
} بيروت - كشـــف مرجع سياسي لبناني عن 
أن أوســـاط المعارضة الشيعية التي تخوض 
معركة االنتخابات ضد لوائح حزب الله تعتقد 
أن هنـــاك قرارا دوليا يمنع أي دعم إقليمي لها 
وأن هناك التزامـــا تاما بهذا التوجه بحيث ال 
تحدث االنتخابـــات أي تغيـــرات كبرى داخل 
المشـــهد االنتخابي، ال ســـيما في مـــا يتعلق 

بموقع حزب الله داخل البرلمان.
وقال المرجع إن المعارضة الشيعية كانت 
تعتبر قبل أشهر، ووفق حسابات دقيقة تتعلق 
بتغير المزاج العام داخل البيئة الشـــيعية، أن 
توّفر اإلمكانات الماليـــة لخوض هذا التحدي 
ضد حزب الله كان ســـوف يؤدي إلى مزاحمة 
الحـــزب في دائرة بعلبك الهرمل وإلى اختراق 

ولو محدود في بعض دوائر الجنوب.
وتؤكد أوساط سياسية أخرى هذا االعتقاد 
معتبـــرة أن االنتخابـــات تخـــاض ضمن لعبة 
متفق عليها ومحســـوبة بين تيار المســـتقبل 

والتيـــار الوطنـــي الحر وحزب الله، مشـــيرة 
إلى أن الهجمات المتبادلة بين ”المســـتقبل“ 
من لوازم الحملـــة االنتخابية وأن  و“الحزب“ 
التنافـــس بين تحالـــف المســـتقبل والقوات 
اللبنانيـــة فـــي بعلبـــك الهرمل ينـــدرج ضمن 

المسموح به في هذه المعركة.
وتقول هـــذه األوســـاط إنه مقابـــل معركة 
بعلبـــك الهرمل بين المســـتقبل وحـــزب الله، 
يخوض تيار رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
االنتخابات في دائرة الجنوب الثالثة متحالفا 
مع التيار الوطنـــي الحر والحزب الديمقراطي 
اللبنانـــي بزعامة طالل أرســـالن (خصم وليد 
جنبالط) وشـــخصيات شـــيعية محسوبة على 
حزب الله بما يؤكد تماهي ”أحزاب الســـلطة“ 

وعدم تنافرها داخل هذه االنتخابات.
ويعتقد بعض الخبراء في شؤون السياسة 
اللبنانية أن هـــذا التوجه الداخلي للتســـوية 
يأتـــي ضمن اتفاق يحضر البلـــد إلعادة إنتاج 

الســـلطة وفق معايير وشروط تؤمن استقرارا 
داخليا بـــات مطلوبا مـــن المجتمـــع الدولي، 
وأن إشـــارات دوليـــة عديـــدة واضحة وصلت 
إلـــى الطبقـــة السياســـية اللبنانيـــة تحثهـــا 
علـــى العمل على رســـم خارطة طريـــق ما قبل 
وما بعـــد االنتخابات للحفاظ على االســـتقرار 

الداخلي.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية ”إن الجهد 
الدولـــي الذي تقوده فرنســـا لعقـــد مؤتمرات 
باريـــس وبروكســـل ورومـــا لدعم لبنـــان، كما 
التصريحات الداعمة لحكومة الحريري يهدفان 
إلى حماية (الصفقة الرئاسية) التي قادت إلى 

انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية“.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر ”أن المجتمـــع 
الدولـــي قلـــق مـــن أي انفجار داخلـــي لبناني 
ســـيدفع بمئات اآلالف من الالجئين السوريين 
في لبنان والمقدر عددهـــم بحوالي 1.5 مليون 
إلى العبور باتجاه أوروبا وهو أمر لن تحتمله 

البنى االجتماعية والسياســـية واألمنية للدول 
األوروبية“.

وتقـــر أوســـاط دبلوماســـية عربيـــة فـــي 
العاصمة اللبنانية بأن الدول العربية المعنية 
بالشأن اللبناني قررت عدم التدخل في شؤون 
االنتخابـــات اللبنانيـــة بما يتســـق تماما مع 
التوجـــه الدولي لعدم إحـــداث اختالالت كبرى 

داخل المشهد السياسي الراهن.
وتضيف هذه األوساط أن الجهد السعودي 
لترتيـــب العالقة مع لبنان منـــذ الزيارة األولى 
للمستشار الملكي نزار العلوال مرورا بالزيارة 
التـــي قام بها الحريري إثـــر ذلك إلى الرياض، 

يهدف إلى دعم االستقرار اللبناني.
وتلفت هذه األوســـاط إلى غياب أي مسعى 
ســـعودي أو خليجي لدعم تيار أو مرشـــح أو 
حـــزب مـــن ضمن رؤيـــة عربيـــة دوليـــة لعدم 
المســـاس بالستاتيكو السياســـي الحالي في 

لبنان.

ويلفت بعض المراقبين للشـــؤون العربية 
إلى أن مســـألة مواجهة إيران في المنطقة تتم 
هذه المرة من خالل االنتخابات التشريعية في 
العراق والمزمـــع إجراؤها في 12 مايو وليس 

في لبنان.
ويقولون إن لتحجيـــم النفوذ اإليراني في 
العراق وقعا أهم مـــن ذلك الممكن تحقيقه في 
لبنـــان، ناهيك عـــن أن الجهـــد الدولي المقبل 
منصب علـــى كيفية تحجيـــم التأثير اإليراني 

في سوريا.
ويضيف هؤالء أن لبنان يتأثر وال يؤثر في 
هذا الصدد إال إذا كانت طهران ستســـتخدمه 
للدفاع عـــن مواقعها في بلـــدان أخرى، ولهذا 

االحتمال حسابات دولية أخرى.

} لنــدن - وضـــع الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
الواليات المتحدة فـــي موقف معاكس لغالبية 
منتجـــي النفـــط العالميين، الذيـــن تمكنوا من 
إعادة التوازن للسوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع 

أسعار الخام بشكل يراه ترامب ”مصطنعا“.
وبعد جهـــود دولية قادتهـــا منظمة الدول 
المصـــدرة للنفـــط ”أوبـــك“ على مدار شـــهور 
طويلـــة مـــن خفض مســـتوى المعـــروض في 
الســـوق العالمي، وصلت األسعار إلى معدالت 
”عادلـــة“، توافقت عليها الـــدول المنتجة داخل 

أوبك وخارجها، باستثناء الواليات المتحدة.
وانتقـــد ترامـــب الجمعـــة أوبـــك، وقال إن 
االرتفـــاع ”المصطنع“ في األســـعار ”لن يكون 

مقبوال“.
وتزامنـــت تصريحاته عبر موقع تويتر مع 
اجتماع عقـــده كبار منتجي النفـــط في العالم 
في السعودية لمناقشـــة إبقاء السقف الذي تم 

وضعه على اإلنتاج.
وقـــال ترامب ”يبـــدو أن أوبك تقـــوم بذلك 
مجـــددا (…) في ظل وجود كميات قياســـية من 
النفـــط فـــي كل مكان بمـــا في ذلك في الســـفن 
المحملة بالكامل في البحر، فإن أســـعار النفط 
عالية جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن 

يكون مقبوال“.
وأبـــرم منتجو أوبـــك مـــع دول منتجة من 
خارج المنظمة اتفاقا في 2016 لخفض اإلنتاج 
بـ1.8 مليـــون برميل يوميا بهـــدف التقليل من 

الفائض العالمي في النفط.
ونجح االتفاق، الذي سيســـتمر حتى نهاية 
العام الجـــاري، في رفع أســـعار النفط إلى 70 
دوالرا للبرميـــل مقارنة بثالثين دوالرا للبرميل 

مطلع العام 2016.
لكـــن تصريحـــات الرئيـــس األميركي القت 
رد فعل جماعيا من قبـــل وزراء النفط والطاقة 

المجتمعين في السعودية.
وقال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل بن محمد 
المزروعي إن أسعار النفط ليست مرتفعة على 
نحـــو مصطنع، وإن الدول األعضاء في منظمة 
أوبك والمنتجين من خارجها يقومون بدورهم 

من أجل تصحيح السوق.
وأضـــاف ”لن أعلق على مـــا قاله الرئيس، 
لكـــن بالتأكيد نحن نضطلـــع بدورنا لتصحيح 
الســـوق، والســـوق كما قلنا ليســـت متوازنة 

بعـــد وأعتقد أن هذه المجموعـــة عليها واجب 
ينبغي أن تقوم به ونحن مســـتمرون في القيام 

بواجبنا“.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن سياســـة ”خفض مخزونات النفط يجب أن 
تســـتمر وما زلنا بعيدين عـــن هدفنا“، مضيفا 
”نواصـــل مراقبـــة زيـــادة إنتـــاج الـــدول غير 
المشـــاركة في اتفاق خفض اإلنتاج مثل النفط 

الصخري األميركي“.
وبعد تصريحـــات ترامب، انخفض ســـعر 
خـــام برنت إلـــى 73 دوالرا للبرميل، بعدما كان 
وصل إلـــى 74 دوالرا للبرميل. ولعب التحالف 
الجديد، الذي تعمل الســـعودية وروســـيا على 
تأسيسه، دورا محوريا في إعادة إطالق مرحلة 
جديدة من صناعة النفط التي كانت على وشك 

االنهيار.
والتحالف الســـعودي الروســـي هو النقلة 
النوعيـــة التالية بعد اتفاق عـــام 2016، والذي 
مـــن المتوقع أن يجعل آلية التحكم في العرض 
والطلـــب وحجم المخزونات العالمية بيد قوى 

عابرة لحدود أوبك.
وتضفي هـــذه الديناميكية الجديدة المزيد 
من العدالة على األسعار، التي ستكون متروكة 
للســـوق كي يحـــدد متى يكون فـــي حاجة إلى 
رفع األســـعار، ومتى ســـتكون معدالت الطلب 

منخفضة، ومن ثم تتراجع األسعار.
وأصـــر الفالح على أن أوبك ال تســـعى إلى 
وضع ســـعر محـــدد للنفط. وقـــال ”ليس لدينا 
ســـعر نعتبره هدفا على اإلطالق (…) األســـعار 
يحددها الســـوق“. لكنه حـــذر من خطر تذبذب 

األسعار مشيرا إلى أن ”التقلب هو عدونا“.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك 
”شـــكلنا أساســـا صلبـــا للغاية للتعـــاون بين 
الدول المنضوية في أوبك وتلك التي خارجها 

في المستقبل يتجاوز حتى إعالن التعاون“.
ويحاول ترامـــب، الذي بدا أنـــه ينظر إلى 
الكثيـــر من األزمـــات علـــى الســـاحة الدولية 
مـــن منطـــق ضيق يـــدرس الربح والخســـارة، 
اإلبقـــاء على قدرة الواليات المتحدة على ســـد 
الفارق بين اإلنتـــاج األميركي من الخام، الذي 
يصل إلـــى حوالي 10.5 مليـــون برميل يوميا، 
واالستهالك في الســـوق المحلي الذي يالمس 

20 مليون برميل يوميا.
ويريد ترامب خفض األسعار إلى مستويات 
تبقي ميزانية الصـــادرات األميركية من النفط 
عنـــد نفس المســـتوى، وفـــي نفـــس الوقت ال 
تؤثـــر على صناعة النفـــط الصخري األميركية 

الواعدة.
ويقـــول خبـــراء فـــي صناعـــة النفـــط إن 
”الســـيناريو الذي يريده ترامب هو السيناريو 

الوحيد الذي، إن تحقق بالفعل، من الممكن أن 
يطلق عليه ســـعرا مصطنعا، فـــي وقت تكافح 
فيه الـــدول المصدرة لخلق آليـــة عادلة إلدارة 

السوق“.
وتوصـــل منتجو أوبك مـــع دول منتجة من 
خـــارج المنظمة إلـــى اتفاق فـــي 2016 لخفض 
اإلنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا بهدف التقليل 

من الفائض العالمي في النفط.
ونجح االتفاق الذي سيســـتمر حتى نهاية 
العـــام الجاري في رفع أســـعار النفـــط إلى 70 
دوالرا للبرميـــل مقارنة بثالثين دوالرا للبرميل 

مطلع العام 2016.

وساهمت التوترات الجيوسياسية وتهديد 
ترامب بإعادة فرض العقوبات على إيران على 
خلفية برنامجها النووي والمشـــاكل المتعلقة 
باإلنتـــاج في فنزويـــال ونيجيريـــا وليبيا في 

تعافي أسعار النفط.
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• الدول المصدرة تريد الحفاظ على استقرار صناعة النفط بعد إنقاذها من االنهيار

سهيل المزروعي

األسعار ليست 

مصطنعة، ونقوم بدورنا 

لتصحيح السوق

ألكساندر نوفاك

شكلنا أساسا صلبا 

للغاية للتعاون بين أوبك 

والمصدرين خارجها

• المعارضة الشيعية: هناك لعبة دولية تمنع تحجيم حزب الله  • السعودية تنأى بنفسها والمجتمع الدولي قلق من االنفجار الداخلي

حزب الله مرشح للهيمنة على نتائج االنتخابات اللبنانية حتى لو تراجعت نتائجه

أوبك لترامب: سعر النفط عادل وليس مصطنعا

} تونــس –  يلوح قياديـــون في االتحاد العام 
التونســـي للشـــغل بالمزيد مـــن التصعيد إذا 
اســـتمرت الحكومة في تجاهـــل مطالب نقابة 
التعليـــم الثانـــوي، فيما تقـــول وزارة التربية 
إنها لن تجلس للتفاوض قبل إفراج المدرسين 
عن أعداد االختبارات التي يرفضون تسليمها 
قبـــل تلبية سلســـلة من المطالـــب بعضها ذو 
صبغة مادية وبعضها اآلخر يتعلق بمعارضة 

قانون التقاعد.
لكن أوســـاطا سياســـية مّطلعة تتوقع أن 
يتـــم تطويـــق الخـــالف بيـــن الجانبين خالل 
عطلة نهاية األســـبوع وسط دعوات إلى تدخل 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 

للمساعدة في التوصل إلى حل وسط.
وكشـــف حفيـــظ حفيـــظ، األميـــن العـــام 
المســـاعد باتحاد الشـــغل المكلـــف بالوظيفة 
العموميـــة، فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن هناك 
محادثـــات تجري مع مؤسســـة الرئاســـة لكن 
ليست بشكل رسمي، مشيرا إلى وجود وساطة 
مع مجلس نواب الشـــعب (البرلمان)، لكنها لم 
تحقق نتائج إيجابية ومازلنا ننتظر الحكومة 

للعودة إلى التفاوض وإنهاء أزمة التعليم.
وأضاف حفيظ أن الوســـاطات لم تؤد إلى 
حـــد اآلن إلـــى نتيجـــة وأن الحكومـــة مازالت 
متمسكة بعدم فتح باب التفاوض إال بعد إلغاء 
األســـتاذة قرار حجب األعداد، وهو ما يعتبره 

االتحاد خرقا لحرية التفاوض.
متابعـــون ألزمـــة التصعيد بين  ويعتقـــد 
االتحـــاد والحكومة أن الطرفيـــن يبحثان عن 
مخرج جدي إلنهاء الخالف، وأن ال أحد منهما 
مســـتعدا لتحمل نتائج اإلضراب المفتوح في 
التعليـــم، ما يهدد بإنهـــاء الســـنة التعليمية 
قبـــل وقتها، وهو ما ســـيقود إلى احتجاجات 

وغضب من أولياء التالميذ.
وال يخفـــي االتحـــاد رغبتـــه فـــي تطويق 
الوضـــع وبســـرعة إذا تفهمـــت وزارة التربية 
مطالب المربين. وقال األمين العام المســـاعد 
لالتحاد ســـمير الشـــفي في برنامج تلفزيوني 
الليلة قبل الماضية إن األساتذة سوف يعملون 
أيـــام الســـبت واألحد واألعياد وحتـــى بالليل 
مجانا كتعويض على خسارة إيقاف الدروس.

وترفـــض الحكومـــة الجلوس إلـــى طاولة 
المفاوضات، قبل أن تتراجع النقابة عن حجب 
أعداد االختبارات. ووصف وزير التربية حاتم 
بن سالم مطالب نقابة التعليم ”بالتعجيزية“.

ودخل عشـــرات اآلالف من مدرسي التعليم 
الثانـــوي واإلعدادي في تونس في إضراب عن 

العمل، منذ يوم الثالثاء الماضي.
االتحـــاد  وتـــدور خالفـــات أخـــرى بيـــن 
تشـــمل  بإصالحـــات  ترتبـــط  والحكومـــة، 
المؤسسات العمومية والصناديق االجتماعية.
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قـــال وزيـــر اخلارجية الروســـي  } دمشــق – 
الضربـــات  إن  اجلمعـــة،  الفـــروف  ســـيرجي 
اجلوية الغربية في ســـوريا حتل روسيا من أي 
التـــزام أخالقي مينعها من تســـليم أنظمة إس 
٣٠٠ الصاروخيـــة املضادة للطائـــرات حلليفها 

الرئيس بشار األسد.
وكانت مواقع يشـــتبه بتصنيعهـــا للمواد 
الكيمياويـــة تعرضت الســـبت املاضي لهجوم 
ثالثي قادته كل من الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنســـا، ردا على هجوم مفترض بالكيمياوي 

على منطقة دوما في ريف دمشق.
وعقـــب الهجوم وصف الســـفير الروســـي 
لدى الواليات املتحدة، أن ما قامت به واشنطن 
وحليفتاها هـــو إهانة للرئيس فالدميير بوتني 
تســـتوجب الرد، بيد أن الفروف في حواره مع 
وكالة ”نوفســـتي“ أوضح أن اجليش األميركي 
لـــم يتجاوز ”اخلطوط احلمـــراء“ في الضربات 
التي شـــنها في سوريا، الفتا إلى أن املسؤولني 
العسكريني الروس سبق وأن حددوا لنظرائهم 
األميركيني املناطق التي يعتبرونها خطا أحمر 

ال يجوز املساس به.

ومع ذلك قال الفروف ”اآلن ليســـت لدينا أي 
التزامات أخالقية متنع تسليم دمشق منظومة 
إس ٣٠٠. كانـــت لدينـــا التزامات في الســـابق 
وتعهدنـــا بـــأال نفعل ذلك منذ عشـــر ســـنوات 
علـــى مـــا أعتقد بناء علـــى طلب من شـــركائنا 
املعروفني“، في إشـــارة إلـــى دول مثل الواليات 

املتحدة وإسرائيل.
وإثر الضربة على مواقع في ســـوريا أعلن 
مســـؤول كبير في اجليش الروسي أن موسكو 

تبحث تزويد سوريا بأنظمة إس ٣٠٠.
وســـبق وأن اتفقت دمشق مع موسكو على 
شـــراء املنظومة منذ ١٠ ســـنوات، إال أن روسيا 
أجلت التســـليم، نظرا لضغـــوط قادتها كل من 

واشنطن وتل أبيب للحيلولة دون ذلك.
قـــادرة علـــى ضرب  ومنظومـــة ”إس ٣٠٠“ 
األهداف على ارتفاعـــات مختلفة. وقد صممت 

في الفترة ما بني ١٩٦٧ و٢٠٠٥. 
ويســـتبعد مراقبـــون أن تقدم روســـيا في 
القريـــب علـــى تســـليم اجليش الســـوري هذه 
املنظومـــة املتطـــورة جـــدا، وأن مـــا يصرح به 
املســـؤولون الروس ليس سوى لتحذير القوى 

الغربية من تكرار الضربات اجلوية. ويستدرك 
هـــؤالء بالقول إن موســـكو قد تقـــدم في حالة 
وحيدة على تســـليم هذه املنظومـــة، وهو عند 
شـــعورها بوجود توجه فعلي غربي للتصعيد 

في سوريا.
وعقب الهجوم على مواقع ســـورية صرحت 
كل مـــن فرنســـا وبريطانيا بأن الهـــدف لم يكن 
تغيير موازين القوى على األرض أو استهداف 
النظـــام، وإمنـــا فقط شـــل قدرته علـــى القيام 

بهجمات كيمياوية جديدة بحق املدنيني.
وفـــي معـــرض تصريحاتـــه أبـــدى وزيـــر 
اخلارجية الروسي انفتاح بالده على التسوية 
في سوريا، رغم ما أحدثته الضربة الغربية من 

ضرر على العملية السياسية.
وأعلن الفـــروف أن الرئيس فالدميير بوتني 
”مســـتعد للقاء“ نظيره األميركي دونالد ترامب، 
حاليا ملثل  لكنه أوضح أنه ”ال يتـــم التحضير“ 

هذا اللقاء.
وكان ترامب اقتـــرح على بوتني في اتصال 
هاتفي في مـــارس عقد لقاء في البيت األبيض. 
ومن شـــأن هذا اللقاء رمبا أن يحدث خرقا على 
مســـتوى األزمة السورية، ألن اســـتمرارها قد 
يقود في النهاية إلى صدام مباشر بني القوتني 
في ظل انحصار اجلبهات املشـــتعلة، وهو ما ال 

يريده الطرفان.

سياســـية  أوســـاط  اعتبـــرت   – اخلرطــوم   {
ســـودانية أن إقالة وزير اخلارجية الســـوداني 
إبراهيم غندور كانت متوقعة منذ أشهر، في ظل 
الصراعات الدائرة داخل مؤسسة احلكم، وعدم 
رضا الرئيس عمر البشـــير على طريقة تعاطي 
الوزير مع عدد من امللفـــات في املنطقة وبينها 

امللف املصري.
وترى هذه األوســـاط أن إقالة غندور تعكس 
عمـــق األزمة التـــي يعانيها النظـــام وتخبطه، 
في مواجهـــة الضائقة االقتصادية التي فشـــل 
حتـــى اآلن في اجتراح حلول لها في ظل ضعف 
املوارد وغيـــاب البدائل، فضال عن سياســـاته 
اخلارجية التي اتسمت باملزاجية و“الشعبوية“ 
في الكثير من األحيان، األمر الذي انعكس سلبا 

على عالقاته خاصة مع دول اجلوار.
وكان الرئيس الســـوداني قـــد أقال إبراهيم 
غنـــدور اخلميس، بعـــد أقل من ٢٤ ســـاعة من 
شـــكوى األخير في جلســـة مغلقة فـــي البرملان 
من تعـــرض وزارته لعمليـــة تهميش ممنهجة، 
ترجمـــت في عـــدم متكـــني الدبلوماســـيني من 
مرتباتهم منذ أشهر وعدم تسديد إيجار املقرات 

الدبلوماسية.
وقـــال غندور أمـــام البرملـــان األربعاء ”منذ 
أشـــهر لم يتقـــاض الدبلوماســـيون مرتباتهم 
وهنـــاك تأخيـــر فـــي ســـداد إيجـــارات مقرات 

البعثات الدبلوماسية“ دون أن يحددها.
وأكـــد غندور، الـــذي ســـبق وأن كان أمينا 
عاما ثم رئيســـا الحتاد نقابات عمال السودان 
لنحو عقدين، أنه اتصل مبحافظ البنك املركزي 
السوداني لســـداد مرتبات الدبلوماسيني لكنه 
فشـــل في احلصول على األموال الالزمة لذلك. 
وأضاف ”وخلطـــورة الوضع اآلن، حتدثت عنه 

بشكل علني“.
وأشار إلى أّن هناك شعورا في أوساط بعض 
املسؤولني بأن دفع مرتبات الدبلوماسيني ليس 
أولوية. وقال ”بعض الســـفراء والدبلوماسيني 
طلبوا العودة إلى اخلرطوم بسبب الصعوبات 

التي يواجهونها هم وأسرهم“.
وأكد للصحافيني في وقت الحق أّن ميزانية 
وزارته الســـنوية تبلغ حوالي تســـعة وستني 
الدبلوماســـيني  مليـــون دوالر، بينما مرتبات 
وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماســـية التي 

لم تسدد تبلغ حوالي ثالثني مليون دوالر.
وشـــكلت تصريحات غندور فضيحة كبيرة 
بالنســـبة للنظام جلهة إظهاره مبظهر العاجز 

عن تغطية نفقات بعثاته الدبلوماسية.
ومير الســـودان بنقص كبير في الســـيولة 
من العملة األجنبية، وأجبر هذا الوضع البنك 

املركزي على خفض قيمة اجلنيه في يناير.
وارتفـــع معدل التضخم حتـــى بلغ حوالي 
٥٦ باملئة الشهر املاضي وفقا لبيانات رسمية، 
وارتفعت أســـعار املـــواد الغذائية. كما تعاني 
البـــالد نقصا في املـــواد البترولية في الوقت 

الراهن. وتسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية، 
وبخاّصة اخلبز الذي تضاعفت أســـعاره، في 
اندالع تظاهرات مناهضة للحكومة، ســـرعان 

ما مت قمعها.
ويـــرى البعـــض أنـــه بالرغـــم مـــن األزمة 
االقتصاديـــة التي مير بها الســـودان، وشـــح 
العملة األجنبية، بيد أنه من املستبعد أن يكون 
ذلك الســـبب األصلي الكامن خلف تأخير دفع 
رواتب الدبلوماسيني، حيث سبق وأن اشتكى 
غنـــدور من وجـــود عملية ممنهجـــة لتهميش 
وزارته من قبل خصومه داخل مؤسسة احلكم، 
حتـــى أنه طـــرح قبل أشـــهر اســـتقالته على 
الطاولـــة، قبـــل أن يتراجع عن ذلـــك بطلب من 

الرئيس عمر البشير.
الرئيـــس  باســـتحداث  هـــؤالء  ويذّكـــر 
السوداني ملنصب يخالف ما هو متعارف عليه 
في العام ٢٠١٦، وهو مساعد رئيس اجلمهورية 
املسؤول عن ملف الصني وأوكلت مهمة إدارته 
للقيـــادي فـــي املؤمتر الوطنـــي احلكم عوض 

اجلاز.

وبعد أشهر شـــكلت الرئاســـة السودانية 
جلنـــة عليـــا إلدارة ملـــف العالقات مـــع دول 
البريكس (الصني، روســـيا، الهنـــد، البرازيل 
وجنـــوب أفريقيـــا) أوكلـــت رئاســـتها للجاز 
أيضا، كما أوكلت إليه األســـبوع املاضي ملف 

العالقات مع تركيا، بحسب تقارير سودانية.
ويرى مراقبـــون أن هذه املناصب واللجان 
أفرغـــت فـــي واقـــع األمـــر وزارة اخلارجيـــة 
مـــن مهامها، ويشـــير هـــؤالء إلـــى أن غندور 
بتصريحاتـــه املثيرة أمام مجلس النواب، كان 
يدرك أنه بذلك يســـطر نهاية حقبته في وزارة 
اخلارجيـــة، الفتني إلـــى أن األمر لم يكن مجرد 
ردة فعل أو مناشـــدة لدفع رواتب دبلوماسييه 
بقـــدر مـــا أراد اســـتباق خطوة تنحيـــه بهذا 
الكشف الذي أحرج كثيرا النظام، وأظهر حجم 

األزمة التي يعانيها.
وفيما لم يعلن إلى حد مســـاء اجلمعة من 
هي الشـــخصية التي ســـتتولى حقيبة وزارة 
اخلارجيـــة، بيد أن األنظار تنصب على عوض 
اجلاز الذي بات أحد أبرز املقربني من البشير.

ويأتي هـــذا التغيير على مســـتوى وزارة 
اخلارجية في وقـــت بدأت فيه اخلرطوم جولة 
جديـــدة من املباحثـــات مع الواليـــات املتحدة 
بشـــأن تطبيع كامـــل للعالقـــات معها، وحذف 

اسمها من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

} بــريوت – تثيـــر عودة املئـــات من الالجئني 
الســـوريني من لبنان إلى املناطق التي يسيطر 
عليها النظام الســـوري، ضجـــة كبيرة، في ظل 
انقســـام لبناني بني معســـكر يؤيدها ومعسكر 
آخر يرى ضرورة التنسيق مع املجتمع الدولي، 
على ضوء مخاوف مـــن إمكانية تعرض هؤالء 

العائدين النتهاكات حلقوق اإلنسان.
وأبـــدت منظمات دوليـــة اجلمعة قلقها مما 
اعتبرته عمليات الطرد اجلماعية التي تسارعت 
وتيرتهـــا فـــي األشـــهر األخيرة، حيث ســـجل 
األســـبوع اجلاري ترحيل أكثـــر من ٥٠٠ الجىء 
كانوا يقيمون في بلدة شبعا جنوبي لبنان، إلى 

بلدتهم بيت جن، في اجلنوب السوري.
وأدانـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــش ووتش 
إجبار املئات من الالجئني الســـوريني في لبنان 
على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من 
املدن والبلـــدات. وأوردت املنظمة في تقرير أن 
”الطرد من قبـــل البلديات يبـــدو متييزيا وغير 

قانونـــي“. وذكـــرت أن ”١٣ بلدية في لبنان على 
األقل أجلت قســـرا ٣٦٦٤ الجئا سوريا على أقل 
تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على 
ما يبدو بســـبب جنســـيتهم أو دينهم“، مشيرة 

إلى أن ٤٢ ألفا آخرين يواجهون اخلطر ذاته.
خـــالل  الســـوريون  الالجئـــون  وعانـــى 
الســـنوات املاضية من تصرفـــات ”عنصرية“، 
وفق ما وصفها ناشـــطون، في بعض البلديات 
اللبنانيـــة، مـــن ناحية منعهم مـــن التجول في 

املساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.
البلديـــات  غالبيـــة  أن  املنظمـــة  وأوردت 
التي اتخـــذت تلك اإلجراءات هـــي ذات غالبية 
مســـيحية، أما معظم الالجئني الذين شـــملتهم 

فهم من املسلمني.
وتقود أحزاب مســـيحية على رأسها التيار 
الوطنـــي احلر بزعامة وزيـــر اخلارجية جبران 
باســـيل احلملـــة املتصاعدة إلعـــادة الالجئني 

السوريني.

وتصاعد هـــذه احلملة في اآلونة األخيرة ال 
يخلو من أبعاد سياســـية خاصة وأنها تتزامن 
مع اقتراب موعد االنتخابات التشـــريعية التي 
لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة، وأيضا 
مـــع اقتراب موعد مؤمتر بروكســـل ٢ املقرر في 
٢٤ من أبريل اجلاري والذي يعنى أساسا بسبل 

دعم لبنان في مواجهة أزمة اللجوء السوري.
ويـــؤوي لبنان راهنا نحـــو مليون ونصف 
مليون الجئ سوري فروا خالل سنوات احلرب 
مـــن مناطقهم ويعانـــون من ظروف إنســـانية 
صعبة للغاية. واستدعى اجلدل الداخلي حول 
هذه املسألة شـــيوع ســـلوكيات فردية أو على 
مســـتوى البلديـــات اعتبرت مســـيئة للوجود 

السوري وتنم عن عنصرية مفرطة.
وفيما يقر املتخصصـــون أن هذه الظواهر 
العنصريـــة تبقـــى ثانوية واســـتثنائية، إال أن 
غياب رؤيـــة جامعة حلل إشـــكالية اللجوء من 
قبل الطبقة السياســـية اللبنانية يتيح ارتكاب 
جتـــاوزات تســـتفيد مـــن مواقف لشـــخصيات 
سياســـية تقترب مـــن حـــدود العنصرية التي 

تستبطن طائفية مقيتة.
وغادر ٥٠٠ الجىء األربعاء بلدة شبعا جنوب 
لبنان إلى بالدهم في خطوة أتت بالتنسيق بني 
السلطات السورية واألمن العام اللبناني، فيما 
أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئـــني عدم مشـــاركتها ”نظـــرا إلى الوضع 

اإلنساني واألمني السائد في سوريا“.
علـــى  اللبنانيـــة  اخلارجيـــة  وزارة  وردت 
مفوضيـــة األمم املتحدة معتبـــرة أنها ”تخوف 
النازحني من أي عودة في هذه املرحلة بســـبب 

ما تذكره من وضع أمني غير مستقر“.
وقالت الوزارة إن ذلـــك يدفعها الى ”إعادة 
تقييم“ عمل املفوضية و“مســـاءلتها“، مشـــيرة 
إلى أن ذلك يعزز اخلشية من وجود نية لتوطني 
الالجئـــني. غيـــر أن وزير الداخليـــة والبلديات 
نهـــاد مشـــنوق قّلل مـــن أهمية املخـــاوف من 
التوطني، وأشـــار في تصريحات محلية إلى أن 

”الدستور نص على منع ذلك“.

وأوضح فـــي اآلن ذاته أنه ”ال ميكن اعتماد 
آليـــة إعـــادة النازحني من شـــبعا إلى بيت جن 
إلعـــادة النازحـــني الســـوريني املوجودين على 
األراضـــي اللبنانية كافـــة، إذ أن إعادة نازحي 
بيـــت جن ّمتت مبلء إرادتهـــم وليس بقرار من 

الدولة اللبنانية أو الدولة السورية“.
تيـــار  وال  احلكومـــة  ”ال  أن  إلـــى  وأشـــار 
املســـتقبل و١٤ آذار مينعـــون النازحـــني مـــن 
العـــودة إذا قرروا ذلك“. وتتزامن الضجة حول 
عودة الالجئني السوريني مع لغط أثاره بند في 
املوازنة يتيح ألي شخص أجنبي يشتري شقة 

في لبنان احلصول على حق اإلقامة في البلد.
ويعتبـــر الرافضـــون لهذه املـــادة أن األمر 
سيسمح بتوطني للسوريني والفلسطينيني في 
لبنان، ما يحـــّول حالة اللجـــوء املفترض أنها 
مؤقتة إلى حالة دائمة تســـمح بها التشريعات 
األوســـاط اللبنانية  اللبنانيـــة. وتعتبر بعض 
أن اجلـــدل احلاصـــل يحمل بني طياتـــه أبعادا 

انتخابية خاصة بالنسبة للقوى املسيحية التي 
يحـــاول كل منها الظهور مبظهر الطرف املدافع 
عن الوجود املســـيحي في مواجهة االختالالت 
الدميوغرافية الطائفية التي يسببها هذا العدد 

الهائل من الالجئني السوريني.
ويرتب وجـــود الالجئني أعبـــاء اجتماعية 
واقتصاديـــة على البلد الصغير ذي اإلمكانيات 
الضعيفـــة، لكن منظمات دوليـــة وغير حكومية 
تؤكد أن وجودهم يســـاهم في تنشـــيط احلركة 
االقتصاديـــة من خالل املســـاعدات املالية التي 
يصرفونهـــا فـــي األســـواق احملليـــة. ويؤكـــد 
مراقبون أن اجلدل حول مسألة اللجوء سيأخذ 
أبعادا عقالنية وواقعية بعد انتهاء االنتخابات 
التشـــريعية. ويؤكد هؤالء أن الوجود السوري 
بات أمـــرا واقعا حتـــى التوصل إلى تســـوية 
ســـورية، وأن علـــى لبنان وبرملانـــه وحكومته 
املقبلني التعامل مع املسألة بنضج لوقف الكيد 
السياسي الداخلي الذي يقترب من العنصرية.
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حسابات سياسية وانتخابية خلف تصاعد الحملة ضد الالجئين في لبنان

تلوح روســــــيا بتمكني اجليش الســــــوري من منظومة إس 300 املتطــــــورة ردا على الهجوم 
الغربي على مواقع سورية السبت املاضي، بيد أن مراقبني يستبعدون هذه اخلطوة ما لم 

تظهر القوى الغربية نية في تصعيد الوضع هناك.

إقالة غندور تعكس عمق 

أزمة النظام السوداني

روسيا تهدد الغرب بتمكين 

النظام السوري من منظومة إس 300

البقاء أو الرحيل: خياران أحالهما مر

2

األنظـــار تنصب على عـــوض الجاز، 

الـــذي يعد أحـــد أبـــرز املقربني من 

الرئيس عمر حســـن البشير، لتولي 

حقيبة الخارجية

◄

استقالة عضو في هيئة اإلشراف على االنتخابات بلبنان 

} بريوت – عمقت استقالة سيلفانا اللقيس 
من عضوية هيئة اإلشـــراف على االنتخابات، 
اجلـــدل القائـــم بشـــأن الهيئـــة وعجزها عن 
االضطـــالع مبهامها التي كفلتها املادة ١٩ من 
القانـــون االنتخابي اجلديد، في ظل الفوضى 
احلاصلة التي تبدو جميع القوى السياســـية 

مسؤولة عنها.
وقالت اللقيس في بيان اســـتقالتها الذي 
تلتـــه خالل مؤمتـــر صحافي عقدتـــه اجلمعة 
للغرض إنهـــا ”ارتأت تقدمي اســـتقالتها، كي 
ال تكون شـــاهد زور على عجز هيئة اإلشراف 

على االنتخابات عن أداء مهامها“.
وتأتي استقالة ســـيلفانا اللقيس فيما لم 
يتبق على موعد إجراء االنتخابات التشريعية 
ســـوى أيـــام قليلة، األمـــر الذي يحمـــل داللة 

سلبية ويشـــكك في نزاهة العملية االنتخابية 
برمتها. وتعليقا على االســـتقالة أعلن املكتب 
اإلعالمـــي لوزيـــر الداخلية والبلديـــات نهاد 
املشـــنوق على أهميـــة وجود هيئة إشـــراف 
على االنتخابات لتنّظـــم التنافس اإلنتخابي 

واحلمالت االنتخابية.
وذكـــر مكتب اإلعالم أنه ”يهـــّم الوزير أن 
يلفـــت النظر إلـــى أّنه كان وال يـــزال من أكثر 
الداعمـــني للهيئـــة وعملها وأهدافهـــا، وهذا 
مثبٌت فـــي كل تصريحاته وأفعاله“. كما يؤّكد 
أّنه لم ولن يتدّخل في عمل الهيئة ويلفت إلى 
أّن تأخير صرف مخّصصاتها ليس مسؤولية 
وزير الداخلية بل عدم التزام اجلهات اإلدارية 
في الـــوزارات املعنية بدّقـــة التعامل مع هذا 

امللف.



} عــدن (اليمن) – تلّقى ســـكان محافظة عدن 
بجنـــوب اليمـــن، باهتمـــام بالـــغ اإلعالن عن 
الشـــروع في تنفيذ مشـــروع إماراتي إلنشـــاء 
محّطـــة كهربائية فـــي المحافظة من شـــأنها 
أّن تســـّد النقص في التزويـــد بالكهرباء، وهو 
النقـــص الذي ترتبـــت عليه معانـــاة لألهالي 
وتأثيـــرات ســـلبية علـــى مختلـــف النواحي 

الحياتية واألنشطة االقتصادية.
وأعلنت مؤسســـة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنســـانية بدء أعمـــال تنفيذ محطة 
كهربـــاء بمحافظـــة عدن بقـــدرة 120 ميغاوات 
وبكلفـــة تقديرية تبلغ 100 مليـــون دوالر وذلك 
فـــي إطار اســـتمرار برامج دعم قطـــاع الطاقة 
الكهربائية التـــي تنفذها دولة اإلمارات بهدف 

تغطية احتياجات المحافظة طوال العام.
وتســـّجل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حضـــورا مزدوجـــا في اليمن؛ عســـكريا أمنيا 
من خالل مشاركة قواتها ضمن التحالف لدعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في 
مواجهة ميليشـــيا الحوثي وتنظيمي القاعدة 
وداعش، والمســـاعدة في إعـــادة بناء القوات 
اليمنيـــة، ومدنيا إغاثيا تنمويـــا، حيث تقوم 
اإلمارات بدور حاســـم في إغاثة الســـكان في 
مختلف المناطق المســـتعادة مـــن الحوثيين 
ومســـاعدتهم على اســـتئناف حياتهم العادية 
وتوفير الخدمات األساسية لهم وإعادة إطالق 

عجلة التنمية في مناطقهم.
وقـــال المهنـــدس ســـعيد آل علـــي ممثـــل 
مؤسســـة خليفة بـــن زايد آل نهيـــان لألعمال 
اإلنســـانية، خـــالل مؤتمـــر صحافـــي نظمته 
المؤسســـة بعدن، إنه ســـيتم البدء في أعمال 
تركيـــب التوربيـــن الخاص بالمحطـــة في 20 

يونيـــو المقبل علـــى أن يتم تشـــغيلها في 17 
أكتوبر 2018، مشـــيرا إلى أّن المشـــروع محّل 
متابعة من الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي.
وأوضـــح أن ســـفينة تقل أول شـــحنة من 
معدات وأدوات المحطة الكهربائية ســـتغادر 
مينـــاء الفجيـــرة باتجـــاه مينـــاء عـــدن بعد 

أسبوعين.
ويعود الربـــط بين اإلغاثـــة والتنمية إلى 
منظـــور إماراتـــي يقوم علـــى تجـــاوز تقديم 

المســـاعدات اآلنيـــة إلـــى تمكيـــن الشـــرائح 
المستهدفة بتلك المســـاعدات من موارد رزق 
قـــاّرة وتوفير البيئة المناســـبة لهـــم للعيش 
الخدمـــات  توفيـــر  خـــالل  مـــن  واالســـتقرار 

والمرافق الضرورية.
وطّبقـــت اإلمـــارات هذا المنظـــور بنجاح 
تشـــهد  التـــي  المناطـــق  مـــن  العديـــد  فـــي 
ظروفـــا اســـتثنائية من اليمن إلـــى الصومال 

وأفغانستان وباكستان وغيرها.
التجربـــة  إن  التنميـــة  خبـــراء  ويقـــول 
اإلماراتيـــة في هذا المجـــال أثبتت نجاعة في 

توظيف التنمية لخدمة االستقرار.
اليمنيـــة  المناطـــق  اســـتهداف  ويعتبـــر 
بالمســـاعدات اإلغاثيـــة والتنمويـــة في هذه 
المرحلـــة بالذات، عمال فـــي صميم خدمة هذا 
المنظور، حيث تتواتر التحذيرات من أّن ترك 

تلك المناطق لمصيرها وتوّقف مسيرة التنمية 
فيها وتســـّرب اليـــأس لســـكانها وخصوصا 
شريحة الشـــباب، ينذر بتحّولها إلى حاضنة 
للحركات المتشّددة بما سيشكله ذلك من خطر 

على أمن المنطقة واستقرارها.
المحّطـــة  إنشـــاء  عـــن  اإلعـــالن  وقوبـــل 
الكهربائيـــة بترحيب شـــديد من ســـكان عدن 
الذيـــن يـــرون فيها زخـــة أوكســـجين لهم في 
الوقت المناســـب بالنظر إلـــى حجم الضغوط 

المعيشية التي باتت مسلطة عليهم.
وأثنـــى المهنـــدس مبـــارك التميمي نائب 
وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة اليمنـــي على دعم 

اإلمارات لبالده. 
وأوضح أّن الحكومة وضعت خطة لتعزيز 
قـــدرة الكهرباء بعـــدن خالل الصيـــف المقبل 
وشـــكلت بناء على ذلـــك لجنة برئاســـة وزير 
الكهرباء والطاقة لإلســـراع في إيجاد الحلول 
لمشـــكلة الطاقـــة الكهربائية، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة تعمـــل علـــى توفير منشـــأة غازية 

لمحطة الكهرباء في الحسوة.
وأطلـــع علي الحوســـني مهندس مشـــروع 
المحطـــة الكهربائية الصحافيين على تفاصيل 
تقنية تتعّلق بنقـــل وتركيب المحّطة وما تبذله 
مؤسســـة خليفـــة بن زايـــد من جهـــود لتذليل 
عّدة مصاعب بنيوية ولوجســـتية، مشددا على 
الحاجة لتكوين وتدريب كادر يمني على أعمال 
تشغيل وصيانة المحطة، التي قال إّن محركها 
يعد من أكبر مولدات الطاقة في العالم، ومشيرا 
إلى أّن تشغيل وإدارة وصيانة المحطة ستسلم 

للجانب اليمني في 16 أكتوبر 2019.

} بغــداد - ُيقاِبـــُل األهميـــَة الكبيـــرَة التـــي 
تكتســـيها االنتخابات العراقية املقّررة للثاني 
عشر من مايو القادم، وارتفاع سقف التوّقعات 
واآلمـــال املعّلقـــة عليهـــا، انحـــداٌر شـــديد في 
مســـتوى احلملـــة االنتخابية التـــي يخوضها 
املرّشحون سعيا للفوز بها متجاوزين خطوطا 
حمـــراء، سياســـية وحتى أخالقيـــة، ومرّكزين 
على اإلطاحة مبنافســـيهم أكثر من انشـــغالهم 
بالترويـــج ألفكارهـــم وبرامجهم التي كشـــفت 
احلملـــة عن غيابها شـــبه الكامـــل، عدا بعض 
الشعارات العاّمة والغائمة األقرب إلى الدعاية 

التجارية.
ومـــا يعّمـــق املفارقة أّن القوى السياســـية 
املشـــاركة في االنتخابات بـــادرت قبل انطالق 
احلملـــة إلـــى التوقيـــع علـــى ”ميثاق شـــرف 
انتخابـــي“، في إجراء بـــدا ملراقبني خارجا عن 
املألوف، وغير مبّرر سوى بانعدام ثقة املكّونات 
السياســـية ببعضها البعض، وتوّقعها بشـــكل 
مســـبق، خروج احلملـــة عن قواعـــد التنافس 

الشريف وأخالقياته، وهو ما حتّقق بالفعل.

ونشـــط املرشـــحون، ومـــن يســـاندهم من 
إعالميـــني وناشـــطني على شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي، فـــي الهجـــوم علـــى خصومهـــم 
ومنافســـيهم بكيل التهم التي تصل حّد الطعن 

في الشرف والدين واالتهام بدعم اإلرهاب.
وبرزت بشـــكل جلّي ظاهرة إتالف وتشويه 
الالفتـــات االنتخابيـــة، وهي ظاهـــرة مزدوجة 
ميارســـها البعض بتلقائية تعبيرا عن الغضب 
مـــن الطبقة السياســـية وعدم الثقـــة بها، لكّن 
كثيرين ميارســـونها بشـــكل منّظم وحلســـاب 
مرّشـــحني آخرين مقابل أجر ماّدي ووعود في 
حال الفوز باالنتخابات من قبل توفير الشـــغل 

والسكن، وفق ما تؤّكده مصادر عراقية.
وُصدم الرأي العـــام العراقي بقضّية إحدى 
املرّشـــحات لالنتخابات ضمـــن حتالف رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي املســـّمى ”ائتـــالف 
راج شريط فيديو على شبكة اإلنترنت  النصر“ 

يصّورها في وضع مخّل باآلداب العاّمة.

ورغـــم أّن املرّشـــحة لم تترّدد فـــي مواجهة 
املوقـــف بشـــجاعة وثقة والظهـــور على إحدى 
الفضائيات، نافية بشكل قطعي صّحة الشريط، 
ومتحّديـــة مرّوجيـــه بـــأن يثبتوا عكـــس ذلك، 
ومؤّكـــدة أن الهدف من العمليـــة كّلها محاولة 
إسقاطها سياسيا، إّال أّن قرار االئتالف املذكور 
باســـتبعاد املرّشحة شـــّكل الصدمة األقوى، إذ 
مّثل حســـب متابعني للحملـــة االنتخابية إدانة 
لها واستسالما للجهات التي وقفت وراء عملية 

التشهير بها.
وقـــال حســـني العادلي، املتحدث الرســـمي 
باســـم ائتـــالف النصـــر لوكالـــة األناضـــول، 
إّن ”هنـــاك مواصفـــات لـــكل مرّشـــح وعندمـــا 
يتـــم اإلخالل بهـــا يســـتبعد من املشـــاركة في 
االنتخابات، لذا مت اتخاذ القرار من قبل ائتالف 

النصر باستبعاد املرشحة“.
وتستمّد االنتخابات العراقية املنتظرة بعد 
ثالثة أســـابيع، أهميتها من كونها األولى بعد 
احلرب على تنظيم داعش التي استمّرت لنحو 
ثالث ســـنوات ومّثلـــت محّطة دامية وشـــديدة 
الصعوبة والتعقيد، مـــا جعل عراقيني يأملون 
فـــي أن تكون تلك احلرب فاصـــال بني ما قبلها 
ومـــا بعدها، بحيث يتّم جتـــاوز األوضاع التي 

مّهدت إليها.
وحتاول كتل كبيـــرة اللعب على تلك اآلمال 
بتقـــدمي وعـــود بتجـــاوز الطائفيـــة ومقاومة 
الفســـاد وضمان األمن، لّكنهـــا وعود عاّمة غير 

مفصّلة في برامج واضحة.
والتنافـــس فـــي االنتخابـــات العراقية هو 
تنافس بني شخصيات كبيرة وفاعلة في العملية 
السياســـية، حول حكم البلد في مرحلة ما بعد 
داعـــش، وبالتالـــي حتديد وجهته السياســـية 
وخياراتـــه الكبـــرى االقتصاديـــة واالجتماعية 
وغيرهـــا، وأيضـــا عالقاته اخلارجيـــة مع دول 

اإلقليم والعالم.
إّال أّن التنافس، هو أيضا بني شـــخصيات 
أقّل تأثيرا تســـعى لتحصيل مكاســـب بعضها 
ماّدي مباشـــر وبعضها اآلخـــر يتعّلق باملكانة 

والوجاهة االجتماعية.
ويتنافـــس فـــي االنتخابات أكثـــر من 7370 
مرشـــحا ميثلـــون 320 حزبا وائتالفـــا وقائمة 
للحصول علـــى مقاعد من ضمن مقاعد البرملان 

الـ329.
وينتقد سياسيون عراقيون هبوط مستوى 
تطّرقهـــا  وخصوصـــا  االنتخابيـــة،  احلملـــة 

للجوانب الشخصية واألخالقية.

وأرجـــع ماجـــد شـــنكالي، عضـــو احلزب 
الدميقراطي الكردســـتاني، اجلمعة، جانبا من 
”التســـّيب“ الذي طبع احلملة إلى ضعف الدور 
الرقابـــي لهيئة اإلعـــالم ووزارة االتصاالت في 
متابعـــة اجليـــوش اإللكترونية التي انتشـــرت 
خالل احلمالت االنتخابية وبدأت باســـتهداف 
األعـــراض، قائـــال ”ال خير في جهة سياســـية 
تنافس على مقعد بالبرملان املقبل على حســـاب 

سمعة العراقيات“.
واعتبر شنكالي أّن ”توقيع الكتل السياسية 
مســـبقا مليثاق شـــرف انتخابي معناه أن هناك 
مخـــاوف من تكرار ســـيناريوهات ســـابقة من 
التســـقيط السياسي واالســـتهداف الشخصي 
خـــالل احلمـــالت االنتخابيـــة“، قائـــال ملوقـــع 
الســـومرية اإلخباري إّن ”اجليوش اإللكترونية 
غزت مواقـــع التواصل االجتماعـــي بصفحات 
وهميـــة هدفهـــا اســـتهداف شـــخصيات وكتل 

سياسية ومتجيد شخصيات وكتل أخرى، دون 
أن نعلم من أين متويلها الضخم وإدارتها بهذه 

الكيفية املتقنة“.
وقال جاســـم محمد جعفـــر البياتي، األمني 
العـــام لالحتـــاد اإلســـالمي لتركمـــان العراق، 
إّن بعـــض األطـــراف السياســـية أنفقت ماليني 
الدوالرات لتأســـيس جيوش إلكترونية أخذت 
على عاتقها تســـقيط اخلصوم خالل احلمالت 
االنتخابيـــة وأضـــاف ”مـــا حصل هـــو تركيز 
بعض األطراف املفلســـة والتي لم تقدم شـــيئا 
جلماهيرها على تســـقيط اخلصوم ســـواء من 
خالل متزيق امللصقات االنتخابية أو التشهير 

عبر جيوش إلكترونية“.
ومع إطـــالق احلملة االنتخابيـــة قبل نحو 
أســـبوع بدأت حمـــالت موازيـــة لتمزيق صور 
املرشـــحني شملت أغلب الكيانات السياسية ما 
دعـــا مفوضية االنتخابات إلى طلب املســـاعدة 

مـــن وزارة الداخليـــة لوقـــف الظاهـــرة. وُتنّفذ 
حمـــالت متزيـــق وإســـقاط وتشـــويه الالفتات 
ليـــال من قبـــل مجاميع من الشـــباب يشـــبهها 
البعض بـ“اجليش املأجور“ في إشارة إلى أّنها 
مجاميع مدفوعة ومســـتأجرة مـــن قبل جهات 
معينة. غيـــر أّن الثابت وجود مواطنني عاديني 
يشتركون بإتالف بعض امللصقات المتعاضهم 

من السياسيني.
وميّثل مســـتوى احلملـــة االنتخابية، لدى 
شرائح واســـعة من العراقيني، مدعاة يأس من 
حـــدوث التغيير املأمـــول إلخـــراج العراق من 
األوضاع بالغة الســـوء التي يعيشـــها منذ 15 

سنة.
ويقـــول البعـــض إّن مســـتوى احلملة من 
مستوى العملية السياســـية ككّل، معتبرين أّن 
تغيير العملية من داخلها وبنفس شـــخوصها 

وأدواتها ضرب من املستحيل.

حملة انتخابية {هابطة} في انتخابات عراقية عالية السقف 
[ {جيوش} على األرض إلسقاط الالفتات وأخرى إلكترونية لتسقيط المرشحين  [ اإلطاحة بالمنافسين بدل الترويج للبرامج 
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أخبار

ــــــات العراقية القادمة وقيمة األهداف املراد حتقيقها من خاللها، لم حتّفزا  أهمية االنتخاب
املرّشــــــحني على إحكام برامجهم واالرتقاء بخطابهم السياســــــي، بقــــــدر ما دفعتاهم إلى 

تنافس غرائزي ال تستثنى منه حتى الوسائل غير القانونية والّالأخالقية.

ــــــة وتوفير اخلدمات  جهود دولة اإلمارات لتحســــــني مســــــتوى العيش فــــــي املناطق اليمني
األساسية لسكانها، متّثل الوجه املدني املكّمل للحضور اإلماراتي العسكري واألمني في 
اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة اململكة العربية الســــــعودية، ملواجهة ميليشيا احلوثي 

وتنظيمي القاعدة وداعش واملشاركة في إعادة بناء األجهزة األمنية والعسكرية اليمنية.

«املرشـــح الحكواتـــي لـــن يخدعنـــا بكالمه التنويـــري ولن يعنـــي لنا شـــيئا أن يكون فيلســـوفا 

أو مفكرا.. حني يكذب علينا فال فرق بينه وبني الجهلة واملتخلفني}.

هشام الهاشمي
 خبير عراقي في الشؤون السياسية واألمنية

«يحـــاول تنظيم اإلخوان في الكويت تجميـــل صورته القبيحة تحت غطاء العمل الخيري الذي ال 

يحلو إال في تركيا عبر مشاريع العقارات الجميلة املوشاة بعلم العدالة والتنمية}.

فهد الشليمي
 رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم

البدء بتنفيذ مشروع إماراتي لحل أزمة الكهرباء في عدن

خلطة انتخابية عجيبة تليق بعملية سياسية متداخلة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄حققت قوات حراس الجمهورية 
بقيادة العميد طارق صالح، الجمعة، 
المزيد من التقّدم في جبهة الساحل 

الغربي لليمن. وأفضى هجوم مباغت 
شّنته على مواقع تمركز ميليشيا 
الحوثي في البرح غربي محافظة 

تعز إلى استعادة تلك المواقع وقطع 
اإلمدادات عن الميليشيا.

◄ أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد 
الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع 

الجوي الملكي السعودي، رصدت صباح 
الجمعة إطالق صاروخ باليستي من 

قبل جماعة الحوثي من داخل األراضي 
اليمنية باتجاه مناطق مأهولة في مدينة 
جازان، وأّن اعتراض الصاروخ نتج عنه 
تناثر شظاياه على األحياء السكنية دون 

تسجيل أي أضرار أو إصابات.

◄ قال مصدر أمني إن 29 من مسلحي 
تنظيم  داعش قتلوا الجمعة، في قصف 
جوي شنته مقاتالت عراقية على أهداف 

للتنظيم في كّل من محافظتي نينوى 
بشمال البالد وديالى بشرقها.

◄ يواجه رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح 

استجوابا نيابيا تقّدم به أحد نواب 
مجلس األّمة ويشمل عدة محاور تدور 
حول ما يعتبره شبهات فساد وسوء 

إدارة في عمل الحكومة. وتم إدراج 
االستجواب ضمن أشغال جلسة 

األول من شهر مايو القادم. ورأت 
جهات سياسية مساندة للحكومة في 
االستجواب عملية تصفية حسابات 

لمصلحة أحد أعضاء األسرة الحاكمة 
الذي شرعت حكومة المبارك بمالحقته 

بشبهات فساد في المجال الرياضي.

[ محطة كهربائية بقدرة 120 ميغاوات وبكلفة 100 مليون دوالر  

في غياب النور يصعب تلمس دروب المستقبل

توقيـــع ميثـــاق شـــرف انتخابي مثل 

تعبيـــرا عـــن عـــدم ثقـــة املكونـــات 

السياسية ببعضها البعض وتوقعها 

انزالق الحملة االنتخابية

◄

تجســـيم ملنظور يقرن االســـتقرار 

بالتنمية وسبق لإلمارات أن طبقته 

بنجـــاح في العديد من املناطق التي 

تشهد ظروفا استثنائية

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تلـــوح بـــوادر أزمة بيـــن الرباط 
ومنظمـــة األمم المتحـــدة التي بـــات حيادها 
محل شـــك المغاربة، خاصـــة عقب تصريحات 
صادرة عن الناطق الرســـمي باســـم المنظمة 
ســـتيفان دوجاريك اعتبر فيها بلدتي تفاريتي 
وبئـــر الحلو ال تقعان داخـــل المنطقة العازلة 
بين المغرب وجبهة البوليساريو االنفصالية.

وكان المغرب قد اتهم رسميا البوليساريو 
أمـــام األمم المتحدة باختراق المنطقة العازلة 
الواقعة شـــرق الجدار األمني المغربي، وهي 
نفـــس المنطقة التي تقع فيهـــا بلدتا تفاريتي 
وبئـــر الحلو، وهو ما اعتبره خرقا لقرار وقف 

إطالق النار.
إال أن ســـتيفان دوجاريـــك نفـــى اتهامات 
المغـــرب، خالل جلســـة إحاطة فـــي مقر األمم 
المتحدة، مؤكدا أن بعثة المينورسو لم تسجل 
أي خرق التفاق وقف إطالق النار في المنطقة 

العازلة.
وقـــال رضا الفالح، الباحـــث في العالقات 
التصريحـــات  هـــذه  إن  لـ“العـــرب“  الدوليـــة 
المتتالية للناطق الرســـمي باسم األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة تنـــذر باألســـوأ، مضيفا أنه 
لحد الســـاعة وفي انتظار قـــرار مجلس األمن 
المرتقـــب في 25 أبريل، كل المؤشـــرات تضع 
المغـــرب أمـــام خيـــار واحـــد هو الدفـــاع عن 

سيادته ووحدته الترابية والوطنية.
ويرى المحلل السياســـي محمد الزهراوي 
أن ما يثار داخل دواليب األمم المتحدة يتطلب 

تدخال مغربيا إلعادة األمور إلى نصابها.
حاجـــة  فـــي  بـــات  ”المغـــرب  وأضـــاف 
ماســـة إلعادة النظـــر في دور البعثـــة األممية 
ومراجعـــة االتفاقات الســـابقة  ’المينورســـو‘ 
المتعلقـــة بوقف إطالق النار، وإعادة التموقع 
في ما بعـــد الجدار الدفاعي وإحـــداث قواعد 
عســـكرية متقدمـــة خلـــف الجـــدار الدفاعـــي 
وعلى تماس مع الحـــدود الجزائرية“. واعتبر 
الزهراوي أن الظروف والمالبســـات المرتبطة 

بالحـــرب التي خاضها المغرب طيلة 16 ســـنة 
والتي ساهمت في إنشـــاء الجدار الدفاعي لم 
تعد قائمة، إذ أن هذا الجدار تم إحداثه لغايات 
وأهـــداف عســـكرية تكتيكية، وليس لترســـيم 

حدود المغرب.
االتحـــاد  بيـــن  المفاوضـــات  وانطلقـــت 
األوروبي والمغرب الجمعة حول تجديد اتفاق 
الصيد البحري، وســـط أجواء إقليمية ودولية 
ضاغطة على الرباط التي تعتبر سيادتها على 

الصحراء خطا أحمر ال يمكن تجاوزه.
وشدد وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولـــي، ناصر بوريطة، على أن المغرب بقدر 
ما هو متشبث بشراكته مع االتحاد األوروبي، 
فهو واضح بالنســـبة لهذه الخطوط الحمراء 
عندما يتعلق األمر بسيادته الوطنية ووحدته 

الترابية.
ودخـــل المغـــرب المفاوضـــات بوفد رفيع 
الشـــؤون  وزيـــر  مـــن  كل  يضـــم  المســـتوى 
الخارجية والتعاون الدولـــي، ووزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية عزيز أخنوش، وعن 
الجانب األوروبي سفيرة االتحاد األوروبي في 

الرباط كلوديا ويدي.
انطـــالق  إن  الزهـــراوي  محمـــد  وقـــال 
المفاوضات بين المغـــرب واالتحاد األوروبي 
يؤكد أن القرار الســـابق كان مسّيسا ولم يأت 
بخلفية قانونية صرفة، وهو ما يعكســـه قرار 

المجلس األوروبي في اجتماعه األخير.
باألغلبيـــة  المجلـــس  أعضـــاء  وصـــّوت 
لتجديـــد االتفاقية مع المغـــرب من خالل منح 
تفويض للمفوضية األوروبيـــة قصد الدخول 
في مفاوضات جديدة مع المملكة وفق شروط 

جديدة.
واعتبر مراقبون هـــذه المفاوضات ضربة 
لجبهـــة بوليســـاريو ومـــن يدعـــم أطروحتها 
داخـــل االتحـــاد األوروبـــي، وهـــو مـــا جعل 
الجبهة االنفصالية تستنفر محامين يدافعون 
عنها وينشـــطون في دول كفرنســـا والسويد 
وإســـبانيا، للضغط على الجمعيات الحقوقية 
للمساهمة في ثني الدول األوروبية على قبول 

القرار الجديد.
ولم يستسغ محامو الجبهة تأشير مجلس 
أوروبـــا للمفوضيـــة لإلســـراع في مباشـــرة 

المفاوضات بخصوص اتفاق الصيد البحري. 
وقال صبري الحو الخبير في القانون الدولي 
إن قرار محكمة  ونزاع الصحـــراء لـ“العـــرب“ 
العدل األوروبية استشـــاري ولم يقض بشيء 
ُملـــزم وهو مـــا يعني أن تحـــركات الجبهة لن 
تؤثر علـــى التعاون بيـــن المغـــرب واالتحاد 

األوروبي.

