق بقــــرار 2254 لجهة اإلصالحات 

الدستورية واالنتخابات والحكم االنتقالي.
صراحــــة  الروســــية  الوثائــــق  وتكشــــف 
عــــن تبنيها بمبــــادئ دي ميســــتورا بصفتها 
”الســــبيل الوحيد“ لتحقيق التسوية المتعلقة 
بالسيادة واالستقالل ووحدة البالد. وتتحدث 
الوثائــــق عــــن حــــق الســــوريين وحدهم في 
تحديد مســــتقبلهم من خالل االقتراع لتحديد 
واالقتصادي  والسياسي  القانوني  المستقبل 
لبلدهــــم ”دون أي تدخــــل خارجي“. وشــــددت 
الوثائــــق علــــى ال طائفيــــة الدولة الســــورية 
المقبلة وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين 
مهما اختلف عرقهم وجنسهم ودينهم. وأشار 
إلــــى مســــألة إرســــاء مبــــدأ فصل الســــلطات 

واستقالل القضاء.
وأتاحــــت الجولة التي قام بها وفد الهيئة 
العليــــا للمفاوضــــات بقيادة نصــــر الحريري 
إلــــى نيويــــورك وبعض العواصــــم األوروبية 
للمعارضــــة أن تطلع على مــــزاج دولي جديد 

يــــروم القيام بجهــــود جذرية إلغــــالق الملف 
السوري.

وتكشف ورقة الوزراء الخمسة في باريس 
عن مســــار يتضمن إصالحا دســــتوريا للنص 
المعتمــــد فــــي دمشــــق منــــذ 2012 يخفف من 
صالحيات رئيــــس الجمهورية لصالح رئيس 
الــــوزراء ورئيــــس البرلمان، بحيــــث يتحقق 
توازن فــــي صالحيات الرئاســــات الثالث مع 
التأكيد على صالحيات ما هو مركزي في تلك 

الخاصة باإلدارات المحلية.
ورغم عدم دخول كافة الوثائق في تفاصيل 
التقســــيم اإلداري لسوريا، إال أن كافة األوراق 
تؤكد على مســــلمتين. األولى وحدة ســــوريا 
بما يضع حدا لكل السيناريوهات والتكهنات 
التــــي تتحــــدث عــــن خطــــط لتقســــيم البالد. 
والثانية مسألة الالمركزية التي لم تحدد بعد 
طبيعة شــــكلها ما بين فيدرالية أو حكم ذاتي 
لبعض المناطق وال سيما الكردية أو أي صيغ 

أخرى بديلة.
وتكشــــف المصادر عــــن أن كافة العواصم 
اإلقليمية والدولية المعنية بالشــــأن السوري 
فــــي حالة تواصــــل دائــــم معلن وغيــــر معلن 
لالهتداء إلى نقطة التوازن المطلوبة ميدانيا 
ودستوريا، وأن موسم النصوص الدستورية 
التــــي تتســــّرب من هنــــا وهنــــاك هدفها جّس 
نبــــض المنخرطيــــن فــــي الصراع الســــوري 
وإبالغهــــم بضــــرورة إعــــادة التموضــــع في 
التعامل مــــع األزمة الســــورية وفق نصوص 
تتطرق إلــــى تفاصيل الحياة السياســــية في 

سوريا المستقبل.

ورغم أن تشــــاؤما يسود المتابعين للشأن 
الســــوري من إمكانيــــة تمكــــن النصوص من 
إجبــــار النفــــوس علــــى العبور نحو الســــلم، 
ورغــــم أن المعارك في إدلب والغوطة وعفرين 
ال توحــــي بأن الوقت قد حــــان لتفعيل الغرف 
السياســــية على حساب تلك العسكرية، إال أن 
انتقال المعنيين بالشــــأن السوري سواء على 
مســــتوى األمم المتحدة والواليــــات المتحدة 
واالتحــــاد األوروبي وتركيا وإيــــران والعالم 
العربي إلى تكثيف الحديث بلهجة النصوص 
يعني أن الجهد الدبلوماســــي سيتقدم بغض 

النظر عن ضجيج الميادين.
ومــــا بيــــن نصــــوص موســــكو وباريــــس 
المســــربة رصد المختصون تباينا في الصيغ 
فروســــيا  المضاميــــن.  وبعــــض  والتعابيــــر 
تتحدث عن االســــم الحالي المعتمد لســــوريا، 
أي الجمهورية العربية السورية، فيما تحدث 
دي ميســــتورا في أوراقه عن ”ســــوريا“، كما 
رصــــدوا صيغــــا مختلفة لمســــألة الالمركزية 
بين ”ســــلطات الحكم المحلي“ وفق موســــكو 
وفق المبعوث األممي.  و“اإلدارات المحليــــة“ 
ورصــــد المختصــــون حديث أوراق موســــكو 
مهملــــة صيغة أخرى  عن ”الجيــــش الوطني“ 
”الجيــــش  وهــــي  المعارضــــة  اســــتخدمتها 
المهنــــي“، إضافة إلى أن موســــكو لم تتحدث 
عن مطلب تفكيك األجهزة األمنية الذي تطالب 

به.
ويرى خبراء في شــــؤون حل النزاعات أن 
الصراع العسكري في سوريا وصل إلى نقطة 
لن تؤثر على شــــروط التســــوية مهما اختلت 

موازين القوى. ويلفت هؤالء إلى أن الخرائط 
في سوريا تكشــــف عن سيطرة واسعة لقوات 
النظــــام وحلفائه على األراضي الســــورية، إال 
أن هذه الســــيطرة لن تثمر شــــيئا على طاولة 
المفاوضــــات، فــــأي حل يحتاج إلى مشــــاركة 
كاملــــة للمعارضة بمطالبها ورؤاها مهما كان 

ميزانها العسكري.

وتؤكــــد هــــذه المصــــادر أن دفع روســــيا 
باتجاه الحل السياســــي وخفض المواجهات 
العسكرية سواء من خالل أستانة أو من خالل 
سوتشــــي نابع من قناعة موســــكو بأن الجهد 
العســــكري وصــــل إلى حده األقصــــى الذي ال 
يمكن أن يحقق في ســــوريا أكثــــر مما تحقق 
حتى اآلن، وهو أمر ال يبدو أن إيران والنظام 
الســــوري مقتنعان بــــه ومازاال يعــــّوالن على 
حسم عسكري كامل يؤدي إلى حسم سياسي 

كامل لصالح دمشق. 

سياسة
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علي العائد
كاتب سوري

مزاج دولي جديد يروم إغالق الملف السوري بشكل جذري

مداوالت مكثفة بني موسكو 
ودمشق بغية دفع النظام إلى 

تقديم ما يمكن أن يسهل الحل، 
خصوصا أن روسيا تملك من 

النفوذ على النظام السوري ما 
يمكنها من الضغط على دمشق 

ملالقاة املشاريع الدولية من خالل 
األوراق الروسية

دفع روسيا باتجاه الحل السياسي 
وخفض املواجهات العسكرية 

سواء من خالل أستانة أو من خالل 
سوتشي نابع من قناعة موسكو 

أن الجهد العسكري وصل إلى حده 
األقصى الذي ال يمكن أن يحقق في 

سوريا أكثر مما تحقق حتى اآلن

موسكو تعيد صياغة سياستها في سوريا على وقع مخرجات مؤتمر باريس

تغير االستراتيجية الروسية حول سوريا: الجهد العسكري وصل إلى حده األقصى
تقود واشــــــنطن وموســــــكو، كل مــــــن طرفه، جهودا إلخراج تســــــوية تتناســــــب مع روحية 
اســــــتراتيجية البلدين في الشــــــرق األوسط عموما وفي ســــــوريا خصوصا، وذلك ضمن 
مزاج دولي جديد بدا أنه مصر على المضي قدما إلغالق الملف السوري بشكل حاسم. 
وانتقال المعنيين بالشــــــأن الســــــوري إلى تكثيف الحديث عن الحل السياســــــي يعني أن 

الجهد الدبلوماسي سيتقدم وال مجال الستمرار النهج العسكري.

عفرين تفتح باب الفوضى الخالقة في وجه {أكراد أميركا}

إدارة ترامب ال يبدو أنها ستطيل 
انتظار الحليف الكردي بل ستعّجل 

بإظهار غدرها ربما ليس بإعالن 
ذلك صراحة بل بتزويد األكراد 
بالسالح واالنسحاب من قاعدة 

منبج، ما يعني إعطاء ضوء أخضر 
ألنقرة لتنفيذ تهديداتها بعد 

اكتمال املهمة في عفرين
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ذكرى

} أنجبـــت هزيمـــة يونيـــو 1967 ســـاللة مـــن 
هزائـــم وتراجعـــات تجـــاوزت حـــدود مصـــر، 
وأغلقت اآلفاق أمام أجيال تالية لم تنعم بثمار 
النصر العســـكري عام 1973. ”النكسة“ من دون 
مبالغة هي أم الهزائم، ويســـهل توجيه أصابع 
االتهام بإدانة المسؤول السياسي األول عنها، 

عبدالناصر وحده ال شريك له.
وبـــدال من إجـــراء محاكمـــة رمزيـــة له، أو 
مراجعـــة متأنيـــة ألســـباب الهزيمـــة، احتفلت 
مصـــر بمئة عام على ميالده في 15 يناير 1918، 
وتنافســـت وســـائل اإلعالم في تقصـــي كل ما 
يتعلق بحياته واســـتعراض آثاره، وأســـقطوا 
غياب الحريات في اســـتدعاء لقول أحمد فؤاد 

نجم ”كل الجراح طابت“.

لم تطب الجراح بـــل تعّمقت، ومع كل جرح 
جديد ُيستدعى عبدالناصر، للتعليق على قضية 
خالفية، تيران وصنافير المصريتان مثال، يمنح 
للزعيم الحق بالقـــول الفصل كأن روحه تراقب 
وتشهد وترســـخ اســـتحقاقه بأفعل التفضيل، 
فهو حاكم عربي وحيد تســـمى باســـمه أحزاب 
وتيـــارات ”ناصريـــة“ خارج بـــالده، وهو أكثر 
حاكم لمصر ال يتـــرك لك فرصة الحياد تجاهه، 
البعض يـــراه نبّيا فـــي توقيت غير مناســـب، 
والبعض يراه شيطانا. هو األكثر تعرضا لسيل 
متصل من حمالت النقـــد والكراهية، بداية من 
بريطانيا وفرنســـا دولتي االستعمار التقليدي، 
ومعهما ومن بعدهما إســـرائيل وأميركا، ومن 
اليميـــن الديني وفي مقدمتـــه جماعة اإلخوان 
التي تكّفره دينيا، ومن أنظمة رجعية استعانت 
برجال دين أفتوا بكفره ”باإلجماع“، ومن خلفه 
أنور السادات متســـلحا باإلخوان ومتوسطي 
الموهبـــة من الكّتـــاب والصحافيين ومن أفالم 
ســـينمائية أهالت التراب على اســـمه، إلى أن 
فوجئ صناعها مع غيرهم من كارهيه بالنجاح 
عـــام 1996، ثم  الجماهيـــري لفيلـــم ”ناصر56“ 
فوجئوا بصوره ترتفع في ميادين الحرية بعد 

اندالع ثورة 25 يناير 2011.
مـــن المفارقات أن ترى فـــي ميدان التحرير 
مصريـــا شـــهد الهزيمة، ويهتف ”يســـقط حكم 
العســـكر“ وهو يحمل صـــورة عبدالناصر، فال 
يعتبـــره عراب حكم العســـكر؛ وفـــي تقديره أن 
عبدالناصر وطنّي فوق التصنيفات، أب صادق 
مات صغير الســـن، نظيف اليـــد، اجتهد فأنجز 
وأخطأ. وقد مدحه محمد مهدي الجواهري في 
ذكراه األولـــى، ولخصه في أربـــع كلمات ”كان 

العظيم المجد واألخطاء“. 
تتعـــدد  ظاهـــرة  صـــار  وبموتـــه 
وتقبـــل  الصمـــود،  وتســـتطيع  وجوههـــا، 
التأويـــل والتأويـــل المضـــاد. أربـــك أعـــداءه 
فـــي  قياديـــا  أن  حتـــى  احترامهـــم  وكســـب 

جهـــاز مخابراتي وصفه بأنـــه ”نظيف إلى حد 
اللعنة“.

فـــي مصر حظي بما لم ينلـــه حاكم مصري 
من حب ُيتوارث، ومنح لقب ”الشهيد“، وألحق 
بمصاف أنبياء وشهداء. فهل كان مادحوه ممن 
تعرضوا لالعتقال في عهـــده يعانون نوعا من 
المازوخيـــة؟ وكيـــف يجرؤون علـــى معارضته 
ويتحملـــون الثمـــن خصمـــا مـــن أعمارهم في 
الســـجون، ثـــم يبكـــون موتـــه شـــعرا ونثرا، 

ويشيدون بتجربته؟
ربما كانت أولـــى قصائد الرثاء من نصيب 
يوســـف صديق، وكان يكبر عبدالناصر بثماني 
ســـنوات، وبالطبـــع يعلـــوه فـــي الرتبـــة حين 
اســـتولى الضباط األحرار علـــى الحكم في 23 
يوليو 1952. كان ليوســـف الدور الحاســـم في 
نجاح الثورة. ولوال تحركه قبل الموعد المحدد 
بســـاعة، أللقي القبض على الثـــوار وحوكموا 
بتهمـــة الخيانـــة. ففـــي مســـاء 22 يوليـــو قاد 
قواته، واقتحم مبنى قيادة الجيش، حيث ُيعقد 
اجتماع لبحث صداع يســـببه الضباط األحرار 

للملك فاروق.
نجحـــت الحركة وصـــارت ثـــورة، وأصبح 
الضّباط صغار الســـن ساســـة، وآثر يوســـف 
صديق النهـــج الديمقراطي، وحـــث على عودة 
عبدالناصـــر  ورأى  الثكنـــات.  إلـــى  الجيـــش 
أن العدالـــة االجتماعيـــة أكثـــر أهميـــة، تفاديا 
لشـــراء أصوات الفقراء وغيـــر القادرين، حتى 
تنضج القاعـــدة الجماهيرية اجتماعيا وتؤّمن 
اقتصاديا، وأدى الخالف إلى اســـتقالة صديق 
من مجلس قيـــادة الثورة في يناير1953، وغادر 
مصر للعـــالج، ثم رجع، وطالب في أزمة مارس 
1954 بعودة الحياة النيابية، فأدخل السجن في 
الشـــهر التالي، وخرج بعد عـــام لتحدد إقامته. 
وفي المعتقل رشـــق رفيقه عبدالناصر بقصيدة 

تبدأ بهذا البيت:

أفرعون مصــــــر وجبارها/صحوت لهــــــا من وراء 
القرون

وأنهى القصيدة بما يشبه الوعيد:

غــــــدا تلتقي يا جمــــــال الوجوه/وتعرف قدرك ماذا 
يكون

وحين مات عبدالناصر في 28 سبتمبر1970، 
كان يوســـف صديق مريضا في موسكو، فقطع 
برنامـــج العـــالج وعـــاد للمشـــاركة فـــي وداع 

عبدالناصر وبكاه بقصيدة يقول فيها:

أبا الثوار هــــــل ســــــامحت دمعي/يفيض وصوت 
نعيك ملء سمعي

وشـــأن الفنانيـــن، كان فؤاد حـــداد نصير 
الحرية، وأصدر عام 1952 ديوانه األول ”أحرار 
وراء القضبـــان“. وبعد نوبـــة اعتقال عام 1956 
أعـــاد إصدار الديوان نفســـه، بعنوان ”أفرجوا 
عن المســـجونين السياســـيين“، عنـــوان غير 
شعري يقدم قضية اإلنسان على الحرفة الفنية. 
لـــم يكن حداد يرى نفســـه إال قرينـــا بالمتنبي، 
اعتدادا بنفســـه وبشـــعره الـــذي ال يتخلى عن 
الشـــرط اإلبداعـــي رغم انحيازه إلى اإلنســـان، 

وإلى المقاومة في فلسطين.
اعتقـــل حداد مع مجموعة من الشـــيوعيين 
عام 1959، ولبث وراء القضبان خمس ســـنين. 
وبعد مـــوت عبدالناصر كتـــب قصدته/ديوانه 
استشهاد جمال عبدالناصر، وفيه يخاطب الله 
”وكنت خّلي الشـــهيد يا رب يستأذن“. ثم يحّدث 
عبدالناصر عن ”استشهادك األعظم“، ويناديه:

مع السالمة يا والد يا أحّن شهيد
كل اآلهات شعب واحد يا حبيب الله

فـــي اليـــوم الثالـــث لهزيمة يونيـــو 1967، 
كتب أحمد فؤاد نجـــم ”بقرة حاحا“، واعتبرها 
”أول قصائد الـــرد على الهزيمـــة“. بكائية على 

البقـــرة المنهوبة التـــي ماتت قهرا، ألســـباب 
أولهـــا ”الخـــوف“. وفي الشـــهر نفســـه تبّين 
لنجم وللشـــعب هول الهزيمة، فلـــم يعد الرثاء 
يكفي واســـتبدل به أول هجـــاء صريح وجريء 
لعبدالناصـــر فـــي قصيدة ”الحمـــد لله خبطنا 
تحـــت بطاطنا“، وصب الغضـــب على الجميع، 
أما الســـهم الصريح فصّوبه إلـــى عبدالناصر 

”عبدالجبار“:

وكفاية أسيادنا البعدا/ عايشين سعدا
بفضل ناس تمال المعده/ وتقول أشعار

أشعار تمجد وتماين/حتى الخاين
وإن شا الله يخربها مداين

شـــاعت القصيدة، نصا وأغنية بلحن وأداء 
الشـــيخ إمام عيســـى، وظل نجم طليقا، ضمن 
عقد ضمني الحتواء ظاهرته مع الشـــيخ إمام، 
ولكنهمـــا تجـــاوزا الخطوط الحمـــراء، وتفتق 
الخيال البوليســـي فـــي مايـــو 1969 عن حيلة 
للقبـــض عليهمـــا بتهمـــة حيـــازة المخـــدرات 
وتعاطيهـــا. ســـاعة الضبـــط لم يكـــن مع نجم 
مخدرات، أما الشيخ الضرير فكان يحوز قطعة 
حشـــيش صغيرة، وحين فاجـــأه وكيل النيابة 
في التحقيق بعرض قطعة كبيرة من الحشيش 
وأنها كانـــت معه، قال إمـــام ”ياريت“، واعتقل 
بتهمـــة الغناء، وظال نجم وإمام رهن الســـجن 

حتى أكتوبر1971.
وكما خاطـــب نزار قباني الزعيم ”قتلناك يا 
آخر األنبياء“، فقد تصالح نجم مع عبدالناصر، 
ورفعه إلى منزلة النبـــي في قصيدة ”الزيارة“، 

أو ”زيارة إلى ضريح عبدالناصر“:

من دا اللي نايم وساكت؟
والسكات مسموع
سيدنا الحسين؟
وال صالح الدين؟

وال النبي؟
وال اإلمام؟

وينهيها:

موسى نبي عيسى نبي محمد نبي
وكل وقت وله أدان/وكل عصر وله نبي

واحنا نبينا كده/من ضلعنا نابت
…

عمل حاجات معجزة/وحاجات كتير خابت
وعاش ومات وسطنا/على طبعنا ثابت
وإن كان جرح قلبنا/كل الجراح طابت

وفي عام 1966 اعتقل عبدالرحمن األبنودي 
أربعة أشـــهر مـــع بضعة شـــبان ضمهم تنظيم 
شـــيوعي صغير، ولكنه ال ينســـى للزعيم مآثر 
تتخطى حدود الشـــخصي إلى الشعبي، فكتب 
فيـــه قصائـــد بعد وفاتـــه، منها يعيـــش جمال 

عبدالناصر:

مش ناصري وال كنت في يوم
بالذات وف زمنه وف حينه
لكن العفن وفساد القوم
نساني حتى زنازينه

..
وينهيها مناديا:

يا جمال نجيب زيك ِمن فين
يا نار يا ثورة يا ندهة ناي

البوسطجي اللي اسمه حسين
أبوك منين جابك وإزاي؟

وكان صـــالح عبدالصبـــور أول مـــن انتقد 
عبدالناصر في أزمة مارس 1954، وكتب قصيدة 
”عـــودة ذي الوجـــه الكئيـــب“، إذ رأى البعـــض 
قدومـــه ”من تدابير القضاء“، أو ”من الجحيم“. 

وتنتهي القصيدة بالتشاؤم:

سيظل ذو الوجه الكئيب وأنفه ونيوبه..
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب

إال إذا…
إال إذا مات

سيموت ذو الوجه الكئيب
ســــــيموت مختنقا بمــــــا يلقيه من عفــــــن على وجه 

السماء
في ذلك اليوم الحبيب

ــــــي معقــــــودة الزنار مبصرة ســــــترقص في  ومدين
الضياء

في موت ذي الوجه الكئيب

لم يمـــدح عبدالصبـــور الزعيـــم حيا، وفي 
ديوانـــه تأمالت فـــي زمن جريح نشـــر قصيدة 

الحلم واألغنية.. مرثية لعبدالناصر:

هل مات من وهب الحية حياته
حقا أمات؟

ماذا سنفعل بعده؟
ماذا سنفعل دونه؟

حقا أمات؟
تتجمع الكلمات حول اســــــم ســــــرى كالنبض في 

شريانهم عشرين عاما
كان المالذ لهم من الليل البهيم

وكان تعويذ السقيم
…

وكان مفتاح المدينة للفقير، يذوده حرس المدينة

أمـــا أحمد عبدالمعطي حجـــازي فكثيرا ما 
تغنى بعبدالناصر، تعـــددت القصائد والمديح 

واحد. في قصيدة ”عبدالناصر“ يقول:

فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا

أشاهد الزعيم يجمع العرب
…

يا شعراء يا مؤرخي الزمان
فلتكتبوا عن شاعر كان هنا
في عهد عبدالناصر العظيم!

ورثـــاه حجازي شـــعرا، ثم غيـــر رأيه نثرا، 
فبعـــد أرذل العمر، عرف أن عبدالناصر ســـبب 
هزائمنـــا، وأن الحكم العســـكري بداية من عام 
1952 قضـــى علـــى الديمقراطيـــة. وبعد صعود 
عبدالفتاح السيســـي لـــم يعدد حجـــازي يندد 

بحكم العسكر إال من طرف خفي.
باختصـــار: هزم عبدالناصر شـــأن أي بطل 

تراجيدي، وهكذا تعيش ذكراه.

مع كل جرح جديد يستدعى جمال عبدالناصر

رئيس ال يترك فرصة الحياد تجاهه

عبدالناصر أكثر حاكم ملصر 

ال يترك فرصة الحياد تجاهه، 

البعض يراه نبيا في توقيت غير 

مناسب والبعض يراه شيطانا. هو 

األكثر تعرضا لسيل متصل من 

حمالت النقد والكراهية، بداية من 

بريطانيا وفرنسا ومعهما إسرائيل 

وأميركا، ومن اليمني الديني وفي 

مقدمته جماعة اإلخوان ومن أنظمة 

رجعية استعانت برجال دين أفتوا 

بكفره {باإلجماع}

في مصر حظي عبدالناصر بما 

لم ينله حاكم مصري من حب 

يتوارث، ومنح لقب {الشهيد}، 

وألحق بمصاف أنبياء وشهداء. 

فهل كان مادحوه ممن تعرضوا 

لالعتقال في عهده يعانون نوعا 

من املازوخية؟ وكيف يجرؤون 

على معارضته ويتحملون الثمن 

خصما من أعمارهم في السجون، ثم 

يبكون موته شعرا ونثرا، ويشيدون 

بتجربته؟

سعد القرش
كاتب مصري

هل كان ضحايا عبدالناصر مرضى حين مدحوه ميتا

أحمد فؤاد نجم هاجم عبد الناصر بقوة ورثاه بحرقةفيلم {ناصر56} حقق نجاحا جماهيريا فاق التوقعات صور عبد الناصر رفعت في مظاهرات ضد حكم العسكر



} لقب ”األســـتاذ“ ناله نبيـــه بري بعد أن تربع 
على عرش رئاســـة المجلـــس النيابي طيلة 26 
عامًا، اســـتحق معها دخول موســـوعة غينيس 
لألرقام القياســـية كصاحب أطول فترة لرئيس 
لمجلس نيابي منتخب أو ”مجّدد“ له في العالم.
لكن األمانة تقتضي القول إن هذا ”الشاعر“ 
الفطـــري وصاحب النكتة ”بمحلهـــا“ كما يقال 
عنه، نجح باإلمساك بمفاصل اللعبة السياسية 
فـــي لبنان ببراعـــة ”الناظر“ الـــذي ال تفوته ال 
شـــاردة وال واردة في المدرســـة التي يشـــرف 
عليها، فأحسن إدارتها وجعل من منصبه رديفًا 
الســـمه ال يمكن أن يتخّيل اللبناني كيف يمكن 

أن يكون عليه عمل المجلس من دونه.

فـــي لبنان أمثـــال شـــائعة كثيـــرة يرددها 
الناس، غير أن المثل الوحيد الذي ينطبق فعًال 
على ”أبي مصطفى“ هو الذي يقول ”قلبي على 
ابني وقلب ابني علـــى الحجر“. فقلب بري هو 
الدســـتور، ونبضاتـــه هي مـــواده التي يرفض 
بأي شـــكل من األشـــكال المّس بهـــا وهو طّبق 
مقولة إنه حارس الدستور عن حق. ولعله بذلك 
يخالف القاعدة الدستورية التي تنّص على أن 
رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي أقسم على 
الدستور اللبناني وحلف على احترامه والعمل 

بموجبه.

عون وبري وثارات ال تنتهي
يكمل بري في الثامن والعشـــرين من الشهر 
الجـــاري عامـــه الثمانيـــن. وهو بســـبب تنقله 
الكثيـــر بين المغتـــرب في ســـيراليون، وبلدته 
الجنوبيـــة تبنين، ومحّل إقامتـــه في العاصمة 
بيـــروت، اجتاز المرحلـــة االبتدائية والثانوية 
من علومه بـ“طلبات حرة“ نظرًا لعدم تمّكنه من 
االنتظام الدراســـي في مدرسة واحدة، غير أنه 
اختار دراســـة القانون وحاز على الشهادة من 
الجامعة اللبنانية بتفّوق حيث حّل في المرتبة 

األولى بين رفاقه المتخرجين في العام 1963.
معـــروف عنه أنه ناضل في صفوف حركات 
الطـــالب وتـــرأس االتحـــاد الوطنـــي للطلبـــة 

اللبنانيين، ثم ناضل إلى جانب اإلمام موســـى 
الصدر، وتولى مســـؤوليات إعالمية في حركة 
قبل أن يأتمنه  أفواج المقاومة اللبنانية ”أمل“ 
الصـــدر ويكّلفه بمهام رئيســـية مثيرة برع في 

إنجازها.
أمـــا في هـــذه اللحظة، فيمكـــن للمراقب أن 
يالحظ أن بري لم يكن متحّمســـًا النتخاب عون 
ولم يكن موافقًا أيضًا على انتخاب جعجع، لكنه 
جنبالط من حيث  انتهج مبدأ صديقه ”اللدود“ 
اإلتيان برئيس وسطي كي ”ال يموت الذئب وال 
يفنـــى الغنم“ كما يقول المثل، وللمحافظة على 
كيان الدولة ومؤسساتها. لكنه بالمقابل سعى 
بكل مـــا لديه من نفـــوذ للمحافظة على حكومة 
الرئيس تمام ســـالم التي كانت قد توّلت مقاليد 
الســـلطة اإلجرائية، وعدم تعريضها لالنقسام 
أو دفع رئيســـها لالســـتقالة، فكان عامًال قويًا 

للمحافظة عليها، داعمًا لبقائها وعملها.
ووقعت المفاجأة حين تقّدم الرئيس ســـعد 
الحريـــري بمبادرة ”إنقاذية“ بترشـــيح النائب 
ســـليمان فرنجيـــة للرئاســـة، فقامـــت الدنيـــا 
ولم تقعد بالنســـبة لجعجع العـــدو التاريخي 
لفرنجيـــة، فأعلن تراجعه عن ترشـــيح نفســـه، 
ودعم عون للرئاسة، ما وضع الجميع أمام هول 
المفاجأة باســـتثناء بري الـــذي لم يوافق على 
عون، وكان إلى جانـــب كتلته ممن لم يصوتوا 
لصالحه فـــي االنتخابـــات التي جـــرت في 31 
أكتوبـــر 2016 وانتخـــب عـــون خاللها رئيســـًا 

للبالد.
العالقـــة بين بـــري وعون لم تكـــن في حال 
جيـــدة يومـــًا مـــا، ولكـــن ومـــع ذلك فـــإن عهد 
”الرئيـــس المســـيحي القوي“ كمـــا أطلق عون 
على نفســـه، بدأ بزخم ولم يكـــن لذلك أن يكون 
لوال تعاون الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 
في هـــذا المجال. فقامت حكومة الحريري التي 
شـــكلها من ضمن ”الصفقة“ التي أوصلت عون 
إلى بعبدا، بإرســـال مشروع قانون االنتخابات 
الجديد الذي سارع بري إلى عقد جلسة نيابية 
إلقـــراره، كما وضعت مشـــروع قانون الموازنة 
التي غابت عن لبنان أكثر من 12 عامًا، فصادق 
عليها المجلس برئاسة بري رغم الخالف الذي 
كان سبب عدم إقرارها طيلة السنوات الماضية 
وهي مســـألة قطـــع الحســـاب.لكن األزمة التي 
عصفـــت بالبالد إثر اســـتقالة الحريـــري التي 
أعلنها من السعودية، حتمت على بّري التقارب 
مـــع عـــون، وكان المشـــهد السياســـي الجامع 
سببًا رئيسيًا في سحب فتيل أزمة كادت تودي 
بالبالد إلى المجهول، لكن شـــهر العســـل بين 

الرئيسين لم يدم طويًال.
لقد وّقـــع عون والحريري مرســـومًا يعطي 
أقدمية استثنائية لضباط من السلك العسكري 
كانـــوا قد انضووا تحت لواء الجيش في العام 
1994 فـــي دورة عرفت باســـم ”دورة عون“، من 
دون أن يحمل المرســـوم توقيـــع وزير المالية 
علي حســـن خليل، الذي هو في الوقت نفســـه 
المعاون السياســـي لبـــري، فانفجـــر الخالف 
الذي يبدو لغاية كتابة هذه السطور مستفحًال 
واستخدم فيه الرئيسان جميع أنواع ”األسلحة 

الكالمية“.

ميثاقية أمراء الحرب
الضباط  يتذرع عـــون بضرورة ”إنصـــاف“ 
الذيـــن حرموا من حقوقهـــم لفترة عامين خالل 
الســـوري للبنان في العام 1990.  فترة ”الغزو“ 
في ما يتّذرع بري بضرورة أن يحمل المرســـوم 

توقيع وزير المالية ألنه يترتب على المرســـوم 
تبعات مالية.

غيـــر أن مـــا وراء األكمـــة غير مـــا أمامها. 
فبري يصّر على الميثاقية في المراســـيم، أي 
أن تحمل تواقيـــع الرئيس الماروني ورئيس 
الحكومـــة الســـني ووزير المالية الشـــيعي، 
ويرفض عون هـــذا األمر ألنه ”ال يضمن بقاء 
وطلب االحتكام  وزارة المالية مع الشـــيعة“ 
إلى القضـــاء. بينما رد بري بأن األمر مقبول 
عندما يكـــون ”الولّي“ على القضاء غير تابع 
حزبيًا، وإلى ما هنالك من حجج وتبريرات ال 

تقنع أيا من الفريقين.
وزن بـــري الحالي ليس قادمًا من شـــيعيته 
فقـــط، بـــل مـــن دوره الـــذي لعبه فـــي تاريخه 
السياســـي، فمنذ العام 1980 وبعد سنتين على 
تغييـــب الصدر، ترأس بـــري حركة أمل التي ال 
يزال على رأســـها لغاية اليوم. وهو يفاخر في 
هذا اإلطار أنه كان إلـــى جانب رئيس ”الحزب 

النائـــب وليـــد  التقدمـــي االشـــتراكي“ 
جنبالط رأس حربة إسقاط اتفاق 

السابع عشـــر من أيار الذي تم 
التفـــاوض عليـــه خـــالل والية 
الرئيس السابق أمين الجميل، 
كما يفاخر بالقافلة الكبيرة من 
شـــهداء الحركة الذين سقطوا 
علـــى طريق مقاومـــة االحتالل 

اإلسرائيلي للبنان.
وهو ال يختلـــف عن أقرانه 
من أمراء الحرب اللبنانية من 
حيث انغماســـه فـــي وحولها. 
فكثيـــرة هي البصمـــات التي 
تركتها المعارك الجانبية التي 

انخرطت فيها حركة أمل وخّلفت في 
ذاكـــرة اللبنانيين آثارًا ال تمحى مثل حصارها 
للمخيمـــات الفلســـطينية أو اشـــتباكاتها مع 
”الرفاق“ فـــي الحزب التقدمي االشـــتراكي في 
الشـــهيرة. غير أن تلك المرحلة  معركة ”العلم“ 
محتها مواقف بري ”البرلمانية“ التي تمحورت 
في معظمها على كلمة قّل اســـتخدامها من قبل 

بقية السياسيين وهي ”الميثاقية“.

ترويكا التوازن المستحيل
 غيــــر أن العالقة التي تحكم مراكز القوى 
فــــي الدولــــة اللبنانية اليوم بدأت مع تســــّلم 
رفيــــق الحريري رئاســــة الحكومــــة في مطلع 
عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي. حينها 
تداولت األوساط السياسية اللبنانية تسمية 
”الترويــــكا“ وهو تعبير يصــــف التوافق التام 
الذي كان قائمًا بين أركان الســــلطة ”الهراوي 
ـ بــــري ـ الحريــــري“ فــــي إدارة الشــــأن العام 

السياسي.
ومع قــــرب انتهاء واليته، قيل إن الهراوي 
صارح الرئيس السوري الراحل حافظ األسد 
عــــام 1995 بأنــــه يرغــــب بالتجديد لــــه لوالية 
من ســــت ســــنوات جديدة، ألنه لم يتمكن من 
تســــلم الحكم عقــــب انتخابه فــــي العام 1989 
إال بعد ســــنتين بسبب ســــيطرة ميشال عون 
على القصر الجمهــــوري في بعبدا، ثم انتظر 
ترميم القصر الجمهــــوري الذي تضرر كثيرًا 
بالقصــــف فوافــــق األســــد على تمديــــد والية 
الهراوي لثالث ســــنوات، كان بري المهندس 

الرئيس الخراج التمديد.
غير أن والية الرئيس أميل لحود شــــهدت 
مدًا وجــــزرًا في العالقة مع بــــري، خصوصًا 

وأن لحــــود لــــم يخــــف خصومتــــه للرئيــــس 
الحريري ومعارضة كل مشاريعه االقتصادية 
واإلنمائيــــة، ما أثار امتعــــاض بري الذي كان 

على عالقة وطيدة بالحريري.
 كان موقــــف بري رافضا للتمديد، لكنه في 
نهاية األمر رضخ لمشــــيئة اإلرادة الســــورية 
فعقدت جلســــة التمديد التي شــــهدت وقوف 
29 نائبــــًا عارضوا التمديد وشــــّكلوا ”الئحة 

الشرف“ وكان أبرزهم وليد جنبالط.
ومــــا يحــــدث اآلن مــــن صــــراع حــــاد بين 
الرئيســــين عون وبري، هو نتــــاج تناقضات 
نســــجت خيوطها قبل أعوام قليلة فقط، عقب 
خــــروج قوات جيــــش الوصاية الســــوري من 
لبنان، حين انقســــم البلد عموديًا بين فريقي 

8 و14 آذار فكان بري من صلب فريق 8 آذار.
شــــّكل بري مــــع األمين العام لحــــزب الله 
حســــن نصراللــــه، حينهــــا، ما يعرف باســــم 
”الثنائية الشــــيعية“ التي خاضت االنتخابات 
فــــي العــــام 2005 ضمــــن ما ســــمي ”التحالف 
الرباعــــي“ مع ”الحزب التقدمي االشــــتراكي“ 

وحزب ”القوات اللبنانية“.
تــــم اختبار تلــــك الثنائية الشــــيعية حين 
شّنت إسرائيل في يوليو 2006 حربًا استمرت 
33 يومــــًا ضد حزب الله، برز بري فيها، كأحد 
الشــــركاء الرئيســــيين فــــي المفاوضات التي 
أدت إلــــى صــــدور قرار مجلس األمــــن الدولي 
1701 الــــذي أوقف كل األعمال العســــكرية بين 

إسرائيل والحزب.
 ليحمــــل العام التالي نهايــــة والية لحود 
الممدة، ودخول البلد في فراغ رئاســــي لعدم 
توافــــق النــــواب علــــى اختيار رئيــــس جديد 
للجمهورية. كانت سلطات الرئاسة قد انتقلت 

إلى حكومة الرئيس الســــنيورة، لكن 
تحــــت نظر بــــري الــــذي كان يقف لها 

بالمرصاد.
 كان بــــري يمتنع عــــن الدعوة إلى 
جلســــة عامــــة النتخاب رئيــــس جديد 
لعــــدم وجود توافق حول الشــــخصية 
التي ستتولى رئاســــة البالد، فاتهمه 
الســــنيورة وفريــــق 14 آذار بأنه ”أقفل 

مجلس النواب“.
واســــتمر هذا الوضع حتــــى مايو 
2008 حيــــن شــــن ”حــــزب اللــــه“ غزوته 
الشــــهيرة علــــى بيروت وبعــــض مناطق 
الجبل، وانتشــــرت ”القمصان السود“ في 
الشــــوارع. اقتربت البالد أكثر من أي وقت 
مجددًا، غير  مضى من ”شبح الحرب األهلية“ 
أن الوساطات العربية والدولية نجحت إقناع 
القيادات اللبنانية باالتفاق على انتخاب قائد 
الجيش العماد ميشــــال سليمان رئيسًا 

للجمهورية.

سيد الفراغ ولعبة العروش
  طيلــــة واليتــــه، بقيــــت أزمة 
تقض مضجع  سالح ”حزب الله“ 
دور  وكان  ســــليمان،  الرئيــــس 
بــــري في هــــذه المســــألة حيويا، 
للحوار  طاولــــة  انعقــــدت  حيــــث 
الوطنــــي بين أروقــــة قصر بعبدا 
اســــتنادًا إلى االقتراح الذي تقدم 
به. وعقــــدت جلســــات ماراثونية 
لــــم تفلح فــــي ثني فريــــق 14 آذار 
عــــن مطالبة ”حزب الله“ بتســــليم 
ســــالحه واالنضمام إلى الشــــرعية 
اللبنانية لكنها نجحــــت في جمع فرقاء 

النزاع حول طاولة واحدة للمرة األولى.
وبعد شبه اتفاق بين الفرقاء السياسيين 
على عــــدم جــــدوى الدخــــول في نقاشــــات ال 
تقّدم وال تؤخر حول ”ســــالح حــــزب الله“، تم 
ســــحب هذا الملف من التداول ما أشاع نوعا 
من االســــتقرار الداخلي، لكن ســــرعان ما بدأ 
االحتدام يلوح مجّددًا مع انتهاء والية الرئيس 
ســــليمان في العام 2014 وعدم التئام المجلس 
النيابــــي النتخاب رئيس جديد ودخول البالد 
في فراغ رئاسي ســــوف يدوم أكثر من الفراغ 

السابق.
أيــــن كان بري من هذا الفــــراغ؟ لقد مارس 
دوره االشــــتراعي كرئيــــس للمجلس النيابي، 
فكان يدعو إلى عقد جلســــات كل أسبوعين ثم 
جلســــات شــــهرية النتخاب رئيس جديد. لكن 
حليفه االستراتيجي ”حزب الله“ كان باالتفاق 
مع ”شــــريكه في التفاهم“ في ”التيار الوطني 
يعّطل النصــــاب القانونــــي النتخاب  الحــــر“ 
رئيس، وذلك بســــبب إصراره علــــى انتخاب 
ميشــــال عون رئيســــًا في حيــــن أن فريق ”14 
آذار“ كان متمســــّكًا بترشــــيح ســــمير جعجع 

للرئاسة.
ورغم أن بــــري أثبت أنه فعــــًال ال قوًال من 
أشــــد المحافظيــــن على ”انضباطيــــة“ العمل 
التشــــريعي والحيــــاة السياســــة العامــــة في 
البــــالد، إال أنه فــــي األزمة األخيــــرة يأمل أن 
تكــــون المواقــــف مبنية على قاعدة ”اشــــتدي 
أزمــــة تنفرجــــي“، لكي يعبــــر هــــذه المرحلة 
التحضيرية إلى االنتخابات النيابية المقبلة 
بأمان وسالم، ولكي ينغمس بعدها في معركة 

”بقائه على العرش“.

األحد 82018/01/28

[ انتخاب العماد ميشــــال عون مســــألة لم يكن نبيه بري متحّمسًا لها، ولم يكن موافقًا أيضًا على انتخاب جعجع، لكنه انتهج 
مبدأ صديقه ”اللدود“ جنبالط من حيث اإلتيان برئيس وسطي كي ”ال يموت الذئب وال يفنى الغنم“.

[ ”ثورة األرز“ التي أفضت إلى خروج الجيش السوري من لبنان، أدت إلى شطر البلد عموديًا بين فريقي 8 و14 آذار. فكان 
بري من صلب فريق 8 آذار. وشّكل مع نصر الله ما يعرف باسم ”الثنائية الشيعية“.

