
} أنقــرة - احتل هاتف آيفون الصدارة كرمز 
لمعـــاداة الواليـــات المتحـــدة بين األوســـاط 
المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
إذ تســـابق كثيرون على بيـــع هواتفهم، فيما 
نشـــر آخـــرون مقاطـــع فيديـــو على وســـائل 
التواصـــل االجتماعي ألنفســـهم وهم يقومون 
بتدميـــر هواتف آيفون تعبيرا عن الغضب من 

سياسة واشنطن تجاه بالدهم.
دعا  وبعد أن كان الدوالر ”ســـلعة شريرة“ 
أردوغان أنصـــاره مرارا إلـــى التخلص منها 
واســـتبدالها بالليرة، انتقل غضب أتراك كثر 
إلى آيفون، الذي كان على رأس ســـلع أميركية 

دعا الرئيس التركي أنصاره إلى مقاطعتها.
وآيفـــون من أكثـــر الســـلع األميركية التي 
يقبل األتراك تقليديا على اقتنائها، لكن منذ أن 

فرضت الواليات المتحدة هذا الشهر عقوبات 
علـــى وزيريـــن تركيين، وضاعفت من رســـوم 
صـــادرات تركيا من الصلـــب واأللومنيوم إلى 
أراضيها، تحول آيفـــون إلى ”طابور خامس“ 

أميركي في تركيا.
وتســـابق مؤيدون لحزب العدالة والتنمية 
اإلســـالمي الحاكم إلظهار مساندتهم للحكومة 
وأردوغان عبر ”االنتقام“ من آيفون، بعد موجة 
سبقتها لنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع 

التواصل ألشخاص يحرقون الدوالر.
ونشـــر موقع ”أحوال“، الصـــادر باللغات 
التركية واإلنكليزية والعربية، فيديو لشخص 
يجمـــع هواتف آيفون مـــن أصدقائـــه ويقوم 
بتهشيمها باستخدام مطرقة. لكن الفيديو أثار 
تهكـــم الكثيرين، إذ كان ال يزال ممكنا ســـماع 

نغمـــة اتصال هاتف آيفون في خلفية الفيديو، 
بعد أن تهشمت الهواتف تماما.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر شخص وهو 
يحشو خزانة ســـالح ناري بالطلقات، قبل أن 
يقوم بإطالق الرصاص على هاتف آيفون كان 
يقبـــع على طاولة أمامه، بينما تعمد شـــخص 
آخر تصوير نفســـه وهو يعلق هاتفه من طراز 

آيفون على حبل يشبه ”حبل المشنقة“.
وارتفـــع منســـوب المشـــاعر الوطنية في 
تركيـــا على خلفية تغريدات ينشـــرها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب من وقت آلخر، ويوجه 
فيها تهديدات لتركيـــا، إن لم تقم باإلفراج عن 

القس األميركي أندرو برانسون.
ولم يقتصر عداء هواتف آيفون، باعتبارها 
رمزا أميركيا، على األتراك من البســـطاء فقط، 

لكن عضوين في البرلمـــان ينتميان إلى حزب 
الحركـــة القوميـــة، حليف العدالـــة والتنمية، 
نشـــرا مقطع فيديو يظهـــر أحدهما وهو يبيع 
هاتفه آيفـــون في أحد المتاجر كي يســـتبدله 
بهاتف سامســـونغ، بينما قام اآلخر بتهشـــيم 

هاتفه آيفون تحت حذائه.
وازدحمت مواقع تسوق السلع المستخدمة 
في تركيا وخارجها بمواطنين أتراك يعرضون 
هواتفهـــم من طـــراز آيفـــون للبيع مـــن أجل 
االنضمام إلى مقاطعة الواليات المتحدة التي 

دعا إليها أردوغان.
وظهر أردوغان نفســـه فـــي أكثر من تجمع 
جماهيري وهو يحمل هاتف آيفون، كما ساهم 
الهاتف في إنقاذه من محاولة انقالب عسكري 

عليه جرت في يوليو 2016. 

} بغــداد - يهيمـــن الموقـــف من إيـــران على 
المشـــاورات التـــي تجريهـــا الكتـــل العراقية 
لتشكيل تحالف يحوز على األغلبية البرلمانية، 
وخاصـــة فـــي ضوء الغضـــب اإليرانـــي على 
رئيس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي بعد 
تصريحاته التي أعلن فيها التزامه بالعقوبات 

األميركية ضد إيران قبل أن يتراجع عنها.
وتقول مصادر مقربة من هذه المشـــاورات 
إن اســـتثناء العبادي مـــن التحالف على رأس 

أولويات إيران والكتل الحليفة لها.
وتتكشـــف في الســـاحة الشـــيعية مالمح 
اتجاهيـــن سياســـيين متقابلين، يســـعى كل 
منهما إلى استقطاب السنة واألكراد، لتشكيل 
الكتلة األكبـــر في البرلمان الجديد، التي تملك 

حق ترشيح رئيس الوزراء القادم.
ويبدو أن الموقـــف من إيران ونفوذها في 
العراق، هو الذي يحدد الفرق التي تنضم إلى 
كل اتجاه، إذ يضم األول معظم أنصار طهران 
بزعامـــة نوري المالكي، ويضـــم الثاني جميع 

خصومها، بزعامة مقتدى الصدر.
وكاد الفريق األول يربح المواجهة بسهولة 
عندما تســـربت أنباء مساء الثالثاء تشير إلى 
”اتفـــاق 200 نائب فـــي البرلمـــان الجديد على 

تشكيل الكتلة البرلمانية األكبر“.
وتبين أن زعيـــم ائتالف الفتح المقرب من 
إيـــران هادي العامري اســـتضاف فـــي منزله 
اجتماعـــا حضرتـــه أطراف شـــيعية وســـنية 
وكردية، وأداره المالكي شـــخصيا، أسفر عن 

تفاهم أولي بشأن تشكيل الكتلة األكبر.
وأبلغ مفاوضـــون حضروا اللقاء ”العرب“ 
بـــأن ”ممثليـــن عن قـــوى تملك مـــا يزيد على 
200 مقعـــد، توافقوا علـــى العمل معا في منزل 
العامـــري“، فيمـــا أكـــدوا تأجيـــل ”البـــت في 
التفاصيـــل األخرى، في ما يتعلق بمرشـــحي 
الحكوميـــة  والكابينـــة  الثـــالث،  الرئاســـات 
الجديـــدة، حتى معرفة موعد انعقاد الجلســـة 
األولى للبرلمان الجديد، التي يفرض القانون 

خاللها الكشف عن الكتلة األكبر ومكوناتها“.
وتزايـــد االهتمـــام بمخرجات لقـــاء منزل 
العامـــري، عندمـــا تأكـــد حضـــوره مـــن قبل 
مستشار األمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد 
الشـــعبي، فالـــح الفياض، الـــذي يتزعم حركة 
عطـــاء داخل ائتالف النصر بقيـــادة العبادي، 
فضال عن ممثل لزعيم حزب المؤتمر الوطني، 
آراس كريـــم، وهو مـــن الفائزيـــن على الئحة 

العبادي أيضا.

في غضـــون ذلك بحـــث مبعـــوث الرئيس 
األميركـــي إلى التحالـــف الدولي ضد اإلرهاب 
بالعـــراق، بريـــت ماكغـــورك، الخميـــس، مع 
قياديين بارزين في تحالف ”المشروع العربي“ 
(ُســـني)، الذي أعلـــن عنه الثالثـــاء الماضي، 

بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وقـــال مكتـــب نائـــب رئيـــس الجمهورية 
القيادي فـــي التحالف، أســـامة النجيفي، في 
بيان إن ”األخير التقى بريت ماكغورك، وسفير 
الواليات المتحدة بالعراق دوغالس سيليمان، 
ونوقش خالل االجتماع ملف تشكيل الحكومة 

العراقية“.
وحســـب البيان، فإن ماكغورك أكد ”تأييد 
حكومة بالده لمحاربة الفســـاد والمفســـدين 
وإبعادهـــم عـــن تشـــكيل الحكومـــة العراقية 
المقبلـــة، واختيـــار أشـــخاص مشـــهود لهم 
تحمـــل  فـــي  والخبـــرة  والجديـــة  بالنزاهـــة 

المسؤولية لضمان نجاح الحكومة“.
وحتى مســـاء الخميـــس، كان واضحا أن 
الئحـــة العبـــادي تتفـــكك، وأن القائمـــة التي 
يرعاها الصدر ســـتذهب إلى المعارضة، بعد 
نجـــاح حلفاء إيـــران في الحصـــول على دعم 
الســـنة واألكراد لتشـــكيل الكتلة األكبر، التي 
لو بلغ عدد أعضائهـــا 261 من أصل 329 نائبا 
يكونـــون البرلمان العراقـــي، ألمكنها احتالل 
منصبـــي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، 

فضال عن رئاسة الحكومة.
خـــالل  إيـــران  حلفـــاء  تكتيـــك  ويقـــوم 
المفاوضـــات، علـــى قبـــول جميـــع الطلبـــات 
السنية والكردية بشكل أولي، ثم المماطلة في 

تنفيذها الحقا.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
”خالفا كبيـــرا تفجر داخل قائمـــة النصر بين 
العبـــادي من جهة، والفيـــاض وكريم من جهة 

ثانية، ربما تسبب في انشقاق حاسم“.
وأضافـــت أن ”الفياض وكريـــم يضغطان 
على العبادي بشـــدة لتغييـــر موقف الحكومة 
العراقية من العقوبـــات األميركية على إيران، 

فيما يرفض األخير ذلك“.
وتقـــول المصـــادر إن ”موقـــف العبـــادي 
المضـــاد إليـــران، يهـــدد مســـتقبله، بصفتـــه 
سياســـيا شـــيعيا، ويخرج الحلفاء من دائرته 

إلى دوائر أخرى مضمونة“.
ومع تواتر أنباء االنشقاق الكبير في قائمة 
العبادي، الخميس، كانت األوساط السياسية 
تترقب اإلعـــالن عن الكتلة األكبـــر، المدعومة 
إيرانيـــا، لكن تغييرا جديدا طرأ على الموقف، 

أربك هذه الحسابات.
وتقول المصـــادر إن ”الكتلة الســـنية في 
البرلمـــان الجديـــد، المكونـــة مـــن 53 نائبـــا، 
أشـــعرت المحور اإليراني بأنهـــا بحاجة إلى 
بعض الوقت للنظر في طلب دخولها في الكتلة 

األكبر“.

وفي وقت متأخر من ليل الخميس، ســـرت 
أنباء عن اجتماع عقـــد بين ممثلين عن قائمة 
التي يرعاها الصـــدر، و“النصر“  ”ســـائرون“ 
التي يقودهـــا العبادي، و“الحكمـــة“، بزعامة 
عمار الحكيم، إذ يمثل هؤالء بشكل عام فضاء 

السياسة الشيعي الذي ال يتناغم مع إيران.
إن ”هذا االجتماع  وتقول مصادر ”العرب“ 
ناقـــش تطـــورات المفاوضـــات، بعدما انضم 
إليـــه ممثل عن القائمـــة الوطنية، بزعامة إياد 
عالوي“، مضيفة أن ”الكتلة السنية استقبلت 
رســـائل من هـــذا االجتمـــاع بشـــكل إيجابي، 
وعبرت عن استعدادها لبدء مفاوضات تتعلق 

بتشكيل الكتلة األكبر“.
وقال بيان صادر عـــن ائتالف الوطنية إن 
قادته أكدوا خالل اجتماع انعقد الخميس في 
بغـــداد، ”رفض االنخراط فـــي أي تفاهمات أو 
تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية“.
وتضيف المصادر أن ”التحالف الشـــيعي 

الثالثـــي تواصل مع قيـــادات كردية بارزة في 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني، بزعامة 
فكـــرة  عليهـــا  وطـــرح  البارزانـــي،  مســـعود 
المشاركة في الكتلة األكبر“، مؤكدة أن ”أجواء 

التواصل مع األكراد كانت طيبة“.
ويتوقـــع متابعـــون للشـــأن العراقـــي أن 
يتســـابق االتجاهان الشيعيان على استقطاب 
الســـنة واألكـــراد، عبر تقديم عـــروض مغرية 

تتمثل بمناصب في المرحلة القادمة.
وتقول مصادر سياسية إن االتجاه الشيعي 
األول يتسلح بالدعم اإليراني، وهو أمر سيلعب 
دورا مهما في تحديد نوعية القوى التي يمكن 
أن تلتحق بـــه، فيما يتمتع االتجاه الشـــيعي 
الثانـــي بدعم المرجعيـــة الدينية، ما يعني أن 
قاعدة التأييد السياســـي لهـــذا االتجاه ربما 
تكون واســـعة، نظرا للمقبوليـــة التي تحظى 
بها مرجعية النجف في األوســـاط السياسية 

السنية والكردية، فضال عن الشيعية.
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الجزائـــري  الرئيـــس  أعفـــى   - الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقـــة، الجمعة، اثنين من أكبر 
ضباط المؤسســـة العســـكرية، ويتعلق األمر 
بكل من الجنرالين الحبيب شـــنتوف وســـعيد 
باي، وهما الرجالن القويان في الجيش خالل 
العقديـــن الماضيين، كونهما ارتبطا بمناصب 
حساسة في المؤسســـة العسكرية وبالمشهد 

السياسي العام.
ويعتبـــر الجنـــرال الحبيب شـــنتوف من 
أبرز الضباط الذين رشـــحوا في وقت ســـابق 
لخالفـــة رئيس هيئـــة األركان الجنـــرال أحمد 
قايـــد صالـــح، ووصـــف بأحـــد المقربين من 
محيـــط الرئاســـة، وظـــل ورقة يراهـــن عليها 
الرجـــل الخفي في الســـلطة الشـــقيق األصغر 
والمستشار الشـــخصي في مؤسسة الرئاسة 
ســـعيد بوتفليقة، إلنهاء ســـطوة الجناح غير 

الموالي في الجيش للرئيس بوتفليقة.
وحســـب مصدر مطلع فـــإن الجنرال الذي 
شغل منصب قيادة الناحية العسكرية األولى، 
قد خلفه فـــي منصبه الجنرال ســـيدان، الذي 
كان يشـــغل منصب مدير األكاديمية العسكرية 
بشرشـــال. أما الجنرال ســـعيد باي الذي كان 
يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثانية، 

فقد خلفه في منصبه الجنرال مفتاح صواب.
وكانـــت مصادر مطلعة، قـــد تحدثت خالل 
األيـــام الماضيـــة عن إصابـــة قائـــد الناحية 
العســـكرية األول الحبيـــب شـــنتوف بجلطة 
دماغيـــة نقـــل علـــى إثرهـــا إلى المستشـــفى 
العســـكري بعيـــن النعجة فـــي العاصمة، بعد 
ورود اسم نجله في فضيحة شحنة الكوكايين 
التي حجزت نهاية شهر مايو في ميناء وهران، 
والتي أفادت التحقيقات األولية بتورط أسماء 

ثقيلة من بعض مؤسسات الدولة فيها.
وجـــاءت اإلطاحة بالجنراليـــن المذكورين 
في سياق حملة تغييرات عميقة في المؤسسة 
العســـكرية تتم بإيعـــاز من قائـــد هيئة أركان 
الجيـــش أحمـــد قايد صالـــح، الذي عـــاد إلى 
الواجهة بقوة خالل األســـابيع الماضية، مما 
يرشح المؤسسة ألن تكون صاحبة موقف في 
االستحقاق الرئاسي المقبل، بعد االنطباعات 
التي ســـادت بعد تغييرات العـــام 2013 بأنها 

حيدت من المشهد السياسي.
أن  الجزائـــري  للشـــأن  مراقبـــون  ويـــرى 
التغييـــرات األخيرة أعادت ترتيـــب الموازين 
داخل الســـلطة بشـــكل قلص من نفوذ محيط 
الرئاســـة الـــذي يقوده خلف الســـتار ســـعيد 
بوتفليقة، ومن النواة الصلبة في المؤسســـة 
العســـكرية، خاصـــة بعـــد اإلطاحـــة المثيرة 
بالرجل القوي الســـابق في المؤسسة األمنية 
الجنـــرال عبدالغني الهامل، المحســـوب على 
العائلة الحاكمة، وطرح اسمه في أكثر من مرة 

ألن يكون خليفة لبوتفليقة.
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} القاهــرة - ذكرت مصادر مطلعة لـ”العرب“، 
أن قطر أخفقت في الزّج مبلف تبادل األســـرى 
واجلثامني ضمن صفقة التهدئة بني إسرائيل 

وحركة حماس.
وحاولت الدوحة توظيف هذه الثغرة للعب 
دور متقدم في اتفاق التهدئة، إال أنها فشـــلت 
في ذلـــك وأصبحـــت جهودها مقتصـــرة على 

تقدمي مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وحتفظـــت حركة حماس على حشـــر ملف 
األسرى حاليا، ومتســـكت بدور رئيسي ملصر 
فيـــه، ألن الدوحة طرحت رؤية تقول األســـرى 
مقابـــل رفـــع املعاناة عن ســـكان غـــزة، بينما 
القاهرة تريد تبادال لألسرى مقابل اإلفراج عن 
املئات من املعتقلني الفلســـطينيني في سجون 
إســـرائيل دون ربط املســـألة بقضية احلصار 
وهـــو ما تتبنـــاه حماس أيضا، وفـــي النهاية 
أغلق هذا امللف ألجل غير مسمى، مبوافقة من 

إسرائيل.
وحجمت مصر محاوالت قطر للتمادي في 
توســـيع دورها ملا يتجاوز الدور اإلنســـاني، 
ووعـــود بدفـــع رواتب املوظفني فـــي غزة، مبا 
يتماشـــى مـــع أغـــراض الدوحـــة وكثيـــر من 
ممارساتها السياسية، أمال في امتالك مفاتيح 
في القضية الفلســـطينية متّكنهـــا في التأثير 

فيها، ومناكفة مصر.
وســـعت قطر إلى التنسيق مع تركيا التي 
تخوض مواجهة محتدمة مع الواليات املتحدة 
األميركية، أمال في أن تثبت أنقرة لواشـــنطن 
أنها قوة مؤثرة ووازنة على الصعيد اإلقليمي، 
ويصعـــب التخلي عن خدماتها في حل قضايا 

املنطقة.
وذكر مصدر مطلع لـ”العرب“، أن إسرائيل 
وحمـــاس ال متانعان فـــي دور كّل من الدوحة 
وأنقـــرة، لكـــن القاهـــرة كّثفت مـــن تدخالتها 
لتحجيمهما ومنع التوظيف السياسي للملف 
اإلنســـاني مبفرده في قطاع غـــزة من قبلهما، 
والدخول فـــي تفاصيل جتعـــل التهدئة ورفع 
احلصار واملصاحلة ضمن املسارات الرئيسية.

وأكد املصدر أن انفتاح الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الظاهـــر على قطر محاولة منه 
لإليحـــاء بأن لديه بعـــض األدوات التي ميكن 
أن يستند إليها إلفشـــال ما يجري الترتيب له 
حاليا، ولكن ذلك ال يعني أنه أصبح بعيدا عن 
القاهرة، كما أن التطورات األخيرة ال تعني أن 

حماس باتت بعيدة عن الدوحة.
باملقابـــل فـــإن هـــذا التفاعـــل القطري مع 
عبـــاس ال يعدو أن يكون ســـوى نكاية مبصر 

التي تتصدر جهود التهدئة في القطاع.

وأوضح أن احلســـابات السياسية تفرض 
علـــى كل طرف اإلقـــدام على تصرفـــات يعتقد 
أنها حتقق أهدافه، واصفا ما يحدث اآلن بأنه 
”عملية عض أصابع محكومة بضوابط معّينة، 
ويصعب أن تترك لتنفجـــر في وجوه اجلميع 

في املنطقة“.
وكشف ذات املصدر أن زيارة اللواء عباس 
كامل رئيـــس املخابرات املصريـــة، اخلميس، 
إلســـرائيل كان هدفها تأمني املوقف اإليجابي 
من التهدئة وتثبيت املعالم التي جرى التوافق 
عليها، في ظل االنقسام حولها داخل احلكومة 

اإلسرائيلية.
كما أن لقاء كامل وعباس في رام الله أسفر 
عن وعد الثاني بإرســـال وفد مـــن حركة فتح، 
األحد، برئاســـة عزام األحمد ملشاركة الفصائل 
احلديث عن التفاهمات التي سيتم الدخول بها 
لتوقيـــع اتفاق تهدئة مع إســـرائيل، الفتا إلى 
”عدم اســـتبعاد التوقيع دون فتـــح إذا أصرت 
علـــى موقفها من رئاســـة الوفد الفلســـطيني 

للتوقيع“.
وفسر املصدر موقف عباس املتصلب حيال 
التهدئـــة مبا وصفه بـ”النرجســـية الشـــديدة 
وفقـــدان الرؤيـــة اإلســـتراتيجية للتعامل مع 
التطـــورات املتالحقـــة، ورضوخـــه لضغـــوط 
متارس عليه من قبل الطبقة السياســـية التي 
قـــام بتصعيدها لتتصـــدر الهيـــاكل املختلفة 

داخل فتح“.
وأكد أن مشكلة الرئيس الفلسطيني أنه ال 
يـــزال يتصور أن كل ما يحـــدث ميثل ”مكافأة 
أو جائـــزة كبـــرى حلماس معتقـــدا أنه لم يتم 
الضغـــط عليها بشـــكل كاف، وهـــو غير مدرك 
خلطـــورة االنتظـــار طويال الـــذي يفتح الباب 
لتمدد كل من قطر وتركيا في قطاع غزة، وغير 
مـــدرك أيضا أن األمور قد تفلـــت من بني يديه 
بســـرعة، إذا صّمم على االستمرار في طريقته 
ملعاقبة حماس، التي سيسقط احلصار تلقائيا 
عنهـــا بعد التهدئة، وتصبـــح إجراءاته عدمية 
اجلدوى، ورهانه على البالونات احلارقة وما 
ميكـــن أن تقود إليه من اســـتفزاز إســـرائيلي 

الجتياح القطاع في غير محّله“.
وقـــال املصـــدر، إن موقـــف الرئيـــس بالغ 
احلساســـية اآلن، بعـــد تخّليـــه عـــن قيـــادات 
نصحتـــه مرارا بضرورة التجـــاوب مع جهود 
القاهـــرة، والتفاعـــل كـــي ال تـــزداد حمـــاس 
تضخما، وضرب املصـــدر مثال بغياب صائب 
عريقـــات رئيس وفد املفاوضات الفلســـطينية 
عن املناقشـــات الداخلية في فتـــح، ملّمحا إلى 
”حاجـــة أبومـــازن ألشـــخاص مخلصـــني إلى 

جواره“.
وأشـــار إلى أن هناك لعبة لتوزيع األدوار 
تتم داخل فتح، تفســـر التناقض في مواقفها، 
هدفها إفشـــال التحركات احلالية التي تصب 
فـــي مصلحة حمـــاس، وهذا مـــا يهمهم، دون 
انتباه للمخاطر التي تنطوي عليها اإلجراءات 
اإلســـرائيلية اخلاصة باحلـــزام األحمر الذي 

يشـــق الضفـــة الغربية لقســـمني، مـــا يقضي 
مستقبال على أي فرصة حقيقية إلقامة الدولة 
الفلســـطينية، وهو ما تلتفت إليه مصر جيدا 
وجعلها تنخرط فـــي التحركات احلالية بقوة، 
متطلعة إلى إمكانية أن يعيد عباس النظر في 

خطواته املتصلبة.
وكانـــت مصر نصحـــت الرئيـــس محمود 
عباس بضرورة اســـتثمار بعض األوراق التي 
ميلكها للضغط على إسرائيل، مثل مقاضاتها 
أمـــام احملكمة اجلنائية الدولية، واالســـتفادة 
مـــن موقف اليونســـكو اإليجابي مـــن األماكن 
اإلســـالمية فـــي القـــدس، وحثته علـــى مزيد 
مـــن االنخراط فـــي املنظمـــات الدولية وفضح 
املمارســـات اإلســـرائيلية، لكنه توقف عن هذا 
الطريق وتفرغ لتصفية احلسابات مع حماس.

وتوّقـــع املصـــدر فـــي تصريحـــات وافية 
لـ”العـــرب“، أن تخـــرج اجتماعـــات املجلـــس 
املركزي الفلســـطيني املنعقد فـــي رام الله منذ 
األربعـــاء املاضـــي، بقـــرارات مفتوحـــة على 
احتماالت كثيرة، واملتشـــدد منها سيكون غير 

قابل للتحقق على أرض الواقع.
وقال أمين الرقب أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القدس، إن حركة فتح تســـعى جاهدة 
إلى تخريب التهدئة عـــن طريق اإليحاء بأنها 
تتـــم بجهد ”قطري أممي“، والتقليل من أهمية 
دور القيـــادة املصريـــة، لدعم موقف الســـلطة 
الفلسطينية في أن يكون التوقيع على التهدئة 
مســـؤولية منظمة التحرير وليـــس الفصائل 
اخلمس املوجودة في القاهرة حاليا (حماس، 
واجلهاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطني، واجلبهـــة الدميقراطيـــة لتحريـــر 

فلسطني).
وكان القيادي فـــي حركة فتح عزام األحمد 
قـــد صّرح فـــي لقاء مـــع قناة  ”بي.بي.ســـي“ 
أن احلركـــة ال تقبـــل بـــأّي اتفـــاق تهدئة بني 
الفلســـطينيني وإســـرائيل دون مشـــاركة وفد 
ميّثـــل منظمـــة التحرير بتكليف مـــن الرئيس 

محمود عباس.
وأضاف عـــزام األحمد الذي يشـــرف على 
ملف املصاحلة الفلســـطينية أن اتفاق التهدئة 
احلالي الـــذي مت االتفاق عليه مت بجهد قطري 
وأممي ممثل في املبعوث الدولي لألمم املتحدة 
نيكوالي ماليدينوف، في محاولة بدت واضحة 

للتقليل من الدور املصري.
وأكـــد أمين الرقب أن األمور تتجه إلى عقد 
اتفـــاق تهدئة مع إســـرائيل بعيـــدا عن حركة 
فتـــح، ومصر والرعـــاة الدوليون لـــن ينظروا 
ملوقف الســـلطة الفلسطينية والرئيس محمود 
عباس بعـــني االعتبار، ألنه قائم على املصلحة 
اخلاصـــة، فال تريد الســـلطة أن يفرض عليها 
أمر واقع، فتظهر بصـــورة املنهزم أمام حركة 

حماس.

{نحن نريد أفضل العالقات مع سوريا ولكن ليس مع هذا النظام الذي يريد أن بأخذ لبنان رهينة، أخبار

ورئيس النظام ليس هو من يحكم سوريا بل روسيا وهي رهينة في يد كبار الدول}.

وهبي قاطيشا
عضو تكتل اجلمهورية القوية في البرملان اللبناني

{تمكنت المنظمات الدولية من خالل عملها في المملكة، من جمع معلومات وتكوين صورة عن 

المواطن األردني وعمليات اللجوء لربما أكثر مما هو موجود لدينا}.

األمير احلسن بن طالل
رئيس املجلس األعلى األردني للعلوم والتكنولوجيا
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جنحت القاهرة في حتجيم الطموحات القطرية بامتالك أوراق تؤهلها للعب أدوار متقدمة، 
وحصرت دورها في تقدمي املســــــاعدات اإلنسانية لقطاع غزة، دون أن يكون لها أي تأثير 
يذكــــــر على امللف السياســــــي، وما انفتاح عباس على الدوحــــــة إال رد فعل على ما يجري 

الترتيب له بشأن التهدئة والتي يرى أبومازن أنها جتاوزته.

قطر تخفق في الزج بملف األسرى 

ضمن التهدئة في غزة

تقارب تكتيكي

[ القاهرة نجحت في حصر دور الدوحة في تقديم المساعدات للقطاع  
[ عباس يتجاهل التحديات في الضفة ويتفرغ لتصفية الحسابات مع حماس

2

شريين الديداموين

} القاهــرة - قـــررت جلنـــة شـــؤون األديـــرة 
باملجمـــع املقـــدس (الهيئـــة اإلداريـــة العليـــا) 
للكنيســـة املصرية برئاســـة البابا تواضروس 
الثاني، دعوة جميـــع األماكن غير املعترف بها 
كأديـــرة إلى تصحيـــح أوضاعهـــا واخلضوع 
إلشـــراف البطريركية عليها لتعميرها رهبانيا 

وروحيا بطريقة صحيحة.
وجـــاءت القـــرارات التـــي اتخذت، مســـاء 
اخلميس، على خلفيـــة مقتل األنبا أبيفانيوس 
رئيس ديـــر أبومقار بـــوادي النطرون شـــمال 
البـــالد، فـــي ٢٩ يوليـــو املاضي، علـــى يد أحد 
الرهبـــان بالدير، وهو مـــا كان دافعا للمطالبة 

بتصحيح وضع األديرة وتقنينها.
القبطيـــة  احلـــركات  بعـــض  وأشـــادت 
ووصفتهـــا بـ”التصحيحية“، ألنها  بالقرارات، 
تضـــع جميع األديـــرة في مصر حتت إشـــراف 
الكنيسة األم، وتعيد احلياة الرهبانية لسيرتها 

النقية األولى.
وال توجـــد إحصائيـــة بعـــدد األديـــرة في 
مصر، وبعضها بني بشـــكل غيـــر قانوني. من 
أبرز األماكن التي تســـببت في صداع للكنيسة 
”دير األنبا مكاريوس“ بوادي الريان في الفيوم 
(جنوب غرب القاهرة) حيث جرى بناء أســـوار 
عاليـــة له، وجتددت األزمـــة مع احلكومة عندما 
أرادت شـــق طريق دولي مير بالدير، األمر الذي 
استلزم هدم جزء من السور اخلارجي، وهو ما 
رفضه رهبـــان الدير، وانتهـــت األزمة بالقبض 
على الراهب بولس الرياني وإيداعه الســـجن، 

ومت تسجيل أرض الدير باسم الكنيسة.
وشـــرحت مصـــادر لـ”العـــرب“، أن بعـــض 
األديـــرة تعدت حـــدود االكتفاء الذاتـــي لتلبية 
احتياجاتها من الغذاء والســـلع إلى ممارســـة 
أنشـــطة جتارية متعـــددة وتصديـــر املنتجات 
وحتولت إلى كيانات اقتصادية مستقلة بشكل 

ال يجعلها في حاجة إلى مؤسسات الدولة.
وأكدت أن قـــرارات البابا تأخرت، بســـبب 
خـــوف الكنيســـة من االشـــتباك مـــع القائمني 

علـــى األديـــرة ألن بعضها قام علـــى التبرعات 
اخلارجية، واالشـــتباك معهم قد يفتح جبهات 
كثيرة، في ظل صراعات متر بها الكنيســـة بعد 

اعتالء تواضروس كرسي البابوية.
وتخشـــى الكنيســـة مـــن دخـــول احلكومة 
املصريـــة األديـــرة أو معرفة ما يـــدور بداخلها 
أو حصر أنشـــطتها وثرواتها التي تعد ســـرية 
للغايـــة. وتراجعت تلك الســـرية بعـــد أن فتح 
البابـــا تواضروس بـــاب دير أبومقـــار لدخول 
الشـــرطة للتحقيق في مقتل رئيس الدير الشهر 

املاضي، وعدم رضوخه العتراضات البعض.

كانت هذه إشارة قوية للقائمني على شؤون 
األديـــرة بأن املخالفات لن تكون بعيدة بعد اآلن 
عن القانون وأنها جزء من الدولة وليست دولة 
داخـــل الدولة. وفســـر نشـــطاء أقبـــاط قرارات 
الكنيســـة بأنها تســـتهدف حتجيـــم نفوذ تيار 
البابـــا الراحل شـــنودة الثالـــث (األصوليون) 
لتوجهـــات  املســـتمرة  معارضتهـــم  بســـبب 

تواضروس اإلصالحية.
ويـــرى متابعون أن قرارات الكنيســـة تفتح 
النـــار عليهـــا، حيـــث يتهمهـــا البعـــض بأنها 
تتصالـــح مع احلكومـــة على حســـاب مصالح 
األقبـــاط وتضـــع األديـــرة أمـــام خياريـــن، إما 
تســـليمها للكنيســـة وإما التخلي عما متتلكه 
من ثروات. ووصفوا الكنيســـة بأنها ”انتهازية 
واســـتغلت حادث أبومقار لوضـــع يديها على 
األديـــرة وثروات لن تتحمل مشـــقة في جلبها، 
وكانت تشّكل شوكة في حلقها بسبب انصراف 
األقبـــاط إليها“، وبذلـــك تتخلص مـــن األديرة 
املنشـــقة عنها واالنضواء حتت لواء احلكومة 

مبا يتيح لها احلصول على مكتسبات بديلة.

} دمشــق – أعلنـــت الســـعودية اجلمعة أنها 
قدمت مســـاهمة تبلغ ١٠٠ مليون دوالر لصالح 
”مشـــاريع اســـتعادة ســـبل العيش واخلدمات 
األساســـية“ ينفذهـــا التحالف الدولـــي بقيادة 
الواليـــات املتحـــدة في مناطق شـــمال شـــرق 
ســـوريا التي كانـــت خاضعة لســـيطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وتعّد هذه املساهمة األكبر حتى اآلن لصالح 
هـــذه املناطق التي تســـيطر عليها حاليا قوات 
ســـوريا الدميقراطيـــة التي تدعمهـــا الواليات 
املتحدة والتحالف الدولي، حســـب ما جاء في 
بيان رســـمي نشـــرته وكالة األنباء السعودية. 
وأشـــار البيان إلى أن املســـاهمة هـــي امتداد 
لعهد قطعته الســـعودية خالل املؤمتر الوزاري 
للتحالف الدولي الذي ُعقد في بروكســـل في ١٢ 

يوليو ٢٠١٨.
وأضاف أن ”هذه املســـاهمة الكبيرة تهدف 
إلـــى دعـــم جهـــود التحالـــف إلعادة تنشـــيط 
املجتمعـــات احملليـــة مثـــل مدينة الرقـــة التي 
دمرهـــا إرهابيـــو داعش“، وذلـــك ”في مجاالت 
الصحة والزراعة والكهربـــاء واملياه والتعليم 
والنقل (الطرق واجلســـور الرئيســـية) وإزالة 

األنقاض“.
وشـــّدد البيان على أهمية ”شـــراكة اململكة 
الوثيقـــة مـــع الواليـــات املتحـــدة والتحالـــف 

العاملي“.
وكانت الواليات املتحدة قـــد طالبت الدول 
املشـــاركة في التحالف الدولي تقدمي املزيد من 
الدعـــم في جهـــود محاربة داعش، في شـــمال 
ســـوريا وشـــرقها وأيضا املســـاعدة في إعادة 
إعمار املناطق التي باتت حتت ســـيطرة قوات 

ســـوريا الدميقراطية التـــي تقودها 
وحدات حماية الشعب الكردي.
ورحبـــت الواليات املتحدة 
باملساهمة الســـعودية، وقالت 
وزارة اخلارجية األميركية في 
بيان ”إن هذه املساهمة املهمة 
ضروريـــة إلعادة االســـتقرار 

وجهـــود التعافي املبكرة 
فـــي  مهـــّم  وقـــت  فـــي 

احلملة“.
وأضافت أن األراضي التي تسيطر عليها 
الدولة اإلســـالمية تقّلصت إلى ألف كيلومتر 
مربع في ســـوريا وأن نحو ١٥٠ ألف شخص 

عادوا إلى مدينة الرقة بعد أن فّر منها التنظيم 
املتشـــدد. وفي حني رحبت اخلارجية األميركية 
مبساهمة الرياض، فقد دعت الشركاء واحللفاء 
إلـــى ”القيام بنصيبهـــم في هـــذا اجلهد الذي 
يساعد في جلب قدر أكبر من االستقرار واألمن 

إلى املنطقة“.
وقالـــت الوزارة ”برنامج إعادة االســـتقرار 
والتعافي املبكر حاســـم لضمان عدم استطاعة 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية الظهـــور مجـــددا 
واستغالل سوريا قاعدة لتهديد شعوب املنطقة 

وتدبير هجمات تستهدف املجتمع الدولي“.
وُمنـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية بسلســـلة 
هزائم ميدانيـــة خالل العامني األخيرين في كل 
من ســـوريا والعراق املجاور، حيث خسر أبرز 
معاقلـــه. وبعدما كان أعلن في العام ٢٠١٤ إقامة 
”اخلالفة اإلســـالمية“ على مناطق شاســـعة في 
البلدين، تقّلصت مســـاحة ســـيطرته راهنا إلى 

جيوب محدودة ومناطق صحراوية.
وأكـــد مراقبون في منظمة األمم املتحدة في 
تقرير صدر االثنني أنه ال يزال هناك بني ٢٠ و٣٠ 
ألف مقاتل من تنظيم الدولة اإلســـالمية بينهم 

أجانب في العراق وسوريا.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة إلى احللفاء 
باملســـاهمة في دعم الوضع في شـــمال سوريا 
يرتبـــط في جانـــب منـــه برغبـــة إدارة دونالد 
ترامب في خفض األموال املوجهة للمساعدات 
اخلارجية. ومن شـــأن هذه املساهمات أن تدعم 
قوات ســـوريا الدميقراطية في توفير اخلدمات 
لســـكان شمال سوريا وشـــمال شرقها، وأيضا 
تقـــّوي وضعهم في الدفاع عن مشـــروع اإلدارة 

الذاتية الذي أرسوه.
ســـوريا  مجلـــس  ويخـــوض 
لقوات  السياسي  الذراع  الدميقراطية 
ســـوريا الدميقراطيـــة محادثـــات مع 
احلكومة السورية حول اتفاق سياسي 
في املناطق التي حتت سيطرته، بيد أن 
الُهـــّوة ما تزال شاســـعة بني اجلانبني، 
حيـــث النظام يصّر على إعـــادة الوضع 
إلى ما قبل ٢٠١١، وهـــذا محّل رفض من 
املجلـــس بالنظر إلى مـــا تكّبدته قواته 
مـــن تضحيات فـــي مواجهـــة داعش 
وأيضا األتـــراك، وبالتالـــي يرى في 
طرح النظام غيـــر واقعي وال ميكن 

القبول به.