ســـيقفز المتفاوضون علـــى حكم قضائي 
أصدرتـــه المحكمة العليا األوروبية تســـتثني 
بموجبه األقاليم الجنوبيـــة من اتفاق الصيد 
البحري بين المغرب واالتحاد األوروبي، الذي 

سينتهي في 14 من شهر يوليو المقبل.
االتفـــاق  صيغـــة  إن  الزهـــراوي  وقـــال 
ومخرجـــات المفاوضات مع االتحاد األوروبي 
محـــددات تختلـــف باختالف  مؤطـــرة وفـــق 
األطـــراف. وأضـــاف ”المغرب يتفـــاوض وفق 
هاجس ضمان ســـيادة المملكة على أقاليمها 
الجنوبية وتجاوز قـــرار المحكمة األوروبية، 
أما بالنسبة للمفوضية األوروبية، فهي تحاول 
التوفيـــق بيـــن تجديد الشـــراكة مـــع المغرب 
واحترام قرار المحكمة األوروبية، كما تضغط 
لدفـــع المغرب لتقديم تنازالت بهدف الحصول 
على أكبر المكاسب خاصة إلسبانيا باعتبارها 

أكبر مستفيد من االتفاقية“.
وأشـــار ناصر بوريطة إلى أن المفاوضات 
حول اتفاقيـــة الصيد تمر فـــي ظرفية خاصة 
ووســـط ”هجمات خارجية ضد هذه الشـــراكة 
وبالمنـــاورات القضائية التي تقوم بها بعض 
الجهات إلخراجها عن مسارها وعن أهدافها“.
وأكد الزهـــراوي أن المغـــرب يملك بدوره 
أوراق ضغط جديدة لتقوية موقعه التفاوضي، 
خاصة في ما يتعلق بعالقاته المتميزة مع دول 
مثل روســـيا واليابان ودول آســـيا، وسيعمل 
علـــى اســـتثمار وتوظيـــف رؤســـاء جهـــات 
منتخبين باألقاليم الجنوبية في المفاوضات.

   

ال يتوقـــف مفتي ليبيـــا المقال  } طرابلــس – 
الصادق الغرياني عن حشـــد الدعم للجماعات 
اإلرهابيـــة مســـتخدما فزاعـــة ”عمـــالء الثورة 
المضـــادة“ ونظريـــة ”المؤامـــرة الكونية على 
صـــورة  فـــي  المتطرفيـــن  إلبـــراز  اإلســـالم“، 

المدافعين عن الثورة واإلسالم.
ومع اقتراب الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر من شّن هجوم على مدينة درنة آخر معقل 
للمتطرفيـــن شـــرق ليبيا، بـــدأ الغرياني حملة 
”لنصـــرة مجلـــس شـــورى المجاهديـــن“ الذي 

يسيطر على المدينة.
ومجلس شـــورى مجاهدي درنة هو تحالف 
لعدد مـــن الفصائل المســـلحة المقربة من فكر 
تنظيـــم القاعـــدة كأنصـــار الشـــريعة وجيش 

اإلسالم وميليشيا شهداء بوسليم.
ويظهـــر الغرياني أســـبوعّيا فـــي برنامج 
تبّثه قناة فضائية علـــى ملكه، ليهاجم الجيش 
والـــدول التـــي تحـــارب اإلرهاب فـــي المنطقة 
وفـــي مقدمتهـــا مصر. وفي أخر ظهـــور له دعا 
الشـــيخ المصّنف على قائمـــة اإلرهاب العربية 
الليبييـــن إلى دعم اإلرهابيين في درنة بـ“المال 
واألنفـــس“، معتبرا أن ”نصـــرة مجاهدي درنة 

واجب على كل الليبيين“.

وأضاف أن الســـلطات شـــرق ليبيا ”تطلق 
األكاذيب والتهم الجاهزة العالمية الدولية على 
أهالي درنة من خالل وصفهم باإلرهاب للتقّرب 
من أعداء الله“ في إشـــارة إلـــى الدول الغربية 
الداعمة للجيش الليبي في حربه على اإلرهاب.

ولـــم يتـــرّدد الغريانـــي في اعتبـــار مرض 
خليفـــة حفتـــر ”عقابـــا إلهيـــا علـــى طغيانه“، 
محـــذرا قيـــادات الجيـــش من المصير نفســـه 
فـــي صـــورة مـــا نفـــذوا تهديدهـــم باقتحـــام 
مدينة درنة. وقـــال ”على من يتهمون أهل درنة 
باإلرهـــاب تقوى اللـــه وأن يـــروا مصير حفتر 

ومصرعـــه بأعينهم وقد كان ســـيدهم ومطاعا 
فيهم وال يســـتطيع أحد أن يعصي له أمرا فأين 
هو اآلن ولماذا يمشـــون على خطاه ليواجهوا 

مصيرهم“.
وتابـــع ”فاللـــه عز وجـــل إن لم يعـــُف عنه 
ســـيرجع إليـــه كل الظلمات الكبيـــرة والمظالم 
التي ال حـــد لها واألنفس واألعـــراض والدماء 
واألمـــوال وبيـــع الوطن والفســـاد والخيانات 

والمواالة ألعداء الله“.
ويخضع حفتر الذي يوصف بالرجل القوي 
فـــي ليبيا للعـــالج في إحـــدى المستشـــفيات 
الفرنسية بعد تعرضه لوعكة صحية. وتتضارب 
األنبـــاء حول خطـــورة وضعه الصحـــي، ففي 
حين يقـــول المقربون منه إن إصابته بســـيطة 
وســـيعود إلى بنغازي بعد أيام، يؤكد خصومه 
أن حالته حرجة ولن يتمكن من اســـتعادة دوره 

البارز بعد هذه الوعكة.
وأثـــارت تصريحـــات الغريانـــي موجة من 
الســـخرية والتهكم في صفوف الليبيين الذين 
تســـاءلوا ”مـــا إذا كان الغرياني ولـــي الله أو 
نائبـــه على األرض، حتى يعلـــم ما إذا كان الله 

غاضبا عن حفتر أم راضيا عنه“.
وعرف الغرياني طيلة الســـنوات الماضية 
بالجماعـــات  المشـــيد  التكفيـــري  بخطابـــه 
المتطرفة التي ينفي عنها دائما صفة اإلرهاب، 
إذ قال في تصريحات ســـابقة ”ال يوجد إرهاب 
فـــي ليبيا، ويجب أّال تطلـــق كلمة اإلرهاب على 
أنصار الشـــريعة، فهم َيقُتلون ولهم أســـبابهم، 

من مات منهم فهو شهيد“.
وكانت مجموعة مســـلحة يرّجـــح أن تكون 
تابعـــة لحكومة الوفاق أغلقت مقـــّر دار اإلفتاء 
بالعاصمة التـــي يتزعمها الغريانـــي. واعتبر 
مراقبـــون حينئذ الخطـــوة أمـــرا طبيعيا بعد 
خســـارة الميليشيات المحســـوبة على حكومة 
خليفـــة الغويـــل والمؤتمر الوطنـــي المنتهية 

واليته لمواقعها في طرابلس.
ويطلق بعض الليبييـــن صفة ”مفتي قطر“ 
على الغرياني وذلك لدفاعه المستمر عن تدخل 
الدوحة في الشـــؤون الداخلية لليبيين ودعمها 
الالمحدود للتيار اإلســـالمي كرد للجميل على 
دعمهـــا لمن يصفهم بـ”الثـــوار“ خالل اإلطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ورغـــم أن اإلطاحـــة بنظام القذافـــي كانت 
بمشـــاركة كل الليبيين الرافضين لحكمه، إال أن 
الغرياني يحصر صفة ”الثوار“ في الميليشيات 
المتطرفـــة التـــي كان أغلـــب عناصرهـــا فـــي 
الســـجون بســـبب انتمائهم لجماعات إرهابية 
في مقدمتها الجماعـــة الليبية المقاتلة. ويبدو 
أن دعـــم الغريانـــي للتطـــرف والمتطرفيـــن قد 
تجاوز حدود ليبيا، حيث نشـــرت وسائل إعالم 
بريطانية نهاية األســـبوع تقاريـــر تتحدث عن 
دعمه لمسجد في منطقة ديفون غرب بريطانيا.

ويشـــير تقرير نشـــره موقع ”ديفون اليف“ 
إلى أن الغرياني الذي تـــم ترحيله من المملكة 
المتحدة بســـبب وجهات نظره المتشـــددة في 
2014 قام بالتبرع بمبلغ 250 جنيها إســـترلينيا 
لمســـجد ”إكستر“ وســـط مخاوف من استفادة 

المسجد من األنشطة ذات الصلة باإلرهاب.

الغرياني شيخ يحشد الدعم للمتطرفين في ليبيا
[ المفتي المقال: نصرة مجاهدي درنة واجب على كل الليبيين

[ الناطق باسم المنظمة: بلدتا تفاريتي وبئر الحلو ال تقعان داخل المنطقة العازلة

ــــــي ليبيا املقال من خطابه الداعــــــم للجماعات اإلرهابية في  ــــــف الصادق الغرياني مفت كّث
مدينة درنة التي تستعد قوات اجليش القتحامها، في حني يواجه تهما بالسعي إلى نشر 

التطرف في بريطانيا عبر تبرعات ملسجد في منطقة ديفون.

ال جتد االتهامات التي رفعها املغرب لألمم املتحدة بشأن استفزازات البوليساريو الساعية 
لفرض سياســــــة األمر الواقع من خالل اختراقها ملناطق تقــــــع في املنطقة العازلة منزوعة 

السالح، صدى داخل أروقة املنظمة التي بات املغاربة يشّكون في مدى حيادها.

أخبار
«القرار المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية االنتخابات المحلية الصادر عن الهايكا تسبب 

في غياب اإلعالم عن الحملة االنتخابية خوفا من العقوبات».

حافظ قائد السبسي
املدير التنفيذي حلركة نداء تونس

«مـــن الضـــروري  أن يواصل الليبيون التفـــاوض في ظل روح االنفتاح والتوصل إلى حل وســـط، 

كسبيل وحيد لتحقيق أهم هدف، وهو استعادة وحدة البالد}.

ماريا زخاروفا
املتحدثة باسم اخلارجية الروسية

املغـــرب  أن  يعتبـــرون  مراقبـــون 

في حاجـــة إلعادة النظـــر في دور 

املينورســـو ومراجعـــة االتفاقات 

املتعلقة بوقف إطالق النار

◄

بوادر أزمة بني املغرب واألمم املتحدة

الغرياني يوزع {مفاتيح الجنة} فقط على من يساند التطرف

◄ أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، الجمعة، بأن السلطات 

اإليطالية رّحلت قرابة 200 مهاجر 
تونسي كانوا وصلوا إيطاليا في 2017 

بطرق غير شرعية.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، باعتقال 3 إرهابيين خالل 

عملية بحث وتمشيط، لمفرزة من 
الجيش، الجمعة، بمنطقة عين لبنى 

ببلدة زيامة منصورية بمحافظة 
جيجل، التي تقع على مسافة 350 

كيلومترا شرقي البالد، بينما 
سلم إرهابي خطير مسؤول بأحد 

التنظيمات اإلرهابية في منطقة 
الساحل نفسه للسلطات العسكرية 

بمنطقة تمنراست.

◄ قال مصدر أمني إن صواريخ 
أصابت المطار الرئيسي في ليبيا 

وألحقت أضرارا بطائرة كانت 
تستعد لإلقالع في وقت مبكر من 

يوم الخميس، وهو اليوم الذي كان 
فيه مبعوث األمم المتحدة والسفيرة 

الفرنسية يزوران العاصمة لبحث خطة 
للسالم.

◄ حصلت موريتانيا على منحة من 
البنك الدولي بقيمة عشرين مليون 
دوالر أميركي لتمويل مشروع دعم 

تطوير استخراج الغاز.

◄ قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
النفط الليبية مصطفى صنع الله ان 
خسائر قطاع النفط في ليبيا بسبب 
التهريب والسرقة بلغت 750 مليون 
دوالر سنويا متحدثا عن آفة تهدد 

اقتصاد بالده.

◄ نفت وزارة الخارجية الجزائرية، 
مساء الخميس، استدعاء دولة مالي 
سفيرها ناني توري، للتشاور، على 

خلفية ملف المهاجرين غير الشرعيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الغريانـــي يحصر صفة «الثوار} في 

أغلب  التـــي كانـــت  امليليشـــيات 

عناصرهـــا فـــي ســـجون القذافـــي 

بتهم متعلقة باإلرهاب

◄
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استفزازات ال تراها األمم املتحدة

تواتر استسالم 

الجهاديني في الجزائر

تســـليم  مسلســـل  يتواصـــل   - الجزائــر   {
الجهاديين ألنفسهم للجيش الجزائري، حيث 
سّلم مســـلح وصفته وزارة الدفاع بـ“الخطير“ 

نفسه للسلطات العسكرية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الجزائرية الجمعة 
”في إطـــار مكافحـــة اإلرهاب وبفضـــل جهود 
قوات الجيش الوطني الشـــعبي، سّلم إرهابي 
خطير مســـؤول في أحد التنظيمات اإلرهابية 
بمنطقة الســـاحل نفسه للســـلطات العسكرية 

بتمنراست“.
وأضافت في بيان ”يتعلق األمر بالمســـمى 
العربـــي خليفـــة المكنى ’أبوأيـــوب‘، الذي كان 
قد التحـــق بالجماعـــات اإلرهابية ســـنة 2010 
وبحوزته مسدس رشاس من نوع كالشنيكوف 

ومخزن ذخيرة مملوء“.
وجـــّددت وزارة الدفـــاع نداءهـــا لمن تبقى 
مـــن اإلرهابييـــن الغتنام فرصة االســـتفادة من 
التدابير القانونية الســـارية علـــى غرار الكثير 

ممن سّلموا أنفسهم للسلطات األمنية.
وتجـــاوز عـــدد المســـلحين الذين ســـّلموا 
أنفســـهم للجيـــش الجزائري منـــذ مطلع العام 
الجاري 24 مسّلحا، وهي حصيلة مهمة مقارنة 
بعدد اإلرهابيين الذين ســـّلموا نفســـهم العام 

الماضي والذي لم يتجاوز 30 عنصرا.
وكان ســـتة مســـلحين منتمين إلـــى تنظيم 
”القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي“ في منطقة 
تمنراســـت سّلموا أنفســـهم تباعا مطلع أبريل 
الجاري، من بينهم القيادي في كتيبة الصحراء 
المواليـــة لتنظيـــم القاعـــدة ســـيدي مختـــار، 
المعروف بـ“مبارك“، الذي ســـّلم نفســـه لقوات 

الجيش في السابع من الشهر الحالي.
ويرجـــع متابعون للشـــأن الجزائري تواتر 
عمليات استسالم الجهاديين، إلبقاء السلطات 
الجزائرية على باب التوبة مفتوحا أمامهم من 
خـــالل إعادة تفعيل ميثاق الســـلم والمصالحة 
الوطنيـــة الصـــادر ســـنة 2005 عقب اســـتفتاء 

شعبي.
وكانـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة دعـــت 
بمناسبة شـــهر رمضان من العام الماضي ”من 
تبقـــى من اإلرهابيين إلـــى اغتنام هذه الفرصة 
للعودة إلى جـــادة الصواب قبل فوات األوان“، 
دون الخوض في تفاصيل تحدد آلية أو ســـقًفا 
زمنيا لذلك، أو المقصود بعبارة ”فوات األوان“.

ويطرح تفّرد المؤسسة العسكرية بالنداءات 
الدوريـــة لتوبـــة الجهادييـــن، واإلبقـــاء علـــى 
صالحية ميثـــاق الســـلم والمصالحة الوطنية 
مفتوحا، دون المؤسسات المدنية، استفهامات  
عّما إذا كان الجيش قد افتّك الملف من مؤسسة 

الرئاسة.

معركة تحرير درنة من اإلرهاب.. 

اختبار لقوة الجيش الليبي

م في 
العمق
ص7



{سياســـات حكومـــة الرئيـــس الفنزويلي نيكـــوالس مادورو تهـــدد االســـتقرار اإلقليمي، لكن أخبار

المجتمع الدولي مستعد لمساعدة فنزويال في حال تغير نظامها}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

{بريطانيـــا ســـوف تدعم بقـــوة محاولـــة جمهورية زيمبابـــوي لالنضمـــام مجـــددا لرابطة دول 

الكومنولث بعد 15 عاما من انسحابها منها}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

} أنقــرة – انتقـــد رئيس الـــوزراء التركي بن 
علـــي يلدريم تشـــكيك الواليـــات المتحدة في 
نزاهة وشـــفافية االنتخابات التركية المبكرة 
تحـــت حالـــة الطـــوارئ، وهو موقـــف تتبناه 
المعارضة الداخلية نفســـها فـــي وقت أعلنت 
فيه النمســـا حظر الحمالت االنتخابية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم كمـــا أنصاره على 

أراضيها.

وقـــال يلدريم إنـــه ينبغي على هـــذا البلد 
أن يركـــز على مشـــاكله االنتخابيـــة الخاصة، 
في إشـــارة على ما يبدو إلى التدخل الروسي 

المزعوم في االنتخابات األميركية الفارطة.
وأضاف «ينبغي أن ينظروا إلى أنفســـهم 
أوال، لقد مر عام ونصف العام على االنتخابات، 
ولـــم ينتـــه الجـــدل بشـــأن مـــا إذا كان هناك 
تزوير أو مخالفات في أميركا“، فيما تســـتعد 
الســـلطات التركية إلى تقديم مشـــروع قانون 
األسبوع المقبل للبرلمان، يتعلق باالنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء التركي ”ســـنقدم 
للبرلمـــان األســـبوع المقبل، مشـــروع قانون 

يتكون مـــن 8 إلى 10 مواد تتعلق باالنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 

يونيو 2018“.
وكانـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
األميركية هيذر نورت، قد شككت الخميس في 
نزاهة وشـــفافية العملية االنتخابية المرتقبة 
تحـــت حالة الطـــوارئ التي مددهـــا البرلمان 
التركي لشـــهرين إضافيين قبل يوم من إعالن 
مقترح االنتخابات المبكرة، ما يثير تساؤالت.
وقالت نورت «من الصعب إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة وشـــفافة خالل حالـــة الطوارئ 
التركيـــة القائمة منذ عاميـــن تقريبا“، مضيفة  
”لدينـــا مخاوف بشـــأن قدرتهم علـــى إجرائها 
خـــالل هذا النـــوع من حالـــة الطـــوارئ، نود 
بالطبع أن نـــرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن 

هناك خوف أيضا“.
وتزامنـــا مـــع التشـــكيك األميركـــي، أعلن 
مستشـــار النمســـا سيباســـتيان كورتس أن 
حكومته ستســـعى لحظر أي حمالت محتملة 
على األراضي النمساوية ألحزاب مشاركة في 
االنتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا.
وقال كورتس “إن أي فعاليات انتخابية لن 
تكون موضع ترحيب ولن يتم الســـماح بها“، 
مضيفا ”إن القيـــادة التركية في عهد الرئيس 
رجب طيب أردوغان سعت لسنوات الستغالل 
مجموعـــات من أصول تركية فـــي أوروبا، تلك 
كانت الحالة لنشـــاطات أردوغـــان االنتخابية 

ونشاطات أنصاره“.

وأكد المستشار النمساوي أن أي فعاليات 
انتخابيـــة يمكـــن أن يتـــم حظرهـــا بموجـــب 
تعديالت قانـــون التجمعات العامة التي أقرت 
العـــام الماضي، حيث منحـــت تلك التعديالت 
السلطات النمساوية صالحية حظر التجمعات 

التي ”تخدم النشاط السياسي لمواطني جهة 
ثالثة أو تلك التي تضر بمصلحة النمسا“.

ومـــن شـــأن االنتخابات التركيـــة المبكرة 
تســـريع االنتقـــال إلى نظـــام رئاســـي جديد، 
يخشـــى منتقـــدون من أنه ســـيؤذن ببدء حكم 

الرجل الواحد، يبدأ تطبيقه بعد االنتخابات.
وشـــهدت العالقات بين تركيا والعديد من 
دول االتحاد األوروبي، بينها النمسا وألمانيا، 
العـــام الماضي أزمة بعد أن حظرت تلك الدول 
تجمعـــات قبيـــل اســـتفتاء حـــول إصالحات 

دستورية وسعت صالحيات أردوغان.
ويقيـــم نحـــو 360 ألف شـــخص من أصول 
تركية في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي، 
يعتقد أن عددا كبيرا منهم من مؤيدي أردوغان 

الذين ساعدت أصواتهم في فوزه باالستفتاء.
وفي يوليو منعت النمســـا وزير االقتصاد 
التركـــي نهاد زيبكجـــي من دخـــول أراضيها 
لحضـــور تجمع فـــي ذكرى محاولـــة االنقالب 
الفاشـــلة فـــي تركيا عـــام 2016، حيـــث أعلنت 

وزارة الخارجية النمساوية آنذاك أن حضوره 
يمكن أن يمثل ”خطرا على النظام العام“.

وعارضت األمينة العامة للحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل مد الحملـــة االنتخابية التركية 

الوشيكة إلى ألمانيا.
”خالل  كرامب-كارنبـــاور  أنجـــرت  وقالت 
االنتخابـــات القادمة في تركيـــا، يجب أن يتم 
إجراء الحملة االنتخابيـــة هناك، وليس لدينا 
في ألمانيـــا“، مضيفة ”إننا ال نرغب في مدننا 
في أي نزاعات داخلية تركية تتسبب في إثقال 

كاهل تعايشنا“.
ونشـــب خـــالف كبيـــر بيـــن الحكومتيـــن 
األلمانيـــة والتركيـــة، في وقت ســـابق، حول 
ظهـــور أعضـــاء مـــن الحكومـــة التركيـــة في 
فعاليـــات ترويجيـــة انتخابيـــة بألمانيا قبل 
التصويت على اســـتفتاء لتعديل دستوري في 
تركيـــا لتطبيق نظام رئاســـي يمنـــح الرئيس 

التركي صالحيات أوسع، العام الماضي.

واشنطن تشكك في نزاهة االنتخابات التركية المبكرة

وافق البرملان التركي اجلمعة على اقتراح بإجراء االنتخابات الرئاســــــية والبرملانية في 24 
من يونيو القادم، قبل موعدها بأكثر من عام ونصف العام، في خطوة يســــــعى من خاللها 
الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان إلى الفوز بوالية أخرى عبر صرف النظر عن حالة 
الشك في مستقبل االقتصاد، فضال عن توسع دائرة الغاضبني على سياساته اخلارجية، 

فيما شككت الواليات املتحدة في نزاهة العملية االنتخابية برمتها.

االنتخابات في الجيب

[ المعارضة التركية تدعو إلى رفع حالة الطوارئ  [ النمسا تحظر حمالت أردوغان االنتخابية على أراضيها

سيباستيان كورتس:

تركيا في عهد أردوغان 

تسعى الستغالل مجموعات 

من أصول تركية في أوروبا
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} باريــس – رّحلت الســـلطات الفرنسية إماما 
متشـــددا من مرسيليا، جنوبي شـــرق البالد، 
تتهمـــه وزارة الداخليـــة بإلقاء خطـــب مليئة 
بالكراهيـــة والتطرف إلى بـــالده الجزائر، ما 
يطـــرح نقاط اســـتفهام حـــول المقاربـــة التي 
اعتمدت في طرد اإلمام خاصة وأنه لم يدع إلى 
أكثر مما يدعو إليه عشـــرات اآلالف من األئمة 

اآلخرين في فرنسا وأوروبا عموما.
ويـــرى مراقبـــون أن أوروبا ال تـــزال تمثل 
مالذا آمنا للمتشـــددين وذلـــك بمنحهم مناخا 
مـــن الحريـــة مبالغـــا فيـــه، ما يســـهل عليهم 
االســـتثمار في هذه الحريـــة لتجنيد األطفال 
وغســـل أدمغتهم، ليصبحوا مشاريع إرهابية 

تقوض السالم المجتمعي.
ويعتبر محللون أن مناخ الحريات المتوفر 
لهـــؤالء المتشـــددين إلـــى جانـــب تمتيعهـــم 
الصحية،  والمميزات  االجتماعية  بالضمانات 

ساعدا في تفرغهم لبث الخطاب التكفيري.
ويقول هـــؤالء إن المقاربة األمنية وحدها 
تظـــل عاجزة عن محاربة الفكر المتطرف ما لم 
تعزز بآليـــات رقابية أخرى ومنظومة قانونية 
اســـتباقية صارمة، تأد محاوالت بث الخطاب 

التكفيري في مهدها.
وتم الجمعة تنفيذ قرار طرد اإلمام الهادي 
دودي (63 عامـــا) الـــذي كان قيـــد التوقيـــف 
اإلداري منذ الثالثاء، غداة رفض شـــكوى تقدم 

بها أمـــام محكمة حقوق اإلنســـان األوروبية. 
وكانـــت شـــرطة مرســـيليا تراقب اإلمـــام منذ 
للتشـــدد في فرنســـا،  فترة وتعتبره ”مرجعا“ 
خصوصا على اإلنترنت وتشـــعر بالقلق إزاء 
نفوذه المتزايد، بعد أن أغلقت مســـجد السنة 
الذي كان يؤمه دودي في وسط مرسيليا أواخر 

2017. وبـــررت المديرية ذلـــك آنذاك بأن خطب 
اإلمام تدعو إلى ”دحر الكفار والقضاء عليهم“ 
وتحض على ”الثـــأر بحق الذين يعصون الله 
ونبيه والذين عقابهم اإللهي القتل أو الصلب“. 
وأشـــارت إلى خطب ”تدعو إلى قول الشهادة 
في األماكن العامة إلخافة الكفار“، كما يبدو أن 

العديد من مرتادي المســـجد التحقوا بتنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.

واســـتندت المديريـــة في ذلك إلـــى مذكرة 
لالستخبارات تحلل 25 خطبة تالها اإلمام بين 
يناير 2013 وســـبتمبر 2017، حيث استعملتها 
وزارة الداخلية لبدء إجراء قضائي في فبراير.
واعتـــرض نبيـــل بـــودي محامـــي دودي 
أمـــام لجنـــة الترحيـــل علـــى الوثائـــق التي 
قدمتهـــا اإلدارة الفرنســـية وخصوصا تقرير 
االســـتخبارات، معتبرا أنها أقوال مبتورة أو 

ترجمت بشكل سيء.
ومثل دودي الذي أتى إلى فرنسا في 1981 
وله ســـبعة أوالد ثالثة منهم قاصـــرون، أمام 
لجنة مؤلفة من قضاة إداريين وشـــرعيين من 
مرســـيليا أعطت موافقتها علـــى الترحيل في 

الثامن من مارس الماضي.
ويأتي طرد اإلمـــام الجزائري األصل، بعد 
أقـــل من شـــهر علـــى ترحيل اإلمام المســـاعد 
لمسجد تورســـي (المنطقة الباريسية) محمد 
تالغي في 28 مارس إلى المغرب بسبب خطبه 

المتطرفة.
وأوضـــح وزير الداخلية الفرنســـي جيرار 
كولومـــب فـــي مقابلة مع إحـــدى الصحف أن 
الســـلطات رحلت عشـــرين أجنبيـــا متطرفين 
يقيمون في وضع قانوني من البالد في 2017، 

معتبرا أن ذلك رقم ”غير مسبوق“.

} بلباو (إسبانيا) - طلبت منظمة إيتا الباسكية 
للمرة األولى الجمعـــة، الصفح من ضحاياها، 
تمهيـــدا لحل المجموعة االنفصالية من جانب 
واحـــد، وهي إحـــدى أقـــدم المنظمـــات التي 

تخوض نضاال مسلحا في أوروبا.
وكتبت منظمة إيتا الستقالل إقليم الباسك 
في بيان تاريخي إلسبانيا، ”ندرك أننا تسببنا 
خالل هذه الفترة الطويلة من النضال المســـلح 
بالكثير من األلم والضرر الذي يتعذر إصالحه“.
وأضافت المنظمة في هذا البيان الذي نشر 
بعد 60 ســـنة تقريبا على تأسيسها في 1959، 
”نريد التعبيـــر عن احترامنـــا لقتلى وجرحى 
وضحايا العمليات التي قامت بها إيتا، نعرب 

عن أســـفنا الصادق“. وخاطب البيان مباشرة 
الضحايـــا الذيـــن لم يشـــاركوا مباشـــرة في 
النزاع، أي المدنيين الذين لم يكونوا نوابا أو 
عناصر من الشرطة أو حراسا مدنيين، وطلب 

منهم الصفح مباشرة.
وقالت المنظمة االنفصالية ”نطلب الصفح 
من هؤالء األشـــخاص ومـــن عائالتهم. وهذه 
الكلمات لـــن تحل ما حصل ولن تخفف الكثير 
من األلم، نقول هذا باحترام، وال نريد التسبب 
بالمزيد من الحزن“. وسيتيح طلب الصفح حل 
المجموعة قريبا، كما يأمل أقارب المسجونين 
أعضـــاء إيتا، تطورا لسياســـة الســـجون في 
إسبانيا وفرنسا، عبر تقارب بين المسجونين 

في ســـجون قريبـــة مـــن منازلهـــم، وعمليات 
اإلفراج المشروطة عن الذين لم يرتكبوا جرائم 

دموية.
وقتلـــت إيتـــا التـــي تأسســـت فـــي ظـــل 
الدكتاتورية في عهد فرنسيســـكو فرانكو، 829 
شخصا باسم معركتها من أجل استقالل بالد 

الباسك ونافار، كما تقول السلطات.
وتسببت أيضا بسقوط اآلالف من الجرحى 
في اعتداءات استخدمت فيها القنابل في بالد 
الباســـك، ونســـقت عمليـــات خطـــف وابتزت 
رؤســـاء مؤسســـات، وتكثفـــت هـــذه األعمال 
فـــي الثمانينـــات والتســـعينات، بعـــد عودة 

الديمقراطية إلى إسبانيا.

وترافقت هذه الحقبة المظلمة التي تميزت 
بتحركات يومية تقريبا، بعمليات إعدام خارج 
نطـــاق القانـــون وأعمال تعذيـــب ضد عناصر 
إيتا ومتعاطفين معهم، منســـوبة إلى عناصر 

كوماندوس يؤيدون أجهزة الشرطة.
واحتفلـــت حكومة ماريانـــو راخوي الذي 
رفض رفضا قاطعا منـــذ 2011 أي تفاوض مع 
المجموعة المســـلحة وطالـــب بحلها من دون 

تعويض، بانتصار دولة القانون.
وقالـــت في بيان ”هذا ليس ســـوى نتيجة 
لقوة دولـــة القانون التي انتصـــرت على إيتا 
بأســـلحة الديمقراطية“، مضيفة ”كان يفترض 

بإيتا أن تطلب الصفح منذ فترة طويلة“.

فرنسا تطرد إماما جزائريا اشتهر بخطبه املتطرفة

منظمة إيتا االنفصالية تطلب الصفح قبل حل نفسها

مسيرة منددة باإلرهاب

ببباختصار
◄ أعلن أوزتورك يلماز نائب رئيس حزب 

الشعب الجمهوري التركي المعارض، نّيته 
الترشح إلى االنتخابات الرئاسية المبكرة 
المقررة يونيو المقبل، في حال عدم ترّشح 

رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو.

◄ أدانت كافة األحزاب في البرلمان 
األلماني (بوندستاغ)، ما عدا حزب البديل 

من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، 
العنف الذي تتعرض له األقلية المسلمة 

للروهينغا في ميانمار، مطالبة بإنهاء 
انتهاكات حقوق اإلنسان والسماح بدخول 

المنظمات اإلغاثية الدولية إلى هناك.

◄ فتحت الكوريتان خطا ساخنا بين 
قائديهما الجمعة، وفق ما أعلن المكتب 
الرئاسي في سيول قبل أسبوع من قمة 

مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي 

مون جاي إن.

◄ اعتبر األمين العام لمنظمة الدول 
األميركية لويس ألماغرو أّن وصول ميغيل 

دياز-كانيل (58 عاما) إلى سدة الرئاسة 
في كوبا ليحّل مكان راوول كاسترو، هو 

انتقال غير شرعي، واصفا النظام الكوبي 
بأنه دكتاتوري.

◄ قطع الرئيس المؤقت لجنوب أفريقيا، 
سيريل رامافوسا الجمعة، زيارته 

إلى بريطانيا لبحث سبل التعامل مع 
التظاهرات الشعبية التي اندلعت في إقليم 

الشمال الغربي للبالد تنديدا بمظاهر 
الفساد.

◄ أعلن نائب وزير الدفاع اليوناني 
فوتو كوفيليس، أن بالده ستحصل على 

سفينتين حربيتين من فرنسا خالل 
السنوات الخمس المقبلة، بنظام التأجير، 

مشيرا إلى أن الجيش بحاجة إلى 
التحديث دون أن يدخل في سباق التسلح.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أنقــرة - وجـــه القضـــاء اليوناني صفعة 
جديـــدة للنظام التركي بعد أن قرر اإلفراج عن 
أحد الجنود الثمانية الفارين إلى أثينا والذين 
تتهمهم أنقرة بالمشـــاركة في عملية االنقالب 
الفاشل، ما دفع بالخارجية التركية إلى وصف 

القرار بالمشجع على حماية اإلرهابيين.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  اعتبــــرت 
أن إفــــراج ســــلطات اليونــــان عــــن ســــليمان 
أوزقينقجــــي، أحد الجنود األتــــراك الثمانية 
الذيــــن فروا إليها ”يظهر مجــــددا أن اليونان 
بلــــد يحمــــي االنقالبييــــن“. وقــــررت محكمة 

الخميــــس اإلفراج عــــن أوزقينقجي  يونانية 
بشــــرط الرقابة الشــــديدة لغاية صــــدور قرار 
بشــــأن طلبات لجوء تقدم بها الجنود السبعة 
اآلخــــرون، حيــــث مــــن المنتظــــر أن تصــــدر 
المحكمة اإلدارية العليا قرارها بشأن منحهم 

حق اللجوء أوائل مايو القادم.
وأعلنـــت أثينا فـــي وقت ســـابق، أنها لن 
تســـلم تركيا العســـكريين األتـــراك المتهمين 
بالمشاركة في محاولة االنقالب الفاشلة الذين 
فـــروا إليهـــا، وتقدموا بطلـــب الحصول على 

اللجوء هناك.

وأوضح متحدث باسم الحكومة اليونانية 
أن أثينا لن تســـلم هؤالء العسكريين سواء تم 
منحهـــم حق اللجوء أم ال، في خطوة اعتبرها 
مراقبـــون إجهاضـــا ألحالم الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان في جلب مناوئيه. 
وحصل أحد العسكريين الثمانية، الفارين 
إلى أثينا، على حق اللجوء، وهو القرار الذي 
أدانته أنقرة بشدة قائلة إن هذه الخطوة ذات 
دوافع سياســـية وســـتكون لها تداعيات على 
العالقـــات الثنائية وعلى التعـــاون اإلقليمي 

بين البلدين.

إحباط تركي عقب إطالق سراح أحد الجنود الفارين إلى اليونان



} أربيــل - في الثاني عشـــر من شـــهر أبريل 
الحالـــي تعرض حســـين يـــزدان بنـــا، األمين 
العام لحزب حرية كردســـتان، لهجوم مسلح، 
في حادث تكرر كثيرا في الفترة األخيرة، حتى 
أصبحت أخبـــار اغتيال قادة وكوادر األحزاب 
المناهضـــة إليـــران عناوين دائمـــة للصحافة 
الكردية، وتدل جميع المؤشرات على أن إقليم 

كردستان لم يعد منطقة آمنة لتلك القوى.
تأتـــي هـــذه االغتيـــاالت لتضاعـــف مـــن 
الصعوبـــات المتزايدة التي يواجهها األكراد، 
الذيـــن يمـــرون بفترة مـــن أضعـــف فتراتهم 
سياســـيا، بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى 
من تحقيق حلمهم بدولة مســـتقلة في العراق، 
وبإقليـــم مســـتقل في ســـوريا، وفرص أفضل 

بالنسبة ألكراد إيران، وأيضا تركيا.
لكـــن يبدو األكـــراد اليوم أضعـــف من أي 
وقت مضى، وسط تجاذبات سياسية داخلية، 
وأزمات متواصلة مـــع الحكومة المركزية في 
بغداد، التي تســـيطر عليها إيران، وتحالفات 
إقليمية ودولية متغيرة من منطقة إلى أخرى، 
األمر الذي يضعف أيضا من آمال بقية األقليات 
الكردية في المنطقة، فالجبهة الكردية األقوى 
أصبحت غير قادرة حتى على حماية أراضيها 
وحماية األكـــراد اإليرانيين الذين لجأوا إليها 

هربا من سطوة النظام.
ويـــزداد الضغـــط اإليرانـــي علـــى إقليـــم 
كردستان العراق، خصوصا في  مناطق شرق 
اإلقليـــم. وينقل هونر حمه رشـــيد، الصحافي 
فـــي موقع ”نقـــاش“، عن قيادييـــن في أحزاب 
كرديـــة معارضة للنظام اإليرانـــي، أن طهران 
تالحق معارضيها مـــن األكراد اإليرانيين كما 

العراقيين.
وتقيم األحـــزاب الكردية المناهضة إليران 
في إقليم كردســـتان منذ عقود. وبعد عام 1991 
اتفقـــت هذه األحـــزاب مع القـــوى الكردية في 
البقاء  علـــى  اإلقليـــم 
في مقراتها في مدن 
والعمل  كردســـتان 
بحرية شـــريطة عدم 
بنشـــاطات  القيـــام 

عسكرية ضد إيران.
الروايـــة  وتقـــول 
الرســـمية لحـــادث 
محاولـــة اغتيال 
يزدان  حســـين 

بنـــا إنه فيمـــا كان القيادي الكـــردي متوجها 
من منزله فـــي مدينة أربيل إلـــى منزل والدته 
تعرض إلطالق نار بأســـلحة كالشنيكوف من 
قبل شخصين كانا يستقالن دراجة نارية وقد 

أصيب في كتفه إصابة خفيفة.
 ويعد حزب حرية كردســـتان أحد األحزاب 
الكرديـــة اإليرانية، التي تملك مقرات في إقليم 
كردســـتان منذ أعوام، وشـــارك منذ عام 2014 
فـــي المعـــارك ضد داعـــش إلى جانـــب قوات 
البيشـــمركة. وحّمـــل خليل نادري، مســـؤول 
العالقات في حزب حرية كردستان (باك) إيران 
مسؤولية هذه العملية وغيرها من االغتياالت 

التي حدثت خالل الفترة الماضية.

نفوذ إيراني في شرق كردستان

إلـــى جانب محاولة اغتيال حســـين يزدان 
بنـــا، شـــهد إقليم كردســـتان خالل الشـــهرين 
الماضييـــن مقتـــل وإصابة كـــوادر وقادة من 
اإليراني.  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب 
ويعد هـــذا الحزب من أقدم األحـــزاب الكردية 
في اإلقليم. وشن أكثر من مرة هجمات مسلحة 

على مصالح إيران في السابق.
للحـــزب  الرئيســـية  المقـــرات  وتتواجـــد 
الديمقراطي فـــي مدينة كويســـنجق، التابعة 
لمحافظـــة أربيل، كما يعيش معظم كوادره في 
مناطق تابعة للمحافظة، إال أنها لم تعد منطقة 
آمنة لهم إذ يجدون أنفسهم في خطر دائم كما 

يقولون.
وفي شـــهر مارس الماضي تعرض أعضاء 
فـــي الحـــزب لمحاولتي اغتيال، إذ اســـتهدف 
انفجار أمام أحد المنازل في بلدة بنه ســـالوه 
التابعة ألربيـــل كادرين للحزب يدعيان صباح 
رحماني وصالح رحماني وقد لقيا مصرعهما. 
وبعد أيـــام من الحـــادث وفي ليلة الســـادس 
من مارس تعّرض قادر قـــادري، وهو من قادة 
اإليراني،  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب 
لوابـــل من الرصاص عندمـــا كان يزور منطقة 
جوار قورنه (شـــرق السليمانية)  باليســـان – 
بســـيارته. ووجـــدت جثته في إحـــدى القرى 
القريبـــة من المنطقة وعليهـــا آثار أكثر من 20 

رصاصة.
وبعد الحادثين أصـــدرت لجنة اإلعالم في 
الحزب الديمقراطي اإليراني بيانا اتهمت فيه 
طهران بالقيـــام بالعمليتين. وفي الثالثين من 

الشـــهر نفســـه قتل عضو من الحزب ذاته في 
مدينة سوران التابعة لمحافظة أربيل. وأعلن 
هاوار اركوشي، المتحدث باسم شرطة سوران، 
فيما بعد ”قتل عضـــو الحزب الديمقراطي من 
قبل ابنه البالغ 22 عاما بعشـــر رصاصات“، إال 
أن مســـؤولي الحزب ال يعتبـــرون األمر حادثا 
اعتياديـــا أو مشـــكلة اجتماعية، كمـــا أعلنت 
الشـــرطة، بل يعدونه محاولة اغتيال، متهمين 

الجانب اإليراني بالضلوع فيها.
وقـــال محمـــد صالـــح قـــادري، مســـؤول 
العالقـــات في الحـــزب الديمقراطي في أربيل، 
”بناء على متابعاتنا فـــإن جميع الحوادث هي 
محاوالت اغتيال تقف وراءها إيران“. وأضاف 
”تقـــوم الجمهورية اإلســـالمية بتلك العمليات 
لمعـــاداة األحزاب المعارضة لها، ولذلك عالقة 
بالنشـــاطات الكثيرة والمؤثـــرة لتلك األحزاب 

وهي تريد التقليل من شأنها“.
وتؤكد جمعية حقوق اإلنسان في كردستان 
أنه تم اســـتهداف أكثر من عشرة أشخاص من 
كـــوادر وأعضاء األحـــزاب الكردية المعارضة 
إليران، التي اّتخذت من إقليم كردســـتان مقرا 
لها. وقال أرسالن يار أحمد، مسؤول الجمعية، 

إن ”جميع االغتياالت نفذت من قبل إيران“.
وأوضح فـــي تصريحاته التي نقلها موقع 
”نقـــاش“ أن العمليـــات يجـــري تنفيذها ”عن 
طريـــق عناصر مـــن فيلق القـــدس ومرتزقة“، 
مشـــيرا إلى أنه ”تم إلقاء القبض على بعضهم 
من قبل األحزاب واعترفـــوا خالل التحقيقات 

بأنهم كلفوا بالقيام بتلك العمليات“.
وقـــال الحـــزب الديمقراطـــي اإليراني في 
بيـــان بعد اغتيال قـــادر قـــادري إن ”األجهزة 
األمنيـــة المعنية في اإلقليـــم واللجنة األمنية 
للحزب بدأتا التحقيقات حول الخيوط األولية 
للحـــادث كمـــا تم إلقـــاء القبض على خمســـة 
متهمين فـــي القضية بينهم مخطـــط العملية 

ومنفذوهـــا (أربعة منهم من جنوب كردســـتان 
يعود أصل أحدهم إلى شرق اإلقليم) واعترف 
مخطـــط العمليـــة بأنه خطـــط لالغتيال بطلب 
وتنســـيق مع جهـــاز اإلطالعات الجاسوســـي 

والقاتل للجمهورية اإلسالمية“.
وذكـــر إبراهيـــم زيوائـــي، ممثـــل الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني اإليراني في أربيل، 
أن مناطـــق اإلقليم كانت لفتـــرة طويلة مناطق 
آمنة ومســـتقرة بالنســـبة لهم، ولكن األحداث 
األخيرة أوصلتهم إلى نتيجة أنها لم تعد آمنة 

لهم. 
وأضاف ”لدى إيران برامج واستراتيجيات 
هـــذه  (إحـــدى  إحداهـــا  المنطقـــة،  فـــي 
االستراتيجيات) معاداة القوى المعارضة لها 
وال سيما األطراف الكردية، وتقول لنا األحداث 
األخيرة إنها تركز على تنفيذ استراتيجيتها“. 
وقال زيوائي ”لقد توســـع النفوذ اإليراني 
فـــي المنطقـــة كثيرا وال ســـيما بعـــد أحداث 
الســـادس عشـــر من أكتوبـــر الماضـــي التي 

أطلقت يد طهران في المنطقة تماما“.  

تصعيد خطير

يوم الســــادس عشــــر من أكتوبر استيقظ 
األكــــراد علــــى عملّية انســــحاب البيشــــمركة 
مــــن كركوك والمناطــــق المتنــــازع عليها بين 
أربيــــل وبغــــداد دون قتال الجيــــش العراقي 
وقّوات الحشــــد الشعبّي التي قادها أبومهدي 
المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 

الموالي إليران.
ويشــــير المسؤولون األكراد إلى أن إيران، 
وأذرعها في العراق، اســــتغلت فوضى الحرب 
ضــــد تنظيم الدولة اإلســــالمية، لتصفية قادة 
األحزاب الكردية المعارضة في العراق. ونقل 
موقع نقاش عن رضا الكعبي، مسؤول الهيئة 

العاملة لجمعية كادحي كردستان إيران، وأحد 
مســــؤولي المعارضة اإليرانيــــة اآلخرين في 
إقليم كردستان الذي نجا من محاولة اغتيال، 
أن ”حريــــة التحرك التي يتمتــــع بها الجانب 
اإليرانــــي وصلت إلــــى حد أنه بــــدأ منذ فترة 
يغتال قادة وكوادر األحزاب الكردية اإليرانية 

وقد تنامت الحالة وأصبحت ظاهرة“.
وحــــّذر الكعبي مــــن اســــتمرار العمليات 
قائال ”إذا اســــتمرت هذه العمليات فســــتؤثر 
علــــى الوضع األمني إلقليم كردســــتان تماما، 
ألن إيــــران لديهــــا خطــــط لتوســــيع نفوذهــــا 
فــــي المنطقــــة“. ويطالب مســــؤولو األحزاب 
اإليرانيــــة األطراف فــــي اإلقليــــم وخصوصا 
ممثليــــة حكومة اإلقليم في طهــــران بالضغط 
مــــن أجل منع تلك العمليات، ألنها ســــترد إذا 

ما استمرت.
وفي السنوات الماضية، وقعت اشتباكات 
الديمقراطــــي  الحــــزب  فــــي  مقاتليــــن  بيــــن 
الكردســــتاني اإليرانــــي والحــــرس الثــــوري 
اإليراني في شــــمال غــــرب إيران فــــي يونيو 
ويوليو الماضيين أســــفرت عن وقوع عدد من 

القتلى بين الجانبين.

في 
العمق

{فـــي حملـــة اإلعمار هناك عـــدو واحد هو الفســـاد، ويجب أن نتحـــد في حملة اإلعمـــار ومحاربة 
الفساد، وإن الفاسدين بعدما كانوا يرعبون الناس أصبحوا مرعوبين}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{الجهة الرســـمية التـــي يجب أن تتحدث عن قضية االغتياالت هـــي حكومتا بغداد وأربيل، لكن 
الجهتين لم تعلقا حتى اآلن. وال يوجد أي مبرر لهذا السكوت}.

عبدالباري زيباري
نائب كردي في البرملان العراقي

السبت 2018/04/21 - السنة 40 العدد 610966

كردستان العراق لم يعد قادرا على احتضان المعارضة الكردية اإليرانية
[ موجة اغتيال لقادة األحزاب تنفذها عناصر من فيلق القدس  [ نفوذ طهران يفقد المعارضة اإليرانية حاضنتها بشمال كردستان

ــــــة معارضة للنظام في طهران، وتتخذ من  يتهم قادة ومســــــؤولون في أحزاب كردية إيراني
إقليم كردستان العراق مقرا رئيسيا لها، إيران بالقيام بعمليات تصفية واغتياالت، زادت 
وتيرتها في الســــــنوات األخيرة بعد أن متدد نفوذ إيران في إقليم كردســــــتان العراق، في 
الشرق أساسا، كما في كامل العراق. وتقدر جمعيات حقوقية في اإلقليم أن عدد القتلى 
ــــــى من العام احلالي واألعوام الثالثة املاضية جتاوز عشــــــرة  خالل األشــــــهر الثالثة األول
ــــــة املعارضة في إقليم  ــــــن في األحزاب الكردية اإليراني أشــــــخاص من قادة وكوادر بارزي

كردستان.

إقليم كردستان لم يعد آمنا

الفضائح أداة دعائية في الحمالت االنتخابية في العراق

} بعد تداول مواقع التواصل االجتماعي 
لمقطع فيديو فضائحي مزعوم ادعى 

مرّوجوه أنه ألستاذة جامعية مرشحة 
لالنتخابات العراقية، أصدرت وزارة التعليم 

العالي قرار إيقاف الضحية عن العمل. 
وبررت ذلك القرار بأنه جاء ”احترازا 

وحفاظا على هيبة الوظيفة العامة وتجنبا 
لكل ما يمس بها“، ما يعني أن الوزارة 

تعتبر هيبة الوظيفة العامة أهم من سمعة 
وكرامة إنسان، وأهم من سمعة وكرامة 

عضو في هيئة التدريس الجامعي.
شكلت حملة التشهير صدمة وإساءة 
بالغتين للوجدان الجمعي العراقي ولكل 

النساء المتصديات للشأن العام، وسمحت 
للخطاب الشعبوي باالنفالت وبث مشاعر 

االزدراء ضد المرأة التي تنخرط في العمل 
العام. ولذلك فإن من حق األكاديمية الضحية 

أن ترفع دعوى قضائية على وزارة التعليم 
العالي ألنها شاركت في التشهير بها 

وتشويه سمعتها عبر االستجابة للنزعة 
الفضائحية بقرار إيقافها عن العمل قبل 

التحقيق في الواقعة وإثباتها وتحديد درجة 

مسؤولية الضحية ووجه اإلدانة القانونية 
لها.

إنها الرسالة الخطأ التي أوصلتها 
الوزارة وهيئات التدريس إلى طلبتها 

وإلى المجتمع. انشغلت الوزارة بالجريمة 
االفتراضية (احتمالية ثبوت التهمة على 

الضحية) وتركت الجريمة الحقيقية الماثلة 
أمامها وهي جريمة التشهير واالفتراس 

الجماعي لسمعة الضحية.
وكان ائتالف النصر بقيادة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي قد شارك أيضا في 
التشهير بالضحية عندما استبعدها من 

قائمة مرشحيه لالنتخابات بدعوى ”عدم 
التزامها بشروط الترشيح“، وهي العبارة 
التي تضمنت تلميحا إلى التسليم بصّحة 
الفيديو وشّكلت اغتياال معنويا للضحية. 
كان يفترض بالعبادي أن يرفض بوضوح 
وصرامة التشهير بامرأة بهذه الطريقة ال 
سّيما وأن نشر الفيديو يأتي في توقيت 
ملتبس ومشحون حيث تتصاعد حمى 

التسقيط السياسي بين القوى المتنافسة 
في انتخابات مايو 2018؛ بمعنى أن شبهة 

الفبركة واالستهداف السياسي حاضرة 
بقوة. كما أن احتمالية الفبركة قد تعني 

أن المرشحة دفعت من سمعتها ثمن 
صراع العبادي مع منافسيه الذين يريدون 

ضرب سمعة ائتالفه واإلضرار بحظوظه 
االنتخابية المتوقعة.

ويذكرنا سلوك صانع القرار العراقي 
اليوم بما حصل في عهد حكومة المالكي 

األولى، فعندما ادعت مواطنة تعّرضها 
لالغتصاب على يد قوات األمن، وكان 

للقضية ُبعد طائفي، نفى المالكي ادعاءاتها 
وقام بتكريم الضباط المتهمين ووصفهم 

بـ“الشرفاء“ عوض التحقيق معهم، فسمح 
بتحّول القضية إلى مادة لزيادة االنقسام 

الطائفي في المجتمع يتم استدعاؤها 
في خطابات الكراهية حتى هذه اللحظة، 

بينما كان بإمكانه أن يجعلها مدخال 
لتوحيد المجتمع بأن يتبنى القضية ويعلن 

التزامه بأخذ حق الضحية فيأمر بالتحقيق 
في االدعاء ويتوّعد المتورطين إذا ثبت 
تورطهم؛ وبذلك كان سيوّحد العراقيين 
ويكسب دعم الشارع العراقي في قضية 
تحظى باإلجماع ألنها تتعلق بالشرف 

والسمعة.
كان بإمكان العبادي أيضا أن يرفض 

التشهير باألكاديمية المرشحة ضمن 
ائتالفه، وأن يتحّمل تجاهها المسؤولية 

السياسية والدستورية كمواطنة 
والمسؤولية األخالقية كامرأة في مجتمع 

محافظ فيحّول بذلك القضية لصالحه 
وصالح ائتالفه عبر جعلها قضية وطنية 

ُملِهمة تجعل العراقيين يؤيدونه فيها 
ويعيدون اكتشاف ذاتهم األخالقية، 

ويجمع العراقيين خلفه حول قضية تحظى 
بإجماعهم وتحتل موقعا مركزيا في الثقافة 

االجتماعية وهي قضية ”الشرف“ وصون 
الحرمات والخصوصيات. لكنه لم يفعل 
واختار التخلي عن المرشحة والتصّرف 
كرجل سياسة يحابي النزعات الشعبوية 

حرصا على مصالح انتخابية.
يعكس خضوع الدولة للنزعة الشعبوية 

تنّصلها من النهوض بمسؤوليتها في 
التغيير االجتماعي والثقافي وقيادة قاطرة 
التقدم الحضاري في البالد. فالشعبوية بما 

هي الالعقالنية والنزعة االنفعالية تشّكل 
أحد منتجات النظام السياسي العراقي ألنه 

نظام يقوم على تأجيج النعرات الطائفية 
والجهوية، وهي اليوم ترتد عليه في صورة 

حالة من السخط الشعبي العارم ينطبق 
عليها تعريف عالم االجتماع األميركي 

إدوارد شيلز للشعبوية بأنها ”أيديولوجيا 
االستياء الموّجهة ضد نظام اجتماعي 

مفروض من قبل طبقة مضى على وجودها 
في وضع الهيمنة فترة زمنية طويلة، 

وُيفترض أنها تحتكر السلطة والثروة 
واالمتيازات والثقافة“. 

واستنادا إلى هذا التعريف فإن حمالت 
التشهير المكثفة التي طالت المرشحة 

الضحية وغيرها من مرشحات االنتخابات 
على مواقع التواصل االجتماعي إنما تعكس 

النقمة السائدة في الطبقات المهمشة على 
النظام السياسي العراقي القائم على التمييز 

االجتماعي واالقتصادي ومحاباته للنخب 
والطبقتين العليا والوسطى المرفهتين على 
حساب الطبقات األدنى الفقيرة، وسعي هذه 

الطبقات المحرومة أو التي ترى نفسها كذلك 
لالنتقام من النخب المهيمنة عبر واحدة 

من أكثر وسائل االنتقام إيالمًا وتعبيرًا عن 
الغضب والرفض والعداوة وهي التشهير 

الجنسي بالضحايا.

همام طه
كاتب عراقي

التشهير الفضائحي أداة شعبوية بيد 
الفئات االجتماعية املهمشة للثأر 

من النخب املهيمنة واالحتجاج على 
طبقية النظام السياسي واالجتماعي 

في العراق

بعد عام 1991 اتفقت هذه األحزاب مع 
القوى الكردية في اإلقليم على البقاء 

في مقراتها في مدن كردستان والعمل 
بحرية شريطة عدم القيام بنشاطات 

عسكرية ضد إيران

البقاء علـــى  اإلقليـــم 
في مقراتها في مدن
والعمل كردســـتان 
بحرية شـــريطة عدم
بنشـــاطات القيـــام 
عسكرية ضد إيران.
الروايـــة وتقـــول 
الرســـمية لحـــادث
محاولـــة اغتيال
يزدان حســـين 

حزب حرية كردستان اإليراني يتهم 
طهران بالضلوع في محاولة اغتيال 

أمينه العام حسني يزدان بنا 
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خالد عمر بن ققه

} أبوظبـــي - فـــي نهاية مايـــو المقبل، تكون 
اإلمـــارات قد قطعت أربع ســـنوات منـــذ أقّرت 
الخدمـــة الوطنيـــة اإللزامية، بنـــاء على قانون 
اتحادي أصـــدره رئيس الدولة الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيان، وهـــو القانـــون االتحادي 
رقـــم (6) لســـنة 2014 لتنظيم الخدمـــة الوطنية 

واالحتياطية.
تأســـس القانـــون االتحـــادي انطالقـــا من 
والهويـــة  االنتمـــاء  فيهـــا  يختلـــط  خلفّيـــات 
بالتكوين النفسي والبدني واألمني بالعسكري 
والتاريخـــي بالجغرافـــي واالقتصـــادي، وهذا 
يحقـــق منظومة القيم التي يراهن عليها صانع 
القـــرار فـــي اإلمـــارات لتعميق مســـار الدولة 
الحديثـــة، المواكبة، بل والشـــريكة في حداثة 

العالم وتطوره، ورسم أفقه المستقبلية.
التجنيـــد فـــي اإلمـــارات بمـــا يحملـــه من 
هدف أساســـي، هو خدمة الدولـــة، كما هو في 
تســـميته بـ“الخدمة الوطنية“، يأتي في سياق 
دولـــي، وفي صياغة معروفة في كل االختيارات 
الكبـــرى والقوانين الخاّصة بجيـــوش العالم، 
والتي تنظم العالقة بينها وبين الشـــعوب، أي 
المدنييـــن ــ في الـــدول المتقدمـــة والمتخلفة، 
الصغيرة والكبيـــرة ــ  وإن كان مجيئه متأخرا 
مقارنـــة بدول العالم، بمـــا في ذلك معظم الدول 
العربية، إال أنـــه كان ال بد من نضجه من خالل 
توفر شـــرطين أساســـيين: القبول االجتماعي، 
بحيـــث تســـتوعب الذهنيـــات معنـــى الخدمة 
الوطنيـــة (التجنيد) والشـــعور بوجود مخاطر 
أمنيـــة ظاهـــرة أو خفيـــة، وأخـــرى جغرافيـــة 
تتعلق بالســـيادة الوطنية والوحـــدة الترابية 

وبالتوترات العسكرية اإلقليمية.