سياسي لبناني يكمل اليوم عامه الثمانين مناورا كعادته
نبيه بري

األستاذ الذي يصر على {الميثاقية} وسط الفوضى

صالح تقي الدين

وجوه

الية ألنه يترتب على المرســـوم

ا وراء األكمـــة غير مـــا أمامها. 
ى الميثاقية في المراســـيم، أي 
ــع الرئيس الماروني ورئيس
ـني ووزير المالية الشـــيعي، 
ـــذا األمر ألنه ”ال يضمن بقاء 
وطلب االحتكام  مع الشـــيعة“
ينما رد بري بأن األمر مقبول 
على القضاء غير تابع  لولّي“
هنالك من حجج وتبريرات ال
بع ير ى ي و

ريقين.
لحالي ليس قادمًا من شـــيعيته 

ين ري

ن دوره الـــذي لعبه فـــي تاريخه 
0نذ العام 1980 وبعد سنتين على 
، ترأس بـــري حركة أمل التي ال 
ها لغاية اليوم. وهو يفاخر في 
كان إلـــى جانب رئيس ”الحزب 

النائـــب وليـــد  ــتراكي“
حربة إسقاط اتفاق
من أيار الذي تم
ــه خـــالل والية
ق أمين الجميل،
فلة الكبيرة من
ة الذين سقطوا
اومـــة االحتالل

نان.
لـــف عن أقرانه 
ب اللبنانية من 
ه فـــي وحولها. 
بصمـــات التي 
 الجانبية التي

حركة أمل وخّلفت في
ي بي يج

ً
ي و ل ر

إلى حكومة الرئيس
تحــــت نظر بــــري ال

بالمرصاد.
 كان بــــري يمتنع
جلســــة عامــــة النتخ
لعــــدم وجود توافق
التي ستتولى رئاس
الســــنيورة وفريــــق

مجلس النواب“.
واســــتمر هذا الو
2008 حيــــن شــــن ”حــ
الشــــهيرة علــــى بيروت
الجبل، وانتشــــرت ”الق
الشــــوارع. اقتربت البالد
مضى من ”شبح الحرب األ
أن الوساطات العربية والد
القيادات اللبنانية باالتفاق
الجيش العماد ميشــــ
ق ب ي ب

للجمهورية.

سيد الفراغ ولع
  طيلــــة وال
”حزب ال سالح
ســــل الرئيــــس 
في هــــذه بــــري
انعقــــدت حيــــث 
أ بين الوطنــــي
اســــتنادًا إلى ا
بين ي يو

به. وعقــــدت ج
لــــم تفلح فــــي ث
عــــن مطالبة ”ح
ســــالحه واالنضم

توقيع عون والحريري على مرسوم 
يعطي أقدمية استثنائية لضباط 

من السلك العسكري كانوا قد 
انضووا تحت لواء الجيش في العام 
1994 في دورة عرفت باسم {دورة 
عون}، من دون أن يحمل املرسوم 

توقيع وزير املالية علي حسن 
خليل، الذي هو في الوقت نفسه 

املعاون السياسي لبري، يفجر 
الخالف الذي يبدو لغاية كتابة هذه 
السطور مستفحال بعد أن استخدم 
فيه الرئيسان جميع أنواع {األسلحة 

الكالمية}

ّ



} ”أن نصل إلى الفن عن طريق فتاة مجنونة، 
لم يتأكـــد أحد من وجودهـــا“ كان ذلك رهانه 
الذي انعكس حتوال كبيرا في أسلوبه الفني. 
حدث ذلـــك في بلد خيالي لم تكن حكاياته 
قـــد كتبت بعـــد. كان تـــراث ذلك البلـــد الذي 
ســـيصبح في ما بعـــد واحدة مـــن معجزات 

عصرنا احلديث عالقا بالشفاه.
لقـــد فكـــر عبدالرحيـــم ســـالم باملوروث 
الوطنـــي وهي عادة اكتســـبها من ســـنوات 
دراســـته فـــي مصـــر. لـــم يجذبه املـــكان وال 
عناصـــره التزيينية الصامتة. لم يرغب أيضا 
فـــي املضـــي وراء حكايـــات الصياديـــن في 
املجهول الذي جتسده مرئيات، هي عبارة عن 
مفـــردات محدودة فقدت الكثيـــر من إيحائها 
اجلمالي بسبب تكرارها. في حقيقة محاولته 
للوصول إلـــى هويته الشـــخصية كان هناك 

عنصر حركي غامض تصنعه العاطفة. 
لقـــد ســـحرته أصـــوات النســـاء. ذلك ما 
قاده إلى ضالته. ولم تكن تلك الضالة ســـوى 
”مهيـــرة“ الفتـــاة التـــي قادهـــا امتناعها عن 
احلب إلى اجلنون. حكاية شعبية سمعها في 
طفولته من جدته واســـتعادها شابا لكن عن 

طريق الرسم. 
الذي جرى بعد ذلك هو األهم. 

ميل ســـالم إلـــى التجريد وهبـــه اجلرأة 
على أن يصب شـــغفه بتصوير حركة النساء 
احملليات في قالب الفتاة التي أطاح بها احلب 
حني ســـلمها إلى اجلنون. لقـــد امتزج البحر 
من  والريح في طقس تعبيري جنا بـ“مهيرة“ 

رمزيتها.
رســـوم عبدالرحيـــم ســـالم ال تـــروي وال 
توضح وال تشـــرح. إنها تهبنا روح احلكاية 

من غير أن تعلبها في صبغة شكلية بعينها. 
نســـاؤه هن احلوريات الالتـــي يلقي بهن 
مـــوج البحر على الشـــواطئ ملتفات بعصف 
إلهامهن. هذا رســـام يقف عند احلدود ما بني 
ما يراه وبني ما يحلم في رؤيته، وهو ما قاده 
إلى أن يصنع أســـلوبه في الرســـم من خيال 

كائن يعده اجلنون بالكثير من التجليات.
استفاد الفنان من موضوعه فصار يرسم 

كما الريح.        

مهيرة وهي لقية حياته

ولد ســـالم في منطقة الصبخة بدبي عام 
1955. انتقلـــت عائلته إلـــى البحرين، فدرس 
هنـــاك إلى مرحلـــة الثانويـــة. ”حياة ال ميكن 
معرفـــة جدواهـــا وقيمتها إال حـــني نتجاوز 
اخلمســـني من العمر، وكأن احلياة تكتســـب 
قيما جديدة مبـــرور العمر“ يقول. بعدها عاد 
إلى اإلمارات ليقضي وقتا قصيرا يكون بعدها 
واحدا من الطلبة املبتعثني إلى اخلارج. ذهب 
ســـالم إلـــى القاهرة ليدرس النحـــت في كلية 
الفنون اجلميلة التـــي تخرج منها عام 1981. 
مفارقـــة تذكر بالرســـام اإليطالـــي مودلياني 
الذي درس هو اآلخر النحت وانبعثت شهرته 

من رسومه. 
متيز ســـالم عن سواه من دارسي الفن في 
مصر بتحـــرره من التأثيـــرات املصرية وهو 
مـــا كان واضحـــا أيضا في جتربـــة القطري 
يوسف أحمد الذي درس هو اآلخر في مصر. 
ما رســـمه بعد ذلك لم يحمل تأثيرات معلميه 

وهو ما صنع شخصيته املتميزة. 
حمـــل عـــام 1981 حدثـــا مهما بالنســـبة 
لتاريخ الفنون التشـــكيلية في دولة اإلمارات. 
شـــهد ذلك العـــام والدة جمعية التشـــكيليني 
اإلماراتيني. كان سالم واحدا من مؤسسي تلك 
اجلمعية وكان معه عبيد ســـرور وجناة مكي 
وحسن شـــريف ومحمد حســـني وعبدالكرمي 
السيد وأحمد حلبوز ومحمد يوسف وحسني 

شريف. 
تأخر ســـالم في إقامة معرضه الشخصي 

األول إلى العام 1991. 
يومها عرض تخطيطـــات بقلم الرصاص 
علـــى الـــورق للمرأة التي شـــغف بهـــا حبا. 
”مهيرة“ التـــي لن يرافقه شـــبحها. إنها لقية 
حياتـــه التـــي اســـتلهم منها أســـلوبه الفني 

وصار ينهل من جنونها حكاياته البصرية.
بعد ذلك املعرض أقام سالم عددا من 
املعارض في بالده وفي دول عديدة منها 

الكويت وقطر 
ومصر وفرنسا 

والهند 
وسوريا 

وإسبانيا 
وأملانيا 

وكانت مهيرة 
ترافقه، املرأة 

التي أهدته أسلوبه 
في الرسم. 

ســـالم  مغامـــرة  تســـتمد 
قوتهـــا مـــن رغبـــة عميقـــة في 
التجريب. هذا رســـام ال يخشى 

األســـلوب املتـــاح وال يهابـــه. ال 
يخشـــى أن تفلت خيـــوط اللعب 
من بـــني يديه. إنـــه ميضي إلى 
هدفه الشـــكلي محمـــال بطاقة ال 
تتكاثر  الغامضة  مادتها  تنتهي، 

تلقائيا مـــن غير أن تتكـــئ على ما 
يقـــع خارجها. يرســـم ســـالم كَمن 
يهـــذي. وهـــو كما أتوقـــع يحاور 
أثناء الرســـم أنثـــاه اخلفية التي 
قد ال تتاح لها الفرصة لكي تظهر 
كاملة كما يراها الرســـام في جنة 

عاطفته.
سالم رسام خطوط، وإن 

اخلطوط  تلـــك  صنعـــت 
املســـاحات  يشـــبه  ما 
اللونية التي تتشـــكل 
على  وهب  بالصدفة. 
ال  مساحات  العموم 

اخلطوط  تخفي 
شكلتها.  التي 
اخلط  ثنائيـــة 
تخفي  واللـــون 

الكثيـــر مـــن الثنائيات حتت قشـــرتها. 
فهنـــاك ثنائيات البطء والســـرعة. هي ثنائية 
حتكم الشكل في إطار طاقته التعبيرية. وهو 
ما يقـــود إلى حركـــة اليد التي جتـــري وراء 
خيالها فـــي ســـرع متفاوتة. وهنـــاك ثنائية 
البعيـــد والقريـــب، حيـــث تلعب املســـاحات 
العميقـــة في اللوحة دور الذاكرة فيما تقبض 
املساحات السطحية على اليومي العابر وهي 
عالقـــة وظفها الرســـام في ســـياق فكرته عن 
التنقيب في ما هو خفـــي من الكائن األنثوي 
الـــذي يعالـــج أســـراره. وهو مـــا ينقلنا إلى 
الثنائية الثالثة وهي ثنائية اخلفي والظاهر. 
فما يهم ســـالم بالدرجة األساس أن يصل إلى 

نتائج فنية ترضي ميوله التجريدية وهو ما 
جنح في إظهـــاره غير أن الدافع اخلفي لفعل 
الرسم يظل مشتبكا باحلكاية أو ما تبقى من 
ذلك  هوائها. وهنا أؤكد علـــى مفردة ”هواء“ 
ألن الرســـم بالنســـبة لهذا الفنـــان هو عبارة 
عن فعـــل عصف عاطفي تعبـــر عنه اخلطوط 

بعصفها.   

ارتجال يشبه الموسيقى  

بالرغـــم مـــن مضي عقـــود علـــى بداياته 
ال يزال ســـالم رســـاما طليعيا. ثقته بالرسم 

جعلته أكثر قـــوة في مواجهة 
تيـــارات الفـــن املعاصـــر التي 
سادت في دولة اإلمارات بتأثير 

االنفتاح على العالم. 
أعانه الرســـم على معرفة موقعه 
وســـط تلك التحـــوالت الفنية التي غلب 
عليهـــا التماهي مع بعـــض التجارب 
العاملية. لقد متســـك ســـالم 
خيـــاره  كونـــه  بالرســـم، 
الـــذي  األخيـــر  اجلمالـــي 
اســـتطاع مـــن خاللـــه أن 

يرمم صلته بالواقع. 
الواقـــع  ســـالم  يـــرى 
موقعـــه  ومـــن  بطريقتـــه 

رساما. 
رمبا يحسده الكثيرون 
من دعاة الفنون املعاصرة 
على تلك الصلة الشعرية 
التي تنفتح بفنه على 
الواقع. وهو واقع فيه 
الكثير من االحتماالت 
اجلمالية التي سعى 
سالم إلى استدراجها من 

خالل تقنية ”االرجتال“. 
يبدو كل شـــيء في رسوم ســـالم تلقائيا، 
كما لـــو أن الفنان يتجه إلى قماشـــة اللوحة 
البيضاء من غير تخطيط مسبق. هناك شيء 
من االرجتال في رسوم الفنان اإلماراتي الذي 

ميزج حواسه مثلما ميزج أصباغه.
األصوات والصور واألحالم واألفكار هي 
مـــواده التي صـــار يراها كما لـــو أنها مادة 
واحدة، هي النسغ الذي يغذي كائناته بحياة 

متخيلة.

حياة ليست بعيدة   

تخلو لوحات ســـالم من اخللفيات. هناك 
رغبة مبيتة لدى الرســـام في حتاشي املشهد 
الصحراوي. لقد صنع الرسام هويته مستندا 
إلى جتربته الشـــخصية. وهي جتربة ميتزج 
الفن من خاللها باحلياة. ما ســـعى إليه سالم 
منذ البدء أن يضع جتربته في ســـياق عاملي، 
لم تكن احمللية سوى دافع لإلبداع. هذا رسام 
ال يصف الشـــيء الذي يراه بـــل يرى بعيني 
خياله حياة ليســـت بعيدة عـــن متناول يديه 

الساحرتني. 
عبدالرحيم ســـالم هو ابن دبي الذي تنبأ 

بعاملية رؤاها قبل أن تكون. 

وجوه

ابن دبي المقيم في نبوءتها
عبدالرحيم سالم

رسام األنوثة المحلقة في أحالمها

فاروق يوسف

ميل سالم إلى التجريد يهبه الجرأة 
على أن يصب شغفه بتصوير 

حركة النساء املحليات في قالب 
الفتاة التي أطاح بها الحب حني 

سلمها إلى الجنون. لقد امتزج 
البحر والريح في طقس تعبيري نجا 

{مهيرة} من رمزيتها بـ
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وقطر
وفرنسا 

ا 

مهيرة
ملرأة

دته أسلوبه
م.

ســـالم مغامـــرة  تمد 
مـــن رغبـــة عميقـــة في

ب. هذا رســـام ال يخشى 
ب املتـــاح وال يهابـــه. ال 
أن تفلت خيـــوط اللعب
 يديه. إنـــه ميضي إلى
شـــكلي محمـــال بطاقة ال

تتكاثر  الغامضة  مادتها 
مـــن غير أن تتكـــئ على ما
رجها. يرســـم ســـالم كَمن
وهـــو كما أتوقـــع يحاور 
رســـم أنثـــاه اخلفية التي
ح لها الفرصة لكي تظهر 
جنة ا يراها الرســـام في

 رسام خطوط، وإن 
اخلطوط  تلـــك   
املســـاحات به 
التي تتشـــكل 
على  وهب  ة. 
ال  مساحات 

خلطوط 
شكلتها. 
اخلط 
تخفي   

ا ت قش حتت ات الثنائ ن

جعلته أكثر ق
تيـــارات الفـــ
سادت في دول
االنفتاح على الع
أعانه الرســـم ع
وســـط تلك التحـــوالت
عليهـــا التماهي مع
العاملية. لق
بالرســـم
اجلمالـــي
اســـتطاع
صل يرمم
يـــرى
بطريقتـــه

رساما.
رمبا
من دعاة
على تلك
التي
الواق
الكثي
اجل
سالم إلى
”االرجت خالل تقنية
يبدو كل شـــيء في رسو
كما لـــو أن الفنان يتجه إلى
البيضاء من غير تخطيط مس
من االرجتال في رسوم الفنا
ميزج حواسه مثلما ميزج أ
األصوات والصور واألح
مـــواده التي صـــار يراها ك
واحدة، هي النسغ الذي يغذ

متخيلة.

حياة ليست بعيدة  



} طرحت مجلة "الجديد" في أحد أعدادها ومن 
خالل ملـــف عن النقد والتفكير النقدي أســـئلة 
وإشـــكاالت تبلغ من األهّمّيـــة ما يجعل محاولة 
الّتصّدي لها رهينة كتب ومقاربات عديدة. وهي 
مهّمة أخرى تكاســـل عنها من بين من تكاســـل، 
معظـــم الّنّقـــاد من جهة ما يســـّمى نقـــد الّنقد 
ومناهجه ورهاناتـــه المعرفّية والّثقافّية. لكّننا 
قد نشـــير إلى بعـــض مواضع العّلـــة العميقة، 

فاتحين بذلك أفق نقاش موّسع ومأمول.
يـــكاد ال يكـــون هناك اختالف حـــول األزمة 
التي يعيشها الّنقد العربّي. ولعّل أوكد مظاهر 
هذه األزمـــة تأرجُح هذا الّنقـــد بين حديث عن 
أزمـــة أدب تكاد تكون مطلقة فـــي نظر البعض 
مـــن األكاديمّييـــن، في تعام واضـــح عّما يكتب 
حديثـــا وعـــن األنســـاق المعرفّيـــة والّثقافّية 
والحساســـّيات الفّنّيـــة التـــي تنتظمـــه، وبين 
تمجيـــد ومداهنة لنصوص ال تســـاوي الورق 

الذي كتبت عليه، وإّنما هو أجر من نوع آخر.
”من هو الّناقد؟“ -يتســـاءل الّشاعر العراقّي 
الّراحل ســـركون بولـــص- ”إن لم يدرك أّنه جاء 
لينقد الوضع ال ليكون جزءا منه. فعليه الّسالم“. 
(ســـركون بولـــص، ســـافرت مالحقـــا خياالتي 
”حوارات“، منشـــورات الجمـــل، ط1، 2016، ص 
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نعم، ينســـى الكثيرون أّن الّناقد ليس جزءا 
من الوضع، بمعنى أّنه ليس منخرطا في رحى 

الّتحّزب األدبّي إلى مذهب أو حساسّية أو غير 
ذلك. وهـــو الّناظر بعين ال يمكـــُن بأّي حال من 
األحوال أن تكون مطلقة الحياد، ولكّنها محّرقة 
أســـئلة وعصّية على الّثوابـــت. ومثل هذا قليل 
فـــي ثقافتنا، رغم االســـتثناءات التي تلوح من 
حين إلى آخر، مفعمة باإلمكانات. ومع ذلك، فقد 

سبق إلى ذلك كثير. ثّم تعّثروا في الّطريق.
الّناقـــُد الحقيقـــّي يحمـــل مشـــروعه أيضا 
مثل الّشـــاعر والكاتب عاّمة. ويتضافر عملهما 
معا. فالّنقـــد منتج ثقافّي وفكرّي مخصوص له 
قارئـــه المتعّدد، طالبـــا كان أم باحثا أم مبدعا 
أم قارئا آخر من نـــوع خاّص. وفي خضّم، ذلك 
مازلنا نتعّجب من جّبـــة القاضي المبّجلة لدى 
الباحثيـــن األكاديمّييـــن، أي تصّورهـــم أّنهـــم 
يمّثلـــون القـــارئ الفصل الحاكـــم بالجودة أو 
غيابهـــا، قطعا وليس رأيا أو مقاربة. بينما من 
المفتـــرض أن يكون الّناقُد قارئـــا نادرا يحاوُر 
نصوصـــا في طّيات قـــد ال يدركهـــا الكثيرون، 
تمامـــا مثلما يفعل عالم الّطبيعـــة إزاء خلق ال 
نـــراه جميعا على نفس الّنحو. ويكون لمعرفته 
الفضل في رؤية مغايرة، قد تســـاهم في تجديد 
نظرتنا للعمل المبَدع ســـواء كان أخطبوطا أم 

غابة أم قصيدة.
كان هنـــاك زمن تحّول فيه كلمٌة من ناقد إلى 
مشـــروع كاتب برّمته أو تتقّدم بـــه إلى كوامنه 
التي لم تكن كّلها واضحة في مســـتوى الوعي، 
بين الحـــدس والّالوعي والعقل.. ودون الحاجة 
إلـــى القول إّن اســـتثناءات توجـــد هنا وهناك، 
يمكن تصنيف األســـباب المتشـــّعبة والعديدة 
لهذا الوضـــع، وفق نوعين اثنيـــن. أّولهما عاّم 

مرتبط بالّنســـق الحضارّي العربـــّي وأوضاع 
األقطـــار العربّية وما تعانيه من إشـــكاالت، من 
بينها إشـــكاالت الّتعليم والمؤّسسات الّثقافّية 
وطبعا دون شـــّك ســـؤال الحّرّيـــة والّتحّرر. إّن 
شـــعوبا تعيش في كنف الّظلم والقهر والبطالة 
والكبـــت والجهـــل والعجـــر علـــى الّتصنيـــع 
واإلبـــداع الفلســـفّي وتطويـــر العلـــوم -مهما 
نّســـبنا هـــذه الّظواهر- ال يمكـــن أن تنتج نقدا 
ثقافّيا وأدبّيـــا مزدهرا وعلى نحو جمعّي. ومع 
ذلـــك يمكن القول إّن هناك تجارب فكرّية ونقدّية 
هاّمة. لكّن هذه التجارب فردّية ينفصم نســـقها 
بمـــوت أصحابها وتبرز في بعض األقطار التي 
يقـــّل فيها منســـوب هـــذه اإلشـــكاالت وإن في 
سياق تاريخّي محّدد وتتوّقف عند اآلفاق التي 
ترسمها دون أن نرى حركة فكرّية عاّمة وممتّدة 
في الّتاريخ. إذ ال يمكُن فصل الّنقد األدبّي فصال 

تاّما عن شروط مظاّنه الحضارّية والعلمّية.
ببســـاطة، إن لم تحّقق ثقافة ما حداثتها، 
بالمعنـــى الذي يجعلها تّتخـــذ موقفا معرفّيا 
رصينـــا من تراثهـــا وحاضرهـــا وغيرّياتها، 
فإّنهـــا ال تنتـــج نقدا عظيمـــا وال أدبا عظيما 

كذلك، رغم قـــدرة األدب العربـــّي، على ما في 
بعضـــه من عّالت، علـــى خلخلة هـــذا الحكم 
بما فيه من مدّونات ممّيـــزة وهاّمة بإمكانها 
أن تبلـــغ العالمّية. ولكْن لذلك أســـباب أخرى 
متشـــّعبة، يضيق عنها هذا المجال وتحتاج 

إلى الّنظر والّدرس.
وفـــي ما يتعّلق بمســـألة الحداثة واّتخاذ 
الموقف مـــن الّتراث والغيرّيـــات، يمكننا أن 
نشـــير إلى بعض ما يمّيز الّنـــوع الّثاني من 
األســـباب. وهو في مـــا يوجد من إشـــكاالت 
معرفّية داخل مجال الّنقد العربّي. أّوال، قّضى 
الباحثـــون العرب عقودا إن لـــم نقل أكثر من 
قرنين في محاولـــة قراءة تراثهم قراءة نقدّية 
ســـة. لكّننا نملك اليوم كتبا ومنشورات  مؤسِّ
كثيرة، دون أن نســـتطيع الّتغافل عن ســـؤال 
الّتأســـيس. طبعا هناك اختالفـــات دائما في 
المقاربات. ولكْن، هـــل نملك مثلما حدث عند 
الغرب تصـــّورات عاّمة، عن المنوال المعرفّي 
واألدبـــّي القديـــم، والـــذي يصعـــب فصلـــه 
عـــن دروس الفلســـفة والحضـــارة والّتاريخ 

والّلسانّيات.
ما الذي تغّيـــر في واقعنـــا وأدبنا، حّتى 
يدفعنـــا إلـــى محاولـــة اجتراح منـــوال آخر 
لتمّثله ودراســـته؟ ســـؤال آخـــر نحتاج إلى 
طرحـــه على أنفســـنا. وإن نجحنـــا في ذلك، 
كيف تشتغل مؤّسســـاتنا في القيام بالعملّية 
الّالحقة التي ال تقّل أهمّية عن إنتاج المعرفة 
في فضـــاءات ضّيقـــة لها خطابهـــا الخاّص 
وناموســـها المخصوص، أي توزيع المعرفة 

بعد إنتاجها؟

الثقافي

} رغـــم مـــرور نحـــو عقديـــن علـــى ظهور 
النقـــد الثقافي في الفضـــاء العربي، تنظيرا 
وممارســـة، فإن الســـجاالت الفكريـــة حوله 
ال تـــزال تحتـــل حيـــزا كبيـــرا عبـــر منابـــر 
والمؤتمرات  والصحـــف  كالدوريات  عديدة، 
والملتقيـــات والرســـائل الجامعيـــة، يتبنى 
بعضها طروحـــات هذا النقـــد ويدافع عنها 
عاّدا إيـــاه بديال عن النقـــد األدبي بمناهجه 
المختلفـــة، ويتحفـــظ بعضها اآلخـــر عليه، 
مشـــككا فـــي جـــدواه ومرجعياتـــه وحدود 

اشتغاالته.
وإذا كانـــت البدايـــات التطبيقيـــة للنقد 
الثقافي فـــي الفضاء العربي، قـــد اقتصرت 
على الشعر القديم والحديث كما في دراسات 
الناقـــد الســـعودي عبدالله الغذامـــي، فإنه 
أخذ يتوســـع خالل السنوات العشر األخيرة 
ليشـــمل خطابـــات إبداعية أخـــرى كالرواية 
والمســـرحية والســـينما. وعلـــى الصعيـــد 
الفكري يرى قسم من الباحثين أن الدراسات 
التحليليـــة لنظم المعرفة في الثقافة العربية 
قد شـــرع بهـــا المفكر المغربـــي محمد عابد 
الجابـــري منـــذ منتصـــف ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، وأفضت إلى إنجـــاز كتبه األربعة 
حول نقد العقل العربـــي (التكوين، والبنية، 

والعقل السياسي، والعقل األخالقي).
النقـــد الثقافي، حســـب الغّذامـــي، فرع 
من فـــروع النقـــد النصوصي العـــام، ُيعنى 
بنقـــد األنســـاق المضمـــرة التـــي ينطـــوي 
عليهـــا الخطـــاب الثقافـــي بـــكل تجلياتـــه 
وأنماطـــه وصيغه، ما هو غير رســـمي وغير 
مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء، ومن 
حيـــث دور كل منها في حســـاب المســـتهلك 
الثقافي الجمعي. وهو معني لذلك بكشـــف ال 
الجمالـــي في النص كما شـــأن النقد األدبي، 
وإنمـــا همـــه كشـــف المخبوء تحـــت أقنعة 
البالغي الجمالـــي، فكمـــا أن لدينا نظريات 
فـــي الجماليات فإن المطلوب إيجاد نظريات 
في القبحيـــات، ال بمعنى جماليـــات القبح، 
ممـــا هو إعـــادة صياغة وتكريـــس للمعهود 
البالغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وإنما 
كشف حركة األنساق وفعلها المضاد للوعي 
وللحـــس النقـــدي. ومن ثم فإن هـــذا النص، 
الذي لـــم يعد نصـــا أدبيا جماليا فحســـب، 
لكنـــه أيضا حادثة ثقافيـــة، ال ُيقرأ لذاته وال 
لجماليته، وإّنما يعامل بوصفه حامل نســـق 
أو أنســـاق مضمرة تصعب رؤيتها بوساطة 
القراءة الســـطحية، ألنها تتخفى خلف سحر 
الظاهر الجمالي. وهذه دعوة صريحة تشكل 
أحد ارتدادات ما بعـــد الحداثة النقدية، إلى 
التعامـــل مع النـــص األدبـــي بوصفه عالمة 
ثقافية قبـــل أن يكون قيمة جمالية ال تتحقق 
داللتهـــا إّال من خالل ســـياقه الـــذي أنتجها 
أول مـــرة (ســـياق المؤلف، وســـياق القارئ 
أو الناقـــد) الذي تلقاها بعد ذلك في ســـعيه 
نحو التفســـير. ومهمة القارئ/ الناقد تكمن 
أساســـا في الوقـــوف على أنســـاق مضمرة 
مرتبطـــة بدالالت ”مجازية كلية“، وليس على 
نصـــوص ذات دالالت صريحة. وتخالف هذه 
الوظيفة، التي يؤديها النقد الثقافي، وظيفة 
النقـــد األدبي القاصر الذي ”أوقعنا في عمى 
ثقافي تام عـــن العيوب النســـقية المختبئة 

تحت عباءة الجمالي“.
النقـــد  أن  يـــرون  آخريـــن  نقـــادا  لكـــن 
”نشـــاط  العامـــة،  داللتـــه  فـــي  الثقافـــي 
بشـــموليتها  الثقافـــة  مـــن  يتخـــذ  فكـــري 
موضوعا لبحثه وتفكيره، ويعّبر عن مواقف 
فـــإن  وبذلـــك  وســـماتها“.  تطوراتهـــا  إزاء 
هـــؤالء النقاد يلتقون مع عـــدد من المفكرين 
والباحثيـــن العرب الذين يمزجون بين النقد 
الثقافـــي والنقـــد الحضـــاري أو الجـــذري، 
رغـــم أن موضوع األخير هو الواقع المعيش 
ال الواقع المتخّيل، كونه يســـتخد المفاهيم 
والمصطلحات التي تحكم العلوم االجتماعية 

واإلنسانية لتحليل الواقع ونقده وتفكيكه.
إن المعضلـــة الكبرى التـــي يعاني منها 
النقد الثقافي العربي، في رأيي، ســـواء عند 
رواده أو عند الجيل الجديد، هي ارتهانه إلى 
منظـــور أيديولوجي فـــي مقاربة النصوص 
األدبية القديمة والحديثة، وبذلك فهو يبتعد 
عـــن طروحات الحداثة وما بعد الحداثة، عن 
قصـــد أو من دون قصد، عائدا باألدب والنقد 
كما يذهب بعض الدارسين، إلى األربعينات 
والخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، أيام 
تغليـــب المضمون األيديولوجـــي والتعويل 
علـــى الوظيفة االجتماعية لألدب التي تجلت 
في الواقعية االشـــتراكية، ودعوة سارتر إلى 
االلتـــزام في مواجهة األدب البرجوازي الذي 

يخفي عيوب الخطاب الرأسمالي.

النقـد الثقافي 
واأليديولوجيا هل انتهى زمن التنوير التونسي

ثقافة العنف

} ما تعيشه تونس على مدى السنوات السبع 
الماضية مـــن أحداث سياســـية واجتماعية 
وثقافيـــة يشـــير بدالئل موجعة إلـــى أن هذا 
البلد الصغيـــر الذي طالمـــا افتخر برصيده 
الحضـــاري الذي يمتّد إلى قرابة 3000 ســـنة، 
قـــد يفقد الموروث التنويري الذي تربت عليه 

أجيال وأجيال.
ففي منتصف القرن التاســـع عشر، برزت 
نخبة تونســـية بزعامة المصلـــح خيرالدين 
باشا، صاحب كتاب ”أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك“. وقد قامت تلك النخبة -التي 
كان مـــن أبرز رموزها شـــيوخ ورجـــال دين 
مرموقون- بســـن أول دستور تونسي داعية 
إلى االنفتاح على الحضارة الغربية، ورافضة 

كل أشكال التزمت واالنغالق.

ولتجسيد مشروعها اإلصالحي والتحديثي، 
أنشأت تلك النخبة ”المدرسة الصادقية“ ممهدة 
لبروز نخب جديدة سوف تلعب أدوارا هامة في 
معركة اإلصالح والتحديث، وأيضا في مقاومة 

االستعمار.
وبعد حصول تونس على اســـتقاللها في 
عام 1956، شـــرع النظـــام الجمهوري بزعامة 
الرئيـــس الراحل الحبيب بورقيبة في تطبيق 
إصالحـــات اجتماعيـــة عميقـــة أفضـــت إلى 
الضامنة  صدور ”مجلة األحوال الشخصيّة“ 
لحريـــة المرأة ولدورها فـــي المجتمع، وإلى 
جعل التعليم إجباريا ومجانيا. كما أّدت تلك 
اإلصالحات إلى تقلص النزعات العشـــائرية 
والقبليـــة التـــي كانت متفشـــية فـــي البالد، 
مهددة الوحـــدة الوطنية. واليـــوم يتأكد لنا 
أن كل تلك اإلنجـــازات العظيمة التي تحققت 
لتونس ولشـــعبها، شـــهدت تراجعـــا مخيفا 

خالل السنوات السبع الماضية.
 وهـــذا ما عكســـته وتعكســـه العديد من 
والثقافية  واالجتماعية  السياســـية  األحداث 
التـــي شـــهدتها البـــالد. فقد ســـعت أحزاب 
ومنظمات إلى التشـــكيك في شرعية وأهمية 
تلك اإلنجـــازات. ولم تكتف بذلـــك، بل راحت 
تنشـــر في الخفـــاء والعلـــن، وتحـــت أقنعة 
مختلفـــة، ثقافـــة العنف والتخريب لتســـمح 
للنعـــرات القبلية والعشـــائرية بالظهور من 

جديد في مناطق مختلفـــة من البالد. وتحت 
تأثير الخطب األصولية المتطرفة، انتشـــرت 
فـــي كامـــل أنحـــاء البـــالد مظاهـــر التزمت 

واالنغالق، والدعوات المعادية لالنفتاح.

ثقافة العنف

خالل السنوات السبع األخيرة، برزت في 
تونـــس ظاهرة خطيرة تتمثل في اســـتفحال 
ثقافة العنف، وانتشارها بشكل مفزع ومريب، 
منذرة بخـــراب العمـــران، وتخريـــب الدولة 
ومؤسســـاتها، وتقويض الوحـــدة الوطنية، 
ونســـف المشـــروع الديمقراطي الذي ال يزال 
هشـــا. ويـــرى البعـــض مـــن المختصين في 
الشأن التونســـي أن هذه الثقافة غريبة على 
تاريـــخ البـــالد المعاصر تحديـــدا. وهم على 
حق استنادا إلى أن النخب التونسية فضلت 
مقاومة االســـتعمار الفرنسي بما كان الزعيم 
الراحـــل الحبيب بورقيبة يصفه بـ“سياســـة 
الكـــّر والفـــّر“، مغلبة الحوار على الســـالح، 
والدبلوماســـية الذكية والمرنة على التصلب 
والقوة. وباســـتثناء اغتيال الزعيم صالح بن 
يوسف بســـبب خالفه مع بورقيبة، لم تشهد 
تونس اغتياالت سياسية كالتي عرفتها بلدان 

كثيرة من العالم الثالث.
وخالل فتـــرة حكـــم بورقيبة وبـــن علي، 
عرفت تونس انتفاضات شعبية، ومواجهات 
عنيفـــة بيـــن النظـــام والنقابـــات، إّال أن لغة 
الحـــوار والتشـــاور تغلبت فـــي النهاية على 
لغـــة العنف والتهديد والوعيـــد. إذن من أين 
تتغّذى ثقافـــة العنف التي تشـــهدها تونس 
راهنـــا، ومـــا هـــي مصادرهـــا؟ لإلجابة عن 
هذا الســـؤال علينـــا أوال أن نعود إلى تاريخ 
تونس القديم الموســـوم بالكثيـــر من الفتن 
الدينيـــة، والنزاعـــات العشـــائرية التي ظلت 
آثارها مخفيـــة مثل النار تحـــت الرماد. كما 
يمكن أن نفســـر بروز ثقافة العنف برواســـب 
الغزو الهاللي للبـــالد. ذلك الغزو الذي خّرب 
العمـــران، وأحرق المـــدن، ونشـــر الفوضى 

والهمجية.
 لـــذا قد يكـــون على حـــق أولئـــك الذين 
يعتقـــدون أن تونـــس تراجعـــت إلـــى الوراء 
لتكون على نفس الصـــورة التي كانت عليها 
عندمـــا كان الجهل متفشـــيا، واألمية طاغية، 
والتزمـــت ســـائدا. وقـــد يكـــون هـــؤالء على 
حق أيضـــا عندما يرون أن القـــوى الرجعية 
والظالميـــة التـــي أبرزتهـــا عناصـــر الزيف 
فـــي انتفاضات ”الربيع العربي“، قد كســـبت 
معركتها ضّد قوى اإلصالح والتحديث. وإذا 
مـــا تحقق لها ذلك فعال، فإن مدة قرن ونصف 
القرن من التنوير قد تتبخر من دون أن تترك 
أثـــرا يذكر، لتغـــرق تونس فـــي الظلمات من 

جديد.
والواقـــع أن الحـــركات األصولية تتحمل 
مســـؤولية كبيرة عن استفحال ثقافة العنف. 
فعند ظهورها في نهاية الســـبعينات وبداية 

الثمانينـــات من القرن الماضـــي، راحت هذه 
الحـــركات تحرض علـــى المواجهات العنيفة 
ســـواء مع النظام، أو مع القـــوى المناهضة 
لهـــا. وبعـــد انهيار نظام بن علـــي في الرابع 
عشر من شـــهر يناير/ جانفي 2011، ساهمت 
المجموعات اليســـارية والســـلفية المتطرفة 
مساهمة كبيرة في انتشار ثقافة العنف، وفي 
التحريض عليها في الخفاء والعلن. وتستغل 
االقتصاديـــة  األزمـــات  المجموعـــات  هـــذه 
واالجتماعيـــة التي تنفجر بيـــن وقت وآخر، 
لكي تجعل من ثقافة العنف سالحها الوحيد 
غير عابئة بالمخاطر الجسيمة التي يمكن أن 

تفضـــي إلى كوارث قاتلة ومدمرة على جميع 
المستويات.

 لذلـــك يبـــدو مـــن المطلـــوب والمرغوب 
اليوم من جانب األحـــزاب والقوى الوطنية، 
وكذلك مـــن النخب التونســـية التي تحرص 
علـــى أن تظل تونس في مأمن من الصراعات 
والنزاعـــات الخطيـــرة، وعلـــى أن يحافـــظ 
شـــعبها على وحدته الوطنية لضمان نجاح 
المشروع الديمقراطي، أن تتصدى إلى ثقافة 
العنـــف، والمحرضين عليها بحزم وقوة. من

 دون ذلك سيكون مصير البالد والعباد قاتما 
ومرعبا.

أشرف القرقني
كاتب من تونس
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برزت في تونس ظاهرة خطيرة 
تتمثل في استفحال ثقافة العنف، 

وانتشارها بشكل مفزع ومريب، 
منذرة بخراب العمران، وتخريب 
الدولة ومؤسساتها، وتقويض 

الوحدة الوطنية

* لوحة: نهاد الترك

ال ثقافة عربية جديدة من دون ناقد جديد

إن لم تحقق ثقافة ما حداثتها، 
باملعنى الذي يجعلها تتخذ موقفا 
معرفيا رصينا من تراثها وحاضرها 

وغيرياتها، فإنها ال تنتج نقدا 
عظيما

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

عواد علي
كاتب من العراق



كتبالثقافي

ضرورة حمل هموم اآلخر 
} لمـــاذا نجـــد صعوبة فـــي تغيير أنماط حياتنـــا والحال أن ال أحـــد ينكر أن 
نمـــط نمونا له أثر مدمر على الصعيد البيئـــي واالجتماعي، كما ال ينكر درجة 
العنف المسلط على الحيوان؟ اإلجابة جاءت في كتاب "إيثيقا االعتبار" لكورين 

بيلوشون، أســـتاذة الفلســـفة بجامعة باريس 
الشرقية، حيث دعت إلى ردم الهوة بين النظرية 
والتطبيـــق من خالل تطويـــر إيثيقا الفضائل. 
فبدل التركيـــز على المبادئ أو عواقب أفعالنا، 
نفضل االهتمام بدوافعنا العملية، أي تمثالتنا 
التـــي تدفعنا إلـــى الفعل. أي مالمـــح أخالقية 
يمكـــن أن تجعلنـــا أنقياء، تعترينـــا لذة القيام 
بالواجب وفعـــل الخير، بـــدل أن نظل ممزقين 
على الدوام بين الســـعادة والواجب؟ وتستمد 
إيثيقـــا االعتبـــار جذورهـــا مـــن األخالقيـــات 
القديمـــة، وإن كانت تنبـــذ جوهريتها، وتعتمد 
علـــى التعمق في الذات للوصول إلى الشـــعور 
بمـــا يربـــط الفـــرد بالكائنات الحيـــة األخرى، 
وتحول وعيه باالنتماء إلى عالم مشـــترك، إلى 

معرفة معيشة والتزام.

الخير والشر في األدب
} يقـــال إن الخيـــر ال يصنـــع أدبا جيـــدا، فهو كضيـــاء باهر يحطـــم الفروق 
والجزئيات والتفاصيل، وإن الشـــر يمنح عدة مصادر ثرية لو رام أديب رســـم 
النفس اإلنسانية. ولكن الكاتب ميشيل تيريتشنكو، في كتابه األخير "هذا الخير 

الـــذي يوجع الـــروح.. األدب كتجربة أخالقية"، 
يعترض علـــى هذا الطرح، ويضـــرب أمثلة من 
صميم األعمـــال األدبيـــة، من األمير ميشـــكين 
بطـــل "األبلـــه" لدستويفســـكي، وجـــان فلجان 
بطـــل "البؤســـاء" لفيكتور هوغو، إلـــى البحار 
بيلـــي باد بطـــل رواية باالســـم نفســـه لهرمان 
ملفيـــل، والعجوز بطلة "حياة وقدر" لفاســـيلي 
غروســـمان، ليبين دور الخير والطيبة في نحت 
شـــخصية اإلنسان، فهو، على غرار حّنا أرندت، 
على يقين من أن الخيـــر وحده هو الراديكالي، 
وأال حاجة لتعريفه حيـــن يتجلى. وفي رأيه أن 
أدب الخير، بعيدا عن الشـــفقة الخطيرة بعبارة 
زفايغ، يشفي اإلنسان ويستدعي فيه إنسانيته، 
مثلما شـــفى كرم األســـقف بيانفنو جان فلجان 

حين "أوجع روحه مثل نور ساطع".