تقنين أوضاع األديرة يوثق العالقة 

بين الكنيسة والحكومة المصرية

السعودية تقدم ١٠٠ مليون دوالر 

لدعم شمال شرق سوريا

أصحاب األرض

ســـوريا الدميقراطية التـــي تقودها 
وحدات حماية الشعب الكردي.
ورحبـــت الواليات املتحدة
باملساهمة الســـعودية، وقالت
وزارة اخلارجية األميركية في
بيان ”إن هذه املساهمة املهمة
ضروريـــة إلعادة االســـتقرار 

وجهـــود التعافي املبكرة 
فـــي  مهـــّم  وقـــت  فـــي 

احلملة“.
وأضافت أن األراضي التي تسيطر عليها 
الدولة اإلســـالمية تقّلصت إلى ألف كيلومتر 
ي ر ي ي ي ر و

١٥٠ ألف شخص  مربع في ســـوريا وأن نحو

ســـوريا مجلـــس  ويخـــوض 
لقوات السياسي  الذراع  الدميقراطية 
ســـوريا الدميقراطيـــة محادثـــات مع
احلكومة السورية حول اتفاق سياسي
في املناطق التي حتت سيطرته، بيد أن
الُهـــّوة ما تزال شاســـعة بني اجلانبني،

ي يي

حيـــث النظام يصّر على إعـــادة الوضع
وهـــذا محّل رفض من ،
ع و إ ى ر

إلى ما قبل ٢٠١١
املجلـــس بالنظر إلى مـــا تكّبدته قواته
مـــن تضحيات فـــي مواجهـــة داعش
وأيضا األتـــراك، وبالتالـــي يرى في
غيـــر واقعي وال ميكن طرح النظام

القبول به.

قطـــر تســـتبدل عالقاتها مـــع فتح 

بحمـــاس نكاية بمصـــر التي نجحت 

في تحجيم طموحاتها في لعب دور 

متقدم بشأن التهدئة في غزة

◄

بعض األديرة تعدت حدود االكتفاء 

الذاتي إلى ممارسة أنشطة تجارية 

كيانـــات  إلـــى  وتحولـــت  متعـــددة 

اقتصادية مستقلة

◄

أيمن الرقب:

مصر والرعاة الدوليون لن 

ينظروا لموقف عباس من 

التهدئة بعين االعتبار
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أخبار
[ دعوة رسمية للحكومة والمتمردين إلى المشاركة بمحادثات جنيف  [ جبهات القتال تواصل اشتعالها غير عابئة بحراك غريفيث

«اململكة لن تســـمح للحوثي بأن يصبح حزب الله آخر، وهذا ما يســـعى لـــه النظام اإليراني حيث 

يقوم باإلضافة إلى تهريب األسلحة والصواريخ للحوثيني بدعمهم بمدربني من الحزب}.

األمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الواليات املتحدة

«إيـــران ســـتعمل على اســـتخدام نتائج االنتخابـــات العراقية من خالل محاولة تشـــكيل حكومة 

قريبة منها حتى يصبح العراق رئة تخفيف العقوبات املفروضة عليها}.

أحمد األبيض
محلل سياسي عراقي

األمم المتحدة تدعو فرقاء اليمن إلى االنخراط في مسار سلمي غامض

} جنيــف - دعـــت األمـــم المتحدة، رســـميا، 
الحكومـــة اليمنيـــة والمتمرديـــن الحوثييـــن 
المدعوميـــن مـــن إيـــران، إلـــى مفاوضات في 
جنيف الشهر المقبل إليجاد مخرج من الحرب 
في اليمن، بحســـب ما ورد الجمعة على لسان 

متحدثة أممية.
وبينما أثار تأخير توجيه الدعوة إلى هذا 
الوقـــت، مجّددا مســـألة بطء حـــراك المبعوث 
األممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث، فقد عادت 
األســـئلة بشـــأن جدية ذلـــك الحـــراك، وما تّم 

اتخاذه بشكل عملي إلنجاحه.
وال تخفي أطراف يمنية تشـــاؤمها بشـــأن 
نجاح الدبلوماســـي البريطانـــي غريفيث في 
تحقيـــق اختراق في الملـــف اليمني عجز عنه 
ســـابقاه، إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد وجمال 

بن عمر.
ومن أبرز أســـباب التشـــاؤم لـــدى الطرف 
الحكومـــي المعترف به دوليـــا والمدعوم من 
تحالف دعم الشـــرعية بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية، عدم إظهار غريفيث بوادر التزام 
بمبادئ وأســـس متفـــق عليها ضمـــن ثوابت 
الحّل السياســـي لألزمة اليمنيـــة متمّثلة على 
الخصـــوص بالمبـــادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني والقرار األممي 2216 الصريح 
فـــي مطالبتـــه الحوثيين بإنهاء ســـلطة األمر 
الواقـــع التـــي يفرضونها وتســـليم الســـالح 

للدولة.
وتترجم التطـــورات الميدانية في جبهات 
القتـــال، عـــدم الثقة بمســـار الســـالم األممي 
الـــذي يحاول غريفيث إطالقـــه، حيث واصلت 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي 
تقّدمها على عّدة جبهات مسترجعة العديد من 

المناطق من سيطرة الحوثيين.
وقالت أليســـندرا فيلوتشـــي خالل مؤتمر 
صحافـــي في مقـــر األمـــم المتحـــدة بجنيف 
”يمكننـــي أن أؤكـــد أن مكتـــب الموفد الخاص 
لألمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بعث 
دعوات إلى كّل مـــن الحكومة اليمنية وأنصار 

الله“، وهي التســـمية التي يطلقها المتمّردون 
الحوثيون على الجناح السياسي لحركتهم.

وُيؤخـــذ علـــى غريفيث إضافـــة إلى بطئه 
وغمـــوض حراكـــه، لجـــوؤه إلـــى العناويـــن 
الكبيرة والشعـارات العـامة بـدل اإلفصاح عـن 
إجراءات عملية وأفكار واقعية بشـــأن تحقيق 
الســـالم فـــي اليمن وفـــق المبادئ واألســـس 

المتّفق عليها.
وبحســـب متابعين للشـــأن اليمنـــي، فإّن 
ســـلوك غريفيث هذا دليل على عدم قدرته على 
تليين مواقف الحوثيين المدعومين من إيران 
والمرتبطيـــن بها في سياســـاتهم وقراراتهم، 
بما في ذلك القرارات المتعّلقة بالمشـــاركة في 

مسار السالم.
ومطلع أغسطس الجاري أكد غريفيث أمام 
مجلس األمن الدولي أّن الحل السياسي ممكن 
في اليمن وأن األطراف المختلفة ستدعى لبدء 
محادثات ســـالم في جنيف في الســـادس من 

سبتمبر القادم.
وكانت مباحثات سالم سابقة رعتها األمم 
المتحدة ممثلة بمبعوثها الســـابق إلى اليمن 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد قـــد تعّثرت بعد 
عّدة لقـــاءات بين الفرقـــاء اليمنيين جرت في 
الكويت، وانتهت صيف سنة 2016 دون تحقيق 
أي نتائـــج بســـبب الخالفات حـــول عدة نقاط 
خصوصا انســـحاب المتمردين الحوثيين من 
عدة مدن استراتيجية وتسليم السالح الثقيل 

للدولة.
وجاءت الدعوة األمميـــة للحكومة اليمنية 
والمتمّرديـــن الحوثيين، في وقت واصلت فيه 
القوات الموالية للشـــرعية من جيش ومقاومة 
مدعومين من التحالف العربي، انتزاع العديد 
مـــن مناطق شـــمال وغـــرب اليمن مـــن أيدي 

المتمّردين.
وعّلقـــت مصادر سياســـية يمنية على ذلك 
التقـــّدم الميداني بالقول إّنه لن يكون من دون 
تأثيـــر في مباحثات الســـالم التي تعمل األمم 

المتحدة على عقدها في جنيف.
وأشـــارت إلـــى أّن تواصـــل تقـــّدم قـــوات 
الشـــرعية على نفس الوتيرة الحالية، يساهم 
فـــي إضعـــاف الموقـــف الميدانـــي، وبالتالي 

السياسي للمتمّردين الحوثيين.
وتمّكنـــت القـــوات اليمنيـــة خـــالل األيام 
الماضية من السيطرة على منطقة مثلث عاهم 
الواقعة إلى الشـــمال من مركز مديرية حيران 

وعلـــى بعد نحو عشـــرة كيلومتـــرات جنوبي 
مدينة حرض بمحافظة حّجة في شـــمال غرب 

اليمن.
وبحسب مصادر عسكرية يمنية فإن أهمية 
هـــذا التقّدم تكمن فـــي كونه يـــؤّدي إلى قطع 
طرق إمداد ميليشيا الحوثي باتجاه الحديدة 
جنوبـــا فيما يعزل مديرية حرض ذات األهمية 
االســـتراتيجية ويهيـــئ لســـقوطها بيد قوات 

الشرعية.

ويؤكـــد باحثـــون وخبـــراء يمنيـــون على 
الترابـــط الكبيـــر بيـــن جبهات شـــمال اليمن 
وخصوصـــا محافظة حجة، وجبهة الســـاحل 
الغربي حيث محافظـــة الحديدة، عبر تقليص 
مســـاحة تواجـــد الحوثييـــن علـــى الشـــريط 
الســـاحلي علـــى البحـــر األحمر الـــذي يمّثل 

شريانا حياتيا أساسيا لتمّردهم.
وفـــي تصريـــح لـ”العرب“ أكـــد الصحافي 
اليمنـــي علي حميـــد األهدل بـــروز العديد من 

المؤشـــرات علـــى تفاقـــم حالة االرتبـــاك في 
صفـــوف الميليشـــيات الحوثية فـــي محافظة 
الحديدة، مشـــيرا إلى عقد قادة الميليشـــيات 
سلســـلة من االجتماعـــات مع أعيـــان مناطق 
وقـــرى مديريات الجراحي وزبيد وبيت الفقية 
والمنصوريـــة والمراوعة وباجـــل وإجبارهم 
علـــى رفـــع تقاريـــر إحصائيـــة عن الشـــباب 
المتواجدين فـــي مناطقهم وإقناعهم بحشـــد 

المزيد من المقاتلين في الجبهات.

    
انتقام حوثي من النشطاء المدنيين

} صنعــاء - طالبـــت منظمة العفـــو الدولية، 
الجمعة، جماعة الحوثي باإلفراج عن ناشـــط 
مختطـــف مـــن قبـــل الجماعة، فـــي محافظة 

الحديدة غربي اليمن.
وقالـــت المنظمة في بيان صحافي ”يجب 
على جماعة الحوثي المســـلحة الكشـــف عن 
مصير ومـــكان وجود ناشـــط اختطفه اثنان 

من مقاتليها، فيما يبدو، انتقاما لنشـــاطه في 
مجال حقوق اإلنسان“. 

وشـــرح البيان ”يـــوم الثالثـــاء الماضي 
قبض مســـلحان من جماعة الحوثي، في أحد 
شـــوارع مدينة الحديدة، على كمال الشاوش، 
وهو مساعد بحث ميداني في منظمة مواطنة 
لحقـــوق اإلنســـان“، وهي عبـــارة عن منظمة 

أهلية يمنية. وتابـــع ”كان معصوب العينين 
واقتيـــد إلى مكان غير معروف وال يزال مكان 

وجوده مجهوال“. 
ومضـــى قائال إّن ”الناشـــط المذكور كان 
قـــد قام بتوثيـــق انتهاكات لحقوق اإلنســـان 
ارتكبـــت ضـــد المدنيين فـــي الحديـــدة قبل 

القبض عليه“.

هروب غريفيث إلى العناوين الكبيرة 

انعـــكاس لعـــدم قدرته علـــى تليين 

مواقف الحوثيين المرتبطين بدائرة 

القرار اإليراني

 ◄

◄ أمر قاض بحريني بتجديد حبس 14 
شخصا على ذّمة قضية تتعلق بتكوين 
جماعة إرهابية حتمل اسم ”حزب الله 
البحريني“. ونقلت صحف محلية عن 

مصادر قضائية القول إّن القضية تشمل 
حوالي 200 متهم تتراوح التهم املوّجهة 
إليهم بني االشتراك في تشكيل اجلماعة 

واالنضمام إليها وحيازة أسلحة.

◄ ُقتل اجلمعة موظف في شركة مصافي 
اجلنوب العراقية على يد مسلحني 

مجهولني أطلقوا عليه النار من مسدسات 
مزودة بكوامت للصوت قرب منزله في 

منطقة القبلة غربي مدينة البصرة، والذوا 
بالفرار على منت سيارة كانوا يستقلونها. 

وتشهد البصرة حيث أكبر حقول النفط 
في العراق، حالة من التوتر بسبب 

احتجاجات سكانها على سوء أوضاعهم. 
وشملت االحتجاجات تنظيم اعتصامات 

قرب حقول النفط.

◄ تواصل القوات البريطانية نقل 
املعدات القتالية والتجهيزات الساندة إلى 

سلطنة عمان استعدادا للتمرين املشترك 
مع القوات العمانية ”السيف السريع 3“ 
املقرر تنفيذه خالل شهر أكتوبر القادم. 
ووصلت شحنة جديدة إلى ميناء الدقم 

تضم عددا من اآلليات املقاتلة والعربات 
املدرعة وناقالت اجلند وناقالت اآلليات 

الثقيلة ومعدات الدعم اللوجستي البرية 
متنوعة االستخدام.

◄ اختتمت في الكويت فعاليات 
التمرين املشترك ”احلارس اخلفير“ 

الذي أجنزته قوات كويتية من اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني، بالتعاون 

مع اجليش األميركي، وّمت التركيز خالله 
على االستجابة املشتركة والتنسيق ضد 

اإلرهاب العابر للحدود.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ه في األسلوب وتطابق معهما في النتائج
ْ
اختلف عن سابقي

ــــــة واملتمّردين  ــــــات جنيف بني احلكومة اليمني رغــــــم ضيق الوقــــــت املتبّقي على بدء محادث
احلوثيني، إّال أن مسار السالم الذي يعمل املبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث على 
إطالقه من خالل تلك املباحثات ما زال غامضا، بل لعّل غريفيث نفسه كّرس ذلك الغموض 

بقفزه على مبادئ وأسس تعتبر من ثوابت أي حّل سلمي ممكن للملف اليمني.

[ هل رغب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في التبرؤ من دور في تحسن العالقة مع تركيا وتراجعها مع إيران
الخالف على سنجار ينقض النتائج {اإليجابية} لزيارة العبادي ألنقرة

} بغــداد - ناقـــض بيان صـــادر الجمعة عن 
الخارجيـــة العراقية بشـــكل جـــذري األجواء 
اإليجابيـــة التي ســـادت بين تركيـــا والعراق 
خـــالل الزيارة التي قـــام بها رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي قبل أيـــام إلى أنقرة، 
وصدرت خاللها مواقف متفائلة بشأن توطيد 
العالقات بين البلدين وعملهما المشترك على 

تكثيف التعاون في مختلف المجاالت.
العراقيـــة،  الخارجيـــة  وأدانـــت  وزارة 
الضربات الجويـــة التركية على مناطق قضاء 
ســـنجار غربي الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق.
وقـــال أحمد محجوب المتحدث الرســـمي 
باســـم الـــوزارة ”في الوقت الـــذي ترفض فيه 
وزارة الخارجيـــة هذه الهجمـــات، فإّنها تنفي 
نفيـــا قاطعـــا وجود أي تنســـيق بيـــن بغداد 
وأنقرة بهذا الصدد، كما تجدد الوزارة دعوتها 
تركيا إلى مغادرة قواتهـــا لألراضي العراقية 
باعتبار تواجدهـــا مخالفا لالتفاقيات الدولية 

ومبدأ احترام السيادة المتبادل“. 
ودأبت تركيا على التدّخل العسكري بشكل 
محدود في مناطق الشـــمال العراقي لمطاردة 
وضرب مســـّلحي حزب العّمال الكردســـتاني 
الذي تصّنفـــه أنقرة تنظيمـــا إرهابيا، ويلوذ 
عـــدد مـــن مقاتليـــه بالمناطـــق العراقية ذات 
التضاريـــس الوعرة لالحتماء مـــن الضربات 

التركية.
كما أنشأت أنقرة قاعدة في منطقة بعشيقة 
شـــمالي الموصل تتحّدث أرقام غير رســـمية 
عـــن وجـــود 600 جنـــدي تركي داخلهـــا. ولّف 
الغموض ظروف إنشاء تلك القاعدة التي يبدو 
من شبه المؤّكد أنها أقيمت بعلم سلطات إقليم 
كردســـتان العراق الذي يديـــر كيانا أقرب إلى 
الحكم الذاتي بشمال العراق، لكن علم حكومة 
بغداد بها بشـــكل مســـبق يظـــل موضع جدل 
واتهـــام بعض الخصوم السياســـيين لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي بـ”سماحه سّرا“ لتركيا 

بإنشائها.

وباءت بالفشل كل الجهود العراقية إلخراج 
الجنود األتراك من معســـكر بعشيقة، وذهبت 
مختلف التهديدات الصادرة عن حكومة بغداد 
وأحزاب وميليشـــيات شـــيعية ألنقـــرة أدراج 
الرياح، بينما ازدادت نبـــرة الحكومة التركية 
وجود قواتها  ارتفاعا في الدفاع عن ”شرعية“ 

داخل األراضي العراقية.
وال تســـلم عالقـــة العـــراق مـــع تركيا من 
مزايـــدات سياســـية علـــى ارتبـــاط بالتنافس 
اإليراني التركـــي على النفوذ في العراق الذي 
يمّر بفترة ضعف شـــديد وتراجع لدولته على 

مختلف المستويات.

وكثيرا ما مّثل التدّخل العســـكري التركي 
فـــي العراق، رغم محدوديته، ورقة بيد خصوم 
حيـــدر العبادي ومنافســـيه من داخـــل عائلته 
السياســـية الشـــيعية التي يوالي أبرز قادتها 
إيران ويسهرون على حماية نفوذها في البلد.
ويعمل هؤالء الخصوم على إبراز ذلك التدخل 
كدليل على ضعف حكومة بغداد وتفريطها في 

سيادة الدولة العراقية على أراضيها.
ولـــم يتـــرّدد مراقبـــون في تصنيـــف بيان 
الخارجيـــة ضمن هذا الســـياق، حيـــث رّجح 
نائب عراقي ســـابق أن يكون ”البيان انعكاسا 
لعدم رضـــا الخارجية العراقيـــة التي يقودها 

إبراهيم الجعفري عـــن زيارة العبادي في هذا 
الوقت الحســـاس ألنقرة دون طهران، ورغبته 
في أخذ مسافة عن هذا الخيار وعدم المشاركة 

في تحّمل مسؤوليته“.
وقـــال النائب ذاتـــه ”إّن غـــارات الطيران 
التركـــي على مواقع داخـــل األراضي العراقية 
أمـــر معهـــود منذ ســـنوات ولم ينقطـــع أبدا، 
واالحتجـــاج عليه في الوقـــت الحالي ال يمكن 
أن يكـــون مـــن دون خلفيات سياســـية“. وقال 
بيـــان الخارجية العراقيـــة ”إّن عمق العالقات 
والتعاون المنشـــود بين العراق وتركيا يجب 
أن يســـتند إلى رؤية موحـــدة في القضاء على 
اإلرهاب بكافة أشكاله وبما يحافظ على حياة 
المدنيين العزل وإبعادهم عن مناطق التوتر“.

وراجت خالل الفترة القريبة الماضية أنباء 
عـــن توّتر فـــي عالقة رئيس الـــوزراء العراقي 
الحالـــي حيدر العبادي الســـاعي إلـــى الفوز 
بواليـــة ثانية في المنصب، مع إيران بســـبب 
إعالنه االلتزام بتنفيـــذ العقوبات االقتصادية 

التي فرضتها واشنطن على طهران.
وغـــّذى قيام العبـــادي بزيارة إلـــى تركيا 
وعدم قيامه بزيـــارة مماثلة إليران، خصوصا 
فـــي فتـــرة ســـعيه لتجديـــد واليته مـــع علمه 
بالـــدور اإليراني في اختيار من يحكم العراق، 
التوّقعات بشـــأن مدى التوّتر في عالقة الرجل 
بالقيادة اإليرانية. وذهـــب البعض إلى القول 
إّن اإلحجام عن زيارة إيران لم يكن اختيارا من 
العبادي، بل جاء بفعل رفض طهران استقباله 

بسبب موقفه من العقوبات.
وســـادت زيـــارة رئيس الـــوزراء العراقي، 
الثالثـــاء الماضي، إلى أنقـــرة أجواء إيجابية 
حيـــث اســـتقبل بحفـــاوة مـــن قبـــل الرئيس 
التركـــي رجب طّيب أردوغـــان وأبدى الطرفان 
اســـتعدادهما للتعـــاون علـــى حـــّل مختلـــف 
المســـائل العالقة بين البلدين، ال سيما مسألة 
ميـــاه نهر دجلة الذي أقامت عليه تركيا ســـّدا 
ضخما أّثر بشـــكل واضح على منسوب المياه 

المتدّفقة صوب العراق. مودة عابرة



صابر بليدي

} الجزائــر - عـــرض رئيس حركـــة ”حمس“  
الجزائريـــة عبدالرزاق مقري، مضمون مبادرة 
التوافق الوطني التي أطلقتها خالل األسابيع 
األخيـــرة، في العاصمـــة التركية إســـطنبول، 
بمناســـبة عقد ندوة سياســـية في مركز تركيا 

والعالم اإلسالمي غير الحكومي.
وذكــــرت الصفحة الرســــمية لحركة حمس 
على شــــبكة الفيســــبوك، أن ”مقري تحدث في 
المحاضرة التــــي ألقاها، في مركز دراســــات 
(تركيا والعالم اإلســــالمي)، حــــول واقع األمة 
العربية واإلســــالمية والرهانات المستقبلية، 
وذلك بحضور عدد من الجالية الجزائرية في 
تركيا وعدد من الشــــخصيات واألكاديميين“، 
في إشــــارة إلى ناشــــطين وفاعليــــن في تيار 

اإلخوان، يتخذون من إسطنبول مقرا لهم.
وأضافـــت بـــأن ”الحضور أبـــدى اهتماما 
كبيـــرا والفتا بمبادرة التوافـــق الوطني التي 
أطلقتها الحركـــة، ومتابعة وإحاطـــة بالكثير 
مـــن التفاصيل الواردة فيها، وقـــد تم التأكيد 
على أهميتها ومعقوليتها وأهمية الجهة التي 

أطلقتها“.
وتابعـــت ”كانت المناســـبة فرصـــة كبيرة 
لعبدالـــرزاق مقـــري، لتوضيـــح العديـــد مـــن 
التفاصيل التي أوردتها بعض وسائل اإلعالم 
العربيـــة واإلســـالمية، وأن المتحـــدث ســـّلط 
الضـــوء على نقاط الظل التي طرحت من طرف 
مختلـــف الدوائر السياســـية واإلعالمية، وأن 
المشاركين في الندوة اعتبروا المبادرة تطورا 
في الفكر السياســـي لدى حمس، وتمثل حالة 
متقدمة في الفكر السياســـي اإلسالمي الجدير 

باالهتمام والمتابعة“.

وأكـــد تســـويق قيـــادة حمـــس لمبادرتها 
السياســـية في معقـــل تيار اإلخـــوان، تدويال 
لألزمـــة الداخلية، وعلـــى روابـــط وثيقة بين 
فـــروع التيـــار والقيـــادة المركزيـــة، عكس ما 
يتم الترويج له محليـــا حول فك االرتباط بين 
الطرفين، ما يطرح مسالة الوالءات السياسية 

واأليديولوجية من جديد.
وينتظـــر أن يشـــارك رئيـــس حمـــس، في 
اجتمـــاع األمانة العامة لمنتـــدى كوااللمبور، 
تحضيرا لزيـــارة ماليزيا ولقاء رئيس الوزراء 
مهاتير محمد، ولتنظيـــم الندوة الدورية التي 
ســـتمنح فيها جائـــرة مهاتير الثانيـــة، التي 

ستقام الحقا في كوااللمبور خالل شهر أبريل 
من العام القادم“.

ويعتبـــر مركـــز دراســـات تركيـــا والعالم 
اإلســـالمي، الذي تأسس في إســـطنبول العام 
2015، والمتخصـــص فـــي خدمـــة العالقـــات 
اإلســـالمية والتركية في مختلـــف المجاالت، 
خاصـــة الثقافية واالجتماعيـــة واالقتصادية، 
واحدا من المؤسسات غير الحكومية، العاملة 
في إطـــار الترويج للمشـــروع اإلخواني الذي 
تـــروج له أنقرة، خاصة بعد اعتالء رجب طيب 

أردوغان السلطة في البالد.
ويـــرى مراقبـــون، أن قادة حركـــة مجتمع 
إقليمـــي  صـــدى  تحقيـــق  يريـــدون  الســـلم، 
لمبادرتهـــم السياســـية بعدمـــا الحـــت بوادر 
فشـــلها على الصعيد الداخلي، ال ســـيما عقب 
تـــراوح ردود فعـــل القـــوى السياســـية التي 
عرضت عليها بين الرفض والتحفظ في أحسن 
األحـــوال. وهو األمر الـــذي يحاولون تجاوزه 
بتســـويقها في المحافـــل اإلخوانية اإلقليمية 

والدولية، على أنها جهد واجتهاد سياســـيين 
وأكاديميين.

ويأمـــل إخوان الجزائر، في تحقيق انتقال 
سياســـي واقتصـــادي فـــي البالد، بمناســـبة 
االنتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة فـــي ربيع 
العام القـــادم، وذلك عبر تحقيـــق إجماع على 
شـــخصية الرئيس القادم بين أحزاب السلطة 

والمعارضة.

وقـــال مقـــري فـــي المنتـــدى التركـــي إن 
”الجزائر تفتقد إلـــى أحزاب قادرة على توجيه 
الرأي العام أو هيئـــات يمكنها اتخاذ قرارات 
حقيقيـــة، واألزمـــة التي تعيشـــها هـــي أزمة 

مؤسسات“.
طليعـــة  فـــي  مقـــري،  عبدالـــرزاق  وكان 
الشـــخصيات التي اســـتماتت فـــي الدفاع عن 
زيـــارة الرئيـــس التركي للجزائر خالل شـــهر 
فبراير الماضـــي، بعد االنتقادات التي وجهت 
لـــه حـــول وقوفـــه وراء األزمـــات السياســـية 
واألمنية التي تشهدها بعض األقطار العربية 
كســـوريا وليبيـــا، وطموحـــه البتـــالع العالم 
اإلمبراطوريـــة  أمجـــاد  وإحيـــاء  اإلســـالمي، 

العثمانية.
ويعتبـــر عبدالرزاق مقري المتردد بشـــكل 
دوري علـــى تركيـــا، القيـــادة السياســـية في 
إســـطنبول، ”مركز إشـــعاع ينير طريق العالم 

اإلسالمي“.
وال يتوان مقري في طرحها كقدوة تتوجب 
االستفادة منها، ما يؤكد حالة االنبهار والوالء 
غير المشـــروط لـــدى الجناح النافـــذ في أكبر 
األحزاب اإلخوانية الجزائرية، رغم المعارضة 
الداخلية وتململ ما يعـــرف بتيار ”الجزأرة“، 

من مسألة الوالءات اإلقليمية.

} طرابلس – عصفت االنقســـامات السياسية 
وتضـــارب المصالح بمجلس النـــواب الليبي 
وهو الجسم التشـــريعي الوحيد المعترف به 
دوليا في البالد، ليتحول إلى جســـم عاجز عن 

تنفيذ االلتزامات المنوطة بعهدته.
وفـــي ظل هـــذا الوضـــع (غيـــاب النصاب 
واالنقســـام بين النـــواب الحاضرين)، يصبح 
االلتزام بخارطة الطريق التي تم اإلعالن عنها 
في اجتمـــاع باريس، في نهاية مايو الماضي، 
أمـــرا غاية في الصعوبـــة، خاصة وأن اإلعالن 
وضع 16 سبتمبر المقبل، كسقف لالنتهاء من 

إصدار مجلس النواب لقوانين االنتخابات.
وتقترح بعـــض األطـــراف الداعية إلجراء 
االنتخابات قبـــل نهاية العام القيـــام بتعديل 
بخصوص الفصول المتعلقة بانتخاب رئيس 
للبالد فـــي اإلعالن الدســـتوري، إذ أن انتظار 
إصدار الدستور سيستنزف الكثير من الوقت.
وكما كان متوقًعا، فشـــل مجلـــس النواب 
الليبـــي، فـــي المصادقة على مشـــروع قانون 
االســـتفتاء على الدستور، رغم محاولة اللجنة 
االستشـــارية لرئاســـة البرلمان، تغيير نصاب 
التصويت العتماد مشـــروع القانون، بحيث ال 

يتطلب سوى نصف الحاضرين زائد واحد.
والفقهـــاء  النـــواب  مـــن  العديـــد  لكـــن 
الدســـتوريين اعتبروا أن هذا يخالف اإلعالن 
الدســـتوري (الدســـتور المؤقـــت 2011)، الذي 
ينـــص في البند ”ز“، من الفقرة 15 من التعديل 
الســـابع، علـــى أن التصويـــت علـــى قانـــون 
االنتخابـــات يتطلـــب 120 صوتـــا، إال أنه في 
الوضع الليبي الحالي، يبدو هذا الشرط شبه 

مستحيل.

وتكفـــي اإلشـــارة إلـــى أن جلســـة مجلس 
النـــواب، االثنيـــن، لم يتجـــاوز عـــدد النواب 
الحاضريـــن 65 نائبـــا فقط مـــن إجمالي 200، 
حســـب النائب أبوبكر الغزالـــي، الذي ترأس 

الجلســـة نيابـــة عن رئيـــس المجلـــس عقيلة 
صالـــح، الذي تغيـــب هو اآلخر عن الجلســـة، 

وفق موقع ”أخبار ليبيا 24“.
والنصـــاب القانوني ألي جلســـة، حســـب 
اإلعالن الدستوري، يتطلب حضور نصف عدد 

النواب زائد واحد (101 نائب).
وتمكن البرلمان قبل أســـبوعين من حشد 
104 نـــواب، لكن دون أن يتمكـــن من الوصول 
إلـــى األغلبية الموصوفـــة (120 نائًبا)، في ظل 
مقاطعة النواب األمازيغ والتبو، وكذلك النواب 

الفيدراليين (يمثلون كتلة وازنة) للجلسة.
وشـــهدت الجلســـة حينها خالفـــات حادة 
بيـــن النواب، خاصة حول المـــادة الثامنة من 

مشروع قانون االستفتاء.
وتنـــص المـــادة الثامنة علـــى أن ”تنتهي 
أعمال هيئـــة صياغة الدســـتور، إذا ما رفض 
الشـــعب خالل االســـتفتاء الشـــعبي مســـودة 

الدستور المطروحة“.
كما تنص ”علـــى أنه في حال تم ذلك يقوم 
مجلس النواب خـــالل 30 يوما، باختيار لجنة 
تتكـــون من 30 عضوا تتولى صياغة مســـودة 
الدســـتور، علـــى أن تتم أعمالهـــا خالل ثالثة 

أشـــهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من 
قبـــل المجلس، ليقوم خالل 30 يوما من تاريخ 
انتهـــاء أعمال اللجنة، بإحالة مشـــروع قانون 
االســـتفتاء إلى المفوضية العليا لالنتخابات 

لغرض االستفتاء“.
واعتبـــر النـــواب المعارضـــون، أن هـــذه 
المادة تتعارض مع اإلعالن الدســـتوري، الذي 
ينص في إحدى فقرات المادة 30 على أنه ”إذا 
لم يوافق الشـــعب الليبي على الدستور، ُتكلف 
الهيئة التأسيســـية بإعـــادة صياغته وطرحه 
مرة أخرى لالســـتفتاء خالل مدة ال تتجاوز 30 

يوما“.
فاإلعـــالن الدســـتوري لم يخـــول لمجلس 
النواب صالحية اختيار لجنة جديدة لصياغة 
الدستور، غير لجنة الستين المنتخبة، والتي 
أعـــدت مســـودة الدســـتور، التـــي ســـتعرض 
لالستفتاء العام، في حال تمكن مجلس النواب 
من إصـــدار قانون االســـتفتاء، أو تم التوافق 

على صيغة أخرى لتنظيم االستفتاء.
كمـــا أن المادة الثالثة من مشـــروع قانون 
االســـتفتاء، أثـــارت هـــي األخرى جـــدًال بين 

النواب، لتعارضها مع اإلعالن الدستوري.

وتنص المـــادة الثالثة على تقســـيم ليبيا 
إلى ثالثـــة أقاليـــم (طرابلس وبرقـــة وفزان)، 
ودائـــرة لليبيين في الخارج على أن يحســـب 
صوت المواطن الموجود خارج ليبيا، حســـب 
دائرتـــه الداخلية مـــن ضمن الدوائـــر الثالث 
المذكورة، بشرط موافقة الثلثين من كل دائرة 
بنعم للدســـتور، حســـب النائب صالح هاشم 
إســـماعيل، فـــي حوار مـــع وكالة ســـبوتنيك 

الروسية.
فـــي حين يعتبر اإلعالن الدســـتوري ليبيا 
دائرة انتخابية واحدة، بخالف مشروع قانون 

االستفتاء على الدستور.
ويخـــدم هـــذا العجـــز األطـــراف المناوئة 
للجيش والسلطات شرق البالد وفي مقدمتها 
مجلـــس الدولـــة الـــذي تقدمـــه أطـــراف فـــي 
طرابلـــس، كبديـــل لتجاوز انســـداد األفق في 

مجلس النواب.
بيـــد أن ذلك االقتراح كذلك يصطدم برفض 
الكثير من القوى السياسية في ليبيا، ال سيما 
مجلـــس النواب الـــذي يعتبر نفســـه صاحب 
الحـــق األصيل في مناقشـــة مســـودة القانون 

وطرح الدستور لالستفتاء الشعبي.

عجز البرلمان الليبي يعرقل تنفيذ اتفاق باريس

[ مراقبون يجمعون على استحالة إصدار األطر القانونية لالنتخابات 
حتول البرملــــــان الليبي الذي جرى انتخابه 
في يونيو 2014 إلى جسم عاجز عن القيام 
مبهامه وفــــــي مقدمتها إصــــــدار القوانني 
الالزمة إلجراء االنتخابات وفقا ملخرجات 
اتفاق باريس الذي جرى التوصل إليه في 

مايو املاضي.

أكد إخــــــراج رئيس حركة مجتمع الســــــلم اإلخوانية عبدالرزاق مقــــــري، مبادرة التوافق 
ــــــى الروابط الوثيقة بني املركز الدولي  ــــــي، من طابعها احمللي إلى وجهة إقليمية، عل الوطن
ــــــار اإلخوان في تركيا وبني فروعه في املنطقة، رغــــــم خطاب فك االرتباط الذي حتاول  لتي
ــــــوب اإلخوان بالرأس  ــــــج له، لرفع احلرج عن شــــــبهات الوالء األجنبي جلي حمــــــس التروي

املدبرة.

أخبار
«ال يمكن تحقيق ســـالم دائم في الصحراء إال من خالل الوســـائل السياســـية ومن بينها الجهود 

المكثفة التي يقودها هورست كولر، من أجل استئناف المفاوضات».