بعد أربع سنوات من تطبيق قانون الخدمة 
الوطنيــــة في اإلمارات، ال يــــزال هذا االختيار 
يثيــــر اهتمــــام الباحثيــــن، مــــن ذلك دراســــة 
صــــدرت عن مركز الدراســــات االســــتراتيجية 
والدوليــــة، مقره واشــــنطن. حملت الدراســــة 

عنوان ”مواطنــــون تحت التدريــــب: التجنيد 
اإللزامــــي وبنــــاء األمة في اإلمــــارات العربية 
المتحــــدة“، أعدهــــا الباحثــــان جــــون التمان 
ومارغو بالبوني، وقد انطالقا في دراســــتهما 
مما لمســــاه من التجربة اإلماراتية ”الجريئة 

والمغايرة“.
وتشــــير الدراســــة المطولة، إلــــى أن أحد 
األسباب الرئيســــية التي دفعت اإلمارات إلى 
فرض التجنيد هو عدم االستقرار الذي تشهده 
المنطقة.. في الشــــمال هناك إيــــران، ثم هناك 
صراعات أخرى في كل من: العراق وســــوريا 

وأفغانستان واليمن وليبيا“، 
لكنهــــا تيؤكد أيضــــا علــــى أن النظر إلى 
الجانــــب الدفاعي في الموضوع فقط، يجعلنا 
نغفل أســــبابا أخرى مهمة لهــــذا التجنيد، إذ 
مــــن المهم أن نفهم على نطاق واســــع تعريف 
دولة اإلمــــارات لألمن القومــــي، وكيف يحكم 
مســــتقبلها؟ ومدى طمــــوح برنامــــج الخدمة 

الوطنية في البالد؟

مدرسة لألمة

يجيــــب الباحثان على األســــئلة الســــابقة 
بالقــــول إن برنامج التجنيد أكثر من مجرد رد 
فعل لزيادة الضغوط األمنية في المنطقة، فعلى 
نطاق أوسع يبدو أن اإلمارات تعتمد التجنيد 
إطارا رئيســــيا لبناء الدولة، وباســــتخدامها 
نموذجا عســــكريا متطورا، تسعى، خالل عام 
أو عامين مــــن التدريب فقط، إلــــى تحقيق ما 
وصل إليه العديد من الدول على مدى ما يفوق 
العقد مــــن التعليم العام، وهي بهذه الخطوة، 
تتبــــع وتبتكــــر تقليــــدا بعيــــدا، اّتبعته دول 
أخرى، يسعى إلى استخدام الجيش باعتباره 

”مدرسة لألمة“ بنتائج متفاوتة.
ويذكر الباحثان أمريــــن مهمين ”األول أن 
البرنامــــج الخدمة الوطنية اإلماراتي واســــع 
جدا وطموح جــــدا، والثاني: أن للجهود التي 
تبــــذل في هذا البرنامج تأثيــــرات عميقة على 

مستقبل اإلمارات وأّي دولة تحذو حذوها“.
وبعيــــدا عــــن المخاطــــر الخارجيــــة، فإن 
هنــــاك قضايا أشــــار إليهــــا الباحثــــان تمثل 
اهتماما لدى المســــؤولين، مــــن ذلك: ضرورة 
الحفــــاظ على ”هوية إماراتية“ معينة، بالنظر 
إلى العولمــــة ووجود جنســــيات متعددة في 
البالد، والخــــوف من النتائــــج المترتبة على 

نعومة الحيــــاة واالعتياد على حياة الرفاهية 
ومشــــكالت المنظومة التعليمية، يضاف إلى 
ذلــــك رغبة اإلمارات في تحويل اقتصادها إلى 
اقتصــــاد يعتمد على مصــــادر كثيرة متعددة، 
وليــــس النفط فقــــط، وبناء عليــــه يجب تعليم 
الشــــباب اإلماراتــــي ليكونــــوا أفــــردا أقوياء 

ومنتجين.
ولم تكتف اإلمارات عند طرحها لمشــــروع 
برنامج الخدمــــة الوطنية، على ما هو محلي، 
تاريخيــــا وسياســــيا وقيميا، ولكنهــــا قرأت 
بتبّصــــر تجارب اآلخريــــن، وبهذا الخصوص 
يتحــــدث الباحثان ”عن ثالث دول نظرت إليها 
اإلمــــارات من خالل دراســــات مكثفــــة للعمل 
علــــى برنامجهــــا التجنيدي الخــــاص، وهي: 

سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية.
ويأتــــي التركيز علــــى هذه الــــدول من أن 
برنامجها للتجنيــــد ال يهدف إلى الدفاع فقط، 
بل يشــــكل منظومة مجتمعية كاملــــة، كما أن 
برنامــــج الخدمــــة الوطنية يهــــدف إلى تعليم 
اإلماراتيين ما هو أكثر من حمل الســــالح، من 
ذلك: العمل الجماعي والتواضع واالنضباط.. 
إلخ، وإلى جانب ذلك تشير الدراسة إلى جملة  

من األهداف األخرى، وهي كالتالي:
[ جعل المواطنة في اإلمارات أداء وليست 

انتماء مكتسبا بالفطرة فقط.
[ تحقيق السلوك المدني الجيد، وهو من 
أهـــم األهداف، فالبرنامج يهدف إلى تحول في 

شخصية المواطنين، بحيث يصبحون أفضل 
حتى فـــي النواحي البســـيطة: عـــدم القيادة 
بتهور، انخفاض مســـتوى الطـــالق، االهتمام 
باللغـــة العربيـــة، واالعتـــدال فـــي اإلســـالم، 

االبتعاد عن الثقافة االستهالكية.. إلخ.
[ دفع اإلماراتيين ليكونوا أفرادا منتجين 

في وظائفهم.
[ الحفـــاظ علـــى الصحة، مثـــل: التصدي 

للبدانة والسكري.. إلخ.

ثقافة التضحية

وضعت دولة اإلمـــارات حوافز لالنضمام 
إلـــى الخدمة الوطنية، من بينها أن اإلماراتي 
العامل سيســـتمر في الحصـــول على مرتبه 
الشـــهري إلعالة عائلته، وتكـــون لديه أولوية 
في الحصول على أراض، ومساعدة للزواج.. 
وغيرها. وكذلك يعمل برنامج الخدمة الوطنية 

من أجل إزالة الفروقات بين اإلماراتيين.
وتذهب الدراســـة إلى أنه بحلول سبتمبر 
2017 تـــم اســـتدعاء 50 ألـــف شـــاب للخدمة 
الوطنيـــة، وتحقيـــق البرنامـــج لجملـــة من 
النتائـــج اإليجابيـــة، منهـــا أن كل فـــرد فـــي 
المجتمع اإلماراتي أصبح يعرف شـــخصا ما 
أّدى برنامج الخدمـــة الوطنية، األمر الذي له 
تأثيـــر طيب على الصغار الذين يعرفون أنهم 

سيؤدون البرنامج نفسه في المستقبل. 

وتحدد الدراســـة جملة مـــن النتائج تعد 
بمثابـــة رؤى تقييميـــة للبرنامـــج اإلماراتي 

الخاص بالخدمة الوطنية، منها:
[ تأثيـــر الخدمة الوطنية ســـيظهر على 

مدى السنوات العشر أو العشرين المقبلة.
[ نجاح هذا البرنامـــج يعتمد على رؤية 
المراكز القيادية، ومدى الشـــرعية التي يرى 

اإلماراتيون أنه يحملها.
[ برنامـــج الخدمة أكثـــر بكثير من مجرد 
برنامـــج لبنـــاء الجيـــش. إنه برنامـــج لبناء 

المجتمع انطالقا من الجيش.
[ يعتبر البرنامج أوضح عالمة حتى اآلن 
على رؤيـــة القيادة اإلماراتيـــة، لجهة تحديد 
نقاط القـــوة والضعف في مجتمعها، ومعرفة 

أفضل طريقة للتقدم، وإلى أين تود الذهاب.
تســـتخدم  ال  اإلماراتيـــة  الحكومـــة   ]
الخدمة الوطنية لتحويـــل أبنائها إلى رجال 
فقط، بـــل أيضا لتحويل رجالهـــا إلى جنود، 
إلى مواطنيـــن وإلى أشـــخاص قادرين على 
الحصـــول على أجورهـــم (عاملين)، وتعميق 

توحيد اإلمارات السبع بشكل أكبر.
”أن  نتيجـــة  إلـــى  الباحثـــان  ويخلـــص 
األهداف التي حددتها الدولة، والمسار الذي 
اختارته إلنجازها، سيكون لهما تأثير عميق 
ليـــس فقط علـــى اإلمارات، ولكـــن أيضا على 
الدول المجاورة التي ستســـتخلص دروســـا 

من النموذج اإلماراتي“.

خالد حنفي علي

} يثير اإلعـــالن الذي أطلقه الفريق عبدالرازق 
الوطنـــي  الجيـــش  أركان  رئيـــس  الناظـــوري 
الليبـــي عن بدء معركة تحريـــر مدينة درنة، في 
شـــرق البالد، من ســـيطرة التنظيمات المتهمة 
توقيتـــه  دالالت  حـــول  تســـاؤالت  باإلرهـــاب، 

وسيناريوهاته المحتملة.
يأتـــي هـــذا اإلعـــالن في غمـــار ســـياقين 
أساســـيين؛ أحدهما عام يفيد بأن معركة درنة 
تـــراوح مكانها منذ عـــام 2014، وأعلن الجيش 
الليبي أكثر من مـــرة التجهيز القتحامها بريا، 
دون حصـــول ذلك فعليا، األمـــر الذي بات يثير 
اســـتفهامات حـــول دوافـــع ذلك اإلرجـــاء، مع 
الســـيطرة الكاملة للجيش على مدينة بنغازي 
فـــي ينايـــر الماضي. أمـــا الســـياق اآلخر فهو 
ظرفي حرج يتعلـــق بتضارب األنباء عن صحة 
المشـــير خليفة حفتـــر، القائد العـــام للجيش 
الوطنـــي، وموعد عودتـــه لممارســـة دوره في 

المشهد الليبي.
إجماال، يؤشـــر إعـــالن الناظـــوري على أن 
اســـتراتيجية الجيش الوطني الليبي لحصار 
المدينة برا وبحرا لدفع مسلحي مجلس شورى 
مجاهـــدي درنـــة (المتهم بعالقاته مـــع تنظيم 
القاعدة) إلى االستســـالم لم تؤت أكلها، كما لم 
تثمر أيضا المفاوضات الســـلمية بين قيادات 
شرقية وأهالي وأعيان درنة عن نتائج ملموسة 
يمكـــن أن تجنـــب المدنيين ويـــالت الحرب في 

المدينة.
ويرجع تعويل الجيش الوطني على هاتين 
االســـتراتيجيتين (الحصـــار والتفـــاوض) في 
مدينة درنة، إلى عوامل أساســـية، أولها أنهما 
تسهمان في إضعاف البنية التحتية للجماعات 
المســـلحة المســـيطرة على المدينة، بما يقلل 
كلفة المعـــارك البرية. وثانيهـــا أنهما تجّنبان 
عناء التورط واإلنهاك في مواجهة عســـكرية قد 
ال يكون باإلمكان إنهاؤها سريعا، دون خسائر 

فادحـــة، في ظـــل الطبيعة الجغرافيـــة الجبلية 
الصعبـــة لدرنـــة، والتـــي قـــد تجعـــل المعارك 
العسكرية ضد اإلرهابيين تستغرق وقتا أطول، 
ألنهـــا تعطي فرصـــا لالختباء وتقليـــل فاعلية 

القصف الجوي وصعوبات المالحقة.
يتعلق ثالث األمور وأهمها باســـتراتيجية 
الجيـــش الليبـــي خـــالل الســـنوات الماضية 
في التركيـــز أكثر على معركـــة تطهير بنغازي 
مـــن اإلرهابييـــن، كونهـــا المدينـــة ذات الثقل 
الجيوسياســـي في شرق ليبيا وِمن َثمَّ تأثيرها 

على توازنات المشهد الليبي ككل.
لكن تطهيـــر بنغازي مـــن اإلرهابيين وّجه 
األنظـــار فـــي األشـــهر الماضيـــة نحـــو تحرك 
الجيـــش الوطني الليبي إلـــى المحطة القادمة 
في درنـــة، خاصة وأن تلك المدينة الســـاحلية 
علـــى البحـــر المتوســـط ال تزال مســـتثناة من 
الســـيطرة الميدانية له على كافة مدن الشـــرق، 
رغم أهميتها، كنقطة اتصال جغرافي وســـيطة 

وطبرق،  بنغازي  بين 
تطهيرها  فـــإن  ولذلك 

يؤمن  قـــد  اإلرهابيين  مـــن 
مكاســـب الجيش في منطقة 

الشـــرق لجهة عدم الســـماح بأي 
ارتداد محتمل للتنظيمات اإلرهابية.

هذا إضافة إلى أن تمدد سيطرة الجيش إلى 
درنة قد يوفـــر أوراقا ضاغطة للجيش الوطني 
ســـواء إزاء موقفـــه التفاوضـــي أمـــام القوى 
العسكرية الممثلة للغرب الليبي في مفاوضات 
توحيد الجيش الليبي التي تقودها القاهرة، أو 
حتى الســـيطرة األمنية على كافة مدن الشرق، 
بما قد يســـاعد على إجراء االنتخابات المتوقع 
إجراؤها في نهاية العام 2018، كخيار محتمل، 
بعدمـــا تعثرت الخطة األممية للمبعوث األممي 

غسان سالمة.
ويسهم تحرير درنة من سيطرة اإلرهابيين 
في تعزيز رهانات القـــوى اإلقليمية والدولية 
على الجيش الليبي، خاصة مصر، ال سيما وأن 

تلك المدينة تعـــد مالذا لخاليا إرهابية عابرة 
للحدود من مصر وتونس والســـودان، وكانت 
تلـــك الخاليا اتهمت من قبل باختراق الحدود 
الغربية المصرية لشـــن هجمـــات إرهابية في 
المنيـــا جنوبي مصر فـــي مايو 2017، وهو ما 
اســـتتبعه قصف جوي مصري لدرنة، كما تم 
اتهام إرهابيين تدربوا فـــي المدينة بالتورط 
فـــي هجوم الواحـــات في الصحـــراء الغربية 

خالل العام نفسه.
بـــدت أهمية توقيـــت إعالن معركـــة درنة 
في ظل ما ذهبت إليـــه تحليالت غربية من أن 
أي غيـــاب محتمل لحفتر عن المشـــهد الليبي 
قد يفتح الباب النشـــقاقات داخلية ســـواء في 
صفـــوف الجيـــش أو داخل تحالفات الشـــرق 
التي تبلـــورت منذ إطالق عمليـــة الكرامة في 

مايو 2014.
وتكتســـي معركـــة درنـــة أهميـــة بالغـــة 
باعتبارهـــا اختبارا لتعزيز شـــرعية مكافحة 

اإلرهاب، في ظـــل المخاوف المطروحة من أن 
تتلقف التنظيمات اإلرهابية أو قوى عسكرية 
في الغـــرب الليبي غياب حفتر على أنه فرصة 
الستعادة المواقع التي فقدتها سواء في شرق 
البالد أو وســـطها أو جنوبها، بالنظر إلى أن 
فلوال مـــن اإلرهابيين كانت قد خرجت من بعد 

هزيمتها من بنغازي باتجاه درنة.
إال أن الـــدالالت المتعددة لتوقيت اإلعالن 
عـــن بدء معركـــة تحريـــر درنة وســـياقاتها، 
تصطـــدم بالســـؤال المثار حول مـــدى قدرة 
الجيش الوطني ذاته على تحرير المدينة في 
أســـرع وقت ممكن، ودون خســـائر فادحة في 
صفوف المدنييـــن قد تجلب انتقادات دولية، 

كما حدث في عملية بنغازي.
تبرز هنا عدة سيناريوهات لمعركة درنة، 
أحدها يشـــير إلى أنه بإمكان الجيش الليبي 
أن يحســـم المعركـــة بشـــكل ســـريع، ويحرر 
المدينة من سيطرة اإلرهابيين. وهذا يستند 
منها  مؤشـــرات  عدة  إلى 
األساســـية  البنية  أن 
المدينـــة  لمســـلحي 
تعرضـــت لإلنهـــاك. 
هذا  لكـــن 

الســـيناريو يطرح ارتدادات غيـــر مقصودة، 
خاصة علـــى الحدود المصرية، ال ســـيما أن 
ثمة احتماال بـــأن يدفع ضغط الجيش الليبي 
علـــى مســـلحي درنـــة إلـــى فرارهـــم باتجاه 
الكفرة جنوب شـــرقي ليبيـــا، كأحد المالذات 
الجغرافية التي يوظفها اإلرهابيون الختراق 

الحدود الغربية لمصر.
في المقابل ثمة ســـيناريو مضاد، يشـــير 
إلـــى أن تحرير درنة سيســـتغرق وقتا طويال 
وتكلفة عســـكرية ومدنية باهظة قياســـا على 
السنوات األربع التي تم فيها تحرير بنغازي. 
تضاف إلى ذلـــك الطبيعة الجغرافية الجبلية 
لدرنة التي تتيـــح لإلرهابيين إطالة المعارك 

البرية، في ظل ضعف سالح الجو الليبي.
بيد أن ثمة ســـيناريو ثالثا هجينا، يتمثل 
فـــي أنه لو بـــدأت عمليات الجيـــش الوطني 
الليبـــي باقتحام درنة بريـــا، وتصاعدت حدة 
خســـائر المدينـــة، فربما يدفع ذلـــك األعيان 
واألهالـــي فـــي المدينـــة إلـــى الضغـــط على 
مســـلحي مجلـــس شـــورى مجاهـــدي درنة 

للخروج فعليا منها.
يرتبط أّي من تلك السيناريوهات الثالثة 
لمعركة درنة ومســـارها المحتمل بمدى قدرة 
تحالفات الشرق الليبي في هذه المرحلة على 
تقليص تأثيرات غيـــاب حفتر المحتمل، عبر 
دعم معركة الجيش في درنة، كفرصة لتنحية 
الداخـلية  والقبـليـــة  السياســـية  الخالفـــات 
فـــي الشــــرق، ورص الصفوف فـــي مواجهة 

اإلرهاب.

الخدمة الوطنية في اإلمارات.. تمكين للدولة والشعب

معركة تحرير درنة من اإلرهاب.. اختبار لقوة الجيش الليبي

أشــــــادت دراسة صدرت عن مركز الدراسات االســــــتراتيجية والدولية بقانون التجنيد في 
ــــــة وليس القوات  ــــــه يهدف إلى بناء الدول ــــــة اإلمارات العربية املتحدة، مشــــــيرة إلى أن دول
العســــــكرية، مبا يرســــــخ لفكرة دولة املواطنة من خالل تعزيز الشــــــعور بالهوية اإلماراتية 
وأيضــــــا من خالل حتويل التدريب العســــــكري مــــــن واجب مفروض قســــــرا، ويهرب منه 
الكثيرون بأي طريقة كانت، إلى منظومة مرتبطة بسوق الشغل، من خالل حتويل التدريب 

إلى فرصة دراسية في مختلف التخصصات.

[ برنامج متعدد األهداف لبناء دولة المواطنة  [ تعليم اإلماراتيين ما هو أكثر من حمل السالح، العمل الجماعي والتواضع واالنضباط

تجربة جريئة ومغايرة

تحريـــر مدينـــة درنـــة من ســـيطرة 
اإلرهابيني يسهم في تعزيز رهانات 
القـــوى اإلقليميـــة والدوليـــة علـــى 

الجيش الليبي

◄

في 
العمق

{الكليات تحرص على اســـتقطاب مجندي الخدمة الوطنية للدراســـة فيها لما يتمتعون به من 
تميز شخصي وأكاديمي، وما يمثلونه من نماذج في االنضباط والقيادة أمام زمالئهم}.

عبداللطيف الشامسي
مدير مجمع كليات التقنية العليا باإلمارات

{قـــوات الجيـــش الليبي جاهزة لتحرير درنـــة. ونحن نعرف أن هناك تقريبا نحـــو ٥٠٠ إرهابي من 
مختلف جنسيات دول العالم ال يزالون في المدينة، لكننا سندخلها قريبا جدا}.

الفريق عبدالرازق الناظوري
رئيس أركان اجليش الوطني الليبي

جون التمان: 
برنامج الخدمة الوطنية 

في دولة اإلمار ات العربية 
المتحدة واسع وطموح  

ر و ي هر
إلـــى المحطة القادمة  ي الليبي
وأن تلك المدينة الســـاحلية  ة
متوســـط ال تزال مســـتثناة من 
انية له على كافة مدن الشـــرق، 
قطة اتصال جغرافي وســـيطة 

برق، 
هيرها

يؤمن  قـــد   
منطقة  ش في

الســـماح بأي دم
تنظيمات اإلرهابية.

أن تمدد سيطرة الجيش إلى  ى
وراقا ضاغطة للجيش الوطني
فـــه التفاوضـــي أمـــام القوى 
مفاوضات  لة للغرب الليبي في
لليبي التي تقودها القاهرة، أو 
 األمنية على كافة مدن الشرق، 
على إجراء االنتخابات المتوقع 
ية العام 2018، كخيار محتمل، 
لخطة األممية للمبعوث األممي 

ير درنة من سيطرة اإلرهابيين
ت القـــوى اإلقليمية والدولية
بي، خاصة مصر، ال سيما وأن

ي و ي ب ب ح ي
داخل تحالفات الشـــرق صفـــوف الجيـــش أو
التي تبلـــورت منذ إطالق عمليـــة الكرامة في 

.2014 مايو
وتكتســـي معركـــة درنـــة أهميـــة بالغـــة 
شـــرعية مكافحة  باعتبارهـــا اختبارا لتعزيز

ي و ب ج ن يي و
كما حدث في عملية بنغازي.

تبرز هنا عدة سيناريوهات لمعركة درنة، 
أحدها يشـــير إلى أنه بإمكان الجيش الليبي
المعركـــة بشـــكل ســـريع، ويحرر  أن يحســـم
المدينة من سيطرة اإلرهابيين. وهذا يستند 
منها  مؤشـــرات  عدة  إلى 
األساســـية  البنية  أن 
المدينـــة  لمســـلحي 
تعرضـــت لإلنهـــاك. 
هذا  لكـــن 
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} العراق وفقًا للتقارير والبحوث العلمية 
مركز حيوي لرصد متغيرات املناخ العام في 

اإلقليم احمليط به وفي كوكب األرض، رغم أنه 
لم يكن طرفا فعاال في التلوث لقلة مساهمته 
في ارتفاع نسب عوادم الكاربون والنخفاض 

مشاريعه الصناعية.
لكن تربة العراق ملوثة مبنتجات احلروب 

من جتارب اليورانيوم غير املنضب في 
املقذوفات وامتداد آثارها إلى ماليني السنني 
دون مبالغة؛ وآلالف األلغام غير املتفجرة على 

طول احلدود مع إيران مبفاجآت اجنراف 
التربة في أيام السيول، وما حتمله من 

كوارث للقرى العراقية.
قلة في املياه الصاحلة للشرب تقابلها 

وفرة في مشكالت الري وصلت حد التهديد 
بالسالح بني احملافظات لتفاوت احلصص 

املائية، يضاف إليها التجاوز اإليراني بقطع 
وحتويل مجرى األنهار وإزاحة مياه البزل 
املاحلة إلى داخل األراضي العراقية، مما 

أدى إلى هجرة الفالحني من عديد القرى في 
البصرة لفقدانهم مصادر رزقهم.

انخفاض في الغطاء النباتي الطبيعي 
مع ارتفاع معدالت الغبار وتفشي األمراض 

بتدني اخلدمات الصحية واإلرشادية 
والتعليمية؛ فلالنحطاط العام سلسلة من 

موروثات التلوث قادتنا إلى حروب داخلية 
أو باألحرى حروب أهلية.

بعد ١٥ سنة من االحتالل األميركي 
اإليراني للعراق تبدو احلقيقة املاثلة أمامنا 

بال ستر، ألنها تركت جثث أطفالنا وأعراضنا 
وشبابنا وكهولنا مكدسة في أقبية منهارة 

من مدينة كانت تسّمى املوصل وفي التاريخ 
نينوى، حتى أصبحت عوائلنا مصدرًا 

للتلوث في زمن انتصار تنظيم داعش على 
حكومة حزب الدعوة بزعامة نوري املالكي، 

ثم انتصار حكومة حزب الدعوة بزعامة حيدر 
العبادي على تنظيم داعش.

من يسأل عن املشردين في اخليام وعن 
الدم املسفوح في املوصل بعد أن حتول املوت 
إلى استذكار انتخابي النتصار إرهاب تنظيم 

الدولة وإرهاب تنظيم الدولة اإليرانية على 
العراق والعراقيني.

حضر موسم انتخابات برملان العراق، 
وهو موسم حصد العراقيني، مبعنى حصاد 

أعمارهم وآمالهم من قبل حفنة عمالء 
مأجورين مرتشني، لصوص وخونة، نشطوا 

على تلويث وتسميم حياة العراقيني، 
وتكالبوا وتداعوا عليه كما يتداعى الذباب 
على قطعة حلوى. من يأمل بزرعه عليه أوًال 
أن يهيئ شتلته ليودعها في أرض صاحلة 

واعدة.
تربة االحتالل ال ميكن أبدا أن تنمو فيها 

شجرة طيبة، فعمليته السياسية جذورها 
في أقبية ودهاليز الولي الفقيه، وفروعها في 

أذرع ميليشيات احلرس الثوري اإليراني.
التلوث االنتخابي يتفوق على التلوث 

البيئي في منجزات جرائم حكومات 
االحتاللني املتعـاقبة؛ فأصوات الناخبني 
تعني مصادقتهم على مصادرة حقـوقهم 

ألربع سنوات أخرى ومتديد املعاناة وسفك 
الدماء؛ إذ ال يجدي بعد تفويض عتاة 

املجرمني التباكي على وطن في ساحة حترير 
لم يتبق منها غير نصب هو اآلخر آيل 

للسقوط.
تدافع للمرشحني على خـوض 

االنتخابات، كما لو كان الشعب هيئة 
عامة قررت برمتها ترشيح نفسها خلوض 

االنتخابات للفوز مبقاعد احتاد تعاوني 
أو جمعية إسكانية، أال يدعو ذلك للتساؤل 

عن جدوى هذا االزدحام املخجل واملكلف 
جدا قياسا إلى مبالغ مطبوعات احلمالت 

الدعائية.
الهدف رمبا يتجاوز احلصول على مقعد 

برملاني مبا أفصحت عن مغامنها دورات 
البرملان املاضية، وهي مغامن ال تقتصر على 

رواتب أو رواتب حمايات أو تقاعد. بهكذا 
وصف الشعب يكرر ذاته ال من أجل التغيير، 

بل من أجل مكارم سلطة وأحزاب وحكومة 
واستجوابات برملانية وتشريعات دسمة.

من ال يحصد حفنة عراقيني يتجه إلى 
جلباب رجل دين وهو باألحرى زعيم روحي 

عقائدي يؤدي وظيفة إشارة ضوئية للماليني 
من األتباع تنظم سيرهم وانتظارهم ووقوفهم 

ومفترق طرقاتهم.
من ال يعثر من هؤالء الطامحني على 
عباءة يقزم بها كرامته ومفاخر تقدميته 

وحترره ليدخل بها إلى البرملان، ينضوي 

حتت أبوة امليليشيات مبا تبديه من استعداد 
لكافة املنازالت؛ وصفة امليليشيات مجربة 
ومخطئ من يقترب من سوء تقديرها في 

حصد العراقيني أو حصد أصواتهم.
عدوى الترشيحات انتقلت إلى النقابات 

واالحتادات املهنية في وباء دميقراطي 
لالرتزاق من نعمة انحطاط شامل؛ وهذا 

يدفعنا للقول إن العراقيني رمبا بفطرتهم 
اكتشفوا إنها السنوات األخيرة من تاريخ 
زائل حتما يرتبط دون جهد أو ثورة منهم 

بانتفاضة الشعوب اإليرانية ضد علي 
خامنئي ونظام املاللي.

كما إنهـا ترتبـط برغبة تسـاور قادة 
العالم املتقدم في االنصراف إلى تدعيم 

اقتصاد دولهم وعدم االنغالق في مناطق 
مظلمة، في دعوة عامة ال تشبه الدعوة إلى 

مقاعد برملان العراق إمنا ملغادرة حدود 
جمجمة ال ترى في األرض إال ابتذاال للفكر 

اإلنساني وموتا ألعـداء لم تلتق بهم أو 
تتحاور معهم إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من 

مجاهل التخلف والتلوث.
تطفو على السطح معالم التغيير في 

االنتخابات البرملانية بإكسسوارات ثقافة 
جمعة شارع املتنبي، وللعراقيني متنبي 
مماثل لبغدادهم في معظم مراكز املدن، 

فما يسود من ثورة على مواقع التواصل 
االجتماعي أو في اإلعالم لرفض تغييب 
احلياة املدنية لم يكن غائبا عن الوعي 

منذ االحتالل رغم إنه تصاعد أو تبلور في 
التجارب املريرة.

رفض ال عالقة له بحسم أصوات الناخبني 
لصالح عراق ال نقول جديد، إمنا هو رفض 

يضع أقدامنا على عتبة عراق ما بعد احلرب 
العاملية الثانية لصناعة خطوة اتصال تنتقل 

به إلى احلداثة واالستقرار واالستقالل 
القائم على االنفتاح والتعايش احلضاري 

وحب العلم والتقّدم ونبذ الغلّو، والتطلع إلى 
استلهام جتارب البشرية واعتبار اإلنسان 

ثروة في املادة واملعنى.
ستذهب األصوات خارج صندوق 

انتخابات املتنبي، ألن املتنبي صوت متمّرد 
مطلوب للجالد، فال قيمة ألوراق الوراقني 

وأجسادهم احملترقة منذ مئات السنني، وال 
لعقولهم أو بهجتهم باحلياة وال باشتباك 

رؤاهم بثقافة العالم وفنه وعلمه ولغاته.
من يحصد العراقيني هو من يحصد 

أصواتهم، فاخلوف والتبعية واإلذالل 
واالستالب الطائفي والعشائري 

وامليليشياوي، وثـالثية الفقر واجلهل 
واملرض تثقل بقوة على مصير صناديق 

انتخابات برملان العراق في ١٢ مايو املقبل، 
حتى ولو مع وجوه جديدة بعضها عراقي 
السمات واألمل، لكن في أعماق الصناديق 

أعماق تبكي من عالمات االنحطاط رغم 
إنها ترتعد وتدوي بعنف وصخب كقصائد 

املتنبي.

موسم االنتخابات: من يحصد العراقيين يحصد أصواتهم

الخوف والتبعية واإلذالل واالستالب 

الطائفي والعشائري والميليشياوي، 

وثالثية الفقر والجهل والمرض تثقل 

بقوة على مصير صناديق انتخابات 

برلمان العراق في 12 مايو المقبل، 

حتى ولو مع وجوه جديدة بعضها 

عراقي السمات واألمل
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مع السلطة على حساب الدولة ومستقبلها، ضيع العراق من أمواله وجهوده الكثير}.

سليم اجلبوري
رئيس البرملان العراقي

{لـــدى العراقييـــن الكثير من األســـباب الخاصة بهم للتصدي للنفوذ اإليرانـــي، فبعد صراع دام 

خمسة عقود، ال يرغبون في أن يتم جرهم إلى حروب طهران كما كان حال لبنان}.

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

حامد الكيالني
كاتب عراقي

} حتدث وزير الشؤون الدينية واألوقاف 
اجلزائري محمد عيسى على هامش زيارة 

عمل وتفقد قام بها إلى والية قسنطينة 
(الشرق اجلزائري)، االثنني املاضي ١٦ أبريل 
اجلاري، بأن ”التجربة اجلزائرية في مكافحة 
التطرف الديني واحلركات الطائفية ستكون 

موضوع لقاء باجلزائر في أبريل اجلاري بني 
أئمة جزائريني وآخرين أميركيني، وأن وفد 
األئمة األميركيني سيتوجه في هذا اإلطار 

إلى عديد واليات البالد من بينها قسنطينة 
لإلطالع على التجربة اجلزائرية في مجال 

مكافحة التطرف الديني واحلركات الطائفية“. 
ومع أن عملية مكافحة اإلرهاب في اجلزائر، 
كانت، وال تزال، من مهام اجليش واملؤسسة 
األمنية منذ العشرية الدموية، إال أن الكثير 

من املسؤولني اجلزائريني في مختلف 
املواقع، يجنون اليوم ثمار االنتصار على 

اإلرهاب، بل إن بعض الوزراء حني تسألهم 
عن حصيلة أعمال وزاراتهم، يحدثونك عن 

العشرية السوداء، وكيفية متكن اجلزائر من 
القضاء على اإلرهاب ضمن خطاب استهالكي 
مكرر لم يعد مستساغا محليا، وهو أمر، رغم 

القبول به بدرجة نسبية، يتطلب قراءة في 
املوقف اجلزائري الراهن اخلاص بتصدير 

مكافحة اإلرهاب.
عمليا، يتخوف كثير من عناصر النخبة 
اجلزائرية أن يتحول احلماس والزهو مبا 

حتقق من انتصار على اجلماعات اإلرهابية 
في اجلزائر لدى املسؤولني إلى نوع من 

الوهم جلهة االعتقاد بإمكانية نقل التجربة، 
ألسباب كثيرة، نذكر منها ثالثا على النحو 

اآلتي:
أوال، أن لإلرهاب أسبابه الداخلية وهو 

ابن بيئته أي أنه يحمل خصوصية مجتمعه، 
مع أنه ظاهرة عاملية، ولهذا تختلف طرق 
املعـاجلة من بيئة إلى أخـرى، وإذا سّلمنا 

بأن هناك دولـة ما قـادرة على تصدير 
أسلوبها في مقاومة اإلرهاب، فهذا يعني 

أنها أيضا بيئة منتجة لإلرهاب، وهنا 
نصبح حتت وطأة االعتراف باتهام الغرب 
لنا، ولكل املجتمعات املتخلفة في أفريقيا 

وآسيا، خاصة تلك املنفرة لشعوبها، والتي 
يهرب الناس باآلالف عبر قوارب املوت فيما 
أصبح يعرف بـ”الـهجرة غير الشرعية“، مع 

أن الغرب نفسه طـرف أساسي في ظهور 
اإلرهاب عندنا وعنده، بدءا من امليراث 

االستعماري القدمي، مرورا بدعم األنظمة 
الدكتاتورية التي خلفته في املنطقة، وليس 

انتهاء بتناقضه مع الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، حني يتعلق األمر باجلاليات املقيمة 

عنده.
ثانيا؛ االنتصار على اإلرهاب في اجلزائر 

أو في غيرها من الدول، مهما كانت درجة 
جناحه، ال يعتبر نهائيا، ألنه مرتبط بالعنف، 

الذي هو حال من الصراع الدائمة بني 
البشر ال تنطبق عليها شروط النجاحات 
في املجاالت األخرى، مثل التعليم، حيث 

تْسَتقي الدول من بعضها بعضا، مع اختالف 
منظومة القيم بني املجتمعات، وليس أيضا 

مثل املشاريع االقتصادية، ثم أن اجلزائر 
سبق لها أن انتصرت على االستعمار 

الفرنسي، في أكبر ثورة في القرن العشرين، 
لكنها لم تصدر قيم تلك الثورة وال حتى 
أسلوب انتصارها، صحيح أن كثيرا من 

الثورات في أفريقيا وآسيا قد تأثرت بها، 
ولكن هذا من فعل اآلخرين، أي أنه اختيار 

خارجي.
في التجربة اجلزائرية وغيرها من 

التجارب الدولية األخرى، جند أن االنتصار 
من خالل استعمال العنف املشروع (عنف 

الثورات من أجل االستقالل أو عنف الدولة 
ملقاومة اإلرهاب)، ال ميكن تصديره لآلخرين، 

والوهم األيديولوجي والسياسي اللذان 
وقعت فيهما الدول االشتراكية، خاصة 

الشيوعية منها، تَأّثرا بالتجربتني الروسية 
والصينية أثبتا فشلهما نتيجة تصدير 
منوذجني خاصني باالحتاد السوفييتي 

والصني الشعبية، وكذلك هو األمر بالنسبة 
للتجربة اإليرانية حني حاولت تصدير الثورة 

إلى املنطقة، ونحن العرب اليوم ندفع ثمن 
تصدير املاللي لتصور عقائدي قائم على 

أساطير مذهبية، في حني نرى انتشار الثقافة 
األميركية في جميع دول العالم، وهو نوع من 

التصدير لقوة ناعمة مرفقة بقوة اقتصادية 
عسكرية.

ثالثا؛ االنتصار على اإلرهاب في اجلزائر 
حتّقق من خالل مقاومة شرسة، وبتكلفتني 

بشرية ومادية عاليتني، وقد ال يبدو احلديث 
مهما بالنسبة للتكلفة املالية اآلن مع أنها 

رهنت الدولة اجلزائرية لسنوات وجعلتها 
على خلفية مديونية عالية حتت رحمة البنوك 

الدولية، إمنا األهم في التجربة اجلزائرية 
هي تلك التكلفة البشرية، حيث تتحدث عدة 
مصادر على أنها بلغت ٢٠٠ ألف قتيل، في 

حرب لم تشارك فيها أطرف دولية بشكل 
مباشر، وطبعا هذا نتاج لثقافة التضحية 
التي عرف بها اجلزائريون في كل فترات 

احلرب مبا فيها تلك املمتدة بعيدا في 
التاريخ.

التراكم التاريخي ملواجهة اإلرهاب سواء 
أكان استعمارا خارجيا أو سلطة وطنية 

متجبرة وطاغية أو جماعات إرهابية، يجعل 
من الصعب، إن لم يكن من املستحيل مجاراة 

التجربة اجلزائرية في مقاومة اإلرهاب، 
وتبعا لذلك فإنه من املستحيل تصديرها، 
لهذا فإن التجارب الدولية مبا فيها الدول 
العربية، وخاصة مصر التي تواجه اليوم 

موجات من اإلرهاب شبيهة بتلك التي عانت 

منها اجلزائر، ال ميكن لها أن تسير في 
محاربة اإلرهاب على نفس الطريق الذي 

سلكته اجلزائر، أوال ألن تاريخ مقاومة 
املستعمر أو الهزات الكبرى داخليا مختلفة 

بني الدول، وثانيا لالختالف في درجة 
التحمل من شعب آلخر، وثالثا الستعداد 

املجتمع الختيار احلسم العسكري لصالح 
الدولة، ورابعًا للخروج من احلرب اإلعالمية 

والكالمية، والدخول املباشر في مواجهة 
مصيرية ال حتتمل تفسيرات من قوى مؤيدة 
لتغيير نظام احلكم بالقوة من خالل األعمال 

اإلرهابية.
هكذا ينتهي بنا التحليل إلى القول إن 

أي محاوالت من طرف املسؤولني اجلزائريني 
لطرح التجربة اجلزائرية في مكافحة 

اإلرهاب، في ظل مواجهة دولية لهذا املرض، 
خارج ظرفيها الزماني واملكاني تعدُّ نوعًا 

من الهروب املقصود من املشكالت املطروحة 
خاصة في املجال السياسي، غير أن هذا 
ال يعني تخّلي دول العالم عن االستفادة 
من دراسة تلك التجربة، وليس تقليدها 

أو التعويل في انتصار تتحكم فيه عوامل 
داخلية وأخرى خارجية خاصة بكل دولة 
أو املجتمع، وما ميكن أن تقدمه اجلزائر 
اليوم ألجل اإلسهام العاملي في مواجهة 

اإلرهاب، هو املشترك على الصعيدين البحثي 
وامليداني من خالل تصدير نتائج الدراسات 
االجتماعية والنفسية واالقتصادية امليدانية 

التي أجرتها مؤسسات اجليش واألمن 
واجلامعات ومراكز األبحاث، وما ترتب 

عنها من توصيات حتولت إلى إطار نظري، 
ميكن من خالله معرفة الدوافع واألسباب 

لظهور اإلرهاب وكيفية القضاء عليه، وبناء 
على تلك النتائج والتوصيات ومثيالتها في 
ع مسار اإلرهاب في  الدول األخرى، ميكن توقُّ

املجتمع الدولي مستقبال.

في وهم تصدير التجربة الجزائرية في مكافحة اإلرهاب

أي محاوالت من طرف المسؤولين 

الجزائريين لطرح التجربة الجزائرية 

في مكافحة اإلرهاب، في ظل مواجهة 

دولية لهذا المرض، خارج ظرفيها 

الزماني والمكاني تعد نوعا من الهروب 

المقصود من المشكالت المطروحة 

خاصة في المجال السياسي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري



آراء

} قبيل الضربات العسكرية األميركية على 
النظام السوري، احتضنت العاصمة التركية 
أنقرة لقاء جمع رؤساء كل من تركيا وروسيا 

وإيران لتقرير مستقبل سوريا. ال مشاركة 
عربية من أي نوع، إذ تترك الساحة السورية 

فريسة سهلة للنفوذ اإليراني- الروسي- 
التركي. الغريب أن احلديث عن دور عربي جاء 

على لسان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
عندما اقترح استبدال القوات األميركية في 

سوريا بقوات عربية. ورغم كون األطراف 
املعنية بهذا االقتراح، أي الدول العربية 

وأميركا، في حاجة ماسة لتحّركات من هذا 
النوع لكبح النفوذ اإليراني، فإن تطبيقه يبدو 

بعيدا عن الواقع.
تكمن أهمية هذه الفكرة بالنسبة لإلدارة 

األميركية في أنها متكنها من حتقيق أهدافها 
وجتعلها تغادر سوريا في وقت واحد، وهو 

ما ميكن أن يعتبر نصرا سياسيا للرئيس 
األميركي. في الوقت احلالي هناك هدفان 

رئيسيان للتواجد األميركي في سوريا. يرتبط 
األول بأسباب تواجدها في املقام األول، أي 

حملاربة تنظيم داعش وضمان هزميته.
يعرف األميركيون من خبرتهم في العراق 

وأفغانستان أن القضاء التام على داعش 
واخلاليا النائمة أمر مستحيل باستراتيجية 

احلرب على اإلرهاب املتبعة حاليا. وقد أدى 
فشل الدولة الوطنية واملظلوميات املتولدة عنه 

إلى إعادة إنتاج جماعات متطرفة قادرة على 
جتنيد قدر كبير من السكان.

تعرف اإلدارة األميركية ذلك جيدا وتخشى 
أن تشكل سوريا مستنقعا جديدا يضاف 

ألفغانستان والعراق، حيث ال ميكن التخلص 
من التنظيمات اإلرهابية وال ميكن للقوات 

األميركية أن تترك القوات احمللية الضعيفة 
وتغادر. وعليه فإن املخطط األميركي في 

سوريا يتجه نحو إضعاف تنظيم داعش وكل 
التنظيمات الراديكالية إلى درجة كبيرة مبا 
يسمح بترك قوات محلية تكون قادرة على 

مواجهتها ومتنع متددها. وبهذا املعنى سوف 
تساعد القوات العربية املقترحة في حتقيق 

االستقرار ومتكن من سحب القوات األميركية.
املعضلة الثانية التي واجهت الواليات 

املتحدة والتي ميكن لقوات عربية أن تساهم 
في حلها تكمن في اعتماد واشنطن مبناطق 
تواجدها في سوريا على القوات الكردية في 
مناطق ذات غالبية عربية. وقد يتسّبب ذلك 

بعزلتها وبتنامي األعداء في محيط تواجدها 
وفقدانها للعمق السياسي والعسكري 

الضروري لتواجد طويل األمد. هكذا تأتي 
فكرة إدخال قوات عربية إلضفاء بعض العمق 

االستراتيجي لتلك القوات، حيث من املمكن 
أن يكون مرحبا بها من املعارضة السورية 

والسكان العرب، ورمبا أيضا من تركيا التي 
تريد، أوال وأخيرا، التخلص من الهيمنة 

العسكرية الكردية في شمال سوريا.
السبب اآلخر لطرح فكرة القوات العربية 
مرتبط بالهدف الثاني للتواجد األميركي في 
سوريا وهو كبح النفوذ اإليراني. تعلم إدارة 

ترامب أن عددا من الدول العربية، وخصوصا 
اململكة العربية السعودية، تشاركها القلق 

من توسع النفوذ اإليراني والرغبة في العمل 
على كبحه. ورغم انشغال السعودية بحربها 

في اليمن، ولكن ساحة املعركة مع إيران تبدو 
ساحة واحدة كل منها تؤثر على مجريات 
األحداث في األخرى. كما اكتسبت القوات 
السعودية خبرات جديدة وهامة في اليمن 

ميكن أن تكون مفيدة لها في سوريا.
ورغم كل ما ذكر فإن التفكير في آليات 
تطبيق االقتراح األميركي واملآالت التي قد 
يقود إليها يجعل حظوظ املضي قدما في 

تنفيذه ضعيفة للغاية. أوال ليس من احملتمل 
أن توافق القوات الكردية على دخول أي قوات 

عربية، باستثناء قوات محدودة وبصورة 
رمزية وبشرط أن تكون معادية لتركيا، وهو ما 

يفقد االقتراح أهميته. 

يوضح اقتراح دونالد ترامب بتشكيل قوة 
عربية أنه كان جادا عندما حتدث قبل نحو 

أسبوعني عن التحضير لسحب قواته من 
سوريا ”في وقت قريب“. مت كبح تلك الرغبة 

بسبب حقيقة توسع النفوذ العسكري اإليراني 
في سوريا والعراق. ولتحقيق التوازن يطرح 

ترامب اليوم فكرة القوة العربية املشتركة. 
في حال لم جتد تلك الفكرة طريقها للتنفيذ، 

كما هو متوقع، فمن املرجح أن تواصل اإلدارة 
األميركية طرح خيارات حتقق التوازن بني 
رغبتها في الرحيل وبني أهمية صّد النفوذ 

اإليراني.

سوريا: واشنطن توازن بين رغبتها بالرحيل وبين مواجهة إيران

{مســـؤولون روس عملوا مع نظام األســـد على إزالة أدلة إدانة على اســـتخدام أسلحة كيماوية، 

ولدينا معلومات بأن أشخاصا تعرضوا لضغوط لحملهم على تغيير رواياتهم}.

هيذر نويرت
املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

{اســـتخدام نظام بشار األسد للسالح الكيماوي عشـــرات المرات خالل سنوات الثورة السورية 

ولجوئه إلى األسلحة المحرمة، لم يعودا بحاجة إلثبات أو أدلة}.
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} يعرف عن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أنه رجل املفاجآت واالنقالبات 

السريعة، ما إن يتخذ قرارا حتى ينقلب عليه 
في اليوم التالي. وساهمت تلك السياسة التي 

نهجها أردوغان منذ توليه احلكم عام ٢٠٠٢ 
في حتقيق حزمة مكاسب للرجل أصبح مطلب 
احملافظة عليها مرتبطا باالستمرار في سياسة 

املباغتة. فقد مكنته تلك السياسة من البقاء 
طويال على رأس الدولة، ومن تشتيت خصومه 

السياسيني في كل اجتاه، نتيجة غياب أي 
مرجعية سياسية في الدولة ميكن االحتكام 

إليها؛ فمزاج أردوغان هو املتحكم الوحيد في 
خيارات الدولة وهو ما ال ميكن التكهن به.
يأتي قرار تنظيم انتخابات تشريعية 

ورئاسية سابقة ألوانها في إطار هذه 
السياسة التي تؤمن باملبادرة إلى خلق احلدث 

السياسي عندما يكون اآلخرون ينتظرون 
شيئا آخر. فقد أعلن أردوغان األربعاء املاضي 

عن تنظيم انتخابات مبّكرة يوم ٢٤ يونيو 
املقبل، بدال عن موعدها الطبيعي الذي كان 
مقررا في الثالث من نوفمبر العام القادم. 

وأوقع ذلك القرار أحزاب املعارضة في ارتباك 
نتيجة عدم استعدادها خلوض انتخابات لم 

حتضر لها، وصعوبة وضع قائمة مبرشحيها 
لتغطية كافة الدوائر االنتخابية خالل مدة ال 

تتجاوز الشهرين.

ومن الواضح أن قرارا مثل هذا يظهر 
أن حزب العدالة والتنمية يتصرف كحزب 

ال يقود الدولة فحسب، بل يستعملها للبقاء 
في السلطة، ويتعامل معها كملكية خاصة 

ال كمحل للتداول السياسي. ومنذ عام ٢٠٠٢ 
حني وصل أردوغان إلى السلطة بات يتصرف 

وفق مقولة لويس الرابع عشر الشهيرة ”أنا 
الدولة“. وبعد االستفتاء لتعديل الدستور 

في العام املاضي، الذي وسع من صالحياته 
كرئيس للدولة، صار أردوغان يتطلع إلى 

البقاء في احلكم إلى عام ٢٠٢٩، ليتجاوز بذلك 
املدة التي قضاها كمال أتاتورك في احلكم 

وهي ٢٥ عاما، وليقضي بذلك على مقولة ”أب 
تركيا احلديثة“ التي ارتبطت بزعيم الكمالية.

ويبدو أن األسباب التي دفعت أردوغان 
إلى اتخاذ قرار مباغت مثل هذا ذات عالقة 

بالتطورات السياسية واالقتصادية في البالد. 
فهو يريد استثمار الشعبية التي حصل عليها 

نتيجة مواقفه في امللف السوري، وسيطرة 
تركيا على مدينة عفرين شمال سوريا في 

إطار عملية غصن الزيتون التي راهن عليها 
أردوغان، معلنا الشهر املاضي انتصار بالده 

على األكراد وسيطرته على املنطقة احلدودية. 
وقد صور ذلك االنتصار بوصفه انتصارا 

للقومية التركية، وهو ما جلب له شعبية بني 
األتراك الذين وظف حزب العدالة والتنمية 

القضية السورية إلقناعهم بأنه ما لم تذهب 
تركيا إلى سوريا فإن اإلرهاب سيأتي إليها.

ولكن مقابل الطموح في توظيف تلك 
الشعبية انتخابيا هناك مخاوف من انقالبها 

ضد احلزب احلاكم، في حال ما مت انتظار 
املوعد العادي لالنتخابات في العام املقبل. 

ذلك أن الوضع االقتصادي في تركيا مير بأزمة 
قد تكون غير مسبوقة، بالرغم من مؤشرات 

النمو، بسبب األزمات السياسية مع الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي التي أثرت على 
وضعية الليرة التركية، بحيث هبطت خالل 

الفترات املاضية إلى أدنى مستوياتها. وبدل 
أن تتخذ احلكومة التركية إجراءات ملموسة 

للحد من تلك األزمة والقيام بإصالحات، تلجأ 
إلى أسلوب التهدئة في انتظار جتاوز األزمات 
السياسية مدركة أن األزمة االقتصادية عائدة 

إلى األزمات السياسية املتتالية.
بيد أن ما يكشف عنه قرار تنظيم 

انتخابات مبكرة أن حزب العدالة والتنمية لم 
يعد واثقا من قدرته على احلفاظ على شعبيته 

التي كان يحظى بها وسط الناخبني األتراك 
في األعوام املاضية، ولذلك يسعى إلى اإلسراع 

في اقتناص فرصة يراها متاحة في الظرفية 
احلالية تالفيا النقالب احلالة السياسية إلى 

غير ما يتمناه مستقبال، ومفاجأة أحزاب 
املعارضة قبل أن تلّم صفوفها.

أردوغان وسياسات المباغتة

قرار تنظيم انتخابات مبكرة يكشف 

أن حزب العدالة والتنمية لم يعد واثقا 

من قدرته على الحفاظ على شعبيته 

التي كان يحظى بها وسط الناخبين 

األتراك في األعوام الماضية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

{الحروب السورية} بعد الضربة الثالثية
} حتولت سوريا بعد سبع سنوات من 

اندالع االحتجاجات ضد املنظومة احلاكمة، 
إلى ساحة تتواجه فيها مجموعة من القوى 
اإلقليمية والعاملية بشكل مباشر أو بالوكالة 
في عدة حروب ضمن احلرب، وتأتي الضربة 

الغربية الثالثية التي جرت في ١٤ أبريل 
محدودة في حجمها العسكري ومهمة في 

بعدها السياسي ألنها تكشف حجم التعقيدات 
واملصالح. لكن هذا املنعطف يبقى رمزيا ألنه 

لم يعّدل في ميزان القوى العسكري ويفتح 
الباب على مواجهات ومعارك أخرى أبرزها 

احلرب بني إيران وإسرائيل التي سترسم رمبا 
الصورة النهائية ملناطق النفوذ أو إلعادة 

تركيب سوريا واملشرق.
اقتصرت الضربة األميركية الفرنسية 
البريطانية على استهداف البنية التحتية 
للسالح الكيمياوي للنظام، وكأنها تنطوي 

على استمرار التسليم باستخدام احللف 
الروسي- اإليراني- السوري كل أسلحة 

الفتك األخرى، والسماح باستمرار التدمير 
املنهجي والتغيير الدميوغرافي عبر اقتالع 

مئات اآلالف من السوريني ونقلهم إلى الشمال 
السوري حيث هناك تخوف من حتضير ملقتلة 

كبرى في إدلب وريفي حلب وحماة. وكما 
استخدمت روسيا الساحة السورية كميدان 

لتجربة أسلحتها والترويج ملبيعاتها، أرادت 
القوى الغربية إثبات تفوقها واستعراض 

صواريخها املجنحة والذكية، ولم يكن الهجوم 
قادرا على البدء في تعديل ميزان القوى، بل 

على توجيه رسائل سياسية في عدة اجتاهات 
باستثناء رسالة الواجب اإلنساني املنسي 

في حماية املدنيني واملسؤولية السياسية في 
متييع جهود احلل السياسي.

أتت الضربة احملدودة لتؤكد على ضبابية 
وعدم بلورة استراتيجية متكاملة، ولذا لم تكن 
الضربة إال لتأكيد احلضور واحترام اخلطوط 

احلمر إزاء استخدام مفترض لسالح محرم 
نظريا منذ احلرب العاملية األولى، وكانت 

خالصة احلد األدنى من التفاهمات الغربية 

التي ال تريد الصدام مع موسكو لكنها ال تقبل 
التحكم الروسي املنفرد بالورقة السورية 

وبإدارة روسيا لتقاطعات التحكم وخصوصا 
تقاسمها العمل مع طهران. وإذا أضفنا إلى 
الغارة الصاروخية الضربة اإلسرائيلية ضد 

احلرس الثوري اإليراني في مطار تيفور 
في التاسع من أبريل، نستخلص املزيد من 

االحتدام وفتح األفق أمام مرحلة تصفية 
احلروب السورية التي لها تواصل مع حرب 

اليمن والتوازنات اإلقليمية والدولية، وجتعل 
من هذه املنطقة أكثر مناطق العالم خطورة مع 

تراجع التصعيد في املسألة الكورية.
بعد احلسم العسكري من قبل محور 

النظام في الغوطة الشرقية ومحيط دمشق، 
تتجه األنظار نحو درعا وإدلب، وكان كالم 

علي واليتي مستشار املرشد اإليراني للشؤون 
السياسية واضحا في حتديد ورقة الطريق 

عبر التحضير ملعركة إدلب وطرد األميركان من 
شمال وشرق الفرات. تتصل معركة درعا مركز 
انطالق احلراك الثوري باملصالح األمنية لكل 
من األردن وإسرائيل، خاصة بعد عدم احترام 

االتفاق األميركي- الروسي حيال منطقة 
خفض التصعيد في اجلنوب السوري املوقع 

في يوليو ٢٠١٧ والذي اعترضه استمرار 
التغلغل اإليراني في اجلنوب السوري وقرب 

قطاع اجلوالن. أما معركة محافظة إدلب 
وجوارها التي تعتبر املعقل األهم للمعارضات 

السورية املسلحة والتي متثل كثافة سكانية 
تصل إلى حدود أربعة ماليني نسمة، فتمثل 

اختبارا لدميومة اتفاقية أستانة ولقدرة 
اجلانب التركي على إدارة الوضع هناك، إن 

بالتفاهم مع الروس حول مستقبل تنظيم 
النصرة، وإن بعدم الصدام مع احملور اإليراني 

خاصة بعد ”احللف املقدس“ ضد األكراد.
ثالث احلروب السورية املرتسمة في األفق 
تشمل شمال وشرق الفرات، أي املنطقة التي 

تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية 
بدعم من حوالي ثالثة آالف جندي أميركي 
(ومئات اجلنود من حلف شمال األطلسي) 

وقواعد متتد من منبج والرميالن إلى التنف 
حيث املثلث احلدودي األردني- العراقي- 

السوري. وهكذا يشكل الوجود األميركي على 
حوالي ثلث مساحة سوريا في مناطق غنية 
مبوارد الطاقة متاسا استراتيجيا مع تركيا 

ونقطة مراقبة لتواصل الطريق اإليرانية عبر 
العراق إلى سوريا ولبنان، وما يعنيه ذلك 
إلسرائيل. من هنا يأتي الكالم عن برمجة 

االنسحاب األميركي على ضوء تصريحات 
الرئيس دونالد ترامب تعبيرا عن التخبط 
االستراتيجي األميركي وغطاء الستدراج 

التمويل واحلضور احلليف. لكن ذلك لن يؤثر 
على قرار املؤسسات األميركية في البقاء 

على مدى متوسط، وكالم ترامب يذّكر مثال 
بكالم الرئيس السابق باراك أوباما عن إغالق 

معسكر غوانتانامو والذي ال يزال مفتوحا 
بعد تركه البيت األبيض.

ميكن أن تخشى واشنطن من استعداد 
إيراني الستهداف هذا الوجود األميركي كما 
ورد في برقية أبلغتها وزارة الدفاع الروسية 

لغرفة العمليات العسكرية األميركية في 
سوريا وقالت فيها إنها ”ال تستطيع توفير 
أي غطاء ألي قوات أميركية داخل األراضي 
السورية خصوصا في حال الرد عليها أو 
مهاجمتها من قبل قوات إيرانية حتديدا“.

وبالفعل فإن هذا التلميح فيه تهويل أو 
ابتزاز ولكنه يبرز سعيا لتكريس األمر الواقع 

وتقاسم مناطق النفوذ، حيث تسيطر تركيا 
في بعض الشمال شرق نهر العاصي وتدعم 

أميركا األكراد في شرق الفرات وتتقاسم 
روسيا وإيران والنظام مناطق ”سوريا 

املفيدة“، وتبقى منطقة اجلنوب السوري 
والبادية محور جتاذبات رسم حدودها على 
ضوء تناقض املصالح بني إسرائيل وطهران.
ال شك أن قرار دونالد ترامب بخصوص 

االتفاق النووي اإليراني املفترض اتخاذه قبل 
١٢ مايو، سيكون له األثر الكبير في حتديد 

املسارات ومتوضع الالعبني وتعّجل أو تؤخر 
الصدام اإليراني- اإلسرائيلي. لكن ذلك يكشف 

حجم مأزق الرئيس فالدميير بوتني الذي يريد 
احلفاظ على النظام وإيران معا في تركيبته 

للسيطرة على القرار السوري، لكن تفاعالت ما 
بعد الضربة الثالثية والقرار اإلسرائيلي مبنع 
الوجود اإليراني في سوريا ستضع اإلجنازات 

الروسية في امليزان.
تقرع طبول احلرب في األسابيع أو األشهر 

القادمة تبعا لكالم احلرس الثوري اإليراني 
عن الرد احلتمي على ضربة مطار تيفور وعن 

االعتداد بوجوده في شرق املتوسط وشمال 
البحر األحمر، واالستعدادات اإلسرائيلية 

لالنخراط في رسم الصورة النهائية لسوريا 
التي ميكن أن ”ال تبقى حدودها كما هي“ 
حسب قول سيرجي الفروف. هكذا يدخل 

في العمق االستراتيجي للصراع اإليراني 
اإلسرائيلي بلورة املواقف احلاسمة لواشنطن 
وموسكو، وتصل اخلشية عند أوساط أوروبية 

من مخاطر نزاع عاملي بسبب حرب إقليمية 
محتملة. لكن مراقبة احترام القوى الكبرى 

للخطوط احلمر بني بعضها البعض، وأهمية 
حفاظ بوتني على مكسبه باستعادة النفوذ 

الدولي من خالل الساحة السورية، تدفع 
لالعتقاد أن التماسك االستراتيجي بني روسيا 
وإيران لن يصمد، وأن تأهيل النظام السوري 
الذي عملت من أجله موسكو سقط على ضوء 

تداعيات معركة الغوطة الشرقية.
في مواجهة ”الرسالة الكيمياوية“ ردت 
باريس وواشنطن سياسيا بتشكيل حلف 
أميركي أوروبي مضاد، وعسكريا بإظهار 
الروس مبظهر ”العاجز“ عن حماية بشار 

األسد طويال، ما اضطر الناطقة باسم 
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا للقول إن 
بشار حليف للغرب أكثر منه صديقا للروس.