مكتبة الفالسفة المجهولين تقريبا
} تبدو الفلسفة القديمة بمفكريها الكبار مقروءة ومحددة، مضاءة بالنور المتناسق 
للشـــمس المتوســـطية والعقل الذي ورثناه مباشـــرة، حتى ليخيل إلينا أننا في ما 
يسميه هيغل "جنة الفكر البشري". في كتاب جديد عنوانه "المكتبة المثلى للفالسفة 

القدامى. مـــن فيثاغورس إلـــى بويتيوس" نصوص 
جمعها وقـــدم لها الفيلســـوف جان لـــوي بوارييه، 
المتخصص في العصور القديمة، يدعونا من خاللها 
إلى اكتشـــاف نصوص تتعايش فيها اآللهة القديمة 
وديانـــات التوحيد الناشـــئة، وتتصادم في أعطافها 
الرياضيات بالذرى الالعقالنية، والفيزياء بال نهائية 
المادة. نصوص ليست كلها لألعالم المعروفين، بل 
إن جانبا منها خصص لمؤلفين غير معروفين أمثال 
بروكلوســـوبويتيو سوفيلون اإلســـكندري، وهو ما 
يطرح نظرة جديدة على الفكر الفلسفي من خالل 
مكتبة أخـــرى غير مكتبة الكالســـيكيين، وغير 
األنطولوجيات المدرسية، فلئن كانت الفلسفة 
بحثا عن الحكمة، فإن طرق الوصول إلى تلك 
الحكمة تأخذ مع هؤالء المؤلفين مســـارا غير 

الذي عهدناه.
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هو عنوان الكتاب األخير  } ”قارئ الرواية“ 
للناقد المغربي شرف الدين ماجدولين. ولئن 
كان الكتـــاب بحثا موغال في الرواية وأثرها 
على القـــراء، فإن هذا العنـــوان إنما ينطبق 
على مؤلـــف الكتاب نفســـه، ذلك أن شـــرف 
الديـــن ماجدولين هو قارئ نهـــم للروايات، 
مولع بتفاصيلها. والبحث في طبقات النقاد 
المعاصريـــن يؤكـــد لنا أن النقـــاد العارفين 
بأســـرار الرواية هم الذيـــن طالعوا روايات 
أكثر، وليســـوا أولئك الذيـــن انصرفوا إلى 
قراءة الدراسات النظرية والمناهج النقدية، 
وسعوا في تطبيقها وإسقاطها ”من المساء 
إلـــى األرض“ علـــى أول روايـــة كان ذنبهـــا 

الوحيد أنها وقعت بين أيديهم.

فقه القراءة

تتردد أعمال شـــرف الدين ماجدولين ما 
بين الدراســـات النقدية المحكمة، الموجهة 
إلى المتخصصين والباحثين، منذ أطروحته 
وكتاب ”“ترويض  المرجعية ”بيان شهرزاد“ 
الحكايـــة“ و“الفتنة واآلخـــر“، وما بين كتب 
ودراســـات تتوجه إلى عموم طبقات القراء، 
مثل ”حكايات صور“ و“الصورة الســـردية“، 

وصوال، اليوم، إلى كتاب ”قارئ الرواية“.
ففي هذا الكتاب، يتقاسم المؤلف مع قرائه 
شغفه بالروايات وفتناتها، ويستدرجهم إلى 
عوالمها السرية وســـراديبها الخفية. مثلما 
يتقاسم معهم عشق روايات بكاملها، ومتعة 
اللقاء بشـــخصيات وفضـــاءات تجري معها 

وفيها وقائع هذه الروايات.
وإذا كان مؤلف الكتاب من األســـلوبيين 
العـــرب المعاصرين الباحثيـــن في أضغاث 
الصـــورة الســـردية والروائية، فهو يدشـــن 
اليوم مبحثـــا جديدا (ثالثا) في هذا الكتاب، 
يتعلـــق بـ“صورة القـــارئ“، قـــارئ الرواية 

واألدب والفنون بشكل عام.
يمكن القول، ضمن هذا النقاش الجمالي، 
إن القـــارئ هـــو أحـــد األبطال األساســـيين 
فـــي كل الروايـــات، وإن الحـــدث الجديد في 
”مورفولوجيـــة الرواية“، هو حـــدث أو فعل 
القراءة فـــي حد ذاته. والروائـــي الجيد هو 
الذي يســـتطيع أن يبحث لـــه عن قارئ جيد 
وفـــّي، يقرأ الرواية إلـــى آخرها، ليخرج إلى 
المكتبات، ويسأل ”بائع الروايات“ عن أعمال 
أخرى للمؤلـــف. وقد يكون على علم بها، إذا 

هـــو صـــادف فـــي نهايـــة 
الرواية أو في ظهر غالفها 
تلـــك العبارة اإلرشـــادية: 

”صدر للمؤلف“.
أن  هـــي  والخالصـــة 
”مســـامر  الجيد  الروائـــي 
كولن  يســـميه  كمـــا  جيد“، 
يحمل  كتابـــه  في  ولســـون 
”فـــن  عنـــوان  اآلخـــر  هـــو 
الرواية“، يثبت من خالله أن 
مؤلـــف الرواية صانع حاذق 

وعاشق أيضا.

عاشق الرواية

الديـــن  شـــرف  كتـــاب 
ماجدولين خطاب في العشـــق 

”الروائـــي“. والروايـــة أثر، وال بـــد لألثر من 
تأثيـــر علـــى القـــارئ. واإلثارة هي أســـاس 
العشق ولغزه، في ما يقوله كونديرا في ”فن 
الروايـــة“ أيضا. لكن كتـــاب ماجدولين إنما 
هو في ”فن القراءة“، والقراءة عشق. هذا ما 
يخبرنا به ألبيرتو مانغيل، تلميذ بورخيس، 

في كتابه ”يوميات القـــراءة“، وهو يضع له 
عنوانا فرعيا ”تأمالت قارئ شـــغوف طوال 
ســـنة من القراءة“. وفي هـــذا الكتاب يعّرف 
األرجنتينـــي القـــراءة بأنهـــا ”فعـــل مريح، 
ُف القارَئ بأنه  هادئ، وحســـي“، بينما ُيَعـــرِّ

شـــٌق  عا محبٌّ للتفاصيل“، عنواُن إحدى ”
روايـــات مانغيل. من هنا، كان 
يبدي  وهـــو  عاشـــقا،  القارئ 
مـــا  يصـــدق  ألن  اســـتعدادا 
يرويه الكاتب، ويعيشه، ليس 
باعتبـــاره واقعـــا فقـــط، بل 
على  قـــادرا  مضاعفا،  واقعا 
فهـــم الواقـــع الذي نعيشـــه 

ونسميه حقيقيا.

شيطان الرواية

إذا كانت الرواية امرأة، 
مثلما يســـميها ماجدولين، 
في مقابل الشـــعر المرتبط 
بالفحولـــة، فـــإن للروايـــة 
وشيطان  أيضا،  شـــيطانا 
الروايـــة هو الـــذي يجعلها 
فنـــا للتفاصيل. وبقدر ما يكمن الشـــيطان في 
التفاصيـــل تكمن الرواية في التفاصيل أيضا. 
من هنا، يرى المؤلف أن قارئ الرواية ال يحتاج 
إلى قواعد، بل إلى تفاصيل. فالقواعد النظرية 
هي عـــدة الناقد والمترجـــم والمنظر األدبي… 
بينما التفاصيل هي عـــدة القارئ العام، وهو 

ينتبـــه إليها ويحتفـــي بها انطالقـــا من مبدأ 
”التذوق“، من خالل اســـتدعاء تلك ”التفاصيل 
الملتبســـة، التي تصل النص بذاكرة القراءات 
وأفقها المفتـــوح“. وهذه التفاصيل هي األداة 
الرئيسية التي تجعل الذهن يستوعب مدونات 
السرد الروائي ومعجمه ومجازاته وشخوصه 

وعوالمه…
هكذا، وعندمـــا يحدثنا المؤلـــف عن كون 
”الرواية امـــرأة“، وهي مثلهـــا، إذ طالما ظلت 
مهمشـــة ومضطهـــدة، وأنـــه ”ال روايـــة دون 
عائلـــة“، ”الرواية فعل“، فهـــو يقدم لنا مداخل 
تعيننا علـــى التقاط التفاصيـــل، هنالك حيث 
تكمـــن الرواية. ألـــم يقل المؤلـــف إن للرواية 
عمقا شـــيطانيا، وإن األدب، بطبعه، شيطاني 
وغرائـــزي، وإن الرواية غوايـــة، بإبدال الراء 
”الغوائييـــن“  أحـــد  ينطقهـــا  مثلمـــا  غينـــا، 

المعاصرين.

دليل القارئ

يقتـــرح علينـــا المؤلـــف ما يشـــبه ”دليل 
القـــارئ نحـــو صنعـــة الرواية“، باســـتعارة 
أمبرتو إيكـــو. وكأن الروايات مدن من كلمات 
وصفحـــات، ومؤلـــف هـــذا الكتـــاب ”مرشـــد 
خبير بأزقة ودروب هـــذه المدينة،  ســـياحي“ 
ومعالمها وعوالمها. وصدق الكاتب الفرنسي 
فوجـــي دو مونبرون حين قـــال ”إن من لم ير 
ســـوى بلده لم يقرأ سوى الصفحة األولى من 

كتاب الكون“.

غيـــر أن هـــذا الدليـــل لـــن يكشـــف لنا، 
بوضوح، أســـرار الرواية، فال هو يشرح وال 
هو يوضح وال يفضح، ألن ”شرح الواضحات 
من المفضحات“، والمعنى الواضح فضيحة 
كما يقيس المؤلف. وإنما يكمن سر الصنعة 
الروائية في ”االلتباس الروائي“، بل يتحول 
االلتباس نفســـه إلى صناعة. هذا ما يكشفه 
لنا المؤلف، في الفصـــل األخير من الكتاب، 
حين يقرأ رواية ”أرنب السباقات الطويلة“، 
مثال، للروائي المغربي الميلودي شـــغموم، 
حيث تقوم الرواية بفتـــح مدارات االلتباس 
علـــى احتمـــاالت أوســـع فـــي كل فصل من 

فصولها.
والدليـــل هنـــا ليـــس ناقدا، مـــن طبقات 
المفســـرين والشـــراح، ولكنـــه كمـــن يقـــود 
قارئا إلى نزهة ســـردية فـــي حدائق الرواية 
وغاباتها ومدنها وحيواتهـــا المتقاطعة أو 
المتجاورة. إنـــه قارئ خبير يعرض خدماته 
وخبراته على باقـــي القراء، ويحرضهم على 
عشق القراءة. وهنا يصبح الكتاب الذي بين 
أيدينا بمثابة رســـالة إلى قارئ شـــاب، على 
غرار رسالة ماريو فارغاس يوسا إلى روائي 
شاب. وكان الروائي البيروفي قد انطلق في 
رســـالته من فرضية مفادهـــا أن الروائي، إذ 
يلجـــأ إلى الخيال، إنما يحمـــل نقدا ضمنيا 
للواقع والحياة مـــن حوله. وإذا كانت مهمة 
األكاديميين هي نقد الرواية فإن مهمة األدب 
هـــي نقد الحيـــاة، كما يقول ماثيـــو آرنولد. 
وكذلك هـــو كتاب ماجدوليـــن، ال يعلمنا نقد 

الروايـــة بقدر ما يعلمنا كيـــف تقوم الرواية 
بنقد الحياة.

عزيزي القارئ

كلنـــا يتذكر تلـــك العبارة الشـــهيرة التي 
ظلـــت تتصدر ظهر غالف العديد من الروايات، 
وهي عبـــارة ”عزيزي القـــارئ“. كانت العبارة 
بمثابـــة دليل لقـــارئ الرواية، كمـــا تقدم. وال 
تزال هذه العبارة توشـــح جل الكتب الصادرة 
عن دور النشـــر، بل إن دور النشـــر العالمية ال 
تزال توظف متخصصين في كتابة النصوص 
المدونـــة في ظهر الغالف، تمدهم بالكتاب قبل 
نشـــره، وتطلب منهم قراءته وتحرير نحو 150 
إلى 200 كلمة لوضعها على ظهر الغالف. هذه 
النصـــوص، إذا أدرجناها في دائـــرة النقد، ال 
تقـــدم قراءة في الروايـــة، وال تلخص أحداثها 
وأطوارها، ال تصف وال تفســـر أو تؤول. لنقل 
إنهـــا ترغب في قراءة الروايـــة وتحبب إليها، 
وتحـــرض على متعتها. والكتابة حول الرواية 
أجنـــاس نقدية عديـــدة، على غـــرار األجناس 

األدبية.
ونحـــن إذا ما أحصينا عـــدد المرات التي 
اســـتعمل فيها شـــرف الديـــن ماجدولين، في 
هـــذا الكتاب، عبارة ”عزيزي القـــارئ“، أدركنا 
أن كتابه هذا دعوة مفتوحة إلى تقاســـم متعة 
قراءة العشرات من الروايات مع مؤلف الكتاب، 
ودعوة إلى قراءة روايات أخريات، وتلك رواية 

أخرى عزيزي القارئ.

الرواية شيطان التفاصيل
شرف الدين ماجدولين وكتابه {قارئ الرواية}

الشيطان يختبىء هناك (الرسمة للفنان أسامة بعلبكي)
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} تصرخ ألوان سمير فؤاد المائية والزيتية 
علـــى الـــورق والكانفـــاس محملـــة بقضايا 
المجتمـــع (المـــرأة على وجـــه الخصوص) 
وأنـــات اآلدمييـــن، أينمـــا كانـــوا، وتتجاوز 
اللوحـــات حـــدود أطرهـــا متحركة بســـرعة 
ضربات فرشـــاته البرقية، ومســـتدعية دراما 
البشر فوق مسرح الزمن برؤية تتسع للذاتي 

والجمعي والمشترك اإلنساني في آن.
مثل رقصـــات الطيور المذبوحة من األلم، 
يستحضر الفنان دوامات السقوط التي تقود 
المقهوريـــن والمعذبيـــن إلى الـــدوران حول 
الذات والتهاوي في بئر ســـحيقة، حيث تبدو 
المتغيرات الحضارية والســـلوكية قد جّرفت 
الشـــخصية المصرية واستقطعت الكثير من 
أصالتها، وأكســـبتها نزعتها االســـتهالكية، 
وهو ما يصوره الفنان بغياب المالمح وسط 
متاهة اإلعالنات التجارية وعناصر التسليع 

المنثورة في لوحاته األحدث.
وفوق األحصنة الخشـــبية، وعلى حصان 
طروادة أيضا، يمضي اإلنسان، ذو الخلفيات 
التاريخيـــة المتعددة، ســـاعيا للوصول إلى 
مدينتـــه المحاصـــرة وذاته المفقـــودة، لكنه 
يصطدم عادة بالفتة مكتـــوب عليها ”ممنوع 
الدخـــول“ في رحلة العبث المأســـاوية حينا 

والكوميدية في حين آخر.

ومـــن فانتازيا الطرح األســـطوري، ينتقل 
الفنان إلى واقعه المباشر في مشاهد أخرى، 
حيث عالم المرأة األكثر حساسية وقدرة على 
ترجمة ذبذبات الوجـــع والفقدان والتهميش 
واالغتـــراب، واالنعـــزال في خيمـــة أو خلف 
حجـــاب، وهنـــا يختصـــر مالمـــح الوجـــوه 
المحددة إلى شفرات وطرطشات بال فواصل 
تحكـــي تاريخا من االســـوداد والوجع، فوق 
جغرافيـــا تتعامل مع األنثـــى بوصفها كيانا 

مهمال.

انفتاحات روحية

مثلما يطلق التشكيلي سمير فؤاد األلوان 
الصارخة إلى فضاءات الدراما التشخيصية، 
الحركيـــة، فإنـــه يتمـــادى فـــي فتـــح نوافذه 
الروحيـــة عاليـــة الطاقة، محررا الجســـد من 
أغاللـــه الفيزيائية، ليكون كتلـــة من لهب أو 

شعلة من أنغام موسيقية.
يتحدى الفنان قوانين الزمن أيضا مؤطرا 
إليقاعاته المتتالية فـــي تناغمها وحركيتها، 
وتتالقى هذه اإلزاحات واالنفتاحات جميعها 
فـــي منظومة واحـــدة. الهندســـة الكلية هنا 
قوامهـــا تراتبيـــة اللقطـــات التـــي يصورها 
الفنان، ففي اللوحة الواحدة هناك شـــخوص 
وحبكة وســـرد ومكان وزمـــان، وهناك أيضا 
موســـيقى ورقص وحركـــة وتفاعالت وحالة 

متنامية تترصدها ضربات الفرشاة.
في الوقت نفســـه الذي يالحق فيه الفنان 
كائناتـــه وعناصـــره مســـجال تحركاتها في 
اللوحـــة، هنـــاك تراتبية أخـــرى تتحقق من 
خالل تجاور اللوحات، التي تتحاور بعضها 
مـــع البعض، في إطار مشـــهد أعّم يتكون من 
أكثـــر من ســـتين لوحـــة في هـــذا المعرض، 
ناقال رؤية متسعة لروح الفنان وروح العالم 
معـــا، المتماهيتين في تمثلهمـــا العجائبي 
وســـلوكهما  المبهر  البركانـــي  وتشـــظيهما 

المضطرب.
األمثوالت الذهنية كذلك حاضرة بقوة في 
المشهد، جنبا إلى جنب مع الثقافة المعرفية 
واطالع الفنان على التراث الفني، الفرعوني 
الكنوز  واســـتلهام  والعالمـــي،  واإلســـالمي 
الشـــعبية المصرية؛ ليس فقـــط على صعيد 
التشـــكيل، بل أيضا اإلنشاد الديني وحلقات 
واإليقاعات  والموســـيقى  والموالـــد  الذكـــر 

البدائية والرقص الشعبي.
وتحضـــر األفكار عـــادة لـــدى الفنان في 
ثوب من التأمل الشـــفيف، مغســـول بالطاقة 
الروحية المتوثبة المشعة، يما يمنح الفنان 
الفرصة الختراق أســـطح األشياء والظواهر، 
واصطيـــاد الجوهـــر، وبلوغ مكمـــن الحياة 
وســـر الخليقة في الموجـــودات جميعا التي 
يصورها، من إنسان وحيوان ونبات وجماد.

فلسفة الصورة

ســـمة أخرى في أعمال التشـــكيلي سمير 
الفلســـفي،  بالزخـــم  تشـــبعها  هـــي  فـــؤاد، 
فاللوحـــات كتاب بصري من العيـــار الثقيل، 
تتسع صفحاته للتفكك والتشظي على سائر 
والمالمح  تتحلـــل  فالوجـــوه  المســـتويات، 
تذوب، واللحم البشـــري يتحـــول إلى ذبيحة 
معلقة أو قطع مـــن اللحم المذبوح احتجاجا 
علـــى تعذيـــب اإلنســـان وانتهـــاك كرامتـــه، 
واألراجيـــح تقـــود إلـــى غيبوبة بـــال بهجة، 
وعازفـــو اآلالت النحاســـية مثقلـــون بالنفخ 
والضجر، وموسيقاهم أنات حائرة كغمامات 

تائهة.
وتمثـــل الصرخـــة أعلى درجات النســـق 
اللغـــوي واللوني لدى الفنـــان، فهي التعبير 
الـــذي تلتقـــي فيه وحـــدة المعرفـــة ووحدة 
الوجـــود ووحدة المصير اإلنســـاني، وتمثل 
الصرخة مراتـــب العذاب المتعددة، بين األلم 
الفـــردي والمعانـــاة المجتمعيـــة التي تذيب 
األجساد المتالحمة وتصهرها معا، والشقاء 

الوجودي الذي يكوي ويطّهر ويمحو.
متلقي لوحات سمير فؤاد هو بالضرورة 
إيجابـــي، مشـــارك فـــي اســـتكمال صياغـــة 
التجربـــة، وفق تصوراتـــه الذاتية وتأويالته 
الخاصة. االنخطاف المباغت بفعل الدوامات 
اللونيـــة والحركيـــة، والنزعـــة الســـوريالية 
للوحـــات، ال يجـــب أن تكـــون عوامـــل عازلة 
تحجب قدرة المشـــاهد علـــى التأويل، وهنا 
إذا  تكـــون مفاتيـــح كثيرة بيـــد ”الالوعـــي“ 
اســـتغلقت أبواب أمـــام الوعـــي وأبجديات 

المنطق.
يطلق التشـــكيلي ســـمير فـــؤاد، الدارس 
للهندسة والحســـابات والقياسات، متجهاته 
الالنهائيـــة في الفضـــاء بتلقائيـــة، على أن 
العين البصيـــرة تجد أن الفوضى في تجربة 
مشـــروطة، والعبث محكوم بقوانين،  الفنان 
واإلحســـاس مصبـــوب في قوالـــب مصوغة 

بعناية، بقدر المراد، دون زيادة وال نقصان.
هنـــا تكمـــن خصوصية الفنـــان، في ذلك 
الحـــرص المهـــووس على القبـــض على كل 
شـــيء، حتى الريح في عنفوانها، وفيوضات 

االنفعاالت في فورانها.
هـــذا المـــزج بيـــن النقائـــض، متحقـــق 
كذلـــك لدى الفنان في دمجه ســـمات األصالة 
والمعاصرة، الكالسيكية والحداثة، الفحولة 
االســـتعراضية والبراءة الخّطـــاءة. هو فنان 
يشـــكل  كان  وإن  األول  بالمقـــام  جداريـــات 
جداريته من خالل وحـــدات صغيرة تتجاور 

وتتكامل فتنتج ملمحتها الكبرى.
أصابع سمير فؤاد التي تصنع أسطورته، 
هي أصابع الجموح، وألوانه شـــفافة طيارة، 
ســـريعة الجريان، لكنه قادر علـــى تطويعها 
وتحميلها بالصخب، فهي صوت االستغاثة، 
وبصمة اإلنسان األخيرة على حوائط الفناء.

سمير فؤاد.. تشكيلي يرصد دراما البشر
صرخات األلوان وأشواق الجسد

رأيتشكيل

أفراح الفقراء

طفولة متأخرة

تبديد القلق

تحتل تجربة التشكيلي سمير فؤاد (74 عاما) موقعا متميزا في المشهد الفني المصري، لما 
تحمله من خصوبة وخصوصية وتنوع وانفتاح على حقول موســــــيقية ودرامية. وفي معرضه 
الجديد بقاعة ”أفق“ بمتحف محمود خليل بالقاهرة (21 يناير9- فبراير 2018)، يقدم الفنان 

مجموعة من أعماله األخيرة التي أبدعها، بدءا من العام 2002 حتى اللحظة الراهنة.

يبلغ الفنان واقعه املباشر عبر 
جسر املرأة بوصفها األكثر قدرة 

على ترجمة الوجع والفقدان 
والتهميش واالغتراب

الصرخة أعلى درجات النسق اللغوي 
واللوني لدى الفنان.. وتعبير تلتقي 

فيه وحدة املعرفة ووحدة الوجود 
ووحدة املصير اإلنساني

شريف الشافعي
كاتب من مصر

قولبـــة  دون  وتكـــون  تصيـــر  كيـــف   {
الـــذي  لآلخـــر  دخـــل  دون  ومقاســـات، 
يهندســـنا علـــى هـــواه أو علـــى جبـــره 
ويســـوقنا في رحابه طبعا  المســـتدير، 
وبالتالـــي فإننـــا مصيرون علـــى وجوه 
ما، ليس فقط وجوديا؛ بل داخل اليومي 
وآالته الخفية؟ فكثيرة هي األشـــياء التي 
تأتـــي إلينـــا دون الذهاب إليهـــا، لتعيد 
بناءنـــا أو تكريرنا كأجســـاد خام يمكن 
أن تتقيأ في أي مكان كدفعة غيض تقول 

الحقيقة دون تقديم وتأخير.
عريـــض  الســـؤال  حجـــم  أن  أظـــن 
فـــي المجتمعـــات المتخلفـــة والمختلة 
المؤرخيـــن  مـــع  فلنقـــل  المســـيرة، 
المجتمعات الســـائرة فـــي طريق النمو 
الـــذي طـــال واســـتطال، فأصبحنا معه 
كائنـــات نامية باســـتمرار. ذاك أن الذات 
في تشـــابكها العالئقـــي، معرضة للكثير 
مـــن االختراقـــات، ومكبلـــة بمواضعات 
عديـــدة. وفي المقابل، يكـــون فعلها على 
قدر كبير من الثقـــوب. ويغدو األمر أكثر 
حدة هنا حيث ال تبدي الذات أي مقاومة 
أو تموضع عاقل ضمن السيول الجارفة 
”للموجـــات“ الملونـــة واالســـتهالك ولو 

السياسي.
يحضرنـــي هذا الســـؤال، وأنا أتأمل 
االختراقـــات التـــي غـــدت ســـارية بيننا 
كحقائق نبلعها على مضض، على الرغم 
من أي تفكيك خلفي يبقى خلفا. يكفي أن 
يحلق أحد رأســـه على أي طريقة، ليسير 
على منواله آخرون أو يقولب جسده في 
أي أرديـــة لصيقة… ويندفـــع الكل ضمن 
زحام ولغط ســـوقي كثيـــر األوهام؛ كأن 
األمر يتعلق بعقل جمعي، يشتغل بآليات 
داخلية تتغـــذى على ســـلط خفية تعمل 
على مساحة أوسع كسلطة المال والنفوذ 
والتعالي الفردي.. وهو ما يحول الشارع 
العـــام إلـــى حلبـــة لالســـتعراض. وإذا 
انضاف لهذا، اســـتعراض آخر لجحافل 
المتســـولين وبنـــات الهـــوى… اختلطت 
األوراق وطمـــس الشـــارع الـــذي يبـــدو 
غريبا في وجه المارة، كلما احتوى على 
تظاهرة متحلقة حول شيء ما، أو مطلب، 

أو متحلقة حول نفسها فقط.
 إن آليات االشتغال هاته، تولد النمط 
على الكثيـــر من المســـتويات، فالفرد ال 
مجـــال وال حدود له فـــي عالقته بنزواته 
التي تجرف ضحايا وقد تفســـد محيطا. 
والجماعة لم تتحرر بعد من نمط القبيلة، 
فتعـــددت القبائـــل التي تدخـــل التاريخ 
من بابه الواســـع. وهو مـــا يحول الفرد 
جماعـــة، والجماعة فردا، وبين هذا وذاك 
تضيع القيم النبيلة؛ ليســـود االكتســـاح 

والبلع ”الممنهج“.
بمفارقاتـــه  اليومـــي  فـــورة  أمـــام   
علـــى  ”تخليطـــة“  ضمـــن  وتناقضاتـــه 

الطريقة المغربية.
أمام شـــارع الهـــث، ال يلتفت، مدفوع 
بالرغبة المنتفخة واآلنية الموصدة دون 
غد مهما كان األمر، وفي نفس اآلن موصد 

على نفسه الممرغة في وحله اللذيذ!
ضمـــن هـــذا الحـــال، فالكاتـــب على 
مساحة خلقه، ال يملك غير جسده للتخيل 
وإعـــادة البنـــاء والهوس بعالـــم داخلي 
متـــراخ في الرمز إلى مـــا ال حدود. ألن ال 
خيوط ممتدة لهذا الجسد حتى يكون له 
شارع. فالناس يلتفتون وينعطفون حول 
مشـــعوذ أو دجـــال.. وهم أعـــرف بهؤالء 
أكثر من أسماء وأسمال الكتاب. فليتحرر 
هذا األخير مـــن أوهامه، وليعلم أن الكل 
أفـــرادا ومؤسســـات في غنـــى عنه، عن 
صوته الخفيض ومســـاحته المنكمشة.. 
آنذاك بإمكانه أن يتصالح مع نفسه التي 
عودها الترويـــض والتكيفات والقفز في 
الحلبات للوصول حيـــث ال أدب. ويعود 
ألســـماله اإلبداعية التي ال تنجرف ألنها 
اختارت العمق اإلنســـاني الســـاري في 

الكينونة كقيم غير عرضية.
يغلـــب ظنـــي أن عالقة المبـــدع بما 
يكتب، من األســـئلة الحارقة اليوم، نظرا 
لتبـــدالت اجتماعيـــة وثقافيـــة، تجعـــل 
الكاتـــب ”يركب“ على مـــا يكتب لوصول 
مـــا. وفي المقابـــل يصر علـــى إبداعيته 
ونصه. أحيانا يحاســـب اإلبداع صاحبه 
بمقـــول هو ملك إنســـاني. وهل يمكن أن 
نحاســـب المبدع من خالل إبداعه؟ ممكن 
جدا دون تســـلط النقدة. لكن في الغالب 
تتـــرك القيـــم اإلبداعيـــة والثقافيـــة في 
الخلف؛ وتتقدم الخطى إلى األمام بعدات 
أخرى بكامـــل الديمقراطيـــة التي تجند 
األتبـــاع، وتدعوهم إلى قـــول ”الحقيقة“ 

دفعة واحدة! والصندوق شاهد.

آالت خفية

متلقي لوحات سمير فؤاد إيجابي 
يشارك في استكمال الصياغة 

وفق تصوراته الذاتية وتأويالته 
املنفردة

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب



الثقافي

} ولدت الحداثة مع التطور الصناعي ومع 
إشـــعاع نور العواصم الكبـــرى في الغرب 
التي اســـتقبلت مهجري الثورات والحروب 
تاريخيـــة  حقبـــة  فالحداثـــة  األوروبيـــة، 
واستراتيجية ثقافية تبرز فيها سطوة اآللة 
على اإلنســـان بوصفهـــا تحمل خالصه، إال 
أن المصطلح بدأ بالتبلور منذ نهاية القرن 
التاسع عشر والحضور في القطاعات الفنّية 
والثقافّية، أما فنانـــو الحداثة الذين بدأوا 
نشـــاطهم بوصفهم حركة ضد البرجاوزية، 
فتحولوا بســـرعة إلى فئة عابـــرة للقارات 
تعكس ”روح العصر“ محتلين أهم الصاالت 
والمعارض إلى جانب الهيمنة على ســـوق 
اإلنتاج واالستهالك، لتغدو مأساة اإلنسان 
الحديـــث أنه عبد للســـوق منتجـــًا كان أو 

مستهلكا.
تقيم مؤسســــة لويس فيتون في باريس 
معرضــــا بعنــــوان ”أن تكــــون حديثا- موما 
فــــي باريس“ وفيــــه تتعاون المؤسســــة مع 
موما أو متحــــف الفن الحديث في نيويورك 
مســــتضيفة مــــا يقــــارب الـــــ200 عمــــل من 
مجموعة المتحــــف الدائمــــة والتي تعكس 
تاريخــــه وتاريــــخ الفن الحديــــث، وذلك في 
محاولة الســــتعادة المعالم الفنّية لمنتصف 
القرن العشرين حيث كانت العواصم الكبرى 
مفتوحة على بعضها ويتنقل الفنانون عبر 
المحيط لعرض أعمالهم ونتاجهم، وحينها 

لمع نجم مدينــــة نيويورك التي لجأ وهاجر 
إليهــــا الكثير مــــن الفنانين إثر ما شــــهدته 
أوروبا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية.

األعمال في المعرض مرتبة زمنيا حسب 
تاريــــخ اقتنائهــــا من قبل متحــــف موما، إذ 
ندخل لنشــــاهد بداية لوحــــة إلدوارد هوبر 
التي  بعنــــوان ”منزل قرب ســــكة الحديــــد“ 
اقتناهــــا المتحــــف عام 1930 بعــــد افتتاحه 
بعام، كمــــا نشــــاهد لوحة ”المســــتحمات“ 
لبول ســــيزان، إلى جانب فيلم لوالت ديزني 
ولوحة  لجاكسون بولوك باسم ”صدى: رقم 
والتــــي تعكس إحباط  مــــا بعد الحرب   “25
العالمية الثانيــــة وويالتها، فكانت األعمال 
الفنية حينها ردة فعل على الحرب وذلك عبر 
رفض أشكال التعبير التقليدية والميل نحو 

االندفاعات والنزوات البشرية الصرفة.

يحــــوي القســــم الثانــــي مــــن المعرض 
اللوحات واألعمال التي تنتمي للســــتينات 
فــــي أميــــركا وحينهــــا ظهر شــــكالن فنيان 
متباينان، التصغيرية والبوب أرت، واللذان 
يعكس كل منهما العالقة مع اآللة وهيمنتها 
واستبدالها للجهد البشري، وتحويل البشر 
إلى قطعان من المســــتهلكين عبر اإلعالنات 
بأنواعهــــا المختلفــــة، كمــــا تعكــــس أعمال 
تلك الفترة روح المدينة وغابات اإلســــمنت 
وغيرهما من العناصر االســــتعراضية التي 
تهيمن على الفضاء العام، كما تحضر بكثرة 
أعمــــال التصويــــر الفوتوغرافــــي والكوالج 
التي تســــخر مــــن الصيغ اإلعالنّيــــة وتعيد 
تكوين الجسد ضمن الصورة في وضعيات 
مغايــــرة لتلــــك التي تنشــــر علــــى الصعيد 

جماهيري.

تعكس األعمال في المعرض موقفا نقديا 
من الفن نفسه، إذ تتم إعادة إنتاج األشكال 
الفنية الســـابقة ومســـاءلة تاريـــخ األفكار 
وهـــذا ما نـــراه  في لوحة ”أنا أتســـوق إذا 
أنـــا موجود“ لباربرا كروغر، كذلك األمر مع 
األعمال الفنّية األخرى التي يســـخر البوب 
أرت منهـــا ويفتضح قيمها المضافة والتي 
ال تنتمـــي للفـــن كلوحة ”أنت تســـتثمر في 
إلهية الرائعة الفنّية“ لذات الفنانة،  كما أن 
تنتقد الصناعة الثقافية  األعمال ”الحديثة“ 
واإلنتاج الجماهيري، فالقدرة على الطباعة 
والنســـخ تركت العمل الفني متاحا للجميع 
وجعلتـــه اســـتهالكيا ومتوافـــرا كالكيتش 
وغيـــره من أشـــكال الزينـــة، إال أن تقنيات 
اإلنتاج هـــذه أتاحت لبعض الفنانين تقديم 
أســـاليب جديـــدة للتعبير، مـــا جعل عملية 

صناعة العمل الفني أقرب إلى إعادة ترتيب 
العناصر الموجـــودة من حولنا والمصنعة 

سابقا.
تحـــوي مجموعـــة موما أيضـــا أعماال 
تنتمـــي لمنتصف القرن العشـــرين، ومنها 
تلـــك الموقعة باســـم األرجنتيني ريركريت 
تيرافانيجـــا، بعنوان ”أيام هـــذا المجتمع 
معـــدودة“ التي تعود إلى عـــام 2009 والتي 
تعكـــس األزمـــات التـــي نعيشـــها اآلن، إذ 
نرى مجموعة مـــن الصحف مطبوعا عليها 
العبـــارة الســـابقة، إذ يســـتفيد الفنان من 
والطباعة  البصريـــة  االتصـــاالت  تقنيـــات 
النظـــام  الصحافيـــة، كأنـــه يكتـــب نعـــي 
وبرامج  بالمعلومـــات  الغارق  الرأســـمالي 
التسلية األيديولوجية وورق الصحف الذي 

ال يتجاوز عمره اليوم الواحد.

فنون

تتعاون املؤسسة مع موما أو 
متحف الفن الحديث في نيويورك 
مستضيفة ما يقارب الـ200 عمل 

من مجموعة املتحف الدائمة

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ماذا يعني أن تكون حداثيا
متحف الفن الحديث في نيويورك يعرض في باريس

عمالن فنيان يعكسان تصورات الفن الحديث في عالقته باألحوال واألفكار واملوضوعات الشائعة في املدن الكبرى
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هل يمكن لإلعالنات أن تكون فنا
مجموعة من أشهر أعمال البوب أرت األميركية تحضر في باريس

} يشـــهد متحـــف مايـــول فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس معرضـــا بعنوان ”بوب 
أرت- أيقونـــات ذات قيمة“ وذلك بالتعاون 
مـــع متحـــف ويتنـــي للفـــن المعاصر في 
نيويورك، إذ تستضيف باريس أهم أعمال 
البوب أرت منذ منتصف القرن العشـــرين 
حتى اآلن كلوحات أندي وارهول وجاسبر 
جونـــس وغيرهما، ويحـــوي المعرض ما 
يقارب الستين عمال من مقتنيات المتحف، 
والتـــي تنتمـــي إلى حقبة مـــا بعد الحرب 

العالمية الثانية حتى نهاية السبعينات.
األعمـــال التـــي تحضر فـــي المعرض 

تعكـــس تطور تاريـــخ حركة البـــوب أرت 
ســـواء على المســـتوى الفني بوصفها رد 
فعـــل علـــى التجريدية التي انتشـــرت في 
تلك الفترة، أو على المستوى التقني حين 
استخدم ففنانو تلك المرحلة آليات تعبير 
مرتبطة بالمنتجـــات الجاهزة واإلعالنات 
وأشـــكال  التقنيـــات  فهـــذه  والمناشـــير، 
التمثيل تعكس الموقف النقدي من الواقع 
السياسي وأشـــكال الهيمنة الثقافية، عبر 
تجريـــد العمل الفني من مرجعيته ســـواء 
الســـامّية والروحانّيـــة، والتركيز على ما 
صنعته اآلالت والماكينـــات بأعداد هائلة، 

وذلـــك في ســـخرية مـــن أشـــكال اإلعالن 
والغواية االستهالكية التي يعيشها الفرد 
و تتحكم بجوانب حياته بل وتشـــّكل ذوقه 

في بعض األحيان.
تتنـــوع األعمـــال في المعرض ســـواء 
كانـــت لوحـــات أو منحوتـــات، وأغلبهـــا 
تتبنى ما هو يومي واســـتهالكي، أي أنها 
تحاكـــي نقديا تقنيات اإلنتـــاج الصناعي 
ومنتجاته، هي ال تحاول أن تحاكي عوالم 
بعيدة أو فوقية، بل تشـــبه مـــا يحيط بنا 
بوصفه مستنســـخا ومتوافـــرا، وذلك عبر 
إضافة مالمح أخرى لها أو تشويه سياقها 
إلدوارد  وكاتشـــب“  ”بطاطـــا  كمنحوتـــة 
روسكا، إذ ال أصالة في مجتمع االستهالك، 

كل شـــيء قابل لالستنســـاخ، ومـــا يحرك 
المـــدن الكبـــرى وســـكانها هـــو البضائع 
واســـتهالكها، فهـــم غارقـــون بالمنتجات 
النيـــون  وألـــوان  واإلعالنـــات  الثقافيـــة 
الزاهّية واألجساد شـــبه العارية، فالبوب 
أرت يفضـــح تقنيات الغوايـــة هذه منتقدا 
وحشية التعليب كلوحات ”مارلين مونرو“ 
و“جاكـــي كينيدي“ ألنـــدي وارهول، كما ال 
ينتقد الشكل االستعراضي فقط، بل أيضا 
شـــروط اإلنتاج الال إنســـانية التي تمتلك 
القدرة على تسليع حتى الجسد اإلنساني 
وضبطـــه صناعيا ومعايـــرا وبيعه وخلق 
رد فعـــل مـــدروس واقتصـــادي كمنحوتة 
”محطة البـــاص“ لجورج ســـيغال، وكأننا 
أمام ممارســـة تخريبّية للســـياق اليومي 

الخاضع وكشف عيوبه وآليات صناعته.
تســـائل أعمـــال البـــوب أرت الصيغة 
اإلعالنـــات  تحملهـــا  التـــي  التواصليـــة 
واألعمال الفنية على حد ســـواء، فما نراه 
بريئـــا فـــي البدايـــة يخفـــي وراءه آليات 
التعبير واإلنتاج المرتبطة بشكل سياسي 
واقتصـــادي ما، وهـــذا ما تســـعى أعمال 

البوب أرت النتقاده، إذ تشـــكك بأســـاليب 
التشـــفير وتعيد توليدها ”الروائع الفنّية“ 
كمنحوتة روي ليشنشـــتاين ”ســـمكة زينة 
فـــي وعـــاء“ التـــي تعتبر بـــارودي للوحة 

ماتيس ”السمكات الحمراء“.
أن تشـــتري أي أن تكـــون كاآلخريـــن، 
فجميعنا نســـتهلك لنكون متساوين، وكأن 
خالصنـــا كأفراد يكمن في الســـلع ســـواء 
كانت أغراضـــا يومية أو أعمـــاال فنّية، إذ 
تفضح أعمال البوب أرت آليات التشـــفير 
المستخدمة للتالعب برغباتنا ومعتقداتنا، 
وإقناعنا بأن الظـــروف من حولنا طبيعية 

واعتيادية وال سبيل لتغييرها.
*ع.م

ــــــك المنتجــــــات الفنية المرتبطة بالبوب أرت قيمة نقدّية تقف بوجه ما يســــــمى الفن  تمتل
ــــــي أو تقنية اإلنتاج مفارقة  ”الراقــــــي“، إذ تحمل في داخلها ســــــواء على الصعيد الجمال
ساخرة مرتبطة بالهيمنة األكاديمّية على الفني والتي كانت تّدعي أنها تمثل جوهر الفّن 
الخالص، إذ اعتمد رواد هذه الحركة وخصوصًا في الواليات المتحدة على أشــــــكال 
ــــــف الثقافة الجماهيرية  ــــــي المرتبطة بالشــــــعبي واليومي إلى جانب توظي التمثيل الفن
والشــــــعبّية، وذلك للسخرية من مفهوم الفن بوصفه خالصا روحيا من نوع ما، فالبوب 
أرت يتبنى اُلمستهلك والمعاد إنتاجه وما هو متاح للجميع، ثم ينزعه من سياقه ويحوله 

إلى عمل فني.