ماريا زاخاروفا
املتحدثة باسم اخلارجية الروسية

«يتوجـــب على الـــدول األوروبية تكثيـــف عملها في ما يخص تحقيق االســـتقرار فـــي ليبيا، كي 

تتمكن من القضاء على أزمة الهجرة}.

محمد إيسوفو
رئيس النيجر

يريـــدون  حمـــس،  حركـــة  قـــادة 

تحقيـــق صدى إقليمـــي ملبادرتهم 

بـــوادر  الحـــت  بعدمـــا  السياســـية 

فشلها على الصعيد الداخلي

◄

قون ملبادرتهم من إسطنبول
ّ
إخوان الجزائر يسو

جلسات ال تأتي بالجديد

◄ بدأت الجمعة في موريتانيا الحمالت 
االنتخابية الممهدة لالنتخابات التشريعية 
والبلدية والجهوية التي ستجري في األول 

من سبتمبر القادم بشكل متزامن.

◄ اعتبرت بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، حكم الدائرة الجنائية بمحكمة 

استئناف طرابلس بشأن إعدام 45 شخصا 
في قضية قتل متظاهري طرابلس ”مدعاة 

للقلق“.

◄ هدد وزير الداخلية اإليطالي ماتيو 
سالفيني، االتحاد األوروبي، بأن بالده 

ستعيد النظر في مسألة توزيع مهاجري 
سفينة ”أكواريوس“ الذين أنقذوا قبالة 
ليبيا، إن تخلى عنهم االتحاد في مجال 

الهجرة.

◄ استنكرت حركة النهضة، الجمعة، 
تصريحات أدلى بها، رئيس بلدية الكرم، 
شمال العاصمة تونس، المحامي فتحي 

العيوني (من أعضاء الحركة)، ضد رئيس 
الدولة الباجي قايد السبسي.

◄ أعلن رئيس مجلس األعمال التونسي 
األفريقي، بسام الوكيل، مشاركة أكثر من 
500 رجل أعمال ومنظمات من المجتمع 
المدني الليبي، في المنتدى االقتصادي 
التونسي–الليبي المقرر انعقاده يوم 13 

سبتمبر المقبل.

◄ أعلن سفير المجر لدى ليبيا بيال 
مارتون، تفعيل جزء من القسم القنصلي 

بسفارة بالده في طرابلس. وجاء ذلك 
خالل لقاء جمعه بنائب رئيس المجلس 
الرئاسي أحمد معيتيق الخميس، وفق 

بيان نشرته إدارة التواصل واإلعالم 
بمجلس الوزراء.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

األطـــراف  يخـــدم  البرملـــان  عجـــز 

املناوئـــة للجيـــش وفـــي مقدمتهـــا 

مجلس الدولة الذي تقدمه أطراف 

في طرابلس كبديل

◄
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مقري يستنجد بالخارج

غوتيريش 

يدخل على خط أزمة 

االنتخابات بمالي

} باماكــو - أجرى األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش مكالمة هاتفية مع زعماء 
مالي دعاهم فيها إلى ”عدم العودة إلى الوراء“ 
في أعقاب االنتخابات في البلد الغرب أفريقي، 

كما أفاد المتحدث باسمه.
وأظهرت النتائج الرســـمية إعادة انتخاب 
الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في دورة اإلعادة 
التي جرت األحـــد، إال أن منافســـه المعارض 
ســـومايال سيســـيه رفـــض النتيجـــة وتوعد 

بالطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
وخالل محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع 
كل من كيتا وسيســـيه أكد غوتيريش ”ضرورة 
وضع الشعب المالي أوًال دائمًا، وعدم العودة 
إلـــى الوراء فـــي جهود المصالحة“، بحســـب 

المتحدث.
وقال غوتيريش إن ”االنتخابات جرت، ومن 
المهـــم للغاية حل الخالفات بالطرق القانونية 

وعبر الحوار السياسي“، وفقا للمتحدث.
وذكـــر غوتيريـــش أن مبعوثـــه إلـــى مالي 
التشـــادي محمـــد صالـــح أناديـــف مســـتعد 

للتوسط في الخالف على االنتخابات.
بدوره، أجرى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون اتصـــاال بأبوبكر كيتا لتهنئته بإعادة 

انتخابه، كما أعلن الخميس اإلليزيه.
وأكد ماكرون ”مجددا التزام فرنسا الوقوف 
إلى جانب ســـلطات وشعب مالي للتغلب على 
التحـــدي المتمثل في مكافحة اإلرهاب وتعزيز 

االستثمار والتنمية االقتصادية“.
وقـــد حصـــل أبوبكـــر كيتـــا علـــى 67.17 
بالمئـــة من األصـــوات في الـــدورة الثانية في 
12 أغســـطس، مقابـــل 32.83 بالمئة للمعارض 
ســـومايال سيســـيه، وزير المالية السابق (68 
عاما)، حســـب نتائـــج رســـمية أعلنت صباح 
الخميـــس، ومازالـــت تحتـــاج إلـــى تصديق 

المحكمة الدستورية.
وتســـعى مالي إلى العودة إلى االســـتقرار 
بعد ســـيطرة المجموعات الجهادية المتصلة 
بتنظيم القاعدة على شمال البالد مطلع 2012، 
ما دفع فرنســـا إلى التدخل العسكري لطردهم 
من المنطقة. وجرى التوقيع على اتفاق سالم 
بين الحكومة والجماعات المســـلحة في 2015، 
إال أن تطبيقـــه كان بطيئا وتواصلت الهجمات 

في وسط وشمال البالد.
وفـــي واليته الثانية التي تبـــدأ في الرابع 
من ســـبتمبر المقبل، ســـيواجه كيتـــا المهمة 
الصعبة المتمثلة بإعادة إحياء اتفاق الســـالم 
المعقود في 2015 مع التمرد الســـابق المؤلف 
من أكثرية من الطوارق، والذي تؤخر النكسات 
تنفيذه، ولم يمنع انتشـــار أعمـــال العنف من 
الشمال إلى وسط البالد ونحو بوركينا فاسو 

والنيجر المجاورتين.



} واشــنطن – أدان األدميرال األميركي ويليام 
ماكرايفن، قائد العملية التي قتل فيها أســـامة 
بـــن الدن في باكســـتان، في مقالة له نشـــرتها 
صحيفة واشـــنطن بوســـت، ســـحب الرئيس 
دونالـــد ترامـــب الترخيص األمنـــي من املدير 
الســـابق لوكالة االســـتخبارات املركزية جون 

برينان، وطلب منه سحب ترخيصه كذلك.
وقـــال ماكرايفـــن مخاطبـــا ترامـــب ”لـــذا 
سأعتبره شرفا لي إذا سحبت ترخيصي األمني 
أيضا، ليكون باســـتطاعتي إضافة اسمي إلى 
قائمة الرجال والنســـاء الذين رفعوا الصوت 
ضد رئاستك“. ودافع األدميرال املتقاعد، الذي 
يحمـــل العديد من األوســـمة فـــي مقالته، عن 

برينـــان بوصفـــه ”أحد أرقـــى املوظفني الذين 
عرفتهم“، وأضـــاف مخاطبا ترامب ”من خالل 
تصرفاتك أحرجتنا فـــي نظر أوالدنا، وأهنتنا 
على الساحة الدولية، واألسوأ من كل هذا أنك 

قسمتنا كأمة“.
واتهـــم ترامب باســـتخدام ”تكتيكات حقبة 
املكارثية“، وهو مصطلح سياســـي نســـبة إلى 
السناتور جوزيف مكارثي في اخلمسينات حني 
كان يتم اتهام أشـــخاص بالشـــيوعية دون أدلة 

كافية.
وقـــال ”إذا كنـــت تظن للحظـــة أن تكتيكاتك 
التي تشـــبه حقبـــة املكارثية ســـتقمع أصوات 

النقد، فأنت مخطئ.. النقد سيستمر“.

وكتـــب ماكرايفـــن ”القليل مـــن األميركيني 
قدمـــوا أكثر مـــن جـــون حلماية هـــذه البالد“، 
الفتـــا إلى أنه ”رجل بنزاهـــة ال تقارن، ولم تكن 
شخصيته وصدقه يوما محال شك، إال من هؤالء 
الذيـــن ال يعرفونه“. وأضاف فـــي مقالته ”مثل 
معظـــم األميركيني، كنت آمـــل أنه عندما تصبح 
رئيسا أن ترتفع إلى مستوى املناسبة وتصبح 

القائد الذي حتتاجه هذه البالد العظيمة“.
وألغـــى ترامـــب األربعاء الترخيـــص الذي 
يســـمح لبرينان، الـــذي كان أحد املستشـــارين 
املقربـــني من الرئيس الدميقراطي باراك أوباما، 
باالطالع على معلومات حساســـة وسرية حتى 
بعـــد انتهـــاء واليتـــه فـــي منصبه.وللترخيص 

األمني عدة مســـتويات، ومينح بعض مسؤولي 
املخابـــرات الولـــوج إلى عـــدد مـــن املعلومات 

واملعطيات األمنية احلساسة.
وحـــّذر ترامـــب أشـــخاصا بارزيـــن آخرين 
ينتقدونه مـــن أنهم يخاطـــرون بإدراجهم على 

الئحة سوداء.
واعتبـــر برينـــان أن أداء ترامـــب فـــي قمة 
هلســـنكي مـــع الرئيـــس الروســـي فالدمييـــر 
بوتني ”ال يقـــل عن خيانة“، وكتـــب في تغريدة 
أن ”ترامـــب لم يدل بتصريحـــات غبية فقط، بل 
هو بني أيـــدي بوتني متاما“، فيمـــا برر ترامب 
سحب الترخيص بسبب ”املخاطر التي تشكلها 

التصرفات والسلوك اخلاطئ“ لبرينان.

{القـــوى المعادية لبيونغ يانغ تحاول خنق الشـــعب الكوري من خالل الحصـــار والعقوبات، لكن أخبار

لحمة الحزب والشعب والجيش ستحول دون ذلك}.

كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي

{جنودنـــا حاربوا ببســـالة وانتصروا على طالبـــان في غرنة ونحن ال نزال ملتزمين بإحالل الســـالم 

ومساعدة المتضررين}. 

أشرف غني
الرئيس األفغاني
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} موســكو – التقـــى وزيـــر الدفـــاع التركـــي 
خلوصـــي أكار ورئيـــس جهاز االســـتخبارات 
التركيـــة هاكان فيدان، الجمعـــة، بوزير الدفاع 
الروســـي ســـيرجي شـــويغو، فـــي العاصمة 
موســـكو، حيـــث ناقشـــوا القضايـــا الحيوية 
لألمن اإلقليمي والوضع في ســـوريا والتعاون 
الثنائـــي، فيمـــا تشـــهد العالقات السياســـية 
واالقتصاديـــة تقاربا أكبـــر مؤخرا على خلفية 

تدهور عالقات واشنطن مع أنقرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية ”تم التركيز 
على مناقشة قضايا التسوية للوضع اإلنساني 
فـــي ســـوريا، بما في ذلـــك عـــودة الالجئين“، 
مضيفـــة أنه ”تم التطرق إلـــى قضايا التعاون 

الثنائي للوزارتين“.
ويرى خبراء أن التقارب التركي مع موسكو 
في الجانب العســـكري واالستخباراتي يعتبر 
رســـالة ال تقبل اللبس الـــى الواليات المتحدة 
مفادهـــا أن أنقـــرة، العضـــو في حلف شـــمال 
األطلســـي، قادرة على تغييـــر بوصلة توجهها 

نحو روسيا.

وتوترت العالقات بيـــن الواليات المتحدة 
وتركيا أكثر خالل األسبوعين الماضيين، وذلك 
بعد فرض الســـلطات التركية اإلقامة الجبرية 
على القـــس األميركي أندرو برانســـون، الذي 

كانت واشنطن تأمل إطالق سراحه.
وأثـــار توقيف القـــس خالفا دبلوماســـيا 
مريرا بين البلديـــن وأضفى المزيد من التوتر 
علـــى العالقات الصعبـــة أصال بيـــن البلدين 
علـــى خلفية النزاع الســـوري وأيضا بســـبب 
وجـــود الداعية فتـــح الله غولن فـــي الواليات 
المتحـــدة وهو الـــذي يتهمه أردوغـــان بتدبير 
محاولـــة االنقـــالب عليـــه فـــي صيـــف 2016.
وكانـــت أنقـــرة تأمل في تحســـن العالقات مع 

واشـــنطن، حليفتها ضمن الحلف األطلســـي، 
بعد تولي دونالد ترامب الرئاســـة، لكن التوتر 
مازال ســـائدا بينهما بسبب عدد من الخالفات 
وخصوصا بشـــأن الدعم األميركي لمجموعات 

كردية مسلحة تعتبرها تركيا ”إرهابية“.
وفرضـــت الواليات المتحـــدة عقوبات على 
وزيري الدفاع والداخلية التركيين على خلفية 
القضية، ما حمل أنقرة على التلويح بإجراءات 

مماثلة.
وحـــّذر وزيـــر الخزانـــة األميركي ســـتيفن 
منوتشـــين الخميس، من أن الواليات المتحدة 
ســـتفرض عقوبات إضافية علـــى أنقرة إذا لم 
تفـــرج عن القس، قائال ”ننـــوي فعل المزيد إذا 

لم يفرجوا عنه بسرعة“.
ويمكن أن تشـــكل التصريحـــات األميركية 
األخيرة المزيد من الضغط على الليرة التركية 
التـــي بدت منـــذ الثالثـــاء في مرحلة تحســـن 
خصوصـــا بفضـــل بعـــض اإلجـــراءات التي 
اتخذتها أنقرة وتحد من مضاربات المصارف 

األجنبية.
وعلى الرغم من تحســـن الليـــرة في األيام 
األخيرة، مازال االقتصاديون قلقين من الخالف 
بين أنقـــرة وواشـــنطن ومن هيمنـــة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان على االقتصاد.
وصّعـــد الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
مـــن حـــدة لهجته تجـــاه تركيا الجمعـــة قائال 
”إن الواليات المتحدة لـــن تقف مكتوفة األيدي 
أمـــام احتجاز تركيـــا للقس األميركـــي أندرو 
برانسون“، وذلك بعد يوم من قول وزير ماليته 
إن واشـــنطن ربما تفرض المزيد من العقوبات 

على أنقرة.
وانتقـــد الرئيس األميركـــي تركيا، العضو 
في حلف شـــمال األطلســـي  (الناتو) بســـبب 
”تصرفها بشـــكل ســـيء للغاية“، مؤكدا أنها قد 

تواجه المزيد من اإلجراءات العقابية.
وقـــال ترامب خـــارج البيـــت األبيض ”لقد 
كانت تركيا مشـــكلة لفتـــرة طويلة، لم تتصرف 
كصديـــق“، وذلك بعد ســـاعات فقـــط من رفض 
محكمـــة تركيـــة اإلفـــراج عن القـــس األميركي 
أندرو برانسون، المعتقل في تركيا منذ أكتوبر 

2016. وأضاف ”كان يجب أن يعيدوه منذ وقت 
طويل. لقد تصرفت تركيا في رأيي بشكل سيء 
للغايـــة“، متابعا ”لم نشـــهد نهايـــة الموقف، 
لن نلتـــزم الصمت، ال يمكن لتركيا أن تســـجن 

أبناءنا“.
وفشـــلت تركيا األســـبوع الماضي في حّل 
الخـــالف الدبلوماســـي بينها وبيـــن الواليات 
المتحدة بشأن القس األميركي، فيما قال وزير 
الخارجيـــة التركي مولود تشـــاوش أوغلو إن 

التهديدات والعقوبات لن تجدي.
وكان وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايـــك 
بومبيـــو أعلن قبـــل لقائه مع نظيـــره التركي 
الجمعة الماضية، على هامش اجتماع إقليمي 
على  في ســـنغافورة، أن واشـــنطن ”مصممة“ 

التوصل إلى إطالق سراح أندرو برانسون.
وقال بومبيـــو ”لقد ُأبلغ األتراك بأن الوقت 
نفد والوقـــت قد حان إلعادة القس برانســـون 

وآمـــل أن يدركوا أن ذلك دليـــل على تصميمنا 
الكبيـــر“. وأضاف ”يجب أن يعود برانســـون 
إلـــى بالده واألمر نفســـه بالنســـبة إلى جميع 
الحكومـــة  تحتجزهـــم  الذيـــن  األميركييـــن 
التركية“، مســـتدركا ”إنهـــم يحتجزونهم منذ 

فترة طويلة وهم أبرياء“.
ووضعت السلطات التركية القس برانسون 
الذي يشـــرف على كنيســـة صغيـــرة في إزمير 
قيـــد اإلقامة الجبرية، األســـبوع الماضي، بعد 
اعتقاله عاما ونصف العـــام التهامه باإلرهاب 
والتجسس، حيث يواجه برانسون الذي بدأت 
محاكمتـــه خالل الربيع، إمكانيـــة الحكم عليه 

بالسجن 35 عاما في حال إدانته.
ورد تشـــاوش أوغلـــو فـــي تصريحـــات 
متلفـــزة مـــن ســـنغافورة حيث يشـــارك مع 
بومبيو فـــي قمة لرابطة دول جنوب شـــرق 
آسيا (آســـيان) ”نقول منذ البداية إن لهجة 

التهديد والعقوبات لـــن تحقق نتيجة، وكررنا 
ذلك اليوم“.

وصرحـــت وزارة الخارجية األميركية أنها 
ال تـــزال تؤيـــد المســـاعي الدبلوماســـية، لكن 
المتحدثـــة باســـمها هيدر نويـــرت قالت أمام 
الصحافييـــن إن توقيف القـــس ”طال أكثر من 

الالزم“.
وكان بومبيـــو وتشـــاوش أوغلـــو تحادثا 
هاتفيـــا بعد إعـــالن الواليـــات المتحدة فرض 
عقوبـــات على وزيري العـــدل عبدالحميد غول 
والداخلية ســـليمان صويلو التركيين. وقالت 
اإلدارة األميركيـــة إن الوزيرين لعبا دورا مهما 
في توقيف القس برانسون واحتجازه.

تركيا تلوح بتحويل بوصلتها نحو روسيا تصديا للعقوبات األميركية
[ ترامب يهدد بفرض عقوبات إضافية على تركيا  [ أنقرة متمسكة بمواصلة احتجاز القس األميركي

تصاعدت وتيرة اخلالفات بني تركيا والواليات املتحدة بعد تلويح الرئيس األميركي دونالد 
ترامــــــب، اجلمعة، بفرض عقوبات إضافية على أنقرة ما لم تطلق ســــــراح القس األميركي 
احملتجز لديها أندرو برانسون، فيما حتول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للقاء نظيره 
الروســــــي سيرجي شــــــويغو في موســــــكو، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لواشنطن 
مفادها أن أنقرة، العضو في حلف شــــــمال األطلســــــي، قادرة على حتويل بوصلتها نحو 

روسيا إذا واصلت واشنطن سياسة فرض العقوبات.

دونالد ترامب:

تركيا تمثل مشكلة منذ 

فترة طويلة ولم تتصرف 

أبدا كصديق

الدوالر يتربع على عرش الليرة

} إســالم أباد – انتخب البرلمان الباكســـتاني 
الجمعـــة نجـــم الكريكت الســـابق عمران خان 
رئيســـا للوزراء بأغلبية 176 صوتا واعتراض 
96 صوتـــا ليصبح بذلك رئيس الـــوزراء الـ22 

لباكستان.
وفجـــرت األحزاب اإلســـالمية المتشـــددة 
مفاجأة بتســـجيلها نســـبة تصويت مرتفعة، 
حيـــث قدمت األحـــزاب األصولية اإلســـالمية 
أكثر من 1500 مرشح لالنتخابات المحلية على 

صعيد المحافظات.
وشـــكل التشـــدد في باكســـتان أحد أكبر 
موضوعات النقاش خالل الحملة االنتخابية، 
مـــع اتهـــام سياســـيين، بينهم عمـــران خان، 
بمحاولة استمالة أصوات قاعدتهم االنتخابية 
بالعـــزف علـــى وتـــر قضايـــا تثيـــر اهتمـــام 

المتشددين مثل التجديف.
وشـــهدت االنتخابـــات التـــي جـــرت فـــي 
الخامس والعشرين من يوليو الفارط، صعودا 
غيـــر متوفع ألتباع اإلســـالم الصوفي، ما أثار 

قلقا لدى األقليات الدينية في البالد.
وظـــل الصوفيـــون لقـــرون يشـــكلون قوة 
تربط بيـــن المجتمعات المحلية الهندوســـية 
والمســـلمين القادمين إلى جنوب آسيا، ومن 
بينها مناطق أصبحت اآلن جزءا من باكستان، 
حيث ُينظر إلى المـــزارات الصوفية على أنها 
منارات للوئام الديني في المجتمعات شديدة 

االســـتقطاب، الموجودة في أنحاء شبه القارة 
الهندية. 

وكانـــت الجماعـــة التـــي كان لهـــا التأثير 
األكبر في االنتخابات هـــي حزب “حركة لبيك 
باكســـتان“، الـــذي يســـتمد القـــدر األكبر من 
الدعم مـــن جانب الطائفة البريلوية الصوفية، 

والتي تشير تقديرات إلى أنها تشكل األغلبية 
بين المســـلمين في جنوب آســـيا. ولم تتمكن 
الجماعـــة مـــن الفوز بأي من مقاعـــد البرلمان 
الوطنـــي، إال أن مرشـــحيها حصلوا على أكثر 
مـــن مليوني صـــوت، وهو إنجاز لم تســـتطع 

العديد من األحزاب العلمانية أن تحقق مثله.

وقـــال المحلل السياســـي عرفان شـــهزاد 
”إنها عالمة خطيـــرة بالتأكيد“، مضيفا ”يجب 
أال تحقـــق جماعـــة تـــروج عالنيـــة للكراهية 
ضد غيـــر المســـلمين، الكثير في الممارســـة 

الديمقراطية“.
وكان رجل الدين المتطرف، خادم رضوي، 
أســـس حزب ”حركة لبيك باكســـتان“ لحشـــد 
الدعـــم لحـــارس تابع للشـــرطة، قتـــل حاكما 
إقليميا في عام 2011، وذلك بعد أن دعا الحاكم 
إلـــى إصالح قوانيـــن التجديف، فيمـــا تعتبر 
قوانين التجديف التي صـــدرت في ثمانينات 
القرن الماضي تمييزية ضد األقليات الدينية.

وفي مؤتمر صحافي عقد مؤخرا في مدينة 
كراتشـــي الساحلية، قال رضوي ”إذا أعطوني 
القنبلة الذرية ســـوف أمســـح هولندا من على 
وجـــه األرض“، وذلـــك علـــى خلفية مســـابقة 
أقامتهـــا إحـــدى الصحف في هولنـــدا لتقديم 

رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.
وكانـــت الجماعة أغلقت في العام الماضي 
أحد المداخل الرئيســـية بإســـالم أباد، بسبب 
غضبهـــا ممـــا اعتبرتـــه محاوالت مـــن جانب 
الحكومـــة لتغييـــر قانـــون انتخابـــي لصالح 

األقلية األحمدية.
وقال شهزاد ”كان ذلك بداية صعودهم، لقد 
استخدموا قضية التجديف لحشد دعمهم ضد 

حزب رئيس الوزراء األسبق نواز شريف“.

صعود الصوفية في االنتخابات الباكستانية يثير قلق األقليات الدينية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفاد تقرير جديد لوزارة الدفاع 
األميركية بأن قاذفات صينية تجري 

على ما يبدو تدريبات لتنفيذ ضربات 
ضد أهداف أميركية أو حليفة للواليات 

المتحدة في المحيط الهادئ، موردا 
تفاصيل عن كيفية إعداد بكين لقواتها 

البرية من أجل القتال.

◄ كشف مسؤول االتصاالت في إقليم 
أمهرا اإلثيوبي نغاسو طالهون الجمعة، 

عن زيارة مرتقبة للرئيس اإلريتري، 
أسياس أفورقي، لإلقليم، في إطار تعزيز 

العالقات بين البلدين، فيما لم يذكر 
المسؤول موعدا محددا للزيارة.

◄ قالت الشرطة إن 16 شخصا أصيبوا 
بجراح، بعضهم في حالة خطيرة، في 

وقت مبكر الجمعة عندما انحرفت حافلة 
كانوا يستقلونها في شمال شرق ألمانيا 

وانقلبت على جانبها في منطقة منخفضة 
إلى جوار الطريق.

◄ ارتفعت الجمعة حصيلة وفيات 
الفيضانات والسيول الناجمة عن األمطار 

الغزيرة في والية كيراال جنوب غربي 
الهند، إلى 164 شخصا على األقل، فيما 

تم إنقاذ أكثر من 3 آالف شخص من 
قبل القوات المسلحة منذ بدء العمليات 

اإلغاثية في 8 أغسطس الجاري.

◄ أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن 
موسكو أعربت لواشنطن عن احتجاجها 

الشديد على االنتهاكات الصارخة من قبل 
الواليات المتحدة للقانون الدولي حيال 

البعثات الدبلوماسية الروسية.

◄ أعلنت برلين أنها توصلت إلى اتفاق 
مع اليونان على استعادة المهاجرين 

الذين يصلون إلى ألمانيا والمسجلين 
في األساس على األراضي اليونانية، بعد 

أسبوع على اتفاقها مع إسبانيا.

قائد عملية قتل أسامة بن الدن: ترامب يعيد الحقبة المكارثية

الطريق نحو الحكم بدأ يتضح

إصرار تركي على تحدي 
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إقتصاد



} واشنطن – بقيت تفاصيل القمة التي جمعت 
فـــي يوليو الماضي الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب ونظيره الروســـي فالديميـــر بوتين في 
هلسنكي غامضة لم يكشـــف عنها الطرفان، إال 
أن التصريحـــات التي يدلي بهـــا الطرفان، كما 
المبادرات األخيرة، خصوصا المتعلقة بالملف 
السوري، تقدم مالمح عن البعض مما جرى من 

اتفاقات.
في هذا الســـياق ينّزل الخبراء التســـريب 
الجديـــد حـــول ما قيـــل إنه اتفاق بيـــن ترامب 
وبوتين على ضرورة إخراج إيران من ســـوريا. 
ويعد التسريب األميركي أول كشف شبه رسمي 

عن أحد أهم الملفات التي بحثتها هذه القمة.
وقالـــت مصـــادر أميركيـــة مراقبـــة إن هذا 
االتفـــاق، إن تم فعال، فســـيهدف مـــن جهة إلى 
تكثيـــف الضغـــوط على طهران، ضمن ســـياق 
بدأ بإعالن ترامب انســـحاب بالده من االتفاق 
النـــووي، ويرمي من جهة أخـــرى إلى الضغط 
على موســـكو للعمل على إنهاء النفوذ اإليراني 
في هذا البلد كشرط من شروط رعاية المجتمع 

الدولي للمقاربة الروسية في سوريا.

ونقلت وســـائل إعالم أميركية عن مسؤول 
فـــي إدارة الرئيـــس األميركـــي أن هـــذا األخير 
اتفق مع نظيره الروســـي مبدئيا على ضرورة 
إخراج القوات اإليرانية من سوريا، مشيرة إلى 
لقاء قريب بين جون بولتون مستشـــار الرئيس 
دونالد ترامب لألمن القومي  ونظيره الروســـي 
نيكـــوالي باتروشـــيف في جنيـــف للبحث في 
المعاهـــدات الخاصة بالحد من التســـلح ودور 

إيران في سوريا.
 وذكر مســـؤول بـــاإلدارة األميركية أن لقاء 
بولتـــون وباتروشـــيف فـــي جنيف االســـبوع 

المقبـــل، ســـيكون تتمة لمـــا دار بيـــن ترامب 
وبوتيـــن في هلســـنكي فـــي يوليـــو الماضي، 
مشـــيرا إلى أن القضية الرئيسية في محادثات 
ترامـــب وبوتين كانت الحرب في ســـوريا، بما 
في ذلك دور إيران هناك والوضع اإلنساني في 

البلد الذي مزقه الصراع.

إحراج موسكو

ذكر المســـؤول أنهما اتفقا من حيث المبدأ 
علـــى ضـــرورة خـــروج اإليرانيين من ســـوريا 
وإن رأت روســـيا أن ذلك ســـيكون مهمة شاقة. 
وســـبق أن اتخذت موســـكو تدابير وإجراءات 
الفتة في الشـــأن الســـوري بعد ذلك، ال ســـيما 
االتفاق في جنوب ســـوريا عالوة على انتشـــار 
الشـــرطة العســـكرية على الحدود مع إسرائيل 
وعلى تخوم إدلب، التي تصب في إطار تحجيم 

الوجود العسكري التابع إليران في سوريا.
ويتســـاءل المراقبون عما يريد بوتين بيعه 
لترامـــب على الرغم من قناعته بصعوبة إخراج 
إيران من سوريا، وعن ماهية ما يدبر في الغرف 
المغلقة خصوصـــا ما يحتاجـــه بوتين مقابل 
تقديـــم تعهدات غيـــر جديـــة لألميركيين حول 
إيـــران. ويرى المراقبـــون أن اإلعالن األميركي 
قد يهدف إلى إحراج موســـكو والرئيس بوتين 
في معالجة العالقات الروســـية اإليرانية، لكنه 
في الوقت نفســـه يمنح الرئيس الروسي ورقة 
بإمكانه استخدامها إلقناع طهران باالستجابة 
للرغبة الدوليـــة في إخراج كافة الميليشـــيات 
األجنبية من ســـوريا بما فيها تلك التي تقودها 

طهران.
وتؤكد مصـــادر إســـرائيلية أن التنســـيق 
اإلســـرائيلي األميركـــي الروســـي بلـــغ أعلـــى 
المســـتويات ويمثـــل تقاطـــع مصالـــح ثالثية 

إلخراج النفوذ اإليراني من سوريا. 
وتقـــول هذه المصـــادر إن عدم اســـتجابة 
موســـكو لمطالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهـــو بإخراج كافة الميليشـــيات 
اإليرانية من ســـوريا واالكتفاء بسحبها مسافة 
85 كلـــم عن الحـــدود، وضع في إطـــار مرحلي 
سيتطور وفق خطة ضغوط دولية شاملة تربط 
الحل النهائي في ســـوريا بمســـألة االنسحاب 
اإليراني الكامل من هـــذا البلد. ومثلما فرضت 
الضـــرورة التحالف بين الـــروس واإليرانيين 

فـــي ســـوريا، تفـــرض المتغيرات في ســـوريا 
تحالفا شـــبيها بين واشـــنطن وموســـكو التي 
بدأت تخشـــى مـــن دور إيران في  ســـوريا بعد 
توضح الرؤية واستعادة النظام لجزء كبير من 
ســـيطرته على البالد واالســـتعداد للدخول في 
مرحلة إعادة اإلعمار وجني ثمار المشاركة في 

الحرب.
من هنـــا، ال يتوقـــع المراقبـــون أن تنزعج 
موســـكو من الضغوط التي تمارسها واشنطن 
ضـــد طهـــران، مشـــيرين إلـــى أنها اســـتفادت 
وغضت الطـــرف وربما رعت وباركت العمليات 
العسكرية اإلسرائيلية ضد أهداف تابعة إليران 
في ســـوريا. وتتأمل موســـكو باهتمـــام تطور 
الموقف بشـــأن نوعية الحضـــور اإليراني في 
ســـوريا، لكن تتعامل القيادة الروسية مع هذا 
الملـــف بتأن يجنب البلدين أي توتر في الوقت 

الراهن.

الحل السياسي

قبل أســـبوعين فقط، أعلن الناطق بلســـان 
وزارة الخارجيـــة فـــي طهران، بهرام قاســـمي 
اســـتعداد بالده لمغادرة ســـوريا، إن استقرت 

األوضـــاع األمنيـــة هنـــاك و“تم القضـــاء على 
اإلرهاب“. وكانـــت العواصم الغربية بعثت في 
األســـابيع األخيرة بإشـــارات تؤكد على الحل 
السياسي في سوريا كشرط لبحث مسألة إعادة 

الالجئين وإعادة اإلعمار.
ورأى محللون أن العامل اإليراني في سوريا 
ليس عامال مســـاعدا على إنتاج هذا الحل، وأن 
مطلب خـــروج القوات التابعة إليـــران من هذا 
البلد، بات حاجة روســـية قبـــل أن يكون حاجة 
دولية عامة. وكشـــف المحللون أن بوتين الذي 
يســـعى لإلطاللة على العالم من خالل الشـــرفة 
السورية تلقى في األســـابيع األخيرة معطيات 
جديدة عن جهوزيـــة العواصم الكبرى لتغطية 
الورشة الروسية لالهتداء إلى حل نهائي شرط 

إخراج إيران الكامل من هذا البلد.
وتسعى طهران لمعاندة المزاج الدولي في 
هذا الشـــأن وجعل مســـألة وجودهـــا ورقة من 
أوراق التفاوض حول تفاهمات شـــاملة تتعلق 
بنفوذهـــا فـــي كل المنطقة. وتســـتخدم إيران 
دمشق لبعث رسائل في هذا الصدد. وكان نائب 
وزير الخارجية الســـوري فيصل المقداد أعلن 
مؤخرا أن انســـحاب أو بقـــاء القوات اإليرانية 
أو حزب الله المتواجدة في األراضي السورية 

بدعوة من الحكومة، هو شـــأن يخص الحكومة 
الســـورية وحدها، وأن هـــذا األمر غير مطروح 

للنقاش حاليا.
وتلفـــت مراجـــع أميركيـــة متابعـــة إلى أن 
اإلعـــالن عن اتفـــاق بين ترامـــب وبوتين حول 
ضـــرورة خروج إيـــران من ســـوريا، يأتي بعد 
تســـريبات أخرى قبل أيام حول مصير القوات 
األميركيـــة فـــي ســـوريا. ونقـــل عـــن مصادر 
دبلوماسية أميركية في هذا اإلطار أن واشنطن 

قد حسمت أمر بقاء هذه القوات في سوريا.
ومن المرجـــح أن تتصاعد وتيرة الضغوط 
الدولية بشأن خروج إيران من سوريا وقد تأخذ 
أبعادا تتجـــاوز الثنائية األميركية الروســـية. 
ويأتي في هذا السياق عرض الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون على العاهـــل األردني الملك 
لحفظ األمن  عبدالله الثاني ”مساعدة فرنسية“ 

واالستقرار على الحدود األردنية السورية. 
يندرج هذا العرض ضمن اهتمام فرنسي قد 
تشـــارك به دول أخرى عشية االنتقال إلى الحل 
السياســـي وإعادة اإلعمار، لكـــن هذا االهتمام 
الدولـــي الـــذي تحتاجه موســـكو ســـيصطدم 
بمســـألة النفوذ اإليراني في ســـوريا، وهو أمر 

ستضطر موسكو إلى معالجته.

اتفاق ترامب وبوتين: تقاطع مصالح يحّيد طهران

في صف املنتصرين إلى حد اآلن

[ إستراتيجية أميركية بأهداف مزدوجة: ضرب إيران وإلهاء روسيا بالملف السوري  [ تنسيق إسرائيلي أميركي روسي على أعلى مستوى

في 
العمق

{أملنـــا أن نتمكـــن قريبا مـــن التوصل إلى اتفـــاق جديد مع إيـــران، لكن يجب علينـــا أن نرى أوال 
تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها}.

مايك بومبيو
وزير اخلارجية األميركي

{روســـيا نفســـها ال مصلحة لها في هيمنة إيران على الشرق األوسط. موسكو بحاجة إلى توازن 
قوى في المنطقة، والواليات المتحدة أيضا بحاجة إلى ذلك، حتى لو بدا األمر غريبا}.