استعاد الغرب بعض خيوط اللعبة 
السورية، ولم تعد موسكو متسك لوحدها 

بزمام املبادرة. لكن األهم سيبقى في التشكل 
احلاسم مليزان القوى اإلقليمي كي تتكشف 

آفاق رسم خارطة سوريا املستقبلية في سياق 
إعادة تركيب اإلقليم.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

يطرح ترامب فكرة القوة العربية 

المشتركة. في حال لم تجد تلك 

الفكرة طريقها للتنفيذ، كما هو 

متوقع، فمن المرجح أن تواصل اإلدارة 

األميركية طرح خيارات تحقق التوازن 

بين رغبتها في الرحيل وأهمية صد 

النفوذ اإليراني

استعاد الغرب بعض خيوط اللعبة 

السورية، ولم تعد موسكو تمسك 

لوحدها بزمام المبادرة. لكن األهم 

سيبقى في التشكل الحاسم لميزان 

القوى اإلقليمي كي تتكشف آفاق 

رسم خارطة سوريا المستقبلية في 

سياق إعادة تركيب اإلقليم 
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قفزة في االستثمار 

األجنبي في تونس

} تونــس – حققـــت االســـتثمارات األجنبيـــة 
املباشـــرة في تونس قفزة كبيـــرة خالل الربع 
األول مـــن هذا العام بنحـــو 27 باملئة، مبقارنة 
ســـنوية، مدفوعـــة بجهود حكوميـــة للحد من 
العقبات أمام املســـتثمرين مـــن بينها تقليص 

التراخيص واحلد من البيروقراطية.
وأظهرت بيانات رســـمية لوكالة النهوض 
باالســـتثمار اخلارجي أن تدفق االستثمارات 
األجنبية املباشـــرة في تونـــس بلغ 560 مليون 

دينار (230.54 مليون دوالر).
وُيعـــزى ارتفـــاع االســـتثمارات إلى زيادة 
قوية في االســـتثمارات الصناعية التي زادت 
بنســـبة 45 باملئة لتبلغ 76.11 مليون دوالر، في 
حـــني زادت األموال املوجهـــة لقطاع اخلدمات 
إلـــى ما قيمتـــه 47.8 مليـــون دوالر، مما ميثل 

ارتفاعا بنسبة 76.2 باملئة.
كمـــا زادت قيمـــة االســـتثمارات املوجهة 
لقطاع الطاقة بنحو 2.1 باملئة إلى 103.7 مليون 
دوالر، فيمـــا وجه املســـتثمرون إلـــى القطاع 

الزراعي نحو 2.34 مليون دوالر فقط.
وتعهد رئيس احلكومة يوسف الشاهد هذا 
الشـــهر بإلغاء العديد من التراخيص اإلدارية، 

التي تعرقل جهود جذب املستثمرين.
وبات متاحا منذ منتصف الشـــهر احلالي 
اســـتخراج بعض الوثائق املطلوبة في إجناز 
املشـــاريع عبـــر اإلنترنـــت الختصـــار الفترة 

الزمنية.
االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  وقالـــت 
والتنمية الشهر املاضي، في أول تقرير لها عن 
االقتصاد التونسي إن ”على تونس أن حتسن 
مناخ االســـتثمار وتقلص التعقيدات اإلدارية 
لكي جتذب املزيد من االســـتثمار وتوفر فرص 

عمل جديدة“.
وتســـتهدف احلكومـــة، التي بـــدأت العام 
املاضي تطبيق قانون جديد لالستثمار، إعادة 
جذب املســـتثمرين األجانب بعد ســـنوات من 

الركود بسبب الوضع األمني واإلضرابات.
ويتضمـــن القانـــون عـــددا مـــن احلوافز 
للمستثمرين التونســـيني واألجانب من بينها 
خفض الضرائب ومســـاهمة الدولة في إجناز 

البنية التحتية للمشاريع الكبرى.
وينـــص أيضـــا على إعفـــاء األربـــاح من 
الضرائب لعشـــر ســـنوات وإنشـــاء صندوق 
يســـاهم في متويل مشـــاريع البنيـــة التحتية 

لتشجيع املستثمرين على إقامة مشاريعهم.

صندوق النقد يقترح إنشاء منصة لفض الخالفات التجارية
} واشنطن - اقترحت املديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريســـتني الغارد إنشاء ”منصة 
حـــوار“ من أجـــل تفادي قيام حـــروب جتارية 
ميكـــن أن تقوض االقتصاد العاملي بأكمله، في 
وقت يتصاعد فيه التوتر بني الواليات املتحدة 

والصني.
وقالت خـــالل انعقاد االجتماعات الربيعية 
لصندوق النقـــد الدولي في واشـــنطن ”يجب 
على الدول العمل معا لتســـوية خالفاتها دون 
داعية إلى  اللجـــوء إلى تدابيـــر اســـتثنائية“ 

إقامة ”منصة للحوار ولتعاون أفضل“.
وأوضحت أنه ”من مصلحة الدول األعضاء 
في صندوق النقد، وعددها 189 بلدا، أن تكون 
التجارة ناشـــطة بشـــكل جيد، وأن ترغب في 
توفير منصة حوار هادئة وتقنية تســـتند إلى 

حتليالتنـــا وأعمالنـــا، موجهة إلـــى صانعي 
القرار االقتصادي، وال سيما وزراء املالية“.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
املفـــوض األوروبي بيار موسكوفيســـي قوله 
إن ”احلـــوار سيســـتأنف ألن اجلميـــع يعرف 
حجم األضرار التي ميكـــن أن تنجم عن حرب 
جتاريـــة..  آمل أن تســـود هذه الـــروح خالل 

اجتماعات صندوق النقد الدولي“.
وأضاف أن ”األجواء في الواليات املتحدة 
تشـــير إلى وجود تقبـــل لفكـــرة أن احلمائية 
ليست احلل“ وأن االحتاد األوروبي ”سيواصل 

قول ذلك وإثباته“.
وبعد مرور نحو عشـــر سنوات على األزمة 
االقتصادية العاملية، يســـير االقتصاد الدولي 
فـــي اجتـــاه جيـــد خصوصـــا بفضـــل تبادل 

اخلدمات والســـلع، حيث من املتوقع أن يزداد 
حجمه بنسبة 5.1 باملئة هذا العام.

وقـــال مصدر أوروبي إن ”التجارة ليســـت 
مـــن صالحيات صنـــدوق النقـــد الدولي، لكنه 
يتبناها لإلشـــارة إلى املخاطر احملدقة بالنمو 
العاملـــي“ والتداعيات التـــي ميكن أن تنعكس 
ســـلبا على االقتصاد الدولي بشكل أسرع مما 

هو متوقع.
ويعلـــن الرئيس األميركـــي دونالد ترامب، 
الذي ال يزال يرفع شـــعار ”أميركا أوال“، مرارا 
عن إجـــراءات حمائية للدفاع عن املؤسســـات 
والعمـــال األميركيـــني حتى لـــو أّدى ذلك إلى 
تعريـــض التبـــادل احلـــر مـــع أبرز شـــركائه 

االقتصاديني للخطر.
وبعد أن فرض ترامب في الثامن من مارس 

املاضي رسوما جمركية على واردات بالده من 
الفوالذ واألملنيـــوم، أقامـــت اإلدارة األميركية 
الئحة مؤقتة مبنتجات صينية ميكن أن تفرض 
عليهـــا ضرائب جديـــدة للرد على ممارســـات 

جتارية تقول إنها ”غير منصفة“.
وردت الصـــني بإجـــراءات مماثلـــة علـــى 
الواليـــات املتحدة، التي تتهمها بنقل قســـري 
امللكيـــة  وبســـرقة  األميركيـــة  للتنكولوجيـــا 

الفكرية.
وال يزال ترامب يهدد باخلروج من اتفاقية 
التبادل احلـــر لدول أميركا الشـــمالية (نافتا) 
املوقعـــة بني بالده وكندا واملكســـيك منذ 1994 
إذا لـــم يتم التفاوض من جديد حولها بشـــكل 

مرض.
بـــأن  االجتمـــاع  خـــالل  الغـــارد  وأكـــدت 
االســـتثمارات والتجـــارة محركان أساســـيان 
يعاودان النهوض حاليا، وأن احلرب التجارية 
لن تكون مضرة للواليات املتحدة والصني، بل 
ستؤثر على كل الدول ألن هناك روابط متبادلة 

بني اجلميع.
ورغم تلك التحذيـــرات إال أنها اعتبرت أن 
كل دولة عليها أن تتخذ اإلجراءات التي تراها 

مناسبة من أجل احلد من القيود اجلمركية.
ويـــرى وزير التجـــارة واملالية الفرنســـي 
برونـــو لومير أن حربا جتارية تشـــكل تهديدا 
كبيـــرا للنمو العاملـــي. وقال فـــي تصريحات 
صحافية إن ”احلـــرب التجارية معناها زيادة 
في الرسوم اجلمركية وغالء األسعار بالنسبة 

إلى اإلنتاج ”.
وأكـــد أن بـــالده ســـتثير املوضـــوع مـــع 
واشـــنطن األســـبوع املقبل خالل الزيارة التي 

سيقوم بها الرئيس إميانويل ماكرون.
وعـــالوة علـــى النزاعات التجارية، أشـــار 
صنـــدوق النقـــد إلـــى مجموعة مـــن املخاطر 
احملتملـــة التي تتراوح بني تقدم الســـكان في 
الســـن في الـــدول املتقدمة والديـــون الدولية 
القياســـية، والتي بلغت نحو 164 مليار دوالر 
فـــي 2016، أي نحـــو 225 باملئـــة مـــن إجمالي 

الناجت الداخلي العاملي. تزايد الهواجس من نشوب حرب تجارية عالمية

{االقتصـــادات الناشـــئة ستســـتفيد من الحـــرب التجارية بين واشـــنطن وبكيـــن ألن الواليات 

المتحدة عليها أن تســـتورد في كل األحوال، المســـألة فقط من أين تســـتورد}.

ايريس بانغ
خبيرة اقتصاد الصني في آي.أن.جي املالية

{ال أريـــد العـــودة إلـــى اتفاقية الشـــراكة عبر المحيـــط الهادئ لكـــن إذا عرضوا علينـــا اتفاقا ال 

أستطيع أن أرفضه نيابة عن الواليات المتحدة فسأفعل ذلك}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

} لنــدن – دعـــا زعيـــم حـــزب الدميقراطيـــني 
األحـــرار البريطانـــي فينس كيبـــل إلى حوار 
دولي لفـــرض جتزئة الشـــركات التكنولوجية 
العمالقة مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، التي 
قال إنها حتولت من ”أبطال إلى قوى شريرة“ 
في أعقاب فضيحة تسريب بيانات مستخدمي 

فيسبوك.
وقارن كيبل بني أوضاعها احلالية وهيمنة 
شـــركات النفـــط األميركية قبل مئـــة عام، في 
إشـــارة إلى مكانتها االحتكارية التي تنعكس 
في قدرتها على فرض أجنداتها على األسواق 

وفي السياسات الدولية.
وأوضح أنـــه مثلما كانت ســـتاندرد أويل 
تهيمـــن علـــى 83 باملئة مـــن الســـوق العاملي 
للمشـــتقات النفطية، فإن غوغـــل تهيمن اليوم 
على 89 باملئة من عمليات البحث عبر اإلنترنت 

و95 باملئة من الشباب يستخدمون فيسبوك.
وأشـــار أيضا إلى أن غوغل وأبل تهيمنان 
علـــى 99 باملئة مـــن أنظمة تشـــغيل الهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية، في وقت تزحف فيه 
أمازون على جتارة التجزئة وحتتكر 75 باملئة 

من مبيعات الكتب اإللكترونية.
وكان الرئيس األميركـــي دونالد ترامب قد 
وجه انتقادات شـــديدة نهاية الشـــهر املاضي 
أمـــازون  لشـــركة  االحتكاريـــة  للممارســـات 
وقيامها بالتهام ســـوق التجزئة في الواليات 
املتحدة وتأثيرها السلبي على هيكل االقتصاد 

وشركات التجزئة التقليدية.
ورغم أن ترامب لـــم يعلن عن أي إجراءات 
محددة ضد الشركة إال أنه وضع الشركة حتت 

املجهر حني قال إنها تدفع القليل من الضرائب 
وأنها السبب في توقف عمل اآلالف من بائعي 

التجزئة.
وتراجعت أسهم أمازون بأكثر من 5 باملئة 
بعد االنتقادات لتخسر نحو 30 مليار دوالر من 
قيمتها السوقية بعدما أكد موقع إكسيوس أن 

ترامب يريد كبح نفوذ الشركة املتنامي.
إن  ألمـــازون  آخـــرون  منتقـــدون  وقـــال 
املجموعة أصبحت قوية جدا بسبب هيمنتها 
علـــى املبيعات علـــى اإلنترنـــت، والتي ميكن 
أن تزداد أكثر بعد اســـتحواذها على شـــركات 
مبيعات جتزئة كبيرة مثل سلسلة ”هول فودز� 

مقابل 13.7 مليار دوالر.
وقال كيبل الذي كان يعمل كخبير اقتصادي 
وتولى وزارة االقتصاد البريطانية ســـابقا، إن 
هيمنة الشـــركات العمالقـــة حاليا تختلف عن 
االحتـــكار التقليـــدي، الـــذي كان يهيمن على 
املوارد الطبيعية ويفرض أسعاره في السوق.
وأضاف إن هيمنة شركات التكنولوجيا ال 
ميكن قياسها ألن أســـعارها وعوائدها خفية، 
وأن على احلكومات معاجلة آثار تلك الهيمنة.

وأشـــار إلى أن نشـــاط تلك الشركات عابر 
للحـــدود، وهي أرباح من حقـــوق ملكية فكرية 
غيـــر ملموســـة وال ميكـــن قياســـها. وقال إن 
املشـــكلة تكمن فـــي صعوبة تعقبهـــا وحتديد 
حجمهـــا وقيمتهـــا وأن ســـلطات الضرائـــب 
احلكومية أصبحت متفرجة وعاجزة عن رصد 

نشاطها.
ودعـــا دول العالـــم إلـــى تنســـيق اجلهود 
لفحص وتدقيق نشاط تلك الشركات وجتزئتها 
التـــي تســـتغل هيمنتهـــا فـــي إيـــذاء حقوق 
املستهلكني. وأشـــار إلى أن االحتاد األوروبي 
فـــي موقـــع أفضـــل للتعامل مع هذه املشـــكلة 
من دولـــة مبفردها، في إشـــارة إلى معارضته 

النفصال بريطانيا عن االحتاد األوروبي.
وقـــال إن هناك أســـبابا وجيهـــة لتجزئة 
شـــركة أمازون إلى 3 نشـــاطات منفصلة، تقدم 
األولى خدمات الكمبيوتر الســـحابية وأخرى 
لتجـــارة التجزئـــة والثالثـــة لتجـــارة بضائع 

الشركات األخرى ”ماركتبليس“.

ميكـــن  األوروبـــي  االحتـــاد  أن  وأضـــاف 
أن يطالـــب بفصـــل كل من تطبيق إنســـتغرام 
وواتســـاب عن فيســـبوك، إضافـــة إلى فصل 
غوغل عن يوتيوب، لكي يســـمح لها مبمارسة 

نشاطها في االحتاد األوروبي.
وأشار كيبل إن الوقت حان للنظر في ما إذا 
كان ينبغي أن يحصل مســـتخدمو تلك املواقع 
علـــى عائد اســـتخدامهم الواســـع والســـماح 
باستخدام بياناتهم، ألن البيانات باتت النفط 

اجلديد التي حترك نشاط تلك الشركات.
وقـــال إن وضع مصيـــر البيانات في أيدي 
املســـتهلكني ومتكينهم من خيار بيعها، سوف 

ينزع هيمنة شركات التكنولوجيا.
وتزايـــد جهـــود احلكومـــات لوضـــع حد 
لهيمنـــة شـــركات التكنولوجيـــا مؤخـــرا بعد 
فضيحة حصول مؤسســـة كامبريدج أناالتكا 
علـــى بيانات أكثـــر من مئة مليون مســـتخدم 

ملوقع فيسبوك وهو ما فجر جدال عامليا واسعا 
بشأن مستقبل حقوق شركات التكنولوجيا.

ويتصدر االحتاد األوروبي اجلهود العاملية 
لترويض نشاط شركات التكنولوجية البعيدة 
عن رصد احلكومات وســـلطات الضرائب. وقد 
أعلـــن مرارا أنه يعتزم فـــرض ضرائب جديدة 
على الشـــركات العمالقة التي ال تدفع ضرائب 
تذكر في الدول التـــي تقدم خدماتها فيها عبر 

استخدام مالذات ضريبية كمراكز ألنشطتها.
وقال وزير املالية الفرنســـي برونو لومير 
بدايـــة هـــذا الشـــهر إن ”االحتـــاد األوروبـــي 
ســـيفرض ضريبـــة علـــى عائـــدات شـــركات 

التكنولوجيا مبعدل بني 2 إلى 6 باملئة“.
للمفوضيـــة  وثيقـــة  مســـودة  وتضمنـــت 
األوروبية ضريبة تســـتند إلى مـــكان العميل 
وليس الشركة، واقترحت فرض ضريبة ما بني 

1 إلى 5 باملئة من إجمالي اإليرادات.

ويهدف املقترح لزيادة فاتورة ضرائب تلك 
الشركات، التي تتهمها دول االحتاد بعدم دفع 
أموال من خـــالل إعادة توجيـــه أرباحها إلى 
دول تنخفض فيها الضرائب مثل لوكسمبورغ 

وأيرلندا.
أوروبيـــة  دولـــة  أول  فرنســـا  وكانـــت 
اقترحت فرض ضرائب على عائدات شـــركات 
التكنولوجيـــا العمالقة وليـــس على أرباحها 
إليجاد حل ملشكلة حتويل أرباح تلك الشركات 
من البلد الذي تعمل فيه إلى مالذات ضريبية.

اتسع اجلدل بشــــــأن تداعيات هيمنة شركات التكنولوجيا العمالقة وتأثير حجمها الكبير 
على قواعد املنافســــــة وهيكل النشــــــاط االقتصادي، في وقت حتاول فيه الســــــلطات تقييد 

قدرتها على التهرب من دفع الضرائب احمللية بسبب كياناتها العابرة للحدود.

دعوات لتفكيك هيمنة غوغل وأمازون وفيسبوك

[ مخاوف من تأثير حجمها الكبير على هيكل النشاط االقتصادي  [ مطالبات بتجزئة الشركات العمالقة إلى شركات أصغر

شركات التكنولوجيا في قفص االتهام

فنس كيبل:

حان الوقت لحصول 

المستخدمين على أجور 

مقابل استخدام بياناتهم

كريستين الغارد:

ندعو إلقامة منصة حوار 

لتحقيق تعاون أفضل بين 

األطراف التجارية العالمية

سالم سرحان

ن هرب ى ه ر

كاتب عرقي

برونو لومير:

االتحاد األوروبي سيفرض 

ضريبة على شركات 

التكنولوجيا تبلغ 6 بالمئة
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} القاهرة - تتأهـــب مدينة نويبع في جنوب 
شـــبه جزيرة ســـيناء املصريـــة ملرحلة جديدة 
يتزايد فيها االهتمام باملنطقة في إطار مشروع 
”نيـــوم“ بعد إعالن القاهـــرة إقامة منطقة حرة 

فيها لتنشيط حركة التجارة والسياحة.
وكانت احلكومة قد وافقـــت أواخر مارس 
املاضـــي على إقامة منطقة حـــرة بنويبع، هي 
األولى مـــن نوعها منذ توقف إنشـــاء املناطق 

احلرة في البالد في عام 2005.
وتأتـــي اخلطـــوة في إطار املشـــروع الذي 
أطلقه ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن 
ســـلمان في أكتوبـــر املاضي، والذي ســـيقام 
علـــى أراض مـــن الســـعودية واألردن ومصر، 

باستثمارات بحوالي نصف تريليون دوالر.
وأكـــد اقتصاديون أن إقامـــة املنطقة تزيد 
فرص منـــو احلركـــة الســـياحية وســـتجذب 
رؤوس أموال جديدة، شـــريطة إزالة املعوقات 

أمام املستثمرين.
وقال خالد فودة محافظ جنوب ســـيناء في 
تصريحـــات صحافيـــة، إن ”املنطقة احلرة في 
نويبع ســـتوفر 14 ألف فرصة عمل مباشـــرة“، 
مشـــيرا إلـــى أنها ســـتخدم مشـــروع ”نيوم“ 
مع الســـعودية واألردن، لكنـــه لم يحدد موعدا 

لالنتهاء من إنشائها.
ولكن الســـلطات املصرية قالت إنها تتوقع 
أن يتـــم االنتهـــاء من تدشـــني منطقـــة نويبع 

االستثمارية بالكامل خالل عامني.
احلـــرة  املنطقـــة  تقـــام  أن  املقـــرر  ومـــن 
فـــي نويبـــع، التي تطـــل على خليـــج العقبة، 
باســـتثمارات تقدر نحـــو 2.27 مليـــون دوالر 

لتجهيز بنيتها التحتية.
ويصـــل عدد املناطق احلـــرة في مصر إلى 
11 منطقة، وتسهم بنحو 24 باملئة من إجمالي 

صادرات البالد، والتـــي تراهن عليها القاهرة 
لتعزيز خزائنها بعوائد إضافية تساعدها في 

مواصلة تنفيذ خططها اإلصالحية.
وقـــال ســـامي ســـليمان، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري نويبع-طابـــا إن ”إقامـــة منطقـــة 
حرة سيســـهم في زيـــادة احلركة الســـياحية 

والتجارية وتوفير فرص عمل باملدينة“.
وأضـــاف ”لدينـــا 75 كلـــم من الشـــواطئ، 
قادرة على املنافســـة لكافة املقاصد السياحية 
املجـــاورة ونعتقـــد أن نويبع قادرة ســـياحيا 
على ســـحب البســـاط من حتت أقـــدام إيالت 
فـــي إســـرائيل والعقبـــة فـــي األردن، إذ أن ما 
متتلكـــه نويبع من مقـومات ســـياحية تفتقده 

اجلارتان“.
وأكـــد أن احلكومـــة مطالبة باإلســـراع في 
إزالة كافة العراقيل التي تواجه املســـتثمرين 
في نويبـــع بالتزامن مع اخلطـــة التي أعلنت 

عنها لتنمية سيناء.
وعزفت البنوك احمللية على مدار السنوات 
املاضية عن متويل املشـــروعات السياحية في 
نويبـــع، ما تســـبب في تعثر املســـتثمرين عن 

استكمال مشروعاتهم وإغالق معظمها.
االســـتثمار اجلديد يحصل  ووفقا لقانون 
املســـتثمرون في املنطقة احلرة اجلديدة على 
إعفـــاء ضريبـــي بنســـبة 50 باملئة ملـــدة ثالث 
سنوات، كما ميكن ملجلس الوزراء املصري أن 

يجدد هذه احلوافز ملدة ثانية.
وتعانـــي نويبع، كاملقاصد الســـياحية في 
جنوب ســـيناء من تراجع احلركة الســـياحية، 
بسبب حظر السفر الذي فرضته دول أوروبية 
منذ ســـقوط الطائرة الروســـية أواخر أكتوبر  

2015 فوق شبه جزيرة سيناء.

ويعتمـــد االقتصاد املصيري بشـــكل كبير 
على القطاع السياحي الذي ميثل أكبر مصادر 
العمـــالت األجنبيـــة. وكان الســـياح الـــروس 
ميثلون حصة كبيرة مـــن زوار البالد قبل تلك 

احلادثة.
احلركـــة  تراجـــع  إن  ســـليمان  ويقـــول 
الســـياحية وانخفـــاض اإليـــرادات على مدار 
الســـنوات املاضية، تســـببا في إغـــالق نحو 
28 فندقـــا مبدينة نويبـــع، وال يعمل في الوقت 
احلالي ســـوى ســـبعة فنـــادق، وبالتالي فإن 
نســـبة احلجـــوزات في نويبع وطابـــا متدنية 
للغايـــة. ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في نويبع 

نحـــو 70 فندقا، منها 35 فندقا حتت اإلنشـــاء، 
وفق اإلحصائيات الرسمية.

وفي املقابل، يبلغ عدد فنادق إيالت الواقعة 
على ســـاحل خليج العقبة فـــي البحر األحمر، 
بـــني مدينة العقبة األردنية من الشـــرق وطابا 
املصريـــة من الغـــرب، نحو 51 فندقا، حســـب 

بيانات وزارة اخلارجية اإلسرائيلية.
رئيـــس  نائـــب  جاويـــش،  هانـــي  وقـــال 
جمعية مســـتثمري نويبع-طابـــا، ومالك أحد 
الفنـــادق هنـــاك، إن ”نويبع منطقـــة حدودية 
تعرضت لهزات متتالية أثرت عليها ســـياحيا 
واقتصاديـــا“، في إشـــارة إلـــى االضطرابات 

التي تعيشها املنطقة بسبب اإلرهاب. ومتتلك 
العقبة وإيالت مطارات ومشـــروعات متكاملة، 
لكن جاويـــش، لديه قناعة بـــأن منطقة نويبع 
قـــادرة على منافســـتهما مـــع إقامـــة املنطقة 

احلرة، ودعم املشروعات السياحية املتوقفة.
وقـــال إن ”ســـعر الغرفة للفرد فـــي نويبع 
وطابا يتراوح بني 250 جنيها (14.2 دوالر) إلى 
300 جنيه (17 دوالرا) بفنادق األربع واخلمس 

جنوم للمصريني، ونحو 15 دوالرا لألجانب“.
وأوضح أن األسعار في إيالت ال تقـل عن 65 
دوالرا للغرفة الفندقية في الليلة الواحدة، وفي 

العقبـة 5 أضعاف سعـر الغـرفة في نويبع.

بدأت احلكومة املصرية مبكرا استعداداتها الستقبال العوائد املتوقعة ملشروع مدينة نيوم 
العمالق وأطلقت اخلطوات األولى ملشــــــاريع اجلانب املصري من املشــــــروع الذي أطلقته 

السعودية وميتد أيضا إلى األراضي األردنية.

منطقة نويبع الحرة تطلق الجانب المصري من مشروع نيوم

[ اإلصالحات والتشريعات االقتصادية تزيد جاذبية مناخ األعمال  [ طرح أرامكو وتخفيف قيود االستثمار يجذبان المستمرين األجانب

نيوم توقظ المشروعات السياحية في نويبع

{شركة اكسون موبيل األميركية تدرس االستثمار في الجزائر للمرة األولى، وهي عالمة على أن 

مناخ االستثمار في الجزائر يصبح أكثر جاذبية}.

عبداملؤمن ولد قدور
رئيس شركة سوناطراك اجلزائرية

{المؤسســـة تدرس استخدام نظام كيميائي للتعقب للمســـاعدة في تتبع المنتجات النفطية 

التي يجري تهريبها إلى الخارج وعلى أوروبا مساعدتنا في التصدي للمهربين}.

مصطفى صنع الله
رئيس مجلس إدارة املؤسسة الليبية للنفط

رّجـــح محللـــون أن تتدفـــق رؤوس  } ديب – 
أمـــوال أجنبيـــة كثيرة علـــى الســـعودية في 
العـــام املقبـــل بفضل إدراج بورصـــة الرياض 
علـــى مؤشـــرات عاملية لألســـواق ومشـــاريع 
اخلصخصة والطرح املرتقب حلصة في شركة 

النفط أرامكو.
ومن املتوقع أن يســـاعد ذلـــك الرياض في 
إعـــادة بنـــاء احتياطياتهـــا املاليـــة ومتويل 
خططهـــا االســـتثمارية بعـــد هبـــوط عوائـــد 
صـــادرات النفط وتغييـــر اآلفاق املســـتقبلية 
لالقتصـــاد الســـعودي، الـــذي انكمـــش العام 

املاضي ألول مرة منذ 10 سنوات. وبدأت سوق 
مبادالت أســـعار الفائـــدة، التي يســـتخدمها 
املصرفيون للتحوط من التقلبات املســـتقبلية 
فـــي التدفقات النقدية، تعكـــس هذه التوقعات 

في األسابيع القليلة املاضية.
فعقـــود مبـادالت أســـعار الفائـــدة بالريال 
ألجل عام نزلت عن نظيرتها بالدوالر األميركي 
للمــرة األولى منــذ األزمـــــة املــاليـة العـاملية، 
فـــي رهــــان واضــــح علــــى أن ســـوق النقـد 
الســـعودية ســـتفيض باألموال في غضون 12 

شهرا.

وقـــال هانـــز بيتر هوبـــر الرئيـــس األول 
لالســـتثمار لدى الريـــاض املاليـــة، أحد أكبر 
البنـــوك االســـتثمارية الســـعودية ”إنه تغيير 
كبير… من قبل كانت املشـــكلة نقص السيولة. 
أما اآلن فنواجه وضعا نوشك فيه على التمتع 
بوفرة كبيرة جدا في الســـيولة… ثمة تدفقات 

هائلة متوقعة على مدار العامني املقبلني“.
مـــن املرجـــح أيضـــا أن تعـــزز التدفقـــات 
االحتياطيات األجنبية بعـــد انخفاض صافي 
األصول األجنبيـــة لدى البنك املركزي إلى 480 
مليار دوالر من ذروته البالغة 737 مليار دوالر 
التي ســـجلها في أغسطس 2014، وهو ما أثار 
مخـــاوف بخصوص قدرة الريـــاض على دعم 

عملتها في األجل الطويل.
وتوقـــع إحســـان خومان رئيـــس البحوث 
اإلقليميـــة لـــدى بنـــك طوكيو ميتسوبيشـــي 

يو.أف.جيه، ارتفـــاع صافي األصول األجنبية 
مبقـــدار 30 إلى 40 مليـــار دوالر قبل نهاية عام  

.2019
 وقـــد توفر التدفقـــات الرأســـمالية أيضا 
أمواال كافية في النظـــام املصرفي لدعم زيادة 
في االستثمارات اخلاصة وانتعاش اقتصادي 

تدريجي في السنوات املقبلة.
وتتوقع الرياض جمع 100 مليار دوالر من 
بيع 5 باملئة في أرامكو، لكن تقديرات احملللني 

ال تتجاوز 75 مليار دوالر. 
ويرجـــح مصرفيون أن يتم الطـــرح بداية 
العام املقبل، في حني تقول الرياض إنه قد يتم 

أواخر العام احلالي.
وتلقـــت البورصة الســـعودية دعما كبيرا 
من ضمها الشـــهر املاضي إلى مؤشر فوتسي 
راســـل لألسواق الناشئة ومن املنتظر أن تقرر 
أم.أس.سي.آي إدراج السعودية على مؤشرها 

لألسواق الناشئة في يونيو املقبل.
وقد تشهد الســـعودية تدفقات من احملافظ 
تصل إلى 45 مليـــار دوالر في العامني املقبلني 
إذا وصلت إلى مستويات امللكية األجنبية في 
أسواق األســـهم في اإلمارات وفقا للمجموعة 

املالية هيرميس.
واتخذت الرياض هذا الشهر خطوة أخرى 
جتـــاه تعزيز تدفقات األموال بإدراج ســـندات 
حكوميـــة بالعملة احمللية قيمتهـــا 54.5 مليار 
دوالر فـــي بورصتهـــا، وهـــو ما يســـّهل على 

املستثمرين الدوليني شراءها وتداولها.
واختـــارت الريـــاض عشـــرات الشـــركات 
واألصـــول للخصخصة في الســـنوات املقبلة، 
بهدف جمع 200 مليار دوالر. وتعرقل البرنامج 
بسبب البيروقراطية وبعض النقاط القانونية 
التي تكتنفهـــا الضبابية، لكنه قد يبدأ تنفيذه 

في وقت الحق هذا العام.
عمليـــات  جتـــذب  أن  خومـــان  وتوقـــع 
اخلصخصة تدفقات رأسمالية تتراوح بني 30 
إلى 35 مليار دوالر خالل 5 ســـنوات، مفترضا 
إجراء تعديالت قانونية مثل رفع سقف امللكية 

األجنبية في الكيانات املدرجة.

كمـــا القطاعـــات التـــي بـــدأت الريـــاض 
والتكنولوجيـــا  الســـياحة  مثـــل  بتطويرهـــا 
واخلدمات اللوجســـتية والبنيـــة التحتية قد 

تصبح مهمة للمستثمرين األجانب.
التوقعـــات  تهـــدد  مخاطـــر  ثمـــة  لكـــن 
تفتـــرض  التوقعـــات  فأحـــدث  االقتصاديـــة. 
متوسطا ال يقل عن 60 دوالرا لسعر خام برنت 

الذي بلغ أمس 74 دوالرا للبرميل.
وإذا نزلت األســـعار فقـــد تضطر احلكومة 
للعـــودة إلى الســـحب بقوة مـــن االحتياطات 
األجنبيـــة. وقـــد يحول ذلـــك دون تدفق بعض 
االســـتثمارات األجنبية ورمبـــا يدفع الرياض 

لتأجيل بيع أرامكو مجددا.
ومـــن املتوقـــع أن يشـــتري املســـتثمرون 
األجانـــب معظم احلصة املطروحة من أرامكو. 
ويرجـــح محللـــون أن يذهب أكثـــر من نصف 
العوائد إلى صنـــدوق االســـتثمارات العامة، 
أكبـــر صناديق الثروة الســـيادية الســـعودية 

إلعادة استثماره في الداخل واخلارج.
وأحـــد اجلوانب التي يصعـــب التنبؤ بها 
هـــو حجم األمـــوال التي يحولهـــا املواطنون 
السعوديون إلى اخلارج، حيث ميكن الرتفاعها 
أن يبدد أثر الكثير من تدفقات األموال الداخلة 
للبالد. وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية 
أن الودائع السعودية في اخلارج قفزت مبقدار 

18 مليار دوالر في 2017.
وقـــال جاربيس إيراديـــان خبير االقتصاد 
فـــي معهد التمويل الدولـــي إن ”حملة نوفمبر 
املاضي على الفساد رمبا سّرعت وتيرة نزوح 

رؤوس األموال“.
لكن هوبر توقع أن يكون التحدي الرئيسي 
الذي سيواجه البنك املركزي العام املقبل فيما 
يتعلق بالسياســـات هـــو اســـتيعاب األموال 
الفائضة من النظام املصرفي للحيلولة دون أن 

تتسبب في زعزعة استقرار األسواق.
وأشـــار إلـــى أن ”الســـلطات ركـــزت على 
احتواء الســـيولة الفائضة حني كانت أســـعار 
النفط مرتفعة قبل 2014 وســـوف تعاود القيام 

بذلك من جديد“.

تزايد املؤشــــــرات على االقتصاد الســــــعودي سيشــــــهد حتوال كبيرا في العام املقبل وأن 
يســــــتقبل ســــــيال واسعا من االســــــتثمارات األجنبية بعد سلســــــلة طويلة من اإلصالحات 
والتشــــــريعات االقتصادية التي خففت قيود االســــــتثمار األجنبي وحسنت مناخ األعمال 

في البالد.

توقعات بتدفق استثمارات كبيرة إلى السعوية العام المقبل
[ اإلصالحات والتشريعات االقتصادية تزيد جاذبية مناخ األعمال  [ طرح أرامكو وتخفيف قيود االستثمار يجذبان المستمرين األجانب

قبلة جديدة لالستثمارات األجنبية

هانز بيتر هوبر:

توقعات بتدفق استثمارات 

أجنبية هائلة للسعودية 

على مدار العامين المقبلين

سامي سليمان:

على الحكومة اإلسراع 

في إزالة العراقيل أمام 

المستثمرين في نويبع

خالد فودة:

المنطقة الحرة في نويبع 

ستوفر نحو 14 ألف فرصة 

عمل مباشرة

إحسان خومان:

نتوقع تعديالت قانونية مثل 

رفع سقف الملكية األجنبية 

في الكيانات المدرجة



} حديث األوســـاط المطلعـــة طيلة اليومين 
الماضييـــن في بيـــروت، يدور حـــول إدراك 
رئيس الوزراء اللبناني ســـعد الحريري لما 
َســـّببته جولته األخيـــرة فـــي حاصبيا، من 
حساســـية وانزعاج لدى الزعيم الدرزي وليد 
جنبالط، لذلك ســـارع الحريري إلى إرســـال 
إشـــارات إلـــى دارة جنبالط فـــي كليمنصو 
مفادها أّن العالقة مع  األمير طالل أرســـالن 
ليســـت علـــى حســـاب العالقة مـــع جنبالط 
واعتبـــارات  حســـابات  هنـــاك  واّن  حتمـــا، 
االنتخابـــي  انفتاحـــه  اســـتوَجبت  معينـــة 
والسياســـي على رئيس الحزب الديمقراطي 

اللبناني.
 وفـــي ظل القانـــون االنتخابي النســـبي 
أساســـه  علـــى  ســـتجري  الـــذي  الجديـــد 
االنتخابات النيابية اللبنانية في الســـادس 
من مايو المقبل، كان من الطبيعي أن تعلوا، 
أصوات المرشـــحين من القوى السياســـية 
المختلفـــة، لحشـــد األصوات وتأمين ســـبل 

الفوز للدخول إلى ”جنة“ ساحة النجمة.

غير أن من بين تلك األصوات التي اتخذت 
شـــعار ”ال صوت يعلو فوق صوت المعركة“، 
برز بشـــكل واضح صوت أرسالن الذي يمثل 
أحد طرفـــي قيادة طائفـــة الموحدين الدروز 
فـــي لبنان، لكـــن بطريقة لم يعهدهـــا الدروز 
من قبل، خصوصا أنه أطلق ســـهامه بطريقة 
غير متوقعة تجاه النائب وليد جنبالط الذي 
يقـــول القريبـــون والبعيدون أنـــه ”صاحب 
الفضل“ بوصول أرسالن إلى الندوة النيابية 

في األصل.
كثيرون في لبنان يعتبرون أن جنبالط لو 
أراد إقفال بيت أرسالن ومنع األمير طالل من 
متابعة حياته السياســـية، لكان فعل ذلك منذ 
العام 2005 حين لّقنه درســـا بترشيح محافظ 
الجنوب الســـابق فيصل الصايغ إلى جانب 
النائب أكرم شـــهيب في عاليه، فخسر مقعده 
النيابي ودفعه إلى البقاء داخل أسوار قصره 

في خلدة أربع سنوات.

غيـــر أن الظروف التي كانت ســـائدة في 
العام 2005 تغّيرت بعد الحرب اإلســـرائيلية 
في العـــام 2006، ثم الحقا  ضد ”حزب اللـــه“ 
اعتداءات الحزب في 8 و11 مايو ضد مناطق 
بيـــروت والجبل، فكان مؤتمـــر الدوحة الذي 
نتج عنه االتفاق الشـــهير الذي أتى بالرئيس 
العماد ميشال ســـليمان رئيسا للجمهورية، 
واالتفـــاق على قانون االنتخابـــات الذي قبل 
جنبالط بإفســـاح المجال من خالله ألرسالن 
بالعـــودة إلى المجلـــس النيابـــي، وذلك من 
خالل ترك مقعد شاغر على الئحته في قضاء 
عاليه فـــاز من خالله بمقعـــده الذي يتحّضر 
للمنافســـة على االحتفاظ به في االنتخابات 

الحالية.

ثنائية حرجة

ولد أرسالن في العام 1965، والده الزعيم 
الـــدرزي الراحل األمير مجيد أرســـالن الذي 
شّكل مع الزعيم الراحل كمال جنبالط ثنائية 
تحّكمت بمفاصل الحياة السياســـية لطائفة 
الموحديـــن الدروز منـــذ العـــام 1943، فكان 
الرجالن يتقاسمان كل شيء يتعّلق بالدروز، 
إذ كانا يشـــكالن اللوائح االنتخابية ويقرران 
أســـماء المرشـــحين عليها دروزا، مسلمين 
أو مســـيحيين، كمـــا يتقاســـمان التعيينات 
الخاصـــة بالـــدروز فـــي الوظائـــف العامة، 
وللتاريخ ينبغي القول إنهما حافظا معا على 
موقـــع مميـــز للطائفة في النظام السياســـي 
اللبنانـــي الـــذي كان، وال يـــزال، عبـــارة عن 

مزرعة طوائف يتقاسمها أمراؤها.
لكـــن عنـــد وفـــاة األميـــر مجيد أواســـط 
الثمانينات، وابنه ال يزال شـــابا غير مجّرب، 
وكانـــت الحـــرب األهلية اللبنانيـــة قد حمي 
وطيســـها، قّررت والدة طـــالل األميرة خولة 
جنبالط أرســـالن، قريبة وليد، أن توفد ابنها 
لمتابعـــة دراســـته الجامعيـــة فـــي الواليات 
المتحدة األميركية، حيث تخّرج حامال إجازة 
فـــي العلـــوم السياســـية من جامعـــة جورج 
واشـــنطن في العام 1988، والجميع يعلم أن 
وليـــد جنبالط هو مـــن تحّمل نفقـــات تعليم 
طالل شـــخصيا، حتى أنه قـــّرر دعمه لوراثة 
والده بوجه شقيقه األكبر األمير فيصل الذي 
كان صديقا للرئيس الراحل الشـــيخ بشـــير 
الجميل، قائد القوات اللبنانية التي واجهها 
جنبالط وقوات حزبه التقدمي االشتراكي في 

حرب الجبل.
إقـــرار اتفـــاق الطائف وعـــودة االنتظام 
تدريجيا إلى الحياة السياسية اللبنانية بعد 
الحرب، ســـهال تعيين طالل نائبا عن المقعد 
الدرزي فـــي عاليه والذي كان يشـــغله والده 
الراحل األميـــر مجيد منذ أواخـــر ثالثينات 

القرن الماضي.
وفي العام 1992، ترّشـــح إلى االنتخابات 
النيابيـــة األولـــى التـــي جرت بعـــد الحرب، 
ففـــاز بالمقعـــد النيابي عن عاليـــه، وانطلق 
فـــي محاولـــة إعادة بنـــاء ”زعامـــة“ العائلة 
األرســـالنية لـــدى الـــدروز والتـــي انحازت 
بغالبيتها إلـــى جانب جنبالط الـــذي قادها 
خالل مرحلـــة الحرب األهليـــة، وحافظ على 
بقائها واســـتمراريتها وثّبـــت وجودها على 
أرضها، وذلك باالتفـــاق والتراضي مع وليد

الذي ينتمي هو نفسه
 من جهة 

والدته إلى 
األرسالنيين.

والواقع أن 
أرسالن نجح 
شيئا فشيئا 
في استعادة 
”العصبية“ 

األرسالنية، لكنه 
كان دائما على تنسيق 
وطيد مع جنبالط الذي 
كانت زعامته أكبر من 

أن تتعّرض ألي انتكاسة 
في وجه األرسالنيين، إذ أن 
حنكته السياسية والخبرة 

التي اكتسبها نتيجة تعامله 
مع ”كل الدروز“ خالل الفترة 

التي كان طالل فيها شبه غائب 
عن الساحة، رّسخت القناعة لدى 

الدروز بأنه الزعيم األوحد الذي ال 
ُيطال وال يمكن منافسته.

سفن أرسالن والرياح العاتية

غيـــر أن أحالم أرســـالن كانـــت كبيرة، 
ترجمها أوال بتأســـيس الحزب الديمقراطي 

اللبنانـــي، وعندمـــا فـــاز فـــي االنتخابـــات 
النيابية المتتالية، اعتقد أن الوقت مناســـب 
لكي ينتـــزع من جنبالط مـــا يعتقد أنه ”حق 
لـــه، وكان اغتيال الرئيـــس رفيق  مشـــروع“ 
الحريـــري في العام 2005 عشـــية االنتخابات 
النيابيـــة، فرصـــة مناســـبة لـــه لكـــي يبـــدأ 
مرحلـــة عنـــاده بوجـــه جنبـــالط معتمدا في 
ذلـــك على عالقة شـــخصية جيـــدة بناها مع 
الرئيس الســـوري بشار األسد، وعلى صداقة 
جمعتـــه بالرئيـــس الســـابق إميـــل لحـــود، 
اللذين يكنان عداء كبيرا لجنبالط. لكن الرياح 

جرت على عكس ما تشتهي سفن أرسالن.
خـــالل  مـــن  بإمكانـــه  أن  اعتقـــد  لقـــد 
االنتخابـــات النيابية أن يؤلف الئحة ينافس 
بها جنبالط، ويفرض نفســـه رقما صعبا في 
منطقة الجبل. لكن النتيجة كانت أن خســـرت 
الئحته بالكامل، ولم ينفع معها تدخل األســـد 
ولحود إلنجاحه، فتقوقع أرسالن في ”خلدة“ 
يعيد دراســـة خياراتـــه السياســـية محاوال 
تصويـــب عالقته مع جنبـــالط الذي أدرك أنه 
ليس بمقـــدوره مواجهته، وهـــو القادر على 
تكرار هذه التجارب القاسية معه كلما حاول 
ريشـــه كالطـــاووس مجددا، كما  أن ”ينفش“ 

يقول اللبنانيون.
وبعد العديد من الوســـاطات التي دخلت 
على خـــط تصحيـــح العالقة بيـــن الرجلين، 
وبعـــد األحداث التي شـــهدها العام 2008 في 
الجبـــل، وعشـــية االنتخابـــات النيابية التي 
كانت مقررة في العـــام 2009، قّرر جنبالط أن 
يترك مكانا شاغرا في الئحته في عاليه، لكي 
يتيح ألرسالن الفوز في االنتخابات وهذا ما 

جرى.
تحّمـــل جنبـــالط جـــراء ذلـــك العديد من 
االنتقادات من جمهوره الذي كان مصرا على 
المضـــي في تحجيم طالل الذي ”تطاول على 

البيك“ ولم يتعلم 
أرســـالن  لكن  الدرس. 
الذي عاد إلى الندوة البرلمانية 
مع فارق بلـــغ أكثر من 13 ألف صوت لصالح 
النائب الدرزي الثاني في عاليه أكرم شهيب، 
قرر مهادنة جنبالط وعقد معه لقاءات عديدة 
اتفقـــا خاللها علـــى العديد مـــن األمور التي 
تخص طائفـــة الموحدين الدروز ســـواء في 
التعيينات اإلدارية والدبلوماســـية واألمنية، 
أو فـــي المناصـــب الحكومية التي شـــهدت 
توليـــه عـــددا مـــن الحقائب فـــي الحكومات 
المتتالية أو تسمية أحد أصهاره في منصب 

حكومي.

تأثير جبران باسيل

وســـرعان مـــا عاد أرســـالن إلـــى نغمته 
السابقة وتصوير نفسه بأنه أحد ”زعيمين“ 
يقودان بالمشاركة الثنائية الدروز على غرار 
الثنائية الشـــيعية المتمثلـــة بالرئيس نبيه 
بري و“حزب الله“، ويبدو أن دائرة المقربين 
منـــه عـــادت إلـــى تحريضـــه علـــى محاولة 
التخّلص من ”العقـــدة“ الجنبالطية وهذا ما 
دفعه إلى البدء بحمالت انتقاد مباشـــرة ضد 
وليد جنبالط أضحت غير مسبوقة في تاريخ 

العالقة بين الزعامتين.
وتـــّوج أرســـالن هجومه علـــى جنبالط 
بتوجيه رســـالة األســـبوع الماضي، اعتبرت 
األوســـاط اإلعالمية أنها األقســـى في تاريخ 
العالقة بين الرجليـــن، غير أن جنبالط أوعز 
ألنصاره بعـــدم االنجـــرار إلى الـــرد عليها، 

رد  بتوجيـــه  واكتفـــى 
قال  مقتضب عبر موقع ”تويتر“ 
فيه ”ال داعي للدخول في مساجلة 
مع أميـــر الوعظ والبالغة والحكم. 
أما وأنني على مشارف الخروج من 
المســـرح، أتمنى له التوفيق مع هذه 
الكوكبة من الدرر السندسية والقامات 
النرجســـية. أنتـــم كمـــا قـــال جبران 
فـــي النـــور المظلم، ونحن فـــي العتمة 

المنيرة“.
وكان جنبالط عرض على أرسالن 
الدخول ضمن االئتالف الواسع 
الذي يريد تأليفه في دائرة جبل 
لبنان الرابعة التي ضمت 
استنادا للقانون الجديد قضاء 
الشوف وعاليه في دائرة 
انتخابية واحدة، ما وّسع 
من حجم الصوت الدرزي 
المؤثر فيها والذي يدين 
بغالبيته إلى جنبالط، 
حوالي 75  بالمئة من 
        األصوات.

أن  غيـــر 
رفض  أرســـالن 
العرض، مفّضال 
إلى  االنضمـــام 
يشـــّكلها  الئحة 
الخارجيـــة  وزيـــر  تيـــار 
جبران باســـيل الـــذي يخطط لعزل 
جنبـــالط ومحاصرته وانتزاع ورقة تســـمية 
المرشـــحين المسيحيين منه، وهذا ما رضي 
به أرسالن وسّمى المرشحين الدروز متخليا 
عن حليفه المســـيحي األقرب النائب مروان 
أبوفاضل، وذلك خالل االجتماع األخير الذي 
ضم أرســـالن مع باسيل الذي قال فيه ”أنا ال 
أتدخل بتسمية مرشحيك الدروز، فال تتدخل 

بتسمية المرشحين المسيحيين“.
قبل أرســـالن العرض عوضا عن التمّسك 
بموقع الزعيم األرســـالني ونـــزل إلى مرتبه 
العضو في تكتل التغييـــر واإلصالح بقيادة 
باســـيل، ولدى الناخبين الـــدروز وجهة نظر 
فـــي هـــذا الموضـــوع ســـيعّبرون عنها في 

السادس من مايو المقبل.

وريث بيت درزي عريق يحاول الهرب من القالب
األمير طالل أرسالن
طريق الزعامة الوعر

تفكير أرسالن ينصب على تحويل الطائفة الدرزية إلى نسخة عن الطائفة الشيعية في لبنان، بتصوير نفسه على أنه أحد {زعيمني} يقودان باملشاركة الثنائية، على غرار الرئيس وجوه
نبيه بري و{حزب الله}.

صالح تقي الدين
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[ طموحات أرسالن كبيرة، فبعد تأسيسه للحزب الدميقراطي اللبناني، صار يعتقد أن 
الوقت مناسب لينتزع ما يقول إنه ”حق مشروع“ له.

[ أرسالن يتّوج هجومه على جنبالط بتوجيه رسالة بعث بها إليه مؤخرًا، اعتبرتها األوساط االعالمية األقسى في تاريخ العالقة بني الرجلني، غير أن جنبالط اكتفى 
بالتغريد عبر ”تويتر“  قائًال ”أما وإنني مشارف على اخلروج من املسرح، فأنتم كما قال جبران، في النور املظلم، ونحن في العتمة املنيرة“.

الذي ينتمي هو نفسه
 من جهة

والدته إلى 
األرسالنيين.

والواقع أن 
أرسالن نجح 
شيئا فشيئا 
في استعادة 
”العصبية“ 

األرسالنية، لكنه 
كان دائما على تنسيق 
وطيد مع جنبالط الذي 
كانت زعامته أكبر من 

أن تتعّرض ألي انتكاسة 
في وجه األرسالنيين، إذ أن 
حنكته السياسية والخبرة 

التي اكتسبها نتيجة تعامله 
مع ”كل الدروز“ خالل الفترة 

التي كان طالل فيها شبه غائب 
عن الساحة، رّسخت القناعة لدى 

الدروز بأنه الزعيم األوحد الذي ال 
ُيطال وال يمكن منافسته.

سفن أرسالن والرياح العاتية

غيـــر أن أحالم أرســـالن كانـــت كبيرة، 
ترجمها أوال بتأســـيس الحزب الديمقراطي 

اللبنانـــي، وعندمـــا فـــاز فـــي االنتخابـــات 
النيابية المتتالية، اعتقد أن الوقت مناســـب 
لكي ينتـــزع من جنبالط مـــا يعتقد أنه ”حق 
لـــه، وكان اغتيال الرئيـــس رفيق  مشـــروع“ 
5الحريـــري في العام 2005 عشـــية االنتخابات 
النيابيـــة، فرصـــة مناســـبة لـــه لكـــي يبـــدأ
مرحلـــة عنـــاده بوجـــه جنبـــالط معتمدا في 
بناها مع جيـــدة خصية ش عالقة على ك ذل

البيك“ ولم يتعلم 
أرســـالن  لكن  الدرس. 
الذي عاد إلى الندوة البرلمانية
أكثر من 13 ألف صوت لصالح  فارق بلـــغ مع

رد  بتوجيـــه  واكتفـــى 
قال  مقتضب عبر موقع ”تويتر“ 
داعي للدخول في مساجلة فيه ”ال
مع أميـــر الوعظ والبالغة والحكم. 
أما وأنني على مشارف الخروج من 
المســـرح، أتمنى له التوفيق مع هذه 
الكوكبة من الدرر السندسية والقامات 
النرجســـية. أنتـــم كمـــا قـــال جبران 
فـــي النـــور المظلم، ونحن فـــي العتمة

المنيرة“.
وكان جنبالط عرض على أرسالن 
الدخول ضمن االئتالف الواسع 
الذي يريد تأليفه في دائرة جبل 
لبنان الرابعة التي ضمت 
استنادا للقانون الجديد قضاء 
الشوف وعاليه في دائرة 
انتخابية واحدة، ما وّسع 
من حجم الصوت الدرزي 
المؤثر فيها والذي يدين 
بغالبيته إلى جنبالط، 
حوالي 75  بالمئة من 
        األصوات.
أن  غيـــر
رفض  أرســـالن 
العرض، مفّضال 
ر ر

إلى  االنضمـــام 
يشـــّكلها  الئحة 
إ م

الخارجيـــة وزيـــر  تيـــار 
جبران باســـيل الـــذي يخطط لعزل 
جنبـــالط ومحاصرته وانتزاع ورقة تســـمية
المرشـــحين المسيحيين منه، وهذا ما رضي 
به أرسالن وسّمى المرشحين الدروز متخليا 
عن حليفه المســـيحي األقرب النائب مروان 
أبوفاضل، وذلك خالل االجتماع األخير الذي 
ضم أرســـالن مع باسيل الذي قال فيه ”أنا ال 
خل تت فال ز ال ك ش

عرض جنبالط لم يجده أرسالن مالئما، 
فرفضه وفضل االنضمام إلى الئحة 
يشكلها تيار وزير الخارجية جبران 
باسيل الذي يخطط لعزل جنبالط 

ومحاصرته وانتزاع ورقة تسمية 
المرشحين المسيحيين منه، وخالل 

االجتماع األخير الذي ضم أرسالن مع 
باسيل قال له {أنا ال أتدخل بتسمية 

مرشحيك الدروز، فال تتدخل بتسمية 
المرشحين المسيحيين}

والده الزعيم الدرزي الراحل األمير 
مجيد أرسالن ما يزال يشكل مع والد 

وليد جنبالط الزعيم الراحل كمال 
جنبالط ثنائية تحكمت بمفاصل الحياة 

السياسية لطائفة الموحدين الدروز 
منذ العام ١٩٤٣. كانا يتقاسمان كل 

شيء في السياسة. وللتاريخ ينبغي 
القول إنهما حافظا معا على موقع مميز 

للطائفة في النظام السياسي اللبناني



نضال قوشحة

فـــي صالـــة ”مســـرح الحمراء“  } دمشــق – 
بقلب العاصمة الســـورية دمشق يتابع الفنان 
المخـــرج أيمن زيـــدان ومجموعتـــه تحضير 
المقتبـــس عن  العـــرض الجديـــد ”فابريـــكا“ 
للكاتـــب الصربي  مســـرحية ”نائب الشـــعب“ 
برانيسالف نوشيتش، الذي ستنطلق عروضه 

األولى االثنين.
التحضيـــرات علـــى أشـــدها فـــي الصالة 
وســـط جو يحمل الكثير من الجدية والمحبة 
بيـــن صناع العرض، فمع وصول الفنان لجين 
إســـماعيل من حلب، وبعد ســـفر طويل يقارب 
الســـبع ســـاعات يأتي فورا لصالـــة التمرين، 
ويصل كذلك الموســـيقي سمير كويفاتي الذي 
قدم بـــدوره من حلـــب ليحضـــر التمرين، أما 
محمد حداقي فـــكان يقتطع من لحظات العمل 
ثوانـــي يتناول فيها وجبة غدائـــه التي تأخر 

عنها بسبب التمرين.

من هناك يقّدم النجم السوري أيمن زيدان 
المقتبسة عن المسرحية  مسرحيته ”فابريكا“ 
في خطوة  العالمية الشـــهيرة ”نائب الشعب“ 
جديدة منه لتكريس المسرح الشعبي الراقي، 
الـــذي يبتعد عـــن تقديم شـــكالنية المســـرح 
العالمـــي المعـــروف والـــذي ال  الكالســـيكي 
يلقى شـــعبيا حضورا كبيـــرا، ويبتعد أيضا 
عن األســـلوب الذي يقّدمه المســـرح التجاري 
العادي، الذي كما تجربة الســـينما التجارية، 
يقوم على لعبة توابـــل الفن، من غناء ورقص 
واســـتعراض، حيـــث يبتعد تمامـــا عن جدية 

الطرح وتقديم قضايا حقيقية.
وأليمـــن زيدان فـــي هذا التوجـــه خطوات 
سابقة، ســـجلت نجاحات كبيرة على مستوى 
تقديـــم مســـرح يقـــّدم أفـــكارا هامـــة وعالية 
المســـتوى، وبطريقـــة شـــعبية تحّقـــق فهـــم 
وتواصل الناس البسطاء معها، فهو بتجاربه 
الماضيـــة التي تمتـــد ألكثر مـــن ثالثين عاما 
خلـــت، أّصـــل ومن ثم كـــّرس حالة مســـرحية 
خاصة، تكاد ترتبط باسمه، كانت دائما تحظى 

بمتابعة جماهيرية كبيرة.
وقّدم أيمن زيـــدان على امتداد ما يزيد عن 
الثالثة عقود مســـرحيات مثل ”رحلة حنظلة“، 
”سوبر ماركت“، ”فضيحة في الميناء“، ”دائرة 
الطباشير القوقازية“، وقدم حديثا ”اختطاف“ 
والتي حققـــت نجاحا كبيرا في ســـوريا، كما 

عرضت في تونس.
وكمـــا جرت العـــادة، يقـــّدم زيـــدان عمله 
الجديـــد من خالل مزج هـــذا النص األوروبي 
بنكهـــة محليـــة تجعلـــه فـــي متنـــاول البيئة 
الســـورية، فعمل مع محمـــود الجعفوري على 
إعداد المســـرحية بالشـــكل الـــذي يتوافق مع 
البيئة الســـورية، واختـــارا معـــا ”البرلمان“ 
عنوانا للمسرحية قبل أن يستقر الرأي نهائيا 
على اســـم ”فابريكا“، وهو تناول ذكي لمدلول 

شعبي معروف.
في المسرحية هناك تناول شيق لصراعات 
بين العديد من الشـــخوص فـــي مدينة، حيث 
النـــزاع على أشـــده بين رجليـــن،  كهل يؤجر 

غرفـــة مـــن بيتـــه لشـــاب، ال يلبـــث أن تربطه 
بابنة المؤجر عالقة حب، وشـــاب وافد يمتلك 
عنفوان الشباب وقوته، لتبدأ جوالت الصراع 
بينهما، بين رغبة األب في إخراجه من البيت، 
ومقاومـــة الشـــاب واالبنة لهـــذه الرغبة، لكن 
هـــذا الحدث البســـيط لن يكون ســـوى خلفية 
عادية، عندما تتعقـــد األمور أكثر الحقا وتبدأ 
مرحلـــة انتخابـــات جديـــدة، وتتيـــح الدولة 
للجميع الترشح لها، فيكون التناقض األوسع 
والصـــراع األعنف بين الطرفين األساســـيين 
ومحيطهما، كونهما يقفان على طرفي نقيض 
في العديـــد من الرؤى واآلمـــال في أحالمهما 

السياسية واالجتماعية.
وتتداخل دوائر المال والسياسة والوظيفة 
العامة وبالطبع الناس المهمشين، لُتحاك من 
كل هـــذا قصة كوكبة من النـــاس، حيث اآلمال 
التـــي كانـــوا يرغبـــون بتحقيقهـــا تصطـــدم 
بالتعاطـــي الحقيقي الذي فرض عليهم نتيجة 
تعّقـــد المصالح وتشـــابكها وصوال إلى درجة 
شـــراء الذمم والوالءات ألجـــل الظفر بمنصب 

”نائب الشعب“ الذي يتحّدث عنه العرض.
وفـــي المســـرحية الكثيـــر من الســـخرية 
التـــي تحـــّرك فـــي نفـــس المتلقـــي أوجاعـــا 
سياســـية واجتماعية مزمنة يعاني منها منذ 
ســـنوات، كما يقّدم العـــرض محاولة ذكية في 
تنـــاول موضوعـــات كبرى بأســـلوب بســـيط 

وكوميدي.
ويقـــول زيـــدان عن عملـــه الجديـــد ”هي 
حالـــة مســـرحية بســـيطة، تحاكـــي أوجـــاع 
البســـطاء وآمالهم، أحببنـــا أن نعرضها كما 
هي بكل بســـاطتها وحيويتها، لكي تكون في 
متنـــاول الجميع، ولكي يأتي الناس باختالف 
شرائحهم لمتابعتها حتى نجعل من المسرح 
حالـــة اجتماعية وليســـت فنية فحســـب، هذه 

اللعبة تستهويني وأحب العمل عليها“.
وفي المســـرحية يقـــّدم زيـــدان نخبة من 
الطاقـــات الفنيـــة، ففي الدور الرئيســـي يقّدم 
بطله شـــبه الدائم محمد حداقـــي، كذلك يقّدم 
لجين إسماعيل الذي كان بطل عرضه الماضي 
”اختطـــاف“، وكذلـــك حـــازم زيـــدان فـــي دور 
العاشـــق، ولوريس قزق وفادي الحموي ولما 

بدور وخوشناف ظاظا ونجاح مختار.