جانب من أعمال املعرض والبوب آرت يفضح آليات التالعب برغبات املستهلكني ومعتقداتهم

تتنوع األعمال في املعرض 
سواء كانت لوحات أو منحوتات، 

وأغلبها تتبنى ما هو يومي 
واستهالكي

أن تشتري أي أن تكون كاآلخرين، 
فجميعنا نستهلك لنكون 

متساوين، وكأن خالصنا كأفراد 
يكمن في السلع



} ”لـــو كان شكســـبير حّيا إلى اليـــوم لتحّول 
(ميالن  إلى كتابـــة المسلســـالت التلفزيونّية“ 

كونديرا).
العالئـــق  والســـينما:  العربّيـــة  الروايـــة 

والتواشجات
يعـــّد عصُرنا الحالّي عصـــَر ثقافة الصورة 
بامتيـــاز حيث اجتاحـــت هذه األخيـــرة أغلب 
فضـــاءات التلقي وفرضت ســـلطتها على عديد 
الوســـائط والمجاالت اإلبداعية والفنّية وهذا 
نتيجة تطـــّور التكنولوجيات الحديثة وتنامي 
صناعة الصورة والصوت، وكـــذا تطّور ذائقة 
المتلقين واتجاه أغلبهـــم وفي غمرة ما يعرفه 
زمننا من ســـرعٍة وحركّية ونزعات استهالكّية 
المرئّي/المســـموع  مجـــاالت  اقتحـــام  نحـــو 
وعزوفهم الجزئـــّي أو الكلّي عن االكتفاء بعالم 
الكتب الشاق والمجِهد والمتطّلب حدودا عليا 
من التفّرغ والتركيز؛ فما كان من المحّتم تلّقيه 
بعد ســـاعات طويلة من المكابـــدة واالعتكاف 
أصبح ســـهال جّدا تلقيه في ســـاعتْين أو أقّل، 
ومـــا كان ال بّد مـــن إعمال العقـــل والخيال في 
سبيل التقاطه أصبح متاحا جدا عبر الصورة 
واأللوان والموسيقى واألنغام، وهذا خصوصا 
”بعد أن أصبح الفنُّ الســـابع ’السينما‘ وأوالده 
’التلفزيـــون والفيديو‘ غذاًء يومّيا لكّل البشـــر، 
وقـــد خلق وضعا جديدا احتّلـــت فيه العناصُر 
المرئّيـــة بـــؤرًة حافزًة فـــي تكويـــن المتخّيل 
بحيـــث تعّززت بطريقـــٍة حاســـمٍة ثقافة العين 
وفرضت نتائجها على تقنيات التعبير الفنّي“. 
(صالح فضل، ”األســـلوب السينمائّي في شعر 
أمـــل دنقل“، ضمـــن كتاب: دراســـات نقدّية في 
أعمال الســـياب، حاوي، دنقل، جبرا، مجموعة 
من الباحثين، المؤسســـة العربية للدراســـات 

والنشر: بيروت، ط1، 1996، ص: 99).
وكانت بدايـــة هذا االنفتاح البَصرّي بداهًة 
غربّية االتجاه لتنتقل إلى ثقافتنا العربّية التي 
كانـــت مصر ســـّباقًة إليها، وهـــذا منذ بدايات 
القرن العشـــرين، التي شهدت إقباال جماهيرّيا 
واسعا على فّن الســـينما كانت نتيجته تشييد 
دوٍر عّدة لها، واستيراد مئات األعمال العالمّية 
التـــي ُتعَرض بشـــكل دورّي وتســـتقطب فئات 
كبيرًة من المتلقين، ليســـتمر هذا االهتمام في 
تصاعده من ســـنة إلى أخرى وينتقل تدريجّيا 
إلـــى مرحلة اإلنتاج المحلـــّي؛ ”ففي الفترة من 
1945 إلى 1951 مثال ارتفع متوسط إنتاج األفالم 
كّل ســـنة إلـــى 50 فيلما، وبلغ عـــدُد األفالم 341 
فيلما، أي نحو ثالثة أضعاف األفالم المصرّية 
منذ عـــام 1927، ووصل عـــدد دور العرض إلى 
244 دارا عام 1949، وعدد األســـتوديوهات إلى 
خمسة وفيها أحد عشر بالتوه“. (جان ألكسان، 
الســـينما في الوطن العربي، عالم المعرفة 51: 

الكويت، مارس 1982، ص: 21).
ورغم جـــّدة هذا الفّن، وتعثـــره الفنّي زمن 
البدايات األولى بســـبب قلة الخبرة، وتواضع 
اإلمكانـــات، فقـــد تمكن تدريجّيا مـــن أن يوّطد 
مكانته في نفوس المشـــاهدين، بل استطاع أن 
ينافس فّنا جماهيرّيا عريقا آخر هو المســـرح، 
وأن يتفـــّوق عليـــه، فـــكان أن ”تأثر المســـرح 
المصرّي بســـبب إقبال الجمهـــور على األفالم 
المصرّيـــة واضطرت فـــرٌق كثيـــرٌة إلى إغالق 
أبوابهـــا بعد أْن تحـــّول أصحاُبها وأعضاؤها 
إلى الســـينما أمثـــال فـــوزي الجزايرلي وعلي 
الكســـار ومنيـــرة المهدّيـــة وفاطمـــة رشـــدي 
ويوســـف وهبـــي“ (المرجـــع نفســـه، ص: 31) 
”بـــل إّن كثيرا من المســـارح تحّولـــت إلى دور 
سينما استجابًة لذوق الجمهور وانسجاما مع 

رغباته“ (المرجع نفسه، الصفحة نفسها).
وتماشـــيا مع ما عرفته الســـينما العالمّية 
مـــن تنامـــي ظاهرة اقتبـــاس األعمـــال األدبّية 
وتحويلهـــا إلى أفالم ســـينمائّية فقـــد تنامت 
هـــذه الظاهـــرة فـــي الســـينما العربّيـــة كذلك 

والتـــي شـــهدت منتصف القـــرن الماضي وما 
بعـــده ”االتجاه إلى قصص األدباء المعروفين، 
فظهرت على الشاشـــة قصص ’ظهور اإلسالم‘ 
للدكتور طه حســـين، و‘درب  و‘دعاء الكـــروان‘ 
لنجيب  المهابيل، بداية ونهاية، وزقاق المدق‘ 
محفوظ، و‘إّني راحلـــة، رّد قلبي، بين األطالل، 
أم رتيبة‘ ليوسف السباعي، و‘الرباط المقدس� 
لنعمان  لتوفيق الحكيم، و‘النـــاس اللي تحت‘ 
لعلي أحمد باكثير، و‘ال  عاشـــور، و‘إســـالماه‘ 
ليوسف إدريس، و‘غصن الزيتون،  وقت للحب‘ 
لمحمد عبدالحليم عبدالله“  وشـــمس ال تغيب‘ 

(جان ألكسان، المرجع السابق، ص: 55).
ورغـــم االختـــالف الجوهـــرّي بيـــن كلٍّ من 
األدب والســـينما مـــن حيـــث بنيـــة كلٍّ منهما 
وأســـلوب تلقيه وجوهـــر تكوينـــه، فقد كانت 
العالئُق بينهما علـــى غايٍة من العمق والثراء، 
فكانت الســـينما وإلى غاية أيامنا هذه خيَر ما 
يعتمد عليه األديُب/الروائّي في سبيل االنتشار 
الواســـع والحصول على أكبر قاعدة شـــعبّية 

ممكنة تضمن ألعماله البقاَء والرسوَخ.
وقـــد تضّخم هذا االعتماد إلـــى حّد تجاوز 
معه كونه مجرد وســـيلة ليغـــدو غايًة متوخاًة 
لذاتها، فأصبح اقتباُس األعمال وتحويلها إلى 
مجال الفّن الســـابع واحدا من أقصى ما يمكن 
أن يطمح إليه أّي كاتب، مثله مثل الطموح نحو 
الترجمة إلى لغات عالمّية، مّما يثير أســـئلتنا 
حـــول مدى مـــا يحققه هـــذا التحويـــل من أثر 
إيجابّي قد تنفتح معه أبواُب العالمّية واســـعًة 
أو قـــد تحتفظ بـــه الذاكـــرة الجمعّية/المحلّية 
فـــي أقّل تقديـــر، وال ُيلقى في دوائر النســـيان 
واإلهمال وهو ما يمكننا اســـتجالؤه من خالل 

ما يأتي:

السينما بابا للعالمية 

ليس عبثا أن تحظى األعمال الســـينمائّية 
بقـــدر كبير من الشـــعبّية وأن يشـــكل متلقوها 
الشـــّق األكبـــر مـــن جمهـــور المتلقيـــن، وهذا 
لعـــّدة خصوصّيـــات تمّيزها وتطبـــع خطابها 
كاعتمادهـــا علـــى الصـــورة والصـــوت مـــادًة 
ووســـيطا تفاعلّيـــا تنتقل بهمـــا ومن خاللهما 
جملة األحداث واألفكار والشـــحنات االنفعالّية 
لترّسخ في ذهن المشـــاهد ووجدانه وكارتكاز 
أجزائها ومقاطعها على حضور نجوٍم يحظون 
بقـــدر عاٍل مـــن الشـــعبّية والشـــهرة والمحبة 
العارمـــة، فتحظى كثيٌر من األعمال بنجاٍح عاٍل 
ال لفنّيتها العالية وال لحبكتها المحكمة، ولكْن 
لكون النجم الفالنـــي أو النجمة العالنّية هو/

هي َمْن يلعب دوَر البطولة فيها.
وأيضا لطبيعة أســـلوب تلقيها ذي الطابع 
الَجمعـــّي، حيث يتجّمـــع عشـــراُت األفراد في 
مـــكان واحـــٍد وزمٍن واحـــٍد لمشـــاهدة العمل، 
والتأثـــر بأجوائه والتماهي مـــع أحداثه، مّما 
يبـــدو قريبا جدا من أســـلوب تلّقي المســـرح 
الذي ُتعّد المشـــاركة الجماعّيـــة عنصرا مهّما 
مـــن عناصر نجاحـــه وتأثيره. إلـــى جانب لغة 
اإللقاء التي غالبا ما تكون عامّيًة منسجمًة مع 
خصوصّيـــة المتلقين الذين غالبا ما يشـــكلون 
النسيَج الشـــعبّي المهيمن، وغالبا ما يكونون 
مجتمعاتنـــا  خصوصّيـــة  إلـــى  -وبالعـــودة 
العربّيـــة- محرومين من التعليـــم أو في األقل 
متواضعيـــن في مســـتوياته، مّمـــا يجعل من 
الخطـــاب الـــدارج أنســـب خطـــاٍب لعقولهـــم 

ووجدانهم.
وإذا أضفنـــا إلـــى هذا كّله بريـــَق الجوائز 
والمهرجانـــات المحلّيـــة والعالمّية فســـيبدو 
لنـــا حجـــُم اإلغراء الذي يســـتجلبه هـــذا الفّن 
الحديـــث والـــذي مـــن الصعب جـــدا اإلحاطة 
بجميع مظاهره وتحّدداته، وإن كان من الممكن 

اختصار بعضها فيما يأتي:
لعّل من المناســـب في هـــذا المقام أن نبدأ 
بـــأول رواية أّصلـــت لجنس الروايـــة العربّية 
التـــي توّجس  عندنـــا، وهـــي رواية ”زينـــب“ 
صاحُبهـــا بدءا من نشـــرها باســـمه الحقيقّي، 

فنشـــرها باسٍم مستعار ســـنة 1914، ولم يلبث 
المخـــرج محمد كريـــم أن تجّرأ علـــى اقتباس 
قصتها وتحويلها إلى فيلم ســـينمائّي صامت 
ُعرض ســـنة 1930، وحّقق نجاحـــا هائال وغير 
متوّقع. وبعد هذا النجاح الكاسح تجّرأ الكاتُب 
أخيرا على إعادة نشـــر العمل وتذييله باسمه 
الحقيقـــّي دون أّي توّجس أو خوف، مّما يحيل 
بجالٍء إلى األثر الطيـــب الذي يتركه االقتباس 
السينمائّي، ويؤثر في حركّية األعمال األدبّية، 
فلوال نجـــاح الفيلم لما نجحت هـــذه الرواية، 
ولما تجّرأ الكاتب على منحها شرعّية الوجود 
بتبّنيها ونسبتها إلى اســـمه.وإلى جانب هذا 
المثال الساطع يمكننا أن نستشهد بمثال آخر 
تبدو معه كثيٌر من األعمال األدبّية رغم شهرتها 
وريادتها باهتًة لدى اكتفائها بخطابها األدبّي 
لتبلـــغ أوج التوّهج والتأثير حالما تتحّول إلى 
صورة وصوٍت: إلى ســـينما، كرواية ”األرض“ 
لعبدالرحمن الشـــرقاوي التي حّولها المخرج 
العالمّي يوســـف شـــاهين إلى فيلـــم بالعنوان 
نفسه ســـنة 1970، وتمّكن بعبقرّيته اإلخراجّية 
من جعل مشهدها األخير: مشهد سحل ”محمد 
(محمـــود المليجـــي) واحدًا من  أبو ســـويلم“ 
أقوى المشـــاهد الســـينمائّية، ال على مستوى 
الســـينما العربّية فحســـب، بل على مســـتوى 
السينما األجنبّية أيضا (كمال رمزي، ”السينما 
المصرّيـــة؛ المخرجـــون“، ضمـــن موســـوعة: 
الثقافـــة العربّية في القرن العشـــرين؛ حصيلة 
أولّية، مركز دراسات الوحدة العربّية: بيروت، 
ط1، 2011، ص: 1214). فالسينما هنا تعاضدت 
مـــع األدب وكانت خيَر جناح يحلق به ويقتحم 

وعي اآلخر ووجدانه.
كثيٌر مـــن الروايات العربّية لم يكن النجاح 
ليحالفها لوال عبقرّية بعض المخرجين األفذاذ 
وحساسّيتهم المرهفة، فهذا هنري بركات على 
ســـبيل المثال يضطلع بتحويل أشـــهر أعمال 
مجايليـــه مـــن الكّتاب مـــن أمثال طه حســـين 
وإحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس ولطيفة 
الزيات وغيرهم، ويستطيع ”بحساسّية أسلوبه 
وذوقه المرهف، وخبرته العميقة إكســـاب هذه 
الروايـــات شـــعبّيًة هائلًة؛ فهو لـــم يقدمها في 
أفضـــل إطاٍر ممكن وحســـب، بـــل تعامل معها 

بإيجابّية أيضا، وأضاف إلى واقعّيتها لمســـًة 
شعرّيًة“ (المرجع نفسه، ص: -1203 1204). وما 
تزال ذاكرتنا الشـــعبّية تحتفظ بمشاهد كثيرة 
من هذه األفالم ســـواء حظينا بقراءتها أعماال 
ورقّيـــًة أم لم نحظ أســـوًة بالطابع الغالب على 

معظم المتلقين العرب.
 وإلى جانب هذا، يمكننا إضافة ما تحدثه 
المشـــاركات في المهرجانات العالمّية من أثٍر 
باهٍر على انتشـــار هـــذه األعمـــال وولوجها 
أبـــواَب العالمّيـــة، ومثال ذلـــك تجربة بركات 
الذي ”شـــارك في مهرجان كان بفيلم ’الحرام‘ 
عـــام 1965، ومهرجـــان برليـــن بفيلـــم ’دعاء 
الكـــروان‘ في عـــام 1959، ومهرجان نيودلهي 
عـــام 1961. وتجربة  بفيلـــم ’في بيتنا رجـــل‘ 
صالح أبوسيف“ الذي كان أول َمن قّدم روايًة 
لنجيـــب محفوظ ســـينمائيا، حيـــث اقتبس 
روايـــة ’بدايـــة ونهاية‘ ســـنة 1960، وشـــارك 
بهـــا في مهرجان موســـكو، ليحصـــد نجاحا 
مذهـــال (المرجـــع نفســـه، ص: 1204). وغير 
خـــاٍف ما تتركه مثل هذه المشـــاركات من أثر 
إيجابّي وإسهاٍم فاعٍل في وصول هذه األفالم، 
وبالتالي مرجعّياتها األدبّية، وهي الروايات، 
إلى المتلقي الغربّي، مّما يمنحها فرصا عاليًة 
من االنتشـــار، والتوّغل بعيـــدا في وعي أكبر 

قدر من الشرائح االجتماعّية واإلنسانّية.
إلـــى جانب مـــا تســـتجلبه المشـــاركات 
الفاعلـــة في المهرجانـــات العالمّية من فرص 
انتشـــاٍر واســـٍع وتأثيٍر عميٍق، فـــإّن في فوز 
بعض هـــذه األفـــالم أو فوز بعـــض أبطالها 
بجوائز تلك المهرجانات أثرا كبيرا في زيادة 
اإلقبال على مشـــاهدتها، وبالتالي شـــهرتها 
وعالمّيتهـــا، فكما حصد الفيلم الفلســـطينّي 
”الجنـــة اآلن“ لهاني أبوأســـعد خمس جوائز 
عالمّيـــة مهّمـــة: [جائـــزة مهرجـــان برلين/

جائـــزة الفيلم األوربي/جائزة العجل الذهبي 
فـــي هولندا/جائزة الجولـــدن جلوب/ جائزة 
مهرجان دوربان للسينما العالمية في جنوب 
إفريقيا] في ســـنة واحدة هي 2005 (المرجع 
نفســـه، ص: 1206)، وكمـــا انتـــزع فيلم ”فجر 
للجزائرّي أحمد راشـــدي الجائزة  المعذبين“ 
األولى في مهرجان اليبزغ ســـنة 1965 (ينظر 

 (www/wikipedia/org اآلن:  الجنـــة  مـــادة: 
حصلت أفـــالٌم كثيرٌة مقتَبســـة مـــن روايات 
عربّية معروفـــة جوائز كبرى وتقديرّية كثيرة 
كان لهـــا األثـــر في زيادة شـــهرة تلك األعمال 
وأصحابهـــا، ومثال ذلك ”األفيـــون والعصا“ 
المقتَبـــس مـــن رواية األديب مولـــود معمري 
بالعنـــوان نفســـه، والـــذي ُيعـــّد واحـــدا من 
أشـــهر األفالم الجزائرّية، وأنجحها، وتشهد 
على ذلـــك ديمومـــة عرضه فـــي مختلف دور 
العـــرض العالمّية، وحساســـّية القضّية التي 
يطرحها وهي قضية نضال الشعب الجزائرّي 
وانتفاضتـــه ضـــّد المحتّل، وهـــو ما يصدق 
أيضـــا على فيلـــم ”وقائع ســـنين الجمر“ من 
إخراج محمد األخضر حمينا سنة 1974، الذي 

شارك رشيد بوجدرة في كتابة السيناريو له، 
وإعداد الحبكة، وفاز بجائزة السعفة الذهبّية 
في مهرجان كان ســـنة 1975 (محمد نورالدين 
أفاية، ”بانوراما السينما الجزائرّية في القرن 
العشرين“، ضمن موســـوعة: الثقافة العربّية 
في القرن العشرين؛ حصيلة أولّية، ص: 1242). 
ومثله ما تّم من تتويج الممثل الجزائرّي سيد 
علي كويرات بجائـــزة أفضل ممثل لدوره في 
فيلم ”المشكوك فيهم“ للمخرج كمال دهان في 
مهرجان الســـينما األفريقّية بواقادوقو سنة 
2005، مّما أســـهم في إثارة فضـــول المتلقين 
لالطالع على المرجع األدبّي لهذا العمل الذي 
لم يكن ســـوى اقتباس عن قصة لألديب طاهر 
جاووت (أحمـــد بلية، ”الســـينما الجزائرّية؛ 
ضمن كتاب: قضايا السينما  الواقع واآلفاق“ 
العربّية، كتاب العربي93: الكويت، ط1، 2013، 

ص: 132 - 133).
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بهاء   بن   نوار
كاتبة من الجزائر

كثير من أعمال محفوظ راج بفعل السينما

رغم االختالف الجوهري بني كل 
من األدب والسينما من حيث بنية 
كل منهما وأسلوب تلقيه وجوهر 

تكوينه، فقد كانت العالئق بينهما 
على غاية من العمق والثراء

ينشر املقال باالتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كامال على املوقع اإللكتروني H

السينما للرواية تشبه الجناح للطائر



} كانـــت الكلمـــة التي ألقتها أوبـــرا وينفري 
بعد أن تســـلمت مؤخرا جائزة خاصة تقديرا 
لمســـاهمتها فـــي برامج التلفزيـــون في حفل 
جوائز ”غولدن غلوب“، كلمة شـــديدة التأثير، 
جعلـــت الحاضريـــن يقفـــون علـــى أقدامهـــم 
وينفجـــرون فـــي التصفيق لعـــدة دقائق، كما 
تأثر بالكلمة ماليين المشاهدين الذين تابعوا 
الحفـــل الســـنوي عبـــر شاشـــات التلفزيون، 
وأصبحوا جميعا على يقين بأنهم أمام نقطة 
تحـــول كبير في تعامل هوليـــوود مع المرأة، 
وأن مـــا وقع من تصد كبيـــر لمزاعم التحرش 
الجنسي من طرف أحد أقطاب صناعة السينما 
في هوليوود، وهو المنتج السينمائي هارفي 
وينســـتين، البد أن تنتج عنه ثورة ال تقل قوة 

عن ”الثورة الجنسية“ في الستينات.
غيـــر أن مـــا قالتـــه وينفري، والـــذي جاء 
تتويجا لسلســـلة اتهامات من طرف أكثر من 
100 سيدة، بينهن عدد كبير من نجوم السينما 
األميركيـــة، كان في ظاهـــره دعوة إلى التحرر 
لكنـــه حمل في طياته نقيـــض ما كانت تحمله 
الثـــورة الجنســـية، أو أن هـــذا، علـــى األقل، 
كان رأي النجمـــة الفرنســـية ومعهـــا حوالي 
مئة ســـيدة من الشـــخصيات العامـــة الفنية 
والسينمائية واألدبية والصحافية في فرنسا.

بعـــد يوميـــن فقـــط مـــن كلمـــة وينفـــري 
التـــي رفعت أســـهمها عاليـــا إلـــى درجة أن 
كثيرين طالبوها بالترشـــح لرئاســـة أميركا، 
انبرى المغني البريطاني (األســـود) ”ســـيل“ 
لمهاجمتها بشـــدة ونشـــر صورتيـــن لها مع 
وينســـتين إحداهمـــا لها وهي تميـــل ناحية 
الرجل وتبـــدو وكأنها تطبع قبلـــة على خده، 
وفوق الصورتين كتب ســـيل ”لقد كنت لعقود 
جـــزءا مـــن المشـــكلة، واآلن يعتقـــد الجميع 
أنك الحـــل“، واتهمها صراحة بالتســـتر على 

ممارسات وينستين!

الرد الفرنسي

أمـــا نجمـــة الشاشـــة الفرنســـية كاترين 
ضحايـــا  فاجـــأت  فقـــد  عامـــا)   74) دينيـــف 
التحرش الجنســـي، ودافعت عن حق الرجال 
فـــي ”مغازلة النســـاء“، أو إظهـــار االنجذاب 
الجنســـي نحوهن. وتقدمت دينيف مجموعة 
من الممثالت واألكاديميات والكاتبات الالتي 
وقعن رســـالة نشـــرتها صحيفـــة ”لوموند“، 
يحـــذرن فيها من نزعة ”التزّمت“ التي اندلعت 
شـــرارتها بســـبب فضائح التحرش الجنسي 
األخيـــرة التـــي وجهت أساســـا  إلـــى هارفي 

وينستين رئيس شركة ميراماكس.
وقد جاء في الرســـالة ”إننا كنساء ال نعد 
أنفســـنا ضمن هـــذه الحركة النســـوية، التي 
تتعدى إدانة إســـاءة اســـتخدام الســـلطة إلى 
تبني كراهية الرجال والحياة الجنســـية. لقد 
عوقب رجال مـــن دون محاكمة، وأجبروا على 
ترك وظائفهم ولم يفعلوا شـــيئا ســـوى لمس 
ركبة شـــخص ما أو محاولـــة اختالس قبلة“. 
وأوضحت الرســـالة أن ”االغتصـــاب جريمة، 
لكـــن محاولة إغواء شـــخص ما حتى بشـــكل 
مســـتمر أو علني، ليست جريمة، وال يجب أن 
يتعرض الرجال لهجوم شـــوفيني متعصب“. 
ودفعـــت كاتبـــات الرســـالة بأن هنـــاك حالة 
أو ما يشـــبه ”النزعة  جديدة مـــن ”التزّمـــت“ 
التطهرية“ تنتشـــر على قدم وساق في العالم، 
وإنـــه في الوقت الذي يكون فيه من الضروري 
والقانوني فضح إســـاءة اســـتخدام السلطة 
مـــن جانـــب أي شـــخص، إال أن  االتهامـــات 
المســـتمرة خرجت عن نطاق السيطرة. وكان 
أكثر ما يلفت النظر في رســـالة كاترين دينيف 
وشريكاتها، تحذيرها مما يمكن أن تؤدي إليه 

مثل هـــذه االتهامـــات من المســـاس بالحرية 
الجنسية التي تم اكتسابها منذ عقود.

من جانبها خرجت نجمة السينما الفرنسية 
بريجيت باردو عن صمتهـــا لتعلن معارضتها 
لحملـــة ”وأنا أيضـــا“، وقالت إنهـــا تعرف أن 
الكثير من النساء يذهبن إلى المنتجين بغرض 
إغرائهـــم للحصول علـــى أدوار في الســـينما 
ثـــم يمكـــن ألي واحدة أن تتهـــم منتجا بغرض 
تحقيق الشـــهرة. ودافع الممثل أليك بولدوين 
عـــن المخرج وودي ألين بعـــد أن ظهرت ابنته 
بالتبنـــي ديالن مجددا على شاشـــة التلفزيون 
وأعادت تكرار اتهاماتها له بالتحرش بها وهي 
صغيـــرة، وأعربت ثالث ممثالت ممن عملن مع 
وودي ألين عن اعتذارهن لديالن وتعهدن بعدم 
تكرار التجربـــة وهو ما اعتبـــره بولدوين في 
معرض دفاعه عن ألين، شـــيئا سخيفا بعد أن 
تـــم التحقيق بالفعل في تلـــك االتهامات وثبت 

أنها ليست صحيحة!
وينستين نفى االتهامات التي وجهت إليه 
مؤكدا أنـــه لم يمارس الجنس مع أي امرأة من 
دون موافقتها، لكنه مع هذا اعترف بأن سلوكه 
”ســـبب الكثيـــر مـــن األلـــم“، إال أن مســـاعدته 
الســـابقة زيلـــدا بيركنز  خرجت عـــن صمتها 
وخرقـــت اتفاقا للتســـوية مـــع الرجل حصلت 
بموجبـــه على 330 ألف دوالر مقابل عدم اإلدالء 
بما يمكن أن يدينه، وقدمت شهادة دامغة قالت 
فيها إنها لمست سوء السلوك الجنسي من قبل 
القطب الهوليوودي معها في أول يوم التقت به 
وجهـــا لوجه بينما كانت تعمل بمكتب شـــركة 
ميراماكـــس فـــي لندن، وأضافـــت أنه خرج من 
غرفة المكتب، وعاد إليها بمالبســـه الداخلية، 
ثم سألها عما إذا كان يمكن أن تدلك له جسمه.

التطهير والعقاب

لـــم تعـــرف هوليوود مثـــل هـــذه الحملة 
فـــي  المكارثيـــة  الحملـــة  منـــذ  المســـعورة 

كان  حينمـــا  والخمســـينات  األربعينـــات 
يجـــري التفتيش في عقول كتاب الســـيناريو 
والمخرجيـــن بحثـــا عن أي دالئل تشـــير إلى 
اعتنـــاق أصحابهـــا أفكارا شـــيوعية وصفت 
بأنها ”نشاط معاد للمصالح األميركية“، وهو 
ما يهـــدد اآلن بتفجير هوليـــوود من داخلها. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال: الممثل الكبيـــر كيفن 
سبايســـي (58 عاما) الحاصل على أوســـكار 
أحســـن ممثل، يضطر إلى تقديم اعتذار علنيا 
بعـــد اتهامـــه بمحاولـــة التحرش الجنســـي 
في أيام شـــبابه بممثـــل طفـــل، وكان الممثل 
أنتونـــي راب، الـــذي كان يبلغ مـــن العمر 14 
عامـــا آنذاك، قال إن سبايســـي دعاه إلى حفل 
وأنـــه كان مخمورا على ما يبدو حينما وقعت 
هـــذه الحادثـــة المزعومـــة. وقال سبايســـي، 
الـــذي كان عمره آنـــذاك 26 عاما ”بكل صدق ال 
أتذكر هـــذا الموقف.. لكن إذا كنت قد تصرفت 
بهـــذه الطريقة كما يصفها راب فإنني أدين له 

بأصدق اعتذار”.
كان يكفـــي أن يقـــدم سبايســـي اعتـــذاره 
الشـــجاع هذا لكي ينتهي األمـــر، خاصة وأن 
الموضـــوع لم يصـــل إلى مســـتوى االعتداء، 
وبعـــد أن اعترف أيضـــا بمثليته الجنســـية. 
لكن في ضوء هســـتيريا الفزع الجنسي التي 
انتشـــرت في هوليوود أقـــدم المخرج ريدلي 
ســـكوت علـــى القيام بما لم يفعلـــه مخرج من 
قبل في تاريخ هوليوود الحديث، على قدر علم 

كاتب هذا المقال.
كان ريدلي سكوت قد انتهى تماما من عمل 
المونتـــاج لفيلمه الجديـــد ”كل أموال الدنيا“ 
الذي قام ببطولته سبايسي. ولكن بعد انفجار 
فضيحة وينستين ونشـــر القصة التي رواها 
أنتونـــي راب، قام ريدلي ســـكوت باســـتبعاد 
المشـــاهد التي يظهر فيها الممثل الكبير من 
الفيلـــم، رغم أنه لـــم يكن قد بقـــي على موعد 
عرض الفيلم ليلحق بترشـــيحات األوســـكار، 
ســـوى أســـابيع، واتصـــل ســـكوت بالممثل 
كريســـتوفر بالمر (87 عاما) لكي يقوم بالدور 

بدال من سبايسي.

كلمات منمقة

”ضربـــة  بأنهـــا  وصفـــت  خطـــوة  وفـــي 
نفـــى الممثـــل األميركـــي مايكل  اســـتباقية“ 
دوغالس مزاعم تحرش جنسي بامرأة قبل أن 
تظهـــر القصة علنا في وســـائل اإلعالم، وقال 
إنه ”شعر بالحاجة إلى الحديث عن الموضوع 
ومشـــاركة مخاوفـــه قبـــل أن تنشـــر تفاصيل 
القصة“، مضيفا أن ”موظفة سابقة لديه تتهمه 
بالقيام بإيحاءات جنسية أمامها قبل أكثر من 
30 عامـــا“. وأنها تزعم بأنـــه ”حاربها“ كي ال 
تتمكن من الحصول على وظيفة أخرى بعد أن 
طردها من وظيفتها، مشيرا إلى أنها ”تدعي“ 

بأنه كان يستخدم كلمات منمقة ليشدها.
أصبح اســـتخدام ”كلمـــات منمقة“ لجذب 
النســـاء تهمة يمكن أن تدمر سمعة من توجه 
لـــه، كمـــا أصبح مـــن الممكن اتهـــام أي رجل 
يبتســـم بطريقة مغوية في وجه امرأة يقابلها 
في مكان عام، بـ“محاولة التحرش الجنسي“، 

أو بإصـــدار ”إيمـــاءات جنســـية“ خاصـــة لو 
كان مـــن المشـــاهير.  فقد امتـــألت صفحات 
الصحف باالتهامات التي أصبحت مادة تروج 
للصحيفة، وبعد أن كانت مثل هذه االتهامات 
المرســـلة ال تلقـــى فـــي الماضـــي أي اهتمام  
خاصـــة وأنـــه لم يتـــم حتى اآلن اســـتجواب 
هارفي وينستين أو مقاضاته ولم يصدر حكم 

بإدانته!
اليـــوم أصبـــح كثيـــر مـــن العامليـــن في 
صناعة السينما يخشـــون االتهام من قبل أي 
امرأة، داخـــل أو خارج المجـــال، تصادف أن 
يكون أحدهم قـــد التقى بها في الماضي، لكي 
يصبح محروما من العمل ويخرج بالتالي من 
عالم الســـينما، ويحرم الجمهور من كثير من 
المواهب المشـــهود لها، في ســـابقة ليس لها 

مثيل من قبل!

قوة المرأة

فـــي خضم هـــذه الموجة الهســـتيرية من 
االتهامات، اضطر الممثل األسترالي جيوفري 
راش (الحاصـــل على أوســـكار أحســـن ممثل 
عن دوره في فيلم ”شـــاين“ 1996) إلى التخلي 
عن رئاســـة أكاديمية السينما والتلفزيون في 
أســـتراليا بعـــد أيام مـــن تلقي إحـــدى الفرق 
المســـرحية في سيدني شكوى بشـــأن قيامه 
قبل عامين ببعض ”السلوكيات غير المالئمة“ 
أثنـــاء قيامـــه بـــدور الملك لير في مســـرحية 
شكسبير الشهيرة. وقد نفى راش نفيا قاطعا 
هـــذه االتهامات، لكنه أصر علـــى التخلي عن 
مقعـــده قبل حفـــل توزيع الجوائز الســـنوية 
التي تمنحها األكاديمية األسترالية على غرار 
جوائز األوســـكار، موضحا أنه تخلى عن هذا 
المنصـــب حرصا على ”عـــدم الربط بأي حال 
من األحول، بين هذه االتهامات التي نشـــرتها 
بعض وســـائل اإلعالم، وزمالئي من العاملين 

في مجال السينما والتلفزيون“.

أمـــا مدير ســـتديو شـــركة أمـــازون، روي 
برايس، فقد أرغـــم على القيام بإجازة مفتوحة 
(طريقـــة مهذبـــة لصرفه عـــن العمـــل) بعد أن 
اتهمته إيســـا هاكيت منتجة سلسلة ”رجل في 
القلعة العالية“ التلفزيونية، بمحاولة التحرش 
بها مرارا، هذه االتهامات التي قيل إنها وقعت 
قبل عاميـــن، أصبحت عالنية بعـــد أن تجرأت 
هاكيـــت وقصـــت قصتها على وســـائل اإلعالم 
وبعد ذلك  في ضوء فضحية ”نساء وينستين“ 
بســـاعات قليلة أعفي الرجل مـــن منصبه رغم 

نجاحه في رفع أسهم الشركة.
هـــذه التداعيـــات التـــي خلفتهـــا ”قضية 
وينستين“ دعمت دون شك قوة المرأة، وأثبتت 
أنها يمكـــن أن ترد الصاع صاعيـــن، وأنها قد 
انتزعـــت أخيـــرا أول الخيـــط الـــذي يجب أن 
يقـــود أيضا إلى تحقيـــق نوع من المســـاواة 
في المكافـــآت واألجور بين النســـاء والرجال 
العاملين فـــي هوليوود وفي أوســـاط صناعة 
السينما عموما. ولكن من ناحية أخرى، جعلت 
األمر أكثر  هذه الهجمة الشرسة على ”الرجال“ 
تعقيـــدا وحساســـية في مجال عالقـــات العمل 
داخل الوسط السينمائي بين الرجال والنساء، 
بعد أن أصبحت هناك قـــوة هجومية يمكن أن 
تشـــن هجمات مفتعلة حول اعتـــداءات لم تقع 
أصـــال بغرض االبتـــزاز، في مواجهـــة الطرف 
األضعف أي الرجـــال الذين وضعوا في موقف 
الدفـــاع، بعـــد أن أصبحت الكثير من النســـاء 
يفتشـــن فـــي دفاترهـــن القديمة بحثـــا عن أي 
تصرف كان يمكن أن يكون مقبوال في الماضي، 
أو على األقل يمكن التغاضي عنه، لكنه أصبح 
من الممكن اآلن اســـتخدامه، إما للحصول على 
تعويضات مالية، أو من أجل تشـــويه ســـمعة 
نجم مـــن النجوم كما حدث في حالة داســـتين 
هوفمان الـــذي نفى اتهامات مـــن جانب ثالث 

نساء، ألفعال هامشية تعود إلى عام 1980!
والقصة لـــم تنته بعد بل نحـــن مازلنا في 

بدايتها.

الثقافي

الفضائح الجنسية في هوليوود وتأثيرها على صناعة السينما
حملة {وأنا أيضا} التي اجتاحت هوليوود توشك أن تنتحر

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

{نيويورك تايمز} سلمى حايك اتهمت وينستين بالتحرش في مقال نشرته بـ

كارتين دينيف تعتبر الحملة معاقبة للرجال من دون محاكمة أوبرا وينفري اتهمت بالتستر على سلوكيات وينستين
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سياحة

تحويل املحميات الطبيعية في مصر إلى أماكن جذب سياحية
مصر غنية بمقاصد بيئية يتهافت عليها محبو الطبيعة في العالم

تعمل احلكومة املصرية جاهدة  } القاهــرة – 
منـــذ ٦ ســـنوات ملعاجلـــة تدهـــور األوضـــاع 
الســـياحية، من خالل تشـــجيع املســـتثمرين 
مناســـبة، وصوال  وخلق منتجعات ســـياحية 
إلى فتح االستثمار املســـتدام داخل احملميات 

الطبيعية.
وقد تكـــون هـــذه احملميات فرصـــة إلنقاذ 
الســـياحة املصريـــة التـــي تراجعـــت خـــالل 
الســـنوات املاضية، لكنها بحاجة ماســـة إلى 

عمل جاد وتنسيق بني املؤسسات الرسمية.
ويأمل خبراء مصريون أن تنجح السياحة 
في جذب ٧ مليارات دوالر للعام املالي احلالي، 
ومن أجـــل الوصول لهذا الهدف على احلكومة 
أن تقوم بدور كبير لتوسيع اآلفاق السياحية، 
وأهمها تطوير احملميات لتكون مالذا للسياح 

بدال من اإلرهابيني.
وتخـــوض احملميـــات الطبيعيـــة ســـباقا 
طويـــال بعد إقرار قانونها فـــي مجلس النواب 
مؤخرا، وهو األول من نوعه ويســـمح بإنشاء 
جهاز مختص بها لتطويرها وتأهيلها خلدمة 

االقتصاد املصري.
وتغطي ٣٠ محمية جزءا كبيرا من مساحة 
مصـــر، وتبلغ أكبـــر احملميات فـــي الصحراء 
الغربية ٤٣ ألف كيلومتـــر، وأقل محمية، وهي 
الغابة املتحجرة وتبلغ مساحتها ٦ كيلومترات 

مربعة.

وشـــرعت احلكومـــة املصرية فـــي تطوير 
البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وإنشـــاء 
فنـــادق بها وفتـــح املجـــال ألنشـــطة متنوعة 
حملبـــي الطبيعة، واســـتضافة مؤمترات، منها 
مؤمتـــر ”التنوع البيولوجـــي“ الدولي، لتدخل 
احملميـــات الطبيعيـــة خطـــة الدولة لتنشـــيط 
الســـياحة بصـــورة غيـــر مباشـــرة، من خالل 

تنظيم املؤمترات.
ويعتقد بعض خبراء البيئة أن هناك نقطة 
مفقودة جعلت احملميـــات الطبيعية بعيدة عن 
معاييـــر التســـويق العاملية خالل الســـنوات 
الســـابقة، وال تشـــغل بال املســـتثمرين كثيرا، 
فعدد منها يقع في مناطق صحراوية، تستغلها 
جماعـــات إرهابية كوكر لها، مثل محمية وادي 

الريـــان في محافظة الفيـــوم (جنوب القاهرة)، 
وتســـبب ذلك فـــي إعاقـــة الرحالت إلـــى هذه 
احملميـــة لفترة زمنيـــة، حتى قامـــت األجهزة 

األمنية بتمشيط املنطقة.
ومحميـــة وادي احليتـــان، مســـجلة فـــي 
اليونســـكو كجزء من التراث العاملي، وحتتوي 
علـــى أقدم احلفريات بالعالـــم وتعود إلى أكثر 
مـــن ٤٥ مليون عام، تكشـــف عن حتول بعضها 
مـــن كائنات برية إلى بحريـــة كاحليتان، بفعل 

التغيرات املناخية.
ويـــرى مراقبون أن جعـــل احملميات مركزا 
ســـياحيا جذابا يدعم الســـياحة، يـــؤدي إلى 
االســـتفادة من املهتمـــني بالغـــوص والطيور 
والنباتـــات النادرة فـــي الترويج الســـياحي، 
فضـــال عن القضاء على متركـــز املجرمني فيها 

أو بالقرب منها.
وكشـــفت عمليـــات ضبط وقتـــل متطرفني 
أن اإلرهابيني اســـتغلوا مســـاحات احملميات 
الشاسعة القريبة من منطقة الفيوم والواحات 
بالصحراء الغربية لعدم وجود حركة ســـكانية 
أو رقابة، وحولوها إلى ما يشـــبه معســـكرات 
تدريـــب وأقامـــوا مخيمـــات لإلعـــداد ألعمال 
إرهابيـــة تســـتهدف رجـــال األمـــن والقضـــاء 

واملدنيني.

ملفات متشابكة

يواجه تطوير احملميات في مصر حتديات 
متشابكة تكمن في ضعف التواصل والتنسيق 
بـــني الـــوزارات املعنيـــة، ألن وزارة البيئـــة ال 
تســـتطيع تنفيذ خططها ومشـــروعاتها ألنها 

حتتاج إلى دعم مالي وثقافي ضخم.
وسعت وزارة الســـياحة للترويج لألماكن 
املصريـــة عامليا من خالل حمالت إعالنية عدة، 
لكنها باءت بالفشـــل، ولم تســـتطع جذب عدد 
كبير من الســـياح ألنهـــا كانت منطية وال متلك 
القدرة على التسويق ملصر ومعاملها الطبيعية.