توماس غراهام
مدير شركة االستشارات األميركية كيسنجر اسوسياتس

كشــــــف اســــــتطالعان للرأي أن أغلبية األميركيني يعتبرون أن روسيا تشكل تهديدا أكبر 
ــــــرى هذه النظرة أن  ــــــى بالدهم، لكن لإلدارة األميركية نظرة أخرى معاكســــــة متاما. ت عل
التقارب مع روســــــيا ضرورة إستراتيجية في ظل املتغيرات الدولية الراهنة، وذلك ملواجهة 
إيران وأيضا الروس عبر إلهائهم بحل امللف الســــــوري، وحتى حتقيق توازن مع الصني 
الصاعدة، في إســــــتراتيجية تذّكر بسياســــــة اتبعها الرئيس األميركي األســــــبق ريتشارد 
ــــــر تطوير العالقات مع  نيكســــــون حني راهن على القيام باختراق االحتاد الســــــوفييتي عب

الصني.
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اإلعالن األميركي يمنح بوتني ورقة 
بإمكانه استخدامها إلقناع طهران 

باالستجابة للرغبة الدولية في إخراج 
امليليشيات األجنبية من سوريا 

} واشــنطن – أعلن وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو تشكيل ”فريق عمل حول إيران“ 
هدفـــه فرض احتـــرام العقوبـــات االقتصادية 
األميركيـــة ضد طهران، مـــع المجازفة بفرض 
عقوبـــات على الدول التـــي ال تلتزم بإجراءات 

واشنطن.
يأتي تكوين هذه المجموعة التي سيديرها 
براين هوك، المبعوث الخاص إليران، كتأكيد 
من اإلدارة األميركية على جديتها في التعامل 
مع الملف اإليراني ورسالة للحلفاء ومختلف 
الدول التي انتقدت عودة تنفيذ العقوبات بعد 

انسحاب واشنطن من االتفاق النووي.
قال هـــوك إن الهـــدف هو فـــرض احترام 
الـــدول األخـــرى للعقوبـــات االقتصادية على 
إيران، التـــي أعاد الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب العمل بها بعد انســـحابه من االتفاق 
النووي الموقـــع في 2015 بين طهران والقوى 

الدولية الكبرى.
ويتســـق تصريح هوك مع تحذير ســـابق 
توجهـــت بـــه المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة 
األميركيـــة هيذر ناورت، للـــدول التي انتقدت 
إعادة تفعيـــل العقوبات، قالـــت فيه ”تعرفون 
تحذيراتنـــا بشـــأن إيـــران والتجـــارة معها، 
وســـنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق تقوم 

به للعقوبات التي نفرضها“.
كمـــا حّذر ترامب عنـــد إعالنه إعادة فرض 
العقوبات على إيران في بداية الشهر الجاري، 
الدول التـــي تواصل مبادالتهـــا التجارية مع 
طهـــران. وقـــال إن ”من يتعامل مـــع إيران لن 

يتعامل مع الواليات المتحدة“.
وتحيل مثل هـــذه التصريحات إلى قراءة 
ما بين ســـطور التحـــركات األميركية األخيرة 
ضـــد إيـــران، والتي تتجـــاوز حـــدود معاقبة 
طهران ومواجهة أجندتها في المنطقة، لتكون 
فصال من فصول الحرب الباردة المندلعة بين 
الواليـــات المتحـــدة وقوى إقليميـــة وأطراف 
دوليـــة أخـــرى كروســـيا والصيـــن والـــدول 

األوروبية. 

واألســـبوع الماضـــي حّذر ترامـــب العالم 
مـــن التعامل التجـــاري مع إيـــران، وقال ”من 
يتعامـــل مـــع إيران لـــن يتعامل مـــع الواليات 
المتحدة“. وفي الوقت الذي واصل فيه حلفاؤه 
األوروبيون التذمر من هذه السياســـة، بدا أن 
الصين والهند وتركيا على استعداد لمواصلة 
اســـتيراد النفـــط اإليرانـــي الذي يوفـــر النقد 
األجنبـــي الذي تحتاجـــه الحكومـــة اإليرانية 

بشدة. 
وأعادت الواليات المتحدة في مطلع شهر 
أغســـطس الحالي العمـــل بمجموعة أولى من 
العقوبات االقتصادية ضد إيران، وخصوصا 
وقف الصفقـــات الماليـــة واســـتيراد المواد 
األوليـــة وكذلك إجراءات عقابية للمشـــتريات 
في قطاعي الســـيارات والطيران المدني. ومن 
المنتظر أن تدخل حزمـــة ثانية من العقوبات 
حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل. ومنذ األيام 
األولى، بدا واضحا تأثير العقوبات األميركية، 

فإيـــران تعانـــي من نقـــص الـــدوالر وعملتها 
تدهـــورت ما أدى إلى ارتفـــاع التضخم. وقال 
هـــوك إن ”هدفنا هـــو خفـــض واردات النفط 
اإليراني لـــكل بلد إلى الصفـــر بحلول الرابع 
مـــن نوفمبر“. وتابـــع المســـؤول المقرب من 
مستشـــار األمن القومي جـــون بولتون ”نحن 
مستعدون لفرض عقوبات ثانوية“ على الدول 

التي ال تحترم العقوبات األميركية.
الموقعة  األوروبيـــة  الحكومات  احتجـــت 
لالتفـــاق النـــووي، على هذه اإلجـــراءات لكن 
الشـــركات األوروبية انســـحبت بســـرعة من 
إيران خوفا من تكرار تجربة بي إن بي باريبا. 
فبعدمـــا اتهـــم بمخالفة الحظـــر األميركي في 
بعض الـــدول مثل إيران والســـودان، فرضت 
علـــى أكبـــر مصرف فرنســـي غرامة قياســـية 
تبلغ 8.9 مليـــار دوالر في 2014 وتعليق بعض 
نشـــاطاته في الواليات المتحدة. وأكدت إدارة 
ترامب مـــرات عدة أنها ال تســـعى إلى تغيير 

فـــي النظام فـــي إيران بـــل تريـــد تغييرا في 
ســـلوك إيران. وكّرر هوك ذلك، مشـــيرا إلى أن 
خليـــة العمـــل الجديدة ”مصممـــة على القيام 
بجهـــد عالمي كبيـــر ليغير النظـــام اإليراني 
ســـلوكه“. وتابـــع ”نريد العمل بشـــكل وثيق 
بالتزامـــن مـــع حلفائنا وشـــركائنا في جميع 

أنحاء العالم“.
ونشـــرت اإلدارة األميركيـــة الئحة طويلة 
من النشـــاطات التي تطلب من طهران التخلي 
عنهـــا، وخصوصـــا دعمها للنظام الســـوري 
وحـــزب الله اإليرانـــي وبرنامجيهـــا النووي 
مواطنيـــن  واعتقـــال  الصواريـــخ  ولتطويـــر 

أميركيين.
وقـــال بومبيو ”منـــذ نحو أربعيـــن عاما 
تحّمـــل النظـــام في طهران مســـؤولية ســـيل 
مـــن العنف وزعزعة لالســـتقرار ضد الواليات 
المتحـــدة وحلفائنـــا وشـــركائنا وأيضا ضد 

الشعب اإليراني نفسه“. 
وأضـــاف أن ”الشـــعب اإليرانـــي والعالم 
يطالبـــان بـــأن تتصرف إيـــران أخيـــرا كبلد 
طبيعـــي“. وتابـــع وزير الخارجيـــة األميركي 
”أملنا أن نتمكـــن قريبا من التوصل إلى اتفاق 
جديد مـــع إيران، لكن يجب علينا أن نرى أوال 
تغييرات أساســـية في ســـلوك النظـــام داخل 

حدوده وخارجها“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان توقيـــت 
اإلعـــالن عن مجموعة العمـــل تزامن عمدا مع 
الذكـــرى الـ65 لالنقـــالب الذي نظمتـــه وكالة 
االستخبارات المركزية (سي آي إيه) لإلطاحة 
برئيـــس الـــوزراء اإليرانـــي الســـابق محمد 
مصدق في منتصف أغسطس 1953، قال هوك 

إن هذا كان ”محض صدفة“.
ولم يســـتبعد هوك الذي أجرى محادثات 
بريطانييـــن  مســـؤولين  مـــع  إيـــران  حـــول 
وفرنســـيين وألمان األربعاء فـــي لندن، إجراء 
مفاوضات مباشـــرة مع القادة اإليرانيين في 
بتغيير سلوكهم، وهو  حال أظهروا ”التزاما“ 
أمـــر يســـتبعد خبـــراء حدوثه، اســـتنادا إلى 

تاريخ إيران، منذ قيام الجمهورية اإلســـالمية 
ســـنة 1979. وعـــن ذلـــك، يقول مهـــدي خلجي 
الباحث في معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
األدنى، ”تأمل إدارة ترامب أن تؤدي الضغوط 
االقتصاديـــة إلى دفع إيران نحو إجراء تغيير 
فـــي سياســـة النظام، لكـــن يبدو أن المرشـــد 
األعلى للجمهورية اإلســـالمية آيـــة الله علي 

خامنئي موافق على ذلك“.
ويشـــرح خلجي، مشـــيرا إلـــى أن ”خطة 
خامنئـــي ترّكز على جعل البـــالد أكثر مقاومة 
لإلصـــالح واالنخـــراط مع العالـــم الخارجي، 
وتعمـــل على وضـــع المزيـــد من القـــوة بين 
أيدي أكثر العناصر تشـــددا. وإذا كان بإمكانه 
النجـــاح فـــي هذه الخطـــة، فإن ذلك ســـيحدد 
مستقبل إيران“، كما مستقبل المنطقة عموما.

واشنطن تلجأ إلى {الضغوط القصوى} ضد إيران

تصويب دقيق

هيذر ناورت:
تعرفون تحذيراتنا بشأن 

إيران وخطورة التجارة 
معها

براين هوك:
سنفرض عقوبات على 

الدول التي ال تحترم 
العقوبات

دونالد ترامب:
من يتعامل مع إيران 

لن يتعامل مع الواليات 
المتحدة

واشنطن مصممة 
على فرض احترام العقوبات
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في 
العمق

{خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون إبرام صفقة ســـيكون خطأ اســـتراتيجيا ستندم عليه 
بريطانيا ألجيال}.

جيرمي هانت
وزير اخلارجية البريطاني

{رحيل بول داكر عن رئاسة تحرير صحيفة الديلي ميل مرتبط بتحوالت السوق المتعلقة بتغير 
المزاج العام حيال مسألة البريكست}.

دوغالس ماكابي
أحد خبراء اإلعالم في بريطانيا

} لنــدن – خلـــق التبدل في المـــزاج العام إزاء 
قضيـــة خروج بريطانيا مـــن االتحاد األوروبي 
هـــزة داخل صحيفة الديلي ميل، إحدى أوســـع 
الصحـــف البريطانيـــة انتشـــارا، باإلعالن عن 
خروج رئيـــس التحرير بول داكر، بعد أكثر من 

ربع قرن على توليه المنصب.
ويطرح رحيل بول داكر عن رئاســـة تحرير 
جريـــدة الديلـــي ميـــل أســـئلة حول أحـــد أهم 
العوامل التي قلبت األمور رأســـا على عقب في 
اليوم التالي لالســـتفتاء الشـــهير على خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي في يونيو 2016. 
وأســـال الحدث حبرا حول الدور الذي يمكن أن 
يلعبـــه صحافي بارز ورئيـــس تحرير المع في 
تقريـــر مصير بلد وفي التأثير على مزاج الرأي 

العام.
شـــغل الرجل المنصب لمدة 26 عاما، وهي 
المدة األطول لرئيس تحرير على رأس مؤسسة 
صحافيـــة؛ فـــأن يســـتمر داكـــر أو يتوقف عن 
ممارســـة مهامه، فذلك أمـــر قد ال يكون تفصيال 
مهنيا يرتبط بشخصه وبالمؤسسة والعاملين 
فيها، وربما بالوســـط الصحافـــي عامة، بل إن 
المناســـبة -حســـب ما كتب آالن روسبريدجر، 
رئيس التحرير الســـابق لصحيفـــة الغارديان 
العريقـــة- لها أبعاد قد تصل إلى تأمل وقع ذلك 

على مآالت البريكست في المستقبل.

محاكم التفتيش

يقول مارك توين، الكاتب والمفكر األميركي، 
إن ”هنـــاك قوانيـــن لحماية حريـــة التعبير في 
الصحف، لكن ال شيء من هذه القوانين يحمي 

القراء من الصحف“.
ورغـــم أن الســـجال الـــذي يخّطـــه رئيـــس 
تحرير ســـابق بشـــأن الرحلـــة المهنية لرئيس 
تحرير ســـيرحل قد يصنف داخل دائرة تصفية 
الحسابات المهنية، فإن روسبريدجر في نصه 
يلفت العامـــة إلى األثر الذي يمكـــن أن يحدثه 
رجل واحد في تقرير مصير أمة بحجم المملكة 

المتحدة.

يلفـــت روســـبريدجر إلى مـــا كان يمكن أن 
يفعله داكـــر لو بقي في منصبـــه حتى نوفمبر 
المقبـــل. ينســـج الكاتـــب فـــي مقـــال نشـــرته 
الغارديان األحد الماضي، ســـيناريو افتراضيا 
مرتبطـــا باســـتحقاق خريفـــي ستشـــتد فيـــه 
الضغوط المرتبطة بمســـألة مغادرة بريطانيا 

لالتحاد األوروبي.
وينطلق روسبريدجر من إدراكه أن داكر كان 
محركا رئيســـيا التجاهات الحياة السياســـية 
البريطانية بشكل عام، إذ تمتع بتأثير لم يصل 

إليه من قبل صحافي على اإلطالق.
وخالل فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة تزامنت مع 
احتـــدام الســـجال حـــول البريكســـت -وهـــي 

القضية التي ســـتغير حيـــاة البريطانيين على 
مدى عقود قادمـــة- قادت الديلي ميل المجتمع 
البريطانـــي إلـــى عزلـــة يمينية تكـــره أوروبا 
والطبقة السياســـية التقليدية، وفعلت ذلك عبر 

رفع البندقية في وجه المعارضين.
كان داكـــر مـــن بيـــن مـــن زرعـــوا فيروس 
الخـــوف مـــن الهجـــرة واألجانـــب فـــي العقل 
قبـــل  البريطانـــي  للمجتمـــع  الجمعـــي 
االســـتفتاء وبعـــده. وخالل شـــهر كامل أعقب 
االســـتفتاء، كانـــت قضية الهجـــرة هي ”طبول 
الحرب التي ال يتوقف داكر عن الضرب عليها“.
وعند العـــودة إلى التمعن في مانشـــيتات 
الصحيفـــة في ذلك الوقت، لـــن تجد حديثا عن 
القضايـــا األساســـية التي شـــكلت، إلى جانب 
الهجرة، النقاش العـــام خالل حمالت الخروج 
أو البقـــاء في االتحاد األوروبـــي، كتخصيص 
ميزانيـــة قدرهـــا 350 مليون جنيه اســـترليني 
لهيئة الصحة الوطنية، أو استقالل القضاء عن 
المحكمة األوروبية، لكن ظلت الصحيفة تضرب 

الخارجي، أي الهجرة. على وتر ”الغزو“ 
بعدها مباشـــرة بـــدأت الديلي ميـــل تقود 
من االتحاد  البلد إلى مشـــروع ”خروج صعب“ 
يعـــارض  مـــن  كل  إســـكات  عبـــر  األوروبـــي 
االســـتفتاء أو رؤيتها للبريكست. ففي تعليقها 
علـــى نقاش أعضاء فـــي البرلمـــان البريطاني 
يعارضون الخروج، قالت في أحد مانشـــتاتها 
”بدأت المؤامرة لعرقلة البريكســـت“، ووصفت 
السياسيين المعارضين بـ“الطابور الخامس“.

بدأ األمر قبل إجراء االســـتفتاء، واســـتمر 
شـــهورا حتى نشرت عنوانا في صدر الصفحة 
األولى تدعو من خالله رئيســـة الوزراء  تيريزا 
ماي إلى ”تدميـــر المخربين“، في إشـــارة إلى 

أنصار البقاء في أوروبا.
ولم يضّيع داكر وقتا، واختار أن يبدأ برأس 
الســـمكة. وفـــي 2 فبرايـــر 2016، بعـــد أن أعلن 
رئيـــس الوزراء آنـــذاك ديفيد كاميـــرون إجراء 
اســـتفتاء على الخروج مـــن االتحاد األوروبي، 
نشـــرت الديلي ميل مانشـــيتا قالـــت فيه ”هل 
هـــذا كل ما لديك إذن يا ســـيد كاميرون؟“، قبل 
أن تشـــن هجوما واســـعا عليه في التقرير عبر 
اتهامه بأنه واالتحاد األوروبي ”قاما بتفصيل 

اتفاق إلبقائنا رغما عنا في صفوف االتحاد“.
وبعد نشـــر هذا التقرير، الـــذي كتبه محرر 
الشؤون الصحافية في الجريدة جيمس سالك، 
قـــدم كاميرون دعـــوة لداكـــر في نفـــس اليوم 
لزيارتـــه مـــن أجل نقـــاش الطرق التـــي يمكن 
مـــن خاللها إقنـــاع الصحيفـــة باعطائه فرصة 
للوصول إلى اتفاق أفضل مع األوروبيين. لكن 
في اليـــوم التالي، ألقى داكر جهـــود كاميرون 
إلقناعه خلف ظهره، ونشـــر مانشيتا يتهم فيه 

كاميرون بالعيش في ”وهم كبير!“.
ووفقا لتحقيـــق أجراه برنامج ”نيوزنايت“ 
المذاع على قناة بي.بي.ســـي 2، أنه بعد نشـــر 
الصحيفة هذه العناويـــن، حدث لقاء آخر، لكن 
هذه المـــرة جمع كاميـــرون بمالـــك الصحيفة 
اللورد روثرماري. وقالت مصادر لـ“نيوزنايت“ 
إن كاميـــرون طلب من روثرماري في هذا اللقاء 
إقالة داكر من منصب رئيس التحرير، العتقاده 
أنه ”يهدد مستقبل األمة من خالل مواقفه فيما 

يتعلق بالبريكست“.
 ومنذ أن علم داكر بمحتوى هذا اللقاء قرر، 
ليس فقط تحدي كاميرون عبر التشدد أكثر في 
قضية البريكســـت، ولكن زعزعـــة حكمه أيضا، 
وعمل كل ما بوســـعه من أجـــل اإلطاحة به من 

رئاسة الوزراء.

تخّيـــل روســـبريدجر مـــا كان ســـيدفع به 
داكر من تكريس كامـــل لجهود الصحيفة التي 

يقودها لتقوية موقف رئيسة الوزراء. 
ويغمـــز فـــي هذا اإلطـــار من قنـــاة ظروف 
البريكســـت، ويرى أن أحد األسباب الرئيسية 
لصمـــود تيريزا ماي فـــي منصبها هو الرعاية 
التي منحها إياها داكر على رأس الديلي ميل.

فـــي أيامهـــا األولى في رئاســـة الـــوزراء، 
كانـــت تيريـــزا مـــاي تواجه صعوبـــات كبيرة 
لخلق اتجاه عام توافقي للمضي قدما في أحد 
أكثر اللحظات الحاســـمة فـــي تاريخ بريطانيا 
الحديـــث. وكانت مـــاي تعلم أن مـــا ينتظرها 
أصعـــب كثيـــرا مـــن اعتـــراك المجتمـــع إبان 
االســـتفتاء.لكن الديلي ميل لـــم تكن جزءا من 
كل ذلك؛ فمنذ الوهلـــة األولى كان داكر يحاول 
أن يصنع من رئيســـة الوزراء، التي لعب دورا 
محوريـــا عبـــر الصحيفـــة فـــي صعودها إلى 
المنصـــب، قطارا مســـرعا ال يتـــردد في دهس 
معارضيـــه. امتلك داكـــر رؤيـــة لتحويل ابنة 
القـــس المرتبكة فـــي بداياتها، إلـــى مارغرت 

تاتشر في قمة قوتها.
ومنـــذ الشـــهر األول لها فـــي أعلى منصب 
سياســـي في بريطانيا، لم يكـــن ثمة ذكر لماي 
فـــي الديلي ميل من دون تهديد. في أغســـطس 
وصفـــت الصحيفة ماي بأنهـــا قائد على رأس 

”جيش زاحف“ من المؤيدين للبريكست. 
وفـــي عـــدد آخر دعـــا داكر مـــاي ألن تكون 
األولـــى في ”إراقة الدماء“، في تشـــبيه واضح 
للجـــدل السياســـي الدائر في البلـــد باعتباره 

معركة حربية.

في ســـبتمبر 2016، وصفت 
الديلي ميل ماي بأنها تتحلى ”بعزيمة ال تلين 
لتنفيـــذ إرادة الشـــعب“، وفي الــــ13 من نفس 
الشهر أظهر داكر ما يخفيه تماما، في مانشيت 
بدأ أنه همس في أذن ماي، حول ”سحق ديفيد 
كاميرون“.في أكتوبر، وجهت ماي دعوة خاصة 
لداكر لتناول العشـــاء معهـــا، وهو ما كان أول 
لقاء لها مع رئيس تحرير صحيفة خالل ســـتة 
أشهر من توليها منصبها على رأس الحكومة.

وعلى الفور أظهر داكر امتنانه عبر دفعات 
من العناوين المثيرة على صدر الصفحة األولى 
للديلـــي ميل، التي عكســـت إعجابـــه بإصرار 
في  ماي على ”االنتقام مـــن النخبة الليبرالية“ 

بريطانيا.
وظهـــرت رؤى داكر الشـــخصية مرة أخرى 
في افتتاحية الصحيفة لعـــدد 12 أكتوبر 2016 
عـــن مواصفات رئيس الـــوزراء التي يتمناها، 
بأنه يجب عليه ”لعن الخونة الذين يعملون من 

أجل تخريب إرادة الشعب البريطاني“.
ومنـــذ ذلك الحيـــن امتدت قوائـــم الطابور 
الخامس التي وضعها داكر لتشـــمل ليس فقط 
السياســـيين الذيـــن يدعون إلـــى البقاء ضمن 
االتحـــاد األوروبي، كتوني بلير ونيك كليغ وإد 
ميليبانـــد، إنما أيضا أشـــخاصا من المجتمع 
المدني وحقوقيين كأمل كلوني وإما تومسون، 
التي تضـــم رجال  ومجموعـــة ”ســـي.بي.آي“ 
أعمال، والكنيســـة اإلنجيليـــة، وهيئة اإلذاعة 
البريطانية ”بي.بي.ســـي“، وصوال إلى قضاة 

المحكمة العليا، الذين وصفهم في المانشيت 
بـ“أعداء الشعب“.

وفي مـــارس 2017 فّعلت ماي المادة 50 من 
معاهدة لشـــبونة، معلنة بدء خروج بريطانيا 
مـــن االتحـــاد األوروبي بشـــكل رســـمي. وفي 
نوفمبـــر 2017، حضـــرت مـــاي حفـــل عشـــاء 
بمناسبة مرور 25 عاما على تولي داكر رئاسة 

تحرير الديلي ميل.
وقبل انتهاء عام بدا كأن مالمحه تشـــكلت 
وفقا لمعايير الديلـــي ميل ورؤية داكر، لم يكن 
غريبا أن تصدر ماي قرار تعيين محرر الشؤون 
السياســـية في الصحيفـــة وذراع داكر اليمنى 
المسؤول عن إيصال رؤيته اليمينية المتشددة 

جيمس سالك متحدثا رسميا باسم الحكومة.

تغيير النظام

األمـــر ال يتعلـــق فقط بمن ذهـــب بل أيضا 
بمن ســـيحل مـــكان داكـــر علـــى رأس الديلي 
ميل؛ فالرجـــل القوي الجديد على رأس الديلي 
ميل هـــو جيوردي غريغ رئيـــس تحرير الميل 
أون صنـــداي (الطبعـــة األســـبوعية لجريـــدة 
الديلي ميل)، وســـيتولى منصبه في ســـبتمبر 

المقبل.
تولـــى غريـــغ رئاســـة تحرير الميـــل أون 
صنـــداي منـــذ عـــام 2012، ولطالمـــا تقاطعت 
الجريدتان الشقيقتان في عالقة غريبة متناكفة 
خـــالل حملـــة البريكســـت. كانت الميـــل أون 
صنداي بقيادة غريغ تخـــرج في أحيان كثيرة 
عن طورها للسخرية من تقارير كانت تنشرها 

الجريدة اليومية بوصفها سبقًا ُصحفيًا.
يحمـــل غريـــغ -وللمفارقـــة- وجهـــة نظر 
شديدة البعد عن تلك التي دافع عنها بشراسة 
داكـــر، وبالتالـــي فإنه من المتوقـــع أن يحدث 
األمر انقالبا في خطـــاب الديلي ميل المتعلق 

بالبريكست.
قد يشـــعر زمالء المهنة بالغيرة مما أنجزه 
داكر وبالســـمعة التي التصقت به خالل سنين 
عملـــه الـ 26 قبطانا لواحـــدة من أهم الصحف 
البريطانية. نظرت الديلي ميل وروجت لخروج 
بريطانيا من االتحـــاد األوروبي. وحتى من ال 
يحبـــون الرجـــل ويمقتـــون مغاالته فـــي كره 
”أوروبا“، يقرون بالنفوذ الهائل الذي مارســـه 
داكر علـــى الحياة السياســـية فـــي بريطانيا 
وتأثيـــره المباشـــر وتأثير الصحيفـــة -التي 
رأس تحريرها- على الرأي العام في السنوات 
األخيرة. وتعترف أوســـاط المهنـــة بالكفاءات 

والمواهـــب التي تحلى بها داكر. بيد أن 
هـــذه الخصال أقلقت الكثيـــر من النخب 
التـــي الحظت مدى العصبيـــة التي كانت 

تظهرها الديلي ميل ضد أوروبا.
مارســـت الجريدة بقيادة داكر ما يشبه 
ممارســـات محاكـــم التفتيش في شـــيطنة 
وتخويـــن وتخويـــف أي شـــخص أو منبر 
يتجـــرأ على انتهـــاج مواقف تتعـــارض مع 

مواقف الديلي ميل.
قادت الصحيفة الشهيرة حملة شرسة ضد 
االتحـــاد األوروبي الذي واظبـــت على وصفه 
بأنـــه منظمة تقودها ”حفنة من البيروقراطيين 
الخطرين“. بدا أن الصحيفة تســـبق بمسافات 

عتاة المبشرين باالنسالخ عن أوروبا.
وفـــي تأمل بســـيط للمقـــاالت التـــي كتبها 
الســـلف وتلك التي كتبها الخلـــف حول كيفية 
مقاربة مســـألة الخروج من االتحاد األوروبي، 
يظهر ذلك البون الشاسع بين الخروج الشرس 
والحاد الذي يبشـــر به داكر والخروج المتعقل 
الـــذي يحفظ مصالـــح بريطانيـــا، ولكن أيضا 
يحفظ المصالح االقتصادية لالتحاد األوروبي. 
وفي عقالنية غريغ ما يؤشر على تصويب قادم 
لبوصلـــة الديلـــي ميل صوب خيـــار البقاء في 

”أوروبا“.
يشـــعر داكـــر بما ســـيحل بســـفينته حين 
يقودها قبطان جديد. ينفخ في يونيو الماضي 
نصا خشـــبيا يحذر من أن دعم البريكســـت هو 
للديلي ميـــل وقرائها. لكن الرجل  أمر ”جيني“ 
فـــي تحذيره كان يستشـــرف نهاية عهد وبداية 
عهد آخر. وقد ال يبتعـــد خروج داكرعن حقيقة 
أن رياحا أخرى هزت شجرة البريكست وتسقط 

أوراقها العنيدة.
تلمح الفينانشيال تايمز إلى التحول القادم 
للصحيفـــة المعاديـــة ألوروبـــا. تـــروج بعض 
األوساط أنباء عن أن التحول سينقل الصحيفة 
من مقلب إلى مقلب مضاد. غير أن هذا التحول 
لـــن يكون انقالبيا بل تســـوويا وســـطيا يتيح 
توازنا في احتضـــان وجهات النظر حول أكثر 

القضايا الساخنة في بريطانيا.
وفي البحث عـــن حيثيات ”انقالب القصر“ 
الـــذي حدث فـــي الديلي ميل، تنقـــل الصحيفة 
عن دوغـــالس ماكابي، أحد خبـــراء اإلعالم في 
بريطانيـــا، أن األمـــر قد ال يعـــدو كونه مرتبطا 
بتحوالت السوق المتعلقة بتغير المزاج العام 

حيال مسألة الخروج من االتحاد األوروبي.
في هذا اإلطار تكشف استطالعات الرأي أن 
التحول يميل باتجاه خيار البقاء في ”أوروبا“، 
وبالتالي، وفق خبراء السوق، فإن على الديلي 
ميـــل أن تأخذ بعين االعتبار هـــذا التحول في 
توجهاتهـــا المقبلـــة، ما يعني أيضـــا أن تبدل 
أجندتهـــا قـــد ال يكون صادما لقـــراء بدأت تلك 

التحوالت تصيبهم.
على أن التبدل المهنـــي القيادي على رأس 
الديلـــي ميـــل يثيـــر لعاب مـــن يرى فـــي األمر 
أكثـــر مـــن حـــدث تفصيلـــي إداري. هنـــاك من 
يعتبر األمر عالمة قـــد تليها أعراض انتفاضة 
”الدولة العميقة“ في بريطانيا ضد خيار صعق 
الكثير من البريطانيين والكثير من األوروبيين 
وســـط صمت مريب لتلك الدولة ومؤسســـاتها 

العميقة.

تقاعد أخطر رجل في بريطانيا: 
رئيس تحرير أم رئيس محاكم التفتيش

غادر قبل اكتمال البريكست

[ بول داكر دّمر رئيس وزراء وصنع آخر 
حّولت أكثر من 100 دائرة انتخابية في وستمنســــــتر، سبق أن صوتت للبريكست، دعمها 
للكتلة املؤيدة للبقاء في املجموعة األوروبية املوحدة، ضمن موجة صاعدة متيل الكفة فيها 
نحو خيار عدم االنفصال عن االحتاد األوروبي. ويبدو أن صعود هذه املوجة ألقى بظالله 
السياســــــة كما اإلعالم، الذي لعب دورا رئيســــــيا خالل حملة االستفتاء. وميكن مالحظة 
ــــــك من خالل التغييرات التي طرأت على إدارة حترير صحيفة الديلي ميل وطالت أعلى  ذل
هرمها بتقاعد رئيس التحرير بول داكر، وتعويضه بجيوردي غريغ الذي يحمل وجهة نظر 

شديدة البعد عن خطاب الديلي ميل/داكر املتعلق بالبريكست.

هناك من يعتبر األمر عالمة قد تليها 
أعراض انتفاضة الدولة العميقة في 
بريطانيا ضد خيار صعق الكثير من 
البريطانيني والكثير من األوروبيني 
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األمر ال يتعلق فقط بمن ذهب بل 
أيضا بمن سيحل مكان داكر على 
رأس الديلي ميل. فالرجل القوي 

الجديد على رأس الديلي ميل، هو 
جيوردي غريغ، رئيس تحرير ميل 
أون صنداي، ولطاملا تقاطعت 

الجريدتان الشقيقتان في عالقة 
غريبة متناكفة خالل حملة 

البريكست. وفي عقالنية غريغ ما 
يؤشر إلى تصويب قادم لبوصلة 
الديلي ميل صوب خيار البقاء في 

أوروبا

a



} ترتسم معالم فراق تركي – غربي على 
ضفاف البوسفور، ويزداد الكالم عن ”احللف 

الشرقي“ مع روسيا والصني وإيران. لكن 
صعوبة فك االرتباط بني تركيا وأوروبا 

واألزمة االقتصادية املتفاقمة تضع حسابات 
ورهانات النظام األردوغاني على محك 

االقتصاد واللعبة اجليوسياسية احلساسة، 
ويبدو أن االستناد إلى األيديولوجيا واحلنني 
إلى أمجاد املاضي واخلطابات عالية اللهجة 

ال يصمد أمام الوقائع الصعبة في تركيا 
اليوم.

يتواصل اختبار القوة بني الرئيسني 
دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان ويرسم 

ذلك عالمات استفهام على مستقبل التحالف 
األميركي – التركي الذي كان في صلب 

االستراتيجية األميركية اخلاصة بالشرق 
األوسط منذ عهد هاري ترومان منتصف القرن 

املاضي. وشّكل يوم ”اجلمعة األسود“ (10 
أغسطس املاضي) منعطفا في تاريخ العالقات 

الثنائية بعد االنهيار الكبير للعملة التركية 
إثر قرار واشنطن برفع الرسوم اجلمركية على 

استيراد الفوالذ واألملنيوم التركي، وذلك بعد 
عقوبات ضد وزارات الداخلية والعدل واملالية.
بالطبع، ال ميكن املبالغة في آثار العقوبات 

األميركية املتصلة باحتجاز القس أندرو 
برونسون على أوضاع اقتصاد تركي يسجل 

تراجعا كبيرا منذ بدايات هذا العام، وال ميكن 
لتغريدة ترامبية مهما كان وقعها من تغيير 

أوضاع متينة داخلية أو عالقات خارجية 
سليمة. هكذا على خلفية األزمة الدبلوماسية 
مع الواليات املتحدة وعدم الثقة في السياسة 
االقتصادية للرئيس أردوغان، يكشف تراجع 

الليرة التركية في الفترة األخيرة عن الضعف 
الهيكلي للبالد.

بعيدا عن اخلطابات احلماسية للرئيس – 
السلطان حول ”املعجزة االقتصادية التركية“، 

تواجه تركيا، الهشة وغير املتوازنة، العديد 
من التحديات الهيكلية مع معدل التضخم 

الدراماتيكي الذي وصل إلى 15.9 باملئة في 
يوليو املاضي ما يقلل من القوة الشرائية، 

وارتفاع معدل البطالة احلقيقي إلى 17 باملئة، 
بعيدا عن اإلحصاءات الرسمية (11 باملئة)، 

وزيادة مديونية الشركات التي اقترضت 
بكثافة بالدوالر بعد فشل االنقالب في يوليو 

2016 ووصل تراكم الديون بالعمالت األجنبية 
إلى أكثر من 200 مليار دوالر، وذلك في موازاة 
تسجيل أسوأ سعر صرف للعملة الوطنية في 
تاريخ البالد، وأدى كل ذلك إلى زيادة حاالت 

اإلفالس في العام املاضي وخاصة في قطاع 
البناء واملقاوالت، وتسجيل عجز خطير في 

ميزان املدفوعات.
ومن الواضح أن تعزيز قبضة أردوغان 

على االقتصاد منذ إعادة انتخابه في يونيو 
املاضي لم يطمئن األسواق واملستهلكني، 
خاصة أن ممارسة ضغوطه على املصرف 
املركزي لعدم رفع أسعار الفائدة ارتبطت 
باخلشية من تباطؤ النمو (7.4 باملئة في 

2017)، إذ أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي 
كان دوما موضع مباهاة حزب العدالة 

والتنمية ونقطة قوية في االقتصاد خالل فترة 
صعوده في العقد املاضي. وبدل االستماع إلى 

أرباب العمل أو املعنيني بالدورة االقتصادية 
قام أردوغان بتعيني صهره على رأس وزارة 

املالية، مما جعله رئيس وزراء غير رسمي.
وبدل أن يلجأ إلى تغيير في السياسة 

النقدية، شدد أردوغان على لعب ورقة 
”املؤامرة األميركية“، مستغربا ”الطعن في 
الظهر واخليانة من شريك استراتيجي في 

الناتو“. لكن استثارة الشعور القومي لم 
تدفع باملتداول التركي لطلب الليرة التركية 

واضطر إلى ضخ الكثير من السيولة من أجل 
عودة انتعاش محدودة لسعر صرف العملة 
الوطنية. أما الرئيس الذي زاد سلطوية منذ 

محاولة االنقالب الفاشل وحتويل النظام 
إلى حكم رئاسي، فلم يتردد في إبداء رغبته 

في معاقبة مستخدمي اإلنترنت الذين 
يجرؤون عبر شبكات التواصل االجتماعي 

على التنديد بسياسة احلكومة والذين 
وصفهم بـ“اإلرهابيني االقتصاديني“. وكل 

هذا التصعيد يثير قلق املستثمرين األجانب، 
علما أن تركيا بحاجة إلى مئة مليار دوالر 

من أجل تعومي وضعها االقتصادي. ولذا ال 
يكفي الوعد القطري باستثمار 15 مليار دوالر 

من تعديل الكفة، ومن هنا يحاول أردوغان 
من خالل اتصاالته بأملانيا وفرنسا استرضاء 

اجلانب األوروبي الذي يخشى انعكاسات 
األزمة التركية على اقتصاده، لكن خطوة 

أنقرة بإطالق جنديني يونانيني ال تكفي إلعادة 
الزخم إلى عالقات تركية أوروبية اهتزت في 

السنوات األخيرة.
يستدرك أردوغان بعد حتليقه في عالم 

املزايدة الشعبوية أن احللف الشرقي لن ينقذ 
وضعه االقتصادي، ويبدو مياال للعب الورقة 
األوروبية مركزًا على تبعات أزمة بالده على 

اقتصادات أوروبا والعالم. وبالفعل سيتعرض 
النظام املصرفي في منطقة اليورو لفترة من 
االضطراب، بالنظر إلى صالت تركية ببعض 

البنوك اإلسبانية واإليطالية والفرنسية 
واألملانية، ونظرا لصعوبات املصارف التركية 

في سداد قروضها باليورو.
ميكن لألزمة التركية أن تكشف بشكل 

خاص نقاط الضعف في االقتصادات األخرى 
في البلدان النامية الكبيرة. إذ خالل أسبوع 

خسر الراند اجلنوب أفريقي والروبل الروسي 
8 باملئة مقابل الدوالر. أما الريال البرازيلي 

أو البيزو األرجنتيني فقد خسرا على التوالي 
4 و6 باملئة. وزادت التوترات التجارية مع 
انخفاض العمالت وزيادة تكلفة الواردات 
والتضخم. وهكذا يظهر شبح أزمة جديدة 

شبيهة بأزمة تايلند نهاية القرن املاضي أو 
أزمة اليونان في 2009.