يكتب أيمن زيـــدان عن تجربتـــه الجديدة 
أتابـــع المشـــوار  ”فـــي مســـرحية ’فابريـــكا‘ 
الصعـــب بحثا عـــن صيغة لمســـرح قريب من 
النـــاس يحمل بعضا من أوجاعهم وبعضا من 
أحالمهم.. منذ ’رحلة حنظلة‘ ومرورا بـ‘عنترة‘ 
و‘حكايـــا الحكيم‘  و‘فضيحـــة فـــي المينـــاء‘ 
و‘راجعين‘  و‘سيدي الجنرال‘  و‘سوبر ماركت‘ 
وصوال إلـــى ’اختطاف‘،  و‘دائرة الطباشـــير‘ 
الزلت مصرا علـــى المضي في الطريق الوعر، 
وكلـــي أمـــل أن يوصلني إلى قلوب البســـطاء 
الذين يرون في المســـرح برلمانا حرا لهم، في 
’فابريكا‘ اآلن لحظـــات اختبرها وكل ما أصبو 
إليه أن تكون فرجة شـــعبية ممتعة فيها نتف 

من الفرح المسروق في أوجاع األزمنة“.

اختار املخرج مازن الغرباوي ملســـرحيته {حدث في بالد الســـعادة} مجموعة كبيرة من الفنانني 

املصريني والعرب، منهم املصري علي الحجار والليبية خدوجة صبري.

انضم الفنان الســـوري إلياس الشـــديد إلى مسلســـل {هارون الرشيد} بشـــخصية عبدالوارث، 

والعمل الذي سيعرض في رمضان من تأليف عثمان حجي وإخراج عبدالباري أبوالخير.
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أيمن زيدان: 

أتابع المشوار الصعب 

بحثا عن صيغة لمسرح 

قريب من الناس

سعد القرش

اختـــراع  قبـــل  المصـــورون،  عنـــي  كمـــا   {
الفوتوغرافيا، بالساسة والنبالء، فاصطفوهم 
أبطـــاال للوحاتهـــم، اهتمـــت الســـينما أيضا 
بتوثيـــق جوانـــب من حيـــاة ساســـة ونبالء، 
وأحـــداث كبرى قبل عصر التلفزيون، وإلى حّد 
مـــا ورث التلفزيون المصري منـــذ بدايته عام 
1960 ذلـــك النهج الفوقي، فســـعى إلى الرموز، 
واحتفـــظ بتســـجيل يتيـــم لطه حســـين وآخر 
لعباس محمود العقاد، وأضاع إلى األبد فرص 

معرفة كثيرين.
     ولألســـف، ليـــس ليحيى الطاهـــر عبدالله 
مشـــهد واحـــد متحـــرك وإنما مقطـــع صوتي 
قصير، ولسيد قطب تسجيل صوتي وحيد يعد 
بأن ”الطريق مفروشـــة باألشـــالء والجماجم، 
مزينة بالدماء“، وقد شـــاهدت فيلمـــا وثائقيا 
مدتـــه 90 دقيقـــة، أخرجته ماجـــي مرجان عن 
عالم األزهر المستنير محمد عبدالله دراز دون 

مشهد فيلمي للرجل.
وكان أمل دنقل محظوظا بالمخرجة عطيات 
األبنودي التـــي أنقذته بفيلـــم ”حديث الغرفة 
رقـــم 8“، وبعد ثـــورة 25 ينايـــر 2011 أخرجت 
أسماء إبراهيم فيلم ”الكعكة الحجرية.. ميدان 
التحريـــر“، وعنوان الفيلم هـــو عنوان قصيدة 

شهيرة للشاعر.
ليـــس ألغلب األعـــالم العرب فـــي النصف 
األول مـــن القـــرن العشـــرين مشـــاهد فيلمية، 
جبـــران خليل جبران، الشـــيخ محمـــد رفعت، 
أبوالقاســـم الشـــابي، محمود مختار، ســـالمة 
حتـــى  حســـين،  الخضـــر  محمـــد  موســـى، 
الذيـــن أدركوا بدايـــات عصـــر التلفزيون مثل 
سليم حسن وأحمد لطفي السيد وجواد سليم 
وبدر شـــاكر الســـياب، لم أشـــاهد لهـــم مقطع 

فيديو.
وكان للرائد األول للسينما المصرية محمد 
بيومـــي نصيب من طيبـــة قلبـــه؛ فالمصادفة 
الســـعيدة قادت الدكتور محمد كامل القليوبي 
إلى ثـــروة من الوثائـــق واألفـــالم صنع منها 
فيلمـــه ”محمد بيومي ووقائع الزمن الضائع“، 
عن هـــذا المغامـــر الطموح العائد مـــن برلين 
إلـــى مصر عام 1923، لتأســـيس ”آمـــون فيلم“ 
وهـــو أول أســـتوديو فـــي مصـــر، وقـــد أنتج 
بيومـــي ”جريدة آمـــون“ الســـينمائية في ذلك 
الوقـــت المبكر، وصنـــع أفالمـــا وثقت بعض 
مظاهـــر األحـــوال االجتماعيـــة والسياســـية 
واالقتصادية، ومنها عودة الزعيم سعد زغلول 

من المنفى.
وفي السنوات األخيرة، تحققت ديمقراطية 
غيـــر مســـبوقة فـــي تصويـــر أفالم ومشـــاهد 
وأحداث عامة وشـــخصية وتســـجيل مفارقات 
وتوثيق جرائـــم، بكاميرات صغيـــرة متطورة 

وهواتف ذكية.
وعلـــى الرغم مـــن إتاحة هـــذه األعمال في 
المواقـــع اإللكترونيـــة، أو بثهـــا الفـــوري في 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، فـــإن للفيلـــم 
التسجيلي ســـحرا خاصا يمنحه عمرا أطول، 
يتجاوز فرح الهواة باصطياد مشـــهد نادر، أو 

مطاردة واقعة طريفة.
ويظـــل الفيلـــم الســـينمائي فيلمـــا يقاوم 
الزمـــن، وثيقة يعاد اكتشـــافها في وقت الحق، 
ويبقى التناوش بين مصطلحي ”التســـجيلي“ 
و“الوثائقـــي“، ففـــي مصر نعتمـــد األول، وفي 

العالم العربي ينحازون إلى الثاني.

ويمكن حل التناقض بشـــيء من التبسيط 
غيـــر المخـــّل، إذا اعتبرنا الفيلم التســـجيلي 
يصـــّور الواقع، أما الفيلم الوثائقي فيســـتفيد 
ويعيـــد  الواقـــع،  مـــن  تســـجيلية  بمشـــاهد 
اســـتخدامها، ويســـتعين أيضـــا بلقطات من 
األرشيف ويوظفها في نسيج العمل الوثائقي.

سمير االستثنائي

فـــي افتتـــاح الـــدورة العشـــرين لمهرجان 
التســـجيلية  لألفـــالم  الدولـــي  اإلســـماعيلية 
والقصيـــرة، الـــذي امتـــد مـــن 11 وحتـــى 17 
أبريل الجاري، عـــرض الفيلم الروائي القصير 
”الراكـــب األســـود“ للمخـــرج األلمانـــي بيبي 
دانـــكارت رئيـــس لجنـــة التحكيـــم، والفيلـــم 
الوثائقي ”اإلسماعيلية حبي.. جيل ورا جيل“ 
الـــذي وّثق مخرجه نجدي حافظ حصول فريق 
اإلسماعيلي على كأس أفريقيا، في يناير 1970، 
بعد فـــوزه على فريـــق تي.بـــي. إنجلبرت من 
الكونغـــو 3-1، ليكون أول فريـــق مصري ينال 

تلك البطولة.
وخالفا للشاشـــة التلفزيونية المستأنسة، 
نقل الفيلم الســـينمائي جمهـــور حفل افتتاح 
المهرجان إلـــى يناير 1970، فتفاعل مع الفريق 
وصّفق لنجمه علي أبوجريشـــة، كأن المباراة 
تنقل على الهواء مباشرة، وذلك امتياز يخص 

أفالم السينما دون غيرها.
لم يعـــد الفيلم الوثائقي ضحيـــة المقارنة 
بالفيلم الروائـــي، فالوعـــي الجماهيري بهذه 
الســـينما شـــجع الكثيرين على التخّصص في 
صناعـــة األعمـــال الوثائقية، وتوجـــد مفارقة 
بطلهـــا المخرج العراقي ســـمير جمـــال الدين 
الذي يحلو له أن يكتب اســـمه منفردا ”سمير“؛ 
باعتبـــاره علمـــا ال يحتـــاج إلى لقب، فاالســـم 
المنفرد ال يدل إّال على ســـمير جمال الدين، أما 

أي سمير آخر فيحتاج إلى تعريف عائلي.
”ســـمير“ كّرمـــه مهرجان اإلســـماعيلية في 
دورتـــه العشـــرين، وأصدر عنه كتاب ”ســـمير 

الذي ال ينســـى“، وعرض فيلمه ”أنس بغداد“، 
ضمن برنامج ذهبي خّصصه المهرجان لعرض 
األفـــالم الفائزة بجائزته الكبـــرى في الدورات 

السابقة.
 111 البالـــغ  بغـــداد“  ”أنـــس  فيلـــم  وكان 
دقيقة قـــد فـــاز بجائـــزة المهرجـــان الذهبية 
عـــام 2003، وقـــد شـــاهدته للمـــرة الثانية في 
عرضـــه األخيـــر وكأنهـــا المشـــاهدة األولى؛ 
فهو يحتفظ بطزاجتـــه، وانتبهت إلى عبارات 
خاطفة لم تشـــغلني في المـــرة األولى، ولكني 
وجدتها شـــديدة الداللة على فيلم ”األوديســـا 
العراقيـــة“ الذي شـــاهدته في الـــدورة الثامنة 
واألخيـــرة لمهرجان أبوظبي الســـينمائي عام 

.2014
أبعدني االســـتطراد عن مفارقة ســـمير أو 
مالحظتـــه الدالة التـــي آن وقتهـــا، ففي ندوة 
تكريمه، وقد أدارها الناقد عصام زكريا رئيس 
المهرجان، ضحـــك وقال إنه أخرج أكثر من 40 
فيلما، منها ثالثة أعمال وثائقية، ولكنه اشتهر 
بأنه مخرج األفالم الوثائقية ال الروائية، وذلك 
تقديـــرا لثالثيتـــه الوثائقيـــة ”بابـــل 2“ 1993، 
و“أنس بغـــداد“ 2002، و“األوديســـا العراقية“ 

.2014

عمل محير

يعـــد فيلـــم ســـمير ”أنـــس بغـــداد“، عمال 
محّيرا ومربكا للثوابت اإلنســـانية والوطنية؛ 
فنحن أمـــام أربعة يهود أجبروا عام 1951 على 
التهجيـــر من العراق إلى الكيـــان الصهيوني، 
(شمعون بالص وموسى حوري وسمير نقاش 
وســـامي ميخائيـــل)، وهم رفـــاق قدامى لوالد 
مخـــرج الفيلم في الحزب الشـــيوعي العراقي، 
وقـــد ظلـــت أرواحهـــم معلقـــة بعـــراق اعتبر 
صهيونيا، أمـــا الكيان  كل يهـــودي ”فرهـــود“ 
المغتصب فال يراهم ســـوى عرب، ”مزراحيم“، 

ويعاملهم بعنصرية.
واالســـتعالء  والحيـــرة  الغبـــن  هـــذا 
االشـــكينازي يرثـــه الجيـــل الجديد مـــن يهود 
العراق فـــي فلســـطين المحتلـــة، وتمثله ”إال 
حبيبـــا شـــوحات“ التي تغادر إلـــى نيويورك، 
باختيارها وليس خضوعـــا إلكراه كان الجيل 
الســـابق من ضحاياه، في إدانة أخالقية للعدو 
الذي يهزم ادعاءاته فيلم مهم كهذا، وســـيزول 
الكيـــان الصهيوني المضاد لحركـــة التاريخ، 
ويبقـــى فيلم ”أنـــس بغداد“ وثيقـــة فنية على 

إدانة الفكرة الصهيونية.
و مهرجـــان اإلســـماعيلية الدولـــي لألفالم 
التســـجيلية والقصيـــرة الذي بدأ عـــام 1991 
برئاسة المخرج هاشم النحاس، أصبح جاذبا 
لهـــذه األعمال النوعية، غوايـــة خاصة لفناني 
السينما الوثائقية ومشـــاهديها، وقد كرم هذا 
العام الناقد علي أبوشادي الذي تولى رئاسته 

لمدة تسع سنوات بداية من عام 2002.
وأصدر المهرجان كتابي ”علي أبوشادي.. 
لمحمـــود  والثقافـــة“  الســـينما  رحـــاب  فـــي 
عبدالشـــكور، و“ســـمير فريد وتأســـيس النقد 
الســـينمائي“ لمجموعـــة مـــن الباحثيـــن، أما 
المفاجـــأة الســـارة فهي إعـــادة الدكتور خالد 
عبدالجليل رئيـــس المركز القومي للســـينما، 
منظم المهرجان، نشـــر أعداد مجلة ”الســـينما 

والتاريخ“ في مجلدين (1690 صفحة).
وكان ســـمير فريـــد قد أصـــدر المجلة على 
نفقته، ثـــم توقفت عن الصدور بعـــد 35 عددا، 
ونشرت المجلة بداية من عددها األول عام 1992 
وثائق وكتابات مجهولة ودراسات فريدة لنقاد 
الســـينما وفنانيها، وكذلك لمفكرين منهم فؤاد 
زكريا وأحمـــد صدقي الدجانـــي وعبدالوهاب 
المسيري الذي كتب دراســـة عنوانها ”الهوية 

اليهودية في أفالم وودي آالن“.

فنون

في كل فن هناك بحث ضمني عن الشــــــعر، التمثيل األقدم واألســــــمى للقدرة على إبداع 
نسغ من استعارات وتوثيق صان للبشرية ذاكرتها، صاغ الشعر تاريخا واصطنع مالحم 
بصــــــدق أكثر واقعية من التاريخ ”احلقيقي“، وحني يخطــــــف أرواحنا عمل فني، متثال أو 

لوحة أو رواية أو فيلم، نقول إنه قصيدة، وفي بعض األفالم الوثائقية شيء من الشعر.

”إن مســــــرحية ممثل الشــــــعب حتفل مبواقف وأفكار في غاية السخرية واالستهانة بالنواب 
وأعضاء احلكومة“، بهذا الرأي القاطع جاء تقرير اجلهة الرقابية الرسمية في يوغسالفيا 
عام 1883 عن مســــــرحية ”نائب الشــــــعب“ التي ألفها الكاتب برانيسالف نوشيتش، والتي 
كانت أولى مســــــرحياته في مسيرته األدبية الطويلة، وبســــــبب هذا التقرير الرقابي تأجل 
عرضها على خشــــــبات املســــــارح ملدة تقارب الربع قرن، ثم قّدمت بعد ذلك على املئات من 
املسارح في العالم، من بينها املسرح السوري، حيث يعمل املخرج أمين زيدان على إعادة 

صياغتها مبا يوافق الراهن السوري.

من األفالم الوثائقية ما كان شعرا

{فابريكا}.. مسرح للفرح السوري

رغم سطوة الوجع 

[ السينما التسجيلية.. تاريخ ما بعد التاريخ وذاكرة تقاوم الفناء

{األوديسا العراقية} فيلم عن هجرة العراقيين القسرية

بروفات جادة لعرض ضاحك

في {فابريكا} الكثير من السخرية 

التـــي تحـــرك فـــي نفـــس المتلقي 

أوجاعا سياسية واجتماعية مزمنة 

يعاني منها منذ سنوات

 ◄

المخرج العراقي سمير جمال الدين 

يحلـــو لـــه أن يكتب اســـمه منفردا 

{سمير}، باعتباره علما ال يحتاج إلى 

لقب أو تعريف عائلي

h



أشرف القرقني

} قّدمـــت شـــركة والـــت ديزنـــي إلـــى العالم 
شخصية بينوكيو في أفالم موّجهة لليافعين، 
لكـــن صـــورة الدمية الشـــهيرة في نســـختها 
المصّورة لم تخل من لمســـات المنتجين التي 
تقتضيهـــا المعاييـــر الضروريـــة لنيـــل رضا 
الجمهـــور العريض، على نحو قد تتحّول معه 
إلى شـــيء آخر تمامـــا يختلف عن قصة كارلو 

كولودي المقتبسة عنها.

حكاية الحكاية

كولـــودي  كارلـــو  كتـــاب  ترجـــم  حديثـــا 
األصلي يوســـف وقاص إلـــى العربية وصدر 
عن منشـــورات المتوســـط بميالنـــو بعنوان 

”بينوكيو قصة دمية متحركة“.
فـــي الخمســـينات مـــن عمـــره، كان كارلو 
كولودي مؤلف قصـــة بينوكيو األصلي، يقيم 
خـــالل العطل في بيت فاخر ألخيه أمام القصر 
الشهير لعائلة مديتشي التي حكمت فلورنسا 
في عصـــر النهضـــة. وحينئذ، شـــرع الكاتب 
المسرحي والصحافي المميز في الكتابة ألول 
مرة من أجل األطفـــال. ولكن البداية كانت مع 
اقتباس ألشهر القصص العجائبية الفرنسية 
المكتوبة في القرنين الســـادس عشر والسابع 
عشـــر، بطلب من األخوين بادجي المختصْين 
في نشر الكتب المدرسية، وذلك ضمن مشروع 
يســـتجيب للســـياق السياســـي فـــي إيطاليا 
آنذاك، وهو تقديم بيداغوجيا جديدة لليافعين 

تمّكنهم من بناء مستقبل بلدهم.
ُبعيـــد ســـنوات قليلة تفرغ كارلـــو للكتابة 
وأنشـــأ بينوكيو على نحو مختلف مّما عرفته 

قصـــة اليافعين قبـــل ذلك وبخاتمـــة صادمة 
تماما. إذ ينتهي بينوكيو مشنوقا في شجرة. 
ويلفظ أنفاسه مع انتهاء الحكاية التي لم تكن 
ســـوى تراجيديا أصيلة ُتقـــّدم ألول مرة بتلك 

الطريقة للقّراء اليافعين خصوصا.
المجلـــة التي كانت تنشـــر فيهـــا فصول 
الحكايـــة تباعا تدخلت بتأثر من حاجة القراء 
إلى إحيـــاء بينوكيو وطلبت مـــن كولودي أن 
يتكفـــل بالمهمة. ذلك ما جعل القصة تمتد إلى 
فصول أخرى كثيرة ومتعاقبة، ولكنها منحت 
نصفـــا ثانيـــا للكتاب هـــو أقـــرب للكوميديا 

السوداء.
المجلـــة بطريقـــة مـــا كانت ســـلفا لوالت 
ديزنـــي، لكنها منحـــت دون إرادة منها لقصة 
بينوكيـــو تنوعـــا عجيبـــا وثـــراء عظيما لن 
يتاح ألطفال الســـينما المتحركة أن يكتشفوه 
بقراءتهـــم لصور ديزني ُقبيل الحرب العالمية 

الثانية وما بعدها.

أنف السندباد الخشبي

أنف بينوكيو الذي يطول في كل مرة يكذُب 
فيهـــا، كان تفصيال دقيقا فـــي كتاب كولوديّ  
إلى مركز العمل في نسخته السينمائية. ولكن 

مالمح الدمية النفسية تغيرت تماما، إذ 
كادت المؤسســـة األميركية تتوقف عن 
إنتاج الفيلم أثناء االشـــتغال عليه ألن 
بينوكيـــو كان في الحكايـــة اإليطالية 
صعلوكا متمّردا على معايير المجتمع 
رافضا للدراســـة والعمـــل محبا للهو 

والمرح والتشرد.
يقـــول مترجـــم الكتاب يوســـف 
وقاص فـــي مقدمتـــه للترجمة ”أما 
بطـــل كولـــودي، فهـــو أكبـــر بعدة 
ســـنوات مليء بالحيوية وبغريزة 
التمـــرد والمجازفة، التـــي لن يتم 

ترويضها حتى نهاية القصة“.
تكشـــف الدميـــة عن ذلك بـــكل وضوح في 
مواضع كثيـــرة مـــن الحكاية. وتصـــّرح منذ 
بدايتها أن المهنة الوحيدة الذي تليق بها هي 

”مهنة األكل، الشـــرب، النوم، اللهو، والتسكع 
من الصباح إلى المساء“ وأن هواياته تختلف 
عن هوايات األطفال اآلخرين. ”أســـتمتع أكثر 
في الركض خلف الفراشات، وتسلق األشجار 
والتقـــاط صغـــار العصافير من أعشاشـــها“. 
وذلك مـــا يحذره منـــه ضميره 
المستتر في هيئة جدجد ناطق 
”كل أولئك الذين يمارســـون هذه 
المهنـــة، ينتهون دائمـــا إّما في 

الملجأ وإّما في السجن“.
لكـــن بينوكيـــو ينتهي في كل 
فصل من فصول الحكاية إلى أكثر 
من هذا. إنه يقـــف دائما على خط 
التماس مع الموت بسبب اندفاعه 
الالنهائـــي وشـــغفه باكتشـــاف ما 
للنســـق العادي.  جديـــد مغاير  هو 
الشـــخصيات األخرى التي تواجهه 
في مغامراته تســـّمي ذلـــك على نحو أخالقي. 
فتدينـــه وترى فيـــه خروجا عّما هو منشـــود 
ومطلـــوب في المجتمـــع إن بينوكيو كولودي 

يملـــك روائـــح من زوربـــا، من حيـــث اندفاعه 
والتصاقـــه بجـــذوة الحياة المتقـــدة وتظهر 
في مالمحه قســـمات لفرانكشـــتاين، من حيث 
طبيعتـــه الغريبـــة الهجينـــة والتـــي تقضي 
باختالفـــه جوهـــرا وســـلوكا. أنفـــه الذي من 
خشـــب يطول، ال يصلـــح فقط لكشـــف الكذب 
وإنمـــا لتمســـك به يـــد الدركي وهـــو يفر من 
صانعه/ أبيه جيبيتو منذ اللحظة األولى التي 

أتم فيها نحت جسده.
مـــع ذلك، فـــإن بينوكيو يبدو لقارئه أشـــد 
شـــبها بالسندباد من حيث بنية الحكاية التي 
يحيـــا فيهـــا، مغامرا من مكان إلـــى آخر ومن 
وضع عجيـــب إلى وضع عجيـــب آخر، واقعا 
فـــي المطّبـــات الغريبـــة ومهـــددا بالموت ثم 
ناجيا بطريقة أكثر فجئيـــة وغرائبية. ”كانت 
الصدمـــة قويـــة لدرجة أنه عندما ســـقط على 
األرض، تخلخلـــت أضالعـــه ومفاصلـــه كلها 
ولكنه عزى نفســـه قائال ”لقد نجوت بأعجوبة 
هذه المـــرة أيضا“. فمن براثـــن محرك الدمى 
الذي يوشـــك أن يوقع به في النار كي يستوي 

شـــواء خروفه إلى مكر الثعلـــب والقط اللذين 
يشـــنقانه فـــي شـــجرة إلـــى بيـــت الحوريـــة 
الزرقـــاء التي تســـد خواء عالمـــه من األمومة 
إلـــى بالد ”اللهـــو والمرح“ حيـــث األيام كلها 
عطلة إلـــى أن يتحول حمارا ثم كلب حراســـة 

وغيره.
ثّمـــة نبـــوغ فـــي اقتنـــاص النحـــو الفني 
العجيـــب الـــذي خلقت فيـــه ألف ليلـــة وليلة 
والنصوص الكالسيكية الكبرى التي ال يشفى 
منها الزمُن، داخل مغامرات بينوكيو. (عنوان 

الكتاب في صيغته األولى التراجيدية). 
تنضـــاف إلـــى ذلك ألـــوان وأبعـــاٌد أخرى 
مســـتلهمة مـــن ســـياق المؤلـــف الحضـــاري 
والتاريخي. لقد تمّكن صاحب الكتاب وبشكل 
ملفـــت للنظـــر واالنتباه من خلـــق نص أدبي 
عظيـــم يناطح التقـــادم وينجح فـــي أن يكون 
مزدوجـــا: حكايـــة مغامرات مســـلية لألطفال 
واليافعين وأمثولة عن المجتمع تومئ للقارئ 
اآلخر وتقدح في ذهنه األســـئلة واألفكار دون 

أن تحرمه من المتعة والتشويق.

} مســقط - شـــّكلت الدراســـات اللسانية في 
الغرب نقطة تحول كبرى في علوم دراسة اللغة 
البشـــرية وفتحت اللســـانيات المجال للذهاب 
بعيدا في فهم اشـــتغال اللغة ومـــا تحمله من 

دالالت وطرق في التخاطب.
وقد تأّثر الباحثون اللغويون العرب 
بمنجزات المدارس اللســـانية الغربية 
ومـــا زالت بعـــض المراجـــع في حقل 

اللسانيات لم تترجم إلى العربية.
وألجـــل إثـــراء المكتبـــة العربية 
فـــي مجال اللســـانيات أصدر النادي 
الثقافـــي الُعمانـــي مؤخـــرا ترجمة 
لكتاب ”بحوث فـــي التحليل الداللي 
في اللســـانيات والترجمـــة اآللية“ 
لعالم اللســـانيات الفرنسي بيرنار 
العربيـــة  إلـــى  ونقلـــه  بوتييـــه. 
األستاذ الجامعي الجزائري رشيد 

بن مالك.
ورغم أن الطبعة الفرنســـية من هذا الكتيب 
صـــدرت في العـــام 1963، ونشـــر علـــى نطاق 
محـــدود، لكن أثر هـــذا الكتاب جلـــّي لدى من 
تأّثروا به من الدارســـين في حقول اللسانيات 
وأبرزهم غريماس وكورتيس. وفي هذا السياق 

يقـــول المترجم رشـــيد بن مالك ”جـــاءت هذه 
الترجمة في أثناء اشتغالي على السيميائيات، 
القاموس المعقلن في نظريـــة اللغة لغريماس 
وكورتيس، والدالليات البنيوية عند غريماس. 
لـــم أفكر علـــى اإلطالق في قـــراءة نص بوتييه 
الـــذي طبع فـــي عـــام 1963 في نطـــاق محدود 
بجامعة  اللســـانية  بالمنشـــورات 
نانســـي ونقله إلى اللغة العربية. 
لكـــن المكتبة العربيـــة تفتقد لهذا 
اإلنجاز النفيس. حيث منذ إصداره 
في طبعته المحدودة لم يعد بوتييه 

طبعه“.
ويضيف بن مالك ”تبّين من خالل 
اطالعي على اإلنجازات الســـيميائية 
اللسانية  والبحوث  باريس  لمدرســـة 
على حد سواء، أن أّي باحث يرغب في 
التصدي للمسألة الداللية ال يلقى نفسه 

إال مضطرا لقراءة هذا الكتاب“.
وقام مترجم الكتاب رشـــيد بن مالك بإعداد 
مقدمة المترجم بإفـــراد جزء عنونه بـ“بيرنانر 
بوتييه: مســـاره اللساني وإنجازاته العلمية“، 
حيـــث تنـــاول فيـــه مســـيرة بوتييـــه العلمية 
ومـــا قّدمه من فتـــوح بحثية وفكريـــة في حقل 

اللســـانيات، ويهـــدف المترجم مـــن خالل ذلك 
إلـــى تقديم صورة بانورامية شـــاملة للمســـار 
البحثي عـــن بوتييه ولربط ما أنجـــزه المفّكر 
في هذا الكتاب الذي نشـــره في عـــام 1963 بما 
أتى من بعده من مراجعات ونقاشـــات لباحثين 
لهم مكانتهم العلمية في حقل اللسانيات بشكل 
عام وفي الدراسات السيميائية خصوصا، مثل 
غريماس وكورتيس وجي الفليش، أو ما يسمى 

سيميائيات مدرسة باريس.
 كما يفرد بن مالك في مقدمته القيمة المجال 
للعديـــد من القضايا اللســـانية والســـيميائية 
وركائز دراســـة الظاهرة اللغويـــة انطالقا مّما 

كتبه بوتييه في مؤلفه هذا.
أما كتاب بيرنار بوتييه فينقسم إلى مقدمة 
وقسمين. تركز المقدمة على الخاصيات الداللية 
للتبليغ اللســـاني، وقضايا المعجمية والعالقة 
بين الدالليات واللسانيات والفرق بين الماهية 
الصوتيـــة والماهيـــة الداللية. ويضم القســـم 
األول مبحثين، المبحـــث األول ”من الالمنتهي 
الصغر إلى األقســـام التخصصية“، والمبحث 
الثانـــي ”مـــن الالمنتهـــي الكبر إلى األقســـام 
التخصصية“. أما القســـم الثانـــي من الكتاب 
فيرّكز على فهم الرسالة اللغة والترجمة اآللية.

} بيــروت - صـــدر حديثـــا عن ”المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشـــر“، وبالتعاون مع 
مشروع ”ارتياد اآلفاق“، سلسلة الكتب الفائزة 
بجائزة ابـــن بطوطة لألدب الجغرافي في عام 

.2018
وجاءت أغلب الكتـــب الفائزة من المغرب 

التـــي قّدمتهـــا هـــذه 
السلســـلة فنشرت كتب 

”الرحلـــة الناصريـــة 
الكبرى“ (في جزئين) 
لمحمد بن عبدالسالم 
الناصـــري وتحقيق 
الدكتـــور المهـــدي 

الغالـــي، وكتاب 
”رحلة حاج مغربي 

في زمن الحماية“ 
محمد  بن  إلدريس 

بن إدريس الجعيدي 

الســـلوي وتحقيق عزالمغرب معنينو، وكتاب 
”من المغـــرب إلى الحجاز عبـــر أوروبا 1857“ 
لمحمد الغيغائي العمـــري الوريكي وتحقيق 
الدكتور ســـليمان القرشـــي و“طبق الغموض 
الجميـــل، أيـــام في لبنـــان“ لعبداللـــه صديق 
و“الرحلة األندلســـية “ للدكتـــور أحمد بوغال 

متقاطعـــة“  نظـــرات   – والغـــرب  و“المغـــرب 
للدكتور عبدالنبي ذاكر. 

كما أصدرت المؤسســـة كتاب ”من دمشق 
إلـــى شـــيكاغو، رحلة أبي خليـــل القباني إلى 
والباحـــث  الكاتـــب  تحقيـــق   ،“1893 أميـــركا 
السوري تيسير خلف وكتاب ”حول العالم في 
للكاتب  ســـفر“  حقيبـــة 
المصري أمير العمري 
و“فـــي ســـيرة أحمـــد 
بـــن قاســـم الحجـــري 
(أفوقـــاي) األندلســـي“ 
للدكتورة رشا الخطيب.

إلى  اإلشـــارة  تجدر 
أنه جرى توزيع الجوائز 
فـــي حفـــل أقيـــم ضمـــن 
الدار  معـــرض  فعاليـــات 
البيضاء للكتاب في دورته 

األخيرة.

صـــدر مؤخرا عـــن {الدار العربية للعلوم ناشـــرون} كتـــاب بحثي بعنوان {عـــدن الحرية الثقافية 

والتقهقر املدني} للكاتب سمير عبدالرحمن الشميري.

بترجمة نبيل الحفار صدرت أخيرا عن {منشـــورات الجمل} النســـخة العربية من القصة الطويلة 

{مشوار املشي} للكاتب روبرت فالزر.

بينوكيو.. شخصية مركبة من زوربا وفرانكشتاين والسندباد

بحوث لسانية فرنسية تصدر للمرة األولى بالعربية 

نشر الكتب الفائزة بجوائز ابن بطوطة

[ كارلو كولودي يأخذ بطل روايته إلى نهايته المأساوية  [ القصة األصلية ألشهر دمية في التاريخ البشري
إن كلمة بينوكيو دون شك من الكلمات القليلة التي ميكن ألي شخص في العالم أن يفهم 
ما تشــــــير إليه دون احلاجة إلى رقنها على محرك غوغل. إذ لم تترك شركة والت ديزني، 
بإخراجهــــــا لفيلم بهذا العنوان ســــــنة ١٩٤٠، مجاال تركن فيه الدمية اخلشــــــبية إلى الظل. 

وحتولها من عالم األدب إلى عالم الصورة ولو بتحريفات مختلفة.

كتب

شخصية ال يشفى منها الزمن

أنف بينوكيو الـــذي يطول عندما 

يكـــذب كان تفصيال هامشـــيا في 

الكتـــاب وتحول إلى مركـــز العمل 

في نسخته السينمائية
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ماذا يعني خراب التعليم

} منذ خمسة عشر عاما، وأنا أقيم في 
العاصمة األردنية، عّمان، بعيدا عن وطني، 
وأسافر أحيانا إلى هذه العاصمة أو تلك، 
وإلى هذه المدينة أو سواها، ومعظم هذه 
السفرات، ثقافية بعامة وأدبية على وجه 

خاص، غير أنني أتابع ما يحدث في العراق 
بالقدر الذي أستطيع أو الذي يتاح لي في 

لقاءات تكاد تكون مستمرة مع القادمين 
من بغداد ومدن عراقية أخرى، فأستمع من 

أحاديثهم ما ال يسر وال يفتح نافذة على 
األمل، كما تشمل هذه المتابعة ما أقرأ وما 

أسمع وما أشاهد من وسائل االتصال، 
غير أنني وبتجربتي المتواضعة أغربل كل 

ما يظهر في المصادر التي أشرت إليها، 
فوسائل االتصال هي األخرى أصابها بعض 

الخراب، حتى بات االطمئنان إلى كل ما 
تقول، يقود إلى تخريب العقل واالستهانة 

بالمنطق.
ومما يثير الشجن عندي، إن ما أستمع 
إليه من معلومات، تجعل من الخراب حالة 

عامة ال تستثني مكانا وال نشاطا، ومصدرها 
معظم من ألتقي بهم من العراقيين، بمن 

فيهم من يشغل موقعا رسميا مهما، أو من 
المستفيدين ماديا ومعنويا من هذا الخراب 

الشامل ومن نتائجه الكارثية.
ومثل هذا المصدر يصعب التشكيك بما 

ينقل من معلومات، بل يصعب االعتراض 
عليها ومناقشته فيها، فأهل مكة أدرى 

بشعابها، وليس من سمع كالذي رأى، فأقول 
ألمثال هذا المصدر أحيانا ”ال أناقشك في ما 
ذكرت من معلومات بل سأنقل عنك هذا الذي 

ذكرت“.
لقد اطلعت أخيرا عبر وسائل االتصال 

على مقال كتبه الدكتور هاشم حسن 
التميمي، وهو عميد كلية اإلعالم في جامعة 
بغداد، -اآلن- وليس في زمن مضى، والرجل 

صحافي متمّيز كما عرفته، وأكاديمي جاّد 
كما أسمع عنه، وقد لفت نظري إن من وّزع 

المقال عبر النيت، كتب واصفا إياه بأنه 
”مقال مخيف“ وهو كذلك حقا، إذ يتحدث 

عن الخراب الشامل في العراق، اإلدارة 
والتخطيط واالقتصاد والبرلمان والقانون 

واألمن واإلعالم والتعليم، وهو يقول ”لم 
أذكر إال القليل، وعندي لكل قضية ألف 

دليل“.
ويتوجه إلى رئيس الوزراء بالقول ”إْن 
كنت ال تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري، 
وهذا هو االحتمال األكبر، فالمصيبة أعظم“.

أما أنا فسأتوقف عند الداهية األعظم في 
هذا الخراب الشامل، وهو خراب التعليم، 

بل انهياره حيث يقول ”إن عدد المتسربين 
من المدارس بسبب الفقر والجوع، تجاوز 

الماليين“.
وكلنا يعرف أن خراب التعليم، ال يعني 

خراب كل شيء فحسب، بل يعني أيضا 
خراب المستقبل حيث يصبح اإلصالح 

أمرًا عسيرًا، وبخاصة وهو يشير في مقاله 
هذا إلى أن الحكومة تعتمد في التعيين 

على األميين من الموالين وتهمل الكفاءات 
من خريجي الجامعات الجاّدة، حيث 

البطالة والتشرد ونزيف الهجرة التي ال 
تتوقف، وظاهرة الحصول على شهادات 

عليا بتعليمات استثنائية هبطت بالتربية 
والتعليم بعد أن كّنا نمّثل القمة في الجودة 

والسمعة في دول الجوار والعالم.
لقد كنا نعرف أن حاالت الخراب تواجه 
بالحسم اإلداري، فكيف يمكن أن يكون مثل 
هذا الحسم، واإلدارة أكثر خرابا، أو تواجه 

بالقانون، والكاتب يقول ”إن الدستور 
والقانون ال وجود لهما في قاموس المافيات 

وال أثر لهما في الشارع الذي تتحّكم فيه 
الميليشيات المسلحة وعصابات الجريمة 

المنظمة“.
أو تكون المواجهة بالمتابعة اإلعالمية، 

وهو يقول عنها ”ال تجرؤ وسائل إعالم 
الدمج والتلميع على إظهاره، ألنها أصبحت 

جزءا من منظومة التجهيل“.
إنه مقال مخيف حقا، ينبغي أن يطلع 

عليه جميع العراقيين، بمن فيهم من هم في 
قمة السلطة أو في درجاتها المختلفة، وأن 

تناقش المعلومات التي وردت فيه، حتى من 
باب العلم بالشيء، ألنني ومن خالل متابعة 
موضوعية، أكاد أشك بوجود نّيات صادقة 

لإلصالح.

حميد سعيد
كاتب عراقي
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} دمشــق - صـــدر حديثًا للناقـــد والروائي 
الســـوري هيثم حســـين كتاب جديد بعنوان 
”قـــد ال يبقى أحـــد“، وهـــو عبارة عن ســـيرة 
روائية ينطلق فيها الكاتب من تجربة اللجوء 
المريـــرة التـــي عاشـــها كغيره مـــن ماليين 
الســـوريين الذين اضطّروا لترك بلدهم الذي 
يشهد حربا دموية منذ سنوات، وتشتتوا بين 

مختلف األصقاع.
وقد صدر الكتاب عـــن دار ممدوح عدوان 
للنشـــر، بالتعاون مـــع مؤسســـة اتجاهات، 
بعنوان فرعي ”أغاثا كريستى.. تعالي أقل لك 

كيف أعيش“. 
وقد تـــّم إنجاز هـــذا الكتـــاب بمنحة من 
غوتـــة  ومعهـــد  مســـتقلة  اتجاهات-ثقافـــة 

األلماني.
يصـــف هيثم حســـين فـــي ســـيرته كيف 
أصبحـــت حيـــاة الالجئين عبارة عـــن دمية 
روســـية تعيـــد محنتهـــا، وتنتـــج مآســـيها 
المتجـــددة تباعا، وكيف أن عائلته انتشـــرت 
في عدد من الدول بين الشـــرق والغرب، حتى 

بات أّي لقاء عائلّي مفترض حلما عصّيا على 
التحّقق.

من مدينته الصغيرة عامودا إلى دمشـــق، 
ومنها إلى عّدة محّطات أخرى؛ دبي وبيروت 
والقاهـــرة وإســـطنبول وصـــوال إلـــى لندن، 
يوّثق حســـين في ســـيرته الروائّية مفارقات 

مـــن رحلته للبحث عن مـــالذ آمن له 
وألسرته. ويناجي في ذلك الروائّية 
اإلنكليزّيـــة أغاثـــا كريســـتي، التي 
كتبت فصوال مـــن يومّياتها ”تعال 
حين عاشـــت  قل لي كيف تعيش“ 
القـــرن  مـــن  الثالثينّيـــات  فـــي 
عالـــم  زوجهـــا؛  مـــع  العشـــرين 
اآلثار ماكس مالـــوان، في مدينة 
الكاتب عامودا. يقول لها ”أغاثا 
كريســـتي.. تعالي أقل لك كيف 

أعيش“.
يحكي حســـين كيف دفعته 

األمكنة الجديدة التي وجد نفســـه 
فيها إلى الغوص فـــي داخله، ومراجعة ذاته 
وأّيامه المنصرمة واســـتعادة ذكريات األسى 
والقهر والهدر التي يحملها معه كأعباء تثقل 
كاهله، وهو الذي أقنع نفسه أّن الزمن القادم 
ال يحتمـــل المضّي تحت أعبـــاء تلك األحقاد 
واألحزان والمآسي، وأّنه يحتاج للتخّفف من 
حمولتهـــا ليتمّكن من العبـــور إلى غده بأقّل 

الخسائر الممكنة.

يتســـاءل الكاتب: هل السيرة قيد بمعنى 
ما؟ هـــل أكتب رغبة في تعريـــة ذاتي وغيري 
أمـــام مرايـــاي الداخلية وأمام القـــّراء الذين 
قـــد تســـتهوي بعضهم نمـــاذج مـــن الكتابة 
الفضائحيـــة؟ هـــل يكون في تشـــبيه الكتابة 
بأنها فـــّن االســـتعراء نوع مـــن المبالغة أو 
اإليهـــام أو االّتهام؟ هل يتعـــّرى الكاتب وهو 
يـــدّون أجزاء من ســـيرته أو حين 

يسّربها في أعماله؟
كّل البـــالد مناف بعد أن تهجر 
هـــذا مـــا يعيشـــه الكاتب  وطنك. 
ويحـــاول أن يلتقـــط بعضـــا مـــن 
تأثيراتـــه في ســـيرته، التـــي تمثل 
معبـــرا إلـــى أنفـــاق الذاكـــرة وكّوة 
الحياة  حيـــث  الذكريـــات،  لتظهيـــر 
وغرائبها  وتناقضاتها  بمستجّداتها 
تبقى مصدر إيحاء وإلهام ومقاربة له، 
فيترك البـــاب مواربا على حكايات قد 
تكون شرارات ألخرى في متاهة الحياة 

نفسها.
ونذكـــر أن هيثم حســـين كاتـــب وروائي 
كردي ســـورّي، من مواليد الحســـكة، عامودا 
1978، مقيـــم فـــي لنـــدن. تنقل بيـــن عدد من 
الدول منها: اإلمـــارات ولبنان ومصر وتركيا 
قبـــل اســـتقراره فـــي بريطانيـــا. وهو عضو 
جمعيـــة المؤلفيـــن فـــي بريطانيـــا، وعضو 
نادي القلم االســـكتلندي. يكتب في الصحافة 

العربية. مؤّسس ومدير موقع ”الرواية نت“. 
ترجمت روايتـــه ”رهائن الخطيئة“ إلى اللغة 
التشـــيكية، وصدرت في براغ عام 2016، وقد 
تم اقتباس الرواية وتحويلها إلى مســـرحية 
باللغة التشـــيكية. نشـــرت مجلـــة ”بانيبال“ 
اللندنية الصادرة باإلنكليزية فصوال مترجمة 
إلى اإلنكليزية مـــن روايته ”رهائن الخطيئة“ 

ضمن ملف عن األدب السوري في عدد 57.
من أعماله في الرواية ”آرام سليل األوجاع 
المكابرة“ و“رهائن الخطيئة“ و“إبرة الرعب“ 
و“عشـــبة ضاّرة فـــي الفـــردوس“، كما أصدر 
الكاتب عـــددا من األعمال فـــي النقد الروائّي 
نذكـــر منهـــا كتـــاب ”الروايـــة بيـــن التلغيم 
و“الشخصّية  والتلغيز“، و“الرواية والحياة“ 

الروائّية.. مسبار الكشف واالنطالق“.
كمـــا قـــدم حســـين ترجمـــة عـــن الكردية 
لمجموعـــة مســـرحيات بعنـــوان ”َمـــن يقتل 
ممو..؟“ للمؤلف بشـــير مال، وأعّد وقّدم كتاب 

”حكاية الرواية األولى“.

ممدوح فر اج النابي

} تميـــل معظم شـــخصيات الكاتب المصري 
عـــادل عصمت إلى تجـــاوز التقييد والجمود. 
كما أن الســـمة الغالبة على شـــخصياته أنها 
تشـــعر دوما بأنها مطـــاردة وعليها أْن تهرب 
من أثر هذه المطاردة، لذا تســـعى إلى البحث 
والتجريـــب فقط حتى لو قاد هذا إلى الضياع 
أو الســـير في طريق مجهول كما ســـنرى في 
شـــخصية ”ريـــم“ التـــي ســـتقع فـــي أحبولة 
التيارات الدينية، في روايته الجديدة ”حاالت 
ريم“ حيث ثمة تقاطعات مع أعماله السابقة في 
الثيمة التي تســـري في أعماله كلها ومحورها 
اإلنسان ومخاوفه. وإن كان االختالف الوحيد 
يتمثل فـــي الجنس الذي ينتمـــي إليه النص. 
فهـــو أقـــرب إلى جنـــس النوفيـــال، أو القصة 

الطويلة.

رواية سيكولوجية

تنتمـــي روايـــة ”حـــاالت ريـــم“، الصادرة 
عـــن الكتـــب خـــان بالقاهـــرة، إلـــى الروايات 
السيكولوجية حيث تعتني بالتحليل الداخلي 
للشـــخصيات، وقد تميز البطل بســـلبيته في 
حيـــن كان وعي راويـــه أكبر من وعـــي العالم 

المحيط به.
محـــور الحكاية األساســـية يدور 
الزوجـــة  ريـــم  شـــخصيتي  حـــول 
ومهـــاب  الســـابقة،  والحبيبـــة 
الصيدلـــي األربعينـــي. عبـــر حالة 
من الصراع الخارجـــي/ الداخلي، 
الذي مبعثه رغبة ريم في الطالق، 
المســـتميتة  الـــزْوج  ومحاولـــة 
الســـتعادتها. مـــن هـــذا الصراع 
تتوالد حكايات وتفاصيل تكشف 
عـــن عوالـــم الحياة فـــي الطبقة 
الروايـــة  وكأن  المتوســـطة، 
تستعيد أجواء الرواية العائلية، 

وهي تلك التي كانت ســـائدة في النصف األول 
من القرن العشـــرين كما هي عند بروســـت في 
”جان سانتوي“ و“البحث عن الزمن المفقود“، 
وعربيا متحققة عند نجيب محفوظ وإحســـان 
عبدالقدوس وعبدالحميد جودة السحار. لكن 
هذه االستعادة تْظهر التفكك الذي سْيطر على 
مفهـــوم العائلة (الذي كان يحيـــل إلى معاني 
التماســـك والتضافر والوالء لها) وصوال إلى 
حالة االنقسام والفردية واالنشقاق عنها، وقد 
حلت بسبب النزعة االستهالكية وهو ما تطلب 
سفر بعض أفراد العائلة للعمل في بالد النفط، 
إال أن هـــذه التقابالت التـــي تظهر بها العائلة 
وإن كانت أشـــبه بصراعات إال أنها تقف ضد 
النزعـــة الفردية التي صبغت حداثة اإلنســـان 

المعاصر.
مشـــكلة ريم مع مهـــاب تجـــاوزت إطارها 
الفـــردي لتشـــغل إطـــار الجماعة وأخـــذ الكل 
يبحـــث عن حل لها حتى ولـــو كان مضادا لما 

يريده الزوج. 

كما تبدو الرواية في بســـاطتها الشـــكلية 
وأنســـاقها المضمرة ســـاخرة من رتم الحياة 
والجـــو  االجتماعيـــة،  لألواصـــر  المفتقـــدة 
العائلي الذي يبحث عنـــه الزوج في الزوجة، 
وهو ما تحافظ عليه األم، التي مازالت تســـكن 
بيت األســـرة، وكأنه يســـعى لتخليدها، فنرى 
صورة باذخة لألم وهي تجلس ”تحت شـــباك 
المنـــور في الصالـــة والتلفزيـــون يذيع فيلما 
كاشـــفا عـــن حالة من افتقـــاده لدفء  عربيا“ 
األسرة وحميميتها فبعد أن ”أخذت منه قائمة 
المشتريات“ راحت تمارس دور األم الطبيعي، 
فتحدثـــه عن إخوته وتذكره بـــدوره بأن يقوم 
ليصالح أخته ويتصـــل بأخيه، كما تتصل به 
لتذكـــره بما يجب أْن يقوم به من واجبات إزاء 

بعض أقاربه. 
ال تقـــف الرواية عند صـــورة األم وحدها، 
ولكنهـــا أيضـــا تقدم لنـــا صـــورة الحماة في 
صراعها ودفاعها عن حق ابنتها، وهي صورة 
غيـــر مألوفة في الروايـــة الحديثة، فثمة توتر 

وتوجس بين الطرفين، يصل إلى الذروة.
 تبـــدو علـــى البطـــل حالـــة مـــن التوهان 
والتشـــتت من تأثيـــر طلب زوجتـــه للطالق، 
وهـــو األمر الـــذي يركز عليه الســـارد الغائب 
الذي يقوم بالســـرد غير المباشـــر عن البطل، 
ويتلبســـه وكأنه يروي بنفســـه لـــوال صيغة 
الضميـــر الغائـــب المهيمنـــة، وإن كانت ثمة 
تداخـــالت يتـــرك فيهـــا الـــراوي 
التحـــدث  فـــي  الحريـــة  لمرويـــه 
بصوته، بعدمـــا أعاره ذاته. فيقدم 
لنـــا صـــورة هـــذه التشـــتت عبـــر 
ســـرده لحالة البطل الذي ”ينســـى 
أيـــن ترك ســـيارته“، وأحيانا كثيرة 
يدور بســـيارته في شوارع المدينة، 
كمـــا تطـــارده األحـــالم، وتعصف به 
ذكريات الخطوبة والحياة الســـعيدة 
التـــي عاشـــها معها، ورقصهـــا الذي 
حاله ثابتة  أيضـــا –  خلبه، وتراوده – 
دائمـــا بـــأن يخـــرج هاتفه، ثـــم يتصل 
بريم، يســـمع رنين وال جواب، يتكرر المشهد 

كثيرا. 
ريم ســـتصير حالة أو حاالت وفقا لعنوان 
الغريبـــة  بمواقفهـــا  فقـــط  ليســـت  الروايـــة 
وتبدالتها التـــي ال يعرف لها الزوج/ الحبيب 
ســـببا، وإنمـــا بجمالها أيضا، ومع األســـف 
نقطة التواصل بينهما مفقودة. فال جامع بين 

الشخصيتْين.

ضياع الفرد

 بينما البطل يبحث عن تغيرات وتحوالت 
ريم، يقـــدم لنا الراوي التغيـــرات التي أخذت 
مجراهـــا في داخـــل البطل، ووصلـــت به إلى 
التفكيـــر فـــي االنتقـــام بتشـــويه وجـــه ريم، 
لرفضهـــا العـــودة إلـــى البيت. حتـــى ”أنه لم 
يتخيل لحظة واحدة، أنه يحمل بين جوانحه 
ذلك الشر، مستترا بالمالبس واألهل والنجاح 

والعالقات الطيبة“. 

وكاد أن ينفذ ما فكر فيه لوال حادث الموت 
العـــارض. على المقابل كانت ريم مدفوعة إلى 
التحول من قبل آخرين، فما أن توطدت عالقتها 
بزوج أختها الشيخ عصام، الذي راح ينتزعها 
من عالمها الطفولي ومتعها الشـــخصية، إلى 
عالم يحفه الخوف من الموت، يلزمها بارتداء 
الحجاب والنقاب وقد وصلت إلى أن الزوج لم 

يتعرف عليها عندما ارتدته.
هنـــا يطرق عـــادل عصمت إشـــكالية غاية 
فـــي الحساســـية، تتمثل في أن ضيـــاع الفرد 
ليس مســـؤوال عنـــه، وإنما هو نتـــاج اآلخر، 

ووصاياه. 
ويتكـــرر هذا عندمـــا يقنع شـــريف مهاب 
بـــأن يمـــارس عالقة مـــع فتاة أخـــرى، فما إن 
هـــّم بالفتاة حتى كاد أْن يدمـــر حياتها، وهي 
التـــي أرادت أن تحافظ على بكارتها، فيما كان 
هو مصمما، وعندما فشـــلت فـــي اإلبقاء على 
المسافة التي تحفظها من االقتحام، صرخت.

 وفـــي عالقة ريم بالشـــيخ عصـــام يوضح 
الراوي تأثير التيارات الدينية المتشددة التي 
تســـتخدم الخطاب الزاجر والناهي في الحث 

على الطاعة واالبتعـــاد عن المعصية، بطريقة 
الفتة وهو ما أصاب ريم بالغموض واالنطفاء 
بعدما كانت مثل ”نجم حط من السماء“ فأخذت 
تنتابهـــا الهواجـــس حيـــث ”صارت نفســـها 
وانتابهـــا هوس مرضي.  مقبوضـــة وخائفة“ 
حتى أضحْت ريم هشـــة ضعيفـــة ”تبحث عن 
فوجـــدت باب  وســـيلة لتخرج مـــن همومها“ 
الشـــيخ عصام مفتوحا، فأخـــذت تتردد عليه، 
وهـــو مـــا كان أثره فادحـــا فقد صـــار عالمها 

”ضيقا عليها خربا، وزادت عدوانيتها“.
 الحكاية مروية بسرد غير مباشر، فمع أن 
هناك راويا غائبا يـــروي، إال أنه ثمة حكايات 
ينقلهـــا هـــذا الراوي وقـــد درات على لســـان 
أشـــخاصها، فيروي بصيغ مثـــل: حكى وقال 
وأخبره، هكذا، فعندما يلتقي مهاب بشـــريف 
وتشـــرق بهما الدنيا وتغـــرب، ثم يعودان إلى 
النقطـــة المفصلية في عالقة شـــريف الذي ”ال 
مع  يكف عن مطاردة النســـاء بشهوة ال تهدأ“ 

أنه تزوج وأنجب ثالثة أبناء. 
ثـــم إن مـــكان الروايـــة غير محدد ســـوى 
باإلشارة إلى أن أحداثها تقع في هذه المدينة 
الصغيرة، والتي يصف بعض معالمها كالبنك 
وشـــوراعها أثناء جوالت الراوي في الشوارع 
هربـــا مـــن هاجس الحلـــم. كل هذا جـــاء عبر 
لغـــة مكثفة إلى حد الكفـــاف وعبارات مختزلة 
وحـــوارات قصيـــرة تبطـــن أكثر مـــا تفصح، 
كشـــفت عن حدود العالم الخانق الضيق الذي 
تتحرك فيه شـــخصياته بنزواتهـــا الصغيرة 

وطموحاتها المحدودة.

عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر واإلعالم بالقاهرة؛ صدر للكاتبة الصحافية نســـرين البخشونجي 

كتابها الجديد {باليرينا}. ويضم الكتاب مجموعة من النصوص املفتوحة.

صدرت عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع النسخة العربية من كتاب {أيخمان في القدس، تفاهة 

الشر} للفيلسوفة األملانية الراحلة حنة آرنت.

امرأة تحاول الطالق فيتغير كل شيء إلى األسوأ
[ {حاالت ريم} رواية عائلية يضيع فيها الفرد تحت قمع الجماعة 

أصــــــدر الكاتب املصري عادل عصمت، عددا مــــــن الروايات الهامة مثل ”الرجل العاري“، 
و“أيام النوافذ الزرقاء“، و“حياة مســــــتقرة“، و“هاجس موت“، و“حكايات يوســــــف تادرس“ 
وهي الرواية الفائزة بجائزة جنيب محفوظ لألدب عام ٢٠١٦، و“صوت الغراب“ وآخر هذه 
الروايات ”الوصايا“ وغيرها من الروايات التي تتناول واقع اإلنســــــان املصري، وهواجسه 
الداخلية ســــــواء على املســــــتوى النفســــــي أو على مســــــتوى التحرر من الوصايا أيا كان 

مصدرها، وهو النهج الذي واصل فيه الكاتب في روايته اجلديدة ”حاالت رمي“.

الحكاية مروية بســـرد غير مباشر، 

ثمـــة  لكـــن  غائـــب،  راو  فهنـــاك 

حكايـــات ينقلهـــا هذا الـــراوي على 

لسان أشخاصها

 ◄

دفعتـــه  كيـــف  يحكـــي  الكاتـــب 

األمكنـــة الجديدة إلـــى الغوص في 

داخلـــه، واســـتعادة ذكرياته التي 

يحملها معه كأعباء ثقيلة

 ◄

} كانت مرشدة المتحف الوطني بمدينة 
الكيبك ُتسهب في الحديث عن تاريخ البلد 

بشكل يختلف عما اعتدناه من مرشدي 
المتاحف الوطنية بالعالم والذين يغرقوننا 

في تفاصيل التاريخ الرسمي للبلدان. إذ 
كانت تفتح أكثر من قوس للحديث عن 

الرغبة التي تتملك الكيبكيين في االنفصال 
عن كندا وعن خيبتها الشخصية من فشل 

االستفتاءين اللذين عرفهما البلد وعن 
توقها إلى استفتاء ثالث قد يمّكن الكيبك 

من االستقالل. إنها الرغبة ذاتها التي تطبع 
أحاديث الكثير من الكيبكيين، مواطنين 

أو مثقفين وكتابا، على األقل كما أحسست 
بذلك شخصيا خالل رحالتي الثالث إلى 

كندا.
حينما سألت المرشدة عن الحضور 
المحتشم لتراث السكان األصليين في 

المتحف الوطني للكيبك، بدت ابتسامة 
واسعة على شفتيها، ثم قادتني إلى جناح 

كبير وأنيق خاص بهم، حيث يتساكن 
هناك تراُث المئات من الشعوب التي 

تحتفظ بلغاتها الخاصة، وأناشيدها األولى 
وطقوس حياتها التي تنتصر للحياة ضدا 
على برودة البلد، وصور المدارس األولى 
التي كانت تشبه معتقالت، حيث كان يتم 

منع استعمال اللغات األصلية بهدف خلق 
أجيال جديدة هجينة بدون ذاكرة.