وتراجعـــت مؤشـــرات الســـياحة املصرية 
بقـــوة منذ قيام ثورة يناير، ما أثر ســـلبا على 
االقتصـــاد القومي، فبعـــد أن حققت في نهاية 
عام ٢٠١٠، ١٢٫٥ مليـــار دوالر، وصلت إلى ٣٫٤ 
مليـــار دوالر بنهايـــة ٢٠١٦، وفقا ألرقام اجلهاز 
املركـــزي للتعبئة العامة واإلحصـــاء، وهذا ما 
يحتاج إلـــى تكاتـــف اجلهود للتصـــدي لهذه 

األزمة.
وترى خبيرة الســـياحة رانـــدا العدوي أن 
ســـياحة احملميـــات الطبيعية تتصـــدر قائمة 
املؤشـــرات الســـياحية الدولية، وفقـــا لتقارير 
منظمة الســـياحة العاملية، وهو ما مينح مصر 
مكانة كبيرة ألنها تزخـــر بالعديد من املقاصد 
البيئية التي يتهافت عليها محبو الطبيعة في 

العالم.
وأضافـــت العـــدوي لـ“العرب“ أن ســـياحة 
احملميـــات الطبيعية قد تكون هي مفتاح عودة 

”السياســـة التســـعيرية“ للمنتـــج الســـياحي 
املصـــري والتي لم تتحدد معاملهـــا بعد، وهذا 
يتطلب جهدا أكثر وتعاونا أوســـع بني وزارتي 
السياحة والبيئة لوضع رؤية مشتركة للترويج 
ملنتج ســـياحي فريد مازال يبحث عن إخراجه 

للنور بشكل تسويقي احترافي.
وأوضحت أن هنـــاك اتفاقيات بني وزارتي 
البيئة والســـياحة لتنشـــيط هـــذا املجال، لكن 
ينقصها الفكر االحترافي في التســـويق، ومن 
الضـــروري إعـــادة النظر في زيـــادة احلمالت 
الدعائيـــة والترويـــج للمحميـــات الطبيعيـــة 

كمقصد مهم في بورصات السياحة العاملية.
وحـــذر معنيـــون بالبيئة من حتـــول فكرة 
تطويـــر احملميـــات إلـــى منتجعات ســـياحية 
تخريبية تهدف إلى االســـتثمار دون االهتمام 
باإلبقاء على تلك املناطق دون تلوث أو انتهاك.
وقـــال محمـــود ســـرحان مديـــر مشـــروع 
االســـتدامة املالية للمحميات الطبيعية بوزارة 
البيئـــة املصرية، إن الهدف الرئيســـي لها هو 
احلفـــاظ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة والثقافية 
والتنـــوع البيولوجـــي بهـــا، وعـــدم التعـــدي 
علـــى املناظـــر الطبيعيـــة والنباتـــات النادرة 
واحليوانـــات والطيور، مشـــددا على عدم لفظ 
االســـتثمار حتـــى ال يتيح للبعض اســـتغالل 

احملميات بصورة مخالفة.
وقـــررت احلكومة املصريـــة البدء مبحمية 
وادي اجلمـــال (علـــى البحر األحمـــر) مقتدية 
بالتجربـــة األردنية في حتويـــل احملميات إلى 
منتجعات ســـياحية، بعد أن أشـــركت املجتمع 

املدنـــي كجهة رقابيـــة على عمل املســـتثمرين 
الراغبني في االستفادة من احملميات سياحيا.

وتشـــتهر محميـــة وادي اجلمـــال، القابعة 
بني سلســـلة جبال البحر األحمر، مبســـاحتها 
الشاســـعة التي جتمـــع بني اجلبال املكســـوة 

باللون األحمر والصحراء الناعمة.
وتقوم احلكومة حاليا بتطوير مركز الزوار 
فيها ليصبـــح معنيا بتنظيم رحالت ســـفاري 
لرواد البحر األحمر وتقـــدمي معلومات للزوار 
عـــن مزايا املكان، وإنشـــاء مطاعم من مكونات 

الطبيعة.

مناظر بديعة

الزائريـــن  لتعريـــف  برامـــج  إعـــداد  مت 
باحملميـــات وأهميتها وتوزيع مطبوعات عنها 
مـــع عرض أفـــالم توضح التنـــوع البيولوجي 
الفريد مبصر وتوعية الزائرين بســـبل احلفاظ 
عليها، والتأكيد على شـــعار الزيارات ”ال تترك 

شيئا خلفك وال تأخذ شيئا معك“.
وتتميـــز محميـــة وادي اجلمـــال بوجـــود 
الطيـــور املهاجـــرة بكثـــرة، التـــي تبحث عن 
الهدوء لبناء عشـــها، وهي تعـــد ثاني محمية 
تضـــم أعدادا كبيـــرة من صقر الغـــروب، وهو 
صقر مهـــدد باالنقراض، يعيش بوادي اجلمال 

والصحراء البيضاء في مصر.
وتقـــع علـــى بعـــد ٤٥ كيلومترا مـــن واحة 
الفرافـــرة بالـــوادي اجلديـــد (جنـــوب مصر)، 
التي تتشـــابه  محميـــة ”الصحـــراء البيضاء“ 

مع وادي اجلمـــال في نعومـــة رمالها وجوها 
املعتـــدل، وبها لوحات فنية نادرة من الصخور 
تكونت علـــى مدار قرون مـــن احلجر اجليري، 

بعضها يأخذ شكل عش غراب.
ويقول مسؤولون إن احلكومة تتعاون اآلن 
مـــع جمعيات مدنية للمســـاعدة فـــي الترويج 
للســـياحة والتوعيـــة بأهميـــة احملافظة على 
البيئة، ومن ضمن اجلمعيات مؤسسة ”شباب 
التي نفذت عـــددا من احلمالت  بيحب مصـــر“ 
لتوعية املواطنني بكيفية التعامل مع محميات 
الفيـــوم، وفقا لبروتوكـــول وقعته مـــع وزارة 

البيئة.
وتنظم هذه املؤسسة مجموعة من البرامج 
التثقيفية التي تشـــجع الشـــباب علـــى عودة 
الزيارة مـــرة أخرى، وتوثيـــق األحداث داخل 
احملميـــات وتصويرهـــا والتســـويق لهـــا في 
املؤمتـــرات الدوليـــة، وتقوم بحمـــالت لنظافة 
محميـــات البحر األحمر لضمان حســـن املنظر 

أمام السياح والوافدين.
وطالـــب أميـــن القرباوي اخلبيـــر البيئي، 
وزارة الســـياحة بأن تضع احملميات الطبيعية 
اخلـــارج،  فـــي  الترويجيـــة  خارطتهـــا  علـــى 
والتنســـيق مع وزارة البيئة لتحديد مزايا كل 
محمية وســـبل التســـويق لها والســـبب الذي 

يدعو األجنبي لزيارتها دون غيرها.
إلى أن تركيز  وأشـــار القرباوي لـ“العرب“ 
احلكومة املصريـــة على الســـياحة الترفيهية 
طوال السنوات املاضية، هو ما أفقد احملميات 

الطبيعية بريقها العاملي املعتاد.

تبحث الحكومة المصرية عن حلول غير تقليدية لتســــــتعيد بها السياحة عافيتها بعد فترة 
طويلة من التدهور، وبدأت عملية مكثفة الســــــتثمار المحميات الطبيعية التي تمتاز بمناظر 

خالبة وتحتوي على مقومات جذابة، لتكون مالذا للسائحين القادمين من الخارج.
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مراقبون يرون أن جعل المحميات 
مركزا سياحيا جذابا يدعم السياحة 

المصرية، ويؤدي إلى االستفادة 
من المهتمين بالغوص والطيور 

والنباتات النادرة في الترويج 
السياحي

ااغغدينا المراغي االل نانا

رغم نقص االهتمام هناك إقبال

} بورت لويس - تشتهر جزيرة موريشيوس 
على خارطة الســــياحة العاملية بأنها واحدة 
مــــن جــــزر األحالم حــــول العالــــم؛ حيث تعد 
اجلزيرة الواقعة في احمليط الهندي (تبعد عن 
مدغشقر بحوالي ٨٦٠ كيلومترا) مبثابة جنة 
رائعة للراغبني في االســــترخاء واالستجمام 
فــــي أحضان الطبيعة، وذلــــك ملا تزخر به من 

مناظر بديعة وشواطئ خالبة.
ويهيمــــن اللون األزرق علــــى األجواء في 
جزيرة موريشيوس؛ حيث تبدو السماء بلون 
أزرق ال يوجــــد في مكان آخــــر، ففي الصباح 
يظهر اللون األزرق الســــماوي وفي الظهيرة 
يتجلى اللــــون األزرق الفاحت وخالل فترة ما 
بعــــد الظهيــــرة يظهر اللــــون األزرق ممتزجا 
بالغيوم البيضاء، كما حتيط باجلزيرة املياه 
الزرقاء الرقراقة، والتي تتنوع درجات اللون 
بهــــا بدءا من اللون الفيــــروزي مرورا بدرجة 
اللــــون الســــماوي وانتهــــاء باللــــون األزرق 

املشوب بالرمادي.
وتشــــتهر جزيــــرة موريشــــيوس بالعديد 
مــــن الفنــــادق الفخمــــة والشــــواطئ البديعة 
واألجواء الســــاحرة، وتوجــــد بها الكثير من 
األماكن التي تتيح للسياح االستمتاع بجمال 
الطبيعة بتكلفة منخفضة، حيث ميكن اإلقامة 
في املنازل اجلميلة أو املساكن والشقق التي 
يخدم فيها الســــياح أنفســــهم، عــــالوة على 
إمكانية التوفير في نفقات الرحالت من خالل 
قيام السياح باستكشاف اجلزيرة بأنفسهم.

وتنتشــــر الفنادق واملنتجعات السياحية 
الكبيرة في شــــرق اجلزيرة، ولكن في منطقة 

غراند باي الواقعة في شــــمال اجلزيرة ميكن 
للســــياح اإلقامة في أماكن أقــــل تكلفة وأكثر 
أصالة في موريشــــيوس؛ حيــــث حتظى هذه 
املنطقة بشعبية كبيرة لدى السكان احملليني 
بفضل انتشــــار املطاعم والنوادي، وإذا رغب 
الســــياح فــــي املزيد مــــن الهــــدوء، فيمكنهم 
اســــتئجار منزل على أطــــراف القرية باجتاه 

منطقة بوينت أوكس كانونيرز.

وأوضح املرشد الســــياحي سمير تاكون 
أن السكان في جزيرة موريشيوس يعتمدون 
في معيشتهم على النشاط السياحي، ولكنهم 

ال يجبرون السياح على دفع أي شيء.
ويصــــل الســــياح، مــــع مواصلة املســــير 
باجتاه الشــــرق، إلى وسط مدينة غراند باي؛ 
حيث تبدأ رحالت القارب املزدوج كل صباح، 
وينطلق ما يقارب من عشــــرة قوارب في مياه 

احمليط الهندي.
ويحظى الســــياح على منت هذه الرحالت 
بوجبــــة الغــــداء واملشــــروبات والكثيــــر من 
الفقرات الترفيهية بحســــب جودة كل قارب، 
ومتــــر الرحلة بعد ســــاعة ونصف الســــاعة 
تقريبــــا على اجلزيــــرة الصخريــــة جونرس 

كوين، حتــــى تصل إلى اجلــــزر غير املأهولة 
إيل بالت وإيل جابرييل إلتاحة الفرصة أمام 

السياح للسباحة في املياه واالستجمام.
ومع توافر بعض احلظ وحســــب املوسم 
الســــياحي ميكن مشــــاهدة بعــــض الدالفني 

واحليتان في هذه املنطقة.
مبثابــــة  الشــــراعية  القــــوارب  وتعتبــــر 
الرياضــــة الوطنية في موريشــــيوس، وميكن 
للســــياح االســــتمتاع بهذه اجلــــوالت، حيث 
تقام سباقات القوارب في العديد من األماكن 
املتنوعــــة باجلزيــــرة، وفــــي بعــــض األحيان 
يتطــــور األمر إلــــى مهرجان شــــعبي صغير 

تتخلله بعض عروض الطهي.
وعنــــد الرغبة فــــي الســــباحة بالقرب من 
الشعاب املرجانية البيضاء، فإنه يتعني على 
السياح التوجه إلى خليج بلو باي؛ حيث أكد 
تاكون أنه يعد أجمل شاطئ عام في اجلزيرة.

وهنــــاك العديد من الفنــــادق واملنتجعات 
الســــياحية تقوم بتنظيم رحــــالت يومية إلى 

خليج بلو باي.
بامبلموســــز  النباتــــات  حديقــــة  وتعــــد 
من املعالم الســــياحية الرئيســــية في شــــمال 
موريشــــيوس، وتعتبر أقــــدم حديقة من هذا 
النــــوع فــــي نصــــف الكــــرة اجلنوبــــي، ومن 
األفضــــل قضاء نصف يوم فــــي هذه احلديقة 

ومشاهدة السلحفاة العمالقة.
وتتميز جزيرة موريشيوس كذلك بالعديد 
مــــن مقومــــات الســــياحة العائليــــة الراقية، 
وتفتخــــر معظم املنتجعــــات بضمها لنوادي 

األطفال التي تقدم لهم العديد من األنشطة.

موريشيوس جزيرة أحالم الراغبني في االسترخاء والراحة

تنوع طبيعي كبير

 
أين تذهب

السكان في جزيرة موريشيوس 
يعتمدون في معيشتهم على 

النشاط السياحي ولكنهم ال يجبرون 
السياح على دفع أي شيء



} نيوجيرسي( الواليات المتحدة) - يتصاعد 
اســـتخدام الروبـــوت علـــى نطاق واســـع في 
مختلف مجاالت الحياة، فأصبح يشـــارك في 
التطبيب ويساعد األطفال المرضى بالتوحد، 
كما يقوم بالشـــؤون المنزلية (غســـيل وطبخ 
وكّي) داخل األســـرة التـــي تتكون من مختلف 
األعمار واألهـــواء واألمزجة، لكن كيف يعرف 
الروبـــوت أن ليس عليـــه أن يضع الحيوانات 
األليفة فـــي الفرن لتحضير العشـــاء لألطفال 
الجياع؟ ثم إذا كانت محاولة اقتراب الروبوت 
من الصغار مقبولة في مجتمع، أال تثير الريبة 

في مجتمعات أو في أسر أخرى؟
الروبـــوت أصبح يشـــارك فـــي الحروب 
ممـــا يعني أنـــه يتوجب عليـــه التمييز بين 
العسكريين والمدنيين حتى ال يكون األبرياء 
ضحية ســـالحه، هذا باإلضافـــة إلى معرفة 
الكثيـــر من التصرفـــات التي ربمـــا يؤديها 
الروبـــوت بحســـن نية لكـــن يســـاء فهمها 

وتفسيرها في بعض المجتمعات.
أمام مثل هذه الحـــاالت المعقدة تحتاج 
البشـــرية إلى تزويد الروبـــوت بالقدرة على 
التقييم واالستجابة لـجوانب أخالقية هامة 
ألفعالهم لم يتوقعها المبرمج، واتخاذ القرار 

األخالقي المناسب وبشكل مستقل.
طـــرح فيلـــم ”اي روبـــوت“، مـــن إخراج 
أليكـــس بروياس، مســـألة اتخـــاذ الروبوت 
لقـــرارات أخالقيـــة تكون مناســـبة لما يقوم 
به اإلنســـان، حيث يتوجب عليه أن يقرر من 
ينقذ بعد غرق ســـيارتين فـــي المياه، مالكه 
ديل ســـبونر أم طفلة؟ وحتـــى بعد أن صرخ 
ســـبونر في الروبـــوت ”أنقذهـــا.. أنقذها“، 
فإن الروبوت أنقذه هو ألنه حســـب أن أمام 
ســـبونر فرصة 45 بالمئة للنجاة مقارنة بـ11 

بالمئة للطفلة.

تقول دانا بويد، وهي باحثة رئيسية في 
وحدة األبحاث التابعة لشركة مايكروسوفت، 
”هنـــاك رغبـــة متزايـــدة مـــن قبـــل الجهات 
الُمنظمـــة والمجتمـــع المدنـــي والُمنظرين 
االجتماعيين لرؤية الروبوت وقد بات يتسم 

بالعدالة وبالطابعين القيمي واألخالقي“.
ويعمل باحثـــون بريطانيـــون بالتعاون 
مع متخصصين يابانييـــن على تطوير أول 
روبـــوت يعمـــل كأخصائـــي اجتماعي، ومن 
المقـــرر أن يبرمج الروبـــوت الجديد والذي 
سيكون جاهزا في السنة القادمة على حسن 
األخالق واحتـــرام ثقافة وتقاليد الشـــعوب 

األخرى.

ويقتـــرح خبـــراء التكنولوجيـــا تحويل 
القيم اإلنســـانية إلى رمـــوز برمجية لتزويد 
الروبـــوت بمجموعة من القيـــم التي تواكب 
المجتمع الذي ســـيعمل فيه؛ فبحسب أستاذ 
علـــوم الكومبيوتر في جامعة كاليفورنيا في 
بيركلي ســـتيوارت راسل ســـتكون الفلسفة 
األخالقيُة القطاَع األساســـي فـــي الصناعة، 
فمـــع تولـــي الروبوت لمهـــام أكثـــر تعقيدا 
أصبـــح من الضروري أن نترجم أخالقنا إلى 

لغة الذكاء االصطناعي.
عليهـــا  يطلـــق  خبـــراء  لجنـــة  وبـــدأت 
”الحوســـبة الوجدانيـــة“ تابعـــة للمبـــادرة 
العالميـــة ”آي تربـــل إي“، بوضـــع تصـــور 
مستقبلي لكيفية تجاوز االختالفات الثقافية 
بين الروبوت الذي ترتبط حركاته وإشاراته 
وإيماءاتـــه بثقافة المجتمـــع الذي برمج من 

أجله وبين المجتمعات األخرى.
فخوض الروبوت حوارا وديا قصيرا مع 
أفراد األســـرة ربما يكون مرغوبا في مجتمع 
أو طبقة اجتماعية، كما قد ال يناسب مجتمعا 

آخر أو أسرة أخرى.
وجـــاء في بيان التعريـــف بمهمة مبادرة 
”آي تربل إي“ العالميـــة المعنية بأخالقيات 
األنظمة المســـتقلة والذكية، ”هدفنا أن يوفر 
في  مشـــروع ’التصميـــم المنحـــاز أخالقيا‘ 
األعـــوام المقبلة رؤى ووصايـــا جديرة بأن 
تكون مرجعا أساسيا للتقنّيين العاملين في 

المجاالت المتعلقة بالعلوم والتقنية“.
الفنيـــة  النظـــر  وجهـــات  وبعـــد جمـــع 
واالجتماعية، بدأ السعي إلى تمثيل مختلف 
الثقافات، فبعض حـــركات الروبوت ُيحتمل 
أن تختلف داللتها باختالف المكان والثقافة، 
ولذلـــك تعتمد المبادرة علـــى مصادر عديدة 
لتؤكـــد أهمية األخذ في الحســـبان اختالف 
هة لجمهور  الثقافات أثناء تطوير تقنية موجَّ

عالمي.

يقـــول راجـــا شـــاتيال، رئيـــس اللجنـــة 
التنفيذيـــة لمبادرة ”آي تربـــل إي“، أصدرنا 
”التصميـــم  عليـــه  أطلـــق  لدليـــل  مســـودة 
المنحـــاز أخالقيا“، ليضع قواعد إرشـــادية 
عامة تســـاعد على التوظيـــف األمثل ألنظمة 
الـــذكاء االصطناعي في حياتنـــا، مؤكدا أن 
الدليـــل ليس ”دســـتورا رســـميا“ للروبوت، 
لكنه مســـاعدة قّيمة لمعرفـــة كيفية مواجهة 
تحديات ترســـيخ القيم فـــي األنظمة الذكية 
المســـتقبلية، إضافـــة إلى مواجهـــة آثارها 

االقتصادية واإلنسانية.
وإلـــى جانـــب ”الحوســـبة الوجدانيـــة“ 
تم تشـــكيل لجـــان أخـــرى مثل ”الحوســـبة 
والسياســـة“ و“األخالقيات الكالســـيكية في 
األنظمـــة الذكيـــة“ و“الواقـــع المختلـــط في 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت“، وتضـــم 
واالجتماعييـــن  الفنييـــن  الخبـــراء  مئـــات 
مـــن 6 قـــارات تختلف تخصصاتهـــم ما بين 
الصناعـــة والسياســـة والعمـــل الحكومـــي 
واألكاديمـــي والمجتمع المدني، وتهدف إلى 
صياغة ”دســـتور أخالقي“ يحدد دور الذكاء 
االصطناعـــي المتزايد في حياتنا، ويرســـم 
إطارا لضمان تطوير هذه التقنيات على نحو 

أخالقي مناسب.
ومع تزايـــد وظائف ومهمـــات الروبوت 
ســـيتعرض هذا األخير إلـــى مواقف معقدة 
أكثـــر من تلـــك التـــي حددها كاتـــب الخيال 
العلمي إسحق عظيموف ”قوانين الروبوتات 
قبـــل حوالي ســـبعين عاما، والتي  الثالثة“ 
تلـــزم الروبوتـــات بحماية البشـــر، وإطاعة 
األوامـــر، واإلبقـــاء على أنفســـهم ضمن هذا 

النظام.
وســـتتطلب المواقـــف المعقـــدة التي قد 
تعتـــرض الروبوت فـــي المســـتقبل القريب 
”كـــوًدا“ أخالقيـــا أكثـــر تعقيدا مـــن قوانين 
عظيموف لكي يتمكن من االستجابة الفورية 

لجوانب أخالقية هامة ألفعاله تجعله يمتلك 
القدرة على التفاعل مع البشـــر كشركاء دون 
أذية. يتســـاءل الخبراء عـــن بعض العواقب 
األخالقيـــة التـــي يمكـــن أن تديـــن الروبوت 
اجتماعيـــا، ماذا لـــو طلب مـــن الروبوت أن 
يذهب إلى الصيدلية لشـــراء دواء بأسرع ما 
يمكـــن؟ دون ترتيب القيم األخالقية قد يتعلم 
الروبوت السرقة وهي الطريقة األسرع التي 
تجعله ينفذ مهمته بـــكل نجاح، ومع تنظيم 
هذه القيم قد يلتزم الروبوت بالقيم البشرية، 
وســـيتصرف بلباقـــة مع الصيدلـــي، ويقف 
فـــي الطابور بكل صبـــر ويدفع ثمن الوصفة 
الطبيـــة. وحلـــل كل مـــن وينـــدل والش من 
جامعة وييل وكولين آلين من جامعة إنديانا 
الروبوتات  لحساســـية  المختلفة  التدرجات 
األخالقيـــة، وميزا بين األخالقيـــات العملية 

واألخالقيات الوظيفية.
فاألخالقيات العملية هي التي تحيل إلى 
مواقف واســـتجابات ممكنـــة توقعها تماما 
وعالجها مصمم نظـــام الروبوت، ويمكن أن 
يشـــمل ذلك توصيف مقاتـــل العدو من خالل 

العمر أو المظهر العام.
فتشـــمل  الوظيفيـــة  األخالقيـــات  أمـــا 
لـــم  لســـيناريوهات  الروبـــوت  اســـتجابة 
يتوقعها المبرمج، حيث ســـيحتاج الروبوت 
إلى بعض القدرات التخـــاذ القرار األخالقي 

بشكل مستقل.
يقول الخبـــراء إنه مـــن الممكن تصنيع 
روبوت يمتلك أخالقيـــات أكثر تطورا، ولكن 
هذا لن يحصل قبل أن نجد وســـيلة لتحديد 

القيم اإلنسانية كقواعد واضحة.
في هذه الحالة سيتطلب تزويد الروبوت 
بالقدرة على التقييم واالســـتجابة ”جوانَب 
أخالقيـــة هامـــة ألفعاله“. هذا هـــو التحدي 
األكبـــر، ليبقى الســـؤال القائم هو ممن يرث 

الروبوت أخالقياته؟ 

روبوت المستقبل يتحلى بأخالق البشر

تكنولوجيا

إذا فهم الروبوت مشاعر البشر.. فهل يفهم أخالق المجتمع؟

أصبح الروبوت يعيش بيننا، يحرس البيت 
ويقوم بالشؤون المنزلية ويهتم باألطفال، 
وتوسعت مهماته إلى التطبيب والتمريض، 
ــــــا، كل هذه  ــــــل صار مختصــــــا اجتماعي ب
األعمال يقدمها بالشــــــكل الذي برمج من 
أجله لكنه ال يقوم بها مع مراعاة الفوارق 
ــــــة والخصوصيات،  ــــــة والثقافي االجتماعي
ــــــك يعمل الباحثون على ”كود“ أخالقي  لذل
ــــــا اجتماعيا مقبوال  يجعــــــل الروبوت كائن

أينما حّل.

سعي وتجارب ليستوعب الكائن اآللي ثقافات الشعوب

من املمكن تصنيع روبوت يمتلك 
أخالقيات متطورة، ولكن يجب 

تحديد القيم اإلنسانية كقواعد 
واضحة
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برامج وتطبيقات

} أعلـــن مركـــز تصميم أنظمة الشـــرائح في 
تايوان عن تطوير تطبيق يســـمح لشـــخص 
غير ملم بالموســـيقى، بالتحول إلى فنان في 

غضون ثانية واحدة.
وكشـــف المتحدث باســـم المركز هوانغ 
جون مينـــج أن ”النظـــام الموســـيقي لرجل 
الشـــارع� هـــو تطبيـــق يســـمح -عبـــر نوتة 
الهاتـــف  علـــى  تحميلهـــا  يتـــم  موســـيقية 
ومستشـــعر للمسها- للمســـتخدم بعزف آلة 

موسيقية سواء كانت تقليدية أو رقمية.
وبفضـــل هذا النظام أصبـــح العزف على 

اآلالت الموسيقية متاحًا للجميع.

المستخدم  يصبح 
موسيقارا في دقائق

} كشـــفت شركة سامســـونغ، وهي الشريك 
الرســـمي في قطـــاع االتصاالت الالســـلكية 
لدورة األلعاب األولمبية الشـــتوية 2018 في 
بيونـــغ يانغ الكوريـــة الجنوبيـــة األربعاء، 
النقـــاب عـــن التطبيـــق الرســـمي لدورتي 
والبارالمبية  الشـــتوية  األولمبية  األلعـــاب 

.2018
ويمكن لجميع عشاق الرياضة في العالم 
البحث عن معلومات معنية بأولمبياد بيونغ 
يانغ باالســـتفادة من التطبيق الذي طورته 
سامسونغ، بحســـب وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية لألنباء.

تطبيق دورتي األلعاب 
األولمبية الشتوية

} ابتكر مطور بلجيكي تطبيق دردشة فريد 
من نوعه يختلف عن بقية تطبيقات الدردشة 
المعروفة حاليـــًا، كونه يعمـــل حتى عندما 

يوشك شحن البطارية على النفاد.
وقال المطـــور درايـــس ديبورتر ”أردت 
تصميـــم شـــيء إيجابـــي يعمل مع شـــحن 
البطاريـــة المنخفض“، حيث يعمل التطبيق 
الذي يحمل اســـم ”داي ويذ مي“ فقط عندما 

يكون شحن البطارية أقل من 5 بالمئة.
مســـتعارا  اســـما  التطبيـــق  يتطلـــب 
للمستخدم ويعرض نســـبة شحن البطارية 

عقب كل رسالة يتم إرسالها.  

دردشة دون شحن 
البطارية

} اســـتحوذت شركة فيســـبوك على شركة 
برمجيـــات متخصصة فـــي المصادقة على 
بطاقـــات الهوية الصـــادرة عـــن الحكومة، 
فـــي خطوة قد تســـاعد على معرفـــة المزيد 
عـــن الذين يشـــترون اإلعالنات على شـــبكة 

التواصل االجتماعي.
وأكدت فيســـبوك في بيان لهـــا على أن 
”التكنولوجيـــا والخبـــرة ســـوف تدعمـــان 
جهودنـــا المســـتمرة فـــي الحفـــاظ علـــى 
مجتمعاتنـــا آمنـــة“. ولـــم يتم الكشـــف عن 
شـــروط الصفقة أو البرامج التي ستطبقها 

فيسبوك عبر منصتها.

التحقق من هويات 
المستخدمين الحكومية

} شــــركة أبل تطلق مكبر الصوت المنزلي 
الذكي ”هوم بود“ يوم 9 فبراير المقبل.

بأنه يمنح  ويتميز جهــــاز ”هوم بــــود“ 
مستخدميه جودة صوت رفيعة باستخدام 
إمكانيــــات اإلدراك الفراغــــي للتعــــرف على 
موقعــــه في الغرفة ومن ثــــم ضبط الصوت 

تلقائيا. 
مع اشــــتراك  ويعمــــل جهاز ”هوم بود“ 
”أبــــل ميوزيك“ بحيث يمكن للمســــتخدمين 
الوصــــول إلى 40 مليــــون أغنيــــة، كما أنه 
قادر على معرفــــة أدق تفاصيل التفضيالت 

الموسيقية والذوق الشخصي.

} هيئــــة اختبــــار الســــلع والمنتجات في 
ألمانيا تشير إلى أن هواتف األطفال الرضع 
التقليديــــة، التي تنقل الصــــوت فقط، تعمل 
بشــــكل يعتمد عليه في مراقبة األطفال، وقد 
قامت الهيئة باختبار 17 موديال من هواتف 
الرضــــع، منهــــا 6 موديالت تنقــــل الصوت 
فقــــط، و6 موديالت تنقل الصوت والفيديو، 
باإلضافة إلى خمس كاميرات ويب لمراقبة 
األطفال الرضع مع التطبيقات الملحقة بها.

ويتم الترويج لكاميرات الويب الخاصة 
بمراقبــــة األطفــــال الرضع من خــــالل مدى 

التغطية الكبير.

} تهدف سامسونغ من خالل جهاز ”فليب“ 
الجديد إلى اســــتبدال السبورة الورقية في 
الدراســــية  والفصول  االجتماعات  قاعــــات 
بســــبورة رقميــــة متطــــورة؛ حيــــث يمكــــن 
للمســــتخدم الكتابة بأي شــــيء تقريبا على 
الشاشــــة، واســــتعمال المحتويــــات من أي 
جهاز خارجي، ســــواء كان هاتفــــا ذكيا أو 

جهاز الب توب.
وتتيح الســــبورة الجديدة إمكانية دمج 
الجداول والرسومات البيانية في العروض 
التقديميــــة، ويتيح كل عرض تقديمي رقمي 
حفظ مــــا يصل إلى 20 صفحة شاشــــة، مع 

إمكانية تعديلها ومشاركتها.

} هيئــــة اختبــــار الســــلع والمنتجات 
المكانــــس  أن  إلــــى  تشــــير  األلمانيــــة 

الكهربائية الالســــلكية قــــد حصلت على 
نتائج ســــيئة فــــي االختبار الــــذي أجرته 
الهيئة مؤخرا، والذي شــــمل 10 موديالت 

حديثة.
الموديالت  معظــــم  أن  وأضافــــت، 

أظهــــرت أداء ضعيفا فــــي االختبار 
فيما يتعلــــق بالقدرة على شــــفط 
األتربة والغبــــار، فعندما ُضِبطت 
المكنســــة الكهربائية الالســــلكية 
على أقــــل درجــــة لشــــفط األتربة 
تمكنت من شــــفط 22 بالمئة فقط 
بالســــجادة  والغبار  األتربــــة  من 
الرغــــم  علــــى  االختبــــار،  محــــل 
مــــن توافــــر الظــــروف المثالية 

لتشغيلها.
وعند تشغيلها بكامل قدرتها، 

البطاريــــة  شــــحنة  تفــــرغ 
بصورة أسرع.  

  أبل ستطلق {هوم بود}
ذكيا

هواتف مراقبة األطفال 
الرضع

فليب سبورة سامسونغ 
الرقمية

المكانس الكهربائية 
الالسلكية تفشل  

أخبار التكنولوجيا



} واشــنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة 
بأن ممارســـة التمارين الرياضيـــة بانتظام 
لمدة 150 دقيقة أسبوعيا يمكن أن تنقذ حياة 
الناجيات من ســـرطان الثدي، بقطع العودة 
علـــى المـــرض مـــرة أخـــرى، ووقايتهن من 

أمراض القلب.
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
كاليفورنيا الجنوبية، ونشـــروا نتائجها في 

دورية ”كلينيكال أونكولوجي“ العلمية.
وتأتي الدراسة استكماال ألبحاث أجريت 
من قبل لكشـــف فوائد الرياضة بالنسبة إلى 
الناجيـــات من ســـرطان الثـــدي، كان آخرها 
دراســـة أميركيـــة في مايو 2017، كشـــفت أن 
الرياضـــة تعزز اإلدراك والقـــدرات المعرفية 

لدى الناجيات من مرض سرطان الثدي.
وفي الدراســـة الجديدة، راقب الباحثون 
100 مـــن الناجيات من ســـرطان الثدي، بعد 
تلقيهن عالج الســـرطان قبل أقل من 6 أشهر 

من االلتحاق بالدراســـة. وشاركت الناجيات 
فـــي برنامج تدريبي أســـبوعي علـــى مدار 4 
أشهر، شـــمل ممارســـة التمارين الرياضية 

المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا.
وقبل بداية الدراسة كان حوالي 46 بالمئة 
من المشــــاركات يعانين من السمنة المفرطة، 
و77 بالمئة لديهن متالزمة التمثيل الغذائي.

ومتالزمة التمثيل الغذائي هي مجموعة 
من األعراض التي تشمل ارتفاع ضغط الدم، 
ومستويات الغلوكوز والدهون الثالثية التي 
تزيد من خطر تعرض الشخص لنوبة قلبية، 

وأمراض السكري، والسكتات الدماغية.
وعقـــب انتهـــاء مـــدة الدراســـة، وجـــد 
الباحثون أن خطر متالزمة التمثيل الغذائي 
انخفـــض إلى 15 بالمئة فقـــط، مقارنة مع 80 
بالمئـــة لدى الناجيـــات الالتي لم يشـــاركن 
فـــي البرنامـــج التدريبي. ووجـــد الباحثون 
أيضا أن الناجيات الالتي مارســـن الرياضة 

انخفضـــت لديهن كتلة الدهون في الجســـم، 
وزادت لديهن كتلة العضالت.

واعتبر الباحثـــون أن الرياضة يمكن أن 
تكون وســـيلة لتخفيف االلتهابـــات التي قد 
تعزز نمو الورم وتسبب اإلصابة بالسرطان 
مـــرة أخـــرى وخاصـــة بيـــن الناجيـــات من 

سرطان الثدي.
وقالـــت قائدة فريـــق البحث كريســـتينا 
ديلـــي كونوريـــت، إن ”الكثير مـــن الناس ال 
يعرفون أن سبب الوفاة األول لدى الناجيات 
من سرطان الثدي، هو أمراض القلب، وليس 

السرطان“.
وأضافـــت أن الكثيـــر مـــن الناجيات من 
سرطان الثدي يعانين من زيادة الوزن أثناء 
العالج، ما يجعلهن عرضة لإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
جدير بالذكر أن المشـــي المنتظم يكافح 
سرطان الثدي بنســـبة 14 بالمئة على األقل، 
وفـــق دراســـة أميركيـــة نشـــرت فـــي مجلة 
”اللجنـــة الطبية األميركية“. والحظ باحثون 
من المعهد الهولندي لمكافحة الســـرطان أّن 
لممارســـة التمارين الرياضّيـــة أهمية بالغة 
لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، ألنها 
تساعدهّن في تحّمل اآلثار الجانبّية الناجمة 

عن العالج الكيميائي.
قدمـــت منظمـــة الســـرطان األوروبية في 
مارس 2014، خالل مؤتمرها السنوي التاسع، 
دراسة تشير إلى أن ممارسة الرياضة يوميا 
ألكثـــر من ســـاعة تخفف من خطـــر اإلصابة 
بســـرطان الثدي. وهذا ينطبـــق على جميع 
النســـاء من أوزان وأعمـــار مختلفة، إذ تبين 
أن اللواتي يمارسن الرياضة ينخفض لديهن 
خطر اإلصابة بالســـرطان بنسبة 12 بالمئة، 

مقارنة باللواتي يعتكفن عن ذلك.
ويؤكـــد مدير المعهـــد الدولـــي لبحوث 
الوقايـــة، ماثيو بونيول، صّحـــة نتائج هذه 
الدراســـة بفضل صدور 37 بحثا، نشرت في 
الفتـــرة ما بين 1987 و2013، وشـــملت أربعة 
مالييـــن امـــرأة. وعملت هـــذه البحوث على 
اكتشـــاف الرابـــط بيـــن ممارســـة التمارين 
الرياضية وخطر اإلصابة بســـرطان الثدي. 
وعلى الرغم من تبّدل النتائج بالنســـبة إلى 
حجم الورم، تبقى النتائج مشـــجعة وتبعث 
على األمل بحسب الباحثين، إّال عند اللواتي 

يتلقين عالجا بديال بالهورمون.

} برلين – تندرج عملية شـــفط الدهون ضمن 
الجراحـــات التجميلية للتخلـــص من الدهون 
الزائـــدة فـــي الجســـم والحصول علـــى قوام 
ممشـــوق، غير أن هذا اإلجراء ينبغي أن يمثل 
السالح األخير لمحاربة السمنة المفرطة بعد 
فشـــل كل الوســـائل األخرى؛ كونه ال يخلو من 

المخاطر.
وقـــال اختصاصـــي جراحـــات التجميـــل 
البروفيسور ريكاردو جيونتا إن شفط الدهون 
ال يمثـــل الخيـــار األول إلنقـــاص الوزن؛ حيث 
ال يتـــم اللجوء إليـــه إال في حال بقـــاء دهون 
عنيدة في الجســـم بعد اتخاذ التدابير األولية 
المتمثلة في تعديل النظام الغذائي والمواظبة 

على ممارسة الرياضة واألنشطة الحركية.
ومـــن جانبـــه، أكد اختصاصـــي جراحات 
أهميـــة  كانتيلهـــارت  تورســـتن  التجميـــل 
إجـــراء جراحة شـــفط الدهون علـــى يد جراح 
متخصـــص؛ ألنه إذا تم شـــفط كمية زائدة عن 
الحـــد من الدهون، فقد تنشـــأ تجاويف جلدية 
قبيحـــة المظهـــر، كمـــا قـــد تحـــدث تورمات 
وكدمـــات. لـــذا يوصي كانتيلهـــارت المرضى 
باالستفسار جيدا عن المخاطر والمضاعفات 
المحتملـــة قبـــل الخضوع للجراحة، مشـــيرا 
إلى أنه كلما طالت مـــدة العملية وزادت كمية 

األنســـجة الدهنية، التي يتم شفطها دفعة 
واحدة، ارتفع خطر حدوث مضاعفات.

ونتيجة لشفط الخاليا الدهنية ينشأ 
جـــرح في الجســـم، والذي يلتئـــم أثناء 
الشـــفاء ويصير الجلد مشـــدودا، ولكن 

قـــد ال يحـــدث ذلك ويصيـــر الجلد 
مترهـــال، وفـــي هـــذه الحالة 

يتعيـــن إجراء عملية لشـــد 
الجلد.

وعن كيفية إجراء 
شفط الدهون، أوضح 

البروفيسور 
جيونتا أن 

الطريقة األكثر 
حفاظا على الجلد 

تتمثل في تقنية 
”تيار الماء“. وفي 
هذه الطريقة يتم

تخدير األنســـجة الدهنية بواســـطة تيار ماء 
يحتوي على مخدر موضعي وأدرينالين. وفي 
مرحلة التأثير يســـاعد الســـائل علـــى انتفاخ 
الخاليا الدهنية، ثم يتم إدخال كانوالت شفط. 
وبطريقة التفريغ الهوائي يتم شـــفط الدهون 

المتفككة بواسطة تيار الماء.
وإلـــى جانب هـــذه الطريقـــة توجد طريقة 
أخـــرى، هي طريقة الموجـــات فوق الصوتية؛ 
حيـــث يتـــم توصيل أجـــزاء الجســـم المليئة 
بالدهون بجهاز يرســـل موجات فوق صوتية 
إلذابـــة طبقـــات الدهون العميقـــة، في حين ال 
يتم المساس بطبقات الجلد العليا. وبعد ذلك 

يقوم الجسم بطرد الدهون بنفسه.
يقـــول األطباء إن جراحات شـــفط الدهون 
تصلح لصغار الســـن الذين يتمتعون بمرونة 
في الجلد حتى تتخد عملية الشـــد الطبيعي 
للجلـــد مجراها بعد الجراحة، وذلك ألن 
هناك مجموعة من كبار الســـن الذين 
يقومـــون بأداء مثل هـــذه الجراحات 
ولألســـف حدثت لهم ترهالت وازداد 
التعرج في أماكن النقر والغمازات. 
وعلى جميـــع المرضى أن يدركوا 
أن هـــذه الجراحات ال تخفف 
بأمراض  اإلصابـــة  خطر 
المرتفع  الـــدم  ضغـــط 
وزيـــادة  والســـكري، 
 ، ل و ليســـتر لكو ا
أن   حيـــن  فـــي 
ممارسة التمارين 
الرياضيـــة 
واتبـــاع الحمية 
يقلـــالن  الغذائيـــة 
خطر اإلصابة بهذه 

األمراض.