على الصعيد العملي ال ميكن اختصار 
أساس األزمة بالعناد التركي في مسألة 
احتجاز القس األميركي أندرو برانسون 
ووضعها في خانة ”الكرامة الوطنية“ أو 

موازاتها على سبيل ”املقايضة“ أو ”املعاملة 
باملثل“ في طلب أنقرة استرداد الشيخ التركي 
فتح الله غولن الالجئ السياسي في الواليات 

املتحدة واخلصم اللدود ألردوغان بعدما 
كان املمهد له الرتقاء ساللم السلطة. ومما ال 
شك فيه أن األزمة احلالية في صالت أنقرة 
وواشنطن وراءها تراكمات سابقة زاد من 

حدتها تراجع السياسة األميركية في اإلقليم 
منذ حقبة باراك أوباما، والتناقض حول 

املسألتني الكردية والسورية، وكذلك تخبط 
السياسة اخلارجية التركية في االنتماء 

إلى املعسكر الغربي واالنفتاح على روسيا 
والشرق.

وإذا كانت األزمة احلالية بقيت في 
اجلانبني السياسي واالقتصادي ولم تصل 

إلى اجلانب العسكري ومصير عضوية 
أنقرة في الناتو، لكن التلويح بإغالق قاعدة 

إجنرليك وجتميد تسليم مقاتالت أف35- إلى 
تركيا، يعني أن األبواب مفتوحة الحتمال 

ابتعاد فعلي لتركيا عن حلف شمال األطلسي 
والغرب إذا كان ذلك يساهم في تدعيم حكم 
أردوغان الشخصي وطموحه اإلمبراطوري 

اإلسالمي اخلفي أو العلني. لكن ذلك يرتبط 
مبواقف الدول األخرى في الناتو وباحلاجة 

املتبادلة استراتيجيا واقتصاديا. بيد أن 
مراقبة أوضاع املؤسسة العسكرية التركية 
منذ يوليو 2016 تتيح التنبه لصعود جناح 
الضباط املوالي للصلة مع روسيا والصني 

والهند (اجلناح األوروآسيوي) على حساب 
اجلناح الغربي العلماني التاريخي، ورمبا 

يكون لهذا اجلناح من الدولة العميقة التركية 
الرغبة في إحداث انقالب جيوسياسي 

والرهان على إمكانية لعب دور شبيه بدور 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وعلى أمل 

القيام برقصة جيوسياسية بني الغرب 
والشرق جتني من خاللها الثمار في حنني إلى 

املاضي الغابر ووضع إرث أتاتورك جانبا.
تبدو هذه الرهانات التركية محفوفة 

باملخاطر، لكن أردوغان الذي امتهن سياسة 
حافة الهاوية سيصعب عليه التراجع أمام 

دونالد ترامب، وسيحاول عبر التلويح 
باحللف الشرقي االستمرار في الرقص على 

احلبل املشدود لفترة من الزمن.
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{الواليـــات المتحدة مســـتعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لـــم تفرج عن القس أندرو 
برانســـون. لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه ســـريعا}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

} ساعدت اإلجراءات العاجلة التي اتخذها 
البنك املركزي التركي على ارتفاع الليرة، 

وحالت دون أزمة عملة وشيكة، بعد 
اضطرابات استمرت على مدى أسبوعني، 
فرضت خاللهما الواليات املتحدة عقوبات 
على أنقرة، وزادت الرسوم اجلمركية على 
واردات معادن من تركيا، ردا على احتجاز 

تركيا مواطنني أميركيني.
لكن يبدو على األرجح أن هذا سيكون 

هدوءا مؤقتا، حيث مازالت هناك مخاوف من 
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب قد يفرض 

مجموعة جديدة من العقوبات ترسل الليرة 
إلى حافة الهاوية من جديد.

وظل صهر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ووزير املالية واخلزانة بيرات البيرق 
يلعب بورقة العالقات الوطيدة مع حكام دولة 

قطر الثرية، ويسعى ألن يردوا اجلميل لتركيا، 
في مسعى لتأمني موارد حيوية للتمويل من 
أجل احليلولة دون استمرار االجتاه النزولي 

لليرة التركية.
وكانت تركيا هي التي هّبت ملساعدة قطر 

في عام 2017 عندما قاطعت اململكة العربية 
السعودية ومصر ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين البلد اخلليجي 

الصغير إليوائه جماعات إسالمية متطرفة 
وتقدمي الدعم لها، مبا في ذلك جماعة اإلخوان 

املسلمني.
وأّمن التدخل التركي اإلمدادات الغذائية 

والطبية لقطر، ونظم البَلدان تدريبات 
عسكرية مشتركة وأسسا قاعدة عسكرية 

تركية على األراضي القطرية، وهو ما بدا 
استعراضا قويا للتضامن بني اجلانبني.

وبينما أثار بطء أمير قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني في االستجابة إلى أزمة 

تركيا اتهامات باخليانة في عناوين األخبار، 
لم يستطع متيم أن يتجنب زيارة أنقرة بعد 
اتصال هاتفي من أردوغان في 13 أغسطس.

وناقش متيم إمكانية تأمني أموال لتركيا 
وزيادة الواردات من البلد خالل اجتماع مع 

البيرق ووزير املالية القطري في أنقرة. ولم 
يستغرق األمر طويال حتى أعلنت الرئاسة 
التركية أن قطر ستنفذ استثمارات مباشرة 

في تركيا بقيمة تصل إلى 15 مليار دوالر.
وستشتري قطر، التي هي بالفعل شريكة 
لبعض رجال األعمال املفضلني لدى أردوغان 

في عدد من املجاالت ومن بينها مشروعات 
صناعات دفاعية حتظى بحوافز قوية، 

حصصا في املؤسسات العامة التي استحوذ 
عليها صندوق الثروة السيادي التركي، وتنفذ 

املزيد من االستثمارات في قطاع السياحة 
التركي.

لكن مبلغ 15 مليار دوالر القطري لن يتم 
ضخه في االقتصاد التركي دفعة واحدة بكل 
تأكيد؛ وفي هذه املرحلة الفارقة التي حتتاج 
فيها تركيا بشكل ملح إلى سيولة، يأتي هذا 

كشيء أقرب إلى كونه دعما معنويا.
وما حتتاجه تركيا اآلن هو مصدر 

للسيولة اجلاهزة. وبالنسبة لقطر، التي لديها 
دخل من النفط والغاز مبئات املليارات من 

الدوالرات، وأموال تقدر قيمتها في األسواق 
األميركية مبا يزيد على 200 مليار دوالر، 
فإن أغلب هذه األموال موجودة في بنوك 

أميركية، وبالتالي سيكون من شبه املستحيل 
أن تصطف في جانب تركيا ضد الواليات 

املتحدة. هذا هو الوضع، حتى لو كانت لديها 
رغبة حقيقية في مساندة تركيا في النزاع.

وبعيدا عن عالقاتها بالواليات املتحدة، 
فإن قطر كانت بالفعل في اجلانب اخلطأ 

في أحد صراعات تركيا في اآلونة األخيرة، 
حيث تعاونت مع القبارصة اليونانيني في 

حقوق التنقيب عن غاز عليها نزاع مع تركيا. 
فأنقرة تعارض بقوة التنقيب عن الغاز من 

ِقبل اجلمهورية القبرصية التي ال تعترف بها 
تركيا، إذ تقول إن هذا يعد انتهاكا حلقوق 

السكان القبارصة األتراك بشمال قبرص في 
اجلزيرة.

بيد أن شركة الطاقة احلكومية القطرية 
دخلت في اتفاق للبدء في التنقيب في إحدى 

املناطق املتنازع عليها بالشراكة مع شركة 
إكسون موبيل األميركية العمالقة العاملة في 

قطاع الطاقة.
وحقيقة األمر أن قطر ليست في وضع 

يسمح لها بتقدمي أي شيء لتركيا، وفقا ملا 
قاله حسني باجي أستاذ العالقات الدولية 
بجامعة الشرق األوسط التقنية في تركيا 

ألحوال تركية.
وعلق باجي قائال ”ال ميكن لقطر أن تغامر 
بإثارة غضب ترامب من خالل تقدمي أي شيء 

لتركيا. ميكن للقطريني أن يقدموا ثالثة إلى 
خمسة مليارات من حتت الطاولة، لكن هذا لن 

يفيد تركيا“.
وقال باجي إن فضال عن ذلك، ميكن 

للواليات املتحدة أن متنع قطر من التعامل مع 
بنوكها املوَدعة بها معظم األموال. وعلى أي 
حال فإن قطر في حاجة ماسة إلى مساعدة 
الواليات املتحدة لها مع استمرار املقاطعة 

عليها.
وبالنسبة لباجي، فإن النتيجة الواقعية 

الوحيدة ستكون إطالق سراح القس األميركي 
أندرو برانسون احملتجز في تركيا منذ أكتوبر 
2016، والذي صار في صدارة اخلالف وأصبح 

أيضا قضية مهمة في الواليات املتحدة.
واملقترحات التي تقدم بها أردوغان في 
اآلونة األخيرة للمستشارة األملانية أجنيال 

ميركل والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
فضال عن اإلفراج هذا األسبوع عن جنديني 

يونانيني كانا محتجزين منذ شهر مارس، هي 
متهيد لذلك األمر بكل بساطة.

وشأنه شأن اجلنديني اليونانيني 
والصحافيني والنشطاء األجانب املسجونني 

في تركيا، يواجه برانسون اتهامات 
بالتجسس، وهو اتهام هناك إجراء راسخ 
له حدده القانون الدولي يتمثل في إعالن 

اجلاسوس شخصا غير مرغوب فيه وترحيله 
إلى بالده.

وقال باجي إن سياسة أردوغان مع 
جواسيس مزعومني في السابق، مثل 

الصحافي األملاني دينيز يوجيل، خلقت 
انطباعا حول العالم بأن تركيا بلٌد فقد سيادة 
القانون ويتعامل مع الدبلوماسية باستخدام 

رهائن أجانب. وظل يوجيل محتجزا دون 
اتهامات حتى ضغطت ميركل على الرئيس 

التركي. وأضاف ”من الواضح اآلن كيف يعمل 
النظام القضائي في تركيا… اتصل بأردوغان 

هاتفيا وسُيطلق سراح رهينتك. سيتساءل 
ترامب ملاذا يظل برانسون محتجزا بينما 

غيره قد مت اإلفراج عنهم“.
وعلى الرغم من أن أردوغان ظل يحاول أن 
يخلق انطباعا بأنه وقف ضد إرادة الواليات 

املتحدة من خالل فرض رسوم جمركية 
انتقامية على املنتجات اإللكترونية األميركية 
وغيرها، فإن هذا ال يعدو كونه تظاهرا بهذا 

املظهر وفقا لباجي.
إن اقتصاد تركيا مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالواليات املتحدة ال فصال فيه، يجعل أي 
شيء أكثر من دعوة أردوغان الرمزية إلى 

مقاطعة منتجات أبل أمرا ال ميكن تصوره. 
وقال باجي إن من الواضح كيف ظل الرئيس 

ساكتا عن موضوع حيازات املقربني منه 
الكبيرة من الدوالرات.

وقال حسن كوني أستاذ القانون الدولي 
في جامعة إسطنبول كولتور ”أردوغان 

واآلخرون يتالعبون بالرأي العام من خالل 
دعواتهم ملقاطعة البضائع األميركية… كل 
منتج تركي يصفونه بأنه وطني وقومي 
يشتمل على مكونات قادمة من الواليات 

املتحدة ودول أخرى“.
وفي ظل محاصرتها بهذه العالقات 

االقتصادية العميقة، يبقى لدى تركيا القليل 
من األمل في أن تنسلخ متاما عن الواليات 

املتحدة وحلف شمال األطلسي، وهو ما يعني 
أن أنقرة ستضطر للعودة إلى الدبلوماسية.

وقال كوني ”أتوقع اإلفراج عن القس 
برانسون بحلول عيد األضحى (والذي يحل 

في الفترة من 21 إلى 25 أغسطس) وبكل 
تأكيد لن يكون هذا بعد ذلك بفترة طويلة“.

استثمارات قطر لن تنقذ تركيا من أزمتها الخانقة

ال يمكن لقطر أن تغامر بإثارة غضب 
ترامب من خالل تقديم أي شيء لتركيا. 

يمكن للقطريين أن يقدموا ثالثة إلى 
خمسة مليارات من تحت الطاولة، لكن 

هذا لن يفيد تركيا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

ذو الفقار دوغان
أكاديمي تركي

التداعيات االقتصادية والجيوسياسية للمبارزة األميركية – التركية

يستدرك أردوغان بعد تحليقه في عالم 
الشعبوية أن الحلف الشرقي لن ينقذ 
وضعه االقتصادي، ويبدو مياال للعب 

الورقة األوروبية مركزا على تبعات أزمة 
بالده على اقتصادات أوروبا والعالم

{العقوبات األمريكية حفزت تقارب المثلث الروسي التركي األوروبي. السياق الحالي يحفز مثل 
هذه االتصاالت. الحياة الدولية لم تعد أسهل، ما يعني أن علينا أن نلتقي ونتفاوض}.

أليكسي يرخوف
السفير الروسي لدى تركيا
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العراق في سلة إيران وكالهما في بئر العقوبات

انحدار شعبية بوتين

} وصلت الشعوب اإليرانية بعد 40 سنة من 
حكم املاللي إلى نقطة االنفصال والالعودة 

مع النظام. 
فاألجواء العامة ملن عاش فترة ما قبل 

سقوط الشاه، ومجيء سلطة اخلميني 
في فبراير من العام 1979، تعيد لألذهان 

وللمراقبني ذلك االجنذاب اجلماهيري 
لتشكيل كتلة متراصة وقوية، مادتها 

املعاناة واملأساة املشتركة، تضاف إليها 
حاليا قراءة متوفرة عن واقعية ما حلق 

باملنطقة من كوارث، كان لوالية الفقيه الدور 
املكشوف في تداعياتها وانهيار شعوبها.

انتفاضة الفقراء واملهمشني والعاطلني 
عن العمل، وتضافر غضب التجار معها 
في بازار طهران الكبير، أكدا أن اخلطر 

يطّوق اجلميع دون استثناء، مبا سيؤدي 
حتما إلى متسك النظام، وهو في طريقه 

إلى الهاوية، بالشعوب اإليرانية سعيا منه 
لعرقلة نهايته وإبطائها، ورهانا منه على 

حجم وتأثير املأزق وإيجابيات ردود األفعال 
الدولية بعد تشظي صدمة االنهيار إلى 

الدول املجاورة.
النظام اإليراني القائم، في كل األحوال، 

ميثل قلة من األسر اإليرانية املتنعمة 
بالثروات وما جتنيه من الفساد في 

مؤسسات الدولة.
لسنا بحاجة في العراق لتعداد أوجه 

اخلراب في القيم االجتماعية ومظاهر 
التردي امللحقة على التتابع بدرجات 

التراجع في االقتصاد وتدهور قيمة العملة 
الوطنية مقابل العمالت الصعبة.

فخلف إخفاقات السياسة وإدارة الدولة 
ما يجرح كرامة األرواح التي جربت آثار 

احلصار ويسرت لرئيس وزراء العراق حيدر 
العبادي فرصة تذكير املجتمع الدولي بأن 
العراقيني جربوا ويالت العقوبات سابقا، 

في إشارة منه إلى عدم تخلي نظامه عن دعم 
نظام املاللي في جتزئة تطبيق العقوبات 

بحجة تفهم شعب العراق لفداحة آثار 
العقوبات على الشعوب اإليرانية، دون أن 
يرف له جفن ملاضيه ودور حزبه مع عمالء 

األحزاب األخرى في إطالة أمد احلصار على 
العراقيني.

لم يعد هناك ما يستتر به النظام 
اإليراني وتابعه في العراق، حتى في 

انكشاف نيات ما يعتمل في عقليتيهما 
الظالميتني من تدابير لتمرير مشروعيهما، 

أو إطالة عمريهما في السلطة.
امتد الغضب الشعبي في إيران إلى 

مالعب كرة القدم في قلب العاصمة طهران 
ومدن أخرى، ولم تتمكن كل أجهزة األمن، 

بعناوينها املتعددة في احلرس الثوري، من 
تشويه الهتافات واالحتجاجات إال باللجوء 
كاملعتاد إلى العنف والهراوات واالستعانة 

براكبي الدراجات النارية.
املالعب الرياضية ومعظم التجمعات 

أصبحت تقلق النظام اإليراني، ألنها بدأت 
بتغيير حركة االحتجاجات واملظاهرات 

والهتافات واإلضرابات الشعبية واملسيرات 
السلمية، إلى التصدي للقمع واملعاملة 

باملثل.
السائد اليوم هو تزامن االعتقاالت 

في إيران، مع اعتقاالت للمتظاهرين في 
العراق، مع ظهور للطائرات السمتية في 

سماء االحتجاجات في البصرة مع الغازات 
املسيلة للدموع وإطالق للرصاص احلي 

بكثافة على املتظاهرين، مما أدى إلى 
استشهاد الشاب حارث برصاصة غادرة 

مجهولة التوقيت والهوية أثناء التظاهرة 
أمام حقل غرب القرنة 2.

وهو اغتيال بأصداء فضيحة طالت قوى 
مكافحة ”الشعب“ حيث تختلط اإلرادات 

القمعية.
عائلة الشهيد حارث أكدت ومن شهود 
عيان أن حارث مت اعتقاله ليوم واحد ولم 

يقتل في التظاهرة، ثم أطلق سراحه في 
صباح اليوم التالي جثة إلى أهله نتيجة 

لتهشم اجلمجمة. 
من أطلق الرصاصة ومتى أطلقت عليه؟ 

وماذا يجري في املعتقالت؟ وملاذا تقف 
العشائر على غير عاداتها من مصائب 

أبنائها رغم أنها في مثل هذه القضايا ال 
تسكت على دم.

العبادي يتصرف وكأن أجهزته األمنية 
وامليليشيات، اخلاضعة كما يؤكد دائما 

للقانون وألوامره فقط، تتصرف وفق 

دوافعها اآلنية الشخصية في أداء واجباتها 
لردع املتظاهرين، بل إنه كقائد عام للقوات 

املسلحة يطالب بإجراء التحقيقات حملاسبة 
من يصفهم باملخالفني أو املتجاوزين، مبا 
يعطي االنطباع عن مدى هشاشة القيادات 

وأيضا عدم مسؤولية الدولة جتاه ما يصدر 
عنها بحق املواطنني إن كانوا من الشعب 

أو من املنتسبني مهما تعددت تشكيالتهم أو 
فصائلهم.

اإليرانيون في مواجهتهم لعنف إرهاب 
نظام املاللي، وبتصعيدهم سقف مطالب 

الشعارات حد إسقاط النظام، إمنا يريدون 
أن ميتلكوا ما يقررون به مصيرهم، قبل أن 
يقعوا في مصيدة جتربة ذروة االنتهاكات 

والتخريب في املنطقة.
إعالم احلرس الثوري يعترف بارتفاع 

نسبة من هم حتت خط الفقر إلى 80 
باملئة خالل سنة 2018 مبا يعادل 50 

مليون مواطن، كما أن انخفاض العملة 
تسبب بانخفاض راتب الوظائف قياسا 

إلى مؤشرات رواتب خط الفقر سابقا في 
إيران إلى أقل من الثلث منذ إعالن الرئيس 

األميركي دونالد ترامب االنسحاب من 
االتفاق النووي.

برزت إلى السطح في إيران، بعد 
انسحاب الرئيس األميركي دونالد ترامب 

من االتفاق النووي، مثالب اخلالفات داخل 
املؤسسات احلاكمة املشهود لها بالصرامة 

والوالء املطلق، وذلك بارتفاع النقد حول 
اإلخفاقات دون خوف مع كثرة اللوم بني 

األجهزة األمنية، أما املراتب الصغيرة في 
احلرس فهي من عامة الناس الذين سقطوا 

في فخ الفقر واإلفالس، وهم أيضًا على 
خطى التذمر.

ومن مؤشرات واقع التردي في النظام 
اإليراني تصريحاته جتاه العراق وهستيريا 

ميليشياته وتدخله الفاضح في العمل 
السياسي حلسم العراق كمالذ جتاري آمن 

ومفتوح من خالل إطالق تلميحات متسرعة 
عن زيادة التبادل التجاري، أو بتوريط 

عمالئهم في العراق إلعالء أصواتهم مع 
زعماء امليليشيات ضد العقوبات األميركية، 

أو بفرض إرادة بنادقهم على الشارع 
باالغتياالت أو السرقات، أو ما هو أخطر 

بكثير في واجبات التهيئة إلطالق اإلرهاب 

وفسح املجال لكوارث جديدة تخلط األوراق 
في العراق واملنطقة بإبعاد بعض القطعات 
املهنية عن واجباتها بقوة، إليصال رسائل 

حتمل فحوى عواقب تطال من يخالف زعماء 
امليليشيات من السياسيني، حيث بات دور 
النظام اإليراني مكشوفا مبا جرى ويجري 

في العراق.
مازالت الواليات املتحدة األميركية 
تتحدث عن حكومة معتدلة في العراق، 

وسفيرها يبرئ النظام السياسي من تهمة 
خرق العقوبات. 

إلى أين واحلقائق في إيران تتجه 
إلى إعادة النظر بوحدة شعب العراق 

وأرضه ومبعاجلات وخطط إنقاذ للنظام 
اإليراني ينبغي االنتباه إليها من قبل حركة 
االحتجاجات لتجنب مصيدة إثارة النزعات 
املذهبية، وهي ورقته املفضلة في مثل هذه 

األزمات إلخماد كل صحوة مواطنة لدى 
أبناء العراق.

بعد سفك الدماء ووصول الشعوب 
اإليرانية إلى نقطة الالعودة مع نظام والية 
الفقيه؛ ماذا تبقى لدى العراقيني من بدائل 

غير توجه العشائر ملركز شرطة لتقدمي بالغ 
حملاسبة منتسب يؤدي واجبه الرسمي 

املكلف به في قمع أو قتل املتظاهرين 
حلماية لنظام سياسي ”مطلوب دم“ لكل 

العراقيني.
نظام يحتمي بنظام سياسي ”مطلوب 

دم“ لكل شعوب املنطقة وشعوب العالم.

} على الرغم من وعورة الطريق الذي 
اختار الرئيس الروسي فالدميير بوتني أن 

يسلكه على مسـتوى السياسة اخلارجية 
خالل العقد األخير، لكنه بدا أنه يحقق 

جناحا تلو اآلخر، من دون مصاعب كبرى 
تذكر. 

سال الكثير من احلبر على حتليل 
”مغامرات“ القيصر الروسي في جورجيا 

ثم في كل من أوكرانيا وسوريا، إذ بدت تلك 
التدخالت العسكرية متهورة، ليظهر الحقا 

أنها كانت مدروسة بعناية ومسلحة بأدوات 
وتكتيكات مختلفة تدفعها إلى النجاح بأقل 

اخلسائر. 
ولكن على الرغم من تلك النجاحات على 

صعيد السياسة اخلارجية، يبدو أن األزمات 
الداخلية تتفاقم بوتيرة متسارعة قد تهدد 

مستقبل الرئيس الروسي.
تشير استطالعات الرأي األخيرة إلى 

انخفاض كبير في شعبية بوتني خالل 
األشهر املاضية. 

فحسب مركز ليفادا، وهو مركز روسي 
مستقل لدراسة الرأي العام في روسيا، 

بلغت نسبة املؤيدين للرئيس الروسي 67 
باملئة وذلك بانخفاض كبير عن نسبة بلغت 

82 باملئة في أبريل املاضي. كما انخفضت 
الثقة بالرئيس الروسي من 60 باملئة، في 
مطلع هذا العام، إلى نسبة 48 باملئة في 

شهر يونيو املاضي.
حصل االرتفاع الكبير في شعبية 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل نحو 
عقد ونصف من الزمن حتت تأثير عاملني. 

العامل األول هو السياسة اخلارجية 
اجلريئة والعدوانية التي داعبت املشاعر 
القومية الروسية وأظهرت روسيا كقوة 

عاملية من جديد.
وقد أثرت هذه السياسة على كافة 

الفئات العمرية، ولكنها أثرت بشكل خاص 
على الفئة العمرية األكبر التي تظهر 

استطالعات رأي قدمية أنها تشعر باحلنني 
ملرحلة االحتاد السوفييتي.

لذلك كان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم 
في العام 2014 نقطة حتول كبيرة في شعبية 

الرئيس الروسي حيث صعدت من نحو 60 
باملئة إلى 80 باملئة. إذ اعتبر الروس وقتذاك 

أن اخلطوة الروسية املتحدية أعادت روسيا 
إلى الساحة العاملية كقوة عظمى.

ولكن شعبية فالدميير بوتني ترتبط 
أيضا مبا حققه للبالد من استقرار سياسي 

وأمني، وأيضا من قيادته ملرحلة من 
االنفتاح االقتصادي والتجديد التكنولوجي 
فتحت روسيا على العالم بعد عقود طويلة 

من االنغالق. 
وقد جذبت تلك املرحلة الشبان والفئات 
الوسطى بصورة خاصة، إذ ترتفع شعبية 
بوتني بني الشباب مقارنة مع بقية شرائح 
املجتمع، وقد بلغت مطلع هذا العام نسبة 
86 باملئة، بحسب إحصائيات مركز ليفادا 

الروسي، في مقابل 76 باملئة للفئات األكبر 
عمرا.

هكذا نشأ جيل جديد خالل العقدين 
املاضيني يطلق عليه البعض ”جيل بوتني“: 
املاليني من الشباب الذين ال يعرفون روسيا 

من دون فالدميير بوتني. 
وقد شكل ذلك لغزا، إذ كيف يستند حكم 
تسلطي، ويزداد تسلطا، على قاعدة شبابية 
يعول عليها كثيرون حلمل قيم الدميقراطية 

واحلرية. حيث عادة ما تعتبر شريحة 
الشباب في مختلف دول العالم الفئة األكثر 

تقدمية، ولكنها في روسيا تعتبر األكثر 
محافظة.

ينبع ذلك بصورة رئيسية من اخلشية 
من املاضي الذي، كما يردد اآلباء واألجداد، 

ال يجب أن يعود وحتت أي ثمن. 
هنالك فترة مظلمة جدا في تاريخ 

روسيا احلديث. وهي ليست فترة احلكم 
الشيوعي لالحتاد السوفييتي، رغم مظاهر 

االنغالق الشديد واالنعزال عن العالم 

التي عززت مشاعر السخط لدى الروس، 
بل هي الفترة التي تلت مباشرة انهيار 

االحتاد السوفييتي. وقتها عاش املواطنون 
الروس نحو عقد من الزمن في دولة 

ضعيفة تسودها الفوضى، وانهارت فيها 
اخلدمات العامة وانحدر املستوى املعيشي 

للمواطنني. 
وبحسب الكثير من الدراسات فإن 

غياب االستقرار األمني وضعف الدولة 
ومؤسساتها وخدماتها، هما أكثر ما يثير 

قلق السكان في مختلف بلدان العالم، 
ولتجنب حالة الفوضى تلك تكون األغلبية 
مستعدة للتخلي عن كل شيء، أو القبول 

بأي شيء.
ولكن انخفاض شعبية فالدميير بوتني 

هو، بالضبط، بسبب ما يبدو للمواطنني 
الروس أنه نهاية مرحلة االستقرار التي 

قادها الرئيس الروسي، وبداية مرحلة 
تدهور متسارع على الصعيد الداخلي 

وخصوصا االقتصادي.
لقد بلغت فترة التحديث البوتيني 

نهايتها على ما يبدو، فرغم أن االنفتاح 
االقتصادي في مطلع األلفية احلالية قد 

جلب بعض التحسينات، لكنه اليوم ال َيعُد 
إال مبزيد من الفساد وبتوسيع التفاوت 

االقتصادي والفقر بني املواطنني الروس. 
ومع وصول فترة االنفتاح االقتصادي تلك 

إلى نهايتها يبدو واضحا أن ال انفتاح 
سياسيا يلوح في األفق.

حتتل املشاعر القومية موقعا مميزا 
ضمن العوامل التي تؤثر على تفضيالت 
املواطن الروسي بالطبع، ولكن حصوله 

على العمل واخلدمات االجتماعية والشعور 
بثقة واطمئنان حيال مستقبله، قد يكونان 
العاملني أكثر أهمية، أو على نفس الدرجة 

من األهمية.
لهذا فإن نفس االستطالع الذي نقل 

انخفاض شعبية بوتني أشار أيضا إلى أن 
40 باملئة من الروس يعتقدون بأن روسيا ال 
تسير في الطريق الصحيح، وذلك بارتفاع 

كبير عن نسبة 26 باملئة قبل أشهر. 
كما عّبر نحو 60 باملئة، أي أغلبية 
املواطنني الروس، عن اعتقادهم بأن 

احلكومة لن تكون قادرة على حتسني 
األوضاع االقتصادية في وقت قريب.

بالطبع، ال يزال الرئيس فالدميير بوتني 
في موقع قوي ويتمتع بشعبية كبيرة 

نسبيا، ولكن املؤشرات اجلديدة املتضافرة 

تقول إن املستقبل قد يحمل العديد من 
املفاجآت. حيث إن جيل الشباب الروسي 
الذي عاش في حالة فزع من املاضي، بدأ 

ينسى ويتحرر من قيود ذلك املاضي.

} دفع الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي احلوار إلى أقصاه عبر خطابه 

األخير والذي طرح خالله وألول مرة متثال 
جديدا للدولة التونسية مبقتضاه وضع عبارة 

”املدنية“ ضمن التناقض الفكري واحلضاري 
واملعرفي مع عبارة ”اإلسالم“، فألول مرة 

تقريبا يتجاوز السبسي املقولة التاريخية بأن 
تونس دولة دينها اإلسالم ولغتها العربية، 

وهي املقولة التي جسدت اخليط الناظم لكافة 
املدونة الدستورية والتشريعية والسياسية 

لتونس طيلة نصف قرن على األقّل.
من الواضح أّن السبسي حّول النقاش 
ال فقط من مسألة امليراث إلى قضية مدنية 
الدولة، بل ونّزله ضمن مفهوم التجاوز من 
”العلمانية اجلزئية إلى العلمانية الشاملة“ 

وفق عبارة املفكر املصري الراحل عبدالوهاب 
املسيري.

ذلك أّن السبسي اختار منوذج ”العلمانية 
باعتبارها منظومة الدولة املدنية  الشاملة“ 

القافزة فوق املرجعيات الدينية، لتعريف 
الدولة التونسية، فيما كان النقاش محدودا 

صلب تخوم ”العلمانية اجلزئية“ مبا هي 
فصل السياسي عن الديني.

هنا يطرح سؤال عميق، هل أن السبسي 
أراد تسويغ املساواة في امليراث من بوابة 

ذرائعية مدنية الدولة، فتصبح الثانية مجرد 
علة حجاجية لألولى، أم أنه يريد فعال بناء 
دولة مدنية منفصلة متاما عن الدين يبدأ، 

أي البناء، من خالل التشريع للمساواة في 
امليراث؟ أم أّن األمر متعّلق بنفخ الروح 
في خزانه االنتخابي املتكون من النساء 

احلداثيات وبالتالي التسخني حلملة انتخابية 
يكون شعارها الدعائّي ”املرأة شرط املدنية“؟

وأيا كانت الفرضية الراجحة، فإّن إشكالية 
السبسي أنه ال ميتلك شروط تكريس برنامجه.

فالشرط التشريعي مستعص في ظل 
متسك النهضة مبوقفها الرافض للمصادقة 

على تقرير احلريات الفردية واملساواة، 
والشرط التوافقي املجتمعي منقوص وسط 

انقسام اجتماعي واضح حيال مضامني 
التقرير، واألهم من ذلك غياب الشرط الديني 
مبعنى توفر أساس من داخل العائلة الدينية 

التونسية الزيتونية لشرعنة هذا املسار.
ذلك أن العلمانية الفرنسية تأسست ال فقط 
بإرادة املفكرين وتراثهم املعرفي، بل بدفع من 
األب سانت أوغستان الذي ساهم بشكل كبير 
ضمن  دعوته إلى ”الدين املدني“ في تشريع 

العلمانية من داخل الكنيسة، األمر الذي حّول 
العلمانية الشاملة مطلبية جامعة من صلب 

التفكير الكهنوتي ومن خارجه.
هذا الشرط غائب على احلالة العربية عامة 

واحلالة التونسية خاصة، فالتجربة األخيرة 
أثبتت أّن املدرسة الزيتونية ال توافق السبسي 
ال في مقولة ”املساواة في اإلرث“ وال في ”دولة 

العلمانية الشاملة“.
صحيح أّن هناك بعض األصوات 

االستثنائية التي وافقت وتقاطعت مع برنامج 
السبسي، ولكنها تبقى أصواتا دون املدرسة 

التي باإلمكان البناء عليها ضمن املشاريع 
املجتمعية الكبرى. أمام هذا االستعصاء، 

تنبثق 3 مخاطر كبرى على الفاعلني 
السياسيني والتشريعيني في تونس االلتفات 

إليها بشكل جدّي.
اخلطر األول هو أن تدفعنا مشروطية 

”الدولة املدنية النائية عن الدين“ إلى االنتقال 
من مقولة تغيير القانون وفق الدستور إلى 

حتوير الدستور وفق مشروع القانون، حيث 
أّن عبارتي ”دينها اإلسالم“ و“الدولة راعية 

للدين“، ال بد من تطويعهما ملشروع جلنة 
احلريات اخلاصة واملساواة.

هكذا يصبح التقرير مرجعية للدستور بل 
قل ”دستور الدستور“، وهو ما يضعنا في 

سياق إهدار وقت طويل من اجلدل حول هوية 
الدولة ومكانة الدين في الفضاء العمومي وفي 

مؤسساته.
اخلطر الثاني سببه األول، ذلك أّن 

االنقسام املجتمعي سيطل برأسه من جديد 
والتباين على أساس هوية الدولة ومكانة 
الدين، سيفرز تناقضا أيديولوجيا خطيرا 

توهمنا أننا جتاوزناه في 2014.
اخلطر الثالث أن التجربة السياسية تعّلم 

أنه كلما ترك ملعب الدين فارغا وفضاء الهوية 
شاغرا، إال ومأله أصحاب الرؤى االنغالقية 

والسلفية الذين سيجدون في مقولة العلمانية 
الشاملة خبزا سياسيا ودعائيا وحطبا 

إلشعال شعارات ”اإلسالم في خطر“ و“الدولة 
والستدرار عناوين استجالب اخلالفة  املارقة“ 

الراشدة.
في مثل هذه الوضعية لن تتردد 

حركة النهضة في االستثمار السياسي 
واأليديولوجي لهذه الوضعية حيث أّنها 

ستقدم نفسها بديلة ملدنية دون دين ولتدّين 
دون مدنية، وهو ما تريده سيما وأّن لعابها 

السياسي سائل ال فقط على البرملان وإمنا 
على الرئاسة أيضا.
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حامد الكيالني
كاتب عراقي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

تونس: من العلمانية 

الجزئية إلى الشاملة

من مؤشرات واقع التردي في النظام 

اإليراني تصريحاته تجاه العراق 

وهستيريا ميليشياته وتدخله 

الفاضح في العمل السياسي لحسم 

العراق كمالذ تجاري آمن ومفتوح من 

خالل إطالق تلميحات متسرعة عن 

زيادة التبادل التجاري

بلغت فترة التحديث البوتيني نهايتها 

على ما يبدو، فرغم أن االنفتاح 

االقتصادي في مطلع األلفية الحالية 

قد جلب بعض التحسينات، لكنه اليوم 

 إال بمزيد من الفساد وبتوسيع 
ُ

عد
َ

ال ي

التفاوت االقتصادي والفقر بين 

المواطنين الروس

{يكمـــن التحـــدي الذي تواجهه واشـــنطن في فرض تكاليـــف كافية إلعادة طهـــران إلى طاولة 

المفاوضات، لكن دون التسبب بخطوات إيرانية قد تؤدي إلى نشوب صراع في المنطقة}.

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية واألمنية في معهد واشنطن



} لندن – تصاعدت مخاوف األسواق واخلبراء 
االقتصاديني من إصرار تركيا على إعادة كتابة 
قواعـــد إدارة األزمات في األســـواق الناشـــئة، 
مـــن خالل رفـــض جميع القوانـــني االقتصادية 

الراسخة.
فبـــدل أن تلجـــأ كما هـــو متوقـــع إلى رفع 
أســـعار الفائدة لوقف انهيار الليرة ومواجهة 
غليان التضخم، ذهبـــت حكومة الرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى حلول جزئية وترقيعية وهي 
ذروة حرب جتارية قاسية مع الواليات املتحدة.