ُيبدي الكيبكيون إصرارا كبيرا في 
الدفاع عن هويتهم الفرنسية، وهو األمر 
الذي اقتضى منهم خوض أكثر من حرب 

خالل قرون، سواء ضد الوافدين من 
بريطانيا التي كانت مهووسة بتوسيع 

إمبراطوريتها أو ضد جارهم األميركي. كما 
خاضوا استفتاءين من أجل الحصول على 

االستقالل، وإن كانا قد انتهيا بالفشل نتيجة 
خوف البعض على مصالحه المتشابكة 

مع بقية البلد. غير أن الكيبكيين يبدون، 
بشكل مفارق، كثيرا من البرودة في التعامل 

مع الحقوق الثقافية للسكان األصليين. 
ولعل من عالمات ذلك، كون القانون الذي 
وضعته كندا والذي يخص تدبير حقوق 

هؤالء، بما فيها الحقوق الثقافية، يعود إلى 
نهاية القرن التاسع عشر، وهو يحمل كثيرا 

من التناقضات وكثيرا من رائحة اإلقصاء 
والميز. أما المدارس التي كانت تشكل 

الطريق نحو محو ذاكرة السكان األصليين 
فلم تغلق إال قبل عقدين.

نصحني ميشيل سوفاجو، مدير 
المعرض الدولي للكتاب بمدينة الكيبك بان 

أشاهد مسرحية ”مرحبا بِكتشيك“،منهبا 
إياي، بكثير من الزهو والفرح، بأن 

المسرحية تشكل أول عمل فني خاص 
بإبداع السكان األصليين يبرمج في إطار 

المعرض. فضلُت، تجنبا لإلحراج، بأال ُأذّكره 
بأنهم تأخروا كثيرا في ذلك، خصوصا أن 

المعرض يقفل هذه السنة ربع قرن من عمره.
كنُت في الموعد. أذهلني أن الممثلين 

األربعة لهم تجارب أخرى في الكتابة 
الشعرية والروائية والقصصية والبحث. أما 

المسرحية فهي تدون، بشكل تحفه الكثير 
من السخرية، للعالقات التي تجمع سكان 

َتَجمع متخيل بالسكان األصليين. ال أعرف 
لماذا كنت أتذكر، طيلة العمل المسرحي، 

بلدا اسمه فلسطين.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

لعبة االختالف

هيثم حسين: 

هل أكتب رغبة في تعرية 

ذاتي وغيري أمام مراياي 

الداخلية وأمام القراء

كتب

لعبة كالهما خاسر فيها (لوحة للفنان صفوان دحول)
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ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

سيرة شعراء اإلمارات
} أبوظبــي - أصـــدرت أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي ”موســـوعة أعالم الشـــعر 
الشـــعبي في دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
ـ ترجمة ألهم الشعراء الشعبيين في اإلمارات 
ونماذج من أشعارهم التي ُينشر بعضها ألول 
مرة“، في جزأين، للدكتور الباحث راشد أحمد 

المزروعي.
ويعتبر هـــذا العمل الموســـوعي من بين 
أشـــمل األعمـــال التنقيبيـــة البحثيـــة التـــي 
اجتهدت في توثيق مراحل متباعدة من تاريخ 

اإلبداع الشعري الشعبي في اإلمارات.
وضـــم الكتاب فـــي جزأيـــه األول والثاني 
اثنيـــن وثالثين شـــاعرا، ما يعنـــي أن األعالم 

تشـــملهم  لـــم  الذيـــن 
الموسوعة سيتم استدراك 
توثيق أشعارهم وسيرهم 
الذاتية في أجزاء أخرى، 
وهـــو األمر الذي أشـــار 
إليـــه المؤلف في مقدمة 

كتابه.
الجـــزء  وتضّمـــن 
األول مـــن الموســـوعة 
ستة عشر شاعرا فيما 
الثاني  الجـــزء  يقـــدم 

نفس عدد الشعراء.
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} دعـــوة اســـتحضار لـــرؤى خالـــد محمـــد 
خالد في كتابـــه ”من هنا نبـــدأ“، الصادر في 
خمســـيانت القـــرن الماضي، لعلنـــا نبدأ من 
جديد. فّرق الكاتب المصري خالد محمد خالد 
بين الكهانة والدين، فالكهانة متواشـــجة مع 
الســـلطة ُمدافعة عن مصالحها، تدعو الناس 
للفقـــر والزهد وهي وســـلطان الزمـــان وكبار 

الرجال يعيشون بحياة كلها ترف وغنى،.
فالكهانة تعمل ”على إذابة شخصية األمة، 
وتهـــوى بهـــا إلى درك ســـحيق مـــن التبعية 
والخضـــوع ليســـهل قيادتها… وهـــي في كل 
عصر وجيل تشعر نفســـها بأنها حارسة هذا 
التراث الخالد، والمســـؤولة عن إبقاء السادة 
(كتاب من هنا نبدأ في  ســـادة والعبيد عبيد“ 

الصفحة 50).
إن الكهانـــة تحتكر عقول الناس، وتضرب 
حولها حصارا قاســـيا، ونطاقا مـــن الحديد، 
وألنهـــا كانت في ماضينا البعيد لم تكن لتأذن 
ألحد أن ُيفكر بغير عقلها، أو أن يلتقط المعرفة 
من غير أفواه ســـدنتها..فإنها اليوم كما كانت 
باألمس..بل إنها اليوم أكثر من األمس أنانية 

وأكثر تحكما وعسفا..!“.
يخشى الكهنة والســـدنة من حرية العقل، 
ألنهـــم يرون فيهـــا ما ُيهـــدد وجودهم ويقض 
مضاجعهـــم، وُينبأ بســـقوط ســـلطتهم، لذلك 
تجدهم يدفعون الناس للتجهيل، والعيش في 
وســـط الظالم مجرد تابعيـــن ُمقلدين ال مقدرة 
لهـــم علـــى التفكير إال عبر وســـيط، الكهنة أو 

السدنة.
فيما تجد الديـــن بحقيقته النورانية التي 
ُتضيء دروب الُمتعقلين، يجعل للعقل سلطانه 
وحريتـــه في اقتحـــام ُحجب المســـكوت عنه 
والضامـــر مـــن المعرفة، تجـــده محجوبا عن 
النـــاس، بفعل هـــؤالء الكهنة الذيـــن صوروا 
للناس أن الدين عدو للعلم، ولكل ما هو جديد. 
”فالكهانـــة تحارب العقل ألنـــه ُيري الناس 
عوراتهم، وُيبدي لهم ســـوءاتهم، ويعمل جادا 
لفض سوقها.. هي تخشاه ألنها ال تصبر على 
بحث وال تصمد أمام نقد. أما الدين الصحيح 
فيعلم أن العقل صديقه الوحيد الذي ُيهيىء له 

النفوس ويمكن له القلوب“.
نقد خالد محمد خالـــد نزعة تهويل القول 
بســـيادة النزعة الروحانية فـــي الفكر العربي 
واإلســـالمي، أو الشـــرقي عموما، ويرى فيها 
أنها من األمور التي حاول تكريســـها الكهنة، 
كي ُيبعدوا الناس عن االنشـــغال بدنيا العمل، 
ودفاعهـــم عـــن حقوقهـــم كمواطنيـــن، ”فـــال 
(من هنا نبدأ صفحة  روحانية مع الحرمـــان“ 
58). أمـــا الروحانيـــة التي ُيدافـــع عنها خالد 
محمد خالد ”فهي التي ال تبدأ من نفســـها، بل 

تبدأ من المعدة الُممتلئة“.
لذلـــك أكد علـــى ضـــرورة تنظيم رســـالة 
المســـجد وتهذيب وســـائله، وجعله يعمل مع 
الُمجتمـــع ال ضـــده كمـــا صّيـــره الكهنة، وأن 

نجعل منه الناطق بلســـان حال الُمجتمع كما 
هو الحال مع الكنائس في الغرب اليوم.

الفرق بني الدين والكهانة

أوال؛ الدين إنســـاني بطبعه وشرعته، أما 
الكهانـــة فهي أنانية بغريزتها، فاإلنســـان في 
الديـــن هو خليفة الله وهـــو أثمن درة في تاج 
الكون الكبير، بينما الكهانة جعلت من األرض 
ُملـــكا لآللهـــة الذين يرقـــدون داخـــل الهيكل. 
فالكهنة هم أول من خلق طبقة ”رقيق األرض“ 
واســـترقوا الجماهيـــر الكادحـــة لحســـابهم 
وحساب اإلقطاعيين، وظلوا يستعبدونهم إلى 
أن جاءت األديان برسالة التحرير والخالص.

النزعـــة،  ثانيـــا؛ إن الديـــن ”ديمقراطـــي“ 
وهـــو كما يجب أن ُيفهـــم، ال يعترف بالفوارق 

الُمفتعلة بين الناس. 
أمـــا الكهانة فهي ال تؤمـــن بالديمقراطية، 
حتـــى وال أضعف اإليمان.. لقـــد تعود الكهنة 
أن ينحني الناس لهم، ويخروا على 
أيديهم ُســـَجدا ثم ُيشـــبعونها لثما 
وتقبيال.. والويل لمن يقول لشـــيخه 

أو كاهنه ِلم..؟
ثالثـــا؛ إيمان الدين بالعقل، وُكفر 

الكهانة به ُكفرا بواحا. 
ويجعله  العقـــل،  ُيكـــرم  فالديـــن 
ووفق  والجـــزاء،  المؤاخـــذة  منـــاط 
هـــذا فلإلنســـان حريتـــه فـــي التفكر 
والتعقل والمناقشة. أما الكهانة فهي 
ال ُتنصت لصوت العقـــل، وال ُيطربها 
ســـوى تلقيها لصـــدى صوتهـــا، وال 
تسمح للعقل أن يقتات ويتغذى إَال بما 
ُتقدمه هي له من فتات وُعفونات، وهي 

ُتحارب البحث والتأمل والبرهان.
رابعـــا؛ إن الديـــن يؤمـــن بالحياة 
وُيحبها، ويراهـــا مكانا جديرا بالحب، 

ُكلها مباهج وأزاهير. 
أمـــا الكهنـــة فجعلـــوا مـــن الحياة 
أبغض األشـــياء إلى قلوب الناس حتى 

إذا انصـــرف النـــاس عنهـــا، خلوا هـــم إليها 
واجتالوا ألنفســـهم طيباتهـــا. وأخطر ما في 
التداخل بين الدين والكهانة، هو زحف الكهانة 
على الدين، كي تمتزج بتعاليمه، فتجتل عقول 
الناس على أنهـــا الدين الذي يجب أن يذعنوا 

له وال ُيناقشوه (من هنا نبدأ صفحة 80)
أكد خالد محمد خالد على ضرورة ُمكافحة 
االســـتغالل الفـــردي، ألنـــه مهـــب كل عاصفة 
جائحـــة، وكل إعصـــار وبيل، فالشـــعب القلق 
على لقمته، عقله في بطنه.. ومن أجل ذلك قال 
العرب مثًال قديما ”ال تنم بجوار جائع يأكلك“، 
ألن العقل آنئذ ال ُيفكر في غير القضم، وتفسير 
الجريمة تفســـيرا كافيا إلقناع الضمير بأنها 
واجب ال جريمة… هذا إذا كان الجوع ســـيدع 

في ضحاياه ضمائر. 

لذلـــك نجد خالـــد محمد خالـــد ُمدافعا عن 
ضرورة تحقيق العدالة االجتماعية التي يمكن 
لنـــا من خاللها تقليل الفـــوارق بين الطبقات، 
بين الغني والفقير، بيـــن اإلقطاعي والُمزارع 
”الفالح“، بين مالك األرض والعامل، و”ال شيء 
ســـوى االشـــتراكية“، لكونها المكافئ للعدالة 
االجتماعيـــة، ُيمكن أن نعقـــد عليها الحل، ألن 
”النظام الـــذي تبلغ بـــه المنفعـــة االجتماعية 
حدهـــا األقصـــى، في الوقـــت الحاضـــر ـ هو 

االشتراكية“.
ذهـــب خالد محمد خالد إلـــى ما ذهب إليه 
مصطفـــى عبدالـــرازق، من أن الدولـــة الدينية 
ليســـت تشـــريعا دينيا، وألن الرســـول ما كان 
ملكا وال ُسلطانا، بدليل ُمخاطبته لعمر حينما 
طلب من الرســـول أن يتخذ له فراشـــا وطيئا 
لينا فقال رســـول الله ”مهال يـــا عمر! أتظنها 

ُكســـروية؟ إنها نبوة ال ُملك“. وعند ُمخاطبته 
بما ُســـمي بحادثة تأبيـــر النخيل ”أنتم أعرف 

بشؤون دنياكم“.

الدولة مشروع حديث

وهـــذا يعنـــي ”أن الدولة بنظمهـــا الدائبة 
التغييـــر عرضة للنقـــد والتجريـــح، وعرضة 
للســـقوط والهزائم واالستعمار، فكيف ُنعرض 

الدين لهذه المهاب أو بعضها؟“.
فـ”الديـــن وحـــده، من غيـــر أن يكون دولة، 
هـــو القادر على أن ُيوقظ فـــي ضمائرنا واعظ 
الله وُيجدد قلوبنا: وُيشبع حاجاتنا الروحية 
التي إذا نمت وازدهرت صرفتنا عن الكثير من 

شهواتنا الخفية والُمعلنة“.
أمـــا إقامة الحـــدود وفق مـــا يعتقده دعاة 
الدولة الدينيـــة، فكلها موقوفة بحكم تاريخية 
توقيفهـــا مع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، 
أو بحكم عدم االســـتطاعة لعدم توفر الظروف 
اإليجابية التي تجعل اإلنسان يعيش في دولة 
إســـالمية ال فاقة فيها وال مجاعة، وما شـــرط 
إقامـــة الزنا إَال حامل لشـــروط توقيفه قرآنيا، 
فقد شـــرط اللـــه إلقامتـــه أن ُتثبـــت الخطيئة 
بإقـــرار مقترفهـــا، أو بالبينـــة التي اشـــترط 
فيه شـــهود عدول أربـــع، و”أن يـــروا المرود 
أي اكتمال  بالمكحلة، والرشـــاء فـــي البئـــر“ 
العملية الجنســـية، وهذان أمران من الصعب 

تحقيقهما. 
ومـــا حـــد الخمـــر إَال مثـــل حـــد الزنا في 
صعوبـــة تنفيـــذه أو اســـتحالته فهـــو ال ُيقام 
إال باإلقـــرار أو البينـــة، وبينته شـــاهدان، وال 
تنحصـــر شـــهادتهما في رؤية الشـــارب وهو 
يشـــرب فقط: بل ال ُبد، في رأي بعض الفقهاء، 
أن يشـــهدا بأنه شـــرب وهو عالم ُمختار: عالم 
بـــأن هذا الشـــراب حمُر ُمســـكر، وُمختار غير 

ُمكره على شرابه.
هذا معناه تعســـر إقامة الحدود، والغرض 
من هـذا التعســـر، هو الرحمـــة بالناس والبر 
بهـــم، لذلـــك ال يوجـــد طــــوال مدة الرســـالة 

والخالفـــة الراشـــدة ســـوى وقائـــع معدودة 
ومحدودة إلقامة الحد.

يختتـــم الكتاب بقوله ”أمـــا وظيفة الدين، 
فهي الهداية واإلرشاد إلى أنبل ما في الحياة 
من معنويات وفضائل، وتبليغ كلمات الله التي 
تهدي إلى الحق والفضيلة والصالح، والعمل 
علـــى تنقيـــة النفـــس اإلنســـانية وتجديدها 
باســـتمرار حتى تظـــل مرآة صافيـــة تنعكس 
عليهـــا أخـــالق الله..األمـــر الذي دعانـــا إليه 
الرسول عليه الصالة والسالم بقوله: ”تخلقوا 

بأخالق الله. إن ربي على صراط ُمستقيم“.

أما وظيفة الدولة، فهـــي ”رعاية المصالح 
المدنية للمواطنين بتنظيم معيشتهم، وإقرار 
النظام بينهم، وتوفير أســـباب الحياة من علم 
وصحة وحرية، والُمحافظة على سالمة الوطن 
مـــن أي عدوان خارجي، وفـــق أحكام وقوانين 

الدولة“.
ولم يغفـــل الكاتب المصـــري خالد محمد 
خالد في كتابه عن الدفاع عن حقوق المرأة في 
الحرية وفي التعليم وفي الحياة الدســـتورية، 
وتوفيـــر فرص الُمشـــاركة لها فـــي االنتخاب 
والتصويت ومســـاواتها مع الرجل في الحق 

االنتخابي.

كتب ال تموت..

[ خالد محمد خالد توصل إلى أن الحكم الديني يحمل أزمته في ذاته  [ الدولة الدينية ليست تشريعا دينيا
منذ تأسيسها خاضت جماعة اإلخوان املسلمني خصومات فكرية عديدة، 
بالتوازي مع خصوماتها السياسية التي لم تتوقف، ولكن أكثر اخلصومات 
الفكرية ضراوة كانت مع املفكرين الذين ينطلقون من أرضيات إســــــالمية، 
ــــــة اإلخوانية. في  ــــــون تبديد املســــــلمات واألراجيف األيديولوجي أو يحاول
ــــــا نبدأ“ للكاتب املصري خالد محمد خالد،  هــــــذا اإلطار مثل كتاب ”من هن
مفصال من معركة فكرية كبرى، بني الكاتب واإلخوان، الن األول جتاســــــر 
ــــــى ولوج منطقة تعتبرها اجلماعة منطقة محرمة، وهي فكرة العالقة بني  عل
ــــــد (1920 – 1996) كتابه  الدين والسياســــــة. حني أصدر خالد محمد خال
”مــــــن هنا نبدأ“ في العام 1950، كان كاتبا شــــــابا مازال في بداية مســــــيرته 

الفكرية والتأليفية، جوبه الكتاب بســــــرعة بقــــــرار جلنة الفتوى مبصادرته 
وحظره واعتبرته ”كتابا مهرطقــــــا يهاجم الدين“، ومضت اللجنة األزهرية 
أبعد من ذلك بأن طالبت مبحاكمة الكاتب. يشار إلى أن الكتاب الذي راج 
بســــــرعة قبل حظره وذاع صيت مؤلفه، كان في البداية يحمل عنوان ”بالد 
من“، لكن صديقه الكاتب الســــــعودي عبدالله العصيمي اقترح على خالد 
تغيير العنوان إلى ”من هنا نبدأ“. شهرة كتاب ”من هنا نبدأ“، وذياع صيت 
ــــــل قوى دينية عديدة، من قبيل  مؤلفــــــه، واملواقف التي اتخذت ضده من قب
اإلخوان واألزهر، عناصر عائدة جميعها إلى أن الكاتب طرح نقطة مركزية 
في كتابه، مفادها ضرورة الفصل بني الدين واحلكم، وأنه ال وجود حلكم 

ــــــى ضرورة التفريق بني الطعن في  سياســــــي من منطلق ديني، ليتوصل إل
دعاة الدين والدين نفسه، ألن الدين حقائق خالدة وثابتة، أما هؤالء الدعاة 
وأصحاب احلكومات فهم مجرد بشــــــر يعتري كل أفعالهم اخلطأ واخللل. 
ورغم تراجــــــع خالد محمد خالد الحقا عن التصــــــورات التي أودعها في 
كتابه موضوع الدراســــــة، من خالل بعض مؤلفاته ومقاالته وتصريحاته، 
ــــــك ال يحجب أهمية املنت في تلك الظرفية املوســــــومة بقوة جماعة  إال أن ذل
اإلخوان وتغلغلها في األوســــــاط الفكرية املصرية. ”من هنا نبدأ“ محاكمة 
فكرية للخلط بني الدين والسياسة، وأهميتها كونها نبعت من كاتب ينتمي 

للفضاء الفكري اإلسالمي في معناه العام.

{من هنا نبدأ}.. محاكمة فكرية مبكرة للخلط بني الدين والكهانة

كتاب تفطن مبكرا إلى خطورة الزج بالدين في معارك السياسة
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د. علي المرهج
كاتب عراقي

الال لل

خال ؤ ل ضا ا ة {

ي ر ب

ن

نقد خالد محمد خالد نزعة تهويل القول بســـيادة النزعة الروحانية في الفكر العربي واإلسالمي، أو الشرقي عموما، ويرى 

فيهـــا أنهـــا من األمـــور التي حاول تكريســـها الكهنة، وغايتهم في ذلك إبعـــاد  الناس عن االنشـــغال بدنيا العمل، وعن 

دفاعهم عن حقوقهم كمواطنني

◄

أخطـــر مـــا في التداخل بين الدين والكهانة، هو زحف الكهانة على الديـــن، كي تمتزج بتعاليمه، فتجتل عقول الناس على 

أنها الدين الذي يجب أن يذعنوا له وال يناقشوه

أكد خالد محمـــد خالد في كتاب «من 

هنا نبدأ» على ضرورة تنظيم رســـالة 

املســـجد وتهذيب وســـائله، وجعله 

يعمل مع املجتمع ال ضده كما صيره 

الكهنـــة، وأن نجعـــل منـــه الناطـــق 

بلســـان حال املجتمع كمـــا هو الحال 

مع الكنائس في الغرب اليوم

�

يخشـــى الكهنة والسدنة من حرية 

العقل، ألنهم يـــرون فيها ما يهدد 

وجودهم ويقض مضاجعهم، وينبأ 

بسقوط سلطتهم

◄
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أدخلـــت زراعة المانغـــو إلى منطقة جازان بالمملكة العربية الســـعودية في الفتـــرة ما بين عامي 

1982 و1984 وكان أصل الثمار المجربة قادما من أميركا، ومصر وأستراليا.

شـــيد حمام مـــالق منذ 2200 عاما مضت، وقـــد حافظ هذا المعلم األثري على شـــكله المعماري 

القديم، ولم يتغير فيه أي شيء باستثناء إدخال بعض الترميمات البسيطة الالزمة. أماكن

عبدالباسط الزغيبي

} الــكاف (تونــس) - ينتصـــب ”حمام مالق“ 
الذي تنبع مياهه الســـاخنة على ضفاف وادي 
مالق وســـط غابـــات الصنوبـــر الحلبي على 
بعـــد 15 كلم غرب مدينة الكاف التونســـية أو 

”سيكافينيريا“ كما كان يسميها الرومان.
منبع للميـــاه الحارة، يقصـــده الكثير من 
الزوار من تونـــس وخارجها للتداوي بمياهه 
النابعة مـــن بين صخور جبال الكاف شـــمال 
غربي تونس أطلقت عليه تسمية ”حمام مالق“ 
وهو من أغنى المواقع الجيولوجية في العالم 

إذ تعددت الروايات التاريخية حوله.
غير أّن أشـــهرها تظل تلك التـــي تقول إّن 
اإلمبراطـــور الرومانـــي هادريـــان (حكم بين 
117 و138 ميـــالدي)، توّقـــف بالمنطقـــة خالل 
زيارته للجيش الرومانـــي المرابط بنوميديا، 
واألخيرة منطقة كانت تقع في ذلك الوقت، بين 

تونس والجزائر.
وتفيد تلـــك الرواية بأن احتفاء 
ســـكان تلك المنطقة باإلمبراطور 
دفعهم إلى بنـــاء حمام له، حيث 
تفّنـــن البنـــاؤون في تشـــييده 
ليجعلـــوا منه تحفة معمارية. 
غرفتيـــن،  الحمـــام  ويضـــم 
للرجال  خصصـــت  واحدة 

وأخرى للنســـاء، وداخل 
كل منهمـــا يوجد حوض 
ينبـــع منه مـــاء طبيعي 

حار.
الجامعـــي  األســـتاذ  ويقـــول 

والباحـــث في علـــم اآلثار محمـــد التليلي 
”توجـــد حول هـــذا المعلـــم التاريخـــي مدينة 
كاملة يعـــود تاريخها إلى القـــرن الثاني بعد 
الميالد، وذلك ما توصلت إليه دراسة النقوش 
الالتينيـــة الموجـــودة فيها وأســـلوب البناء 

أيضا“.
وأوضـــح التليلي أن ”حمام مالق يشـــّكل 
من خالل مياهـــه طريقة عالجية الفتة، ويطلق 
عليه اسم ’الطبيب الصامت‘، نظرا لفوائده في 
شفاء أو تحســـين حالة األشخاص المصابين 

بعدة أنواع من األمراض“.
وتابـــع أن الكثيـــر مـــن الطقـــوس كانـــت 
تقام فـــي هذا المعلم المتكـــون من العديد من 
القاعات واألحواض، كما يضّم قبابا، وأرضية 
من الرخـــام، ويحتوي على جميـــع المكونات 

الالزمة.
ويضيف الباحث التونســـي في علم اآلثار 
أنه ”في القديم كان األطباء ينصحون المرضى 
بالذهـــاب إلى حمام مالق، ومن بينهم الطبيب 

الشهير آنذاك سالســـيس، والذي كان ينصح 
مرضاه وخصوصا جرحى الحرب، بالتداوي 

بمياه النبع الحارة“.
وفـــي ذلـــك الوقـــت أيضـــا، كان النـــاس 
يتقربـــون من إلـــه الطب بتقديمهـــم القرابين 
في هذا المـــكان، كما كانوا يقيمون به لمدة 3 
أســـابيع للعبادة والتداوي بمياه الحمام، في 

ظاهرة تعود جذورها إلى أزمنة غابرة.
وأعـــرب التليلـــي عن أمله فـــي أن يتحّول 
الحمـــام في القريب إلى مركز استشـــفائي أو 
قرية استشـــفائية، بمواصفات دولية تتماشى 
مـــع طابع المنطقة، وتســـتقطب الســـياح من 

داخل البالد وخارجها.
ويقـــول مختّصـــون في الصحـــة إّن مياه 
حمـــام مالق تعّد مـــن أجود الميـــاه الجوفية 
الســـاخنة، ولها عدة فوائد في عالج األمراض 
الجلديـــة والحساســـية وأمـــراض المفاصل 

وغيرها.
ويعـــد حمام مـــالق اليـــوم وجهـــة طبية 
استشـــفائية ووجهـــة ســـياحية فـــي نفس 
الوقـــت، إذ يقصده عـــدد كبير من 
الســـياح مـــن مختلـــف 
المحافظات التونســـية 
ومـــن أنحـــاء العالـــم. 
للحمام  الزائـــرون  ويقوم 
عادة بنصب الخيام حوله، 
ليتمكنـــوا مـــن البقـــاء مدة 
طويلـــة قـــد تمتد إلى أشـــهر 
للتـــداوي بمياهـــه الطبيعيـــة 

الساخنة.
”الديوان  بيانـــات  وبحســـب 
المعدنيـــة  للميـــاه  التونســـي 
(حكومي)،  بالميـــاه“  واالستشـــفاء 
يعود تاريخ العـــالج بالمياه في تونس إلى 3 

آالف عام قبل الميالد.
وتقول الدراســـات التاريخيـــة إن الرومان 
عنـــد قدومهم إلى تونس عام 146 قبل الميالد، 
كرســـوا أنفســـهم لعبـــادة الميـــاه، واهتموا 
بشـــبكاتها، وكانت الحمامات الساخنة تتميز 
باتســـاع مســـاحتها، وتســـتخدم لألغـــراض 
الطبيـــة، حيـــث كانت تعـــّد من بيـــن األماكن 
العامـــة التي تحظى باهتمـــام كبير من حيث 
تزيينهـــا والعناية بها، فتجدهـــا تضم أجمل 

المنحوتات واللوحات والتماثيل.
وتقول حّدة، المشـــرفة علـــى حمام مالق، 
إن ”لميـــاه هذا الحّمـــام العديد مـــن الفوائد 
العالجيـــة التي تم التعـــرف عليها منذ القدم، 
مثـــل عالج األمـــراض الجلدية والحساســـية 
وأمـــراض المفاصل، إضافة إلـــى العديد من 

األمراض األخرى“. 

وأضافت أّن الحمام يســـتقطب عددا كبيرا 
من الســـياح من كاّفـــة أرجاء العالـــم، ويعود 
تشـــييده إلى 2200 عام مضت، مشـــيرة إلى أن 
هذا المعلم األثري حافظ على شكله المعماري 
القديـــم، ولم يتغير فيه أي شـــيء باســـتثناء 

إدخال بعض الترميمات البسيطة الالزمة.
وتؤكد المشرفة على الحمام أن التونسيين 
يتوافـــدون عليـــه مـــن كامـــل أرجـــاء البالد، 
وينصبـــون الخيـــام حوله، ويقضون أشـــهرا 
للتداوي بمياهه، وتضيف أن بعض الزوار من 
المرضى يأتون إلـــى الحمام في حالة صحية 
متدهـــورة وبعـــد قضاء فترة العـــالج بمياهه 
الطبيعية الســـاخنة المنصوح بهـــا لحالتهم 

لمدة زمنية طويلة تتحســـن صحتهم بشـــكل 
ملحوظ.

خيام متناثرة حول الحمام، جاء ســـكانها 
مـــن مختلف المدن التونســـية بحثا عن عالج 
ألمراض جلدية أو عضوية أرهقتهم وفشـــلوا 
في عالجهـــا، فيما يأتي البعـــض اآلخر بحثا 
عن االستجمام واالستمتاع بالمياه الطبيعية 

الساخنة.
يوســـف الصغيري، من مدينة تالة التابعة 
لمحافظة القصرين وســـط غربي تونس، أحد 
زوار حمام مالق، قال ”جئت أســـتمتع بالمياه 
الطبيعيـــة الحارة، فقـــد قيل لي إنهـــا تعالج 
األمـــراض المزمنـــة“. وتابع ”وجـــدت المكان 

رائعـــا بمناظره الطبيعيـــة الجذابة وبغاباته 
الكثيفة“.

وعـــالوة على حمام مـــالق، تزخر محافظة 
الـــكاف بموروث حضـــاري عريـــق، ومخزون 
ثقافي وطبيعي غاية في التنوع والثراء، حيث 
تـــروي معالمهـــا وشـــواهدها البصمات التي 
خلفتهـــا الحضارات والثقافات المتعددة التي 

ازدهرت في تونس.
وتقف المواقع التاريخية واألثرية والمعالم 
الموزعة فـــي أرجاء المحافظة، شـــاهدة على 
حضور بشـــري متميز بداية من عصور ما قبل 
التاريخ، مرورا بالعهود الفينيقية والرومانية 

والنوميدية والعربية والعثمانية.

} الريــاض - تســـتعد منطقـــة جـــازان فـــي 
المملكـــة العربية الســـعودية للحصول على 
اعتماد مؤشـــر جغرافـــي للمنتجات الزراعية 
المهمة في المنطقة ممثلة في المانغو، ويعد 
هذا المؤشر بمثابة شـــهادة تستخدم للسلع 
التي لها منشأ جغرافي معّين وسمات تنسب 

إلى ذلك المنشأ.
وقـــال مدير فـــرع وزارة البيئـــة والمياه 
والزراعة بالمنطقـــة المهندس غانم بن حامد 
الجذعان ”إن ثمار المانغو من أهم المنتجات 
الزراعية االســـتوائية التي عرفت بها منطقة 

جازان، وحققت نجاحا كبيرا وتوسع األهالي 
في زراعتهـــا بفضل نوعية التربـــة والمناخ 
اللذيـــن تحظـــى بهمـــا أرض جـــازان وهما 

مناسبان لزراعة هذا المنتج.
وأدخلـــت زراعـــة المانغـــو إلـــى جازان 
فـــي الفترة مـــا بين عامـــي 1982 و1984 وكان 
الثمار المجربـــة قادمة من أميـــركا، ومصر، 
وأســـتراليا. وقد قام مركز األبحاث الزراعية 
بدراســـة مـــدى مالءمـــة األصنـــاف المدخلة 
للظـــروف البيئية بالمنطقة، وخالل ســـنوات 
البحث ثبـــت أن جميع األصنـــاف المزروعة 

تتـــالءم مع تربـــة وأجـــواء المنطقـــة. وبّين 
الجذعان أن مركز األبحاث اســـتمر في إدخال 
أصنـــاف جديدة مـــن ثمار المانغـــو من عدة 
دول فـــي العالم حتى أصبح عـــدد األصناف 
المزروعة في جازان ستين صنفا، من أهمها: 
الجلن، والتومي، والكيت، والبالمر، والزبده، 
والجولـــي، والـــزل، والفجـــر كالن، والهندي 
الخاص، والسنسيشـــن… وبلـــغ معّدل إنتاج 
منطقـــة جازان من ثمـــار المانغو 30 ألف طن 

سنويا.
من جانبه أفاد مدير فرع هيئة الســـياحة 
بالمنطقة رســـتم بـــن مقبول الكبيســـي بأن 
أهالـــي جـــازان يحتفلون كل عـــام بمهرجان 
ويعتبرونـــه  حاليـــا  يقـــام  الـــذي  المانغـــو 
احتفالية ســـنوية فريدة تعـــزز مكانة جازان 
الزراعية، مضيفا أنه في أواخر شـــهر أبريل 
وبداية شهر مايو من كل عام تحتفل المنطقة 
بإنتاج المانغو كونهـــا تعد من أفضل أنواع 

الفاكهة في العالم.
وأوضـــح الكبيســـي أن اســـتثمار تلـــك 
المقومـــات الرئيســـة فـــي تنميـــة وتنشـــيط 
الســـياحة خـــالل المهرجان الســـنوي يعتبر 
تتويجـــا لما حظـــي بـــه قطـــاع الزراعة من 
دعم ومســـاندة، الفتا في هـــذا الصدد إلى أن 
المهرجـــان أصبح ظاهرة زراعية وســـياحية 
شـــاملة تهدف إلى إبراز ما تزخر به المنطقة 
من مقومـــات زراعية وســـياحية واقتصادية 
وما يتوفر بها من فرص اســـتثمار واعدة في 

شتى المجاالت.
وذكر مدير فرع هيئة السياحة بجازان أن 
المهرجـــان ال يقتصر على عرض المنتوجات 
مـــن الفواكه االســـتوائية فقـــط، بل تصاحب 
العـــرض العديـــد مـــن الفعاليـــات التراثيـــة 
والثقافية والترفيهية التي تشارك فيها العديد 
من الجهات الحكومية واألهلية المساهمة في 

تنمية المنطقة وخدمة المجتمع.
وســـجل فـــرع وزارة الزراعـــة بالمنطقة 
نجاحات هامة واستغلت المحافظات الجبلية 
لزراعـــة البن مما شـــكل ميزة لجـــازان، وفي 
السهول انتشـــرت زراعة الفواكه االستوائية 
بأنواعهـــا المختلفـــة، إضافـــة إلـــى زراعـــة 
محاصيل الحبوب والخضـــروات. وبلغ عدد 
أشـــجار المانغو المزروعة 750 ألف شـــجرة، 
وكذلك كميات هامة من غيرها من الفواكه مثل 
التين، والموز، والبابايا، والجوافه وغيرها. 

ووصل عدد مـــزارع البن إلى أكثر 
مـــن 600 مزرعـــة، باإلضافة إلى 
سبع مزارع أخرى تضم أشجار 

المورينغا.
الخطوة  هـــذه  وبفضـــل 
منطقة  حجـــزت  الزراعيـــة 
متقدمـــا  مكانـــا  جـــازان 

ســـياحة  فـــي 
التـــي  المهرجانـــات 
شـــكلت عامـــل جـــذب 

مهمـــا  ســـياحي 
نظـــرا  للمنطقـــة 

للعائـــد االقتصـــادي الـــذي 
اإلقبـــال  خـــالل  مـــن  بـــه  تحظـــى 

الجماهيـــري ومن أهمها مهرجان الســـياحة 
والتسوق.

وتنوعـــت فـــي جـــازان وســـائل الجذب 
الســـياحي، وتراكمت خبرات القائمين عليها 
فـــي مثل هـــذه التظاهـــرات التـــي يعتبر من 
أشهرها مهرجان ”الحريد“، ومهرجان ”البن“ 
”المانغو  ومهرجـــان  ”العســـل“  ومهرجـــان 

والفواكه االستوائية“.
وشرح عميد كلية األمير سلطان للسياحة 
واإلدارة الســـابق وعضـــو مجلـــس التنمية 
الســـياحية بمنطقتي عســـير وجازان سابقا 

علي بن عيســـى الشعبي، أهمية المهرجانات 
الســـياحية، مبينـــا أن الســـياحة تقوم على 
عنصرين أساســـيين لجذب السياح والزوار؛ 
أولهما التنمية الســـياحية وتوفير الخدمات 
في األماكن الســـياحية. والثاني المهرجانات 
والفعاليات الســـياحية التي تعمل على جذب 

السياح والزوار للبقاء فترة طويلة.
وأضـــاف أن منطقة جازان تتميز بمناطق 
الجـــذب الســـياحي المتعـــددة والمتنوعـــة، 
ومن أفضل وســـائل التسويق للمنطقة إقامة 
المهرجانات الســـياحية، مثمنا المشروعات 
التنموية التي شـــكلت نقلة نوعية في شـــتى 
والثقافيـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 

والتعليمية والسياحية.
ووفقـــا لمدير المعهد 
العالـــي للســـياحة 
والضيافـــة بمنطقة جازان 
علـــي بـــن ســـعيد آل جابر، 
أحد  تعد  المهرجانـــات  فـــإن 
أنماط الســـياحة الثقافية ومن 
أهـــم العوامل التي تســـهم في 
دعم الســـياحة الداخليـــة وترفع 
الحركة االقتصادية وتبرز المكانة 
والموروث  والجغرافية  التاريخيـــة 

الشعبي والحضاري لمنطقة جازان.
ســـياحة  أن  جابـــر  آل  وأكـــد 
أعـــداد  تزايـــد  فـــي  تســـهم  المهرجانـــات 
الزائرين للمنطقـــة وتحقق قفزات في القطاع 
الســـياحي من حيث تنوع أجنـــدة الفعاليات 
والمهرجانات لتشـــمل كل جديد يلبي حاجة 
السائح، مشيرا إلى أن ”منطقة جازان حظيت 
في حقبة زمنية قصيرة بتنمية الســـياحة من 
حيث رفع مستوى الخدمات واالستيعاب بما 
يؤهلهـــا لتكـــون وجهة ســـياحية عالمية في 

السنوات القليلة القادمة“.

ــــــم التاريخية واألثرية التي جتمع بني التأريخ  تضم احملافظات التونســــــية العديد من املعال
للحضارات القدمية التي مرت بالبالد من جهة وبني إمكانيات االســــــتفادة منها اقتصاديا 
من جهة ثانية. وتنتشــــــر احلمامات االستشفائية في العديد من املناطق اجلبلية في تونس 
ــــــا للزوار من تونس  ومــــــن بينها ”حمام مالق“ فــــــي محافظة الكاف الذي يعد معلما جاذب
ومن خارجها لالطالع على آثاره واالســــــتمتاع بالطبيعة ولالســــــتفادة من مياهه الطبيعية 

الساخنة في عالج العديد من األمراض.

أحد أفضل أنواع المانغو في العالم يزرع في جازان

الطبيب الصامت يستقبل زواره

ماء ساخن طوال العام في حمام مالق الروماني بتونس

[ معلم شاهد على حضور بشري متميز منذ ما قبل التاريخ  [ الرومان نذروا أنفسهم لعبادة المياه واهتموا بشبكاتها

[ مهرجان المانغو بجازان احتفالية سنوية بإنتاج أفضل أنواع الفاكهة في العالم

لمياه الحمام فوائد 

عالجية تم التعرف 

عليها منذ القدم، مثل 

عالج األمراض الجلدية 

والحساسية

استغلت المحافظات 

الجبلية لزراعة البن مما 

شكل ميزة لجازان، وفي 

السهول انتشرت زراعة 

الفواكه االستوائية

جازان.. أرض الستين نوعا من المانغو



} لنــدن - عندمـــا اغتيل جـــون ف. كيندي في 
مدينة دالس في الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
1963 كان في طريقه إلى إلقاء خطاب أمام أعيان 

املدينة الذين كانوا في انتظار قدومه.
وبقي النص ملدة طويلة منشورا على شبكة 
اإلنترنت، يوفر قراءة مثيرة ليس فقط بسبب ما 
حصل في ساحة ديلي ذلك اليوم، لكن ألن أجزاء 
كبيرة منه تبدو مناســـبة بشكل غريب في عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
كان جون كينـــدي خطيبا رائعا، اســـتعان 
بكّتـــاب خطابـــات ممتازيـــن (وخاصـــة منهم 
تيودور سورونســـن). كانـــت خطاباته متأنقة 
ومتميزة بشـــكل منتظم: كان يتصيـــد العبارة 
اجلميلـــة وكان إلقاؤه عادة خاليا من األخطاء. 
لذا كان مســـتمعوه في دالس ينتظرونه بشغف 
ملا يجدونه من متعة عند ســـماعها، إلى أن جاء 

هارفي أوسوالد فوضع نهاية حللمهم.
وبعـــد 55 عامـــا، ســـمعنا أخيـــرا مـــا كان 
احلضور في خطاب كيندي املرتقب سيسمعونه. 
ففي مثال رائع للبراعة الفنية ســـحب فريق من 
مهندســـي الصوت 116777 وحـــدة صوتية من 
خطابات الرئيس وأحاديثه في الراديو. وجرى 
حتليلها من حيث النبرة والطاقة واســـتعملت 
لتكوين أفضـــل قراءة تقريبيـــة بصوت كيندي 
نظـــرا لنوعيـــة التســـجيالت التـــي كان علـــى 

املهندسني العمل عليها.
االســـتماع إلى اخلطاب هـــو جتربة غريبة 
بالفعـــل، خاصة ملن رأى وســـمع جـــون كيندي 
شـــخصيا، بحســـب ما ذكـــر جـــون نوتون في 
صحيفة الغارديـــان البريطانيـــة، الذي عاصر 

عهد كينيدي.
يقول نوتون ”إن التركيبة تبدو دقيقة بشكل 
كبيـــر وهذا يأخذنا إلى فكرة مزعجة: إذا كانوا 
قادريـــن على فعل ذلـــك مع مـــواد متفاوتة في 
اجلودة، فما هو الشـــيء الـــذي ال يقدرون على 
فعله مع التسجيالت الرقمية املمتازة جدا لهذه 

األيام؟“.
أصبح تزييـــف التســـجيالت الصوتية مع 
التكنولوجيـــا املعاصـــرة علـــى نفـــس الدرجة 
من الســـهولة تقريبا مقارنة باســـتعمال تقنية 

الفوتوشوب مع الصور الرقمية.
وتبقى مقاطع الفيديو أصعب قليال، إال إذا 
كان في املتناول استعمال تكنولوجيا سي.جي.
آي التـــي تســـتخدمها حاليـــا اســـتوديوهات 
األفـــالم، لكن ذلـــك أيضا ســـيصبح متوفرا في 
األســـواق في املســـتقبل القريـــب. إضافة إلى 
إمكانيات برمجيات إي.آي، وســـنصل ســـريعا 
إلـــى نقطة يصبح فيها من املســـتحيل التمييز 

بني حقيقة شيء ما وزيفه.
لقد طـــّور الباحثون بجامعة واشـــنطن في 
سياتل شـــبكة عصبية تقوم بحل مشكلة كبيرة 
فـــي مجال رؤية الكمبيوتـــر وبذلك يتم حتويل 
أشـــرطة صوتية إلـــى فيديوهـــات واقعية مع 

تزامن حركة الشـــفاه للشخص الذي ينطق تلك 
الكلمات.

ومت عـــرض النتائج أثنـــاء مؤمتر تقني في 
أغســـطس املاضي. حيث أنتجوا فيديو واقعيا 
علـــى نحو مدهش لبـــاراك أوباما وهو يتحدث 
عـــن اإلرهـــاب واألبوة وإحـــداث مواطن العمل 
ومواضيع أخـــرى باســـتخدام مقاطع صوتية 
خلطابات ومحادثات أسبوعية حقيقية مصورة 
بالفيديـــو كانت فـــي األصل تتنـــاول مواضيع 

مختلفة.
استعملوا شـــبكة عصبية ملواءمة شكل فم 
أوبامـــا وتعيني النموذج لتســـجيالت الفيديو 
وصوته، وكل ما احتاجوا إليه هو 14 ساعة من 

التسجيالت الرقمية.
يبـــدو االجتاه الـــذي منضي فيـــه واضحا 
ويضـــع أفكارنـــا احلاليـــة حـــول التعامل مع 
”األخبـــار الزائفـــة“ والتضليـــل اإلعالمـــي في 
ســـياق أكثـــر جـــالء. ولـــن يكفـــي التثبت من 
احلقائـــق وتدريس الثقافة اإلعالمية. إذ لم تعد 
مقولة ”سأصدق عندما أرى ما حصل“، صاحلة 

في وقت يسود فيه التزييف الرقمي.
أصبحنـــا في حاجـــة إلى تطويـــر لعبتنا. 
وكما قال غريغ ســـيلفرمان مؤخـــرا، ما حصل 

هـــو أن ”املؤشـــرات التـــي اســـتعملها الناس 
لتحديد مصداقيـــة املعلومة لم تعـــد كافية من 
جوانب متعددة فكل شيء تقريبا ميكن تزييفه.  
التكنولوجيا التي أتينا بها تتفوق على قدراتنا 
الذهنية وعلينا أن نطور طرقا لإلبحار في هذا 

اخلضّم من املعلومات الرقمية.

يضيـــف ســـيلفرمان، ”ما رأيكـــم في تغيير 
الذهنية؟ في املاضي اشتغلنا على مبدأ: ثق ثم 
تثبـــت. بعبارة أخرى، خذ في البداية األشـــياء 
على ما هي عليه وال تتثبت إال عندما تســـاورك 
الشـــكوك. لكن فـــي عالم رقمي علينـــا أن نقلب 
هذا املبدأ رأســـا على عقـــب: تثبتت أوال، وبعد 
ذلـــك (وفقط بعد ذلك) ثق. هذا أمر جيد جدا إن 
كنـــا نعرف كيف نتثبت، لكـــن مثلما يبني بحث 
جامعة واشـــنطن، يزداد ذلك صعوبة مع مرور 

كل يـــوم. وهذا ما يفســـر ما قد يتســـبب تلوث 
نظامنـــا البيئي للمعلومات فـــي أزمة وجودية 

لدميقراطيتنا“.
لكـــن البعض قد يذهـــب إلى خيـــار مغاير 
متاما، كما فعل إيريك هاغرمان، الذي كان يعمل 
ســـابقا، مســـؤوال تنفيذيا لشـــركة نايك، واآلن 
يعيش فـــي مزرعة، حيث ميـــارس فنه ويذهب 
الحتســـاء القهـــوة ويعـــزف القيتـــارة ويعطي 

مقابالت لصحيفة ”نيويورك تاميز“.
جلـــأ هاغرمان إلى االنعزال عـــن العالم من 
حوله ملمارســـة فنه. ومتكن رؤيـــة أعماله على 
اإلنترنت، فهو يقوم باألشـــياء التي ال تبدو أن 
هناك قيمة من وراءهـــا. ولكن إذا كان هناك ما 
يكفي مـــن األخبار املتداولة فـــي العالم، فهناك 
أيضا ما يكفي مـــن الفن فقير اجلودة الذي من 

املمكن إيالء االهتمام به.
مـــا يفعلـــه هاغرمـــان، وهـــو منـــع دخول 
املعلومـــات مـــن العالـــم اخلارجي إليـــه، ليس 
حصـــارا كما يحلو لـــه أن يســـميه، وإمنا هو 
شـــبيه بقرار ترامب بحظر السفر إلى الواليات 

املتحدة. 
واملفارقـــة أن هاغرمان ال ُميانع أبدا خروج 
املعلومـــات مـــن منطقـــة حصـــاره، أي منه هو 

شـــخصيا، ألنـــه، أجـــرى مقابلة مـــع صحيفة 
”نيويورك تاميـــز“، وتناول محـــاور ”نيويورك 
االنتقـــادات التـــي مت توجيههـــا إلى  تاميـــز“ 
نهج حياة هاغرمان بطريقة جعلتها، تكتســـب 
جاذبيـــة أكثر ”إن جتنب ما يحـــدث من حولنا 
هو في بعض األحيان أشبه برفاهية وكماليات 

ال يستطيع الكثير من الناس حتمل شرائها“.
 ويقول الكاتب ديفيد ميتشـــل ”حتتاج إلى 
جتاهـــل األخبار لفترة طويلـــة جدا حتى تكون 
على اســـتعداد لتقبل ماهية هذا الكوكب الذي 
نعيـــش عليه“. ويضيف، ”على مدار األســـابيع 
القليلة املاضية، وبينما لم أجد مواضيع شيقة 
لكتابة األعمدة، فإنني لم أعد أقرأ األخبار بقوة 
كمـــا كنـــت أفعل فـــي ذي قبل. أصبحـــت أنظر 
لألحـــداث التي جتري مـــن حولي بنصف عني. 
أحببـــت الهدوء النســـبي الذي أشـــعر به، وال 

أشعر بالذنب على اإلطالق“.
ويتابع ”أعتقد أنني سأقّدر دائما إحساسا 
غامضا مبا يبدو أنه يحدث بشـــكل عام، وكأنه 
إنـــكار للمجتمع. لكن الطريقـــة التي تصل بها 
األخبار إلينا هذه األيـــام، مع كون الكثير منها 
إمـــا مزيفـــا وإما عاجال، هي أســـوأ من اجلهل 

بها“.
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مشاركة األخبار الكاذبة ستتم دون وعي

} قّدر الثري الصغير مارك زوكربيرغ 
خصوصية أسرته الصغيرة بثالثين مليون 
دوالر، وهو مبلغ كبير للغاية لعائلة مكونة 

من شاب وزوجته وطفلتيهما.
لقد اشترى مؤسس فيسبوك عام 2013 

أربعة منازل محيطة بمنزله الفخم، من أجل 
المحافظة على خصوصيته الشخصية، 

األمر الذي دفع المتهكمين والحاسدين من 
المعلقين إلى اعتبار هذا السخاء يفوق 
فكرة المبالغة في الخصوصية نفسها.

ال أعتقد أنه سيجد كل هؤالء المعلقين 
غير فعل التأفف المزعج عندما يعرفون 

قصص سياسيين ورجال دين في العراق 
اشتروا قطعا واسعة محيطة بمنازل 

استولوا عليها بعد احتالل العراق عام 
2003، لحماية أنفسهم، وليس من أجل 

خصوصيتهم، فعندما ترتبط الخصوصية 
بالكرامة، نجدها عند أولئك السياسيين 

ورجال الدين في العراق صلفا ووضاعة!!
وهذا كما يبدو لي سبب الخالف على 

مفهوم الخصوصية المتصاعد في العصر 
الرقمي، لقد انتهكت الخصوصيات مع 
صعود جيل الهواتف الذكية، جيل يجد 

نفسه في مواقع التواصل االجتماعي 

بوصفها التعريف األمثل له ولعالقاته 
وتاريخه الشخصي وما يطمح إليه.

لم تعد الحكمة السائدة ”منزل الرجل 
اإلنكليزي هو قلعته“ قائمة بشكلها 

التاريخي، فالمنازل لم تعد قلعة يعتّد بها، 
عندما أصبحت للناس منازل افتراضية 

تتشابك مع ماليين الجيران، أضحى بعدها 
التعريف الشائع للخصوصية مثار خالف 
متصاعد، ليس فقط على ضفتي العالم، بل 

في داخل البيت الواحد.
األميركيون يعتقدون أن الخصوصية 

هي الحرية في أن يفعل المرء ما يريد 
في بيته، ومثل هذا األمر عندما يتعلق 

بالسعوديين مثال، ستثور له ثائرة الحلقة 
الدينية التي بدأ ينكسر طوقها على 

المجتمع، فتفسيرهم للخصوصية مستمد 
من خرافة تاريخية مرتبطة بفكرتهم الضيقة 

للدين.
سبق وأن قارن الباحث جيمس كيو 

ويتمان مفهوم الخصوصية في بحث نشر 
بمجلة ”ييل لو جورنال“ في عام 2004، 
فاألوروبيون ينظرون إلى الخصوصية 

على أنها تتعلق بالكرامة، المتأصلة في 
التصورات التاريخية الفرنسية واأللمانية 
عن الشرف، الذي غالبا ما يهتّم بالحماية 

من تطفل الصحافة.
ويطلق األلمان على هذا ”تقرير المصير 
المعلوماتي“، وهو تعبير فخم، لكنه يعني 

الحق في تقرير ما يريد الشخص أن ُيبِلغ به 
عن نفسه، وفق صحيفة فايننشيال تايمز.

وترى هانا كوشلر في تقرير لها 
بصحيفة فايننشيال تايمز ”حتى اآلن يتبع 
وادي السيلكون تعريفًا أقرب إلى التعريف 

األميركي للخصوصية، إال في الحاالت 
التي تّم كبحها من قبل أجهزة المنظمة 

األوروبية. يتمثل االفتراض في أنه في حالة 
نشر صور أو أّي محتوى آخر في منطقة 
تابعة لشخص آخر، تكون لديك توقعات 

متضائلة من الخصوصية، ربما تكون قادرا 
على االنسحاب وعدم المشاركة، ولكن ال 

يتعين عليك المشاركة في ذلك بشكل نشط“.
الجدل لم يعد فقط على االتفاق على 
تعريف واضح على مفهوم الخصوصية 
في العصر الرقمي، بل إن حبلها يلتف 

على رقابنا نحن المستخدمين الشغوفين 
المتحمسين بسخاء للتفريط ببياناتنا 

الشخصية للشركات التكنولوجية، أم على 
رقاب الشركات نفسها؟

فضيحة فيسبوك األخيرة باستغالل 
بيانات خمسين مليون مستخدم من دون 

موافقتهم، دفعت باألصوات المطالبة 
إلى االرتفاع والضغط على الحكومات 

والشركات معا، إال أن الشركات 
التكنولوجية الكبرى لديها دائما من 

األسباب التي تدافع فيها عن أرباحها، 
على الرغم من أن التكاليف صغيرة للحفاظ 

على بيانات المستخدمين المرتبطة 
بخصوصيتهم، مقارنة بحجم المبيعات 

السنوي للشركات، إال أن مجموعات 
التكنولوجيا ُتشير إلى أن تنظيم حماية 

البيانات ُيمكن أن يكون واحدا من 
الضوابط األكثر تكلفة في تاريخ القطاع.

الخبر السيء وفق المعلقة الصحافية 
ميرين سومرست، بالنسبة لشركات جمع 
البيانات هو أن المستخدمين إذا علموا 

فعال مقدار ما يدفعونه مقابل خدمات 
اإلنترنت المجانية، ربما أصبحوا أقل 

حماسة لالشتراك فيها.
وهذا ما تطالب به كوتشلر باللحاق 

بالواقع في العالم الرقمي عبر تغيير 
مفهومنا عن الخصوصية، حيث يعاني 

كل شخص من العدد الكبير فوق الحد من 
الجيران الفضوليين.

شركة فيسبوك نفسها اعترفت في 
بيان سابق لها أن جمع البيانات أساسي 

لطريقة عمل اإلنترنت، بغض النظر عما 
إذا كان المستخدم يمتلك حسابا أم ال على 

فيسبوك.
ولدى سؤال فيسبوك عما إذا كان 

للناس اختيار يمنع جمع بياناتهم قال 
الموقع لوكالة رويترز ”هناك أمور أساسية 

يمكنك أن تفعلها للحّد من استخدام تلك 
المعلومات لإلعالنات مثل استخدام 

إعدادات متصفح أو جهاز تمحو ملفات 

(كوكيز). هذا ينطبق على خدمات أخرى 
غير فيسبوك ألن األمر أساسي لطريقة عمل 

اإلنترنت“.
إذن مازال الحبل يلتف على رقاب 

الشركات والحكومات واألجهزة األمنية، 
وبطيعة الحال على الناس؛ المستخدمين 

المفرطين برضى ببياناتهم والذاهبين 
بإرادتهم إلى حبل الخصوصية الملتفة على 

رقابهم.
صحيح، أن فتح حساب على مواقع 
التواصل االجتماعي خيار شخصي ال 

يرغمك أحد عليه، لكن هل يمكن أن تكون 
طبيعة تعامالتك مع العالم المتغير بنفس 
البساطة من دون هذا الحساب؟ أنت مرغم 

في النهاية على التفريط ببياناتك الشخصية 
ووفق الشروط التي تضعها الشركات.

المطالبات المتصاعدة اليوم على تنظيم 
حماية البيانات تأخذ طابعا سياسيا يمّس 

أمن البلدان، بعد أن انتهك خصوصية 
اإلفراد، لذلك يقول بول جوردان، المدير 
اإلداري األوروبي في ”االتحاد العالمي 

الختصاصيي الخصوصية“، ”المستهلكون 
ُيصبحون أكثر تثقيفًا وحذرًا بشأن حقوق 

الخصوصية، في قلب تنظيم حماية البيانات 
العام توجد حماية المستهلك“.

مع ذلك مازلنا نختلف على تعريف 
الخصوصية في العصر الرقمي، رغم أنها 

عرضة لالنتهاك المستمر. 

حبل الخصوصية يلتف حول رقابنا أم رقاب شركات التكنولوجيا

مقولة ”ســــــأصدق عندما أرى ما حصل“، 
لم تعد صاحلــــــة في عصرنا احلالي الذي 
يســــــود فيه التزييف الرقمــــــي كل مجال، 
ــــــا بها تتفوق على  ــــــا التي أتين فالتكنولوجي
ــــــا أن نطّور طرقنا  ــــــا الذهنية، وعلين قدراتن
لعدم الغرق فــــــي هذا البحر من املعلومات 

الرقمية.

[ أدوات التثبت من المعلومة لم تعد كافية فكل شيء يمكن تزييفه  [ رفاهية اعتزال األخبار خيار صعب في عصر المعلومات

أخفقت مجموعة أكســـل شـــبرينجر اإلعالمية، أمام المحكمة االتحادية األلمانية في النزاع القضائي بشـــأن اســـتخدام برامج 

حجب اإلعالنات على شـــبكة اإلنترنت {أدبلوك بلس}، ورأت المحكمة الخميس أن برنامج حجب اإلعالنات المقدم من شـــركة 

{أي أو} ال يعد منافسة غير متكافئة وال يعد ممارسة تجارية عدوانية مخالفة للقانون.

شـــبكة عصبيـــة طورت فـــي مجال 

رؤيـــة الكمبيوتر لتحويل أشـــرطة 

صوتية إلـــى فيديوهات واقعية مع 

مزامنة حركة شفاه الشخص

◄

ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
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تســـعى شـــركة فيســـبوك إلى االعتماد على نفســـها من خـــالل تصميم وتصنيـــع الرقائـــق اإللكترونية لتشـــغيل أجهزتها 

وخوادمها، لتنضم بذلك إلى آبل وغوغل وأمازون وغيرها من الشـــركات العمالقة في مجال التكنولوجيا، بحســـب ما كشفت 

تقارير قالت إن ذلك بدا واضحا من خالل نوعية الوظائف المطلوبة في قوائم التوظيف على فيسبوك.

} لندن - أبدى مستخدمو اإلنترنت في مطلع 
األلفيـــة انبهارا باألفق املتحـــرر الذي أتاحته 
الشـــبكة، وتفاءلوا بتعزيز املناخ الدميقراطي 
بشكل عام، وإنهاء حالة االستقطاب السياسي 
والتخنـــدق في مجموعات متماثلة اآلراء، غير 
أن الواقع أثبت أن ذلك ليس إال مجرد أمنيات.