} نيويــورك – يراهـــن المدربـــون على نجاح 
تجربـــة التدرب داخـــل عالـــم افتراضي يوفر 
خيـــارات أكثـــر وأرحب مـــن مجرد ممارســـة 
التماريـــن داخل مكان مغلـــق بإحدى القاعات 
الرياضية. فيمكن للتقنيـــات الحديثة أن تنقل 
متدربا على دراجة ثابتة في أحد مراكز اللياقة 
بوالية مينيسوتا األميركية التي تتساقط فيها 
الثلوج إلى أحد شواطئ ميامي المشمسة، من 
خالل فصل ثالثي األبعاد ُســـجل منذ أيام على 

بعد أميال.
ويرى أندري تولكا، الذي شارك في تأسيس 
شركة ”يو فيزيت“ لمحتوى العالم االفتراضي، 
أن العالم االفتراضي ســـيحدث ثورة في عالم 
اللياقـــة، مضيفا ”مع مرور الوقت ســـتجلس 
علـــى دراجة ثابتـــة وتضع ســـماعات الرأس 
وتحمل نفســـك في جولة في فرنسا أو شاطئ 

في كاليفورنيا. ستشعر أنك هناك فعال“.
ومـــن جهتها، تســـتخدم 
فيتنيس“،  تايم  ”إني  شركة 
والتي لها فـــروع في أنحاء 
بشكل  مجهزة  كبائن  العالم، 
آلـــي لعرض صـــور متعددة 
األبعاد في المراكز الرياضية 

المغلقة وفصول اليوغا.
وفي هذا الســـياق، تقول 
شانون فيبل، مديرة البرامج 
من  ”ضاعفنا  الشـــركة  فـــي 
تركيزنـــا على لياقـــة العالم 
االفتراضـــي. إنهـــا وســـيلة 

إلكترونية لتقديم مجموعات لياقة متاحة يعتد 
بها بالمجان“.

ولياقـــة العالم االفتراضـــي، التي تقدم في 
وجود مدرب باإلضافة إلى فصول تعرض على 
شاشـــات كبيرة، وصلت بالفعل إلى نحو 3000 
ناد على مستوى العالم، حسب رابطة الصحة 

والنوادي الرياضية.
وتمثـــل تقنيات الواقـــع االفتراضي إحدى 
الطرق الجديـــدة التي يتم توظيفها في الكثير 

من الممارســـات اإلنسانية، بهدف جعل األمور 
الوهمية تخلق أثرا يحاكي األثر الطبيعي.

وفي هذا اإلطار، شهد معرض اإللكترونيات 
االســـتهالكية في الس فيغـــاس بأميركا عرض 
صندوق أسود للياقة البدنية، يعمل وفق تقنية 
الواقع االفتراضـــي، ويعطي نفس أثر صاالت 

الرياضة التقليدية المتخصصة في الواقع.
ويقـــدم جهاز الصنـــدوق األســـود للواقع 
االفتراضـــي ومـــن خـــالل التعامل معـــه لـ30 
دقيقـــة نتائج تماثل ما يحصل لو أن األمر كان 

حقيقيا.
ويأتي الجهاز بحجـــم غرفة حمام منزلي، 
مرفقـــا به ســـماعة هاتفيـــة متكاملـــة وجهاز 
مقاومـــة آلي للتدريب، ما يجعله آلة تدمج بين 
التدريب على اللياقة بصورة واقعية وتوظيف 

تقنيات الواقع االفتراضي.
لكن أحـــد الخبراء قال إنه ”ســـيكون على 
الشـــركة المنتجـــة للجهـــاز 
الســـالمة  إجـــراءات  توخي 

لتنجح الفكرة“.
علـــى  ســـيكون  كمـــا 
الجهـــاز  مـــع  المتعامـــل 
الدخول في تحديات رياضية 
مع نفسه ومع أبطال األفتار، 
وكل ذلك في مجال توهيمي.

هنـــاك  أن  إلـــى  يشـــار 
رجليـــن وراء هـــذه الفكـــرة 
برمتهـــا، هما ريـــان ديلوكا 
وقـــد  لويـــس،  وبريســـتون 
نجحا من قبل في فكرة إنشـــاء شـــبكة ”بادي 

بيلدينغ“ للياقة البدنية.
وتقـــوم خطة الشـــركة المنتجـــة على فتح 
صـــاالت رياضية افتراضية فـــي جميع أنحاء 
الواليـــات المتحـــدة، وســـيكون لـــكل عضـــو 

صندوق أسود يتعامل معه داخل الصالة.
وتقول الشركة إن ”النسخة الحالية ليست 
منزلية، حيث صممت للصاالت فقط“، وسوف 
تعمـــل في المســـتقبل علـــى تطوير النســـخة 

المنزلية. من جهته، لفت المدير العام للشـــركة 
المنتجـــة، جيـــم برادبـــوري، إلـــى أن ”معظم 
الناس يتوقفون عن الذهاب إلى صالة األلعاب 
الرياضية بعد أسبوعين، لذلك فإن االلتزام هو 

أمر مهم جدا نحاول حله هنا“.
الواقـــع  صناعـــة  مراقبـــي  أحـــد  وذكـــر 
االفتراضـــي أن الفكـــرة كانـــت محتملة، ولكن 
لديها مخاوف، وأضاف ”يجد البشـــر بشـــكل 
عـــام صعوبة فـــي االحتفاظ بممارســـة روتين 
الرياضة، لهـــذا هناك العديد مـــن المحاوالت 
لجعـــل األمر أكثر جاذبيـــة، وتحويل الصاالت 

الرياضيـــة إلى أماكن أقل ملال، ولهذا فإن مثل 
هذه األفكار ســـتكون مفيدة“. واستطرد ”غير 
أن تكلفة األجهزة ســـوف تجعل هذه النوع من 

الرياضات االفتراضية مكلفا“.
وتساءل أيضا ”هل هي كذلك آمنة بما فيه 
الكفاية الســـتخدام الناس؟“، مشـــيرا إلى أنه 
لكـــي تثبت كفاءة التجربة، هناك تأثيرات ال بد 
من دراستها على جسم اإلنسان جراء التعامل 

مع واقع افتراضي في الرياضة.
وقـــال جوب ســـتوفر، وهو مطـــور ألعاب 
يعمل مع معهد الصحة أف أر، الذي يساعد في 

ترويج الصندوق األسود، إنه استفاد شخصيا 
مـــن الواقع االفتراضي، مصرحا لهيئة اإلذاعة 
البريطانية، بي بي ســـي، بأنه خســـر أكثر من 
82 رطـــال (37 كلغ) فـــي مثل هـــذه المباريات، 

باإلضافة إلى تحسين نظامه الغذائي.
وقد استخدمت تقنيات الواقع االفتراضي 
في تدريـــب الطياريـــن والتدرب علـــى التزلج 
علـــى الجليد والهوكي واكتســـاب مهارات في 
رياضات مختلفة، ويرى مختصون أنها سوف 
تؤدي إلـــى تقليـــل اإلصابات فـــي المباريات 

مستقبال.
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العالم االفتراضي يحدث ثورة في عالم اللياقة البدنية

شفط الدهون السالح األخير الرياضة المنتظمة تنقذ حياة الناجيات من السرطان
لمحاربة السمنة المفرطة

لياقة

يرى مدربو اللياقة أن ممارســــــة التمارين الرياضية بشكل روتيني قد تسبب الملل لبعض 
ــــــاس وتدفعهم في الكثير من األحيان إلى االنقطــــــاع والتخلي تماما عن فكرة الذهاب  الن
إلى القاعات الرياضية أو حتى المشــــــي والركض في نفس المكان في كل مرة. وإلضفاء 
حمــــــاس أكبر، نجح فريق مــــــن المبتكرين في تصميم فضــــــاءات افتراضية خالبة تحفز 

المتدرب وتزيده قدرة على مواصلة التمارين.

التمارين االفتراضية تجعل الرياضة أكثر أمانا وجاذبية

شفط الدهون ال يمثل الخيار األول 
إلنقاص الوزن؛ فال يتم اللجوء إليه 

إال عند بقاء دهون عنيدة 
في أنحاء معينة من الجسم

تدريبات افتراضية تنقص الوزن وتحسن النظام الغذائي

150 دقيقة رياضة أسبوعيا تخفف نمو األورام

آالف ناد على مستوى العالم توفر 
للرياضيني مدربا باإلضافة إلى 
فصول افتراضية تعرض على 

شاشات كبيرة

3

ي وز ي
جة الدهنية، التي يتم شفطها دفعة

ارتفع خطر حدوث مضاعفات.
يجة لشفط الخاليا الدهنية ينشأ
ي الجســـم، والذي يلتئـــم أثناء
ء ويصير الجلد مشـــدودا، ولكن
حـــدث ذلك ويصيـــر الجلد

ال، وفـــي هـــذه الحالة 
 إجراء عملية لشـــد 

 كيفية إجراء
دهون، أوضح 

سور
 أن 
األكثر

على الجلد
ي تقنية 

ماء“. وفي 
طريقة يتم

ي ى ج ي
للجلـــد مجراها بعد الجراحة، وذ
هناك مجموعة من كبار الســـن
يقومـــون بأداء مثل هـــذه الجر
ولألســـف حدثت لهم ترهالت
التعرج في أماكن النقر والغم
وعلى جميـــع المرضى أن ي
أن هـــذه الجراحات ال
بأم اإلصابـــة خطر 
ال الـــدم  ضغـــط 
وز والســـكري، 
ليســـتر لكو ا
حي فـــي 
ممارسة الت
لريا ا
واتبـــاع ا
يق الغذائيـــة 
اإلصابة خطر

األمراض.



} لندن - تنقلب األدوار بني الرجال والنســـاء 
في عالم عـــروض األزياء، ويشـــعر العارضون 
العرب أن نظرات االنتقاد والســـخرية تالحقهم 
في مجتمعاتهم، إال أن آفاق هذه املهنة وشهرتها 
جتعالن ال قيمة لالنتقادات مهما بلغت حدتها، 
خصوصـــا أنها تفتح الباب ملجاالت أخرى مثل 

الغناء أو التمثيل أو امليدان اإلعالمي.
ويعتـــرف الكثيـــر مـــن العارضـــني بأنهم 
يتعرضون للنقد طوال الوقت أكثر من النســـاء 
بســـبب ”اللوك“؛ ســـواء في اجلامعة، أو مكان 

العمل، مبجرد دخولهم عالم ”الفاشن“.
ويقول العـــارض محمد حســـني من مصر 
”أحيانا أســـمع االنتقادات بصـــوت عال، وهي 
بالتأكيـــد مزعجة ويجب التعامل معها بحكمة، 
لكـــن بشـــكل عام بعـــض املواقـــف التي حتدث 
للكثير منا تكون بسبب عدم تناسق املالبس أو 

املواقف الطارئة“.
ويضيـــف ”وليـــس من الســـهل أن يســـير 
عارض مصري على ’رانوي‘ غير مهتم بهمسات 

احلضور وضحكات السخرية“.

انتقاد المجتمع

ويؤكد العديد من الشباب في الدول العربية 
أن هذه املهنة باتت حلما لهم نظرا إلى الشهرة 
التي متنحهـــا إلى جانب املردود املادي اجليد، 
رغـــم أن املجتمع ال يزال غير متقبل لهم بشـــكل 
كاف، وغير متفهم لطبيعة عملهم حتى لو كانت 
هـــذه املجتمعـــات تولي أهمية كبيـــرة لألناقة، 
واإلنفاق علـــى املالبس، وهو مـــا أكده عارض 
األزياء الســـعودي مصطفى العنبدي، قائال إن 
عشـــقه لعالم عروض األزيـــاء وخطوط املوضة 

العاملية، كان سببا في احترافه للمهنة.
واعتـــرف مبواجهـــة معارضـــة قويـــة من 
املجتمع بســـبب اختياره مجال عرض األزياء، 
الفتـــا إلى أنه حظي بتأييد البعض انطالقا من 
احترام اإلنســـان للمجاالت التـــي يحبها، “لكل 
فـــرد احلرية في اختيـــار ما يناســـبه”، مؤكدا 
حرصه على مراعاة العادات والتقاليد العربية.
وأضـــاف أن كل عمل جديـــد يضيف بصمة 
جديدة وخطوة إلى األمام، مشـــددا على أهمية 
االقتناع بالفكرة واملضمون الذي ســـيظهر به، 
وأشـــار إلى أنه حرص منذ البداية على انتهاج 

منط خاص مييزه عـــن أقرانه في عالم األزياء، 
مضيفا أنه رسم لنفسه منهجا خاصا لالنطالق 

بقوة في عالم الشهرة واألضواء.
وأكد أن النظـــرة املجتمعية لعارض األزياء 
حتتاج إلى تغيير، خاصة وأن البعض يعتبرها 

من املهن غير املقبولة للرجال.
ويقول آخرون إن إقبال الشباب على املوضة 
وكل ما هو جديد في العالم هو أكثر ما شجعهم 
اليوم على الدخول إلى عالم املوضة والشـــهرة 
واألضـــواء. لكن الكثيـــر من االنتقـــادات التي 
تصلهم ســـلبية، وأغلبيتها تكـــون على مواقع 
التواصل االجتماعي من أشـــخاص لم يحتكوا 
بالعالـــم اخلارجي ويترصدون خلف شاشـــات 
الكمبيوتـــر كل ما هو جديد حتـــى يكيلوا لهم 
التهم واالنتقاد في عالم افتراضي يعتقدون أنه 

يعكس الواقع.
وينتقـــل العديد مـــن عارضـــي األزياء إلى 
املشاركة في مسابقات اجلمال، حيث شق ملوك 

اجلمـــال فـــي اجلزائر بداياتهـــم من عروض 
األزيـــاء ليعتزمـــوا على إثرها املشـــاركة 

فـــي املســـابقات الدوليـــة للجمال رغم 
كلفتها إال أن ما توفره لهم من حظوظ 
وفتـــح لآلفـــاق يجعلهـــم يخوضـــون 
غمار املنافســـة. ويقول علي بن شاوي 
كوريغراف مدّرب ومكّون في مســـابقة 

ملكـــة جمـــال اجلزائـــر ومشـــرف على 
عارضـــي األزيـــاء، ”إن اجلزائـــر تفتقر 

إلـــى هـــذا النوع من املســـابقات 
إال فـــي ما نـــدر، غيـــر أن هذا 
اجلزائريني  الشباب  مينع  لم 
مـــن املشـــاركة الفرديـــة في 
اعتمادا  عامليـــة  مســـابقات 
علـــى مهاراتهـــم وعالقاتهم 
اخلاصة، حيـــث حققوا فيها 
جناحا وفـــوزا بألقاب ومنهم 
حمزة  وهـــو  املشـــاركني  آخر 

فـــي  شـــارك  الـــذي  منصـــوري 
مسابقة عاملية بجورجيا“.

وأضاف أن هذه األلقاب التي 
يحصدونها تفتـــح لهم األبواب 
والعامليـــة  النجوميـــة  نحـــو 
ويطلبـــون في مجـــاالت أخرى 

مثل الفن والتمثيل.

ويرى أحمد قوراية، املختص اجلزائري في 
علم النفس االجتماعي، أنه مع ازدياد االهتمام 
بالتنســـيق اجلمالي اجلســـدي بـــرزت ظاهرة 
جديدة وهي ملـــك اجلمال عند فئة الرجال بعد 

أن كنا نسمع بها لدى النساء فقط.

ذوبان في قالب اآلخر

ذهـــب قوراية في حتليلـــه للظاهرة بالقول 
إن األمر يعود إلى ســـببني مهمني، هما ذوبان 
املجتمع في قالـــب اآلخر حيث أصبحنا أتباعا 
للغـــرب ونقلدهم تقليدا أعمـــى حتى أضحينا 
دون هويـــة أو تفكير نتبع مـــا ينتجه اآلخرون 
حتـــى وإن لم يوافـــق معتقداتنا وهـــذا يرجع 

أساسا إلى ضعف الشخصية.
أمـــا الســـبب الثانـــي فيتعلـــق بالوجدان 
التفكيـــري والتغيرات الطارئـــة على املجتمع، 
حيث بدأ كل جنس ينســـلخ من ذاته وينغمس 
في اآلخر. واستشهد بأطروحة دكتوراه أشرف 
عليهـــا خلصت نتائجهـــا إلـــى أّن ١٥ في املئة 
من النســـاء يســـترجلن مقابل ٣٠ فـــي املئة من 
الرجال يتأّنثون نفســـيا وجسديا، وأضاف أّن 
الذين يدخلون هـــذا العالم مبظاهر التأنيث 
اخلارجية ينافســـون املـــرأة في اجلمال 
والتناســـق والريجيم والنحافة وحتى 
املشـــية، ويتدربون على هذا السلوك 

األنثوي.
وأفـــاد قوراية بأّن هـــذا النوع 
من املسابقات ال يرتكز على معايير 
الذكورة مثل القوة والشدة والتبصر 
واحلكمة والصالبة واخلشونة، 
وإّمنا علـــى معايير أنثوية 
بحتة، فهي ذوبان ذكوري 

في احلالة النفسية.
تعميم  ميكـــن  وال 
مع  قورايـــة  نظـــرة 
حول  اجلميع  أراء 
الذي  الرجـــل  هذا 
بجمالـــه،  يهتـــم 
من  تختلف  فهـــي 
شـــخص إلـــى آخر 
كل  معتقـــدات  وفـــق 
فرد ســـواء كان ذكرا أو 
أنثـــى، فوجود بعض 
اآلراء التـــي ال تتقبل 
األزياء  عارض  مهنة 
وتراهـــا غربيـــة، ال 

تعنـــي عدم وجود أشـــخاص آخريـــن يتقبلون 
املشـــهد، رغم اختالفه عن مبادئهـــم، ونظرتهم 
املبنيـــة علـــى أن الرجولة ال تعتـــرف مبعايير 
التجميـــل والتزيني، وأن صالونـــات التجميل 
مخصصة غالبا للمـــرأة، التي تقصدها لتعزيز 

أنوثتها.
ويريـــد بعض الشـــباب اإلثبـــات للعالم أن 
العرب لديهم الكثير واملميز، فهذه املهنة ليست 
ســـهلة كما يعتقد الناس، ويحتاج الدخول إلى 
هـــذا العالم إلى الكثير مـــن املقومات، فمعايير 

االختيار كثيرة، والشكل ليس إال واحدا منها.
وال بد لعـــارض األزياء أن يكون متناســـق 
البنية، ويجـــب أن ميلك مالمح بســـيطة حتى 
يســـتطيع مصمم العرض تغييـــر مالمح وجه 
العارض بســـهولة، إضافة إلى التمتع باللباقة، 
وسرعة البديهة، وأن يكون ملما جيدا بحضارة 
بلده، وعن الشـــخصية القيادية في حياته، كما 
تختلـــف معايير االختيـــار من قبـــل العالمات 
التجارية؛ فهنـــاك من يرغب في أن ميثل املنتج 
موديل يحمل الطابـــع الغربي، وآخر يرغب أن 

يكون الشكل العربي هو املمثل ملنتجه.
وهناك الكثير من األشـــخاص يعتقدون أن 
عمـــل املوديل هو مجـــرد الظهـــور على منصة 
العرض وارتداء املاركات، وبعد العرض ينتهي 
كل شـــيء، ويقول جاد نوفل مـــن لبنان إن هذا 
خطـــأ متاما، فالعارض ال بد أن تســـتمر حياته 
كما هي قبـــل العرض وبعده، فشـــكله وطريقة 
حديثه، وكل أســـلوب حياته يتغير، مشيرا إلى 
أنه ليس كل من أخذ ورشة في املجال سيصبح 
”موديال“ على الفـــور، فاملوهبة والكاريزما هما 

األساس.

النساء أكثر حظا

واملفارقـــة فـــي عالـــم األزيـــاء واملوضة أن 
الرجال ينظرون إلى النســـاء بنوع من احلسد، 
إذ تنقلـــب املعايير بني اجلنســـني على صعيد 
الفروقـــات فـــي األجـــر بـــني النســـاء والرجال 

فالعارضون يتقاضون أقل من نظيراتهم.
ويقول عالم االجتماع املتخصص بأوســـاط 
املوضة فريدريك غودار ”مع أن أســـواق األزياء 
الفاخرة للنســـاء والرجال تدر املبيعات نفسها 
أي نحـــو ٣٠ مليـــار دوالر لـــكل منهمـــا، تبقى 

املوضة موجهة إلى النساء في املقام األول“.
ويوضح ”تنجذب املاركات ومجالت املوضة 
أكثر إلى املخزون اجلمالي للمرأة الذي يســـمح 
ببيع ســـلعة ما بطريقة أفضل مما يؤدي تاليا 

إلى ارتفـــاع أجور العارضـــات“. وأكد أن نحو 
ألف امرأة شـــابة في العالم يعشـــن حياة رغد 
بفضـــل عرض األزياء. ويشـــدد على أن ”قاعدة 
الرابـــح يكســـب كل شـــيء، تهيمن علـــى هذا 
الوســـط مما يعنـــي أن العارضات الشـــهيرات 

يتقاضني أجورا أكثر بكثير من الرجال“.
ويؤكـــد غـــودار أن ”التفـــاوت فـــي األجور 
بني اجلنســـني مييـــل إلى التقلـــص كلما كانت 
العارضات أقل شـــهرة، لكن هذا األمر ال ينطبق 
على اجلميع، إذ أن الكثيرين يعيشون في وضع 

مالي هش ويضطرون إلى إيجاد عمل آخر“.

وال يختلف األمر بالنسبة للعالم العربي، إذ 
يقول عارض األزياء مراد صدقي الفائز بجائزة 
”ملك جمال املغرب العربي“ خالل مشـــاركته في 
املســـابقة التي نظمت في لبنان إن الســـبب في 
عدم شـــهرة عارضـــي األزياء الرجـــال باملغرب 
يرجـــع إلى توجـــه أغلـــب املصممـــني لألزياء 

النسائية، وهو ما ال يساعد في شهرتهم.
مـــن جهته يقول مهدي التازي عارض أزياء 
رجالية ومصمـــم مالبس في املغرب إن الرجال 
ســـيدخلون إلى مهنة عرض األزياء بقوة خالل 
الســـنوات القليلة القادمة، ويعتبـــر أن مهنته 
مهنة نبيلة مثلها مثل باقي املهن األخرى التي 

لها وظيفة ودور في املجتمع.
ويشـــتكي العاملـــون فـــي مهنـــة ”عـــرض 
في املغرب مـــن غياب قانون منظم لها  األزياء“ 
ما تســـبب في ضياع احلقوق وأصبحت املهنة 
عرضـــة ملـــزاج املصممني ومنظمـــي العروض، 
والتعويضات تتحـــدد خارج املعايير  فاألجور 

التي تعتمد في دول أخرى أوروبية.
ويقـــول العارضـــون إن املـــاركات العاملية 
أو احملليـــة التي تنظم عروضا لألزياء تســـعى 
فقط إلى الربح والربح الســـريع ومن ثم يصبح 
عارضـــو األزيـــاء عرضـــة للكثيـــر مـــن أنواع 
االستغالل وضياع احلقوق، خاصة حني يتعلق 
األمر بتجاوز صاالت العرض إلى النشـــر على 

صفحات املجالت املتخصصة.

مهنة عارض األزياء.. الرجال في مرمى سهام المجتمع الذكوري
آفاق املهنة وشهرتها تجعالن االنتقادات ال قيمة لها بالنسبة للشباب

شباب

تحولت مهنة عارض األزياء إلى حلم بالنســــــبة للكثير من الشــــــباب العرب الذين ضربوا 
عرض الحائط بنظرة المجتمع الناقدة والساخرة، ملتفتين فقط إلى الميزات التي تقدمها 

واألبواب الواسعة التي تفتحها.

أسواق األزياء الفاخرة للنساء 
والرجال تدر املبيعات نفسها، أي 

نحو 30 مليار دوالر لكل منهما، 
لكن تبقى املوضة موجهة إلى 

النساء في املقام األول

العالمية هاجس عارضي األزياء العرب
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مرأة

المرأة المغربية مأذون شرعي بقرار ملكي

نساء يكسرن حاجز مهنة ذكورية رغم األصوات الرافضة

} الرباط – لم يســـبق للنســـاء في المغرب أن 
مارسن مهنة العدول، ورغم االعتراضات التي 
قدمها البعـــض مبررين رفضهم بأن شـــهادة 
المرأة في قضايا األحوال الشخصية من زواج 
وطالق غير جائزة عند المالكية فإن االجتهاد 

الفقهي أباح للمرأة ولوج هذه المهنة.
وأكـــد رئيس هيئة عـــدول المغرب أن فتح 
خطة العدالة في وجه المرأة المغربية، له أثر 
بالغ في نفـــوس عدول المملكة الذين يعبرون، 
بلســـان واحـــد، عـــن تثمينهم لهـــذه الخطوة 
المباركـــة، وأن هيئة العدول ستســـعى دوما 
بال كلل وال ملل إلى تجســـيد توجيهات الملك 

محمد السادس.
وأضاف أن المرأة العدل ســـتحظى بكامل 
الرعايـــة ضمن هيئـــة العـــدول وتتمتع بكافة 
الصالحيـــات التي يمنحها لهـــا القانون دون 
أدنى جنف أو حيف، وأن الهيئة ســـتعمل بكل 
صـــدق على ولوجهـــا مهنة العدالة بسالســـة 
تامة وفـــق ما تقتضيـــه إرادة العاهل بصفته 

رئيس المجلس األعلى للقضاء.

التكليف الرسمي

كلـــف العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس، وزيـــر العـــدل بفتـــح خطـــة مهنة 
”العدل“ أمام المـــرأة، واتخاذ التدابير الالزمة 
لتحقيق هـــذا الهدف، باالنكباب على دراســـة 
هـــذه المســـألة، كما أحـــال الموضـــوع على 

المجلس العلمي األعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وأصـــدر الديـــوان الملكي هـــذا التكليف، 
مؤخرا، بناء على األحكام الشـــرعية المتعلقة 
الدينيـــة  والثوابـــت  وأنواعهـــا،  بالشـــهادة 
للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، 
واعتبـــارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من 
تكويـــن وتثقيف علمي رفيـــع، وما أبانت عنه 
من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف 

المناصب السامية ومنها القضاء.

ويقـــول باحثـــون قانونيـــون إنـــه بهـــذا 
القرار يتوجـــب إدخال تغييـــرات على البنية 
لمهنـــة  المنظمـــة  والقانونيـــة  التشـــريعية 
التوثيق الشـــرعي بالمغرب، وفي هذا الصدد 
أكد رئيس المركز المغربي لحقوق اإلنســـان، 
عبداإللـــه الخضـــري، أن اجتهـــادات العلماء 
وخبراء المجـــال القانوني واالجتماعي كفيلة 
بخلق التـــوازن المطلـــوب، بين مســـتلزمات 
العقيدة وقيم المســـلمين، والتزامات المغرب 

الحقوقية، وطنيا ودوليا.
وأنجزت وزارة العدل دراسة بالتعاون مع 
المؤسســـات الدينية لإلجابة فقهيا عن جواز 
توثيق النساء لهذه العقود، وأعلن وزير العدل 
محمـــد أوجار، في يوليو الماضي، فتح نقاش 
حـــول فتح مجال مهنة ”العـــدول“ أو ”العدل“ 
أمام النســـاء، حيث ظلت هـــذه المهنة في يد 

الرجال فقط.
وجاء قرار الملك محمد الســـادس بشـــأن 
السماح للمرأة المغربية بممارسة مهمة ”خطة 
العدالـــة“، اعتمادا على معطيين أساســـيين، 
وفق مـــا أكـــد عبداللطيف الشـــنتوف، رئيس 
نادي قضـــاة المغرب، يتمثـــل المعطى األول 
في األخذ بـــرأي المجلس العلمي األعلى الذي 
نعلم أن من بين مهامه اإلفتاء إلى جانب الملك 
كأميـــر للمؤمنين، وقد قررت هذه المؤسســـة 
بإعمـــال اجتهادات معينة لقـــراءة النصوص 
الدينية أن ال شـــيء يمنع شـــرعا من ممارسة 
المرأة لهـــذا المهنة. أما المعطى الثاني الذي 
تم اســـتحضاره فهـــو ما وصلت إليـــه المرأة 

المغربية من كفاءة وتثقيف علمي رصين.
وبحســـب ما صرح به رئيس نادي قضاة 
المغـــرب لـ“العرب“، فإن الهـــدف من الخطوة 
يكمن في أنها تتناغم مع ما وصلت إليه المرأة 
المغربية من مســـاواة يفرضها دســـتور سنة 
2011 والتزامـــات المغرب الدوليـــة الحقوقية 
المتعـــددة إلى درجة أن المرأة مارســـت مهنا 

تحّملهـــا مســـؤوليات أكبر من شـــغلها لخطة 
عدل.

ووفقـــا لمصادر إعالمية، أوضح المتحدث 
باســـم القصر الملكي في المغـــرب، عبدالحق 
المرينـــي، أن القـــرار جرى اتخـــاذه بناء على 
أحـــكام الشـــرع المتعلقة بالشـــهادة، وقال إن 
المـــرأة المغربية أظهرت كفـــاءة واقتدارا في 

تولي المناصب.
وأثار تولـــي المرأة لمنصـــب العدل جدال 
حقوقيـــا وفقهيـــا في المغرب، خـــالل األعوام 

الماضية، وظلت المهنة حكرا على الرجال.
والقـــى القرار تفاعالت واســـعة في منصة 
التواصـــل االجتماعي، إذ اعتبرتـــه مدافعات 
عن حقوق المرأة خطوة لتعزيز المساواة بين 

الجنسين في البالد.
وقال الصـــادق العثماني، مدير الشـــؤون 
الدينيـــة باتحاد المؤسســـات اإلســـالمية في 
البرازيل، لـ“العـــرب“، ”إن هذه الخطوة مهمة 
جبـــارة قامت بها المملكة المغربية هذه األيام 
علـــى درب اإلصالح والتجديد الديني وخاصة 
في مـــا يتعلق بشـــؤون األحوال الشـــخصية 
مـــن زواج وطـــالق وغير ذلك، وهي الســـماح 
بممارســـة المرأة لمهنة ’العـــدول‘، لما لها من 
انعكاسات إيجابية على واقع المرأة المغربية 

والمرأة المسلمة عموما“.
ولفتـــت مونية الطـــراز، الباحثة المغربية 
فـــي قضايا المرأة واألســـرة والقيـــم، إلى أن 
”التصـــدي لتصحيح التشـــريعات في قضايا 
المـــرأة أمر ألفنـــاه، واعتدنا عليـــه منذ بداية 
القرن العشـــرين، وأن حكم الشـــريعة معّرض 
لثقافـــة النـــاس وأهوائهم ويخضع للســـائد 
واألعـــراف أكثر ممـــا يخضع لنظر الشـــارع، 
وتبـــرر محاصرة إشـــراك المرأة فـــي الحياة 
العامـــة فـــي الغالـــب بتأويالت غير ســـليمة 
للنصـــوص، وقـــد يرجـــع منعهـــا أحيانا إلى 
مشـــكلة تمديد العمل بأحكام اجتهادية سابقة 
وإقحامهـــا فـــي واقعنا المتغيـــر. وهناك آراء 
تتمتـــرس وراء الشـــريعة دون التعمـــق فـــي 

مقاصدهـــا الحقيقيـــة لالعتـــراض علـــى هذا 
القرار“.  وقالت الطراز لـ“العرب“ ”حين نعاين 
عقليـــات نقلية ال تتحرى الصواب في ما تنقل 
مـــن آراء القدماء، ونرى ضمائـــر منغلقة غير 
متفهمة لحقائق التشـــريع وفلسفته، ال عجب 
أن نســـمع االعتراضات على تمكين المرأة من 
حقها في ولوج مهنة التوثيق أيضا، وما دامت 
هناك عقليات جامدة ال تتفهم حركية الشريعة 
على  فال شك أننا سنعاني من اعتراض ’عابر‘ 

هذا القرار الذي أجده عاديا“.
وتندرج هـــذه الخطـــوة في إطـــار ميثاق 
إصـــالح منظومة العدالة التي أطلقها المغرب 
عـــام 2013، والتـــي نصت علـــى تحديث مهنة 
”العدول“ وفتحها في وجـــه المرأة، وإلغاء كل 

أشكال التمييز ضد المرأة المغربية. 
ويرى مهتمون بمجـــال القضاء والتوثيق 
الشـــرعي أن ممارسة المرأة لهذه المهنة تأتي 
في إطار تفعيل الفصل 19 من الدســـتور الذي 
جـــاء فيـــه ”يتمتع الرجـــل والمـــرأة على قدم 
المدنية،  والحريـــات  بالحقــــــوق  المســـاواة 
واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة  والسياســـية 
والثقافيـــة والبيئية الواردة في هذا الباب من 
الدســـتور، وفي مقتضياتـــه األخرى، وكذا في 
االتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة، كما صادق 
عليهـــا المغـــرب، وكل ذلـــك في نطـــاق أحكام 

الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها“.
وترى الطراز أنه ما دامت المرأة المغربية 
تبـــّت كقاضية في صحة التوثيـــق في البلدية 
حيث تشـــهد على صحة العقـــود وباعتبارها 
قاضيـــة تبّت في المنازعـــات، ال بد من الوثوق 

في توثيقها كعدل.
واعتبـــر المركز المغربي لحقوق اإلنســـان 
أن هذه الخطوة إيجابية وتأتي تفعيال اللتزام 
المغرب بمقتضيات اتفاقية القضاء على جميع 
أشـــكال التمييز ضد المرأة، خاصة المادة 11، 
التي تلزم الدول المصادقة عليها، مثل المغرب، 
بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على 

التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

ويدخـــل تمكين المـــرأة مـــن أحقيتها في 
توثيق عقـــود الزواج في مسلســـل االعتراف 
بأهليتهـــا، وتجده الطـــراز مرتبطا بتصحيح 
وضع يتنافى مع منطق الشريعة في المساواة 
بين الرجل والمرأة، مـــع العلم أن هذه الرؤية 
الجديـــدة لم تبـــث في نصـــوص قطعية حتى 
تستحق الجدل؛ بل في نصوص أسيء فهمها، 
تتعلق بالشـــهادة بشـــكل عام وباإلشـــهاد في 

عقود الزواج وتوثيقها.

الفهم الحقيقي للشريعة

كان الفقه اإلســـالمي الكالســـيكي والفقهاء 
عمومـــا يعتبـــرون مهمـــة العدل مهنـــة خاصة 

بالرجال فقط وُتحّرم على المرأة ممارستها. 
وبحســـب الطراز، فإن تبرير قضية التحفظ 
في شـــهادة المرأة يتم باالستدالل بقوله تعالى 
”واستشـــهدوا شـــهيدين مـــن رجالكـــم، فإن لم 
يكونـــا رجلين فرجـــل وامرأتـــان ممن ترضون 
من الشـــهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
األخـــرى“، موضحـــة أن هـــذه اآليـــة تتعلـــق 
بالمداينة وهي أمر مالي محض ال بد أن نفهمه 
في واقـــع تنزيله، حيـــث كانت المـــرأة حديثة 
العهد بالمساهمة في الشأن العام وال يمكن أن 
تكون على دراية بالمعامالت المالية التي كانت 

حكرا على الرجال قبل اإلسالم.
وأشـــارت الباحثة المغربيـــة إلى أن منطق 
العدالـــة أو الصـــدق فـــي الشـــهادة إن غـــاب 
فستضيع الحقوق حتى في المجاالت الخاصة 
بالنســـاء، وال فرق بيـــن تضييعها شـــرعا في 
صفوف الرجال وتضييعها في صفوف النساء.

وأضافت ”لم يعد أمر الشـــهادة محل نقاش 
في عصرنا ألن المرأة أصبحت تخضع لتكوين 
كامـــل ومتكامـــل، مثلها مثل الرجـــل، وتمتحن 
في عقلها وتتفـــوق على الرجل في االمتحانات 
كما يتفوق عليها، ومن الســـذاجة القول بأنها 
ال تصلـــح لتوثيق عقود الـــزواج وهي تمارس 

توثيق الممتلكات بالماليين من الدوالرات“.
وأكد العثماني ”أن هناك خلطا كبيرا يقع فيه 
بعض المشايخ وطلبة العلم والدعاة خصوصا 
الذين ليس لهم تخصص في الشريعة اإلسالمية 
أو الفقه اإلســـالمي وأصولـــه، ناهيك عن عدم 
فهمهم لمقاصد الشـــريعة واألبعاد اإلنســـانية 
لديننا اإلسالمي، ولهذا تجدهم دائما معارضين 
لنوعيـــة هذه القـــرارات ويدخلون فـــي معارك 

مع الدولة ومع من يخالفهم في آرائهم“.
وشـــدد على أن الســـماح للمرأة بممارســـة 
مهنة العدول ال يدخل في باب الحكم الشـــرعي 
وإنما يدخل في باب الفتوى الشـــرعية ويرجع 
اإلفتـــاء  مؤسســـة  أو  الفقيـــه  اجتهـــاد  إلـــى 
والمراجـــع الدينية المخول لهـــا ذلك، لهذا فإن 
المجلس العلمي األعلى المغربي عندما عرضت 
عليه القضية من طرف العاهل المغربي اجتهد 
وعالـــج القضية مـــن جميع جوانبهـــا الدينية 

واالجتماعية.
وتدخل مهنة العدول -وهي مهنة حّرة- في 
إطار مســـاعدة القضاة وهم مكلفـــون بتوثيق 
حـــاالت الـــزواج والطـــالق والعقـــود األخرى، 

ويتبع العدول بالمغرب الهيئة الوطنية للعدول 
التي تتمتع بالشخصية المعنوية.

ويرفض حسن الكتاني، داعية سلفي، ولوج 
المرأة مهنة المأذون الشـــرعي، معتبرا أّن هذه 
الخطوة تعبث بأحكام الشرع وتخالف ما قرره 
أئمة اإلســـالم، ومنهم اإلمام مالـــك الذي يدين 

المغرب بمذهبه رسميا.
وأكـــد الكتانـــي أنه في حـــال ”فتحت مهنة 
العدول في المغرب أبوابها للنساء فهذا مخالف 
لما عليه أئمة المالكية، وجماهير أئمة اإلسالم 
وفعـــل باطل يجعل الزواج كله فاســـدا، مطالبا 

بإيقاف ما أسماه ”العبث بأحكام الدين“.
وكانت مبررات من يعارض إفساح المجال 
للمرأة وتشكيكهم في قدرتها على ممارسة مهنة 
العدول، وجـــود عوائق ثقافيـــة ودينية تحول 
دون هـــذا المطلب، وبعد إقـــرار هذه الوضعية 
يطالـــب مهنيـــون بتغييـــر القوانيـــن المنظمة 
لخطـــة العدالة، أما تقبـــل المجتمع المرأة عدل 

فيتطلب وقتا وجهدا من المرأة ذاتها.
وقـــال العثماني لـ“العـــرب“ ”إن ما يتعجل 
به بعض الشيوخ والدعاة والمتعالمون من أن 
المرأة ال تصلح ألن تكون عدال، ويبدأون بسرد 
األدلـــة الشـــرعية واألحاديث النبويـــة وأقوال 
العلماء بأنه ال يجوز لها أن تزّوج أحدا، ســـواء 
نفســـها أو أوالدها أو مـــن أقربائها، فهو ليس 
من هـــذا البـــاب في شـــيء، وإنمـــا كل ما ذكر 
بخصوص هذا الموضوع، فهو في المرأة تعقد 
بنفســـها لنفسها، أو تعقد لغيرها، أي أن تكون 

ولية على نفسها، أو على غيرها في النكاح“.

شروط قانونية

أكـــد الشـــنتوف لـ“العرب“ أنـــه ”ربما فقط 
نظرة المجتمع لهذا الموضوع هي التي أّخرت 
الســـماح به إلـــى اآلن، وإال فـــإن المانع لم يكن 
قانونيا أبدا إذ ال يوجد شـــرط في القانون رقم 
03-16 المتعلـــق بخط العدالـــة يمنع المرأة من 

ممارسة هذه المهنة“.
وأعلنـــت الهيئـــة الوطنية لعـــدول المغرب 
عن الشـــروط المطلوبة لممارسة مهنة العدول 
بالنســـبة للنســـاء، حيـــث ال تختلـــف عن تلك 
المطلوبـــة للرجـــال، إذ يشـــترط علـــى الراغبة 
في ممارســـة المهنة أن تكون مســـلمة، وتحمل 
الجنســـية المغربيـــة، وحاصلة علـــى اإلجازة 
في القانون، أو الشـــريعة اإلســـالمية، أو اللغة 
العربيـــة، وأن تكون بالغة من العمر 25 ســـنة، 
وأال يزيد عمرها عن 45 ســـنة، ولم يســـبق لها 
أن حكم عليها بالســـجن أو الغرامة النافذة، أو 
موقوفة التنفيذ، وباإلضافة إلى الشـــروط ال بد 
للراغبات في ممارســـة مهنة العدول من اإلدالء 
بوثيقة تثبت حسن السيرة والسلوك، ونسخة 
من بطاقة التعريف الوطنية، لدى وزارة العدل، 
وبعد النجاح ســـوف تتلقى ســـنة من التدريب 

بقرار من وزير العدل.
ولم يشـــر القانـــون المنظم لمهنـــة العدول 
بالمغرب إلى جنس المترشـــح لمهنة التوثيق 
العدلـــي، ولم يتم التنصيص في المادة الرابعة 

منه على اشتراط الذكورة.

تقدم المغرب خطــــــوات مهمة في احتالل 
المرأة المكانة الالئقة بها داخل المجتمع 
ومؤسســــــات الدولة، وفي هذا السياق أقر 
العاهــــــل المغربي الملك محمد الســــــادس 
ــــــة حق مزاولة مهنة ”عدل“،  للمرأة المغربي
أو مأذون شرعي، خالل المجلس الوزاري 
الذي ترأسه االثنين 22 يناير الجاري، في 

القصر الملكي بالدار البيضاء.