وتقـــول صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة 
إن نتائـــج هـــذه املغامـــرة، لن تؤثـــر فقط على 
االقتصاد التركي، بل متتد إلى جميع األسواق 
الناشـــئة التي بدأت تعاني من تداعيات تشديد 
السياســـات املاليـــة العامليـــة وموجـــة نـــزوح 

األموال عنها.
وكانت األزمـــة التركية فـــي البداية تكرارا 
ألزمـــات ســـابقة في األســـواق الناشـــئة وهي 
ناجتة عن أســـباب داخلية أبرزها السياســـات 
املالية املرتبكة وعدم احترام اســـتقاللية البنك 
املركـــزي، إضافة إلى العوامـــل اخلارجية التي 

قلصت وفرة تدفقات األموال.
لكـــن املواجهة مع واشـــنطن قوضت الثقة 
باالقتصـــاد التركي وفاقمت االختالالت الكبيرة 
خاصـــة في ظل تزايد عوامـــل ضعف االقتصاد 

العاملي.
بعالجـــات  األســـواق  أردوغـــان  وصـــدم 
غريبة، بـــدل أن يلجـــأ إلى العـــالج التقليدي 

الـــذي جترعته الكثير من البلـــدان، كما فعلت 
األرجنتني مؤخرا، برفع أسعار الفائدة بنسبة 
كبيرة واللجوء إلى برنامج إنقاذ من صندوق 

النقد الدولي.
وشددت أنقرة القيود املالية واملعروض من 
الليـــرة وخففت القيود علـــى املصارف بدرجة 
خطيـــرة وقلصت إمكانية وصول األجانب إلى 
الســـيولة بالعملة احمللية، في محاولة إلخراج 

املضاربني على استمرار تراجع الليرة.
وفـــي الوقت نفســـه اندفعت فـــي تصعيد 
املواجهة مع واشـــنطن بفرض رسوم مضادة 
علـــى الواردات من الواليات املتحدة والتلويح 

بحظر استيراد األجهزة اإللكترونية منها.

ويــــرى احمللــــل االقتصادي فــــي صحيفة 
الغارديــــان نيلــــس براتلــــي أن تركيا حتاول 
شــــراء الوقت قبل أن تضطر مجبرة على طلب 

برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويقــــول مراقبون إن تلــــك العالجات تبدو 
ارجتاليــــة وال تنطــــوي على رؤية متماســــكة 
وواضحة. وهم يســــتبعدون إمكانية أن تؤدي 
إلــــى تخفيف األزمة وميكن أن تأخذ االقتصاد 

التركي إلى حافة الهاوية.
ويكمن جوهــــر األزمة التركية والشــــرارة 
التــــي أطلقتهــــا فــــي إصــــرار أردوغــــان على 
حتدي القواعد االقتصادية الراسخة واعتماد 
سياسات شــــعبوية تخيف املســــتثمرين مثل 
رفضــــه العقائدي لرفع أســــعار الفائدة، التي 

يصفها بأنها أم كل الشرور.
ويــــرى محللــــون أن املشــــكلة تكمن في أن 
أنقــــرة ترفض تنــــاول العالجــــات الضرورية، 
مثــــل احلاجة امللحة لرفع أســــعار الفائدة مبا 

يصل إلى 10 باملئة فوق مســــتوياتها املرتفعة 
حاليا والبالغــــة 17.75 باملئة ملواجهة انفجار 

التضخم وكبح انهيار الليرة.
لكــــن أردوغــــان يواصــــل رفض ذلــــك وقد 
جدد متســــكه مبوقفه املعارض لرفع أســــعار 
الفائدة ليضرب عرض احلائط جميع القواعد 
االقتصادية الراسخة. وأكد مجددا أن ”ضعف 
الليــــرة ال يعكس احلقائق االقتصادية للبالد“ 

في معارضة تامة إلجماع اخلبراء.
وبدأت تداعيات األزمة التركية تتسع إلى 
دول أخرى وخاصة أوروبا بســــبب انكشــــاف 
مصارفهــــا الكبيــــر على قــــروض الشــــركات 

التركية.
األزمــــة  تتعمــــق  أن  محللــــون  ويرجــــح 
التركيــــة إذا اســــتمر التصعيــــد املتبادل بني 
واشــــنطن وأنقرة، ولم تقدم الســــلطات املالية 
التركية على اتخاذ خطوات قاســــية ملواجهة 

االختالالت املالية العميقة.
وعادت الليرة التركيــــة أمس إلى الهبوط 
بأكثــــر مــــن 8 باملئة بعد أن اســــتعادت بعض 
خسائرها اخلميس، لتصل في نهاية تعامالت 

األسبوع إلى نحو 6.2 ليرة للدوالر.
وجاء ذلك بعد أن ارتفعت لهجة التصعيد 
مع واشــــنطن، حــــني قالــــت وزيــــرة التجارة 
التركية روهصار بكجان أمس إن بالدها ردت 
باملثل على العقوبــــات األميركية طبقا لقواعد 
منظمــــة التجــــارة العاملية، وســــتواصل الرد 

باملثل حال تكرارها.
ويعتقد معظم املراقبني أن سياسات أنقرة 
ال تســــتند إلى برنامج اقتصادي وأنها رهينة 
أهــــواء وانفعــــاالت أردوغان، خاصــــة بعد أن 
أصبح احلاكم األوحد الذي جتتمع في قبضته 
جميع السلطات في النظام الرئاسي اجلديد.

وتتضــــح أوهــــام احلكومــــة التركيــــة في 
إعالن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
ورانــــك، عن برنامج لالســــتغناء عــــن واردات 
”بقيمة 30 مليــــار دوالر على األقــــل“ من خالل 
خطــــة إلنتاجهــــا محليا باســــتثمار 98 مليون 

دوالر فقط.
جــــاء ذلك خالل إعــــالن الوزيــــر أمس عن 
حزمــــة دعــــم جديــــدة موجهــــة للصناعيــــني 
ورواد  واملتوســــطة  الصغيــــرة  والشــــركات 

األعمال قبيل عيد األضحى.

وتتضمن اخلطة املكونة من 16 بندا توفير 
دعم بقيمة 98 مليون دوالر فقط ملناطق تطوير 
التكنولوجيا ودعم 1500 مشـــروع عبر وكاالت 

التنمية.
الشـــركات الصغيرة  الوزيـــر أن  وكشـــف 
واملتوســـطة التـــي ســـتنفتح على األســـواق 
اخلارجية ســـتحصل على دعم تعـــادل قيمته 
50 ألف دوالر. كما تنص احلزمة على توســـيع 

نطـــاق التخصيـــص املجانـــي لألراضـــي في 
املناطـــق الصناعيـــة وإلغـــاء رســـوم التقدم 

للحصول على وثيقة التشجيع االستثماري.
وأوضـــح الوزير أنه ســـيتم تعديل املبالغ 
املخصصة لدعم أنشـــطة البحـــث والتطوير، 
لتغطية الفارق الناجم عن املستجدات بأسعار 
الصرف، في إشـــارة إلى عدم اســـتبعاد أنقرة 

النحدار الليرة مجددا.

} الكويــت - أكـــدت احلكومـــة الكويتيـــة أن 
إجمالي املشـــاريع املدرجة في خطـــة التنمية 
للسنة املالية احلالية يبلغ 140 مشروعا، بنسبة 

إنفاق تزيد عن العامني املاليني املاضيني.
وتهـــدف احلكومـــة مـــن وراء اإلصالحات 
االقتصاديـــة التـــي تنفذهـــا منذ نحـــو عامني 
إلـــى تعزيز االســـتثمارات عبر زيـــادة اإلنفاق 
رغـــم تراجع عائـــدات البالد النفطية بســـبب 
انحدار أسعار النفط في األسواق العاملية منذ 

منتصف 2014.
وكشـــف األمـــني العـــام للمجلـــس األعلى 
للتخطيـــط والتنمية خالد مهـــدي، في مؤمتر 
صحافي عقد هذا األســـبوع أن نســـب اإلنفاق 

على املشـــاريع ارتفع، في حـــني تراجعت عدد 
املشاريع مبقارنة سنوية.

املاليـــة  االعتمـــادات  قيمـــة  أن  وأوضـــح 
للمشاريع في اخلطة احلالية ارتفعت إلى نحو 
4.4 مليارات دينـــار (14.5 مليار دوالر) مقارنة 
بثالثة مليارات دينار (9.9 مليار دوالر) لكل من 

اخلطتني السابقتني.
وأشـــار إلـــى أن إجمالـــي املشـــاريع فـــي 
املرحلة التنفيذية خالل الربع األول من السنة 
املاليـــة التي بدأت في أبريـــل املاضي، بلغ 70 
مشروعا وفي املرحلة التحضيرية 45 مشروعا 
بينما يبلغ عدد املشـــاريع التي لم تبدأ بعد 25 

مشروعا.

وتواجه تلك املشروعات حتديات كثيرة من 
بينها عراقيل إدارية والبطء في احلصول على 
التمويالت إلى جانب مشاكل فنية وتشريعية.

وتبلغ عدد املشـــروعات االســـتراتيجية 21 
مشـــروعا باعتمادات مالية بقيمـــة 12.2 مليار 
دوالر، أنفـــق منهـــا 2.9 باملئـــة بنهايـــة الربع 
األول وستة مشروعات استراتيجية في ركيزة 
اقتصاد متنوع مســـتدام وستة مشروعات في 

ركيزة بنية حتتية متطورة.
وهناك أربعة مشـــروعات تتعلق بالرعاية 
الصحيـــة عالية اجلـــودة وأربعة مشـــروعات 
أخـــرى في ركيـــزة بيئة معيشـــية مســـتدامة 

ومشروع في ركيزة رأسمال بشري إبداعي.

وقالت مديرة إدارة إعـــداد ومتابعة تنفيذ 
اخلطط والبرامج باألمانة ســـعاد العوض إن 
”التقرير ربع الســـنوي ملتابعة خطـــة التنمية 
الســـنوية 2019/2018 يأتـــي في إطـــار التزام 

األمانة بتنفيذ املشاريع املخطط لها“.
ولفتـــت إلـــى أن األمانة تســـعى إلى بناء 
منظومـــة متابعـــة متكاملـــة لكل املشـــروعات 
التنمويـــة مع إعطـــاء أهمية خاصـــة ملتابعة 
املشـــروعات االســـتراتيجية من خالل النظام 

اآللي املعتمد ملتابعة مشروعات اخلطة.
وقالت ”نحن حريصون على متابعة تنفيذ 
كل مشـــروعات القوانـــني وتعديالتهـــا وفـــق 
البرنامج التشـــريعي خلطة التنمية متوسطة 
األجل واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لضمان 

حسن تنفيذ املشروعات التنموية“.
ورصد التقرير ربع الســـنوي للسنة املالية 
احلاليـــة مـــا مت خـــالل ثالثة أشـــهر من خطة 
التنميـــة الســـنوية 2019/2018 وهـــي الســـنة 
الرابعة من اخلطة اإلمنائية متوســـطة األجل 

التي تنتهي في 2020.
وتعكف األمانة على تطوير منهجية إعداد 
اخلطط لتواكب التحديات املستقبلية حيث مت 
حتديث اإلطار االستراتيجي للخطط التنموية 
مبـــا يتواءم مع أهداف التنمية املســـتدامة ملا 
بعـــد 2015 مبا يصل في النهايـــة إلى حتقيق 

”رؤية الكويت 2035“.
وتعتمـــد الكويت، وهي عضـــو في منظمة 
الدول املصـــدرة للنفط (أوبـــك)، على إيرادات 
النفـــط فـــي متويـــل أكثـــر مـــن 90 باملئة من 

موازنتها العامة.
وأثمرت جهـــود اإلصالح احلكومي تطورا 
في بيئـــة األعمال وزيـــادة في ثقة املســـتثمر 
احمللـــي والعاملـــي واجلهـــات العامليـــة فـــي 

االقتصاد الكويتي.

اقتصاد

نيلس براتلي:
تركيا تشتري الوقت قبل 
اضطرارها لطلب برنامج 
إنقاذ من صندوق النقد

[ تجاهل أردوغان للقوانين االقتصادية ينذر بكارثة كبيرة  
[ وعود باستثمار 98 مليون دوالر لتوفير 30 مليار دوالر!
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اتســــــعت مخاوف األســــــواق من إصرار تركيا على حتدي القواعد االقتصادية الراسخة 
وتسويق وعود وأوهام مستحيلة التنفيذ، بينها اإلعالن عن برنامج لالستغناء عن 30 مليار 

دوالر من خالل استثمار 98 مليون دوالر فقط.

إصرار تركي على تحدي 
قواعد أزمات األسواق الناشئة

مصطفى ورانك:
سنستغني عن واردات 
بقيمة 30 مليار دوالر 

باستثمار 98 مليون دوالر

{العمـــالت االفتراضية ومنها البيتكوين غير مرخصة في الســـعودية، ومزاعم المواقع المروجة 
لها بأنها جهات مرخصة رسميا غير صحيحة}.

بيان رسمي
جلنة اإلعالم والتوعية املصرفية في السعودية

{ال يوجـــد تأثير جوهري النخفاض ســـعر صرف الليرة التركية على نتائـــج وجودة أصول البنوك 
العاملة في السعودية}.

طلعت حافظ
األمني العام للجنة اإلعالم والتوعية املصرفية في السعودية

سياسات تركيا رهينة ألهواء وانفعاالت أردوغان

الكويت تؤكد إدراج 140 مشروعا في الموازنة الحالية
خالد مهدي:

قيمة االعتمادات المالية 
للمشاريع في الخطة الحالية 

تبلغ 14.5 مليار دوالر

زيادة اإلنفاق على البنية التحتية

أمازون تستعد لالستثمار
في صاالت السينما

} نيويــورك - اتســـعت النشـــاطات التجارية 
التـــي تســـعى أمـــازون القتحامهـــا لتصل إلى 
صـــاالت الســـينما، بعـــد أن فاجأت األســـواق 
بدخول ميادين التكنولوجيا والبث التلفزيوني 
وإنتاج األفالم واخلدمات اللوجســـتية وتوزيع 
الوصفـــات الطّبية، في وقت يتنامى فيه دورها 
في مبيعات التجزئة بوتيرة تعيد رسم خارطة 

هذا القطاع.
وكشـــفت وكالة بلومبرغ األميركية لألخبار 
تســـعى  أمـــازون  مجموعـــة  أن  االقتصاديـــة 
لالســـتثمار في قطاع صاالت الســـينما، وأنها 
اقتربـــت مـــن شـــراء شـــبكة الندمـــارك ثياترز 

لتشغيل قاعات العروض السينمائية.
وأشـــارت الوكالة نقال عن مصادر لم تعلن 
عنها، إلى أن املجموعة التي يديرها مؤسســـها 
جيف بيزوس جتري أيضا محادثات مع شركة 
واغنر كيوبـــان كوس التابعـــة لرجلي األعمال 

مارك كيوبان وتود واغنر.
وذكـــرت بلومبـــرغ أيضا أن هنـــاك أطرافا 
أخـــرى تنافس أمـــازون للفوز بصفقـــة واغنز 
كيوبـــان كـــوس، غير أنهـــا رّجحـــت أال تتمكن 
األطراف املنافسة من انتزاع الصفقة، في وقت 
ذكـــرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية أن أمازون 

رفضت التعليق على تلك املعلومات.
ويشكل االتفاق احملتمل بني أمازون وشركة 
واغنـــر كيوبان كوس، ثانـــي دخول للمجموعة 
العمالقة في التجارة اإللكترونية في عالم البيع 
غيـــر االفتراضي بعد اســـتحواذها فـــي العام 
املاضـــي على سلســـلة منتجات ”هـــول فودز“ 
األميركية لألطعمة الطبيعية وغير املصنعة في 

صفقة بلغت قيمتها 13.7 مليار دوالر.
ومن شأن شـــراء أمازون لشـــبكة الندمارك 
ثياترز أن يوفر لها إدارة شبكة صاالت تعرض 

بشكل خاص األفالم املستقلة واألجنبية.
وتأسســـت شـــبكة الندمارك ثياترز في عام 
1974 وهـــي متلك 30 مدينـــة كبيرة في الواليات 
املتحـــدة حتـــوي أكثر مـــن 250 صالـــة عرض 
لألفـــالم الســـينمائية. وتدير الشـــركة أكثر من 
50 صالة ســـينما في مدن نيويورك وفيالدلفيا 

وشيكاغو ولوس أجنلس وسان فرانسيسكو.

سالم سرحان



} بــريوت - تشـــّكل مســـألة ربـــط العملـــة 
اللبنانية بالـــدوالر األميركي إحدى العالمات 
علـــى تصميـــم لبنـــان علـــى احلفـــاظ علـــى 
االســـتقرار النقدي، وســـط حتذيـــرات لقادة 
سياســـيني من أزمة اقتصادية، وهو ما أطلق 
شـــائعات دفعت املصرف املركـــزي إلى تقدمي 

تطمينات متكررة بشأن متانة الربط.
ويقـــول مصرفيـــون ومحللـــون إن تركيز 
الســـلطات املاليـــة اللبنانيـــة علـــى أســـعار 
الفائدة له تكلفته ومخاطر قد تظهر مع مرور 

الوقت.
لكن أسعار الفائدة املرتفعة التي وضعها 
املصـــرف املركـــزي لضمـــان اســـتمرار تدفق 
األموال للبنوك، تعتبر مخاطر متزايدة داخل 
النظام املالـــي وتضغط على اقتصاد متباطئ 
بالفعل. ويأتي كل ذلك بينما تتجدد الضبابية 
السياسية، مع استمرار البالد دون حكومة ملا 

يقرب من ثالثة أشهر.
ومع انخفـــاض النمو، وتضـــرر املصادر 
التقليديـــة للنقـــد األجنبي، وهي الســـياحة 
جـــّراء  األجنبـــي،  واالســـتثمار  والعقـــارات 
ســـنوات مـــن التوتر اإلقليمـــي، يعتمد لبنان 
اآلن على مليـــارات الـــدوالرات التي يودعها 
اللبنانيـــون املغتربـــون في البنـــوك احمللية، 
التي متّول املديونية العامة الضخمة والعجز 

في موازنة احلكومة.
وهنـــاك اتفـــاق عريـــض علـــى أن لبنان، 
ثالث أكثر الـــدول مديونية في العالم، يحتاج 
إلى إصـــالح مالي عاجل ملســـاعدة االقتصاد 
وتقليـــص االعتمـــاد علـــى عمليـــات البنـــك 
املركزي، التـــي يصفها صندوق النقد الدولي 

بأنها غير تقليدية.
ومنـــذ إجـــراء االنتخابـــات البرملانية في 
مايو املاضي، أخفق السياســـيون في تشكيل 
حكومـــة ميكنها أن تتغلب على العجز وتعزز 
الثقة في النظام املالـــي وتطلق متويالت من 

املانحني مبليارات الدوالرات.
ونسبت وكالة رويترز لوزير االقتصاد في 
حكومة تصريف األعمال رائد خوري الشـــهر 
املاضـــي، إن أولوية املصـــرف املركزي حاليا 
تتمثل في رفع أســـعار الفائـــدة جللب أموال 
بالعملـــة األجنبيـــة إلى لبنان، حتـــى تتمّكن 
البالد من احلفاظ على اســـتقرار الليرة، الذي 

يأتي في مقدمة األولويات.
ووضح أن هذا هو السبب وراء االستقرار 
النقدي والثقة في لبنان، لكن تلك العوامل لم 

تأت بتكلفـــة منخفضة، وإمنـــا كانت التكلفة 
على االقتصاد مرتفعة.

ويشـــعر اللبنانيون العاديـــون بتأثيرات 
منخفـــض،  فاإلقـــراض  االقتصـــاد،  ضعـــف 
ونشاط الشـــركات يتراجع مع هبوط األسعار 
في القطـــاع العقاري، الذي كان في الســـابق 

أحد دعائم االقتصاد.
ويؤكد صندوق النقـــد الدولي أّن معدالت 
النمـــو الســـنوي هبطت إلى ما بـــني 1 إلى 2 
باملئة، من 8 إلى 10 باملئة في السنوات األربع 
التي ســـبقت اندالع احلرب في ســـوريا، وأن 
نســـبة الدين إلـــى الناجت احمللـــي اإلجمالي 

بلغت أكثر من 150 باملئة.
واملـــرة الســـابقة التي رفـــع فيها مصرف 
لبنان املركزي أســـعار الفائدة كانت في نهاية 
2017، حينما زادهـــا مبقدار نقطتني مئويتني 
ردا على األزمة التي فّجرتها اســـتقالة رئيس 
الوزراء ســـعد احلريري، والتي عدل عنها في 

وقت الحق.
وبدأت البنوك منذ شهرين تتصل بعمالء 
وتعرض عليهـــم حتويل ما لديهـــم من عملة 
صعبة إلى ودائع بالليرة ألجل خمس سنوات 

بفائدة تصل إلى 15 باملئة.

وهناك عـــروض أخرى، مـــن بينها فائدة 
عشرة باملئة على ودائع ألجل عام، و11 باملئة 
ألجـــل عامني، علـــى أن يتـــراوح احلد األدنى 

للودائع بني 20 ألفا و50 ألف دوالر.
وبلغ املتوســـط املرّجح لسعر الفائدة على 
الودائع بالليرة 6.7 باملئة في يونيو املاضي، 
وهو أعلى مســـتوى منذ ديسمبر 2009. وبلغ 
املتوسط املرّجح لســـعر الفائدة على الودائع 
الدوالرية 4.1 باملئة، وهو أعلى مســـتوى منذ 

فبراير 2008.
اخلبـــراء  كبيـــر  بـــركات  مـــروان  وقـــال 
االقتصاديـــني لـــدى بنك عودة إنـــه منذ أزمة 
احلريري، زاد متوســـط أجل الودائع بالليرة 
من 40 يوما في أكتوبر املاضي إلى 120 يوما 

اآلن.
وتقـــوم البنـــوك بتحويل أمـــوال العمالء 
إلى العملـــة احمللية، وُتودع الـــدوالرات لدى 
املصرف املركزي، الذي يجري بدوره عمليات 
معقدة ليعطي البنوك فـــي وقت الحق عوائد 

أكثر جاذبية.
وقـــال مـــروان ميخائيل رئيـــس البحوث 
لـــدى بلـــوم إنفســـت ”هنـــاك اآلن منافســـة 
حـــادة بـــني البنوك جلـــذب ودائـــع ويحاول 
املصرف املركزي امتصاص كل الدوالرات في 

السوق“.
ويـــرى البعض أن االعتمـــاد املتزايد على 
الودائـــع املصرفية لتمويـــل احلكومة يجعل 

لبنـــان ومصارفـــه أكثـــر تأثـــرا بالصدمات 
السياسية.

وقال توفيق كسبار، وهو خبير اقتصادي 
ومستشـــار ســـابق بصندوق النقـــد الدولي، 
”أصبح الوضع في البنوك هشـــا، وأكثر تأثرا 

بوضع القطاع العام“.
وأوضح أن نصف امليزانية العامة للبنوك 
هـــي ودائع لـــدى املصرف املركـــزي. وقال إن 
”ثلثـــي ميزانياتها قروض للقطاع العام، وهو 
حتديـــدا املصـــرف املركزي واحلكومـــة، كما 

تظهر أذون اخلزانة“.
وكتب كسبار تقريرا العام املاضي قال فيه 
إن سياسة املصرف املركزي في عرض أسعار 
فائـــدة مرتفعة علـــى الدوالرات أســـفرت عن 
”خســـائر متزايدة“ له و”صافـــي احتياطيات 

سلبي“.
وقـــال كســـبار لرويتـــرز إن حجـــم تلـــك 
اخلسائر لم ُيعلن عنه ”حيث لم ينشر املصرف 
املركزي بيانات أرباحه وخسائره منذ 2002“.

وفي حترك غيـــر معتاد، رد مصرف لبنان 
املركـــزي علـــى التقريـــر، وقال إن سياســـته 
ألســـعار الفائدة متماشـــية مع حجم املخاطر 
في البالد. وفي ما يتعلق بعدم نشـــر تقاريره 
السنوية، قال املصرف إنه مطلوب منه سنويا 
رفع تقريـــر مبيزانيته العمومية وحســـابات 
األرباح واخلســـائر إلى وزارة املالية، مضيفا 

أنه يواصل حتقيق أرباح كبيرة ومستدامة.
وظهر تأثر لبنان بالصدمات السياســـية 
في نوفمبر املاضي، حينما استقال احلريري 
على نحو غير متوقع أثناء زيارة للســـعودية، 
وهو ما أســـفر عـــن تدفق مؤقـــت ألموال إلى 

خارج البالد.
وُحّلت األزمة في غضون أســـابيع، حينما 
ســـحب احلريري االســـتقالة، لكن ربط الليرة 
بالدوالر تعـــّرض لضغـــوط. وبلغت األصول 
األجنبية للمركزي مع اســـتبعاد الذهب، 44.4 
مليـــار دوالر في نهاية يوليـــو، متعافية مما 

فقدته دفاعا عن الليرة.
وارتفعت تكلفة االقتراض على اللبنانيني 
العاديـــني أيضـــا منـــذ بـــدأ املركـــزي، الذي 
يقلقـــه حجم الســـيولة بالليـــرة الداخلة إلى 
الســـوق، في أكتوبر فـــي النكوص عن برامج 
احلوافز والدعم، التي اســـتخدمها لســـنوات 
لدعم اإلقراض املصرفي لإلســـكان وقطاعات 

اقتصادية أخرى.
ورغـــم ترحيبـــه باجلهـــود التـــي يبذلها 
املصرف املركزي للحفاظ على تدفقات الودائع 
فـــي مواجهة ضغوط كثيرة علـــى البالد، قال 
صنـــدوق النقد الدولي إن مســـار ديون لبنان 
ال ميكن االســـتمرار فيـــه، وهناك حاجة ملّحة 

إلصالح مالي كبير.
ويتســـاءل كثيرون في لبنان ملاذا ال ُينّحي 
السياسيون خالفاتهم جانبا لوضع االقتصاد 
على أسس أكثر متانة، حيث يرجح أن النظام 
املصرفي ســـيصل في نهاية املطاف إلى أزمة 

مالية إذا استمرت األمور على هذا النحو.

} بنغــازي (ليبيــا) - يواجـــه أصحاب املتاجر 
وأنشطة األعمال الصغيرة في ليبيا صعوبات 
بســـبب انقطـــاع الكهرباء لفتـــرات طويلة، ما 
يجعلهم يصارعون لالستمرار في ظل اقتصاد 
يعاني بالفعل من نقص في الســـيولة وارتفاع 

معدل التضخم.
وفاقمت اخلالفات املستمرة بني السلطات 
في شـــرق ليبيا وغربها أزمات الليبيني، الذين 
تراجعـــت قدرتهم الشـــرائية في ظـــل تدهور 
الدينـــار وارتفاع معـــدالت التضخم والبطالة، 
واقتربـــت حالـــة اإلحباط لديهم مـــن االنفجار 
تخـــدم  ال  التـــي  األجنـــدات  تقاطـــع  بســـبب 

مصاحلهم.
وعلى مدى سنوات، بات استمرار انقطاع 
التيار معظم ساعات اليوم أمرا شائع احلدوث 
في أنحاء البالد خالل أشـــهر الصيف في ظل 
درجات حـــرارة مرتفعـــة جتعـــل الطلب على 
الكهربـــاء يزيـــد بفعل اإلقبال على اســـتخدام 

مكيفات الهواء.
ونادرا ما يتم فرض سداد فواتير الكهرباء 
التـــي تدعمهـــا الدولة بقـــدر كبير. لـــذا ليس 
هنـــاك الكثير مما يشـــجع علـــى االقتصاد في 

االستهالك.
وتعطلـــت خطط لتعزيز القـــدرة اإلنتاجية 
حملطـــات الكهرباء بســـبب املشـــكالت األمنية 
واالضطرابات السياسية، وهو ما يعني عجزا 
ال يقـــل عن ألف ميغـــاواط في أوقـــات ارتفاع 
الطلب ويجعل هذا أنشـــطة األعمال الصغيرة 

تتعطل بشكل متكرر.
وفي بنغازي ثاني مدن ليبيا يؤكد إبراهيم 
العمامـــي، وهـــو مالك مقهى، فـــي تصريحات 
لوكالة رويتـــرز إن انقطاعات التيار تســـببت 
فـــي انخفاض معـــدالت بيعه للقهـــوة مبقدار 
النصف، كمـــا اضطرته إلى التوقف عن تقدمي 

العصائر الطازجة.
وقـــال ”بصراحة انقطـــاع الكهرباء أصبح 
ال يطـــاق في بنغازي… ينقطـــع لفترات طويلة 

وقصيرة، وفي احلالتني نخسر“.
وأضاف ”لدي مولد كهرباء لكنه ليس جيدا 
يعمل ملدة أربع ســـاعات وبعدها ال يســـتطيع 

املواصلة بسبب آالت املقهى“.
ويقـــول مالكـــو ورش تصنيـــع املعادن في 
املدينة إنهـــم يعيدون فتح ورشـــهم ليال حني 
تعـــود الكهرباء، أو يعملـــون يدويا، إذ تعتبر 
أعمال إصـــالح املولدات إحـــدى املهن القليلة 

املزدهرة في ليبيا.
وميكن أن يـــؤدي ارتفاع التيار الكهربائي 
عنـــد عودة الكهرباء إلـــى تدمير آالتهم، وتبلغ 
تكلفة املولـــدات الصناعية 60 ألف دينار ليبي 
(9 آالف دوالر بسعر صرف السوق السوداء).

وتسبب الصراع الذي نشب بعد انتفاضة 
عـــام 2011، وكذلـــك التنافـــس بـــني الفصائل 
املختلفـــة، في عرقلـــة اقتصاد البـــالد املعتمد 
على النفط. ومنذ ذلك التاريخ تشـــرف إدارتني 
منفصلتـــني فـــي شـــرق البـــالد وغربـــه على 

إمدادات الكهرباء.
وقال مســـؤول بقطاع الكهرباء إن شـــرق 
البـــالد تلقـــى نحـــو 60 ميغـــاواط مـــن مصر 
األسبوع املاضي، لكنه ما زال يواجه عجزا في 

اإلمدادات يصل إلى 250 ميغاواط.
وفـــي العاصمة طرابلس، الواقعة في غرب 
البالد والتي بها عدد أكبر من السكان، يستمر 
انقطاع الكهرباء ما بني ســـبع وعشر ساعات 

يوميـــا، لكن فـــي بعض األحيـــان ميتد إلى ما 
يزيد عن 12 ساعة.

وتقـــول الشـــركة العامة للكهربـــاء، وهي 
اجلهـــة احلكوميـــة املســـؤولة عن إمـــدادات 
الكهرباء في طرابلس، إن األزمة سببها مشاكل 
مـــن بينها نقص التمويـــل والصيانة الدورية 

والسرقات والتخريب.
وكثيرا ما تعلن الشركة عن سرقة النحاس 
من منشـــآت للكهربـــاء. وفي اآلونـــة األخيرة 
نشـــرت فنيني إلزالة توصيـــالت غير قانونية، 
وقـــد قطعوا بالفعل ما يزيد عن 500 وصلة في 

أول ستة أيام من احلملة في طرابلس.
ويقول مســـؤولون إن مســـلحني يقومون 
بالعبث في شـــبكة الكهربـــاء لضمان وصول 
إمدادات الكهرباء إلى مناطقهم حيث تتضاءل 

اآلمال بحل أزمة إمدادات الكهرباء.
الشـــركة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عبداملجيـــد حمـــزة في تصريحـــات محلية إن 
”مشـــكلة انقطـــاع التيار الكهربائي مســـتمرة 
مع زيادة ســـاعات طرح األحمال، حيث ستظل 
املشـــكلة قائمـــة دون إنشـــاء محطـــات توليد 

جديدة“.
وكانت محطة الزاوية تولد قبل إقفال خط 
الغاز نحو 1100 ميغاواط، بينما يصل اإلنتاج 

في الوقت احلالي 450 ميغاوات فقط.
وفي شرق وغرب البالد، سجلت مستويات 
املعيشـــة تراجعا حـــادا مع خســـارة الدينار 
لقيمته في الســـوق املوازية، وارتفع التضخم 
إلـــى نحـــو 30 باملئة ونفـــدت الســـيولة لدى 

البنوك.
وعجـــز البنك املركزي املنقســـم واحلكومة 
املعتـــرف بها دوليـــا في طرابلس عـــن تنفيذ 
إصالحـــات صـــدرت وعـــود بها، ممـــا يفاقم 
االســـتياء بـــني املواطنـــني املضطريـــن إلـــى 
الوقوف في طوابير أمام البنوك لســـاعات أو 

حتى أليام لسحب املال.
كما يصب الســـكان غضبهـــم على حكومة 
موازية تفتقـــر إلى الصالحيات بشـــكل كبير 
في شـــرق البالد، حيث زادت أســـعار اخلراف 
ملســـتويات قياســـية قبيل عيد األضحى الذي 

يحل األسبوع القادم.
وقال محمد الزقعـــال، وهو صاحب مطعم 
فـــي طرابلـــس يخشـــى أن يضطـــر إلغالقـــه، 
”اســـتعمل فرنا كهربائيـــا، وعندمـــا ال توجد 
كهربـــاء يعنـــي هـــذا أنني ال اســـتطيع خدمة 

زبائني“.
وأضاف ”أدفـــع اإليجار ورواتـــب ثمانية 
موظفني ومشـــتريات، ولكن في النهاية ال أجد 

شيئًا أدفعه لنفسي“.
ووضـــع تدهـــور قيمـــة العملـــة احملليـــة 
والتراجـــع احلـــاد في إيرادات اخلـــام، املورد 
املالي الوحيد ملوازنة الدولة، االقتصاد الليبي 
على حافة االنهيار الشـــامل، مـــا دفع املركزي 
للســـحب مـــن االحتياطـــات النقديـــة لتغطية 
فاتـــورة الـــواردات ودفـــع رواتـــب املوظفني 

ومستحقات الدعم.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن 72 مليار دوالر 
مـــن احتياطـــات املركـــزي بالعملـــة الصعبة 
تبّخرت، بعدما كانت عند مســـتوى 130 مليار 

دوالر.
وتستورد ليبيا كل حاجاتها، وتنفذ معظم 
عمليات متويل الـــواردات عبر طرابلس حيث 

توجد كل البنوك تقريبا.

اقتصاد
{الحكومة الفرنســـية أعربت عن استعدادها إلعادة إعمار مطار الموصل المدني شمالي العراق 

عبر قرض بقيمة 190 مليون يورو}.
بيان رسمي
األمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي

{الحكومة المصرية تعتزم طرح حصة في البورصة من أسهما في مصنع جديد لإلسمنت بلغت 
تكلفته 1.1 مليار دوالر وتبلغ طاقة إنتاجه 13 مليون طن سنويا}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري
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تكشــــــف عروض املصــــــارف اللبنانية لعوائد مرتفعة لتحويل العمــــــالت أجنبية إلى ودائع 
ــــــة األجل بالعملة احمللية، عن جهود اســــــتثنائية للدفاع عن نظــــــام ربط الليرة بالعملة  طويل
األميركية القائم منذ عشــــــرين عاما، وترسيخ استقرار متانة النظام املالي واملصرفي رغم 

األزمة االقتصادية احلادة.

تبددت أحالم معظم التجار في ليبيا من عودة الروح ألعمالهم بسبب استمرار انقطاع التيار 
ــــــي عــــــن كثير من املدن، األمر الذي قد يقوض ما تبقــــــى من االقتصاد الليبي الذي  الكهربائ
يعاني منذ أكثر من سبع سنوات بسبب تواصل النزاعات بني سلطتني في الشرق والغرب.

لبنان يدافع عن ربط عملته بالدوالر

انقطاع التيار الكهربائي يقوض 
ما تبقى من نشاط االقتصاد الليبي

[ البنوك تبذل جهودا استثنائية لجذب ودائع العمالت األجنبية  
[ البنك المركزي يضخ األموال للدفاع عن سعر صرف الليرة

[ التجار يصارعون من أجل الحفاظ على أعمالهم

مروان ميخائيل:
البنوك تتنافس لجذب 
الودائع والمركزي يريد 

امتصاص الدوالرات

توفيق كسبار:
أصبح الوضع في البنوك 

اللبنانية هشا، وأكثر تأثرا 
بوضع القطاع العام

محاوالت شاقة للحفاظ على متانة الليرة

ال شيء مضمونا في ظل النزاع المتواصل

عبدالمجيد حمزة:
مشكلة انقطاع الكهرباء 
ستظل قائمة ما لم يتم 

إنشاء محطات توليد جديدة

يننغتغتوننليزا بارينغتون باا زازا ليل

ّّ

الشركة العامة للكهرباء 
تؤكد أن األزمة سببها نقص 

التمويل والصيانة الدورية 
والسرقات والتخريب

بالمئة، نسبة الفائدة التي 
تعرضها البنوك على عمالئها 

لتحويل أموالهم بالعملة 
الصعبة إلى ودائع بالليرة
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} منـــذ أن تّوج بطل الكريكيـــت عمران خان 
سجّله الرياضي الحافل باالنتصارات بفوزه 
السياسي الكبير، مسجال أهم وأخطر أهدافه 
بالوصـــول فـــي انتخابـــات 2018 إلـــى قمـــة 
السلطة السياسية في باكستان، والتحليالت 
والتنبـــؤات ال تهدأ. فمن هي تلك القوى التي 
تلعب الدور الخفـــي اآلن في صناعة االتجاه 

السياسي لباكستان وقائدها الجديد؟
خان الـــذي أهلتـــه مهاراته ليكـــون أحد 
أبرز ســـتة العبين في العالم والفنان الهندي 
واألميركـــي الـــدارس فـــي كليـــة كيبيـــل في 
إكسفورد في الفلسفة واالقتصاد والسياسة، 
والذي تخرج في المرتبـــة الثانية في العلوم 

السياسية والثالثة في االقتصاد. 