وحـــذر كاس سانســـتني الباحث القانوني 
األميركي من اإلفراط في التفاؤل، وقال إن هذا 
الفضاء الواسع قد يساعد على جتاوز عوائق 
اجتماعيـــة وجغرافية بني البشـــر، مؤسســـا 
لنظرة أكثـــر توازنا للعالـــم، وبنفس القدر قد 
يؤدي إلى حواجز جديـــدة مع االصطفاف في 
خنـــادق جتمعنا مبـــن لهم نفـــس آرائنا فقط، 
وتفصلنـــا عـــن املخالفني في وجهـــات النظر، 
ومصـــادر املعلومـــات، وفـــق مـــا ذكـــر ديفيد 

روبسون في تقرير لبي بي سي.
وغالبـــا ما مييـــل األفـــراد إلـــى االنفتاح 
علـــى آراء متنوعـــة، متجاوزين تلـــك التي قد 
ال توافـــق توجهاتهـــم علـــى اإلنترنـــت، أو ما 
اخلاصـــة مبواقع  ُيعـــرف بـ“غرف الصـــدى“ 

التواصـــل االجتماعـــي، لكـــن ال يعني 

ذلـــك تبنيهم لهـــذه اآلراء أو حتى قبولهم بها. 
ويشـــير سانســـتني إلى أنه ”رغـــم أن املاليني 
يســـتخدمون اإلنترنـــت لتوســـيع مداركهـــم، 
فـــإن الكثيريـــن يفعلـــون خـــالف ذلـــك متاما 
بقصر مطالعتهم على مـــا يوافق اهتماماتهم 
وحتيزاتهم“، وهو مـــا يخلق ما اصطلح على 
تســـميته بـ“غـــرف الصدى“، التي تشـــير إلى 
حالة التقوقع علـــى اإلنترنت، التي تزيد حالة 

االستقطاب السياسي بدال من احلد منها.
الصـــدى“  ”غـــرف  مصطلـــح  ويالقـــي 
رواجـــا متزايدا، ويرى معلقون أن الشـــبكات 
االجتماعيـــة نفســـها قد تعزز هـــذا التخندق. 
فعلى ســـبيل املثال، قد يجد موقعا فيســـبوك 
وتويتـــر أنك تزور أكثر من مـــرة األخبار على 
موقع نيويورك تاميز مقارنة مبوقع ديلي ميل، 
وبالتالي يقدمان لك األخبار التي تفضلها على 

هذا املوقع بالتحديد.
وتقول إليزابيث ديبـــوا، الباحثة بجامعة 
أوتاوا، إن سبب ذلك هو ”الكم الهائل املتوافر 
مـــن املعلومات الـــذي ال قبل ألحد باســـتهالك 
املتاح منه. ورغم فائدة هذا االنتقاء التفضيلي 
إال أنه ينتهي باملتلقي في شـــرنقة يراها ذلك 

املوقع األكثر اتفاقا مع قناعاته“.
وتشير دراسات حديثة إلى أنه 
رمبا هناك تهويل من أثر ذلك التقوقع 
والتعرض االنتقائي لإلنترنت على 
توجه األفراد. فقد بحث سيث 
فالكسمان وزمالؤه بجامعة 
أوكسفورد سجالت 
التصفح لـ50 ألف 
مستخدم لإلنترنت 
بالواليات املتحدة.

وتوصلوا إلى 
أن املستخدمني 
كانوا أكثر 
مطالعة ملواقع 
مناقضة 
لقناعاتهم، 
مبا خالف 
افتراض التقوقع 
واالنتقائية، وتوصلوا 
أيضا إلى أن األفراد 
يطالعون في املجمل وجبة 
إعالمية أكثر تنوعا.

ويقـــول فالكســـمان، الـــذي يعمـــل حاليا 
بجامعـــة إمبيريال كوليدج بلنـــدن، ”بدا األمر 
مخالفـــا للمتوقـــع، فبينما يقتصـــر التصفح 
املباشـــر عادة على مصدرين يرتادهما الفرد؛ 
بي ســـي، وســـي إن إن مثال، تطالعـــك مواقع 
التواصل االجتماعي بطبيعتها مبجموعة من 

املصادر األكثر تنوعا“.
وجاءت نتائج دراســـة أخرى أجراها مركز 
”بيـــو“ لألبحاث حـــول االنتخابات الرئاســـية 
لعـــام 2016، متفقـــة مـــع نتائـــج  األميركيـــة 

فالكسمان.
وأكد أغلب األشـــخاص املستطلعة آراؤهم 
تنـــوع اآلراء التي يطالعونها عبـــر التواصل 
االجتماعـــي. كما جاءت نتائج دراســـة ديبوا 
بجامعة أوتـــاوا متفقة أيضا مـــع ما خلصت 

إليه الدراستان.
وتوصلت ديبوا، من خالل اســـتطالع رأي 
ألفي بريطاني، إلى أن معظمهم يطالعون آراء 
تتجاوز مواقفهم السياســـية، كما يبحثون عن 
مصـــادر إضافية ووجهات أكثر تنوعا ال تتفق 

بالضرورة وقناعاتهم املسبقة.
ووجدت أن نسبة من األشخاص ال تتجاوز 
ثمانيـــة في املئة يقصـــرون اطالعهم اإلعالمي 
علـــى هيئة إخباريـــة أو هيئتني، وال يطالعون 

آراء مغايرة ما يجعلهم عرضة للتقوقع.
وتشـــير دالئل أخـــرى إلـــى أن احملاوالت 
الراميـــة إلـــى مجابهـــة التقوقـــع واالنتقائية 

بتوفيـــر محتوى إخباري أكثر تنوعا قد تؤدي 
إلـــى نتائـــج عكســـية، إذ تقـــود إلى ترســـيخ 

االستقطاب السياسي.
حيث درس فريق تزعمه كريســـتوفر بايل، 
من جامعة ديوك، املواقف السياسية ألكثر من 
1600 مســـتخدم لتويتر قبل دفع مبلغ بســـيط 
لهـــم ملتابعة تغريدات شـــخصيات بارزة على 

اجلانب املخالف سياسيا.
وقبـــل نحـــو نصف املشـــاركني ذلـــك، لكن 
بـــدال من أن تصبح مواقفهـــم أكثر اعتداال في 
ما يتعلـــق بقضايا من قبيل حقـــوق املثليني، 
أصبحوا ببساطة أكثر ثقة مبواقفهم املبدئية 
(وكان ذاك أكثر وضوحا في حالة اجلمهوريني، 
الذيـــن تبنـــوا مواقـــف أكثر محافظـــة، بينما 
متســـك الدميقراطيون تقريبا بنفس مواقفهم 

السابقة).
وميكـــن تفســـير ذلك بأكثر مـــن نظرية في 
علـــم النفـــس. إحـــدى تلـــك النظريـــات يطلق 
عليها ”حتفيز التفكير“، إذ أشـــارت دراســـات 
عديدة إلى أن متسكنا بهوياتنا السياسية من 
القـــوة بحيث نحفز عقولنا على تفنيد أي أدلة 
مناقضة لوجهة نظرنا املبدئية، بحيث ينتهي 
األمـــر بأن تصبح قناعاتنا أكثر رســـوخا. فقد 
توصل باحثون إلى أن مســـتخدمي اإلنترنت 
اجلمهوريني تبنوا لهجة أشـــد في التعبير عن 
رأيهم مع تعرضهـــم للمزيد من وجهات النظر 

الليبرالية.

ويقـــول بايل ”مع مـــرور الوقت، شـــهدنا 
تصاعدا فـــي املشـــاعر الســـلبية املعبر عنها 
جتاه قادة الرأي الليبرالي، ما فسرناه بنظرية 
حتفـــز التفكيـــر، إذ كان هنـــاك تصاعـــد (في 
املشاعر السلبية) مع مواصلة التعرض لآلراء 

املناقضة“.
وثمة تفســـير آخر يعتمد على ما اصطلح 
علـــى تســـميته بـ“اســـتماحة العـــذر للذات“، 
واملقصـــود به االعتقاد الال واعـــي بأن إظهار 
االنفتاح فـــي موقف ما يعطينا العذر للتصلب 

في موقف الحق.
كذلـــك فـــإن مطالعة بضعـــة آراء مناهضة 
لقناعاتنا على فيســـبوك أو تويتر قد تبرر لنا 
أمام أنفســـنا التشبث بآرائنا املبدئية، ويشير 
بايل إلى أن التغريدات جاءت من شـــخصيات 
بـــارزة، وهو رمبا مـــا نّفر املســـتخدم العادي 
لتويتـــر، ”فالنـــاس ال يحبـــون مـــن يوصفون 

بالنخبة“.
كل هـــذا يشـــير إلى أن مشـــكالت اخلطاب 
السياســـي على اإلنترنـــت ال يبدو أن مرجعها 
محدوديـــة االطـــالع علـــى اآلراء املغايـــرة أو 
التقوقـــع ضمـــن آراء مماثلـــة والتخندق مع 
أصحاب نفس الرأي، بقدر تعلقها على األغلب 
بكيفيـــة جتاوبنا الـــال واعي مع تلـــك اآلراء. 
ويبدو أن الســـرية التي يوفرها التواصل عبر 
اإلنترنت تســـهل من رفضنا آلراء اآلخرين، ما 

يخلق بيئة نقاش أكثر حدة.

خلصت العديد من الدراســــــات مؤخرا إلى أن أغلب الناس مطلعون على مواقف اآلخرين 
في ما يتعلق بالقضايا اخلالفية على شــــــبكة اإلنترنت وبشكل خاص السياسية، لكن ذلك 

لم ينه حالة االستقطاب السياسي والتقوقع في مجموعات متوافقة اآلراء.

abolzoz4u11

الشعب السوري وأغلب الشعوب العربية 
تطالب اجليش السوري بعمل تسوية 

مع سكان مسلسل باب احلارة لترحيلهم 
بالباصات اخلضر على إدلب ألن هذا هو 
احلل الوحيد لنخلص من هذا املسلسل.

SalahAbdallah

التجاعيد هي توثيق لكل املشاعر 
واألحاسيس التي انحفرت على 

الوجه طول السنني.

khalsamk

ال تستهني بقدرات اآلخرين
فعند الغرق يكون اخلشب 

أغلى من الذهب.

SalehBizri

زعماء البلد اليوم متصاحلون في السر 
متخاصمون في العلن، سيعاد انتخابهم 

وميكن إلى مدى احلياة وحضرتهم 
مسؤولون عن كل الضحايا واملخطوفني.. 

لبنان.

Unkn0wnS0ldier0

ثورة اخلميني والصحوة انطلقت في 
١٩٧٩؛ وجهان لعملة واحدة.. استغالل 

الدين ألغراض سياسية.. قمع احلريات 
وتكفير املخالف.. أعادونا ثالثة قرون إلى 

اخللف.

TheOnlyJuu

عادي أنك تقع.. وال عيب في ذلك، 
فأنت إنسان. لكن ليس مسموحا لك

أن تبقى حيث وقعت.

agbalawi

معظم الناس يعتبرون ما ينشر في 
الصحف حقيقة قاطعة، ويستدلون 

به، ويؤمنون بصحته. هذا بحد ذاته 
يفرض االلتزام باملسؤولية_الصحافية.

hala_alzain

السودان محتاج إلى نظام جديد؛ 
دميقراطي أوال، بنظام محاسبة 
ودستور وقانون فوق اجلميع 

نحارب العنصرية واجلهل واملرض، 
وننشئ بنية حتتية متكاملة.

fahddeepaji1

كل الصحف والقنوات تناقش من هو 
خليفة حفتر، وأنا أقول األهم عندي أن 
يتوقف الدعم واملال القطري عن ليبيا، 
عندها ستعود ليبيا وسيخرج اإلرهاب 

سواء بحفتر أو بغيره.

Yahya_Busaidi

ما يحدث في  العالم_االفتراضي من 
ظهور هاشتاغات حتريضية يتم تفعيلها 
والترويج لها من خالل حسابات وهمية 
موجهة وحسابات حقيقية فاعلة؛ يحتم 

على الدول تفعيل األمن اإللكتروني.

iNajlaa91

يعّلمونك كيف تتلون وتبدل جلدك 
لتتأقلم وال أحد يعّلمك كيف تسّخر البيئة 

والظروف احمليطة لتتناسب 
مع جلدك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

EdwinSamuelUK
إدوين سموئيل

املتحدث باسم احلكومة البريطانية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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تغريدات الشخصيات البارزة ليست فعالة دوما

فضاء اإلنترنت الحر يضخم 

شرنقة الهويات السياسية
[ سرية التواصل الرقمي تسهل رفض آراء اآلخرين

} طهران - تناقلت مواقع التواصل في إيران 
مقطع فيديو مســـربا يظهر نســـاء مما يسمى 
بـ”شـــرطة األخالق“ اإليرانيـــة يضربن امرأة، 
بزعم أنها ترتـــدي مالبس غير الئقة، مما أثار 
غضب الناشطني الذين طالبوا بإجراء حتقيق.

وأظهـــر مقطع الفيديو، الذي انتشـــر على 
نطاق واسع عبر وسائل التواصل االجتماعي 
اخلميـــس، شـــابة ترتدي حجابا يكشـــف عن 
بعض شعرها، بينما تقترب منها مجموعة من 

النساء يرتدين حجابا كامال.
وبـــدا أن املرأة حتتج بعـــد أن قيل لها إن 
وقاومت  هيئـــة ردائهـــا ليســـت ”إســـالمية“ 

محاولة اعتقالها، ثم ضربتها النساء 
األخريـــات وأجبرنها على ركوب 

سيارة شرطة.
أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الطلبـــة اإليرانيـــة ”إســـنا“ 
أن وزيـــر الداخلية اإليراني 
عبدالرضـــا رحماني فضلي 
طالبـــا  الشـــرطة  ورئيـــس 
بالتحقيق في احلادث. وقالت 

الوكالة إنه سيتم تقدمي تقرير 
عن الواقعة السبت.

ونـــددت كل من نائبـــة رئيس 
اجلمهورية للمرأة والشـــؤون األسرية 

معصومـــة ابتـــكار ورئيـــس قســـم احلقوق 
املدنية في مكتب الرئاسة شه ندخت موالورد، 

بطريقة تعامل الشرطة مع املرأة.
وجاء رد فعل اإليرانيني قويا على احلادث 
عبر وســـائل التواصل االجتماعي، داعني إلى 
فرض عقوبات صارمة على اجلناة واســـتقالة 

رئيس الشرطة ووزير الداخلية.
احلجـــاب  اإليرانـــي  القانـــون  ويفـــرض 
وارتـــداء العباءات الطويلة في األماكن العامة 
على الفتيات والنســـاء فوق ســـن التاســـعة. 
ويشـــار إلى أن ما يطلق عليه شرطة األخالق 
مكلف بتطبيـــق القواعد املتعلقة باملالبس في 

البـــالد. لكن احملظـــورات اإليرانية ال تشـــمل 
فقط لباس املرأة في األماكن العامة، إذ تشـــمل 
حتى مظاهر الفـــرح والرقص في العلن، حيث 
اعتقلت الســـلطات اخلميس مسؤوال بارزا في 
وزارة الثقافة بعد نشـــر فيديو على اإلنترنت 
لصبيـــان وفتيات يرقصون فـــي مكان عام في 
مدينة مشـــهد شـــمال شـــرق البالد، بحســـب 

القضاء.
ونقلـــت وكالة ميـــزان اإللكترونية التابعة 
للقضاء عـــن وكيل النائب العام وحيد حيدري 
قوله ”مت اعتقال كبير مســـؤولي وزارة الثقافة 
واإلرشاد اإلسالمي في مشهد بسبب تقويضه 
أصول اللياقة علنا وانتهاك القوانني“.
وأظهر تســـجيل الفيديو الذي 
انتشـــر على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي صبيانا وفتيات 
يرقصون في مركز للتســـوق 
بينما كان مغن يؤدي وصلة 
وجرى  كبيـــر.  جمهور  أمام 

احلدث الثالثاء.
وصـــرح محســـن أفشـــر 
املتحدث باســـم مركز التسوق 
إنـــه يتـــم تنظيـــم عملية ســـحب 
شهرية على سيارة جلذب املتسوقني.

وأضاف أن املغني كانت لديه ”التراخيص 
الرســـمية“ ليـــؤدي فقرته، مضيفـــا أن احلفل 
اســـتقطب بـــني 10 و12 ألـــف شـــخص بينهم 
”أشـــخاص يتناقـــض ســـلوكهم مـــع أعـــراف 
اجلمهوريـــة اإلســـالمية“، إال أن حيـــدري قال 
إن املركـــز التجـــاري لم يحصـــل على تصريح 

لتنظيم مثل هذه الفعاليات.
وتعتبـــر مشـــهد مدينـــة محافظـــة جـــدا 
ومقدسة لدى الشيعة نظرا لوجود مرقد اإلمام 

الرضا فيها.
وحظـــر إمـــام اجلمعة أية اللـــه أحمد علم 
الهدى فيها احلفالت الغنائية عام 2016، وقال 

حملبي املوسيقى ”اذهبوا إلى مكان آخر“.

مواقع التواصل تفضح 

ممارسات {شرطة األخالق} اإليرانية

المحظورات

 اإليرانية ال تشمل لباس 

المرأة فقط بل مظاهر 

الفرح والرقص في 

العلن أيضا
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البحـــوث  مـــن  الكثيـــر  تؤكـــد   - تونــس   {
االجتماعية والنفســــية التــــي تناولت ظاهرة 
العنــــف اللفظــــي والــــكالم البــــذيء بالدرس 
وحاولت فهم أســــبابها وطرح تداعياتها أنها 
لــــم تعد حكرا على فئــــة اجتماعية بعينها وال 
على فضــــاءات وأماكن معينة بــــل إنها باتت 
تشــــمل جــــل الفئــــات االجتماعيــــة والعمرية 
وجــــل المناطق، فال يــــكاد أحدنا يمضي يوما 
واحدا دون أن يمارس العنف اللفظي أو يكون 
ضحية له حتــــى عن طريق مجرد االســــتماع 

أللفاظ نابية في الشارع.
النفــــس  علــــم  فــــي  مختصــــون  ويرجــــع 
واالجتماع أسباب لجوء البعض إلى التعبير 
بعنف وباســــتعمال ألفــــاظ بذيئة إلى ضغوط 
الحيــــاة اليوميــــة التي يعيش تحــــت وطأتها 
االقتصاديــــة  األوضــــاع  بســــبب  المواطــــن 
والسياســــية واالجتماعية التي باتت تشــــكل 
عناصر ضاغطة على حالته النفسية ومزاجه 
والتــــي مــــن شــــأنها أن تخلق حالــــة من عدم 
الرضا وتجعله يشــــعر بالغضــــب واالحتقان 
تجــــاه محيطه مــــا يدفعه باتجــــاه العنف في 

سلوكه وكالمه.

الكالم البذيء يتحول إلى ثقافة

يــــرى الباحــــث في علــــم االجتمــــاع طارق 
بالحــــاج محمد أن العنــــف اللفظي تحول في 
المجتمــــع التونســــي إلــــى ”ثقافــــة“ واإلقرار 
بتحولــــه مــــن فعــــل مســــتهجن إلــــى ثقافة ال 
يقــــدم معنــــى إيجابيا لكن األدهى انتشــــارها 
عند جميــــع الفئات االجتماعيــــة، ويعود ذلك 
إلــــى خــــروج العنــــف اللفظــــي فــــي التصور 
الجماعي من مفهوم ”العيب“ ليصبح ممارسة 
مشــــتركة اقتحمت سلوك األســــرة والمدرسة 
وســــلوك المســــؤولين علــــى التربيــــة وعلى 
التأطير الرياضي والمســــؤولين السياسيين 

والنواب.
وتحــــول العنــــف اللفظــــي فــــي المجتمع 
التونســــي إلــــى طريقة حياة ووســــيلة تعبير 
وأصبــــح قيمــــة ثقافيــــة اجتماعيــــة أكثر منه 
سلوكا معزوال حيث أصبحنا نعبر عن أنفسنا 
وأفكارنــــا بشــــكل عنيــــف فــــي كل المواضيع 
والمجاالت حتى تلك التي تتطلب عادة اللطف 

واللين.
وعلــــى ســــبيل المثال تجدر اإلشــــارة إلى 
أن التعبيــــر عــــن العالقة مع المــــرأة والتغزل 
بجمالها كان في الســــابق يتــــم باللجوء إلى 
ووردة  مفــــردات على غرار ”قمــــرة ليلــــة 14“ 
وغزالــــة.. وتغيرت مفردات هذا التعبير اليوم 
إلــــى ”قنبلة“ وطيارة وتقتــــل و“بقرة“.. حيث 
تستحضر كل مفردات ودالالت العنف والحرب 

لوصف الجمال.

وصلنــــا إلى مرحلــــة خطيرة تســــتوجب 
التعمق في معرفة أصل الظاهرة التي نربطها 
بعــــدم المصالحــــة بيــــن المجتمــــع ولهجته 
العاميــــة وال مــــع لغته العربيــــة وإلى ارتباط 
التقدم في ذهن التونســــي مــــع القطع مع كل 
مــــا هو مــــوروث.. كما أن اإلعــــالم ومضامين 
المسلســــالت المحلية ســــاهما فــــي الترويج 

لبعض المصطلحات والتعبيرات العنيفة.

صراع سياسي سالحه العنف

إن اللغة واأللفاظ والتعابير المســــتعملة 
كانت في السابق تحدد حسب المكان بوضع 
ضوابط وفروق بين لغة المنزل ولغة الشارع 
وتحــــدد حســــب الجنــــس بالتمييــــز بين لغة 
ومفردات النســــاء وتلــــك الخاصــــة بالرجال 
وتحدد كذلك حسب السن بالتفرقة بين حديث 
الكبــــار وحديث الصغار مع ما يحمله ذلك من 
احترام وتقدير لألكبر سنا ولضوابط الحوار 
معــــه.. لكــــن اليــــوم اختلطت وانتفــــت جميع 

ضوابط اللغة والحوار والتواصل.
تونس اليوم وفي هذه الظرفية التاريخية 
االستثنائية التي تتسم بالعنف واالستقطاب 
والمنــــاورة والهوايــــة السياســــية وضعــــف 
اإلحساس بالمسؤولية الوطنية، والتي يتسم 
فيها المشــــهد السياســــي بالتشــــتت وغياب 
التواصل بين األحــــزاب وحتى داخل الحزب 
الواحد وانقسام األحزاب على نفسها وضعف 
انتشارها الجغرافي تقدم صورة تؤكد ضعف 

ثقافة التواصل واالتصال لنجد كبديل لها:
- خطابات التشهير حيث أصبح التشهير 
بالحياة الخاصة جــــزءا من الثقافة اإلعالمية 

األطــــراف،  لبعــــض  والسياســــية 
الخاصــــة  الحيــــاة  وأصبحــــت 

وبالتحديــــد فــــي جانبهــــا الداكن 
ملعبا محبذا للسياســــيين، ليس 
من أجــــل المحاســــبة والرقابة 
الشــــأن  يديــــرون  مــــن  علــــى 
العام، ولكن كأداة من أدوات 
الصراع السياسي. فبعد أن 
انتهــــت مراحل التشــــكيك 

النضالي  التاريــــخ  فــــي 
واالنتمــــاء  والهويــــة 
ألطــــراف ضــــد أخرى، 

العنــــف  اســــتعمال  وبعــــد 
السياســــي إلقصاء وترهيب خصوم 

سياســــيين، هــــا أن اللعبة السياســــية تصل 
اليــــوم إلــــى مرحلــــة ”تجــــارة الفضائح“ في 
إطار حرب مفتوحة كل األســــلحة فيها متاحة 
حتى ولو كانــــت تفتقر إلى الحــــد األدنى من 
الشــــجاعة والبعد األخالقــــي. حرب يجند في 
إطارها أرشــــيف علــــى ملك الدولــــة وأطراف 

مأجورة في الشــــبكات االجتماعية ووســــائل 
وسياســــيون..  ومدونون  وصحفيــــون  إعالم 
الغايــــة مــــن وراء كل ذلــــك هو إلحــــاق أكبر 
ضــــرر بالخصم السياســــي وهزمه سياســــيا 
وأخالقيا ليفقد شــــرعيته ومشــــروعيته وثقة 

الرأي العام.
[ اللغــــة الشــــعبوية: التي تتاجــــر بآالم 
وأوجــــاع وغرائــــز النــــاس والقائمــــة 
علــــى الوعــــود الزائفــــة التي 
ربما تســــاعد في الفوز 
لكنهــــا  باالنتخابــــات 
على  تتهاوى  ما  سرعان 
أرض الواقــــع بعد أن يتم 

اكتشاف المغالطة.
األيديولوجية:  اللغــــة   ]
وهــــي لغــــة ال يقبــــل عليها 
التونســــي كثيــــرا باعتبــــار 
تراجع عصر األيديولوجيات 
فــــي القرن 21 وباعتبــــار أن مزاج 
واإلصالحي  المنفتــــح  التونســــي 
ينفر مــــن الخطابات الثورية الحادة 

والراديكالية.
[ لغــــة االســــتقطاب والتخوين: وهي لغة 
أثبتــــت تهافتها وســــذاجتها بشــــكل أصبح 

مقززا ومنفرا للتونسي.

ال يجــــب تحميل المســــؤولية فــــي انتفاء 
الضوابــــط األخالقية وحدود التعبير في كنف 
االحترام للجيــــل الجديد بل إلى العائلة وإلى 
المجتمــــع ككل الذي ســــاهم فــــي انتفاء هذه 
المحددات القيميــــة تحت غطاء التحرر وفتح 
بــــاب الحــــوار دون اإلشــــارة إلــــى أن الحوار 
وحريــــة التعبيــــر ال يعنيان رفــــع الكلفة وأن 

االنفتاح ال يعني غياب الضوابط.

مؤشر على اختالل قيمي

المجتمع الجزائري بدوره ليس بمعزل عن 
تفشـــي ظاهرة العنف اللفظي الـــذي ينتقل من 
األســـرة إلى الطفل والمراهـــق وبالتالي يصل 
إلى المدرســـة وإلى جل الفضـــاءات العمومية. 
وهـــو مـــا يرجعه مختصـــون إلى انحـــدار في 
الجانـــب القيمي وتراجع في األخـــالق العامة 
بســـب النزوع نحو الفردانية واتســـاع هامش 

الحريات الفردية.
ويرى المختص فـــي علم االجتماع الوردي 
بوكـــراع، فـــي اتصـــال لـ“العـــرب“ أن ”العنف 
اللفظي والكالم البذيء أخذا منحنيات خطيرة 
في المجتمع الجزائـــري، فلم يعودا مقتصرين 
على محيطـــات معينة، بل وصال إلى الشـــارع 
والمدرسة وحتى لألسرة، وفي األماكن العامة“.

ولفت إلى أن ”األســـباب معقدة ومتشابكة، 
وتعـــود في المجمل إلى تقلص هامش األخالق 
والـــوازع الدينـــي فـــي المجتمـــع، فضـــال عن 
النـــزوع نحو الفردانية، حيث تراجعت ســـلطة 
األنـــا الجمعي لصالـــح األنا الفـــردي، ما أفرز 
انزالقـــا خطيـــرا تجلى في تغير لغـــة الخطاب 

والتواصل“.
وأفـــاد أن توجـــه الفرد إلـــى صناعة عالمه 
الشـــخصي واالســـتفادة من الحريـــة الذاتية، 
مهـــدا الطريق أمام بروز مظاهر العنف اللفظي 
والكالم البذيء، ألنه لم يعد هناك حواجز تحول 
دون إنتـــاج مثل هذه األســـاليب فـــي الخطاب 

والتواصل بين األفراد.
وذكـــر بـــأن ”لجـــوء الوالديـــن إلـــى تبادل 
الكالم البذيء أو ممارســـة العنف المتبادل أو 
على األطفال، ســـينقل العدوى دون شك لهؤالء 
الصغار، وإذا قلنا األســـرة فإن األمر ينســـحب 

على المدرسة ومن ثم الشباب والمراهقين“.
وباتت الظاهرة بحســـب المتحدث، مرادفا 
للفســـاد واالنحالل األخالقي المستشـــري في 
المجتمـــع، حيـــث تؤشـــر على اختـــالل القيم، 
فـــي ظل توجـــه النخبـــة الواعية نحـــو العزلة 
واالنطـــواء، تفاديا للصدام مـــع موجة العنف 
اللفظـــي والكالم البذيء التي اجتاحت مختلف 

الفضاءات االجتماعية والعمومية.
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مجتمع
العنف اللفظي.. من فعل مستهجن إلى ممارسة مشتركة
[ انفالت في التعبير والتحرر شعاره الكالم البذيء  [ خروج العبارات النابية عن مفهوم العيب فاقم الظاهرة

المنطوق ليس شعرا

اتخذ العنف بأنواعه في املجتمعات العربية نســــــقا تصاعديا في االنتشار، ال سيما العنف 
ــــــا. ظاهرة اجتماعية مؤرقــــــة غالبا ما ُتلقى  اللفظــــــي الذي يكاد ال يغيب عن املســــــامع يومي
مســــــؤولية اســــــتفحالها على عاتق جيل الشباب الذي يســــــتعمل الكالم البذيء للتعبير عن 
ذاته وعن حترره من القيود االجتماعية مبا فيها األخالق. لكن حتميل املســــــؤولية لألجيال 
الناشئة وحدها يضمر تنصال لألسرة واملجتمع من مسؤولياتهما في ذلك، ويدل على إهمال 

للحيثيات التي تقف وراء ظاهرة متس مختلف الفئات االجتماعية.

ال يجب تحميل املسؤولية في انتفاء الضوابط األخالقية وحدود التعبير في كنف االحترام للجيل الجديد بل إلى العائلة وإلى املجتمع 

ككل الذي ساهم في انتفاء  املحددات القيمية.
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توجه الفرد إلى عالمه 

الشخصي واالستفادة 

من الحرية، مهدا الطريق 

أمام مظاهر العنف 

اللفظي

العنف اللفظي أسلوب حياة في مصر

} القاهــرة – ظـــل الباحـــث المصري وجدي 
عبدالقـــادر بجامعـــة الزقازيـــق، بدلتا مصر، 
يحضر لرسالة ماجســـتير حول تجديد الفكر 
الدينـــي عاما كامال، ويوم مناقشـــة الرســـالة 
بحضور عائلته وأصدقائـــه، األحد الماضي، 
حضر مختار جمعة وزيـــر األوقاف وعدد من 
األكاديمييـــن، وفوجئ الحضور بالوزير يهين 
الباحث قائال: ”أنت جاهل وحمار، هذه ليست 

رسالة، بل جهل وتخلف“.
كان أكثـــر المصرييـــن فـــي اليـــوم ذاته، 
يترقبـــون قرار مجلس النواب برفع الحصانة 
عـــن النائـــب مرتضـــى منصور الـــذي يتخذ 
من الســـب بألفـــاظ بذيئة، ســـالحا لمواجهة 
خصومه، حتى رفض البرلمان للمرة الخامسة 

رفع الحصانة عنه لمحاسبته قضائيا.
يمكن البناء على الحالتين، وزير األوقاف 
كرجـــل ديـــن مـــن مهامـــه ترســـيخ األخالق، 
ومرتضـــى منصـــور كنائب برلمانـــي معني 
بتوجيـــه دفـــة األمـــور إلى األصلـــح. كالهما 
يفترض فيه القـــدوة، ألن العنف اللفظي يكاد 
يصبح ظاهرة، بدليل أنه ال فرق في استخدامه 
بين مواطـــن ومســـؤول. ردة الفعل الغاضبة 
من المجتمـــع على موقف وزيـــر األوقاف من 
الباحث، أو تجاهل البرلمان محاسبة النائب، 
عكســـت وجـــود رفـــض مجتمعـــي ألن يكون 

العنف اللفظي سمة دارجة في المجتمع.
وال تخلـــو مشـــادة بين مصرييـــن دون أن 
يستخدم أطرافها ألفاظ بذيئة، سواء كان ذلك 
بين الطالب والمعلمين في المدرسة، أو بعض 

األزواج أو حتى اآلبـــاء وأبنائهم، فضال عما 
تحويه الدراما من ألفاظ من هذه العينة. 

ويبرر القائمون علـــى العمل الدرامي في 
مصر تضمين ألفاظ بذيئة في بعض المشاهد، 
على أنه انعـــكاس للواقـــع المجتمعي، األمر 
الذي كان محظورا في السينما والدراما حتى 
حقبة الثمانينـــات من القرن الماضي، وكانت 
المدارس تشرع في فصل الطالب مستخدمي 

هذه األلفاظ، وتغاضت عن ذلك حاليا.
تقول إيمان محمود، طالبة بكلية الحقوق 
إنهـــا أصبحت  جامعـــة القاهـــرة، لـ“العرب“ 
تسمع يوميا المئات من األلفاظ البذيئة داخل 
الحرم الجامعي حتىأثناء حواراتهم العادية،  

”إنها أصبحت عند البعض أسلوب حياة“.
وأضافت ”أتذكـــر عندما تعرضت صديقة 
يكـــون  أن  المتحـــرش  وطالبـــت  للتحـــرش، 
محترما، فانهـــال عليها بألفـــاظ بذيئة تمس 
ســـمعتها وشـــرفها، ألنه يـــدرك تأثير العنف 
اللفظي عليها أكثر مـــن الضرب، وإذا تقدمت 
ببالغ ضده للنيابة، لن تســـتطيع إثبات ذلك، 

وهذا سبب انتشار الظاهرة“.
ويرى خبراء اجتماع، أن غياب المحاسبة 
والقدوة الحســـنة في أكثر القطاعات المعنية 
بتعزيز الســـلوكيات والتربية السليمة، جعل 
اســـتخدام العنـــف اللفظـــي أســـهل وســـيلة 
لالنتقام من اآلخرين، باعتبار أنها أشد قسوة 
مـــن الضرب، وال تعـــرض صاحبهـــا للعقاب 

ويصعب إثباتها، بعكس االعتداء الجسدي.
الشـــبكة  ضعـــف  أن  هـــؤالء،  وأضـــاف 
األســـري  الترابـــط  عكـــس  االجتماعيـــة، 
والمجتمعي في الماضي، وتحول الشـــخص 
إلـــى االنعـــزال، تدفعـــه ليواجـــه مشـــكالته 
وحيدا، جعل أكثر الناس يفقدون لغة الحوار 

ويســـتبدلونها بالعنف اللفظي. وقالت سهير 
منصور، أســـتاذة علم االجتماع بجامعة عين 
شـــمس في القاهرة، إن ”الحديـــث عن تحول 
العنـــف اللفظـــي إلى ســـمة مجتمعيـــة قد ال 
يحتاج إلى شواهد، فاأللفاظ البذيئة أصبحت 
دارجـــة ومرتبطة بلغـــة المســـؤول والمذيع 
والمعلم واألب، بمعنى أن القدوة غابت، فغاب 

معها صون الكالم“.
إلى أن األزمة تكمن  وأشـــارت، لـ“العرب“ 
في أن أكثـــر الفئات فـــي المجتمع المصري، 
تعتبـــر التمرد على التقاليـــد واألعراف وعدم 
االلتـــزام بالســـلوكيات واأللفـــاظ الحميـــدة، 
نوعا من الحداثة، وعكس ذلك يعني استمرار 

التخلف والضعف أمام تحرر باقي الفئات.
وأوضحـــت أن األزمـــة تكمن فـــي اعتقاد 
البعض، أن لغة التجريح والســـخرية والسب 
بأبشـــع العبارات تعبير عن القـــوة، ما جعل 
هـــذه العـــدوى تنتقل إلـــى ســـلوكيات الفئة 
المحافظة، فتقابل ذلك بالمثل، وأصبح بعض 
اآلبـــاء الجدد يربون أبناءهـــم على العدوانية 

اللفظية، وكيل لمن يسبهم بمكيالين. 
رحـــاب لطفي، قاهرية عاشـــت في أميركا 
وقـــررت العـــودة إلـــى مصـــر ، رأت أن عـــدم 
االســـتقرار األســـري والمجتمعـــي لألفـــراد، 
يجعلهم عدوانيين، فالمجتمع الذي عاش فترة 
صراع سياسي وعدم استقرار تترسب بداخله 

الخشونة واستخدام العبارات القاسية.
وقالت، لـ“العـــرب“، إن مجتمعات البلدان 
المســـتقرة تحمـــل كلمـــات مواطنيهـــا لطفا 
بعيدا عـــن العدوان اللفظي، بالتالي فاألجواء 
العامـــة، ووجـــود القـــدوة الحســـنة، وفرض 
ســـلطة القانـــون، تنعكـــس على ســـلوكيات 
المواطنيـــن. وتدعـــم هـــذا الـــرأي، صافيناز 

المغازي استشـــارية العالقات األسرية بمركز 
البحـــوث االجتماعية، بتأكيدها أن التحوالت 
االجتماعية التي شـــهدها المجتمع المصري 
مؤخرا في غياب المحاسبة وتدني المستوى 
الثقافي واألخالقي، جعل العنف اللفظي أحد 

سمات التعامل بين األفراد.
ولفتـــت في حديثهـــا لـ“العـــرب“، إلى أن 

القضـــاء على الظاهـــرة يتطلب 
إعـــادة دور المـــدارس في 

التربية، وتغيير أساليب 
عقـــاب اآلبـــاء ألبنائهم، 
وإبعاد أصحاب األلسنة 

صدارة  عـــن  المنفلتة 
وتخصيص  المشهد، 
بألفاظ  للسب  عقوبة 

بذيئة.

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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غازي استشـــارية العالقات األسرية بمركز 
حـــوث االجتماعية، بتأكيدها أن التحوالت 
جتماعية التي شـــهدها المجتمع المصري 
خرا في غياب المحاسبة وتدني المستوى 
قافي واألخالقي، جعل العنف اللفظي أحد 

مات التعامل بين األفراد.
ولفتـــت في حديثهـــا لـ“العـــرب“، إلى أن 

ضـــاء على الظاهـــرة يتطلب
ــادة دور المـــدارس في 

ربية، وتغيير أساليب 
ــاب اآلبـــاء ألبنائهم، 
بعاد أصحاب األلسنة 
صدارة عـــن نفلتة 
وتخصيص شهد،
بألفاظ  للسب  وبة 

يئة.



يتمتع زيت السمســـم بفعالية في مجال العناية بالبشـــرة الحساسة، حيث يهدئ من تهّيجها ويؤمن لها الحماية التي تحتاجها، كما 
أنه يرمم أنسجتها ويقيها من فقدان الحيوية. وهو أيضا عالج  فّعال للبشرة التي تعاني من حب الشباب. أسرة

موضة

} تعد التنورة اجلينز قطعة أساسية ال 
غنـــى عنها في خزانـــة الثياب الصيفية 
أليـــة امرأة أنيقة، وذلك ملا تتمتع به 
من مظهر عصري وطابع عملي.

املوضة  خبيـــرة  وأوضحت 
األملانيـــة إنيـــس مايـــروزه أن 
هـــذا  تأتـــي  اجلينـــز  التنـــورة 
الصيـــف بقّصـــة ذات وســـط عال 
(High Waist)، فـــي حني يصل 
طولهـــا إلـــى الركبـــة كحد 

أقصى.
وإلـــى جانـــب اللـــون 
األزرق الكالســـيكي، 
اجلينـــز  التنـــورة  تطـــل 
أخـــرى،  بألـــوان  أيضـــا 
كاألســـود واألبيض 
كما  الزاهيـــة،  واأللـــوان 
أنهـــا تـــزدان باحلليـــات 
املعدنيـــة أو بصف أزرار 
أمامـــي، في حني تتســـم 
بعـــض املوديالت بطابع 
مـــن  ومتحـــرر  جـــريء 
خـــالل الطرف الســـفلي 

املتنسل.
اجلينز  التنورة  وتتسم 
التنســـيق؛  إمكانيـــات  بتنـــوع 
حيث ميكن تنســـيقها مع بلوزة 
حريرية أو تي شـــيرت أو توب، 
وهـــي تتناغم مع حذاء ذي كعب 
حـــذاء  أو  صنـــدل  أو  عـــال 
خامة  تتربع  كما  رياضي. 
عـــرش  علـــى  الســـاتان 
في  النســـائية  املوضـــة 
ربيع- صيف 2018، لتبوح 

برقة وأنوثة املرأة.
وإلطاللة كاجوال تناســـب أنشـــطة 
أوقـــات الفـــراغ ميكن تنســـيق بلوزة 

ساتان مع سروال أو تنورة جينز.

التنورة الجينز تتمتع 
بمظهر عصري 

أحمد مروان

} أثبتـــت دراســـة أميركيـــة أن مـــخ المـــرأة 
أكثر نشـــاطا من مخ الرجل في عـــدة مناطق، 
األمر الذي يخلق اإلحســـاس بمشـــاكل التعب 
والشـــهية واألرق. وقام العلماء بإجراء دراسة 
اعتمدوا فيها على تصويـــر المخ ومقارنة 64 
ألف صورة مقطعيـــة، وقاموا بتحليل الفروق 

بين مخ الرجل ومخ المرأة.
وتوصلت الدراســـة إلى أن مخ المرأة أكثر 
نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص األمامي 
المســـؤول عـــن التركيـــز والتحكم فـــي ردود 
األفعال والمزاج، األمر الذي يفسر لماذا تعتبر 

المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.
ويقول الدكتور محمد جميل -استشـــاري 
أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني- إن 
بعض الرجال يظنون أنهم أقوى من النســـاء، 

لكـــن العلـــم أثبت أن هـــذا الظن مجـــرد وهم، 
فالنساء يســـتطعن القيام بكل أعمال الرجال، 
إلـــى جانب تحملهن ألم الوالدة الذي ال يتخيل 
الرجال حتى كيف يبدو شكله، وقد يظن الرجل 
أنه األقوى لمجـــرد أنه من الناحية الشـــكلية 
أطول من المـــرأة وعظامه أكثر كثافة، ويمتلك 
أوتارًا أقوى إلـــى جانب زيادة كتلة العضالت 
في جســـده، لكن هذا الكالم لم يعد سليمًا من 
الناحيـــة العلميـــة إذ تظهر دراســـات عدة أن 
المـــرأة هي األقوى، وأن جســـدها أكثر مرونة 
وقادر على الصمود أكثر من الرجل، واألهم أن 

النساء أطول عمرًا من الرجال.
ويؤكد جميل أنه يمكن تعريف القوة بطرق 
مختلفـــة، وعندما يتعلق األمر بأبســـط غريزة 
عنـــد جميع البشـــر وهـــي البقاء، فإن جســـد 
المـــرأة مجهز لغريـــزة البقاء أكثر من جســـد 
الرجل، كما أنه يالحظ أن متوسط عمر المرأة 

هو األطـــول، وأنها األقدر على البقاء على قيد 
الحياة ومواجهة األمراض، واألقدر أيضا على 

تحمل األلم والتعامل مع الصدمات.
وأكدت تقارير علمية أن عقل المرأة يتفوق 
أيضًا على عقل الرجال وأن هناك جزًءا من مخ 
المرأة يعطيها ميـــزة في جمع المعلومات من 

مصادر مختلفة ورسم استنتاجات منطقية.
وهـــذا ما أثبتته اختبارات الذكاء، فقد كان 
التفـــوُق حليَف المـــرأة، ووفقـــًا للتقارير فإن 

اإلنـــاث لديهن قدرة أكبـــر على التحمل ويجب 
على الرجل أن يتقبل حقيقـــة أن المرأة أقوى 

منه.
وأكدت عدة دراســـات الســـابقة أن الرجل 
أكثر ذكاًء من المرأة، ويختلف مخ الرجل فعًال 
عـــن مخ المـــرأة، ولكن توصـــل الباحثون في 
العقد األخير إلـــى أن المرأة تملك وظائف في 

بعـــض الحاالت تفوق تلك التي لدى الرجل؛ 
فالكفاءة اللغوية مثًال مقسمة على قسمي 
المـــخ األيســـر واأليمن، بينمـــا هي لدى 
الرجل تتمركز في النصف األيسر وحده. 

وعندمـــا يتعرض الرجـــل لضربة أو 
إصابة في موضـــع بالرأس حيث 
يوجـــد النصـــف األيســـر، فإنـــه 
يعاني من قصور لغوي فيما يقل 
هذا االحتمال لدى األنثى بثالثة 

أضعافه.

مخ املرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل

} أفضل أنواع النسيان هو الذي يندرج في 
إطار النعمة؛ النعمة في نسيان نوبة ألم، 
موت شخص عزيز، نسيان إساءة من قبل 

أشخاص لم يقّدروا إحساننا لهم، عالقة حب 
أو صداقة لم يكتب لها النجاح ثم نسيان 

كابوس مخيف أو نسيان الفشل في تحقيق 
حلم طالما راودنا.

ثم إن النسيان قد ال يكون فعال إراديا 
في بعض الحاالت، ذلك الذي يوّلد ندوبا 

نفسية تسببها كلمات جارحة أو غير الئقة 
ربما نتقبلها بعدم اكتراث ظاهر، لنحتفظ 

بها في زاوية قصية من الذاكرة، لتبقى 
هناك إلى األبد تصفعنا بين حين وآخر كلما 

الحت ذكرى بعيدة وحّركت غبار النسيان 
في قلوبنا. وهذه من أّشد أنواع الذكريات 

صالبة ومقدرة على التحّمل والصمود 
مهما طال الزمن، حيث تحتفظ بنصوعها 

ونضارتها إلى ما شاء لها من عمر اإلنسان.
بعض األحداث ال يمكننا تجاهلها، فضًال 

عن نسيانها؛ أعرف صديقة كلما اختلفت 
مع زوجها ذّكرته بأخطاء الماضي وبأن 

نسيانها وتجاوزها ببساطة لن يكونا في 
صالح العالقة، وبدًال عن االعتذار وتفهم 

وجهة نظرها اتهمها الزوج بالمبالغة 
وتضخيم األمور، وبأنها تراوغ فتترك 

المشكلة األساسية لتبدأ في البحث في 
الدفاتر القديمة، مع أنه لو تفحص األمر 

قليًال لوجد أن جذور مشكلة اليوم موجودة 
في دفاتر األمس.

هكذا يكون النسيان نقمة؛ فكلمة واحدة 
مراوغة من شأنها أن تجرح جدارا صلبا من 
تاريخ تم تدوينه بذاكرة مشروخة ال تتكلف 
عناء اليقظة ولو للحظة صدق واحدة، أيا 

كان هذا التاريخ سواء أكان يتعلق بفرد 

واحد أم ببلد بأكمله؛ فكتابة التاريخ بقلم 
النسيان والتجاهل جريمة ال تغتفر بحق 

هويتنا ووجودنا، حيث يمثل التاريخ 
أرشيفا وسردا وبناء للماضي يتحمل من 

يتصدى لتدوينه مسؤولية إنقاذ الذاكرة من 
النسيان واستيفاء العبرة مما حدث، إذ أن 

ضوءا خافتا يمنحه لنا الماضي قد ينير 
دربًا طويًال في حاضر مبهم وداكن.

الحديث عن كتابة التاريخ يعني ببساطة 
إنقاذ ذكرياتنا من النسيان قبل أن يصبح 

النسيان نقمة. ليس المقصود كل الذكريات 
بالطبع، بل تلك الذكريات واألحداث التي 

تستحق أن تخّلد وتوثق، لنعود إليها بين 
الحين واآلخر عندما نكون في حاجة إلى 
الخروج من مطبات التناسي والتشتيت، 
عندما يكون هناك بد لاللتفات قليًال إلى 

الوراء لتلمس الطريق الذي أمامنا.
يقول الفيلسوف الفرنسي بول ريكور 
”ألن عمل المؤرخ يبقى في نهاية المطاف 

تفكيكا وبناء وإعادة بناء، تعليقا 
وتعليقا على تعليق، كتابة وإعادة 

كتابة، عودة لمقوالت كالسيكية 
وإعادة صياغتها، استعماال لمفاهيم 

واستعارات، اختيارا لكلمات ومقوالت، 
انتقاء ألحداث وظواهر، تأويال للماضي 

على ضوء الحاضر، وتأويال للحاضر 
على ضوء الماضي، وفي كل هذا 

وذاك، غالبًا ما يذوب منطق التحليل 
والتفصيل“.

لهذا كله، ال يسلم تاريخ من التزييف 
والمبالغة أو اإلدعاء حتى إذا كان تاريخا 

شخصيا. ومع ذلك، فإن بعض ما يفرزه 
لنا الواقع المعيش من تعقيدات وعثرات، 

لن تتوفر له حلول ناجعة ومباشرة، إال في 
العودة والتحديق جيدا في عيون الماضي، 
إذ أن ما تخزنه الذاكرة قد يصح أن يتبلور 
من جديد بهيئة حاضر، خاصة إذا تكررت 

األخطاء ذاتها، فالتاريخ يعيد نفسه.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

نقمة النسيان
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} لندن - كشـــفت مؤسســـة ”إنترنت ووتش 
البريطانية في تقريرها السنوي  فاونداشن“ 
أنها وجدت أكثر من 78 ألف عنوان إلكتروني 
حتتوي على مواد بها اعتداءات جنسية على 
أطفـــال في عام 2017، مقارنة بأكثر من 57 ألفا 

في عام 2016.
وذكرت املؤسسة املعنية مبراقبة اإلنترنت 
التـــي تســـعى إلى رصـــد مثل هـــذه الصور 
وحذفها، فضال عن االستجابة لتقارير تتلقاها 
من اجلمهور في هذا الصدد، أنها تعاملت مع 

أكثر من 80 ألف تقرير عن انتهاكات مؤكدة.
كمـــا توصلت إلـــى أن هنـــاك ارتفاعا في 
عدد املواقع ”املتنكرة“، املوجودة على شـــبكة 
اإلنترنـــت املفتوحة، حيـــث ُيعرض احملتوى 
غير القانوني فقط لألشخاص الذين يدخلون 

إليها من خالل مسار معني.

من خالل النقر على سلسلة من اإلعالنات 
والنوافذ املنبثقة، يدخل املستخدم إلى موقع 
إلكتروني يبـــدو مختلفا متاما عـــن الطريقة 
التـــي تظهر بهـــا الصفحـــة في حـــال كتابة 

العنوان مباشرة في املتصفح.
وغالبا مـــا تطلب هـــذه املواقع احلصول 
على مقابـــل مادي لقاء عرض املزيد من صور 
االعتداءات. واكتشـــفت املؤسسة 2909 مواقع 
من هذه النوعية في عام 2017، مقارنة بـ1572 

موقعا في 2016.
وبدأت املؤسســـة الرقابية فـــي عام 2015 
إجراء عمليات البحث بنفسها، باإلضافة إلى 
الرد على التقارير، وقالت ســـوزي هارغريفز، 
املديرة التنفيذية للمؤسســـة، ”أصبح اجلناة 

أكثر ذكاء“.
وأصدرت هارغريفـــز بيانا قالت فيه ”من 
املثيـــر للقلق أن اجلناة يســـتخدمون على ما 
يبدو، وبشكل متزايد، مسارات رقمية مخفية 
ملنع تطبيق القانون واخلطوط الساخنة حول 
العالم من اكتشـــاف هذه املواقع اإلجرامية“. 
ومن جانبها أشـــارت اجلمعيـــة الوطنية ملنع 

القســـوة ضد األطفال إلـــى أن املواقع املقنعة 
واإلنترنت املظلم، الـــذي ال ميكن البحث عنه 
إال مـــن خالل برامج متخصصة، يعمالن على 

إمناء هذا النشاط اإلجرامي.
وأوضح ممثل عـــن اجلمعية قائال ”حجم 
املشـــكلة وتعقيدهـــا يتطوران بنفس ســـرعة 
تطور التكنولوجيا، لذا من املستحيل التغلب 
ببســـاطة على هذه املشكلة. نحن بحاجة إلى 
تبني اســـتراتيجية شـــاملة لوقف املجرمني 

احملتملني في مساراتهم“.
وفي ســـياق آخر طالبت مفوضة شـــؤون 
األطفال في إنكلترا شركة أمازون بإزالة دمى 
جنسية تشبه األطفال من على موقعها، وذلك 
بعدما كشف حتقيق لهيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) عن استمرار بيعها على املنصة 

التجارية في اإلنترنت.
ومت العثـــور علـــى أكثر مـــن 12 نوعا من 
الدمى اجلنســـية لألطفال معروضة للبيع في 

سوق أمازون.
وحذفت شـــركة أمازون إحـــدى الدمى من 
على املوقـــع، بعدما تواصلت ”بي.بي.ســـي“ 
معها، إال أنها بعـــد ثالثة أيام طرحت الدمية 

للبيع مرة أخرى.
وقالـــت أمـــازون فـــي بيـــان لهـــا ”جميع 
البائعـــني علـــى املنصة ينبغـــي عليهم اتباع 
إرشـــادات البيع، وأولئك الذيـــن ال يلتزمون 
بذلـــك ســـيتم اتخـــاذ إجـــراء بشـــأنهم، مثل 
إمكانيـــة حذف حســـاباتهم. املنتجـــات التي 

أثارت اخلالف لم تعد متاحة للبيع�.
وفي تعليـــق على حتقيق ”بي.بي.ســـي“ 
قالـــت آن لونغفيلد، مفوضة شـــؤون األطفال 
في إنكلترا، إن ”تلك الدمى مقززة، واملقصود 

منها بوضوح أن تشبه األطفال“.
وأوضحـــت قائلـــة ”ال يحـــق لـــي فقـــط، 
كمفوضـــة لشـــؤون األطفـــال، أن أتوقـــع من 
شـــركة كبيرة كأمازون أن تزيل تلك املنتجات 
من منصتها فحســـب، لكن أيضا توضح ملاذا 
طرحـــت للبيع منذ البداية، وكذلك ضمان عدم 

إعادة حتميلها بعد إزالتها“.
وبلغ طول الدمى املوجودة على املوقع في 
الغالب نحو ثالث أو أربـــع أقدام، بينما كان 
طول اخلصـــر نحو 41 ســـنتيمترا، وعرضت 
الدمى في أوضاع جنســـية وصنفت بعبارات 
”عارضـــات أزيـــاء مثيرات“ و“تشـــبه جســـد 
الفتـــاة 100 باملئـــة“. كمـــا وصفـــت عدة دمى 

بأنها تأتي ومعها ”مالبس داخلية جنسية“. 
وحـــّذرت اجلمعيـــة الوطنيـــة ملنع القســـوة 
ضد األطفـــال في بريطانيا من أن اســـتخدام 
هذه الدمـــى يدفع الناس إلـــى إحلاق الضرر 

باألطفال.
اجلمعيـــة  مـــن  الرا،  املودينـــا  وأفـــادت 
الوطنية ملنع القســـوة ضد األطفـــال، بقولها 
”نعلـــم بالفعـــل أن هناك خطورة فـــي إمكانية 
حتول األشخاص الذين يســـتخدمون الدمى 
إلـــى أشـــخاص فاقـــدي اإلحســـاس، وكذلك 
إمكانيـــة حتـــول ســـلوكهم إلى أمـــر طبيعي 

بالنسبة لهم“.
وتابعت ”وبالتالـــي، يواصل هؤالء إيذاء 
األطفال كما هو احلال في الكثير من األحيان 
مع أولئك الذين يشاهدون الصور غير الالئقة 

لألطفال على اإلنترنت“.
ومن جهة أخرى كشـــفت دراسة حديثة أن 
أكثر مـــن 3300 تطبيق للهواتف الذكية يجمع 
بيانـــات حول األطفال بشـــكل غيـــر صحيح.
وبينـــت أن التطبيقـــات مثل تطبيـــق ”موقع 

الطفـــل“ جمعت معلومات شـــخصية دون أن 
تستأذن الوالدين، كما نقل موقع عربي21.

وتوصلـــت الدراســـة التي شـــملت 5855 
تطبيقا من تطبيقـــات ”أندرويد“ على ”غوغل 
إلى أن أكثر من نصف هذه التطبيقات  بالي“ 
اخلصوصيـــة  لقوانـــني  انتهاكهـــا  يحتمـــل 
األميركية التي حتمي األطفال دون ســـن الـ13 

من جمع البيانات املجتاحة.
هم موقع يوتيوب مؤخًرا من قبل  هـــذا واتُّ
23 مجموعـــة مختلفة من مؤسســـات حماية 
املســـتهلك وســـالمة األطفال واخلصوصية، 
بانتهاكه لقوانـــني حماية الطفل في الواليات 
املتحدة األميركية. وقّدم التحالف شكوى إلى 
جلنة التجارة الفيدرالية يتهم فيها فيســـبوك 
بتجميعه للبيانات اخلاصـــة باألطفال الذين 

تقل أعمارهم عن 13 عاًما.
كمـــا أكـــد التحالـــف أن موقـــع يوتيوب 
”يتالعـــب بالقانـــون ويســـتفيد مـــن األطفال 
دون علـــم أو موافقة الوالدين“، وأقر لشـــركة 
غوغل فـــي بيان له بأن ”يوتيوب ليس منصة 

لألطفال“.ونبهت املجموعات إلى أن يوتيوب 
ال يفـــي مبتطلبات قانـــون حماية خصوصية 
األطفال علـــى اإلنترنت، ويجـــب على مواقع 
الويـــب التـــي يتم تشـــغيلها لألطفـــال إبالغ 
أولياء األمور مبا إذا كانت جتمع بيانات عن 
األطفـــال أم ال، ويجب اســـتئذان الوالدين إذا 

أرادت املواقع جمع بيانات.
ورد يوتيـــوب علـــى ذلك بأنـــه ال يوصي 
باســـتخدام املوقع ملن دون سن الثالثة عشرة 
وأن هنـــاك تطبيًقا آخر مخصصـــا لألطفال، 
ولكن كيف ذلك واحلال أن هناك مقاطع مرئية 
تظهر لألطفال بشـــكل متكرر علـــى الرغم من 
أنها ليســـت الئقـــة متاًما حملتـــوى األطفال؟ 
وعلل يوتيوب ذلك بأن املسألة تتعلق بعملية 

تنظيم للخوارزمية فقط.
ومـــن جانبها أكدت شـــركة غوغل أنها لم 
تتلق أي شـــكاوى مـــن حتالـــف املجموعات 
وأنها تبـــّوئ األطفال والعائلة مكانة مرموقة 
جدا وتعد بقراءة كل شكوى بالتفصيل لتقدمي 

أفضل خدمة سواء لألطفال أو لغيرهم.

بلغت صور االعتداء اجلنســــــي على أطفال في اإلنترنت مســــــتوى غير مســــــبوق، بحسب 
مؤسســــــة ”إنترنت ووتش فاونداشن“ التي تســــــعى إلى رصد مثل هذه الصور وحذفها، 
وحذر خبراء حماية األطفال من أن غالبية الصور املسيئة لألطفال توجد في مواقع مقنعة.

[ اإلنترنت المظلم ينمي النشاط اإلجرامي  [ الجناة يستخدمون مسارات رقمية مخفية لمنع تطبيق القانون
االعتداء الجنسي على األطفال في االنترنت بلغ مستوى غير مسبوق

تواصل إيذاء األطفال بنسق سريع

أكثـــر من 78 ألف عنـــوان إلكتروني 
تحتوي على مواد بها اعتداءات على 
أطفال في 2017، مقارنة بأكثر من 

57 ألفا في 2016

◄

مخ املرأة أكثر نشـــاطا من مخ الرجل 
في قشـــرة الفص األمامي املســـؤول 
ردود  فـــي  والتحكـــم  التركيـــز  عـــن 
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{كانـــت مفاجأة لي مـــا رأيته في نادي وادي دجلة من احترافية وعمـــل منظم من كافة النواحي، 

ويمكنني القول إنه النادي المؤسسي الوحيد الذي شاهدته في مصر}.

مانويل جوزيه
مدرب األهلي املصري السابق

إقالة متسرعة لمارشان رغم النجاح
[ ارتباك يعيد األفريقي التونسي إلى نقطة البداية

[ اإلسماعيلي يحسم وصافة الدوري المصري

مراد الربهومي

} تونس – فاجأت خطوة إقالة مدرب األفريقي 
الفرنسي بيرتران مارشان العديد من املتابعني 
للدوري التونســـي، خاصة وأن مارشان متكن 
في الفترة القصيرة التي أشـــرف خاللها على 
تدريب الفريق من إعادة ”الهيبة“ واالســـتقرار 

وساهم في حتسن النتائج. 
فعندما مت تكليفـــه مبهمة تعويض املدرب 
السابق سيموني كان الفريق يعاني في أسفل 
الترتيـــب واحتل املركـــز احلادي عشـــر، لكن 
منذ قدوم مارشـــان حقق األفريقي سلسلة من 
االنتصـــارات املتتاليـــة التي عجلـــت بصعود 
الفريق إلى املركز الثاني املؤهل للمشاركة في 

دوري أبطال أفريقيا املوسم املاضي.
ولم يكن أحد من متابعي الدوري التونسي 
ينتظـــر أن يكون ”املنقذ“ هـــو ”الضحية“ بعد 
أشـــهر معدودات من تعيينه مجددا على رأس 
النادي األفريقي، فمباشـــرة إثـــر تكليفه بهذه 
املهمـــة كان أعضـــاء إدارة النـــادي فـــي قمـــة 
الســـعادة والرضا يقينا منهم بأن الفرنســـي 
مارشـــان، الذي جنح في الســـابق مع الفريق، 

يعتبر األنسب لتعويض ماركو سيموني.
وســـارت األمور في البداية بشـــكل مثالي 
للغاية، فهذا املدرب الذي تربطه عالقات جيدة 
بالنادي جنح ســـريعا في إعادة ترتيب البيت، 
وبعد سلســـلة من اإلخفاقات احمللية والقارية 
متكـــن الفريـــق ســـريعا مـــن مـــداواة جراحه 
واســـتعادة عافيته ليحقق الفـــوز تلو اآلخر. 
وفـــي تلك الفترة بدأ احلديـــث عن جتديد عقد 
الفني الفرنســـي، وقد صرح مـــروان حمودية، 
الرئيـــس املؤقـــت للنـــادي األفريقـــي في وقت 
سابق، بأن الفريق يريد فعال مواصلة التجربة 
مع مارشان خالل املواســـم القادمة، وسيكون 
هدف األفريقي املراهنة علـــى األلقاب اعتمادا 
على سياســـة االســـتمرارية مع مـــدرب يعرف 

جّيدا قدرات النادي.
لكن مـــع مرور الوقت تعّطلـــت املفاوضات 
بني الطرفني، إذ طالب املدرب الفرنسي ببعض 
االمتيـــازات اخلاصـــة في العقـــد اجلديد كما 
طالـــب باحلصول علـــى منحة إنهاء املوســـم 
في املركز الثاني املؤهل للمشـــاركة في دوري 
األبطال، غير أن إدارة النادي ارتأت مناقشـــة 

األمر إلـــى غاية انتهاء التزامـــات الفريق هذا 
املوسم.