محمد بن امحمد العلوي

ي

مح
كاتب مغربي

صوت ال يخمد للمطالبة بالمساواة

حضور الفت 

القانون المنظم لمهنة العدول 

بالمغرب لم يشر إلى جنس 

المترشح لمهنة التوثيق العدلي، 

ولم يتم التنصيص فيه على 

اشتراط الذكورة



} من خالل بحث غير تقليدي، نشـــرت نتائجه 
مؤخرًا فـــي دورية (علم االجتمـــاع) األميركية، 
طرح باحثان أسئلة عدة تتعلق بالصداقات في 
حياتنـــا االجتماعية وكانت بعض األمثلة؛ ”هل 
هناك شخص ما في محيطك االجتماعي يسّبب 
لـــك اإلزعـــاج؟“ و“هـــل تلتقي معه فـــي أوقات 
و“إذا كان األمـــر كذلـــك، فما الذي  متباعـــدة؟“ 

يجبرك على االستمرار بهذه العالقة؟“.
تناولت معظـــم األبحاث الســـابقة في هذا 
اإلطار، العالقـــات االجتماعية وخاصة احللقة 
املقّربـــة مـــن األشـــخاص وهـــم أفراد األســـرة 
والعائلـــة الكبيـــرة، إضافـــة إلـــى األصدقـــاء 
املقّربـــني، باعتبارهـــم الرابط الـــذي يعزز من 
سعادتنا ويشـــاركنا أوجه حياتنا بتفاصيلها، 
حيـــث ينظر إليهـــم باعتبار وجودهـــم تعزيزًا 
للصحة النفسية لألفراد. إال أن هذه األبحاث لم 
تتناول بصورة مســـتفيضة بعض األشخاص،  
الذي ميثلون عبئًا ثقيًال ويتسببون في وقوعنا 
حتت طائلة الضغوط النفســـية، ســـواء بسبب 

تكوين شخصياتهم أو سلوكهم املزعج.

ووجـــدت الدراســـة أن بعض األقـــارب من 
الدرجـــة األولى خاصـــة كبار الســـن، من أكثر 
األشـــخاص الذين نقصر مـــن التواصل معهم 
على الرغم من مطالبهـــم وتوّقعاتهم منا، فيما 
يأتي زمالء العمل في املرتبة األولى باعتبارهم 
أكثر األشـــخاص، مـــن خارج دائـــرة العالقات 
املقربـــة، الذين يتســـببون فـــي إزعاجنا أو في 
زيـــادة ضغوطنا النفســـية، ثم يليهـــم املعارف 
مـــن احللقـــة االجتماعية األبعد، وفـــي النهاية 
يأتي اجليـــران على الرغم مـــن صعوبة قياس 
تأثيرهم بصـــورة دقيقة، لالختالفـــات البينية 

بني األشخاص الذين شاركوا في الدراسة. 
وذهبت الدراسة إلى أن األصدقاء املقربني، 
نـــادرا ما يتســـببون فـــي إضفاء العـــبء على 
حياتنا االجتماعيـــة وبالتالي، فهم أبعد من أن 

يسببوا لنا ضغوطًا من أي نوع.

في مقالهـــا األخير في مجلـــة ”علم النفس 
األميركيـــة“، تشـــير ليديـــا دينـــورث؛ العاملـــة 
والكاتبـــة األميركية صاحبة كتاب ”أســـمعك.. 
وأنـــت تهمـــس“، إلى أننـــا نختـــار أصدقاءنا 
بأنفســـنا لكـــن ليس لنـــا يد في اختيـــار أفراد 
عائلتنـــا وزمالئنـــا فـــي العمل، ولهـــذا، وجد 
الباحثون بأن الصعوبة تكمن في األشـــخاص 
الذين يكون من املستحيل تالفي التعامل معهم، 
إضافـــة إلى عدم وجود حرية االختيار في قطع 

عالقتنا معهم أو حتى جتنب االحتكاك بهم.
واستندت النتائج التي خرجت بها الدراسة 
عن طريـــق اســـتطالع لبيانات أكثـــر من 1100 
شـــخص بالغ، نصف العـــدد تراوحت أعمارهم 
بـــني (21 و30 ســـنة)، فيمـــا تراوحـــت أعمـــار 
املجموعـــة الثانية بني (50 إلـــى 70 عامًا)، كما 
تنّوعت أسئلة االستبيان في العالقات السلبية 
واإليجابيـــة بـــني أفـــراد العّينة واألفـــراد في 

محيطهم االجتماعي، املقّربني منهم والغرباء.
ومـــن أمثلـــة األســـئلة التـــي تســـتعلم عن 
العالقـــات  هـــذه  ملثـــل  اإليجابيـــة  اجلوانـــب 
وتأثيرهـــا على أفـــراد العّينة املشـــاركني كان 
السؤال التالي؛ ”من هم األشخاص في محيطك 
االجتماعـــي الذين تثق بهـــم، وأّيهم تتوجهون 
لطلـــب النصيحـــة منـــه؟“، كما جـــاءت بعض 
األسئلة على النحو التالي؛ ”من من األشخاص 
في محيطكم العائلي الذي تعتمدون عليهم في 
حاالت الطـــوارئ وأي منهم لديكم االســـتعداد 
لتقدمي الدعـــم له إذا ما ُطلب منكـــم ذلك؟“. أما 
بقية األســـئلة فقـــد كانت تتعلـــق بالصعوبات 
والضغوط التي تتســـبب فيها بعض العالقات 
االجتماعية، سواء أكانت في احللقات العائلية 

الضيقة أو احللقة االجتماعية الواسعة.

وأظهرت النتائج بأن أفراد العّينة؛ الشباب 
وكبار السن، قد أشاروا إلى شخص واحد على 
األقل في حياتهـــم االجتماعية ممن يعانون من 
بعـــض الصعوبـــات في عالقتهم معـــه أو أنهم 

متطلبون بشكل ال يطاق.
وكان الشـــعور بعـــبء العالقات مـــع كبار 
الســـن من األقارب حتديدًا، أكثـــر وضوحًا في 
إجابة أفـــراد العّينة من الفئتني العمريتني، في 
حني ذكر 30 باملئة من املشـــاركني بأنهم يعانون 
من صعوبات في عالقتهم مع شقيقاتهم، بينما 
شكلت الزوجات نســـبة 27 باملئة وأما األمهات 

فقد كانت النسبة 24 باملئة في املعدل.
ويرى كلود فيشـــر؛ أستاذ علم االجتماع في 
جامعة كاليفورنيـــا األميركية بأن هذه النتائج 
تســـلط الضوء على الـــدور املركزي الذي تلعبه 
السيدات في األســـرة، فاالتصال املكّثف للمرأة 
مـــع اجلميع وتفاعلها األكبر مـــع األقرباء رمبا 
جعالهـــا أكثر عرضـــة لالنتقاد مـــن قبل أفراد 
العّينـــة، لكونها كثيـــرة املتطلبات والشـــكوى 
وأيضًا عرضة للتوتر والضغوط النفســـية في 

محيطها االجتماعي مقارنة بالرجل.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالعالقـــات االجتماعية 
القائمة علـــى األدوار، مثل عالقة الفرد باألم أو 
الرئيس في العمل، فإن الباحثني كانوا مهتمني 
بكيفية إدارة التفاعالت فـــي هذه العالقات من 
قبل املشـــاركني في الدراســـة، وفيمـــا إذا كانت 
هذه العالقات غير متوازنة فإن النتائج أظهرت 
بأنهـــا إمنـــا تعتمد علـــى مبدأ األخـــذ من دون 
إعطاء شـــيء في املقابل، وهذا هو السبب الذي 

جعل منها عالقة صعبة، معقدة ومتطلبة.
وما يثير االهتمام حقًا، بأن أفراد العّينة ال 
يتوقعون أن يطرأ أي حتّسن على هذا النوع من 

العالقات، حتى لو بادر الشـــخص املقابل (األم 
أو الرئيس فـــي العمل) بالعطـــاء مقابل املنح، 
وهذا األمر يدعو إلى التســـاؤل حقًا، كما يدعو 
إلى إجراء املزيد من الدراسات التي تستقصي 

األسباب والدوافع.
ويعّد هـــذا البحث جزءًا من جهود أكثر في 
هـــذا امليدان، فـــي محاولة لفهم طبيعة شـــبكة 
العالقات الشـــخصية وكيفية احلفـــاظ عليها، 
كما أن هناك طريقتـــني تقليديتني ملعاجلة مثل 
هذه التساؤالت؛ األولى تعتمد على أننا وحدنا 
املتصرفون في عالقاتنا االجتماعية، نقدر على 
مقاربتهـــا مـــع أغراضنا ومصاحلنا وتشـــكيل 

العالقات مع األشخاص الذين نختار.
أمـــا الطريقـــة الثانية، فتؤكد علـــى أهمية 
الســـياقات والظـــروف احمليطة التي تتشـــكل 
في ضوئها هذه العالقـــات؛ املكان الذي نعيش 
فيه، املكان الذي نعمل فيه واألشـــخاص الذين 
يشـــاركوننا هذه األمكنة، وهذا يؤكد على أننا 
محكومون بعالقات مســـبقة مع أناس غالبًا ما 
يتاح لنا االحتكاك بهم في األماكن التي نعيش 

فيها، وهي طريقة ملزمة إلى حد ما.
ينظـــر البعـــض إلـــى عالقاتهـــم وكأنهـــم 
يناســـبهم  مـــا  يختـــارون  فيهـــا  املتحكمـــون 
ويبتعـــدون عـــن األشـــخاص الذين يشـــّكلون 
عبئًا عليهـــم، في حني، أن املنطـــق يقول بأننا 
محكومـــون في عالقاتنـــا بقيـــود اجتماعية ال 
حصر لها؛ فهناك االلتزام األســـري، التسلســـل 
الهرمـــي فـــي العمـــل أو املكانـــة االجتماعية، 
فسواء كانت عالقتك متوترة بأب يعاقر اخلمر 
أو رئيس متسلط في العمل أو صديق مزعج له 
تاريخ في اإلســـاءة لآلخرين، فنحن محكومون 

بشكل اجتماعي أكثر تعقيدًا مما نظن.
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أسرة

األصدقاء المقربون وجودهم تعزيز للصحة النفسية

ورد  طونـــي  اللبنانـــي  المصّمـــم  عـــرض   {
مجموعته الجديـــدة من األزياء الراقية ضمن 
فعاليـــات أســـبوع باريس لهـــوت كوتور. 
تضّمن العرض 40 إطاللة تليق بمناسبات 

الصيف.
 (Fractals) “اختار ورد اســـم ”الفراكتالت
لمجموعتـــه، حيـــث بحـــث 
عـــن مصـــادر وحـــي لهـــا فـــي 
عالـــم الرياضيـــات تبـــرز نمـــط 
الفراكتالت الالنظامي بأشـــكاله 
عن  تختلـــف  التـــي  المتكّســـرة 
األخـــرى،  الهندســـّية  األشـــكال 
بســـبب الطريقة التي تتدّرج بها 
زيـــادًة أو نقصانـــًا، وتحمـــل في 

طّياتها معنى الالنهاية.
الموضـــة أن  خبـــراء  وأكـــد 
ورد حـــرص علـــى أن تنعكـــس 
هذه األنمـــاط الالنظامّية تكرارا 
على تصاميمه بحيث يشـــّكل كل 
وفريدة  عشوائّية  خطوطًا  تكرار 
مشـــابهة جـــدًا للشـــكل األولـــي 
العديد  يتخّللها  ولكن  األساســـي 

من االختالفات الالمتناهية.
حـــرص المصمـــم طونـــي ورد في 
مجموعتـــه من األزيـــاء الراقيـــة لربيع 
هـــذه  تكـــون  أن  علـــى   2018 وصيـــف 
يدويـــا  مشـــغولة  المتكـــررة  األشـــكال 
بحرفّيـــة عاليـــة. ونّفذها علـــى األثواب 
واألورغنـــزا  الحريـــر  مـــن  المصنوعـــة 
والتول المطّرز والســـاتان المقّطع، والتي 
تلّونـــت بالتدّرجـــات المشـــرقة كالزهري 
واألرجواني والبيـــج واألخضر واألبيض 
الكريمي، مما يبعث الضوء في المجموعة 

ويضفي عليها طابعًا صيفيًا.
لمســـات  اليدوي  التطريز  وأضـــاف 
مترفـــة علـــى أزيـــاء المناســـبات 
والسهرات كما على ثوب الزفاف 
األبيـــض عـــاري الكتفيـــن، الذي 

اختتم المجموعة.
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لحم الضأن بجوز الهند 
والكاري

حيازة أكبر عدد من األصدقاء مع عالقات 
اجتماعية متشــــــعبة، ليس أفضل ما ميكن 
ــــــك، هذا النوع مــــــن العالقات  أن يحدث ل
يتوافر فيها، األشخاص املزعجون والذين 
ــــــك الهمــــــوم ويتوقعون منك  يراكمــــــون علي
ــــــر، في املقابل، لديك الكثير مما تقوم  الكثي
به في حياتك من التزامات ومســــــؤوليات. 
فماذا ميكن أن تضيف لك هذه الصداقات؟ 
أما السؤال الذي يبدو أكثر أهمية؛ ماذا لو 

كان هؤالء من أقرب املقّربني إليك؟

أزياء تنبعث من 
المعادالت الرياضية

} ال يختلف اثنان في أن الخوف من الطبائع 
البشرية الفطرية التي يشترك فيها الجميع 
دون استثناء. وتختلف درجة تأثيرها على 

نفسية اإلنسان سلبا أو إيجابا، فحتى 
أشجع الشجعان هم بشر يخافون كغيرهم 
ولكن ما يميزهم عن اآلخرين أنهم قادرون 
على التحكم في مشاعر الخوف بحيث ال 

يتركونها تطفو على سطح سلوكياتهم، بما 
يعطل سعيهم إلى الفعل وإثبات الوجود.
المثير لالنتباه في أيامنا هذه ليس 

اإلحساس بالخوف ألنه أمر طبيعي وفطري، 
ولكن الجدل قائم حول تنامي هذه المشاعر 

لتصبح من الكوابيس التي تكبل الفعل 
اإلنساني وتجعله رهين التردد والعجز. 

ولئن كان هناك من الناس من يحاولون كتم 
هذه المشاعر وجعلها حبيسة داخل ذواتهم 

ومتقوقعة في نفوسهم دون القدرة على 
تجاوزها وتجاوز آثارها السلبية، فإن آخرين 

ال يّدخرون جهدا في طرح الموضوع مع 
المقربين منهم أو االلتجاء إلى أخصائيين 

في الطب النفسي بحثا عن حلول لمشكالتهم 
التي تؤرقهم وتساهم بقسط كبير في تشنج 

عالقاتهم بمحيطهم العائلي واالجتماعي 
عموما، بل قد تؤثر في هذه العالقات تأثيرا 

قد يصل بها إلى حدود القطيعة النهائية.
ما الذي أّجج مشاعر الخوف والرهبة 

لدى األشخاص في هذا الزمن، لتطفو على 
السطح وتمّثل عائقا نفسيا رهيبا يحول 

دون التنعم بالحياة؟ لدراسة أسباب تعاظم 
اإلحساس بالخوف ال بد من اتباع المنهجية 

التي تقّربنا أكثر ما يمكن من الظاهرة 
لفهمها ثم محاولة البحث عن الحلول 

المناسبة لتجاوزها. من المنطقي دراسة 
األسباب الذاتية والموضوعية دون إغفال 
للمحيط األسري واالجتماعي، ذلك الفضاء 

الذي يتحرك فيه األشخاص ويمارسون 
أنشطتهم اليومية، ثم دراسة مظاهر هذا 

الخوف وارتداداته على األشخاص واألسر 
وعلى المجتمع ككل، وأخيرا اقتراح بعض 

الحلول الممكنة.
مصادر الخوف متعددة ولكن يمكن 

حصرها في ثالثة أبعاد رئيسية وهي؛ أوال 
البعد النفسي ألن مشاعر الخوف تتملك 

النفس البشرية بما أنها فطرية ولكن 
المكتسب اجتماعيا يمثل المعايير الكمية 
والنوعية ألحاسيس الخوف. وفي حاالت 

عديدة يتجاوز الخوف كونه شعورا إنسانيا 
طبيعيا عاما إلى مرض نفسي يالزم صاحبه 

فينّغص عليه عيشه.
أما البعد الثاني فهو اجتماعي بالتأكيد 

فقد تساهم العالقات األسرية أو باألحرى 
التربية األسرية في تضخيم الشعور 

بالخوف من كل شيء لدى األبناء، فيكبرون 
وفي داخلهم هوس ورهبة وريبة من الفعل 

والمبادرة ونسج العالقات.. اآلباء واألمهات 
وأمام ما يالحظونه من انحرافات سلوكية 

وأخالقية وتغّير للمنظومة القيمية إلى 
األسوأ، ينتابهم شعور رهيب بالخوف ال على 
أنفسهم بل على مستقبل أبنائهم، حيث يرون 
أن الكثير من الضبابية تكتنفه، وانطالقا من 

ذلك ينقلون تخوفاتهم إلى فلذات أكبادهم 
فيضخمون لديهم دون وعي منهم شعورهم 

بالخوف من ذواتهم ومن المجتمع ومن 
المستقبل.

وآخر األبعاد الموضوعية للخوف يتعلق 
بالجانب االقتصادي والذي شهد في العقد 
األخير اهتزازات وتوترات كنتيجة حتمية 

لألزمات االقتصادية والتي كانت ارتداداتها 
واضحة على جميع الدول والشعوب. وهو 

ما جعل ضمان الحّد األدنى من متطلبات 
العيش الكريم يرهق األفراد واألسر وحتى 

المجتمعات، فتفشي ظاهرة البطالة وما 
ينجّر عنها من خصاصة وفقر وعجز، يساهم 

في تضخيم الشعور بالخوف من الحياة 
ومن المستقبل، فيتعاظم شيئا فشيئا إلى أن 

يصبح ككرة الثلج التي يزداد حجمها كلما 
تدحرجت.

إذن اتضح أن مشاعر وأحاسيس الخوف 
تجاوزت الحّد الطبيعي والفطري لتلتحق 

بقائمة أمراض العصر وكما هو معلوم فإن 
طبيعة الحياة ومظاهرها النفسية والمادية 

ساهمت في تضخيم األمر وساد التشاؤم 
أفكار الناس واكتنفت الضبابية وعدم 

الوضوح مسارات مستقبلهم، ما انعكس 
على السلوكيات الخاصة والعامة، فتفككت 

األسر وتالشى الوّد الذي كان يجمع أفرادها، 
وأضحت عاجزة عن تربية جيل مقدام وفاعل 

وجريء.
أما المجتمعات فتفشت فيها الجريمة 

وتدني األخالق واالنتهازية واألنانية 
المفرطة، وكلها تصرفات ناتجة عن فقدان 

األمل والخوف من كل شيء حتى من الحياة 

نفسها. وهناك طريقتان 
للتعامل مع الظاهرة؛ أوالهما 

أن يعاني األشخاص من 
الشعور بالخوف بكل وطأته 

على نفوسهم من ناحية وعلى 
العالقات التي تجمعهم بمن 

حولهم سواء داخل األسرة أو 
خارجها، وهؤالء يكابدون من 

أجل الحياة ويفشلون عادة في 
امتحاناتها العسيرة في جميع 

المجاالت.
أما الطريقة الثانية فيعتمد 

أصحابها على المواجهة، 
فيحاولون فهم الظاهرة 

بأسبابها ونتائجها وهي من 
أقصر الطرق لتجاوز أزمة الخوف 

المتراكمة. كما أن هناك األكثر جرأة 
فيعرضون األمر على األخصائيين 

النفسيين فيساعدونهم على تجاوز 
األمر، ما يمكنهم في ما بعد من التوازن 

النفسي واالجتماعي والنجاح في 
الحياة.

نعتقد أن فهم مالبسات الواقع 
المعيش والتغييرات التي طرأت 

على نمط الحياة الذاتية والعائلية 
واالجتماعية وحتى الكونية، 

هي أبرز الوسائل المتاحة 
لتجاوز عتبة الخوف وجعلها ال 

تتجاوز المقاييس الطبيعية 
والفطرية، وال تتطور 
لتصبح عاهة نفسية 

مقلقة.

انعكاسات مشاعر الخوف المرضي على الفرد واألسرة والمجتمع
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

االتصال املكثف للمرأة مع الجميع 
وتفاعلها األكبر مع األقرباء ربما 
جعالها أكثر عرضة لالنتقاد من 
قبل أفراد العينة، لكونها كثيرة 

املتطلبات والشكوى

* المقادير:

[ 1 كيلوغرام لحم خروف
[ 4 مالعق كبيرة زيت نباتي

[ حبة هيل
[ 2 فصوص ثوم مهروس

[ قطعة قرفة
[ قطعة زنجبيل مدقوق

[ 2 أعواد حشيشة الليمون، مدقوقان قليال
[ كوب ونصف حليب جوز الهند

[ معجون التوابل:
[ 5 حبات فلفل أحمر حار، مقطعة

[ 10 حبات كراث مقطع
[ 5 فصوص ثوم مقشرة
[ 5 حبات بندق شمعي

[ قطعة زنجبيل طازج مقطع
[ قطعة كركم طازج مقطع
[ 2 مالعق بذور كزبرة
[ 2 مالعق كبيرة ينسون
[ 15 حبة فلفل أسود

[ ربع ملعقة كبيرة شمار
[ ملح

* طريقة اإلعداد:

[ يشـــذب اللحـــم مـــن الدهـــون ويقطـــع إلى 
مكعبات.

[ يسخن الزيت في قدر كبيرة الحجم ويضاف 
إليه معجون التوابل المسحوقة ويحّمر.

[ يضـــاف الهيل والثـــوم والقرفة وحشيشـــة 
الليمون، وبعد مضـــي دقيقتين يضاف اللحم 

ويقّلب.
[ يضاف حليب جـــوز الهند ويقّلب جيًدا على 
نار منخفضة الحرارة لمدة تتراوح بين ساعة 

وساعتين إلى أن ينضج اللحم.
[ يضاف البعض من الماء الساخن عندما يبدأ 

حليب جوز الهند في التبخر.
[ يـــزال الزيـــت عندما يطفو إلى الســـطح مع 
االستمرار في التقليب إلى أن تصبح الصلصة 

سميكة.
[ يقـــّدم لحم الضأن بجـــوز الهند والكاري مع 

األرز.

أغلب العالقات االجتماعية القائمة على األدوار غير متوازنة

مجموعته ال
فعاليـــات
تضّمن ال
الصيف.
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} الجزائــر - أشـــعل قـــرار رئيـــس االحتاد 
اجلزائـــري لكرة القـــدم خير الدين زطشـــي، 
القاضـــي بفـــك االرتباط مـــع هيئـــة الرابطة 
الوطنية لكرة القدم، عبر فســـخ عقد تســـيير 
الـــدوري احملترف املبـــرم بينهمـــا، فتيال من 
الصـــراع ينذر بدخول الكـــرة اجلزائرية نفقا 
يصعـــب اخلروج منـــه، في ظـــل ردود الفعل 
القويـــة من اجلناح املناوئ له، ال ســـيما وأن 
القـــرار يفاقـــم تصفيـــة احلســـابات، ويغذي 
مسلسل اخلالفات والصراعات بني مسؤولي 
الهيئتني (خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج).
بتنظيـــم  الوطنيـــة  الرابطـــة  وتضطلـــع 
وتســـيير شـــؤون دوري احملترفني بقســـميه 
األول والثانـــي، منـــذ العـــام ٢٠١٢، ملا دخلت 
املنافســـة الطابع االحترافي، وسط انتقادات 
شـــديدة تكّرســـت بشـــكل الفـــت في األشـــهر 
األخيرة، على خلفية مشـــكالت فـــي البرمجة 
والتحكيم وحل املنازعات، والتي كانت تعكس 
عمق اخلالفات بني مســـؤولي الهيئتني، بعد 

انتخاب االحتاد اجلديد في مارس املاضي.
وأثـــارت اخلطوة املتخذة من طرف رئيس 
االحتـــاد جدال واســـعا في الســـاحة الكروية 
احمللية، وطفت معها املشـــكالت والصراعات 
التـــي حتكم اللعبة على الســـطح، خاصة في 
ظل الغيـــاب املســـتمر لالنســـجام والتوافق 
داخل املكتـــب االحتادي، وحالة التململ التي 
تعيشـــها النـــوادي احملترفة، بســـبب غياب 
الشـــفافية وتكافؤ الفرص بني اجلميع. وجاء 
فك االرتباط املنتظر بني االحتاد والرابطة في 
أعقاب مسلســـل من النكسات التي منيت بها 
الكرة اجلزائرية علـــى الصعيد القاري، وكان 
مللف ترشـــح العضو  آخرها رفـــض ”الكاف“ 
االحتادي بشـــير ولد زميرلي لعضوية املكتب 
القاري، بســـبب عدم وصول امللف في اآلجال 
القانونيـــة، مما يبقي مرشـــح االحتاد الليبي 

وحده في السباق عن منطقة شمال أفريقيا.
وال يســـتبعد مراقبـــون للشـــأن الكروي، 
أن يكـــون توجه االحتاد لفســـخ عقد تســـيير 
الـــدوري احملترف، من أجـــل التغطية على ما 
وصـــف بـ”الفضيحـــة“، و”اخلطـــأ البدائي“، 
فـــي الدفاع عن التمثيل اجلزائري في االحتاد 
القاري لكرة القدم، بعد استبعاد ملف العضو 
لنـــادي نصر  الســـابق  االحتـــادي والرئيس 
حســـني داي. وكان ”الـــكاف“ قـــد شـــدد على 
عـــدم توصله بأي ملف ترشـــح مـــن اجلزائر 
النتخابات هيئة املكتب في اآلجال القانونية، 
وأن امللف الوحيد الذي وصله هو ملف بشير 
ولـــد زميرلي، لكنه خـــارج األجنـــدة الزمنية 
القانونية، مما يبقي مرشـــح االحتاد الليبي، 
وحيدا في السباق املنتظر على مقاعد الهيئة.

عقوبات منتظرة

االحتـــاد  يســـّلط  أن  مراقبـــون  ينتظـــر 
األفريقـــي لكـــرة القـــدم عقوبات علـــى رئيس 
االحتاد اجلزائـــري خالل االجتمـــاع املنتظر 
ملكتبـــه التنفيـــذي املنتظر في نهاية الشـــهر 
اجلاري ومطلع الشـــهر القـــادم باملغرب، على 
خلفية ما وصف بـ”جتاوزات مخلة بالقوانني 
املســـيرة للعبة ارتكبها خير الدين زطشـــي، 
على هامـــش تنظيم كأس أفريقيـــا للمحليني 

اجلارية باملغرب“.
وحتدثـــت مصادر مطلعة عن عقوبة إبعاد 
من هيئة الـــكاف ملدة عامني، فضال عن غرامة 
بعشرين ألف دوالر تنتظر االحتاد اجلزائري، 
وذلـــك طبقا للنصـــوص املســـّيرة للعبة، بعد 
مالســـنات خير الدين زطشي مع األمني العام 
للكاف مصطفى فهمي، وانســـحابه من جلنة 
تنظيـــم كأس ”الشـــان“، احتجاجـــا علـــى ما 
أســـماه بـ”عرقلة ملف ترشـــيح ممثل االحتاد 

اجلزائري في انتخابات املكتب التنفيذي“.

وال يـــزال االحتـــاد احمللـــي يتكّتـــم عـــن 
االختالالت املســـيئة لسمعة الكرة اجلزائرية، 
وحتدث في موقعه الرســـمي عـــن تلقي دعوة 
من االحتـــاد األفريقي للمشـــاركة في اجتماع 
الهيئـــة مطلع الشـــهر الداخل، فـــي محاولة 
لنفي ما وصفه بـ”اإلشاعات التي تتحدث عن 
عقوبات تنتظر االحتـــاد اجلزائري“. وحتدث 
مدير التوثيق واإلعالم في االحتاد ناصر باي 
عبود، عن ”توصيات رفعتها اللجنة املختصة 
بشـــأن التعاطـــي مـــع وقائع معينـــة، تتعلق 
بالرئيـــس خيـــر الدين زطشـــي، إلـــى املكتب 
التنفيذي والهيئة القياديـــة للنظر فيها، وأن 
األمـــر ال يتعلق بعقوبات حســـب ما تروج له 

بعض األوساط“.
وأعاب مهتمـــون وإعالميون على االحتاد 
احمللـــي عدم اجلدية في التعاطي مع مســـألة 
ســـيادية، ووجهـــت انتقادات شـــديدة خلير 
الدين زطشـــي، على تفويت هذه الفرصة على 
البـــالد للتواجد فـــي االحتـــاد األفريقي لكرة 
القدم، بســـبب ما وصف بـ”أخطاء التســـيير 
احلســـابات  لتصفيـــة  والتفـــرغ  الهـــاوي“، 
واملصالح الشـــخصية، بدل االهتمام بشؤون 
ومصالح الكـــرة اجلزائريـــة. وأكدت مصادر 
مطلعـــة أن خيـــر الدين زطشـــي كان قد دخل 
في مالســـنات كالمية مع مسؤولي الكاف في 
املغرب عشية انطالق كأس أفريقيا للمحليني، 
وحاول الضغط بالتركيز على تاريخ إرســـال 
امللف وليـــس تاريخ الوصول، كما انســـحب 
من جلنة تنظيم ”الشـــان“ دون تقدمي مبررات 

للهيئة الوصية.
وقالت تلك املصادر إن ”سبب تأخر إيداع 
ملف املرشح اجلزائري، هو تأخر االحتاد في 
حســـم العملية بســـبب اخلالفات الشخصية 
حـــول املرشـــح، ولم يتم إرســـال امللف إال في 
الســـاعات األخيرة، أمـــال في تدخل الســـلك 
الدبلوماســـي في القاهرة إليـــداع امللف لدى 
مصالـــح الـــكاف، إال أن إجـــراءات اإلرســـال 
(البريـــد الســـريع)، وعـــدم تفاعـــل موظفـــي 
الســـفارة مع بريد االحتاد، حاال دون وصوله 

في ٢٤ ساعة األخيرة من املهلة القانونية“.
وبغية تالفي التبعات الناجمة عن اخلالف 
مع هيئة الكاف، بادر رئيس االحتاد إلى نفي 
دخوله في مالســـنات مع مسؤولي الكاف في 
املغرب، وأرجع عودته للبالد وعدم املشـــاركة 
في جلنة التنظيم، إلى ”مســـائل شـــخصية“، 
إال أنه شـــدد على أن هيئته ســـتتقدم بشكوى 
لدى محكمـــة التحكيم الرياضـــي للدفاع عن 
حقوقها، وهو ما يـــحمل لدخول الكرة احمللية 
فـــي جتاذبات مجانيـــة مع الهيئـــات القارية 
والدوليـــة، قـــد تنعكس ســـلبا على مشـــاركة 
النـــوادي واملنتخبات في املنافســـات التابعة 

لها.
رئيـــس  أن  متابعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
االحتاد يكـــون قد وضع مســـألة فك االرتباط 

مـــع الرابطة علـــى رأس جدل أعمـــال املكتب 
املقـــرر األحـــد املاضي مبدينة ســـطيف (٣٠٠ 
كلم شـــرقي العاصمة)، كخيار لبســـط نفوذه 
علـــى الفعاليات الكروية والتخلص من البؤر 
املناوئة، بعد ســـحب البســـاط مـــن الرئيس 
الســـابق للرابطة محفوظ قرباج، وتعويضه 
بلجنة مســـّيرة مؤقتة إلى غاية نهاية املوسم 

اجلاري.

تدويل القضية

الظاهر أن ردود الفعل القوية التي خلفها 
القـــرار ووقوع الرجل فـــي خروقات قانونية، 
سيعمقان متاعبه ومسلسل هفواته الداخلية 
واخلارجيـــة، خاصـــة بعـــد تهديـــد رئيـــس 
الرابطة املقال محفوظ قرباج، تدويل قضيته 
عبر تقـــدمي شـــكاويه إلى الهيئـــات الكروية 
الدولية من أجل اســـتعادة حقوقه واستعادة 
الشـــرعية. وعبر محفوظ قربـــاج، املدعوم من 
طرف رؤســـاء نوادي القسمني األول والثاني 
مـــن دوري احملترفـــني، عـــن رفضـــه لقـــرار 
رئيس االحتاد، ووصفـــه بـ”اخلارق للقوانني 
والنصـــوص“، وأنه ”لن يفـــرط في حقه وفي 
الثقة املوضوعة في شخصه“، في إشارة إلى 
ســـيناريو مطـــروح بقوة حول مترد رؤســـاء 

النوادي على مسؤولي االحتاد.
ويعمل مقربون من زطشـــي على التهوين 
مـــن العقوبـــات املنتظرة من الـــكاف، بدعوى 
”عـــدم اســـتفادة اجلزائـــر من عالقـــات طيبة 
ســـابقة بني الطرفني في احلفاظ على مصالح 
النوادي واملنتخبات، وأن تواجده في الهيئة 
لن يقدم وال يؤخر في الوضع“، وهي املبررات 
التي يحـــذر منها فاعلون فـــي الكرة احمللية 
قياســـا بـ”حضور البالد فـــي احملافل القارية 
والدفاع على مصاحلهـــا، ودخولها في عزلة 
تزيـــد من انحـــدار نواديهـــا ومنتخباتها في 

املنافسات القارية والعاملية“.
وفـــي هـــذا الشـــأن أشـــارت 

مصادر مطلعة لـ”العرب“، 
إلى أن ”اجلهات الفوقية 

التي فرضت خير الدين 
زطشي رئيسا لالحتاد 

لم تعد مرتاحة لفشـــله 
املســـتمر فـــي احتواء 

مشاكل اللعبة التي 
كمَسّكن  توظفها 

لالضطرابـــات 
االجتماعيـــة، وقد 

تضطـــر إلى 
البحـــث عن 

بديل له“، 
وهو ما 
جتلـــى 

مـــن 

االمتعـــاض الذي بـــدا في تصريحـــات وزير 
الشـــباب والرياضة الهادي ولد علي، تعليقا 

على سحب البساط من رئيس الرابطة.
وشكلت عملية اســـتقدام العبني جدد في 
امليركاتـــو الشـــتوي للنوادي التي لم تســـدد 
ديونها، رغم اإلقرار السابق بحرمان كل فريق 
تفوق ديونه أكثر ١٠٠ ألف دوالر، من استقدام 
أي العـــب في امليركاتو، القشـــة التي قصمت 
ظهر البعير بني مســـؤولي االحتاد، والرابطة 
الوطني لكرة القدم، بســـبب ما اعتبر ”تالعبا 
مـــن قرباج بالقـــرارات الصادرة عـــن املكتب 

االحتادي“.
وعرفت بداية عهدة االحتاد اجلديد، أكبر 
نكســـة كرويـــة فـــي اجلزائر، حيـــث أقصيت 
النـــوادي واملنتخبات من املنافســـات القارية 
والدوليـــة، إضافة إلى املشـــاركة املتواضعة 
في نهائيات كأس أفريقيا. وفشـــلت مولودية 
اجلزائر واحتـــاد العاصمة في بلـــوغ أدوار 
متقدمة في املنافســـتني القاريتني، كما أقصي 
املنتخـــب احمللـــي أمـــام نظيـــره الليبي من 
خـــوض نهائيات كأس ”الشـــأن“ اجلارية في 
املغـــرب، أمـــام املنتخـــب األول، فقد خرج من 
الدور األول في نهائيات كأس أفريقيا، وفشل 
مبكـــرا في بلـــوغ نهائيـــات كأس العام ٢٠١٨ 
بروسيا، فضال عن اضطراب كبير في األطقم 

الفنية لتلك املنتخبات.
وكان بشـــير ولد زميرلي، قد عّبر لوسائل 
إعالم محلية، عن اســـتيائه الشـــديد من قرار 
اإلقصاء من خوض انتخابات عضوية مكتب 
الـــكاف، وأملح إلـــى منـــاورات داخلية عملت 
على عرقلة ملف ترشـــحه، واعترف بأن قرار 
الترشـــح لم يتبلور لدى مكتب االحتاد إال في 

الساعات األخيرة لنهاية املهلة القانونية.
وأبـــدى تعلقه بأمل التحقيـــق الذي وعد 
رئيس االحتاد بفتحه للوصول إلى األســـباب 
احلقيقية التي حالت دون وصول ملف ترشح 
ولد زميرلي إلـــى الهيئة األفريقية في اآلجال 
الرسمية، فضال عن تدخل احملكمة الرياضية 
لصاحلـــه، وهـــو أمر مســـتبعد بحســـب 
مختصـــني وإعالميني، كـــون االحتاد 
احمللي هـــو من يتحمل مســـؤولية 

العملية. 
وكان وزير الشباب والرياضة 
الهـــادي ولد علي، قـــد أعرب عن 
استياء شديد من فشل هيئة خير 
الدين زطشـــي فـــي احلفاظ على 
املكاســـب واحلضور اجلزائري 
في احملافل القارية، 
واعتـــرف 

ألول مـــرة بـ”احترافيـــة“ الرئيـــس الســـابق 
محمد روراوة في إدارة شؤون االحتاد، وفي 
تراكم اخلبرات لديه، فيمـــا يتعلق بكواليس 

إدارة شؤون اللعبة على املستوى القاري.
وكان ولـــد علي، أكبـــر الداعمني للرئيس 
اجلديـــد، وأحد الضاغطني في مارس املاضي 
فـــي كل االجتاهات من أجـــل قيادته لالحتاد، 
إال أن اخلذالن املتكرر للهيئة اجلديدة لشؤون 
اللعبة، والدخول في نفق مظلم قد يدفع الرجل 
إلى مراجعة حساباته، بعدما ثبت عجز خير 
الدين زطشـــي عن االضطالع بشؤون اللعبة 
التي تراهن عليها السلطة لضمان االستقرار 
االجتماعي وإلهاء الـــرأي العام عن القضايا 

واملسائل احلقيقية للمجتمع.

عجز عن اإلصالح

إصـــالح  عـــن  اجلديـــد  االحتـــاد  عجـــز 
االختـــالالت التـــي كان ينتقد على أساســـها 
رئيس االحتاد الســـابق محمد روراوة، وفي 
مقدمتها مشـــكالت تنظيم الـــدوري ومحاربة 
الفساد، وظاهرة العنف في املالعب، وانحياز 
التحكيـــم وترتيـــب النتائـــج.. وغيرها، وهو 
ما اعترف به الرئيس الســـابق لنادي احتاد 
بســـكرة محمد ساعو، حول ما أسماه بـ“كلنا 
يبيـــع وكلنا يشـــتري“، في أحـــد اجتماعات 

اجلمعية العامة لالحتاد.
ويرى متابعـــون أن عهدة االحتاد اجلديد 
”فتحـــت بأخطاء واختـــالالت بدائية، تنم عن 
أســـلوب الهـــواة في تســـيير شـــؤون دوري 
محترف، حيث غلبت العشـــوائية واالرجتال 
على قرارات رئيس االحتاد، بداية من التعاقد 
مع املدرب اإلســـباني املغمور لوكاس ألكاراز 
لإلشراف على املنتخب األول، وتعيني فضيل 
تيكانويـــن مديرا فنيا للمنتخبـــات الوطنية، 
فضال عمـــا وصف بـ‘فضيحـــة الكوطة‘ التي 
عمقت الصـــراع املفتعل بني العبـــي الدوري 
احمللي والالعبني الناشـــطني فـــي الدوريات 

األجنبية“. 
وتثيـــر املفاضلة التـــي يحظى بها بعض 
النوادي التـــي انتخب رؤســـاؤها في مكتب 
االحتـــاد، وهما علـــى وجه التحديـــد احتاد 
العاصمـــة (ربـــوح حـــداد)، ونصر حســـني 
داي (بشـــير ولـــد زميرلي)، فضـــال عن نادي 
بـــارادو (خير الدين زطشـــي)، اســـتياء باقي 
النـــوادي األخـــرى ومتهـــد النفجـــار داخلي 
قـــد يدخـــل اللعبة في فوضى غير مســـبوقة، 
حيـــث أبدى البعض منهـــا تخندقه مع جناح 
رئيس الرابطة محفوظ قرباج في صراعه مع 

مسؤولي االحتاد.
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رياضة

لم يشــــــفع مرور قرابة العام على تنصيب 
ــــــى رأس االحتاد  خير الدين زطشــــــي عل
اجلزائري لكرة القدم، باخلروج من النفق 
الذي دخلته اللعبة بســــــبب هيمنة سياسة 
ــــــني الفاعلني فيها،  تصفية احلســــــابات ب
والسقوط في مطب التسيير الهاوي لهيئة 
محترفة، وتوالي األخطاء واالنزالقات في 
بيت االحتاد، املرشح لالنفجار قبل إكمال 

عهدته احلالية. 