رجـــل الخدمات االجتماعيـــة والجمعيات 
الخيريـــة والدنجوان فـــي النـــوادي الليلية 
البريطانية، وزوج سيدة المجتمع اإلنكليزي 
جيما غولد ســـميث لتسع ســـنوات، والبارع 
الذي اســـتقطب قلوب الشـــباب المتعطشين 
للبطولة والتغيير، هل تؤهله النقاط التي بدأ 
باستثمارها من الرياضة والفنون والمجتمع 
إلى حقل السياسة، بعد أن قاد فريقه الوطني 
إلـــى الفوز بـــكأس العالـــم للكريكيـــت؟ وهل 
تسعفه مهاراته الحركية وذكاؤه في الهجوم 
وصّد كرات الخصوم السياسيين وقد تجمعت 
في مواجهته أهم األحزاب التقليدية الشائخة 
والمتآكلة بالفســـاد، بعد عقود مـــن تداولها 
الحكم؟ وهل سيسعفه ما قيل عن دعم الجيش 
لالعـــب السياســـة المتأرجـــح بيـــن حبـــال 
الديمقراطيـــة وحبائل األســـلمة السياســـية 
وبيـــن التأييـــد النقالب مشـــّرف العســـكري 

وهجومه عليه؟  
ولد خان في مدينة الهور الباكستانية عام 
1952 وكبر صبيا هادئا في طبقة وسطى بين 
أربع شقيقات، والده المهندس المدني إكرام 
اللـــه خان نيـــازي المنحدر مـــن قبيلة نيازي 
شيرمان خيل الباشـــتونية والذي استقر في 

إقليم البنجاب.
ســـرعان مـــا تعّلـــم الفتـــى عمـــران لعبة 
الكريكيـــت من أقـــارب والدته شـــوكت خانم، 
ودرس فـــي كليـــة أيتشســـون في الهـــور، ثم 
في روسيســـتير فـــي إنكلتـــرا، ملتحقا بكلية 
الفلســـفة  ليـــدرس  إكســـفورد  فـــي  كيبيـــل 
واالقتصاد والسياســـة حاصال على المرتبة 

الثانيـــة فـــي العلوم السياســـية والثالثة في 
االقتصاد.  

وبسبب تأثره بالتصوف، صوت الحقا في 
البرلمان لصالح التيار اإلســـالمي المتشدد، 
ممثال بتحالف األحزاب الدينية في باكستان 

الذي كان قائده موالنا فازلور رحمن، وهو 
رجل دين من المؤيدين لطالبان دعا إلى 

حرب مقدســـة ضد الواليات المتحدة 
على أساس ديني في باكستان.

الشعبوية تنتصر

لقد أثار استغراب 
الكثيرين ذلك الفوز المفاجئ 

لرجل شعبوي بنى رصيده 
السياسي على نجاحاته 

الرياضية والفنية وحضوره 
االجتماعي في جمع التبرعات 

وبناء مستشفى لمرضى 
السرطان وتأمين الخدمات 
وتصّيد الهنات السياسية 

والفساد والتنافس غير الشريف 
في رصيد القيادات التي سبقته.

فبعد سنوات من احترافه لعبة 
الكريكيت، وّظف خان معارضته 

لكل من برفيز مشرف وآصف علي 
زراداري، وللسياسة الخارجية 
لبريطانيا والواليات المتحدة 
األميركية في تسويق اسمه، 

مستفيدا من دعم الفريق 
حامد جول الرئيس 
السابق للمخابرات 

الباكستانية، 
والذي عرف بدوره 

في صعود حركة طالبان ومناهضته 
للسياسات الغربية.

أطلق حزبه أواســـط التســـعينات تحت 
شـــعار ”إنصاف ، إنسانية، 
واحتـــرام الذات“ ولكنه هزم 

انتخابات  في  وحزبه  هو 
وندد  العامـــة،   1997
برئاسة مشّرف بعد 

فوســـمته  له،  دعمه 
السياســـية  فراح األوســـاط  باالنتهازية، 

يبرر فعلته بقوله ”آسف على دعم االستفتاء، 
لقـــد ُأفهمت أنه عندما يفوز الجنرال ســـيبدأ 

في عملية إلصالح الفساد“.
بعدها عارض دعم باكســـتان اللوجستي 
للواليـــات المتحـــدة، ومنـــذ انتخابـــه فـــي 
الجمعيـــة العامـــة عمل في دائـــرة ميانوالي 
كعضو فـــي اللجان القائمة على الحســـابات 
الحكومية، والشـــأن التشـــريعي الواضح في 

العالقات الخارجية والتعليم والعدل.
وتصّدى لمجلة النيوزويـــك، في حملتها 
ســـجن  فـــي  للقـــرآن  المزعـــوم  للتدنيـــس 
غوانتانامـــو األميركي العســـكري في كوبا، 
وطلب مـــن الجنرال مشـــّرف أن يحصل على 
اعتـــذار من الرئيس األميركـــي جورج بوش، 
وبلـــغ به األمـــر إلى أن علق بقوله  ”مشـــّرف 
يجلس هنا وهـــو يلعق حذاء بوش“، مضيفا 
”نحن ال نريد لرئيســـنا أن يكـــون كلبا لبوش، 
ووصـــف زعمـــاء العالـــم اإلســـالمي بأنهـــم 

”عرائس متحركة“.

عالقات خان مع طالبان

 خـــالل زيارة بوش لباكســـتان في مارس 
عام 2006 تـــم وضع خان قيد اإلقامة الجبرية 
في إسالم أباد بعد تهديداته بتنظيم مظاهرة 

احتجـــاج، وفي الثاني مـــن أكتوبر عام 2007 
قدم مع 85 نائبا ديمقراطيا طلبا باالســـتقالة 
مـــن البرلمـــان احتجاجـــا علـــى االنتخابات 
الرئاســـية التي سيشـــارك فيها مشّرف، قبل 
اســـتقالته من منصبه كقائد للجيش، وطالب 
بإعدام مشـــّرف بسبب فرضه حالة الطوارئ، 
ثّم خرج وانضم إلى حركة الطالب المعارضة 
في جامعة البنجاب فسّلمه طالبها من حزب 
جماعـــة اإلســـالم السياســـي إلـــى االعتقال 
بمقتضـــى قانـــون مكافحة اإلرهـــاب، وبزعم 
تحريض الشعب على حمل السالح، والدعوة 
إلى العصيان المدني، ونشر الكراهية، أفرج 
المســـاجين  مـــن  آالف  ثالثـــة  بيـــن  عنـــه 

السياسيين.
محلـــه  وحـــّل   2007 عـــام  خـــان  تقاعـــد 
أحـــد أعضاء حزبـــه فـــي البرلمـــان وقاطع 
الحـــزب االنتخابات المحليـــة 2008، ليوضع 
تحـــت اإلقامة الجبريـــة في حملـــة الرئيس 
االحتجاجـــات  علـــى  زرداري  الباكســـتاني 
المناهضـــة للحكومة. وباع شـــقته في لندن 
واشـــترى بيتـــا ومزرعة في باكســـتان يزرع 

فيهـــا المحاصيـــل ويربي األبقـــار. لكن هذا 
لم يمنعه من الترشح لرئاسة وزراء باكستان.
تضمن برنامج خان السياســــي ومجمل 
تصريحاتــــه القيــــم اإلســــالمية وتحريــــر 
االقتصــــاد وخلق دولة الرفــــاه؛ وتقليل 
البيروقراطيــــة وســــن قوانين مكافحة 
الفســــاد، وصوال إلى حكومة نظيفة، 
وقضاء مستقل، وإصالح نظام شرطة 
الدولة، ومجابهة العســــكرة لباكستان 

ديمقراطية.
ووفـــق مـــا نقلتـــه جريـــدة الدايلي 
تليغـــراف البريطانية، يقـــول خان ”نحن 
بحاجة إلى الالمركزية، وتمكين الشـــعب 

على مستوى القاعدة الشعبية“. 
لقد أثيرت ضده الكثير من التهم عن 
النفاق واالنتهازية، والتقّلب من مستهتر 
لعـــوب إلـــى متزمت، وعـــن عـــدم التزامه 
بوعوده، مما أضعف ثقة الناس به، وقد ورد 
في مقال صحافي عنوانه ”فلينهض عمران 
الحقيقـــي رجـــاء“ ُنقل قول عـــن أحد قادة 
المؤسس في كراتشي  حزب ”بي تي آي“ 
”إننا نجد صعوبة في تحديد شـــخصية 
عمـــران الحقيقية حتـــى اآلن“. هو في 
التقليدية  الثيـــاب  يرتـــدي  باكســـتان 
بالقيم  ويتحلـــى  يعـــظ  الباكســـتانية 
الدينيـــة، ويتحـــول كليـــة عندما يكون 
جنبا إلى جنـــب مع النخبة في بريطانيا 

وأماكن أخرى في الغرب. 

محور الولي الفقيه

يفخـــر خان بأنـــه صاحب مقعـــد واحد 
فـــي الجمعية العامـــة ولكنـــه يحصل على 
تغطية إعالمية تتناســـب عكسيا مع نفوذه 

نقـــل السياســـي. ورغـــم  أنـــه 
دولته  اسم 
ة  لفقيـــر ا
الشهرة  إلى 
فريقه  فـــوز  بعد 
بـــكأس  الوطنـــي 
العالـــم فـــي الكريكيـــت، 
فقـــد تناولـــه كاتـــب العمود 
السياســـي أعظـــم خليـــل بقوله 
”أحترمـــه كأســـطورة فـــي الكريكيت، 
ولكنه واحد من الفاشلين تماما في سياسة 
باكســـتان“. وأضاف في صحيفـــة فرونتير 
بوســـت ”عمران خان غّير اتجاهه السياسي 
مـــرارا وتكـــرارا، وليســـت لـــه فـــي الوقت 
الحاضر طريقة في التفكير، ولهذا لم تحمله 
األغلبية الســـاحقة من الشـــعب على محمل 

الجد“.  
ورغم كل هذا الضجيج، فقد شـــّكل فوزه 
صدمة عنيفة للوســـط السياســـي التقليدي، 

بينمـــا رحبت بـــه إيـــران وباركتـــه وباركه 
الحوثـــي، فأخذت تتكشـــف خيـــوط عالقات 
خـــان الخفية مع والية الفقيـــه، مما أغضب 
الريـــاض وحلفاءهـــا العـــرب، إذ ربما ينذر 
هذا بخروج باكســـتان مـــن مجموعة الدول 
الصديقة والمشاركة في المجلس اإلسالمي 
العالمي، ولكن هل ســـيكون من السهل على 
عمران خـــان أن ينقلب على كل السياســـات 
اإلســـالمية والحيادية الشـــكلية الراســـخة 
لباكســـتان النووية وفي خالفتها المستمرة 

مع الهند؟  

ولعلـــه من ســـوء طالـــع خان، أنـــه أتى 
متأخـــرا إلـــى حلف واليـــة الفقيـــه وهو في 
ذروة أزمتـــه وحصـــاره واضطرابـــه وربما 
تداعيـــه، بفضل أزماته الداخلية المعيشـــية 
والسياســـية واالحتجاجـــات والتظاهـــرات 
الحاشدة والمتوافقة مع الضغوط  الشعبية 
األميركيـــة، بدءا مـــن إلغاء اتفاقيـــة ”5+1“ 
وانتهـــاء بوضع كامل الملـــف اإليراني قيد 

التصويب األميركي والدولي المباشر.
 وســـيكون على خـــان إذا ســـار في هذا 
الخيار أن يواجه الحملة األميركية والدولية 
فـــي بلد ذي عالقات تقليديـــة معها وفي ظّل 
معارضة داخلية، ترفـــض تخريب عالقاتها 
مـــع الغرب وتخشـــى من إغضـــاب المحور 
العربي ومجموعة الدول اإلسالمية والعربية 
المتأذيـــة من تدخالت إيـــران وتخريبها في 

الدول المجاورة والبعيدة.
 وقد أخـــذت تكتالت حزبية وسياســـية 
ودينيـــة كبيـــرة تعمل ضده وضـــد عالقاته 
ومبايعته إليران، وقد تشكل هذه النقطة ثقبا 
أسود في سياساته، التي سيتجاوز تأثيرها 
الجانب السياسي إلى التجاري واالقتصادي 
والثقافي، وســـتبقى هذه منفـــذا لخصومه 
والدولييـــن، وإال  واإلقليمييـــن  الداخلييـــن 
فسيسارع إلى دور أقرب إلى الحياد الشكلي 
في مرحلة االنقســـام الحاد وإعادة التشّكل، 
الذي يبنى على قاعـــدة ”من ليس معنا فهو 
الســـائدة فـــي تحركات وسياســـات  ضدنا“ 
ترامـــب ونظيـــره الروســـي وغيرهمـــا، مما 
يصّعب عليه الحفاظ على سياســـة متوازنة 
فـــي دولـــة تعـــوّدت علـــى التابعيـــة للقطب 

األميركي والغربي بشكل عام.  
ولذلك فقد أعلن خان مؤخرا عن اختياره 
للســـعودية كأول بلـــد يـــزوره بعـــد تكليفه 
برئاسة الوزراء، ولكنه لم يتركها وحيدة، بل 
أضاف أن الســـعودية وإيران ستكونان أول 
بلدين يزورهما رئيس لوزراء باكستان البلد 

اإلسالمي النووي الحليف للعرب.

تأثر خان بالتصوف يدفعه إلى التصويت في البرملان لصالح التيار اإلسالمي املتشدد، ممثال بتحالف األحزاب الدينية في باكستان الذي كان قائده موالنا فازلور رحمن وجوه
وهو رجل دين من املؤيدين لطالبان دعا إلى حرب مقدسة ضد الواليات املتحدة على أساس ديني في باكستان.

المقال الصحافي الشهير والذي يحمل 
عنوان {فلينهض عمران الحقيقي 

رجاء} ينقل عن أحد قادة حزب {بي 
تي آي} المؤسس في كراتشي قوله 

{إننا نجد صعوبة في تحديد شخصية 
عمران الحقيقية حتى اآلن}. هو في 
باكستان يرتدي الثياب التقليدية 
الباكستانية يعظ ويتحلى بالقيم 

الدينية، ويتحول كلية عندما يكون 
جنبا إلى جنب مع النخبة في بريطانيا 

وأماكن أخرى في الغرب 

سوء طالع خان أنه أتى متأخرا إلى 
حلف والية الفقيه وهو في ذروة أزمته 

وحصاره واضطرابه وربما تداعيه، 
بفضل إشكاالته الداخلية المعيشية 

والسياسية واالحتجاجات والتظاهرات 
الشعبية الحاشدة والمتوافقة مع 

الضغوط األميركية، بدءا من إلغاء 
اتفاقية {1+5} وانتهاء بوضع كامل 

الملف اإليراني قيد التصويب األميركي 
والدولي المباشر

الكثيرون يستغربون الفوز المفاجئ 
لرجل شعبوي بنى رصيده السياسي 

على نجاحاته الرياضية والفنية وحضوره 
االجتماعي في جمع التبرعات وبناء 

مستشفى لمرضى السرطان وتأمين 
الخدمات وتصّيد الهنات السياسية، 
والفساد والتنافس غير الشريف في 

رصيد القيادات التي سبقته
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رئيس وزراء حائر بني مهارات الكريكيت وبرغماتية السياسة
عمران خان

ماذا يحضر حائك السجاد اإليراني لباكستان

جبر الشوفي

[ صدمة عنيفة تصيب الوســـط السياســـي الباكستاني بصعود خان، بينما ترحب 
إيران وكذلك احلوثي به، لتتكشف خيوط عالقاته اخلفية مع والية الفقيه.

[ عمران خان يوظف في سياســـاته معارضته للسياســـة اخلارجية للندن وواشـــنطن، مســـتفيدا من دعم الفريق حامد جول الرئيس السابق للمخابرات الباكستانية، 
والذي عرف بدوره في صعود حركة طالبان.

يـــت عمران خان 
النتصارات بفوزه 

ر ي

هم وأخطر أهدافه 
إلـــى قمـــة  2018
تان، والتحليالت 
ي تلك القوى التي 
ي صناعة االتجاه 

ا الجديد؟
راته ليكـــون أحد
م والفنان الهندي
كليـــة كيبيـــل في
صاد والسياسة، 
لثانية في العلوم 

صاد.

عيـــة والجمعيات
الليلية لنـــوادي
مجتمع اإلنكليزي 
ســـنوات، والبارع 
باب المتعطشين 
ه النقاط التي بدأ 
لفنون والمجتمع 
اد فريقه الوطني 
وهل ت؟ للكريكي

الثانيـــة فـــي العلوم السياســـية والثالثة في
االقتصاد.  

وبسبب تأثره بالتصوف، صوت الحقا في
البرلمان لصالح التيار اإلســـالمي المتشدد،
ممثال بتحالف األحزاب الدينية في باكستان
الذي كان قائده موالنا فازلور رحمن، وهو
رجل دين من المؤيدين لطالبان دعا إلى 
حرب مقدســـة ضد الواليات المتحدة

على أساس ديني في باكستان.

الشعبوية تنتصر

لقد أثار استغراب 
الكثيرين ذلك الفوز المفاجئ 
لرجل شعبوي بنى رصيده
على نجاحاته السياسي

الرياضية والفنية وحضوره 
االجتماعي في جمع التبرعات
وبناء مستشفى لمرضى

السرطان وتأمين الخدمات 
وتصّيد الهنات السياسية 

والفساد والتنافس غير الشريف 
في رصيد القيادات التي سبقته.

فبعد سنوات من احترافه لعبة 
الكريكيت، وّظف خان معارضته 
ب ر و وب

لكل من برفيز مشرف وآصف علي
زراداري، وللسياسة الخارجية
لبريطانيا والواليات المتحدة 
األميركية في تسويق اسمه، 

مستفيدا من دعم الفريق 
حامد جول الرئيس 
للمخابرات  السابق

الباكستانية، 
عرف بدوره  والذي

في صعود حركة طالبان ومناهضته 
للسياسات الغربية.

أطلق حزبه أواســـط التســـعينات تحت 
شـــعار ”إنصاف ، إنسانية، 
ولكنه هزم  واحتـــرام الذات“

انتخابات  في  وحزبه  هو 
وندد العامـــة،  1997
برئاسة مشّرف بعد 
فوســـمته له،  دعمه 

السياســـية فراحاألوســـاط  باالنتهازية، 
يبرر فعلته بقوله ”آسف على دعم االستفتاء، 
لقـــد ُأفهمت أنه عندما يفوز الجنرال ســـيبدأ 

م ى و ب يبرر

في عملية إلصالح الفساد“.
اللوجست تان باكس دعم عارض بعدها

فيهـــا المحاصيـــل ويربي األبقـــار. لكن هذا 
لم يمنعه من الترشح لرئاسة وزراء باكستان.
تضمن برنامج خان السياســــي ومجمل 
تصريحاتــــه القيــــم اإلســــالمية وتحريــــر 
دولة الرفــــاه؛ وتقليل  االقتصــــاد وخلق
البيروقراطيــــة وســــن قوانين مكافحة 
الفســــاد، وصوال إلى حكومة نظيفة، 
وقضاء مستقل، وإصالح نظام شرطة 
الدولة، ومجابهة العســــكرة لباكستان 

ديمقراطية.
ووفـــق مـــا نقلتـــه جريـــدة الدايلي
”نحن تليغـــراف البريطانية، يقـــول خان
بحاجة إلى الالمركزية، وتمكين الشـــعب

على مستوى القاعدة الشعبية“.
لقد أثيرت ضده الكثير من التهم عن
النفاق واالنتهازية، والتقّلب من مستهتر
م ير يير

لعـــوب إلـــى متزمت، وعـــن عـــدم التزامه
بوعوده، مما أضعف ثقة الناس به، وقد ورد
في مقال صحافي عنوانه ”فلينهض عمران
ُنقل قول عـــن أحد قادة
ن ر هض ي وو

الحقيقـــي رجـــاء“
المؤسس في كراتشي حزب ”بي تي آي“
”إننا نجد صعوبة في تحديد شـــخصية
عمـــران الحقيقية حتـــى اآلن“. هو في
التقليدية الثيـــاب  يرتـــدي باكســـتان 
بالقيم ويتحلـــى  يعـــظ  الباكســـتانية 
الدينيـــة، ويتحـــول كليـــة عندما يكون
جنبا إلى جنـــب مع النخبة في بريطانيا

وأماكن أخرى في الغرب.

محور الولي الفقيه

يفخـــر خان بأنـــه صاحب مقعـــد واحد
فـــي الجمعية العامـــة ولكنـــه يحصل على
تغطية إعالمية تتناســـب عكسيا مع نفوذه 

نقـــلالسياســـي. ورغـــم  أنـــه 
دولته اسم 
ة لفقيـــر ا
الشهرة إلى 
فريقه فـــوز  بعد 
بـــكأس الوطنـــي 
العالـــم فـــي الكريكيـــت،
فقـــد تناولـــه كاتـــب العمود
خليـــل بقوله أعظـــم السياســـي
”أحترمـــه كأســـطورة فـــي الكريكيت،
ولكنه واحد من الفاشلين تماما في سياسة 
باكســـتان“. وأضاف في صحيفـــة فرونتير 
”عمران خان غّير اتجاهه السياسي  ”بوســـت
الوقت ف ه ل ت وليس رارا، وتك رارا م
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فجبر الشوفي الش



سارة محمد

} القاهــرة - يحمـــل الموســـم الســـينمائي 
المنتظـــر خـــالل عيـــد األضحـــى بعـــد أيـــام 
قليلـــة، دالالت عديدة علـــى تغيرات في طبيعة 
الســـينما المصرية المهددة بفقدان عرشـــها، 
بعـــد أن انخفضـــت اإليـــرادات وغـــاب عنها 
العديـــد من المنتجيـــن والممثليـــن والُكتاب، 
وتقدم الصفوف فريق آخـــر لديه رؤية وأفكار 

وتطلعات مختلفة.

 ضارة نافعة
ّ

رب

عكســـت األفالم المعلن عن عرضها تغيرا 
كبيرا في نوعية األعمال المقدمة، على مستوى 
األبطـــال ومضمـــون العمـــل ذاته، وبـــدا من 
الواضح حدوث تراجع في األعمال الكوميدية 
أمـــام أفـــالم التشـــويق واإلثـــارة، واختفـــاء 
مجموعـــة من النجوم اعتادوا المشـــاركة في 

المواسم السينمائية.
تأكـــد غيـــاب الكثير مـــن نجوم 
الموســـم  خـــالل  األول  الصـــف 
الســـينمائي لعيد األضحى، وتعثروا 
صعوبـــة  بســـبب  أعمالهـــم  فـــي 
التحضيرات، ما يعكـــس التخبط في 
اإلنتاج وتواري ُكتاب الســـينما الذين 
يجيـــدون الكتابة الكوميديـــة وبرعوا 

فيها أثناء السنوات الماضية.
ويرى البعض من النقاد أن السلبية 
التي أحاطت بصناعة الســـينما مؤخرا 
ينطبـــق عليها المثل القائـــل ”رب ضارة 
نافعـــة“، فمـــن الممكـــن أن تفـــرز جيـــال 
جديدا وتقدم وجوها أكثر موهبة، وتعيد 
اكتشـــاف فنانين وفنانـــات جرى حصرهم 

في أدوار معينة.
ويعتقـــد هـــؤالء أن غياب النجـــوم الكبار 
يصّب فـــي مصلحة ظهور جيـــل ظلت أدواره 
محصورة في شـــريحة الصف الثاني، ومنهم 
من غابوا عن السينما سنوات طويلة، وفقدوا 

جمهورهم السينمائي.
وفـــي مقدمـــة الممثليـــن العائديـــن إلـــى 
الســـينما، الفنان يوسف الشـــريف الذي تألق 
فـــي تقديـــم أعمـــال غلفهـــا طابـــع الغموض 
واإلثارة، ويعود إلـــى جمهوره من خالل فيلم 
”بني آدم“، ويواصل من خالل مشروعه الجديد 
تقديم تركيبة شـــديدة الخصوصية تمزج بين 
الحركة والغموض والتشـــويق مع نفس فريق 
عملـــه المعتاد، وأبرزهم السيناريســـت عمرو 

سمير عاطف والمخرج أحمد نادر جالل.
ويأتـــي فيلم ”بنـــي آدم“ بعد غياب تســـع 
ســـنوات منذ تقديم الشريف فيلمه ”العالمي“، 
ولـــم يحقق النجـــاح المرجو فـــي حينه، لكنه 
يراهـــن على النجـــاح هذه المـــرة، معتقدا أن 
الفكـــرة يمكـــن أن تلعـــب دورا مهمـــا في لفت 
انتبـــاه قطاع كبير من الجمهور، اشـــتاق إلى 
رؤيتـــه في عمل ســـينمائي يعّزز بـــه جدارته 

الفنية.
ورغم الســـرية التي تحيـــط بأحداث فيلم 
”بنـــي آدم“ الـــذي يدور في قالب بوليســـي، إّال 
أن الحالة المزاجية التي كّونها الشـــريف مع 

الشـــباب تجعله مرشحا بقوة ليكون الحصان 
الرابح لموسم عيد األضحى في مصر.

ويعود الثنائي الكاتب الروائي أحمد مراد 
والمخرج مـــروان حامد في ثالـــث تجاربهما 
الســـينمائية معا بتقديم فيلم ”تراب الماس“، 
ويلعب بطولته الفنان آســـر يس ومنة شلبي 
وإياد نصار وماجد الكدواني، والعمل مأخوذ 
عـــن رواية تحمل نفس االســـم، تدور أحداثها 
حـــول منـــدوب لشـــركة عقاقير طبيـــة ترتبط 
حياته بجريمة غامضة يكتشف خاللها العديد 

من األسرار.
تجربة  ويقدم صنـــاع فيلم الرعـــب ”122“ 
فريدة وجديدة على السينما المصرية بتقنية 
4D  التـــي تمنـــح فرصـــة معايشـــة أكبـــر مع 
المؤثرات الخاصة بالفيلم، ويقوم العمل على 
التشـــويق واإلثارة من خـــالل إعالنه الدعائي 

الذي حقق رواجا كبيرا قبل طرح الفيلم.

ويســـتأنف به الفنان طارق لطفي نشاطه 
على الســـاحة الســـينمائية بعد غياب تســـع 
ســـنوات منذ تقديمه لفيلم ”أزمة شرف“، وهو 
التحـــدي الـــذي يخوضـــه لطفي الـــذي يضع 
بصمته في أول بطولة مطلقة له في السينما، 
وقد يدشـــن بها كنجم ينافس أحمد عز وأحمد 

السقا.

منافسة شرسة

من بين األفالم المشـــاركة في هذا الموسم 
”الديـــزل“ للفنـــان محمـــد رمضان وياســـمين 
صبـــري، وتأليف أمين جمال ومحمود حمدان 
وإخراج كريم الســـبكي، وتـــدور أحداثه حول 
ممثل تتعرض خطيبتـــه للقتل ويقرر االنتقام 
لها، ورغـــم الجماهيرية الكبيـــرة التي يتمتع 
بها رمضان، إّال أن أفالمه األخيرة مثل ”جواب 
اعتقـــال“ و“آخـــر ديك فـــي مصر“ لـــم تحقق 

النجاح المتوقع.

ورغـــم محاوالت محمد رمضـــان في أفالمه 
األخيـــرة التمـــرد علـــى شـــخصية البلطجـــي 
والعشـــوائي، إّال أن الجمهور لم يبد حماســـا 
تجاهـــه العتيـــاده القالـــب الذي قدمـــه الفنان 
لسنوات، وحّقق به أعلى اإليرادات في السينما 

المصرية.
ويـــزداد مأزق محمـــد رمضان هـــذه المرة 
بصـــورة أكبر بســـبب الهجوم الضـــاري الذي 
تعرض لـــه عقب طرحه أغنيتيـــن، ”نمبر وان“ 
و“أنا الملـــك“، وطالهما نقدا كبيـــرا وهجوما 
الذعا، ألن األغاني كشفت عن نرجسية متجذرة 
وغـــرور متعمـــد من جانـــب رمضان لـــم يقبله 

الكثير من محبيه.
وينضم محمد رجب إلى قائمة نجوم الصف 
الثاني الباحثين عن مكان ألنفسهم في الموسم 
السينمائي، ويشـــارك رجب بفيلم ”بيكيا“، من 
تأليـــف محمد ســـمير مبروك وإخـــراج محمد 
حمدي، وتدور أحداثه حول باحث أكاديمي في 
األدويـــة المعالجة للســـرطان واإليدز، يتعرض 
لمحـــاوالت خطف مـــن قبل إحـــدى المنظمات 

الدولية.
وينافـــس محمـــد رجـــب، الفنـــان عمـــرو 
عبدالجليل بفيلمه ”ســـوق الجمعة“، من تأليف 
محمد عادل ســـلطان وقصة محمـــد الطحاوي 
الفيلميـــن  ألن  عبدالعزيـــز،  ســـامح  وإخـــراج 
يتناول كل منهما الواقع الشعبي على طريقته، 
وتشـــارك في بطولته ريهام عبدالغفور 
ودالل عبدالعزيـــز ويســـتعرض حيـــاة 
المواطنين الفقـــراء الذين يترددون على 

هذا السوق كل أسبوع.
وتبقى األفالم الكوميدية هذا الموسم 
محصـــورة بيـــن الفنانيـــن تامر حســـني 
وأحمـــد فهمـــي، وهمـــا يمتلـــكان مرتبـــة 
متباينـــة فـــي المنافســـة الجماهيرية على 
الصعيد الســـينمائي، لكن ربما يكون تامر 
صاحـــب فرصة أوفر مع طـــرح ألبوم جديد 
لـــه منذ أيام، نال استحســـان قطاع كبير من 

الجمهور.
ويشـــارك تامـــر حســـني بفيلـــم ”البدلة“ 
مـــع الممثل الكوميدي أكرم حســـني الشـــهير 
بشـــخصية ”أبوحفيظة“ والفنانة أمينة خليل، 
وتـــدور أحداثـــه حول شـــخص يتنكـــر في زي 
ضابط شـــرطة ما يســـبب له أزمـــة ومفارقات، 
والفيلم كتبـــه أيمن بهجت قمر وأخرجه ماندو 

العدل.
أمـــا أحمد فهمـــي، المنفصل عـــن الثنائي 
الشهير هشام ماجد وشيكو، يبدو أمام منافسة 
صعبة تجعله تحت األنظار بصورة أكبر وسط 
مقارنات حتمية بين أعماله وشريكيه السابقين 
هشام وشـــيكو اللذين قدما فيلم ”قلب أمه“ في 

موسم أفالم عيد الفطر الماضي.
ويحمـــل فيلم فهمي عنوان ”الكويســـيين“، 
ويشـــاركه البطولة حسين فهمي وشيرين رضا 
وأســـماء أبواليزيد، وهو من تأليف أيمن وتار 
وإخـــراج أحمد الجندي، وتـــدور أحداثه حول 
عائلة تحمل لقب ”الكويس“ تجمع بين أفرادها 

مجموعة من المواقف الكوميدية.
ومع أن الموسم السينمائي لعيد األضحى 
يبدو أفضل نســـبيا من موســـم عيد الفطر، من 
ناحيـــة عدد األفـــالم أو جودة األعمـــال، لكنها 
مـــا زالت تعكـــس األزمة الماديـــة الكبيرة التي 
تواجهها الســـينما والتي أجبـــرت العديد من 
النجوم الكبـــار الذين اعتادوا البروز بأفالمهم 
في تلك األوقات، مثل أحمد السقا وأحمد حلمي 
وأحمـــد عز ومحمد ســـعد، على ترك الســـاحة 
لوجوه جديـــدة قد تحقق ما يتمناه المنتجون، 

ومحاولة استعادة السينما لجزء من عرشها.

لمى طيارة

} دمشــق - عرضــــت مؤخرا على خشــــبتي 
”مســــرح الحمراء“، فــــي محافظتــــي الالذقية 
ودمشق مسرحية ”طقوس األبيض“، للمخرج 
هاشــــم غزال ومن تأليف محمود أبوالعباس، 
وهــــي ليســــت المرة األولــــى التي يتــــم فيها 
االســــتناد مســــرحيا إلى نصوص من تأليف 
أبوالعبــــاس، كما أنها ليســــت المــــرة األولى 
التي يقّدم فيها عرض ”طقوس األبيض“، فلقد 
ســــبق وأن ُقّدم هذا النص في الشارقة ضمن 
فعاليات مهرجان المسرح الخليجي في العام 
2014، ونشــــر النص الحقا عن دائــــرة الثقافة 
في الشــــارقة فــــي العام 2017، ضمن سلســــلة 
نصــــوص مســــرحية، تحت عنــــوان ”طقوس 

األبيض ومسرحيات أخرى“.
ورغــــم مرور ســــنوات على كتابــــة النص 
المســــرحي، بــــدا فــــي العرضيــــن األخيريــــن 
صالحــــا لــــكل زمان، ألنــــه يدور حــــول ماهية 
الحيــــاة والمــــوت، الــــوالدة والقبــــر، وكيــــف 
ال وقد أصبحت المقابر مكانا للوالدة والموت 

معا.
وتــــدور أحداث المســــرحية فــــي المقبرة، 
حول حفار للقبــــور وزوجته القابلــــة، اللذين 
يعانيــــان قســــاوة الفقــــد ألطفالهمــــا، ورغــــم 
ذلــــك، كل منهما يمثل جانبــــا مختلفا جدا من 
هذه الحيــــاة، فحفار القبور نمــــوذج للموت، 
والقابلة، النموذج اآلخر لإلقبال على الحياة، 
وهما إلى جانب ذلك، لديهما الحس الفلسفي 
لتفسير وتبرير كل ما يحصل لهما، فقدانهما 
ألطفالهمــــا تحديدا، أو لمــــا يحصل لآلخرين 
من حولهمــــا، ولديهما دوما الحلول والحجج 

الوافية.
وعلــــى الجانب اآلخر مــــن الحكاية، هناك 
ثــــالث ســــيدات حوامــــل، فــــي طريقهــــن إلى 
القابلة، وكل منهن تستعجل الوالدة ألسبابها 
الخاصة، فاألولى تريدها قبل أوانها، ألنها ال 
تضمن لنفسها الحياة أو حتى االنتظار لرؤية 
ذلك الطفل بين يديها، إذ تقول في المسرحية 
”أريــــده قبــــل اكتماله، فمــــا الضمانــــة أن يمد 

العمر لشهرين قادمين كي أراه“.
أمــــا الثانية، فتريد أن تشــــهد القابلة على 
حملها الكاذب، الذي زرعته في خياالتها ثم في 
بطنها، وهي التي تقول ”رغم علمي بأني لست 
حامــــال، لكني كنت أعلل نفســــي بوهم الحمل 
كنــــت أفرح وأمارس لــــذة أن أكون أما“، حيث 
اســــتحال مع هذا الوهم اللذيــــذ، إقناع الزوج 
الحقا بأنها الشريفة التي لم تخنه يوما، وهو 
الرجل المســــافر والعقيــــم أوال وأخيرا، الذي 
يســــتغل حبها ويحتفظ بحريتها، من منطلق 
اإلســــراف في الملذات، كما يقول الحفار ”إننا 
نسرف في ملذاتنا ونعتبرها حقنا ويجوز لنا 
ما ال يجوز لها، فمنا من يزور قبر زوجته بعد 
أن تموت ال لشــــوق في نفسه.. بل ليتأكد أنها 

لن تعود إلى الحياة مرة أخرى“.
وهناك الحامل الثالثة، التي قّررت الرحيل 
بعيــــدا بعد أن أصبحت المغادرة الحل األمثل 
وسط حالة الخوف التي تعم األرجاء، فأرادت 

أن تتخلص من جنينها، العقبة الوحيدة التي 
ستمنعها من الرحيل، إذ تقول للقابلة ”ال وقت 
عندي، تعالــــي، وخلصيني.. أريد أن أســــافر 
بعيدا عن هذه األرض التــــي أذاقتنا األمرين، 

كل من أعرفهم غادروا.. فلماذا بقائي؟“.
إنهــــا الحيــــاة كمــــا هــــي على ســــجيتها، 
البعض يشــــتهي الطفل واآلخر يتمناه وهما 
أو ميتا، البعض مهمته الحياة واآلخر مهمته 
دفــــن الموتى، إنها بطوٌن تدفــــع وقبوٌر تبلع، 
والمذهل في األمــــر، أن كل هذا يدور في أربع 
وعشرين ســــاعة كأنه الحلم، بطن تريد وليدا 
في شــــهره الســــابع، ورجل يمأل بطن زوجته 
شــــكا وهما وواحدة تريد الهرب من حياة إلى 

أخرى، فوقعت في فخ الموت.