وبالتـــوازي مع ذلـــك ســـقط األفريقي في 
”االمتحـــان“ القاري، حيث غـــادر بصفة مبكرة 
للغاية منافســـات كأس االحتاد األفريقي، وهو 
مـــا خلف اســـتياء كبيـــرا لـــدى القائمني على 
الفريق وكذلـــك األحباء، وهـــذا اخلروج ألقى 
بظالله على الفريـــق وأدى إلى حصول بعض 
الضغـــوط ال ســـيما وأن األفريقـــي كان قادرا 
بحســـب متابعيه علـــى التأهل بســـهولة إلى 

مرحلة املجموعات في املسابقة القارية.

توتر خفي

سارت األمور بشكل سريع خالل الساعات 
التـــي تلـــت مبـــاراة الفريـــق ضـــد النـــادي 
البنزرتـــي، وكان قـــرار إدارة النادي حاســـما 
ويقضـــي بضرورة إقالة مارشـــان من منصبه 
وتعيني كمال القلصي خلفـــا له، ليبدأ الفريق 
اســـتعداداته ملوعـــد الكأس ويســـتهل مرحلة 

جديدة في مسيرته املتقلبة هذا املوسم.
ال أحـــد كان يتوقـــع أن تنتهـــي ”الزيجة“ 
بهذه الســـرعة، لكن العارفني بشـــؤون النادي 
وكواليســـه رمبـــا وحدهم من كانـــوا يدركون 
أن القطيعـــة حاصلة ال محالـــة، وفي مقدمتهم 
معـــوض مارشـــان املديـــر الفني العـــام كمال 
القلصـــي الذي حتدث مباشـــرة بعـــد تكليفه 
مجـــددا بتدريب الفريق عـــن توتر العالقة بني 

مارشان وأغلب األطراف الفاعلة في النادي.
وفي تصريحـــه لـ“العرب“ أوضح القلصي 
أن مارشـــان بـــات ال يستشـــير بقيـــة أعضاء 
اجلهـــاز الفني، مبـــرزا أن عالقتـــه بعدد كبير 
من الالعبـــني باتت متوترة، وهـــو األمر الذي 
أثر كثيرا في اســـتقرار الفريق خـــالل الفترة 
املاضيـــة، مضيفا ”بعد حتقيـــق نتائج جيدة 
في بداية مسيرته مع األفريقي، ارتبك مارشان 
عدة أخطاء فنية أدت أساســـا إلى اخلروج من 
املسابقة القارية، كما أنه لم يعد يريد التعامل 
مع بقية شـــركائه في اجلهـــاز الفني وجتاهل 
عـــدة العبـــني كان مبقدورهم تقـــدمي يد العون 
للنادي، لقد أذنب مارشان في حق نفسه وحق 
النادي، ودفع إدارة النادي إلى إقالته بســـبب 
عدم قدرتـــه على التعامل اجلّيـــد مع األطراف 

احمليطة به“. ورغـــم حصول القطيعة وانتهاء 
حقبة املدرب الفرنسي، فإن األفريقي مبقدوره 
أن ينهي موســـمه بشـــكل مثالي للغاية، حيث 
ســـيراهن على التتويج بـــكأس تونس بعد أن 
بلغ املربـــع الذهبي، كمـــا أنه مازال منافســـا 
قويا للغايـــة للحصول على املركز الثاني، وما 
حتقـــق إلى اللحظة من نتائج يحمل بال شـــك 
بصمـــة هذا املدرب الذي غّير وجه الفريق رغم 
كل املشـــكالت التي مر بهـــا األفريقي، فالنادي 
عاش على وقع أزمة تســـيير عاصفة تســـببت 
فـــي رحيل الرئيس الســـابق ســـليم الرياحي 
وتكليـــف رئيس جديد بتولـــي املهمة إلى حني 
انعقاد اجلمعية العمومية في الصائفة املقبلة 
النتخـــاب رئيس جديـــد، كما عـــاش األفريقي 
أيضـــا على وقـــع أزمـــة مادية خانقـــة كادت 
تتسبب في عقوبات قاسية من االحتاد الدولي 
لكرة القدم بســـبب عدم خالص ديون متخلدة 

لفائدة العبني ومدربني سابقني.
لكن رغم كل هذه الصعوبات فإن مارشـــان 
قبـــل قيـــادة الفريق فـــي ظرف دقيق وســـاهم 
باقتدار في عودة الفريق إلى مستواه املعهود، 
وكل هذه املعطيات دفعت الفرنسي إلى التأكيد 
بعد حصول القطيعة أنه ســـعيد مبا حققه مع 
الفريـــق خاصة وأن النتائج كانـــت رائعة وال 
أحـــد انتظر أن يتجـــاوز األفريقـــي كبوته في 
بداية املوســـم، قبل أن يضيـــف في تصريحه 
”أشعر بكثير من احلسرة واملرارة،  لـ“العرب“ 
لم أكن أنتظر أن تنتهي التجربة بهذه الطريقة، 
فالفريق يســـير في الطريق الصحيحة، ورغم 
بعض العثـــرات إال أنه مازال قادرا على إنهاء 

املوسم بشكل مثالي للغاية“.

قرار محفوف بالمخاطر

للمـــرة الرابعة هذا املوســـم يحصل تغيير 
علـــى اجلهاز الفنـــي لألفريقي، فبعـــد تكليف 
اإليطالـــي ســـيموني بتدريـــب الفريـــق بداية 
املوســـم، متت إقالته ســـريعا ليعـــني القلصي 
مدربـــا مؤقتا، حيث أشـــرف علـــى الفريق في 
بعض املباريات قبل أن يحصل التغيير مجددا 
بتعيـــني مارشـــان على رأس الفريـــق، غير أن 
التجربة لم تعمـــر طويال، فوقعت تنحيته قبل 

جولتني فقط من نهاية منافسات الدوري.
واألمـــر الثابـــت أن غيـــاب االســـتمرارية 
واالســـتقرار قد يســـاهم في إعادة الفريق إلى 
نقطة البدايـــة ويفقده ثوابته مجددا في ظرف 
كانت خالله إدارة الفريق تســـعى جاهدة إلى 
القطـــع مع سياســـة تغيير املدربني بســـرعة، 
وهـــي املعضلة األساســـية التي تســـببت في 
تعثر األفريقي محليا وقاريا خالل الســـنوات 

األخيرة.

ــــــي ترتيب الدوري  ــــــادي األفريقي، ثان ــــــت ”رياح التغيير“ من جديد في ”معســــــكر“ الن هّب
التونســــــي املمتاز، بداية األســــــبوع احلالي، حيث أقدمت إدارة النادي في خطوة فاجأت 
ــــــف املدير الفني العام كمال  البعض على إقالة املدرب الفرنســــــي بيرتران مارشــــــان وتكلي
ــــــة صلب الفريق هذا  القلصــــــي بتعويضه إلى نهاية املوســــــم، لتحصل بذلك اإلقالة الثاني
املوســــــم بعد أن مت إعفاء املدرب اإليطالي ماركو ســــــيموني من مهامه إثر جوالت قليلة من 

بداية منافسات املوسم احلالي.

رياضة

حدنا عن الطريق الصحيح

} الريــاض - أصبـــح فتحـــي جبـــال خامس 
تونسي يقود فريق أهلي جدة من مقعد المدير 
الفني بعد رحيل األوكراني سيرجي ريبروف. 
وأعلن األهلي عـــن إقالة ريبروف والتعاقد مع 
فتحي جبال مدرب الفتح لفترة مؤقتة من أجل 
قيادة الفريق في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، 

والذي يالقي فيه السد القطري. 
وكان التونســـي محمـــد حلمي، أول مدرب 
تونســـي باألهلـــي، وأحـــد المشـــاركين فـــي 
تأســـيس النادي، فضال عـــن أنه كان العبا في 

النادي نفسه وعضوا في مجلس إدارته. 
وتســـببت ظروف الحرب العالمية الثانية 
ومشكالت النادي الداخلية في توقف النشاط، 
قبـــل أن يعـــود بعدها بـ11 عامـــا، حيث تولى 
تدريب الفريق مجددا، ثم عين مستشـــارا فنيا 
للنادي. وتولى أحمـــد بوعجيلة قيادة األهلي 
لفتـــرة قصيرة عام 1988، بعـــد إقالة المصري 
محمود الجوهـــري من تدريـــب الفريق، علما 
وأن التونســـي كان مدربـــا لفريق الناشـــئين 
بالنادي وقتها، وعاد إلى منصبه بعد التعاقد 

مع المـــدرب البرازيلي سباســـتياو الزاروني. 
ومـــن جانبه انضـــم نبيل معلـــول إلى األهلي 
كالعب، مع مواطنيه عبدالقادر بلحسن ومراد 
العقبـــي، قبل أن يتولى تدريـــب الفريق لفترة 
قصيرة مع اســـتمراره كالعب، وحينها أنهت 
إصابة الرباط الصليبي مشـــواره مع الفريق. 
وانطلـــق معلول بعـــد هذه التجربـــة في عالم 
التدريب، ليصل اآلن إلى قيادة منتخب بالده، 
الذي يستعد لخوض نهائيات مونديال روسيا 

في الصيف المقبل.
كما حـــل نجم الدفـــاع الدولي التونســـي 
الســـابق خالد بدرة، مدربـــا مؤقتا لألهلي في 
وقت مبكـــر من موســـم 2011-2010، بعد إقالة 
النرويجي يوهان ســـوليد من تدريب الفريق، 
بعـــد أن كان بـــدرة يعمـــل كإداري منـــذ بداية 
الموســـم. وقاد بدرة فريـــق األهلي في مباراة 
للمحترفيـــن،  الســـعودي  بالـــدوري  واحـــدة 
خســـرها أمـــام نجـــران بنتيجـــة 2-1، ضمن 
الجولـــة الرابعة من البطولـــة، قبل أن تتعاقد 

إدارة النادي مع الصربي ميلوفان رايفاتش.

} لنــدن - رغـــم أن ســـجالت التاريخ ترجح 
كفـــة الفريق التشـــيكي، إال أن نجمة التنس 
األلمانيـــة أنجليك كيربر أكـــدت أنها تملك 
ثقة وإصرارا شـــديدين على تقديم عروض 
قوية والمنافســـة بشراســـة لتحقيق الفوز 

األلمانـــي  الفريقيـــن  مواجهـــة  فـــي 
والتشيكي، المقررة في الدور قبل 
النهائـــي ببطولـــة كأس االتحاد 

لفرق التنس للسيدات.
ويتصـــارع الفريق األلماني 
مـــع نظيره التشـــيكي، المتوج 
فـــي  مـــرات،  عشـــر  باللقـــب 
الـــدور قبـــل النهائـــي للبطولة 

علـــى مالعـــب مدينة شـــتوتغارت 
األلمانيـــة، بينمـــا تجمـــع المواجهـــة 
األخـــرى بين الفريـــق األميركي حامل 

اللقب ونظيره الفرنســـي، وتقام منافسات 
المربع الذهبي السبت واألحد. ولم يحقق 
الفريـــق األلماني ســـوى انتصار واحد 
في 8 مواجهات ســـابقة جمعته بنظيره 
التشـــيكي في بطولة كأس االتحاد كان في 
عام 1987، ورغـــم ذلك تؤكد كيربر أن 
المقبلة  المواجهـــة  في  المنافســـة 
لن تكون بالســـهولة التي قد تشير 

إليها سجالت التاريخ.
لن  ”الماضي  كيربـــر  وقالـــت 
يمثـــل شـــيئا. فكل مبـــاراة تبدأ 
من الصفـــر. وأتعامـــل مع كل 
األولـــى.  وكأنهـــا  مواجهـــة 
بيـــن  متســـاوية  الفـــرص 
وأضافـــت  الفريقيـــن“. 
”نمتلك فريقا جيدا ولكن 

هم أيضا لديهم فريق جيد. ســـنحاول ونتنافس 
بكل قوتنا مـــن أجل تحقيـــق انتصارنا الثاني 
في التاريخ أمامهـــم“. وتابعت كيربر المصنفة 
12 علـــى العالم ”واجهناهم في براغ (عام 2014) 
ونعرف أن الفوز عليهم ليس ســـهال، ولكن هذه 
المرة سنخوض المواجهة على أرضنا ونعتزم 
تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز“. وعلى الجانب 
اآلخر، تتوقع النجمة التشيكية بترا كفيتوفا أن 
تشـــهد المواجهة ما تنذر به كيربر من منافسة 
شرســـة، لكنها أكدت اســـتعدادها لمواجهة أي 

العبة تلتقي بها في منافسات الفردي.
وقالـــت كفيتوفا نجمـــة الفريق التشـــيكي 
”ســـتكون مواجهـــة صعبـــة للغايـــة.. نعلم قوة 
الفريـــق األلمانـــي. كيربـــر وجوليـــا تقدمـــان 
مســـتويات هائلة، لذلك نتوقـــع مواجهة مثيرة 

بمالعب شتوتغارت أرينا“. 

عامد أنور

} القاهــرة - يحتـــدم الصـــراع علـــى البقاء 
فـــي المربع الذهبي بجـــدول ترتيب الدوريات 
المختلفـــة أمـــال في الظهـــور فـــي البطوالت 
القاريـــة، دوري األبطـــال أو كأس االتحـــاد، ال 
ســـيما وأن هناك دوريات حسم أبطالها اللقب 
مبكرا منها، برشلونة في إسبانيا، ومانشستر 
ســـيتي في إنكلترا، واألهلي في مصر والهالل 
في الســـعودية، وتســـبب تقـــارب النقاط بين 
بعض الفرق التي تنافس على المراكز الثالثة 
أو األربعة األولـــى، صعودا وهبوطا، في بقاء 

الصراع حتى الجولة األخيرة. 
المراكـــز  علـــى  المنافســـة  تحســـم  ولـــم 
األربعـــة األولى في بعض الدوريـــات العربية 
واألوروبية، وهي المراكـــز المؤهلة للعب في 
بطولتي دوري األبطال وكأس االتحاد، لذا من 
المنتظر أن تشـــهد الدوريات المحلية صراعا 
حاميـــا خـــالل األســـابيع المتبقية مـــن عمر 

المسابقات. 

صراع قاري

على المســـتوى األوروبي سيكون الصراع 
فـــي الدوريين اإلســـباني واإلنكليـــزي األبرز، 
فاألول سيشـــهد منافســـة بين أتليتكو مدريد 
وريال مدريد للظفر بالمركز الثاني والمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
والحال نفسه في إنكلترا بين ثالثة أندية، 
وتوتنهام، وهي  مانشستر يونايتد وليفربول 
تحتـــل المراكـــز مـــن الثاني إلـــى الرابع على 
الترتيب. أما في مصر فقد يخســـر فريق نادي 
الزمالـــك كل شـــيء في موســـم شـــهد تقلبات 

وأزمات كثيرة. 
وتأكـــد حرمـــان الفريق من المشـــاركة في 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا، بعـــد أن تمكن 
اإلســـماعيلي مـــن حســـم المركـــز الثاني قبل 

جولتين على نهاية الدوري المحلي. 
وقـــد يحرم الزمالـــك من المشـــاركة أيضا 
في بطولة الكونفيدرالية، بســـبب صراع قوي 
بينه وبين المصري البورسعيدي على المركز 

الثالث المؤهل للبطولة. 
وحســـم فريق األهلي اللقب قبـــل النهاية 
وبفـــارق 19 نقطـــة عـــن اإلســـماعيلي أقـــرب 
منافسيه، وضمن الفريقان المشاركة في دوري 
األبطـــال فـــي الموســـم المقبل، ليعـــود فريق 
اإلسماعيلي الملقب ”بالدراويش“ إلى البطولة 

بعد غياب دام 15 عاما.
وقدم اإلسماعيلي موسما جّيدا عاد فيه إلى 
أدائـــه المعهود وتقديم كـــرة راقية، ولم يعرف 
الهزيمة طوال ســـبعة لقـــاءات مضت، كما أنه 
تمكن من تحقيق نتائج جيدة منذ أن تعاقد مع 
المدرب البرتغالي بيدرو، الذي عمل مســـاعدا 
مع مدرب األهلي السابق مانويل جوزيه. ولعل 

الفترة التي قضاها بيدرو من قبل في الدوري 
المصـــري، منحتـــه خبرة جيدة حـــول طبيعة 
المنافســـات في مصر والتعامل مع الالعبين. 
أمـــا الصراع الحقيقي في المســـابقة المحلية 
المصريـــة، فســـيكون صراعـــا علـــى المركز 
الثالـــث المؤهـــل للعـــب فـــي الكونفيدرالية، 
ويتأجـــج الصـــراع بيـــن الزمالـــك والمصري 

البورسعيدي. 
ويقبـــع الزمالك في المركـــز الثالث وله 55 
نقطة، ويليه المصري في المركز الرابع وله 52 
نقطة، لكن فارق المباريات المتبقية للفريقين 
يصب في صالح الفريق البورسعيدي، ويبعد 

أحد أقطاب الكرة المصرية عن المنافسة.
ويتبقى للزمالك مباراتان، في حين تتبقى 
للمصري ســـت مباريات كاملـــة منها مباريات 
مؤجلة بسبب مشاركته في كأس الكونفيدرالية 

في نسختها الجارية. 
ويرى نجم األهلي والزمالك الســـابق رضا 
عبدالعـــال، أن المصري هو األقرب إلى المركز 
الثالث، ألن الزمالك خرج تماما عن تركيزه ولم 
يظهر بالمســـتوى الالئق داخل الملعب. وقال 
عبدالعـــال لـ“العرب“، إن الفريق قدم موســـما 
هو األســـوأ في تاريخه وظهـــر عليه االرتباك 
وعدم التناســـق في أكثر من مباراة، الفتا إلى 
أن الفريق من المؤكد خسارته لثالث نقاط من 
مباراتيـــن متبقيتين له، ألنه ســـيواجه فريق 
األهلي الخميس المقبل في ختام المســـابقة، 
وهـــو لقاء غيـــر متكافئ نســـبيا يجـــرى بين 
منافسين الفارق بينهما أكثر من ثالثين نقطة، 
فضال عن فارق المستوى الفني، فاألهلي برغم 
أنه حسم البطولة فإنه ظل يقدم مستوى قويا 

في المباريات على عكس غريمه المرتبك.

أفضلية كبيرة

يمتلك فريق المصري أفضلية حسم المركز 
الثالـــث في جدول الترتيـــب، وهو ما أوضحه 
عبدالعال بقوله، إن الفريق الذي يدربه حسام 
حسن أفضل فنيا ونفسيا، ال سيما أن صعوده 
إلـــى دور المجموعـــات بالكونفيدرايـــة، منح 
الالعبين دفعة معنوية نحو االحتفاظ بالمركز 
الثالـــث من أجل عودة المشـــاركة في البطولة 

القارية. 
وإذا مـــا أخفـــق الزمالك فـــي مباراته أمام 
األهلـــي فإن الفرصة ســـتتاح أمـــام المصري 
للتقدم، ال سيما وأن من بين مبارياته المتبقية 
هناك مباراتان ســـوف يخوضهما الفريق أمام 
اثنيـــن من فـــرق القاع وهما طنطـــا المعرض 

للهبوط، وفريق نادي الداخلية. 
ويتبقى األمـــل الوحيد للفرق التي أخفقت 
في المنافســـة على اللقب المحلي، نيل شرف 
الدخـــول إلى مراكز المربـــع الذهبي، أمال في 
اللحـــاق بالركـــب القاري عبـــر بطولتي دوري 

األبطال والكونفيدرالية.

فتحي جبال مدربا جديدا ألهلي جدة

املربع الذهبي األمل للحاق بالركب القاري

كيربر تتسلح بالثقة ملواجهة التشيك في كأس االتحاد
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{نحن نعرف أن مواجهة روما لن تكون ســـهلة، ولكـــن لدينا الجودة للفوز على أي فريق في هذه 

المسابقة. سنحاول بذل قصارى جهدنا، والفوز باللقب، كل شيء ممكن}.

ساديو ماني 
جنم فريق ليفربول اإلنكليزي

} ميونخ (أملانيا) - كشف يوب هاينكس المدير 
الفني لفريق بايرن ميونخ األلماني لكرة القدم 
الجمعة أن نجم حراســـة المرمى مانويل نوير 
عاد للمشاركة في التمارين الجماعية للفريق، 
وذلك للمرة األولى منذ تعرضه إلصابة بكســـر 

في القدم في سبتمبر الماضي. 
وقـــال هاينكس ”كلنا راضون بشـــكل كبير 
إزاء تطـــور حالته“، لكنه لم يعلن موعدا لعودة 
نوير للمشاركة في المباريات علما بأن الحارس 
يخوض ســـباقا مـــع الزمن من أجل اســـتعادة 
جاهزيتـــه في الوقت المناســـب لالنضمام إلى 

قائمة المنتخب األلماني لكأس العالم.
ورغم تبقـــي ما يزيـــد بقليل علـــى ثالثة 
أســـابيع على نهاية الموسم الحالي للدوري 
األلماني (بوندسليغا)، ال تزال الفرصة قائمة 
أمام نوير لالنضمـــام إلى المنتخب األلماني 
الذي يتأهب لمشـــوار الدفاع عـــن لقب كأس 
العالم فـــي البطولة التي تحتضنها روســـيا 
بين 14 يونيو و15 يوليو. وينتظر أن يواصل 

زفـــن أولريـــش تولـــي مهمة حراســـة مرمى 
البايرن في مباراة الذهاب المقررة أمام ريال 
بميونخ  مدريـــد على ملعـــب ”أليانز أرينـــا“ 

األربعاء المقبل. 
وقـــال هاينكـــس إن الوقت ال يـــزال مبكرا 
على المناقشـــة بشـــأن عودة نوير للمشـــاركة 
بالمباريات. وأضاف ”إشراك نوير في المراحل 
الحاســـمة؟ لـــدي خطـــة واضحة في رأســـي، 

سترونها حينما يأتي الوقت المناسب“. 
وتابـــع ”ريـــال مدريـــد؟ أفكر فـــي مباراة 
هانوفـــر، ولكن قلت ســـابقا بإنـــه أمر مهم أن 

نبقي على اإليقاع في الدوري“. 

} برشــلونة (إســبانيا) - يقـــف األرجنتينـــي 
ليونيل ميسي، نجم برشلونة اإلسباني، أمام 
فرصـــة تاريخية، لتحقيق رقم قياســـي جديد، 
أمام إشـــبيلية، في نهائي كأس ملك إسبانيا، 

السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو. 
وســـجل ميســـي فـــي 4 مباريـــات نهائية 
لكأس الملك من قبل متســـاويا مع تيلمو زارا 
أســـطورة أتلتيك بيلباو، ويســـعى البرغوث 

األرجنتيني لتخطي هذا الرقم.
وقالـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الكتالونية، إن ميسي نجح من قبل في تخطي 
زارا، فيمـــا يتعلـــق بلقب الهـــداف التاريخي 
لليغـــا، ولديـــه فرصـــة كبيرة ليصبـــح األكثر 

تسجيال في نهائيات الكأس. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن األرجنتيني 
ســـجل حتى اآلن في 4 نهائيـــات لكأس الملك 
أعـــوام 2009 و2012 و2015 و2017، موضحـــة 

أنه يحتل حاليا المركز التاســـع في 
قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة 
برصيد 47 هدفا، فيما يتصدر زارا 

القائمة برصيد 81 هدفا.

إعادة لنهائي 2016

يدرك برشلونة وإشبيلية 
هـــذا  األلقـــاب  حصـــاد  أن 
الموسم يبدأ عندما يلتقيان 

كأس  نهائـــي  فـــي  الســـبت 
إســـبانيا في كـــرة القدم، في 
إعادة لنهائي عـــام 2016 فاز 

به الفريـــق الكتالوني 0-2 بعد 
وقت إضافي. 

ويســـعى برشـــلونة الـــذي 
تأهـــل إلـــى المبـــاراة النهائية 
للعام الخامس علـــى التوالي، 
وهو رقم قياسي، إلى تتويجه 

الرابـــع تواليـــا والثالثيـــن 
فـــي تاريخه فـــي ”كوبا ديل 
”وانـــدا  ملعـــب  علـــى  ري“ 

الخاص بفريق  متروبوليتانو“ 
يستقبل  والذي  مدريد  أتلتيكو 

للمرة األولـــى نهائي إحدى الـــدورات، بينما 
ســـيحاول إشبيلية أن يحرز لقبه السادس في 

المسابقة واألول منذ عام 2010.
وفـــي طريقه إلـــى النهائـــي فـــاز الفريق 
الكتالونـــي فـــي الـــدور نصـــف النهائي على 
فالنســـيا 0-1 ذهابا و0-2 إيابا. أما إشـــبيلية 
فتغلب في الدور ذاته على ليغانيس 0-2 إيابا 

بعدما تعادال 1-1 ذهابا. 
ومن المؤكد أن الـــكأس كانت في المرتبة 
الثالثة ضمـــن أولويات النادي الكتالوني قبل 
شـــهر واحد فقط، ولكن الهزيمة القاسية 0-3 
فـــي إياب الدور ربـــع النهائي لـــدوري أبطال 
أوروبـــا أمام رومـــا اإليطالي بعـــد الفوز 1-4 
ذهابـــا، أنهت أحـــالم تحقيق ثالثيـــة الدوري 
والـــكأس المحلييـــن ودوري أبطـــال أوروبـــا 
النـــادي  تطلعـــات  وبدلـــت 
اإلســـباني الســـاعي إلـــى 
إحراز الثنائية المحلية.

ومـــا زال ســـجل 
مـــن  خاليـــا  برشـــلونة 
وهو  الدوري  في  الخســـارة 
بـــات على بعد فـــوز واحد من 
إحراز لقب ”الليغا“ بعد خسارة 
مدريد  أتلتيكو  المباشـــر  مالحقه 
أمام ريال سوسييداد 0-3 الخميس، 
ولكن قد ال تكـــون األلقاب المحلية 
البديلـــة كافية إلزالـــة خيبة روما، 
خاصـــة إذ فـــاز غريمـــه التقليدي 
األوروبي  باللقـــب  مدريـــد  ريـــال 

للموسم الثالث تواليا.
وقـــال البرازيلـــي فيليبـــي 
كوتينيـــو العـــب خط وســـط 
برشـــلونة ”أعيش مع القليل 
من القلق. لكنها لحظة مهمة 
أن  للغاية،  وســـعيدة  جدا 
تلعب مباراة نهائية بعد 
ثالثة أو أربعة أشـــهر 
فقط من وصولك (إلى 

برشلونة)“. 
كوتينيو  وكان 
انضـــم إلـــى الفريق 

قادما من ليفربول اإلنكليزي في صفقة قياسية 
للنادي بلغت 198 مليون دوالر في يناير.

ويتجه برشـــلونة لخـــوض النهائي بدون 
أي ضغوطـــات وبعد ســـتة أيام مـــن تحطيمه 
للرقـــم القياســـي لعـــدد المباريـــات المتتالية 
بدون خســـارة في تاريـــخ ”الليغا“ والذي كان 
يملكـــه ريال سوســـييداد (38) بين عامي 1979 
و1980، إذ نجح في إبعاد شبح الخسارة خالل 
40 مبـــاراة تواليـــا حقق خاللهـــا 32 فوزا و8 

تعادالت.
وقاد المدرب إرنســـتو فالفيردي برشلونة 
عبر العمل الشـــاق والتنظيـــم الجماعي ومع 
نجمـــه األرجنتيني ليونيل ميســـي بعيدا عن 
التقاليـــد الهجومية التي صبغت النادي خالل 
حقبـــة المدربين جوســـيب غوارديوال ولويس 
إنريكي، مثبتا قدرته على استخالص األفضل 
مـــن الالعبين ومن تشـــكيلة فقدت في الصيف 
الماضـــي البرازيلـــي نيمـــار أغلـــى العب في 
العالـــم وأحد أفضل المهاجمين، وباتت تفتقد 

للمواهب مقارنة مع سابقاتها.

إشبيلية واالستعراض

من ناحيته ال يهتم إشـــبيلية كثيرا بتقديم 
لعـــب اســـتعراضي منـــذ أن تســـلم اإليطالي 
فينتشنزو مونتيال مهمة التدريب في ديسمبر، 
ورغـــم ذلك فـــاز علـــى أتلتيكو مدريـــد مرتين 
ومانشســـتر يونايتـــد اإلنكليـــزي وتعادل مع 

بايرن ميونيخ األلماني وبرشلونة. 
وال يقـــدم إشـــبيلية صـــورة مســـتقرة عن 
لعبه، فهو خســـر على أرضه بخماســـية أمام 
ريال بيتيس وسقط أمام أندية أالفيس وإيبار 

وليغانيس المتواضعة. 
وخالل مباراة التعادل أمام برشلونة تلقت 
شباكه هدفين في غضون دقيقتين  بعدما كان 

متقدما بهدفين.
وتابـــع كوتينيـــو ”نعرف كيـــف يلعبون 
مؤكدا  ولديهـــم الجودة وهجمـــات مرتـــدة“ 
أن ”أهم شـــيء هـــو التفكير بأنفســـنا وكيف 
يتوجـــب علينا أن نلعب وماذا علينا أن نفعل 

لنفوز“. 

بايرن يستعيد خدمات الحارس نوير إشبيلية بوابة ميسي لتحقيق رقم قياسي جديد
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{خالل ممارستي اللعبة ارتكبت أخطاء، لكن الشيء المهم هو أن تفهم ذلك. ربما في أحد األيام 

يمكن أن أعتذر عنها، وكنت أود أن أرى ما إذا كان ذلك حدث لي}.

ماركو ماتيراتزري 
مدافع إنتر ميالن واملنتخب اإليطالي السابق
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فينغر يقرر الرحيل عن قلعة أرسنال بعد 22 عاما
[ حلم إنقاذ الموسم يشعل صدام توتنهام ومانشستر يونايتد  [ محمد صالح على موعد مع التاريخ أمام وست بروميتش

} لندن - أكد الفرنســـي آرســـني فينغر املدير 
الفنـــي ألرســـنال اإلنكليزي أنه ســـيرحل عن 
تدريب الفريق مع نهاية املوســـم، لينهي بذلك 
مشـــوارا اســـتمر نحـــو 22 عامـــا قضاها في 

املنصب. 
وســـيرحل فينغر (68عاما) بذلك عن تدريب 
أرســـنال قبل عام من انتهـــاء عقده احلالي مع 
النادي، الذي يحتل املركز السادس في الدوري 
اإلنكليزي املمتـــاز ويتأهب خلوض الدور قبل 
النهائـــي ببطولـــة الـــدوري األوروبـــي. وقال 
فينغر ”بعد التفكير بعناية وإجراء مناقشـــات 
مع مسؤولي النادي، أرى أن نهاية املوسم هو 

املوعد املناسب لرحيلي (عن املنصب)“.
وأضاف فينغر ”إنني ممنت باحلصول على 
فرصة خدمة هذا النادي لهذه األعوام العديدة 
التي ال تنســـى.. وقد أديت عملـــي بكل التزام 

ونزاهة“. 
للعاملـــني  بالشـــكر  التقـــدم  ”أود  وتابـــع 
بالنادي والالعبني واملديرين وكذلك اجلماهير 
التـــي وضعت هذا النادي فـــي مكانة خاصة.. 
أنادي جماهيرنا بدعـــم الفريق من أجل كتابة 
نهايـــة جيـــدة.. وأقول لكل عشـــاق أرســـنال، 

اعتنوا بقيم النادي“.
وتولى فينغر منصب املدير الفني ألرسنال 
عـــام 1996، وأحرز الفريق حتـــت قيادته، لقب 
الـــدوري اإلنكليـــزي ثـــالث مرات إلـــى جانب 
ســـبعة ألقاب ببطولة كأس االحتاد اإلنكليزي، 
وقد حقق الفريق ثنائيـــة الدوري والكأس في 
كل من عامي 1998 و2002. كذلك صعد أرســـنال 
حتـــت قيادة فينغـــر إلى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا في عام 2006، لكنه خسر أمام برشلونة 

اإلسباني 2-1.

أثيـــرت حالة من اجلدل على نطاق واســـع 
بشـــأن بقـــاء فينغر فـــي املنصب، مـــع تراجع 
أرســـنال فـــي املراكز بالـــدوري اإلنكليزي هذا 
املوسم واقترابه من الغياب عن دوري األبطال 

للموسم الثاني على التوالي. 
وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن أرســـنال ميكنه 
التأهل مباشـــرة لـــدوري األبطال بغض النظر 
عن مركزه في الـــدوري املمتاز، وذلك في حالة 

إحرازه لقـــب بطولة الـــدوري األوروبي، التي 
تشهد صدامه مع أتلتيكو مدريد اإلسباني في 

الدور قبل النهائي.

حلم إنقاذ الموسم

وتوتنهـــام  يونايتـــد  ملانشســـتر  ميكـــن 
هوتســـبير أن يزعمـــا بأنهمـــا مـــرا مبوســـم 
جيـــد في الـــدوري املمتاز، لكـــن كأس االحتاد 
اإلنكليـــزي لكـــرة القدم، التي تشـــهد مواجهة 
بينهمـــا في الدور قبل النهائي الســـبت، تبقى 

فرصتهما الوحيدة في إنهاء املوسم بلقب. 
ويلتقـــي الفريقان مبلعب وميبلي وهو في 
املعتـــاد ملعـــب محايد حتى لـــو كان توتنهام 
يخـــوض كل مبارياته في الديار هذا املوســـم، 
بامللعب الوطني. وفي بداية املوســـم تســـاءل 
البعض عما إذا كان ميكن أن يشـــعر توتنهام 
بأن وميبلـــي ملعبه، لكن بعد حوالي موســـم 
كامـــل يعتقد املدافع يان فيرتونخن، بأن فريقه 

يشعر بالراحة في هذا امللعب.
 وقـــال املدافع البلجيكـــي ”بالتأكيد اللعب 
في وميبلي أفضلية لنا، اعتدنا عليه اآلن حتى 
إذا تغيـــرت األجواء بســـبب حضور عدد أكبر 

من املعتاد من جماهير يونايتد“. 
وأضـــاف فـــي إشـــارة للفـــوز -2 0 علـــى 
يونايتد في الدوري في يناير ”نشـــعر بالراحة 
في وميبلـــي وأظهرنا ذلك على مدار األشـــهر 
املاضيـــة، أمتنى أن نكرر األداء الذي قدمنا في 
بداية العام احلالي عندمـــا فزنا على يونايتد 

بطريقة رائعة“.
ورغـــم أن توتنهام واصل تقدمي أداء ممتع 
والتطور حتت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، فإن 
الفريق لم يفز بأي لقب مع املدرب األرجنتيني 
االحتـــاد  كأس  أن  يعتقـــد  فيرتونخـــن  لكـــن 

اإلنكليزي، رمبا تكون بداية لنجاح أكبر. 
وقـــال ”هـــذا الفريق يســـتحق بطولة بعد 
العمل الكبيـــر الذي قمنا به، ونتمنى أن تكون 
مباراة السبت هي اخلطوة املقبلة، عندما فزت 
بأول لقب (مع أياكس) توالت األلقاب ســـريعا، 
نحن بحاجة فقط لإلميان بقدرتنا على حتقيق 
ذلك ثم ســـتأتي األلقاب، نشعر بثقة كبيرة في 

إمكانية حتقيق ذلك“.
وتعافى يونايتد من هزميته املفاجئة -1 0 
أمام وســـت بروميتش ألبيون متذيل الترتيب 
في الـــدوري األحـــد بتحقيق فـــوز مقنع -2 0 
خـــارج ملعبه على بورمنـــوث، ليحكم قبضته 
علـــى املركز الثاني في الـــدوري. وقال جوزيه 
مورينيـــو، مدرب يونايتـــد ”كان الالعبون في 

حالـــة جيـــدة.. كان أداء محترفـــا بعمـــل جيد 
ومســـؤولية كبيـــرة، كانـــت هنـــاك رغبـــة في 
التســـجيل ورغبـــة فـــي االلتـــزام بالواجبات 

الدفاعية أمام فريق سريع“.
وتشـــهد املبـــاراة الثانيـــة في الـــدور قبل 
النهائي األحد، مواجهة بني تشيلســـي بقيادة 
مدربه أنطونيو كونتي وساوثهامبتون املهدد 
بالهبـــوط. ولـــدى تشيلســـي، صاحـــب املركز 
اخلامـــس في الـــدوري، دافعـــا كبيـــرا للفوز 
بالـــكأس بعدما فقد لقـــب الـــدوري واحتمال 
غيابـــه عن دوري أبطـــال أوروبا في املوســـم 
املقبل. وسيسعى ســـاوثهامبتون الذي يقوده 
املدرب مـــارك هيوز، في بلـــوغ النهائي للمرة 

األولى منذ 2003 عندما خسر أمام أرسنال.
ويخوض وســـت بروميتـــش، الذي صعق 
مانشســـتر يونايتـــد مبلعـــب أولـــد ترافورد 
آخـــر  صعبـــا  اختبـــارا  املاضـــي،  األســـبوع 
أمـــام ليفربول الســـبت، في األســـبوع 35 من 

البرمييرليغ. 
ولـــم يخســـر ليفربـــول فـــي آخـــر تســـع 
مواجهـــات بينهما في الدوري، رغم أن وســـت 
بروميتش فـــرض عليه التعـــادل دون أهداف 

مبلعب أنفيلد هذا املوسم. 

موعد مع التاريخ

يحتـــاج محمـــد صـــالح مهاجـــم ليفربول 
إلـــى هدف واحد ملعادلة الرقم القياســـي ألكبر 
عدد مـــن األهـــداف في موســـم واحـــد مكون 
مـــن 38 مباراة، والذي يتقاســـمه آالن شـــيرر 
وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز برصيد 

31 هدفا.
فيما يتقدم كريســـتال باالس بســـت نقاط 
على منطقة الهبوط في الدوري اإلنكليزي، لكن 
زيارته مللعـــب فيكاريدج رود ملواجهة واتفورد 
ســـتكون حاســـمة آلمـــال فريق املـــدرب روي 

هودجسون في البقاء. 
وبينما يحتل واتفورد موقعا مريحا نسبيا 
في املركز 12، فإنه يتقدم بثالث نقاط فقط على 
بـــاالس وال يزال يتألم مـــن هزميته في الوقت 
احملتسب بدل الضائع أمام هيديرسفيلد تاون 
في اجلولة الســـابقة. ولم يحقق فريق املدرب 
خافيير غارســـيا أي فوز منذ تغلبه في الثالث 
من مارس على وست بروميتش ألبيون متذيل 
الترتيـــب، وال يقـــف التاريـــخ في صفـــه أمام 

باالس.
وفشل واتفورد في الفوز في آخر 6 مباريات 
على أرضه ضد باالس بجميع املســـابقات، في 
مسيرة تضمنت ثالث هزائم، ولم ينتصر على 
الفريـــق اللندني منذ أن هزمـــه 2-0 في دوري 
الدرجة الثانية عام 2009. ويعطي كل ذلك دفعة 
قوية لفريق املدرب هودجسون الذي قد يشكل 

جناحه املتألـــق ويلفريد زاها خطرا على دفاع 
واتفورد.

وميلـــك بـــاالس سلســـلة مباريات ســـهلة 
حتـــى نهايـــة املوســـم إذ ســـيخرج ملواجهـــة 
ليســـتر سيتي وستوك ســـيتي قبل أن يختتم 
املوسم على ملعبه ضد وست بروميتش فريق 
املؤخرة. ويوم األحد يلعب وست هام يونايتد، 
الذي ابتعد عن منطقة الهبوط، في قمة لندنية 

ضد أرســـنال الـــذي رمبا يصـــب تركيزه على 
مواجهة أتلتيكـــو مدريد في ذهاب قبل نهائي 

الدوري األوروبي يوم اخلميس القادم. 
ويســـتضيف مانشســـتر ســـيتي البطـــل 
سوانزي ســـيتي، بينما يأمل بيرنلي صاحب 
املركز الســـابع في مواصلة سعيه نحو التأهل 
للـــدوري األوروبـــي عندمـــا يحـــل ضيفا على 

ستوك سيتي املتعثر.

قرر الفرنســــــي أرسني فينغر، رحيله عن تدريب أرســــــنال اإلنكليزي لكرة القدم مع نهاية 
املوسم احلالي. وجاء قرار فينغر بالرحيل بعد املطالب اجلماهيرية برحيله لسوء النتائج. 
وتولى فينغر تدريب أرسنال منذ عام 1996، وقاده لتحقيق العديد من البطوالت واأللقاب.

رياضة

فينغر يحزم حقيبة الرحيل

يوب هاينكس:

الوقت ال يزال مبكرا على 

المناقشة بشأن عودة 

نوير للمشاركة

◄ بعث األسطورة اإليفواري، ديدييه 
دروغبا، برسالة تهنئة إلى المصري 

محمد صالح، بعد أن كسر مهاجم 
ليفربول، رقمه التهديفي في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز. وأحرز صالح، 
هدفه رقم 30 في الموسم الحالي 

بالبريمييرليغ، ضد بورنموث، متجاوزا 
رقم دروغبا (29 هدفا).

◄ تحدثت تقارير صحفية مجددا، عن 
الشكوك حول مستقبل البرازيلي نيمار، 
مع ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، 
وسط أنباء قوية عن رغبة نجم السامبا، 

في الرحيل، الصيف المقبل. ووفقا 
لصحيفة ”ماركا“، فإن تواجد نيمار في 
البرازيل، منذ تعرضه إلصابة قوية في 

القدم، ورفضه العودة لباريس، يثير قلق 
سان جرمان.

◄ واصل حامل اللقب غولدن ستيت 
واريورز انتصاراته في مواجهة سان 
أنطونيو سبيرز وتغلب عليه 97-110 

في ثالث مباراة بمواجهتهما في الدور 
ربع النهائي للمناطق بدوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين. وتقدم واريورز 
على منافسه بذلك 3-0 وبات بحاجة إلى 
انتصار واحد لحسم المواجهة في أول 

األدوار اإلقصائية وانتزاع بطاقة التأهل.

◄ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن 
أن مشاركة نجم يوفنتوس باولو ديباال، 
في مباراة فريقه المصيرية أمام نابولي، 

األحد، بالدوري اإليطالي، باتت محل 
شك. وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“، إن 

األرجنتيني ديباال قد يغيب عن المواجهة 
أمام نابولي، إضافة إلمكانية غياب 
بيانيش، وستورارو، ومانزوكيتش.

ببباختصار

ـات لكأس الملك 
2017، موضحـــة 
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املبـــاراة الثانيـــة في نصـــف نهائي 

كأس إنكلترا تشـــهد مواجهة بني 

وســـاوثهامبتون  تشيلسي  فريقي 

املهدد بالهبوط

◄
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} باريــس - تشـــير أبحاث أثريـــة في موقع 
يعـــود لعهود ما قبل التاريخ في فرنســـا إلى 
أن البشـــر القدامى أجـــروا عمليات جراحية 

حليوانات قبل خمسة آالف سنة.
ووفقـــا للدراســـة املنشـــورة فـــي مجلـــة 
ساينتفيك ريبورتس، فقد عثر العلماء في هذا 
املوقع العائـــد للعصر احلجري احلديث على 
جمجمة مثقوبة لبقرة، وهو املؤّشر األول إلى 
أن اإلنســـان القدمي مـــارس تقنيات من الطب 

على احليوانات.
ومـــن املعلـــوم أن اإلنســـان القـــدمي كان 
ميـــارس الطب، وال ســـيما نقـــب اجلمجمة، 
منذ العصر احلجري املتوســـط الذي بدأ قبل 
امليالد بعشرة آالف سنة، ولكن تلك العمليات 

كانت جترى على اإلنسان نفسه.
وأشـــارت الدراســـة، التي ضّمت باحثني 
من املركز الوطني الفرنســـي للبحث العلمي، 
إلـــى أن جمجمة البقرة عثـــر عليها في موقع 

نيوليتي غربي فرنسا.
 وأكدت نتائج التحاليل التي ُأجريت على 
تلـــك اجلمجمة أنها قد تكـــون أول دليل على 
جتارب جراحية ُأجريت على حيوان في فترة 
يرجح أنها تتجاوز 3 آالف سنة قبل امليالد. 

وقال فرناندو راميريس روزي الباحث في 
املركز الوطني الفرنســـي للبحث العلمي ”في 
أوروبـــا، توجد العديد مـــن اجلماجم العائدة 
للعصر احلجري احلديث حتمل آثار عمليات 
ثقـــب، لكنها املرة األولى التي جند هذه اآلثار 

على جمجمة حيوان“.
وتعـــود هذه اجلمجمة لبقرة عاشـــت في 
غرب فرنســـا، فـــي موقع كشـــف النقاب عنه 

في الســـبعينات من القرن املاضـــي. ويعتقد 
العلمـــاء أن اإلنســـان القدمي اســـتوطن هذه 
املنطقـــة قبـــل 3000 عـــام إلى 3400 عـــام قبل 
امليالد، وقد شّيدت حوله حتصينات وخنادق، 
ويبدو أنه كان مركزا مهما للتبادل التجاري.

وعمـــل الفريق على إثبـــات أن الثقب في 
جمجمـــة البقرة ليس ناجما عن طعنة ثور أو 

حجر أصيبت به في الرأس.
وأضاف روزي ”لو كان الثقب املوجود في 
اجلهة األمامية ناجما عن طعنة أو أي شـــيء 
آخـــر، لكانت العظام تكّســـرت إلـــى الداخل، 

واألمر ليس كذلك“.
وتابـــع ”فـــي املقابـــل، جند حـــول الثقب 
خدوشـــا تشـــبه تلك التـــي نعثـــر عليها في 
جماجم البشـــر الذين خضعوا لعمليات ثقب 

جمجمة“.
ومن األمور التي بحث فيها العلماء ما إن 
كانت البقـــرة حّية حني أجريت العملية أم ال، 
ويجيب الباحث ”ال نعرف الكثير عن ذلك، لكن 
العظام لم تترّمم بعد ذلك“ وهو ما يشـــير إلى 
أن البقرة إما كانت ميتة وقت ثقب جمجمتها 
وإما أنها ماتت بعد ذلك ألن العملية لم تنجح.
لكن ملاذا يقوم بشر قدامى بعملية جراحية 

في اجلمجمة لبقرة؟
وللـــرد على هذا الســـؤال وضـــع العلماء 
فرضيتـــني، األولى أن يكون الهـــدف من ذلك 
عالج البقرة من مرض أصابها، أو أن العملية 
كانـــت جتريبية لالســـتفادة منها في معاجلة 

البشر.
ومييـــل روزي إلى الفرضية الثانية، قائال 
”ال أعتقـــد أن هنـــاك ســـببا يدفع إلـــى إجراء 

عملية جراحية لبقرة ليســـت ســـوى واحدة 
مـــن قطيـــع كبيـــر“ إال إذا كان الهدف من ذلك 
اكتســـاب اخلبـــرة الالزمـــة إلجـــراء جراحة 
مماثلـــة لإلنســـان دون مضاعفـــات، مضيفا 

”أعتقـــد أنهـــا كانـــت عمليـــة جتريبيـــة على 
حيوان قبل تطبيقها على إنسان“.

ويســـتبعد العلماء أيضـــا أن يكون ثقب 
اجلمجمـــة قد جرى ألســـباب طقوســـية، فقد 

ألقيـــت اجلمجمـــة بعد ذلـــك مـــع النفايات. 
ويعمل الفريق منذ ســـنوات عدة على دراسة 
هذه اجلمجمة، وقد بدأ بنشـــر خالصات عن 

هذه الدراسات اعتبارا من العام 2010.

كشــــــفت جمجمة مثقوبة لبقرة عن إجراء البشــــــر القدامى لعمليات جراحية للحيوانات، 
ويرّجح فريق البحث املهتم بدراسة هذه اجلمجمة أن تكون العملية العائدة ملا قبل خمسة 

آالف سنة جتريبية لالستفادة من نتائجها في معاجلة اإلنسان.

أول أثر للطب البيطري 

املواقـــع  فـــي  انتشـــرت  جديـــدة  لعبـــة   {
االجتماعيـــة واآلالت احلديثـــة مـــن جـــوال 
وكمبيوترات وغيرها من مشـــتقات احلداثة. 
لعبة تشـــبه الشـــيش بيـــش وحجـــر النرد 
وتقترُب من احليـــاة، في خياراتها وصدفها 
وقراراتها املتخذة. تبدأ بأن تضغط على زر 
فيقدُم لـــك رقما تضع حصيلته على مربعات 
تتقدُم بها في املسار احملدد. لعبة تقوم على 
التباري مع منافسني يتم انتقاؤهم عشوائيا 
مـــن املتواجدين فـــي الشـــبكة العنكبوتية، 

متاما مثل مصادفات احلياة.
تنتظـــر ”حظك“ وما ميكـــن أن يقدمه من 
أرقـــام من واحد إلـــى ســـتة، ودورك يتمثل 
أساســـا في توظيف ذلك الرقم في مســـيرتك 
ومســـارك. قد تخطئ القـــرار أو تصيب وقد 
تعيد منافســـا إلـــى حظيرتـــه املنطلق وقد 
يعيـــدك. عشـــوائيا، قـــدم لي موقـــع اللعبة 
منافســـا إســـرائيليا، كمـــا يبدو مـــن العلم 
املصاحب للمتباري، وعلم بالدي يتربع فوق 
املربع املخصص لي. فكرت قليال أن أنسحب 
من اللعبة مثلما ما حصل كثيرا في األلعاب 
األوملبية وكبرى التظاهرات الرياضية التي 
تفـــرز لقاء بني العب عربي والعب من الكيان 
الصهيوني. لكنهـــا لعبة وعلى اإلنترنت من 

خالل هاتفي الكوري.
قررت أن أخوض اللعبة بهمة سياســـية. 
تذكـــرُت أننـــي كنت أحـــرص فـــي اجلامعة 
على دوس علم إســـرائيل كل صبـــاح، أثناء 
عبوري نحو مقهى الكلية. ُوضَع علم الكيان 
الصهيوني في ممـــر رئيس في كلية اآلداب، 
بحيث يدوســـه أغلب الطلبة العشـــرات من 
املـــرات في اليـــوم، وكان ذلك الشـــكل امللون 
في األرض يداس يوميا من قبل طلبة حتول 
األمر عندهم إلى شـــأن يومـــي غير ملحوظ، 
لكنهم يدوسون على علم إسرائيل بأحذيتهم.

بدأت اللعبة وكلي عزم على هزم املنافس، 
الـــذي ال أعرفه وكان اســـمه عميـــت. لم أكن 
أرى غيره من املنافســـني، وفيهم أندونيسي 
وألبانـــي: افترضُت أن األول مســـلم حداثي 
من أندونيســـيا، وأن الثاني شيوعي جتاوز 
مرحلة أنور خوجا لكنه ظل شـــيوعيا بحكم 

تأثره بوالده الشيوعي املتقاعد.
كنـــُت كلمـــا أعـــدت حجر منافســـي إلى 
منطلقهـــا أحس بزهو غير عادي، وأتذكر كل 
املجازر، وصيحات اليمـــني الصهيوني بأن 
”الفلســـطيني اجليد هو الفلسطيني امليت“. 
لم أفكر في مقاطعة اللعبة واالنسحاب منها 
ألعّبر عن عدم اعترافي بالكيان. كان همي أن 
انتصر ولم يخاجلني إحســـاس أنني مطبع 

أو ”مصالح أو معترف أو متفاوض“.
هزمـــُت اإلســـرائيلي فـــي تلـــك اللعبـــة 

اإللكترونية، وحل األلباني الشيوعي ثانيا.
انتصاري الصغير كان في لعبة اســـمها 
”ليدو“ تشبه احلياة في خياراتها وقراراتها 
ومراراتهـــا، لكنـــه كان انتصـــارا. لـــم أفعل 
في حياتي ســـوى أنني دســـت كثيـــرا على 
علم إســـرائيل في اجلامعـــة وهتفت في كل 
املظاهـــرات، ثـــم انتصرت علـــى منافس من 

الكيان الصهيوني.

صباح العرب

هزمت العدو

أطباء العصر الحجري أجروا عملية جراحية لبقرة قبل 5 آالف عام

} عســري (السعودية) - كشـــفت مصادر إعالم 
ســـعودية عن مجموعة مـــن الصور ملنحوتات 
أثريـــة قدمية، مـــن بينها آيات قرآنية نقشـــت 
على صخـــرة، عثـــر عليها حديثا فـــي منطقة 
عســـير (اجلنوب الغربي مـــن اململكة العربية 

السعودية).
ووفقا ملا ورد بصحيفة ســـبق الســـعودية 
اإللكترونيـــة، فإن مواطنا اكتشـــف ”بالصدفة 
موقعـــا أثريا قدميا بجوار هضبة لهو، شـــرق 
منطقة عســـير، لعدد مـــن األحجار والصخور، 
بها نقوش وخط مكتـــوب من دون نقاط آليات 

قرآنية“.
ونقال عن الصحيفة، قال هذا املواطن الذي 
يدعـــى حمد حســـن آل ملحان، إنه ”اكتشـــف 
بالصدفـــة حجرا في هجـــرة آل مهمل، بجوار 
هضبة لهـــو، ُكتب عليه آيـــات قرآنية، إضافة 

إلى نقوش ورسوم أخرى“.
وشـــدد آل ملحـــان على أن ”طـــول احلجر 
نحو مترين وعرضه متر ونصف املتر، واخلط 
مكتـــوب مـــن دون نقـــط، ويبدأ بالبســـملة ثم 

سورة اإلخالص، ثم آية الناس“.
وتوجـــه للجهـــات املختصـــة باحملافظـــة 
على مثـــل هذه اآلثار، مؤكـــدا أن ”لديه بعض 
األماكن األثرية التي لم ُتكتشف، وأنه على أمت 

االستعداد للكشف عنها للجهات املعنية“.
وجتدر اإلشارة إلى أن منطقة عسير غنية 
باملنشـــآت احلجريـــة األثريـــة، وســـبق أن مت 

اإلعالن عن العديد من هذه االكتشافات.

العثور على منحوتات 
عليها آيات قرآنية بعسير

} روما - تصل القطع الفنية الرائعة للرســـام 
اإليطالي مايكل أجنلو، مبساعدة أضواء ليزر 
وراقصني وموســـيقى لنجم الروك البريطاني 
ستينغ، جلمهور جديد خارج كنيسة سيستينا 

في الفاتيكان (في قلب العاصمة اإليطالية).
وفـــي عـــرض جديـــد أطلـــق عليـــه اســـم 
”جوديتســـيو يونيفيرســـاليه (حكـــم العالم) 
– مايكل أجنلو وأســـرار كنيســـة سيســـتينا“، 
تعرض صور شـــديدة الوضـــوح ألعماله التي 
يبلغ عمرها 500 عام على جدران وســـقف قاعة 

للحفالت املوسيقية في روما.

ومنتـــج العرض الـــذي تبلغ مدته ســـاعة 
واحدة هـــو املخـــرج اإليطالي املبـــدع ماركو 
باليك الذي نظم مراســـم افتتاح دورة األلعاب 
األوملبيـــة فـــي ريـــو دي جانيـــرو فـــي 2016، 
وتصحبه موســـيقى لســـتينغ الفائـــز بجائزة 
غرامي، ويقوم فنانون بأداء يصحب اجلمهور 

ملشاهدة أصول اللوحات.
وقـــال باليـــك إن الفكرة من هـــذا العرض 
جنمـــت عن رغبته في أن يـــري أبناءه األربعة، 
وهم في ســـن املراهقة، أن فنان عصر النهضة 

اإليطالي كان بطال خارقا في عصره.

وأضاف ”شاهدت بامتان 6 مرات وشاهدت 
ســـبع نسخ من أفالم ســـبايدر مان وقلت اآلن 
ســـأريكم أن مايكل أجنلو بطل خارق“، مؤكدا 
أنه يفكر في اســـتخدام نفس األسلوب لعرض 
معالم أثرية مثل األهرامات املصرية أو ســـور 

الصني العظيم.
ويتيـــح العـــرض الذي يســـتمر حتى آخر 
مايو املقبل لعدد أكبر من الناس رؤية التحف 
الفنيـــة. وعادة ما تكون هنـــاك طوابير طويلة 
أمام كنيسة سيستينا، إذ يحاول ما يصل إلى 

20 ألف شخص يوميا زيارتها في الصيف.

موسيقى الروك تصاحب عرض لوحات لمايكل أنجلو

} ســاو باولو (الربازيل) - يفرز جســـم اإلنسان 
العرق ليقاوم احلّر، ولهذه الغاية أيضا تلهث 
الكالب وتلعق القطط وبرها، أما ذباب املناطق 
احلارة فقد طّور مع الزمن حال آخر، وهو إفراز 

فقاعات من اللعاب.
ووفقا ملا بّينته دراســـة حديثـــة، فإن هذه 
الذبابـــة التـــي يطلـــق عليهـــا العلماء اســـم 
”كريزوميـــا ميغاســـيفاال“ تخـــرج مـــن فمهـــا 
قطرات من اللعاب ثم تعود وتدخلها في فهما، 

وهذا ما يجعلها تلّطف احلّر.

وقـــال دنيس أنـــدراد الباحث فـــي جامعة 
ســـاو باولو البرازيلية واملشـــارك فـــي إعداد 
الدراســـة ”حني يخرج الســـائل حتصل عملية 
التبخر فتنخفـــض حرارته، ثم تعيـــد الذبابة 
هذه القطرة إلـــى فمها، ويؤدي ذلك إلى تبريد 

حرارة جسمها“.
في  ويبدو أن هـــذه العملية ”فعالـــة جدا“ 

تبريد حرارة جسم الذباب بفعل التبّخر.
ويعيش هذا النوع ذو العيون احلمراء في 

املناطق االستوائية وما حولها.

وكان العلمـــاء يالحظون منـــذ مدة أن هذا 
النوع يفرز فقاعات من اللعاب، لكن سبب ذلك 

لم يكن معروفا.
واســـتخدم الباحثون في هذه الدراســـة 

آالت تصوير تعمل باألشعة حتت احلمراء.
والحظوا أن لـــون فقاعات اللعاب يكون 
مائال إلى االحمرار لدى خروجه من الفم قبل 
أن يبرد 8 درجات مقارنة باحلرارة السائدة، 
في 15 ثانية، وحينهـــا تعيدها الذبابة إلى 

فمها لتتبّرد بها.

ذبابة تفرز اللعاب ليساعدها على تلطيف الحر

ألغت نجمة هوليوود الشهيرة ناتالي بورتمان زيارتها المرتقبة للقدس، حيث كان من المفترض أن تتسلم ما يعرف 
باسم {جائزة نوبل اليهودية}. وجاء في بيان من إدارة بورتمان، والذي نشره مكتب مؤسسة غينيسيس في نيويورك 

أن {األحداث األخيرة في إسرائيل أثارت أسفها بشدة، وهي ال تشعر بارتياح إزاء االشتراك بحفل في إسرائيل}.

L

} نازحون عراقيون فاّرون من مناطقهم التي تشهد عنفا، يتعلمون فن الرسم والديكور والغناء والتمثيل في ”معهد الفنون الجميلة للمهاجرين“ في 
أربيل، عاصمة المنطقة الكردية العراقية.

عبد الجليل معالي
مرات وشاهدت
 مان وقلت اآلن
خارق“، مؤكدا
ألسلوب لعرض
صرية أو ســـور

ــتمر حتى آخر
س رؤية التحف
 طوابير طويلة
ول ما يصل إلى

في الصيف.

نـــذ مدة أن هذا 
لكن سبب ذلك 

ذه الدراســـة
ت احلمراء.

للعاب يكون 
من الفم قبل 
رة السائدة،
الذبابة إلى 

 يعرف 
يويورك

.{


	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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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 200
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /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