عشوائية رئيس االتحاد تورط الكرة الجزائرية في عزلة قارية

زطشي يسير باللعبة إلى انحدار غير مسبوق في تاريخ النوادي والمنتخبات

األحد 2018/01/28

سوء قيادة زطشي لالتحاد يفتح باب االختالفات

صابر بليدي
كاتب جزائري

لل اا
ري جز ب

رئيس الرابطة املقال محفوظ 

قرباج هدد بتدويل قضيته عبر 

تقديم شكاويه إلى الهيئات 

الكروية الدولية من أجل استعادة 

حقوقه واستعادة الشرعية

االتحاد األفريقي لكرة القدم ينتظر أن يسلط عقوبات على رئيس االتحاد الجزائري 

خالل االجتماع املنتظر ملكتبه التنفيذي املنتظر نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر 

القادم باملغرب 

1

فـــي هـــذا الشـــأن أشـــارت 
در مطلعة لـ”العرب“،
”اجلهات الفوقية  ن
 فرضت خير الدين
رئيسا لالحتاد ي

عد مرتاحة لفشـــله 
ــتمر فـــي احتواء 

كل اللعبة التي 
كمَسّكن  فها 
ي

ضطرابـــات 
تماعيـــة، وقد 

طـــر إلى 
ـــث عن 

له“، 
 ما
ـى

الرسمية، فضال عن تدخل احملكمة الرياضية
لصاحلـــه، وهـــو أمر مســـتبعد بحســـب
مختصـــني وإعالميني، كـــون االحتاد
احمللي هـــو من يتحمل مســـؤولية

العملية. 
وكان وزير الشباب والرياضة
الهـــادي ولد علي، قـــد أعرب عن
استياء شديد من فشل هيئة خير
الدين زطشـــي فـــي احلفاظ على
املكاســـب واحلضور اجلزائري
في احملافل القارية،
واعتـــرف

 



} ملبــورن - يبــــدو السويســــري المخضرم 
روجيه فيدرر (36 عاما) الذي يخوض النهائي 
الثالثيــــن له في البطــــوالت الكبرى، قريبا من 
أن يحقق فــــي 2018 بداية مماثلــــة لعام 2017 
الذي شــــهد عودته بقوة إلى منافســــات لعبة 
كرة المضرب، التي يخوض موســــمه الحادي 
والعشــــرين فيها، وطبع اســــمه في سجالتها 
كأحــــد أفضل من زاولهــــا تاريخيا، إن لم يكن 

أفضلهم على اإلطالق.
فالمصنــــف ثانيــــا عالميــــا، دّشــــن العام 
الماضــــي بلقب البطولة األســــترالية المقامة 
علــــى مالعب مدينة ملبــــورن، في نهائي قوي 
ضــــد اإلســــباني رافايل نــــادال المصنف أول 

عالميا حاليا.
وفي ظل لعنة اإلصابات التي ال تزال تترك 
آثارهــــا علــــى ”الماتــــادور“ والصربي نوفاك 
ستانيســــالس  والسويســــري  ديوكوفيتــــش 
فافرينكا والبريطانــــي أندي موراي، يبدو أن 
فيدرر الذي يعاند الســــنين عرف كيف يتعامل 
مع اإلصابــــة التــــي أبعدته عــــن ميادين كرة 
المضرب في األشــــهر األخيــــرة من عام 2016، 

وحيدا في ميدان الكبار.
وإضافــــة إلــــى اللقب العشــــرين، يســــعى 
فيدرر إلى معادلة الرقم القياسي لعدد األلقاب 
في ملبورن بإحراز لقبه الســــادس، ليتساوى 
مع ديوكوفيتش واألسترالي روي إيمرسون، 
علما أن األخير أحــــرز ألقابه قبل بدء تطبيق 

نظام االحتراف عام 1968.

والعــــام الماضــــي، انفــــرد فيــــدرر بالرقم 
القياســــي لعــــدد ألقــــاب بطولــــة ويمبلــــدون 
اإلنكليزية، بإحــــرازه اللقب الثامن في نهائي 
خاضه ضد ســــيليتش نفســــه، وعانى خالله 

الكرواتي من إصابة مؤلمة.
ومع ســــبعة ألقاب في الموســــم الماضي، 
وعــــدم خســــارة أي مجموعــــة فــــي بطولــــة 
أستراليا هذا الموسم، يتمتع فيدرر بمستوى 
من الثقــــة المعّززة قبل النهائــــي المقّرر بدءا 
من الســــاعة الثامنة والنصــــف صباح األحد 

بتوقيت غرينيتش. وقال فيدرر قبيل النهائي 
إنه ال يجد داعيا ”لتحسين أي شيء تحديدا“، 
مضيفا ”أنا مســــرور مــــن أن أدائي كان جيدا 

منذ بداية البطولة حتى اآلن“.
وأضاف ”فزت بكل المباريات دون خسارة 
أي مجموعــــة، األكيــــد أن األمور تســــير على 
أفضل ما يرام إذا بلغت النهائي دون خسارة 
أي مجموعة، آمل في أن أبدأ باإلرســــال بشكل 
جيد وعدم الوقوع في مشــــاكل في وقت مبكر، 
آمل في أن أتمكن من قراءة إرساله (سيليتش) 

بشكل جيد“.
ويدخل فيدرر النهائي مطمئنا إلى سجله 
في مواجهــــة الكرواتــــي المصنف سادســــا، 
وصاحب القامــــة المديدة (1.98 م) والمعروف 
بإرســــاالته القوية، فمن أصل تسع مواجهات 
بينهمــــا لم يفز الكرواتــــي البالغ من العمر 29 
عاما سوى مرة واحدة، وذلك في نصف نهائي 
بطولة فالشــــينغ ميــــدوز األميركية عام 2014، 
في طريقه إلحراز لقبــــه الوحيد في البطوالت 

الكبرى.
وفي تصريحات صحافية في ملبورن، أكد 
فيدرر أن منافسه ”ليس شخصا يأتي إلى هنا 
لمجرد المشــــاركة.. فوزه في بطولة الواليات 
المتحدة المفتوحة أظهر أنه قادر على تحقيق 

ذلك“، أي األلقاب الكبرى.
وبلغ فيدرر النهائي بعد فوزه الجمعة على 
مفاجأة البطولة األسترالية، الكوري الجنوبي 
هيون تشــــونغ 1-6 و2-5 ثم باالنســــحاب، في 

مباراة استمرت نحو 62 دقيقة فقط.
ونتيجة ذلك، يجد فيدرر نفسه في النهائي 
وقد أنهى ســــت مباريــــات في أســــتراليا في 
ساعتين أو أقل، وقد أمضى عمليا على أرض 
الملعب في ملبورن عشــــر ساعات و50 دقيقة، 
أي أقل بست ســــاعات و13 دقيقة من منافسه 

الكرواتي.
وفــــي حيــــن أكد فيــــدرر الجمعــــة أنه كان 
يفّضــــل خوض مبــــاراة كاملــــة وطبيعية ضد 
الكــــوري الجنوبي البالغ مــــن العمر 21 عاما، 
لم يخف أن انتهاء المباراة بشــــكل سريع هو 
عامل إيجابي، ال ســــيما أن السويســــري بات 
فــــي مرحلة من العمر تطرح فيهــــا العديد من 
عالمات االستفهام حول قدرته على االستمرار 

في المنافسة على أعلى مستوى.
واعتمد فيــــدرر الموســــم الماضي نظاما 
أتــــاح له الحفــــاظ على لياقتــــه البدنية ألطول 
فتــــرة ممكنة، بلجوئه إلى عدم المشــــاركة في 
العديــــد مــــن الدورات ال ســــيما كامل موســــم 
الــــدورات على المالعب الترابيــــة، وركز على 

الدورات الكبيرة، وأحرز العام الماضي لقبين 
كبيرين وثالثــــة ألقاب في دورات الماســــترز 

لأللف نقطة.
وفي المقابل يأمل ســــيليتش في أّال يتكّرر 
على ملعب رود اليفر في ملبورن األحد، مشهد 
16 يوليــــو 2017، عندمــــا خانتــــه الدموع على 
الملعــــب الرئيســــي لنادي عمــــوم إنكلترا في 

لندن.
وأكــــد الكرواتي حينها أن بــــكاءه لم يكن 
بسبب ألم اإلصابة، بل ألن هذه اإلصابة تحول 
دون تقديمه أفضل مســــتوى ممكن في مباراة 

على هذا القدر من األهمية.
ويخــــوض الكرواتي األحــــد أول نهائي له 
في ملبــــورن، وقال في تصريحــــات صحافية 
”أشــــعر أنني في وضع جيد فعــــال، على الرغم 
مــــن أن العديــــد من المباريــــات التي خضتها 
امتدت أكثر من ثالث ســــاعات“، ال سيما ربع 
النهائــــي أمام نادال الذي انســــحب بســــبب 

اإلصابة في المجموعة الخامسة.
وأضــــاف ”المســــتوى الــــذي قدمته طوال 
البطولــــة كان جيــــدا، ألعب أفضل مــــن العام 

الماضي، وأنا هجومي بشكل أكبر“.
وبعد تخطيه نادال، تفّوق ســــيليتش على 
البريطاني كايل إدمونــــد المصنف 49 عالميا 

فــــي نصــــف النهائــــي 2-6 و6-7 (4-7) و6-2. 
ويعّول ســــيليتش بشــــكل كبير على إرساالته 
القوية، حيث بلغ معدلــــه في هذه البطولة 18 
إرساال ساحقا ”آيس“ في المباراة، واعتبر أن 
أحد مفاتيح اللعب في مواجهة فيدرر سيكون 
عــــدم إتاحة الفرصة له لرد الكــــرات، ألنه ”إذا 
بدأنــــا بالركض خلــــف الكرة، ســــيكون األمر 

صعبا“.
وأضــــاف ”عندمــــا تصــــل البطــــوالت إلى 
مرحلــــة نصــــف النهائــــي والنهائــــي، يصبح 
فيدرر أفضل وأفضــــل، وهو يقدم كرة مضرب 
رائعة“، متابعا ”في مواجهته، المباراة تكون 

دائما تحديا كبيرا“.
وفي السيدات أحرزت، السبت، الدنماركية 
كارواليــــن فوزنياكــــي المصنفة ثانيــــة لقبها 
األول في بطوالت الغراند ســــالم، بفوزها على 
الرومانية ســــيمونا هاليب األولى في نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب على 

مالعب ملبورن.
وفازت فوزنياكي علــــى هاليب 7-6 (7-2) 
و6-3 و4-6 فــــي مباراة ماراثونية اســــتمرت 

نحو ثالث ساعات. 
وكان فــــوز فوزنياكي (27 عامــــا) مزدوجا 
لكونهــــا ســــتنتزع مــــن الرومانيــــة (26 عاما) 

الباحثــــة عــــن لقبهــــا األول فــــي البطــــوالت 
الكبرى، صدارة التصنيــــف العالمي لّالعبات 

المحترفات الذي يصدر االثنين.
 وكانــــت الدنماركية تربعــــت على صدارة 
التصنيــــف العالمي عام 2010، وبقيت مصنفة 
أولــــى في العالــــم طوال 67 أســــبوعا، دون أن 

تحرز لقبا كبيرا، مثلها مثل هاليب.
وخاضــــت فوزنياكي ثالــــث نهائي في 43 
مشــــاركة في البطوالت الكبرى، وسبق لها أن 
خســــرت في نهائي بطولة الواليات المتحدة 
المفتوحة علــــى مالعب فالشــــينغ ميدوز في 

2009 و2014.
وفي النهائي الســــبت، قدمــــت فوزنياكي 
التــــي أفلتت من الخــــروج من الــــدور الثاني 
أمــــام الكرواتيــــة يانــــا فيــــت، أداء قويا منذ 
بداية المباراة برغم التقلبات التي شــــهدتها، 
وامتــــازت بضرباتهــــا المحكمــــة مــــن الخط 
الخلفي للملعب التي دفعت هاليب إلى ارتكاب 

األخطاء.
ونّفــــذت فوزنياكي في طريقها إلى حســــم 
المباراة في ســــاعتين و49 دقيقــــة، 25 ضربة 
رابحة مقابل 28 خطأ مباشــــرا، بينما نجحت 
هاليــــب في 40 ضربة رابحة، لكنها ارتكبت 47 

خطأ مزدوجا.

رياضة

سيليتش آخر العقبات أمام فيدرر إلحراز لقبه العشرين بالغراند سالم 
كاروالين فوزنياكي تحرز لقبها األول في بطولة أستراليا املفتوحة

} مرة أخرى يضرب مانشستر يونايتد في 
سوق االنتقاالت الخاصة بالالعبين، وهذه 

المرة نجح بضم النجم التشيلي السابق 
لبرشلونة وأرسنال أليكسيس سانشيز 

الذي كان الهدف األول واألساسي للغريم 
التقليدي مانشستر سيتي خالل الميركاتو 

الحالي.
هي ضربة ”معلم“، هكذا تحدثت عنها 

وسائل اإلعالم اإلنكليزية بإطناب طيلة 
األيام األخيرة، فرغم أن المهاجم أليكسيس 

اقترب من عامه الثالثين، إّال أن الصحف 
اإلنكليزية أجمعت أنه قد يكون الحلقة 

المفقودة في تركيبة اليونايتد المعّقدة، 
فتنبأ الجميع بقدرة هذا الالعب على منح 
روح جديدة للفريق ”األحمر“ الذي يقوده 

المدرب البرتغالي خوزيه مورينهو منذ 
الموسم الماضي، لكنه لم ينجح إلى حد 

اآلن في إيجاد التوليفة المناسبة التي 
تساعده على إعادة ذلك الكبرياء المفقود 

في قلعة ”األولد ترافورد“.
كان أليكسيس نجم هذا الميركاتو 
بامتياز، فهذا الالعب وضع نفسه في 

موقف قوة منذ الصائفة الماضية عندما 
رفض تمديد إقامته في معسكر األرسنال، 
كان يريد التعاقد مع فريق يلعب من أجل 
األلقاب وينافس بكل قوة، انتهى حماسه 

كليا في معسكر ”المدفعجية“ بعد أن غابت 
الغايات الكبرى وانسد األفق، لم يتسّرع، 

فرمى ”الصنارة“ منذ الصائفة األخيرة 
وانتظر قدوم هذا الميركاتو ليدرس كل 

العروض المقدمة.
جاء عرض من بايرن ميونيخ وآخر 

من باريس سان جيرمان، تحدث البعض 
عن وجود اهتمام به من قبل إدارة الريال، 

ليصله عرض مغر للغاية ماليا من 
مانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدربه 

السابق في برشلونة بيب غوارديوال، 
في األثناء ترّيث مانشستر يونايتد ولم 

يرتبك قبل أن ينزل بكل ثقله إلى ”السوق“ 

ويحسم مصير الصفقة، ليفوز بلّذة التعاقد 
مع أليكسيس ذلك الفريق الجسور.

لقد فاز مانشستر يونايتد ومدربه 
مورينهو ”بأغلى برتقالة على الشجرة“، 
هكذا أيضا كتبت صحيفة بريطانية في 

وصفها لمشاعر الفرح والغبطة التي 
أصابت المحيطين بفريق ”الشياطين“، 

فسانشيز الذي وضع أرسنال ومدربه 
السابق أرسين فينغر أمام حتمية الرضوخ 

لألمر الواقع، اختار في نهاية المطاف 
طريقا معقدا قد يكون أيضا طويال، لكن قد 
يوصله مجددا إلى منصة التتويجات بعد 
جفاء وجفاف في صحراء أرسنال القاحلة.
أي وصف، وأي مقارنة دقيقة ارتبطت 
بتعاقد أليكسيس مع اليونايتد، فعال هو 
بمثابة البرتقالة التي تفوح منها رائحة 

زكية تستطيبها كل األنوف، هذه البرتقالة 
التي تصيب العين ببهجة بفضل لونها 
الرائع الذي لم تؤّثر فيه كل السنوات.. 

أليكس ما زال نضرا، وربما سيظل لبعض 
المواسم األخرى، ما دامت ”ماكينة“ 

األهداف في أفضل حاالتها.
ومورينهو الذي يحسن اختيار فاكهته 

كان األسبق من الجميع لولوج البستان 
واقتطاف هذه الفاكهة ”الشهية“، وسيكمل 

الغنية في سلته. بال شك عقد ”الفواكه“ 
مورينهو ومنذ أن أصبح مدربا 

مشهورا جاء إلى تشيلسي سنة 2004، 
فحرص في كل موسم على جمع أفضل 

الالعبين، كان يختارهم بكل دقة، وكأنه في 
سوق فواكه كبيرة، كان ينتقي ما لّذ وطاب 

من الغالل وما كان ثمنها مرتفعا، فحّق 
له أن يكون حصاده في نهاية كل موسم 

مثمرا ووفيرا.
تحّول بعد ذلك إلى إنتر ميالن 

اإليطالي، فانتهج الدرب نفسه، حيث كّون 
مجموعة نادرة من ”الفواكه المشكلة“ التي 

أنتجت ذات موسم عصارة مجهود ُمتقن 
ترجم بالحصول على لقب دوري أبطال 

أوروبا.
ولم يختلف األمر أيضا في تجربته 
اإلسبانية مع ريال مدريد، حيث انتقى 

من كل بستان أوروبي ثمرة طيبة وكّون 

فريقا قويا نافس بكل شراسة على األلقاب 
المحلية واألوروبية.

ثم عاد مرة أخرى إلى ”محبوبته“ 
السابقة تشيلسي ليهديها سلة محّملة 

بأشهى أنواع الفاكهة ولقبا محليا غاليا، 
قبل أن يغادر.

غادر، وانتظر، فجاءه العرض من فريق 
”الشياطين الحمر“، ليبدأ في البحث عن 
ألّذ أنواع الفاكهة، لينطلق منذ الموسم 
الماضي في تشكيل مجموعته الجديدة، 

فأتى بزمرة من أبرز الالعبين وفي مقدمتهم 
الفرنسي بول بوغبا، ثم جاء في بداية 
هذا الموسم ببعض الالعبين اآلخرين 

يتقدمهم البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن 
هذا ”الكوكتيل“ لم يعط مفعوله بالشكل 

المطلوب، لذلك كان ال بد من اختطاف 
برتقالة يكون لها مفعول سحري وقوي 

يمنح ”الكوكتيل“ مذاقا أقوى وألّذ.
لهذا السبب تم اإلصرار على استقدام 

أليكسيس سانشيز الذي سيزيد بال شك من 
قوة الفريق ويمنحه ذلك ”المذاق الحلو“، 
فيؤثر بشكل إيجابي على األداء الهجومي 

للحمر كلل.
سيتعين على النجم التشيلي أن يترك 

بصمته وبسرعة سواء في الدوري المحلي 
أو في دوري األبطال، فمن حسن حظه وحظ 

فريقه الجديد أنه لم يشارك هذا الموسم 
مع ”الشياطين الحمر“ في هذه المسابقة 

القارية، لذلك سيكون كل عشاق ”اليونايتد“ 
مع نسخة مطّورة من ”مشروب“ مورينهو 

السحري، مشروب كانت تنقصه عذوبة 
طعم ”البرتقالة“، فقدم أليكسيس ليكمل 
العقد الفريد ويساعد على استعادة تلك 
الهيبة المفقودة منذ مواسم، وتحديدا 

بعد اعتزال المدرب السابق السير أليكس 
فيرغسون.

الشاطر  لكن مورينهو ذلك ”البستاني“ 
اجتهد كثيرا طيلة الفترة الماضية، وقد 

ينجح مثلما فعل سابقا في تقديم نسخة 
قوية لـ“الشياطين الحمر“ تكون قادرة 

بفضل أليكسيس وبوغبا وإبراهيموفيتش 
ودي خيا وماتا ويونغ ولوكاكو في إعادة 

األلق والسحر لهذا الفريق.

أوزبكستان بطلة آسيا دون 23 عامابرتقالة مورينهو والحلقة المفقودة
} بكين - أحرزت أوزبكســـتان لقب كأس آسيا 
في كـــرة القـــدم للمنتخبات مـــا دون 23 عاما، 
بفوزها على فيتنام 1-2 فـــي اللحظات القاتلة 
مـــن الوقت اإلضافـــي للمبـــاراة النهائية التي 

أقيمت السبت في الصين وسط طقس ُمثلج.
وقضـــى الالعـــب األوزبكي البديـــل أندري 
ســـيدوروف على األحالم الفيتنامية بلقب أول 
في مسابقة كروية كبرى، بتسجيله هدف الفوز 
من أول لمســـة له، وذلك عندما تابع ركلة ركنية 
نفذهـــا دوســـتونبك خامداموف فـــي الدقيقة 

األخيرة من الشوط اإلضافي الثاني.
وكانـــت أوزبكســـتان تقدمت فـــي الدقيقة 
رســـتامجون  طريـــق  عـــن  بهـــدف  الثامنـــة 
أشورماتوف، وعادلت فيتنام عن طريق نغوين 

كوانغ هاي في الدقيقة 41.
وكانت فيتنـــام أقصت منتخبيـــن عربيين 
لبلوغ المباراة النهائية بشكل مفاجئ، فتغلبت 
علـــى قطـــر 3-4 بـــركالت الترجيـــح في نصف 
النهائي (2-2 في الوقتين األصلي واإلضافي)، 
وعلـــى العراق 3-5 بـــركالت الترجيح (3-3 في 
الوقتيـــن األصلـــي واإلضافي) فـــي الدور ربع 
النهائي، وشهد هذا الدور أيضا فوز قطر على 

المنتخب الفلسطيني 3-2.

وحلت قطر فـــي المركز الثالث بفوزها على 
كوريا الجنوبية 1-2، كما اختير القطري المعز 
علي أفضل هداف في البطولة برصيد 6 أهداف.

العاصمـــة  شـــوارع  الســـبت  وغصـــت 
الفيتناميـــة هانوي بالمشـــجعين الذين رفعوا 
علمهم الوطني، آملين فـــي تحقيق لقب للبالد 
الغائبـــة بشـــكل كبير عـــن ســـاحة البطوالت 
الكرويـــة الكبـــرى، وتـــوّزع المشـــجعون فـــي 
ســـاحات عامـــة ليتابعوا عبر شاشـــات كبيرة 
المباراة النهائية التي أقيمت وســـط تســـاقط 
للثلـــوج جعل رؤيـــة الكرة وتفاصيـــل الملعب 

شديدة الصعوبة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الخســـارة، فقـــد رّدد 
المشـــجعون الفيتناميون بعد المباراة عبارة 
”فيتنـــام البطلـــة“، وقال المشـــجع نغوين نات 
هوانغ ”نحن فخورون فعال بالعبينا.. هم حقا 

األبطال بالنسبة إلينا“.
وتعّول فيتنام على منتخب شـــاب لتحقيق 
نهضة كرويـــة، وهي التي تمكنـــت من التأهل 
إلى كأس آسيا 2019 التي تستضيفها اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وذلـــك للمـــرة األولى في 
تاريخها، علما وأنها شـــاركت في كأس آســـيا 

2007 بصفتها إحدى الدول المضيفة.

واثق من الفوز

لقب تحت الثلج

ــــــه فيدرر واللقب  يقف الكرواتي مارين ســــــيليتش عائقا وحيدا بني السويســــــري روجي
العشــــــرين في البطوالت الكبرى لكرة املضرب، عندمــــــا يلتقيان األحد في نهائي بطولة 

أستراليا املفتوحة، أولى بطوالت الغراند سالم لهذا املوسم.

في ظل لعنة اإلصابات التي ال 

تزال تترك آثارها على املاتادور 

والصربي ديوكوفيتش والبريطاني 

موراي، يبدو فيدرر وحيدا في 

ميدان الكبار
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مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} زيوريخ (سويســرا) - يجهل الكثيرون من 
يكون مـــارك ديفيس، على الرغم من أنه يؤثر 
على شكل مليارات الرسائل في شتى وسائل 
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وواتسآب 

وغيرهما.
ومـــع ذلك يمكـــن أن يطلق علـــى مهندس 
البرمجيات هذا، لقب سيد الوجوه والرسوم 
التعبيريـــة التـــي تعرف باســـم ”ســـمايلي“ 
و”إيموجـــي“، إذ أن ديفيـــس وفريقـــه فـــي 
منظمـــة يونيكود (مقرها بواليـــة كاليفورنيا 
األميركية)، همـــا من يقرر أشـــكال تعبيرات 
الوجـــه الجديـــدة، وكذلك الرســـوم والرموز 
التي سوف تظهر داخل الرسائل في مختلف 

أنحاء العالم خالل العام المقبل.
األميركـــي  البرمجيـــات  خبيـــر  وأزاح 
فـــي مكتبـــه بمدينة زيوريخ (وســـط شـــمال 
سويســـرا) النقاب مؤخرا، عن قائمة الرموز 
الجديـــدة الجاري إعدادها لتصبح في مارس 
المقبل جزءا من تشـــكيلة الوجوه والرســـوم 

التعبيرية القياسية في العالم.
ومن بين الرســـوم المرشـــحة لالنضمام 
إلـــى القائمة صـــور لكنغـــر وبعوضة ووجه 

ضاحك يتصبب عرقا ولفة ورق تواليت.
وهناك أيضا بعض اإلضافات ذات الطابع 
الثقافي مثل النازار وهي أيقونة تركية زرقاء 
اللون على شـــكل عين ويعتقد أنها تحمي من 
الحسد، وكذلك الظرف األحمر الذي يستخدم 
لإلشـــارة إلى الهدايا النقديـــة في العديد من 

الدول اآلسيوية.
وشـــارك ديفيـــس فـــي تأســـيس منظمة 
يونيكود التي يتولى رئاســـتها، وهي منظمة 
غير ربحية ترسي القواعد التي نتواصل بها 
في العالم الرقمي. وتعتبر الوجوه التعبيرية 

جزءا صغيرا من نشاط يونيكود.
وتقـــوم المنظمـــة بتخصيـــص الرمـــوز 
الرقميـــة للحـــروف والعالمات فـــي كل لغة، 
بحيث تظهر بشـــكل صحيح على الشاشـــات 

الرقمية في مختلف أنحاء العالم.
وتعّد رئاســـة منظمة يونيكود بالنســـبة 
لديفيس منصبا تطوعيا، في حين أن مصدر 
دخله الحقيقي يأتي من عمله في فرع شـــركة 
غوغل األميركيـــة العمالقة لخدمات اإلنترنت 

في سويسرا.
وظهرت الرســـوم التعبيرية للمرة األولى 
في اليابان عام 1999، وســـرعان ما أصبحت 
جـــزءا مهما من وســـائل التواصل في العالم 

الرقمي.
وتتكون كلمة إيموجي في اللغة اليابانية 
من جزأيـــن؛ األول هو إي ويعنـــي الصورة، 

والثاني هو موجي ويقصد به الشخصية.
وعندما أرادت شـــركة غوغل إدخال خدمة 
بريدهـــا اإللكترونـــي إلـــى اليابـــان في عام 
2006، ســـرعان ما اتضح لها أن ذلك لن يكون 

ممكنا من دون إضافة الرسوم التعبيرية إلى 
الخدمة.

وبـــدأت يونيكـــود بإدخال هـــذه الرموز 
ضمن معاييرها القياســـية اعتبـــارا من عام 

.2010
وقـــال ديفيس ”لقد كنا نظـــن في البداية 

أنها ستكون موضة عابرة“.
ومنصـــات  الذكيـــة  الهواتـــف  أن  غيـــر 
التواصل االجتماعي ســـاعدت على الترويج 
لفكرة اختصار الرســـالة عن طريق استخدام 
صـــور صغيرة بـــدال مـــن توصيـــل المعنى 
بكلمات كثيرة، فالشخص الذي يريد أن يبعث 
بتهنئة بمناســـبة عيد الميالد يمكنه ببساطة 
أن يختـــار صورة زجاجـــة خمر أو كعكة عيد 
ميالد، بينما يســـتطيع الشخص الذي تلقى 
الرسالة أن يرد بصورة كفي يدين منطويتين 

في تعبير عن الشكر.
وهناك قواعـــد واضحة الختيار أشـــكال 

الرسوم التعبيرية التي يتم طرحها كل عام.
وأوضح ديفيس ”هـــل هناك احتمال بأن 
يتم استخدام الرســـوم المقترحة على نطاق 

واسع؟“.
ويتعين أن تستند أي إضافات على قائمة 
يونيكود للرسوم التعبيرية على كلمات تظهر 
كثيرا في محـــركات البحث على اإلنترنت أو 
علـــى منصات عـــرض مقاطع الفيديـــو، كما 
يتعيـــن أال تكـــون األشـــكال الجديـــدة قريبة 

الشبه بالرسوم المستخدمة بالفعل.
واقتـــرح ماريوس ســـبيكس وهو مطور 
برمجيات ألماني من مدينة كولونيا شـــكلين 
تعبيريين جديدين، وهما حقيبة سفر وقطعة 

من البيتزا.
وقال سبيكس (24 عاما) إن ”قطعة البيتزا 
لها عدة معان بالنســـبة لي… فهي من ناحية 
ترمـــز للوحدة، حيث أنها جـــزء من كل، ومن 
ناحيـــة أخرى فهي تعبر عن الشـــيء المركب 
أو المخادع“. وأضاف ”في الرســـالة النصية 
يكون من الصعب أن تستشف مشاعر الطرف 
اآلخر، ولهذا فإن الرســـوم التعبيرية تسمح 

لنا بالتعبير عن مشاعرنا بالكتابة“.
ويعرف سبيكس هذه الفكرة التي يتحدث 
عنهـــا جيـــدا حيـــث أنـــه مصـــاب بمتالزمة 
”أسبرجر“، وهي نوع من االضطراب النفسي 

على شكل درجة مخففة من مرض التوحد.
وتابـــع ”كثيـــرا مـــا يكـــون مـــن الصعب 
يفهـــم  أن  اســـبرجر  بمتالزمـــة  للمصـــاب 
الســـخرية، وبالتالـــي فإن وجود رســـم وجه 
بعيـــن تغمز هو أمر له قيمة كبيرة بالنســـبة 
لي“، مضيفا ”أحيانا يقول الشـــكل التعبيري 
أكثـــر مما تقوله ألف كلمة… مثل فنجان قهوة 

على سبيل المثال“.
ويعتبر ديفيس مســـتخدما نهما للرسوم 
صاحـــب  ”الوجـــه  إن  ويقـــول  التعبيريـــة. 

الحواجـــب المرتفعة هو رائع بصفة خاصة“ 
في إشارة إلى صورة وجه يعبر عن الشك.

وهنـــاك اآلن أكثر من 2300 رســـم تعبيري 
يتـــم اســـتخدامها بما في ذلك صـــورة لكتلة 
فضالت بنيـــة اللون ومبتســـمة للتعبير عن 

الحظ في الثقافة اليابانية.
emojitracker. ويعرض الموقع اإللكتروني

com الرســـوم التعبيرية األكثر استخداما في 
أي وقت من األوقات.

وبحســـب تصنيـــف الموقع، فقـــد يبدو 
العالـــم كمـــا لـــو كان مكانـــا ســـعيدا، حيث 
يأتـــي الوجه الـــذي يبكي من شـــدة الضحك 

علـــى رأس قائمـــة الرموز األكثر اســـتخداما 
تليـــه صـــورة قلب أحمر ثم صـــورة وجه في 

حالة حب.
والجديـــر بالذكـــر أن أكثـــر مـــن نصـــف 
مليارات الرســـائل التي يتم إرسالها كل يوم 
تحتوي على رســـوم تعبيرية، غير أن ديفيس 
ال يشـــعر بالقلق من احتمـــال أن يأتي اليوم 
الـــذي نتوقف فيـــه عن التواصـــل بالكلمات، 
حيث أكد ”ليس عليك ســـوى أن تأخذ الجملة 
األولـــى من أي رواية ثم تحاول التعبير عنها 
بالرسوم، وعندئذ سوف يتبين لك على الفور 

أوجه القصور“.

اإليموجي موضة تكشف المشاعر أفضل من الكلمات
قــــــدم مهندس البرمجيات األميركــــــي مارك ديفيس للعالم فرصــــــة التواصل دون كلمات 
ــــــة، إذ أن أكثر من نصف مليارات الرســــــائل التي يتم  واالكتفــــــاء فقــــــط بالوجوه التعبيري

إرسالها كل يوم حتتوي على رسوم تعبيرية بدال من العبارات.

} باريــس - ارتـــدت عارضـــات حلـــال ملونة 
وســـراويل وأثوابا تكســـو أرجلهن في عرض 
أزياء هذا األسبوع، قال عنه منظمون إنه األول 
مـــن نوعه فـــي المدينة الفرنســـية، يخصص 
المفضلة لدى النساء  للموضة ”المحتشـــمة“ 

المسلمات.
وعرضـــت تلـــك األزيـــاء في إطـــار عرض 
للموضة ذات الطابع الشرقي أقيم على هامش 
أســـبوع الموضة لألزياء الراقية في العاصمة 
الفرنســـية باريس، ويتيح العـــرض الجانبي 
مســـاحة إللقاء الضوء على أزياء من الشـــرق 

األوسط وآسيا.
الموضـــة  إن  للحـــدث  منظمـــون  وقـــال 
المحتشـــمة واجهت مقاومة في فرنسا بسبب 
ارتباطهـــا بالدين لكّن هناك طلبا متزايدا على 

تلك المالبس في البالد وخارجها.
وأفـــادت هند جودار مديـــرة عرض األزياء 
الشـــرقية ”نحن فرنســـيون وفي فرنسا نريد 
االســـتجابة لهـــذا الطلب الفرنســـي ألن هناك 

سوقا فرنسية لذلك وأخرى للتصدير“. 
للموضـــة  فرنســـا  ”مقاومـــة  وأضافـــت 
المحتشمة ال عالقة لها بالموضة ذاتها بل لها 

عالقة بالدين“.
وذكر تقرير عن وضع االقتصاد اإلســـالمي 
العالمـــي أن إنفاق المســـلمين على المالبس 
ومســـتلزماتها ســـيصل إلى 368 مليار دوالر 

بحلول عام 2021. 
ولدى فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا 
إذ تقدر بخمسة ماليين نسمة لكن لديها أيضا 
أكثر القوانيـــن صرامة في ما يتعلق بالتعبير 

عن العقائد علنا. 
وتجـــدر اإلشـــارة، إلـــى أن  دار أزياء لوي 
فيتـــون، كانـــت الســـباقة لتقديـــم عروضهـــا 
خالل اليوم األول من أســـبوع عروض األزياء 

المخصص ألرقى بيوت األزياء.

األزياء {المحتشمة} 
على المنصة الباريسية 

رغم الرفض الفرنسي

انعكاس صادق لألحاسيس
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} بدأت قبل نحو أسبوعني في قراءة ُمضنية 
لكتـــاب يعـــرض جلـــذور التطـــرف التكفيري 
على مّر التاريـــخ. وكان من املرات النادرة في 
القـــراءة أن أضطـــر إلى التوقـــف عند بعض 
النقاط، لالستزادة من موضوعها عبر مراجع 
أخرى. فإشـــكالية الفرق واملناهج والطوائف 
واالجتهادات، ُرســـمت في تاريخنا اإلسالمي 
بالدم. فقـــد ُقطعت رؤوس عابدين ومجتهدين 
اتهمـــوا بالزندقة، وأغلبهـــم ُرَد لهم اعتبارهم 

بعد موتهم، واتبع أسالف اجلالدين فقههم.
كنت، في شبابي اليافع، قد مررت بتجربة 
عمل إســـالمي قصيـــرة األمـــد، وكان ذلك في 

سجن بئر السبع الصحراوي. 
كان الداعون إلى تلك املبادرة عشرة زمالء 
يعملون في ورشة النجارة في السجن، توخيا 
للحركـــة واالتصال. كان العمـــل مجرد عملية 
تطبيـــق لصناديق البرتقال بجمـــع أجزائها. 
ولـــم أكن وقتها أعرف كيف أدق مســـمارا من 
أي نوع، لكن اإلخوة ســـجلوا اســـمي كعامل 
لكي أمتكن من االلتقاء بهـــم، على أن يقوموا 
جميعا بتغطيتي وتطبيـــق الثالثني صندوقا 
املقررة علّي كما علـــى كل عامل. اجتمعنا في 
مجلس شـــورى مصّغـــر، وانتخبونـــي أميرا 
دومنا فقـــه. فلم أكن يومها قـــد أكملت اجلزء 
األول من تفســـير ســـّيد قطب للقـــرآن الكرمي. 
ومـــا أن بدأ حراكنا، حتى بـــدأت التعارضات 
ألتفه األســـباب، ثم احتدم النقاش وصوال إلى 
الطعن فـــي نقاء الســـريرة واالتهام مبخالفة 

شرع الله. 
كان من أطرف األسباب أنني انتقدت أحد 
أصحابي النكبابه على كتاب من نحو ستمئة 
صفحـــة، بعنـــوان ”دفاع عـــن أبـــي هريرة“. 
نصحت الشـــاب بأن يقـــرأ كتابا عـــن تاريخ 
فلســـطني، جنحنا في تســـريبه إلى الســـجن 
بإلباســـه غالفـــا آخر. قلت لصاحبـــي، إن أبا 
هريـــرة ال يتعـــرض ألي هجـــوم هنـــا ورمبا 
اهتمامـــك بالكتاب يفتح عليـــه بابا للهجوم، 
فيغـــري آخرين بالبحث عـــن مثالب له، فدعك 
منـــه. لكـــن الطامـــة الكبـــرى، وقعـــت عندما 
ضبطنـــي أحد املنضوين حديثا في املجموعة 
أســـتمع إلى قصيدة جديدة تغنيها أم كلثوم، 
للشـــاعر الســـوداني الهادي آدم، وكنت أدون 
أبياتهـــا علـــى ورقـــة. كان عنـــوان األغنية ــ 
القصيـــدة، مغريا للســـجني املتعطـــش للقاء 
أحبابه. لكن أخانا اقتنص اللقطة، وطاف بها 
على اجلمع املؤمن، ليقال بعدئذ إن ”األمير“ ال 

يتخلق بأخالق السلف الصالح. 
وأدركـــت يومها، بعد الكثير مـــن التأمل، 
أن هكذا مشروعات تولد قابلة لالنشطار ولن 
حتـــرز وئاما فيما بينها، فهي تتفلى نفســـها 
بحثـــا عن قمل اخلـــالف. وبعد أيـــام، وجدُت 
نفســـي مضطرا لزجر مقتنص اللقطة، مؤكدا 
على أن أم كلثوم نفســـها أتقى منه، وأقسمت 
على ذلك بالعشرة البررة الذين بايعوني عند 

املنجرة.

صباح العرب

أغدا ألقاك؟

عدلي صادق

ح  ب

} تونس - قام عناصر من الشـــرطة التونسية 
بلبـــاس مدني بتفريـــق ناشـــطين مثليين في 
وســـط تونس، بعد أن منعـــت وزارة الداخلية 

التظاهرة ”حفاظا على سالمتهم“.
ووجهـــت دعوة إلـــى التظاهر أمـــام وزارة 
(وهي كلمة  الســـياحة تحت شعار ”ســـيبني“ 
باللهجة التونســـية تعني اتركنـــي) للمطالبة 
وإنهـــاء ”تجريم  بإلغاء القوانيـــن ”الرجعية“ 
الحريـــات الجنســـية والتمييـــز ضـــد المرأة“ 

خصوصا.
لكـــن الناشـــطين أشـــاروا مســـاء الجمعة 
الماضي إلى أن وزارة الداخلية أبلغتهم بقرار 

منع مظاهرتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة 
الشيباني ”معلومات استخباراتية (أفادت) أنه 
ســـيتم استهدافهم“، مؤكدا أنه تم منع التجمع 
”حفاظا على ســـالمتهم ومحافظـــة على األمن 

العام“، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ودعمت جمعية ”شمس“ المناضلة من أجل 
إلغـــاء تجريم المثلية في تونـــس، الدعوة إلى 
التظاهر التي أطلقتها حركة المفكرين األحرار.
وقـــد فرق عناصر من الشـــرطة التونســـية 
بلباس مدني نحو عشـــرة متظاهرين، إحداهن 
كانـــت تحمل الفتة تطالب بدولـــة علمانية، من 

دون حصول أي مواجهات.
لكن شـــجارا حصل عندما عّبر متظاهرون 
عن رفضهم لمنع المظاهرة وحاول متظاهران 
من بينهما الناشـــطة النســـوية السابقة أمينة 
الذي يرمز  الســـبوعي، رفع علم ”قوس قـــزح“ 

إلى مجتمع المثليين جنسيا.
وقام عناصر من الشـــرطة بتفريقهم بالقوة 
واضعين الســـبوعي وناشـــط آخر في سيارة 

تابعة لهم.
وأعلـــن بوحديد بلهادي، مديـــر عام إذاعة 
”شـــمس راد“ اإللكترونيـــة المخصصـــة فـــي 

شؤون المثليين، أنه أصيب في ذراعه.

} كاليفورنيــا (الواليــات المتحــدة) - أفـــادت 
تقاريـــر إعالمية بأن الغوريال فيال، إحدى أكبر 
الغوريالت ســـنا في العالـــم، نفقت عن عمر 60 
عامـــا الخميـــس الماضي في حديقـــة حيوان 
ســـفاري بـــارك بمدينة ســـان دييغـــو (بوالية 

كاليفورنيا في الواليات المتحدة).
وتشـــير تقديرات على الموقـــع اإللكتروني 
لحديقـــة الحيـــوان إلـــى أن فيال التـــي تنتمي 
إلى ساللة غوريال الســـهول الغربية ولدت في 
الكونغو عام 1957 قبل أن تتولى حديقة حيوان 

سان دييغو رعايتها وتربيتها. 
ونقلـــت صحيفة (ذا ســـان دييغو يونيون 
تريبيون) ووســـائل إعـــالم أخرى في ســـاعة 

متأخـــرة مـــن الجمعـــة الماضـــي عـــن راندي 
ريتشـــيز القيم على الثدييات في سفاري بارك 
قوله في بيان صحافي ”ســـيفتقدها العاملون 

في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون“. 
ولم يذكر مســـؤولو حديقة الحيوان سبب 
نفـــوق الغوريـــال فيال. وأشـــار موقـــع حديقة 
الحيـــوان إلـــى أن فيال كانت أمـــا انحدرت من 
نســـلها خمســـة أجيال من الغوريـــالت، التي 
تعد األكبر حجما بين حيوانات فصيلة القردة 

العليا.
وتقول حديقة حيوان سميثونيان الوطنية 
إن متوسط عمر الغوريال من هذا النوع يتراوح 

بين 30 و40 عاما في البرية.

الشرطة التونسية تمنع مثليين من 
التظاهر حفاظا على سالمتهم

أكبر غوريالت في العالم تموت 
عن عمر 60 عاما


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