ورغــــم أن العــــرض المســــرحي كان أمينا 
إلــــى حــــد كبير في نقــــل النــــص األصلي إلى 
الخشــــبة، إّال أنه لم يســــتطع المحافظة على 
روح ذلــــك النــــص وإيقاعــــه الدرامــــي الــــذي 
يفرض بسالســــة االنتقال مــــن مكان إلى آخر، 
كما أنه وبالعــــودة إلى النص األصلي يتضح 
أن المخــــرج قــــام بحــــذف الكثير مــــن مقاطع 
النص الشــــعرية والصوفية، أو حتى الدينية، 
واســــتبدلها بعبور سريع لراقصين أو مؤدين 
صوتيــــا، كما حــــذف كل المقاطــــع التي تضم 
المجاميــــع وحواراتهــــا، التــــي أرادهــــا نص 
المؤلــــف إغنــــاء للعــــرض وتعميقــــا للحالــــة 
النفســــية التــــي تالحق أبطال العمــــل، وربما 
يكون االســــتغناء عنها اضطراريا، ألســــباب 
إنتاجية بحتــــة، أو فنية، وربما وجد المخرج 
فيهــــا إضافة ال ضرر مــــن االســــتغناء عنها، 

لتبقى كل االحتماالت واردة.
ومــــع ذلــــك، ال بد مــــن اإلشــــارة إلــــى أن 
المخرج اســــتطاع رغم كل ما ســــبق أن يخلق 
دالالت جديدة على الخشــــبة، على قلتها أغنت 
النص، وذلك حين قرر الحفار وزوجته القابلة 
تبنــــي طفــــل الســــيدة التــــي فارقــــت الحياة، 
فحــــّول جــــزءا مــــن هــــذه المقبرة إلــــى مكان 
صالــــح للحياة، فالتابوت مــــالذ الحفار، الذي 
كان يرتمــــي فيه طيلة زمــــن العرض، ويجري 
المباحثات عليه، تحّول إلى مقعد ســــتدّب فيه 
الحياة الحقا، كما أن أداء الممثلين ومالبسهم 
وحركتهم على الخشــــبة كانت على مســــتوى 
عــــال جدا من حيث اإلحســــاس، وهو أمر جاء 
لصالح المخــــرج ولصالح العــــرض بمجمله 
الذي جّســــد بطولته كل من رغداء جديد، مجد 
يونس أحمد، وسام مهنا، مصطفى جانودي، 
قيــــس زريقة، رهام التزة، نبال شــــريقة، وفاء 
غزال، عمار أشــــقر، نور الصباح غزال وكيتي 

عمار.
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فنون
سينما عيد األضحى تراهن على التشويق 

للحصول على موسم ناجح

{طقوس األبيض}.. مسرحية 

سورية عن بطون تدفع وقبور تبلع

يأتي موسم عيد األضحى السينمائي هذا العام مختلفا عن السنوات السابقة، في محاولة 
جديدة إلنعاش صناعة الســــــينما ومســــــاعدتها لوقف التراجع الذي يعتريها، وتقدم أفالم 
ــــــل، بعد أن غابت الوجوه  ــــــدة عن األعمال املصرية التي قدمت من قب املوســــــم أمناطا جدي
السينمائية املعتادة، وغّير الكثير من املنتجني دفة أعمالهم من الطابع الكوميدي إلى نوعية 

أخرى متيل إلى زيادة جرعات التشويق واإلثارة.

ُقّدم على خشــــــبتي ”مســــــرح احلمراء“، في كل من محافظتي الالذقية ودمشــــــق العرض 
املســــــرحي ”طقوس األبيض“، وهي اخلطوة التي بات يقوم بها املسرح القومي في سوريا 
مؤخرا، بنقل العروض املسرحية بني احملافظات، األمر الذي يسمح للجمهور واملسرحيني 

السوريني بتبادل تلك التجارب.

[ أفالم الرعب واإلثارة تسحب البساط من تحت أقدام الكوميديا  

تامر حسني وأحمد فهمي يراهنان على {البدلة}

فرح الحياة وترح الممات على قماش أبيض

المسرحية تدور حول ماهية الحياة 

والمـــوت، الوالدة والقبـــر، بل وعن 

المقابـــر التـــي باتت مكانـــا للوالدة 

والموت معا
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اختفـــاء نجوم الســـينما المعتادين 

الكوميديـــة  األعمـــال  وانخفـــاض 

أمام {األكشـــن} يشـــيان بتحوالت 

جديدة في موسم عيد األضحى

Q

وافـــق النجـــم املصري أحمد الســـقا بشـــكل مبدئي علـــى تقديم عمـــل مســـرحي جديد يصور 

للتلفزيون خالل الفترة القادمة، وذلك بعد غيابه املطول عن الوقوف على خشبة املسرح.

يجسد املمثل اللبناني عادل كرم في فيلم {تراب املاس} الذي خرج للقاعات، الخميس، دور ابن 

الفنان املصري عزت العاليلي، وهو أول ظهور له في السينما املصرية.



محمد يوسف

} باريس - يهدف كتاب ”الموسيقى التقليدية 
الصادر عن منظمة اليونسكو ضمن  السورية“ 
مشـــروع ”الصـــون العاجل للتراث الســـوري“ 
للباحث الســـوري حســـان عباس، بحســـب ما 
جـــاء في تقديـــم الكتـــاب، إلى محاولـــة ”رفع 
حالة الوعي حول تنوع الموســـيقى التقليدية 
الســـورية، من فنون تعبيرية وتقاليد شـــفهية 
ورقصات يتـــم تناقلها من جيـــل إلى جيل في 
األســـر والمجتمعات، وكسائر مجاالت التراث 
الثقافي الالمادي تتطور الموسيقى التقليدية 
بفعل أن ناقليها وممارســـيها يقومون بإعادة 
خلقهـــا باســـتمرار، ولكـــن عندما يقـــع هؤالء 
ضحية فظائع الحرب يتوقف تناقل هذا التراث 
وتتالشـــى بفعـــل ذلـــك المعـــارف والمهارات 
المتعلقة به، إذ أن انتباه هؤالء األفراد يصبح 

مركزا على البقاء على قيد الحياة فحسب“.
ويبدأ المؤلف كتابه بسرد تاريخي يوضح 
أصالة هـــذه المنطقة الضاربة فـــي القدم، فقد 
عرفـــت أراضيهـــا الوجود البشـــري من األلف 
الرابـــع قبل الميالد، وفـــي الحديث عن األوابد 
القديمة يذكر الباحـــث مدينة ماري التي تعود 
إلى األلـــف الثالث قبل الميالد حيث تم العثور 
خالل التنقيبـــات األثرية على تمثـــال لـ“أور-

(المغنية الكبيـــرة)، يمثل مغنية المعبد  نينا“ 
ووضعيـــة المغنية، كمـــا يؤكـــد الباحث أنها 
”تشير إلى وضعية العزف على آلة موسيقية“.

وفي سياق السرد التاريخي يتطرق عباس 
إلى أوغاريت عاصمة الكنعانيين ”التي حفظت 
منذ القرن العاشـــر قبـــل الميـــالد، أول نوطة 
موســـيقية فـــي التاريـــخ حيث يحمـــل الرقيم 
نصا باللغة الحورية منوطا من ســـبع عالمات 
ويحكي حـــزن امرأة غير قـــادرة على اإلنجاب 

فتتوجـــه بالنشـــيد متضرعة إلى آلهـــة القمر 
نيكال“. وهذا الغنى الموسيقي هو ثراء ثقافي 
وحضـــاري مرجعه اختـــالط متزايد منذ مطلع 
التاريخ ضمن هذه المنطقة التي لطالما كانت 
طريقـــا تجاريا يربط أطـــراف العالم ببعضها 
البعـــض، والتـــي عرفـــت أيضـــا الكثيـــر من 

الغزوات التاريخية بـــدءًا من غزوات 
اآلراميين وصوال إلى اكتســـاح قوات 
اإلسكندر المقدوني كامل المنطقة في 
العام 333 قبل الميالد، فيما شـــكلت 
شـــواطئ هذه المنطقة الجسر الذي 

عبرته المسيحية نحو العالم.
وال يغفـــل الباحث علـــى الدور 
بـــه  ســـاهمت  الـــذي  األساســـي 
الكنيســـة فـــي تطور الموســـيقى 
فـــي هذه البقعـــة الجغرافية بدءًا 
السريانية  الكنيســـة  تراتيل  من 
وصـــوال إلـــى البـــالط األمـــوي 
والســـالجقة  واألندلســـي 

والزنكيين والصليبييـــن واأليوبيين، كما أنه 
ال ينكـــر القول الشـــائع ”أن هذه الموســـيقى 
المحليـــة انمحـــت تمامـــا أمـــام الموســـيقى 
العثمانيـــة“، إّال أنـــه يعلـــق على ذلـــك بالقول 
”ال نســـتطيع أن ننكـــر أن الكثير من األشـــكال 
الموسيقية التركية اســـتقر في سوريا وصار 

جزءًا راسخا من موسيقاها“.

ويقسم حسان عباس الموسيقى التقليدية 
فـــي ســـوريا إلى موســـيقى دينية (مســـيحية 
وإســـالمية) وموســـيقى إثنية (عربية، كردية، 
آشـــورية، إيزيدية، شركســـية، آرمنية)، حيث 
يعـــود إلى الجذور التاريخية لبدايات كل منها 
ضمن منهج سوســـيوتاريخي مقدما بأسلوب 
ممتع بعيدا عن األســـلوب الجاف، رابطا إياها 
بالســـياق التاريخي والثقافـــي ذاكرا في ذات 
الوقـــت قوالبهـــا الموســـيقية وأنـــواع اآلالت 

المرتبطة بها.
وفـــي الفصل الثالـــث من الكتـــاب ”الغناء 
الشـــعبي“ يفند الكاتب أنواع الغناء الشـــعبي 
بالتفصيـــل  متنقـــال  المتفرعـــة  وأقســـامه 
مـــن المـــوال إلـــى العتابـــا والزجـــل والنايل 
والميجانـــا  والســـويحلي 
والموليـــة والســـحجة والدح… 
منهـــا  كل  يربـــط  حيـــث  إلـــخ، 
بموقعهـــا الجغرافـــي وعالقتها 
مـــع البيئة والســـياق التاريخي 
الـــذي نشـــأت بـــه وأصولها في 

الحضارات السورية القديمة.
يتحدث  الرابـــع  الفصـــل  وفي 
الكاتـــب عن الموســـيقى المرتبطة 
والرقـــص  االجتماعيـــة  بالعـــادات 
أيضا، وفـــي الفصـــل األخير يروي 
عن صناعـــة اآلالت الموســـيقية في 
المنطقة معرفـــا بأبرز العائالت التي 
اشـــتهرت بهـــذه الصناعـــة، ومن ثم شـــارحا 
أقســـامها ومكونـــات كل منها ال ســـيما اآلالت 
التي يشـــتهر الســـوريون بصناعتها (العود، 

البزق، القانون، الناي، آالت اإليقاع).
يبـــرز الكتاب جهدا كبيرا قـــام به الباحث، 
وهـــو عـــادة مـــا يحتاج إلـــى فريـــق كبير من 
الباحثين، لتدوين هـــذا التراث الغني مفصال 
إياه ومتوخيا الدقة العلمية في أســـلوب شيق 
بعيد عن اللغـــة األكاديمية الجافة ومقتربا من 

السرد الرصين.
ويعـــرف جـــل الباحثين صعوبـــة التطرق 
لهـــذا الموضوع، ألن التراث الســـوري بغالبه 
كان شفويا ومتناقال بين األجيال وتكاد تنعدم 

المصادر التي تعالجه وتفصل الشرح فيه.

صدرت عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة رواية {صهيل الخيول الكنعانية} لألديب 

واإلعالمي الفلسطيني وليد رباح.

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب {التراث في مســـرح عبدالرحمن الشرقاوي} 

للباحث املصري محمد السيد عيد.

الموســـيقي  التراث  ن 
ّ
الكاتـــب دو

الدقـــة  متوخيـــا  الغنـــي  الســـوري 

العلمية بأســـلوب شيق بعيدا عن 

اللغة األكاديمية الجافة 
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تلصص على حدائق املوتحسان عباس يؤرخ للموسيقى التقليدية السورية

} إن العنوان الذي اخترته للعمود الثقافي 
الذي أكتبه هذا اليوم، هو عنوان مطولة 
شعرية للشاعر العراقي ريكان إبراهيم، 

وهو شاعر متميز وطبيب المع. ومن خالل 
تجربته مع السرطان، عاد الشاعر إلى كتابة 
القصيدة الطويلة، التي فقدت حضورها في 

شعرنا العربي في العقود األخيرة.
لقد تناول الشاعر ريكان إبراهيم في 
قصيدته هذه تجربة استثنائية عاشها 

مع مرض السرطان، وتعايش معه بقلق 
المريض وخبرة الطبيب وتجليات المبدع 

المثقف، وإذ التقيت به منذ شهور على غير 
موعد، في ليلة رمضانية في أحد مقاهي 

عّمان، ألنه هو اآلخر مقيم في األردن، وحين 
حدثني عن مشروعه الشعري هذا، لم أخِف 
قلقي وتحدثت معه عن صعوبة تمثل هذه 
التجربة شعريا، وبخاصة حين يكون هذا 
التمثل في قصيدة واحدة، بل لقد اقترحت 

عليه أن يتناولها نثرا، في رواية أو مسرحية 
أو مذكرات، ولم يرفض ما اقترحته عليه، 

غير أنه واصل كتابة مشروعه الشعري.
لقد سبق لي منذ سنوات، كتابة مقالة 

عن سرطانات المبدعين، وما قادني إلى 
للروائي  تلك المقالة، رواية ”بيضة العقرب“ 

ل فيها تجربته  محمود عيسى، حيث تمثَّ
السرطانية، كما تناولت بهذا الشكل أو ذاك، 
سرطانات فؤاد التكرلي وعبدالقادر الشاوي 

ومحمد زفزاف ومحمد شكري.
يتشكل مفتتح مطولة ”تلّصص على 

حدائق الموت“، وعندي فإن العنوان يمهد 
بجدارة إلى دخول فضاء التجربة، من 

خالل ثنائية القصيدة والسرطان أو الشعر 
والمرض، ومن دون تمحل، فهي ثنائية 

الحياة والموت، وألن الشاعر اآلتي من حال 
تصوفه، يعيش قلق اإلبداع بعيدا عن قلق 
الموت، وكأنه يعرف أن القصيدة تشاكس 

الموت وتنتصر عليه، كما يعرف أيضا، 
بتجربته الثقافية وخزينه المعرفي، أّن أعمار 

المبدعين ال يحّددها الزمن.
من هنا كانت الطمأنينة حاضرة، في لغة 

القصيدة وجمالياتها ومقوالتها ”أهذا هو 
الموت جاء ولم يختر مني؟ أيمكن هذا ألني 

عصيٌّ عليه، فبين يديه، نعم في يديه وُيحِجُم 
عني“. وفي هذه الطمأنينة بمصدريها 
اإلبداع والتصوف، يصف الموت قائال 

”صديقي على الرغم مّني“.
وفي أحلك ساعات اإلنسان وأكثرها 

انفتاحا على نهايته، تسعفه القصيدة أكثر 
مّما تسعفه الشجاعة أو ادعاء الشجاعة، 
وليس سوى القصيدة مذ تطفل السرطان 
على جسده، من فتح له بابا على ما رآه، 
لحظة آسرة، رغم أنه كإنسان، يدرك ”إن 

الموت أصعب من كل ما قد رأى“.
وتتواصل القصيدة وتمتد في أرض 

الشعر بعيدا، وبمفردات الحياة تتوّحد مع 
الموت األليف، وفي فضاء االعتراف، تتذّكر 

وتحلم وتحاور وتنتظر، وتستقبل الذي ال بد 
أن يأتي بكل هدوء.

وإذ كنت أقرأ القصيدة، وأعيد قراءتها، 
أجدني أتساءل، لو لم يكن ريكان إبراهيم 
شاعرا، ولو رأى سرطانه بعين المريض 

أو بعين الطبيب، فهل كان باستطاعته أن 
يجعل من الموت صديقا؟ وهذا ال يعني 
دعوة إلى الموت واستسالما له، بل هو 

إدراك لحقيقة لم تتغير، منذ بدء الخليقة ولن 
تتغير، مذ حاول العقل األسطوري من خالل 
محاولة غلغامش الوصول إلى نبتة الخلود 
والحصول عليها، غير أنه عاد خائبا، إذ ال 

يمكن لألسطورة أن تحل محل الحقيقة.
من المؤكد أن الشاعر حين تمثل تجربة 
السرطان شعريا، لم يقصد إنجاز أطروحة 

علمية، كان بإمكانه أن ينجزها بقدراته 
العلمية، بل استطاع وهو يتلّصص على 
حدائق الموت أن يحّقق إنجازا جماليا، 
ينضاف إلى فضاء اإلبداع ويزيده ألقا 

واتساعا.

حميد سعيد
كاتب عراقي

أحمد رجب

لطفيـــة  العراقيـــة  والمترجمـــة  الروائيـــة   {
الدليمـــي واحـــدة مـــن هـــؤالء الواقفيـــن على 
التخوم بين الفلسفة واألدب، فقد ترجمت كتبا 
لكولن ولســـون، كما قدمت حوارات ودراسات 
عديـــدة، منها كتـــاب ”نزهة فلســـفية في غابة 
األدب – حواريـــة بيـــن الروائيـــة الفيلســـوفة 
آيريس مـــردوخ والفيلســـوف بريـــان ماغي“، 

وآخـــر إســـهاماتها في هـــذا المجال 
تمثل في الكتاب الـــذي أصدرته دار 

المدى بعنوان ”قوة الكلمات“. 
تقول في مقدمته، ”شكلت عالقة 
األدب بالفلســـفة وتأريـــخ األفـــكار 
األخرى  المعرفيـــة  واالشـــتغاالت 
هاجســـًا لم تخفت جذوته المتقدة 
في عقلي، منذ أن بدأت في تعاطي 
الكتابة اإلبداعية بجميع أشكالها 
المعروفـــة. وكان الســـياق الذي 
حرصت عليه دومـــًا هو ترجمة 
مقاالت وحوارات وســـير ذاتية 
ومذكـــرات وكتـــب تتوفـــر على 

رصانـــة بينة ممتزجـــة بطراوة فـــي التناول، 
وذات وصلـــة حيـــة بالحياة النابضـــة، بعيدًا 
عن الصالبـــة والصرامـــة األكاديميتين، وذلك 
بهدف جعل تلـــك الترجمات قـــادرة على بلوغ 
قلوب القراء ومالمسة عقولهم الشغوفة وإثراء 

حيواتهم الثمينة“.

كيف نحب؟

الكتاب ذو الثالثمئة صفحة يشـــير عنوانه 
الفرعي إلى قســـمين هما ”حـــوارات وأفكار“، 
يحوي أولهما ترجمات لتســـعة حـــوارات مع 
مفكرين أثارت ُكتبهم وأفكارهم جدًال واســـعا، 

ومنهم زيغمونت باومان الذي توّفي قبل بضعة 
أشـــهر، وكان واحدا من أكثـــر علماء االجتماع 
تأثيرا، وبدأ الحوار بســـؤال عـــن مقولته بأن 
البشـــر نســـوا كيف يحبون، يقول باومان ”إن 
نمـــط إيجاد شـــريك على شـــبكة اإلنترنت بات 
شـــيئًا مماثًال لنمط التســـّوق اإللكتروني، فإذا 
مـــا أراد أحٌد ما شـــريكا فإن مواقـــع المواعدة 
اإللكترونية ســـُتريه قائمـــة أو كاتالوغًا وهنا 
يكمـــن مـــا أريد قولـــه، فنمـــط العالقـــات بين 
المســـتهلكين والبضائع صار مماثال تماما 
لنمـــط العالقـــات بين الشـــركاء 

اإلنسانيين“.
ويضيف باومـــان: ”الخطورة 
العظمـــى فـــي ذلـــك النمـــط مـــن 
العالقـــات هي أنها باتـــت تتماثل 
مـــع الطريقة التـــي نتعامل بها مع 
الموجودات الدنيويـــة التي ننتظر 
من ورائها منفعـــة مؤكدة فنحن في 
العادة ال نتعّهد مثال بتكريس شغفنا 
الكامل بكرســـّي مـــا؛ إذ ليس ثمة من 
مســـّوغ يجعلنـــي أتعّهـــد بإبقاء ذلك 
الكرســـي في عهدتي حتى يوم مماتي، 
وما يحصل في العادة هو أنني متى ما 
لم يعد الكرســـي مالئمًا لي فإنني أبتاُع واحدا 
غيره. تلك ليســـت بالعملية الواعية بل صارت 
الطريقـــة التي تعّلمنا أن نتعامل بها مع العالم 

والكائنات اإلنسانية األخرى“.
ويـــرى باومـــان أن ”الحـــب الحقيقـــي في 
المتعـــة الُمراِوغة ( والطاغية أيضـــًا ) ِلـ“أنَت 
عندمـــا يصبحـــان واحـــدًا، الســـعادة  وأنـــا“ 
العظمى التي تغمر بها حياة شـــريكك وتصنع 
عالمـــة فارقة في حياته حتى لو كان صنيعك ال 
يعني الشـــيء الكثير لك أنت، أن يشعر شريكك 
دومـــًا بأنك موضع حاجتـــه الدائمة وأن ما ِمن 
بديـــل لك في حياتـــه – هذه كلهـــا أمور تبعث 
البهجة المنعشة في نفس الُمِحّبين، وهي أمور 
عصيـــة على التحقق عندما نكـــون غارقين في 
حدود أنوياتنا الذاتيـــة المعزولة التي تتحّرك 

طبقًا لدوافع مصالحنا الشخصية وحسب“.
يرى إرنستو ساباتو أن دراسته للرياضيات 
والفيزياء منحته ”نوعًا من الهجرة التجريدية 
والمثالية نحـــو الفـــردوس األفالطوني بعيدا 

عن الفوضـــى التي تطبق على خنـــاق عالمنا، 
ولكني ســـرعان ما وجدُت أن اإليمان الراســـخ 
غيـــر المقيد وغير المشـــروط الذي يكّنه بعض 
والعقلنة  العلماء لموضوعات الفكر ’الخالص‘ 
الكاملـــة جعلهـــم يهملـــون كل شـــيء ذي صلة 
بالجانب الخفـــي من الطبيعة البشـــرية. مثل: 
طبيعـــة الالوعـــي، واألســـاطير التـــي تقع في 

موضع القلب ألّي تعبير فني ذي أصالة“.
ويضيـــف ســـاباتو أن ما يحققـــه العلم من 
إنجـــازات يقابله ما يشـــبه الهزيمـــة األولمبية 
التـــي تنهش في جســـد اإلنســـانية، فســـيادة 
العلـــم أدت إلـــى تقزيـــم الفرد وجعلـــه مجرد 
ترس صغير في آلـــة عمالقة، كما أن المنّظرين 
الرأسماليين والماركسيين ساهموا جميعًا في 
ترســـيخ نظرة الفرد الذي ”يذوب“ في الجموع 
حيـــث ُيخَتَزُل شـــقاء الروح وعذابهـــا المرّوع 
إلى محض انبعاثات إشـــعاعية يمكن قياسها 
فيزيائيـــًا، ويعتقـــد ســـاباتو أن الرواية توّفر 
إجابات لكل أنواع األسئلة البشرية المأساوية 
والميتافيزيقيـــة من خالل الرمز واألســـطورة 
ومحاولـــة ترســـيم الخواص الســـحرية للفكر 
اإلنســـاني، فكل شـــخوص الروايات العظيمة 
هم حقيقيون بقدر حجم الحقيقة التي يحملها 
”الواقـــع“ ذاته، فإذا كان الواقـــع يحمل صلًة ما 
بفكرة االستمرارية فإن شخصية دون كيخوته 
التي خلقها خيال ســـرفانتس هي حقيقية أكثر 
من تلك األشياء التي تحيط بنا ألنها شخصية 

خالدة ال يقوى عليها الفناء.

أشكال الحب

أما األفـــكار، فتعبـــر عنها المقـــاالت التي 
اختارتهـــا لطفيـــة الدليمـــي للقســـم الثانـــي، 
لتؤكـــد على العالقة بين كل من الحب والرواية 
والفلســـفة، ومنها مقّدمة كتاب ”معاني الحب: 
مقّدمـــة فـــي فلســـفة الحـــب“ للمفكـــر روبرت 
إي. واكونيـــر، التي رصد فيها أشـــكاال ســـتة 
للحـــب، أولها الحـــب اإليروتيكي المؤســـس 
علـــى المفهوم األفالطونـــي وهو ليس متماثال 
مـــع الرغبة الجنســـية ولكنه يدفعهـــا باتجاه 
الكمـــال. يقابله المفهوم المســـيحي عن الحب 
باعتباره ”إنكار الذات الخالص“ وخالصته أن 

الشخصية البشرية يمكن فهمها بطريقة أفضل 
ال مـــن خالل ما نأخذ من اآلخريـــن بل بقدر ما 

نمنح لآلخرين.
ويعتبر الحـــّب الرومانتيكي كشـــكل ثالث 
مزيج بين الشكلين األولين، بينما الرابع وهو 
الحـــّب األخالقـــي أو الحقيقي، وهـــو ال يهمل 
النتائج المترتبة على االنســـياق المتوهج مع 
الحب بفعل النشـــوة الجامحـــة بل يزيد عليها 
بكونـــه ينقـــاد إلى مبـــدأ ذاتي يتمحـــور على 
االســـتقرارية واالســـتقامة األخالقيتيـــن، أما 
الحـــّب المتبـــادل فتتضّمنه المفارقـــة القائمة 

على فكرة ”أن يجد شـــخص ما ذاته في اآلخر“ 
والسادس هو الحّب باعتباره شكًال من أشكال 
الســـلطة، ويختص هذا الشكل من الحب بفهم 
اآلليـــات الخاصة بمقاربـــة موضوعة ”أن أجد 
نفســـي في اآلخـــر“ أو إن اآلخر يمتلك ســـلطة 
مـــن نوع مـــا تجعلني أحتاجـــه. ويترّتب على 
هـــذا األمـــر أنني ما لـــم أفهم اآلخـــر فلن أفهم 
نفســـي، وهذا ما ســـيقود إلـــى التأرجح بين 
الرغبـــة والخوف: الرغبة في أن أحوز اعتراف 
اآلخر وحّبه لي والخوف في الوقت ذاته من أن 

ينسحب من حياتي في أي وقت.

ما يحققه العلم من إنجازات يقابله 

ما يشـــبه الهزيمـــة األولمبية التي 

اإلنســـانية،  جســـد  فـــي  تنهـــش 

فالعلم قزم الفرد

 ◄

الحب اإليروتيكي المؤســـس على 

المفهـــوم األفالطونـــي ال يتماثـــل 

مع الرغبة الجنسية ولكنه يدفعها 

باتجاه الكمال

 ◄

الكلمات تنعش القلب العاشق واألدب يبهج روح اإلنسان
[ لطفية الدليمي تترجم حوارات الفالسفة واألدباء في كتاب {قوة الكلمات}  [ كتاب يؤكد على العالقة بين الحب والفلسفة

ــــــًا في ذاته عن نبع  الفكــــــر وحده ال يكفي، فال بد للمــــــرء ليرقى بكينونته من البحث عميق
احلواس. انطالقا من هذه احلقيقة الوجودية دعا الفيلســــــوف نيتشــــــه إلى العودة إلى ما 
يعتمل في أنفســــــنا من عناصر بدائية لالرتشــــــاف من نبع العاطفة، وهو بذلك يؤكد على 
العالقة الوطيدة بني الفلســــــفة واألدب، وهي العالقة التي نفاها أفالطون ومن ســــــايره من 
ــــــني الفكر والعاطفة،  فالســــــفة. على أن كثيرين مثل نيتشــــــه يؤمنون بوجود تلك العالقة ب

استنادا إلى أن كال من األدب والفلسفة يؤسسان وجودهما بواسطة اللغة.

في كتابه ”املوســــــيقى التقليدية الســــــورية“ الصادر مؤخرا عن منظمة اليونســــــكو، يؤرخ 
الباحث السوري حسان عباس لإلرث املوسيقي الضخم الذي حتتضنه البيئات السورية، 
وفيه يبّني األســــــتاذ اجلامعي الســــــوري الترابط الوثيق بني هذا اإلرث الغني مع املراحل 
املختلفــــــة لتاريخ بالد الشــــــام، القدمي واحلديث، كما يتداخل فيه السياســــــي باالجتماعي 

واالقتصادي بالثقافي.

   الحب والكتابة عالم متصل (لوحة للفنان وليد نظامي)



} القاهــرة - روايـــة ”أزهـــار عّباد الشـــمس 
هـــي الروايـــة الوحيدة لإلســـباني  العميـــاء“ 
ألبرتـــو منديس، أعـــادت إلى األذهـــان ظاهرة 
الروايـــة اليتيمـــة لكاتبهـــا الـــذي يبني مجده 
األدبي معتمدا على عمل وحيد، حقا كان رحيل 
الكاتب هو الســـبب في عـــدم مراكمة إبداعاته، 
لكن الكثيرين غيره في الشـــرق والغرب توقفوا 
تمامـــا بعد نجاح عملهـــم األول، فإلى أي مدى 
يمكن أن يســـهم عمل وحيـــد لكاتب في تحقيق 

نجوميته؟
يقول الروائي الســـوداني أمير تاج الســـر 
”حقيقـــة كتابة عمـــل إبداعي واحـــد والتوقف 
بعـــده، أو ما أســـميه الهروب من ســـكة األدب 
ليســـت ظاهرة جديدة، وإنما تتكـــرر دائما في 
األجيـــال الكتابية المتعاقبـــة، وغالبا ما تكون 
هناك محـــاوالت من قبل الكاتب قبل أن ينشـــر 
عملـــه الوحيد، أي أنه ليس العمل األول، وإنما 
العمل الناضـــج الذي ســـيؤهله للظهور كاتبا 
محترمـــا، وســـيبقى مـــا أنجزه عالقـــا بأذهان 
الناس لفترة طويلة، وال يهم إن كتب بعده شيئا 
أو لـــم يكتب، وتـــرد إلى ذهني دائمـــا روايات 
لإليطالـــي لومبيدوزا، أو ’البركان‘  مثل ’الفهد‘ 

لألميركي مالكولم الوري، وكالهما من الروايات 
التي وضعت أصحابها فـــي مكانة متقدمة من 

سماء األدب، لكنهما لم يكتبا غيرها“.
ويضيـــف صاحـــب ”صائد اليرقـــات“، إنه 
”ال أحـــد يدري ما هي األســـباب الحقيقية لذلك، 
لكـــن غالبا ما كانـــت لدى الكاتبيـــن، وغيرهما 
من الكتاب المماثلين، شـــحنات مزعجة، تمثل 
تجـــارب حياتيـــة معينة، أو مواقـــف قاهرة قد 
مّروا بها، أجبرتهـــم على الكتابة، ولم يعد ثمة 

ما يقال“.
يقـــول األكاديمي المصري حســـام 
عقل ”ليس من المنطقي أو المعقول أن 
تقوم شـــهرة أي مبدع على عمل واحد 
فقط ال غير، ولكن هناك ظروف معينة  
اقتصادية أو سياســـية أو اجتماعية 
أو ثقافية تجعل مـــن العمل الواحد 
ذائـــع الشـــهرة بيـــن النـــاس وهذا 
استثناء ال يمكن القياس عليه مثل 
أو ’كوخ  رواية ’ذهـــب مع الريـــح‘ 
وغيرهما، فاألديب يتم  العم تـــوم‘ 
الحكـــم عليـــه من خـــالل تقصي 
مجمل أعمالـــه نقديا أو تحليليا؛ 

فبعضها يكون جيدا والبعض يكون متواضعا، 
وموضـــوع العمل الواحد ال أعتقـــد أنه قاعدة 
يمكن االنطالق منها أو يمكن من خاللها تقييم 

األعمال اإلبداعية ألي مبدع“.
ويضيـــف عقل ”هنـــاك ثلة مـــن المبدعين، 
عاشـــوا على ميراث نص وحيـــد، حّقق لهم ما 
يأملون فيه مـــن الذيوع، فاســـتناموا لذلك كل 
االســـتنامة، وبقوا حبيســـي النـــص الواحد، 
ومثـــاال ال حصـــرا لـــم يســـتطع أحمـــد فتحي 
التي  الخـــروج من عبـــاءة قصيـــدة ’الكرنـــك‘ 

حّققـــت له ذيوعا الفتا، خصوصـــا بعد أن غرد 
بها محمد عبدالوهاب، واســـتنام أحمد فتحي 
لنجاحات النص األول ولم يستطع الخروج من 
عباءته مطلقا، وفي ســـاحة السرد بقيت رائعة 
حالـــة نجاح وحيدة،  عادل كامـــل ’مليم األكبر‘ 
لم يســـتطع أن يتجاوزها، ولم يأنس في نفسه 
مـــن اإلرادة النافذة ما يســـتطيع به أن يتجاوز 

نجاحات التجربة األولى وإغراءاتها“.
ويرى األكاديمي المصـــري أن هذه ظاهرة 
عالمية، فلم يســـتطع باولو كويلـــو، أن يقارب 
نجاحـــات ”الخيميائي“، التي مثلت 
حالـــة نجـــاح شـــديدة الفـــرادة 
والخصوصيـــة، فترجمـــت إلـــى 
ثمانيـــن لغة، وبيع منها ما يقارب 
نســـخة،  مليون  وخمســـين  مئـــة 
وهو ســـقف نجاح كان من المتعذر 

تكراره.
ويقـــول ”فـــي تقديـــري إنه على 
النجاحات  الكاتب أّال يستنيم لخدر 
مثـــال،  محفـــوظ  فنجيـــب  األولـــى، 
كان نموذجـــا فـــذا لطاقـــة التجـــاوز 
المستمرة، فلم يسجن طاقته السردية 

الخالقة في قفص النموذج الواقعي الذي حّقق 
له أعز النجاحات، وطوى صفحته إلى النماذج 
الفانتازية والرمزية والفلسفية في ’قلب الليل‘ 
و‘رأيت فيما يرى النائم‘ و‘أحالم فترة النقاهة‘ 
وغيرهـــا من النصـــوص التي تمـــرد بها على 

ذاته“.
ويقـــر الروائـــي الســـوداني عمـــاد البليك 
بالظاهرة، فيقول ”نعم يمكـــن للكاتب أن يبني 
مجـــده من عمل واحد فقط، على ســـبيل المثال 
مارغريت ميتشـــل في ’ذهب مـــع الريح‘ وأيضا 
إميلي برونتي في ’مرتفعات وذرنج‘، خاصة إذا 
ما رحل هذا الكاتب مبكرا فلم يكمل مشـــروعه، 
والفكـــرة أنه بإمكان عمـــل أن يختمر ويلخص 
فكرة وتجربة هذا اإلنســـان، وليس شـــرطا في 
أي ســـن قد كتبت هذه الرواية، وفي الســـودان 
على سبيل المثال تأسست الرواية كفن حديث، 
عندنـــا على الكاتبة ملكة الـــدار محمد من عمل 
الذي كتب في  واحد لها هو ’الفـــراغ العريض‘ 
1948 ونشر في 1970 وكان كافيا ليصنع اسمها، 
بـــل إنها تســـبق الطيب صالح زمنيـــا باعتبار 
توقيت الكتابة وليس النشـــر ويعتبرها بعض 

النقاد مؤسسة الرواية السودانية“.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} ُيعـــد ناظـــم حكمـــت واحـــدا مـــن األســـماء 
البـــارزة في الّشـــعر التركـــي المعاصر، حيث 
كان في شـــعره عرض مخلص لجميع القضايا 
اإلنســـانية، ورفض لعدم المساواة، واألنانية، 
والبربرية الرأســـمالية قديمهـــا وحديثها، كما 
هـــو دعوة  إلـــى المحبـــة الخالصـــة واألخوة 
الصافيـــة والطهر والبـــراءة. كما ُيعرف ككاتب 
مســـرحي وروائـــي. وقد ُترجمت أشـــعاره إلى 
أكثر من خمســـين لغة، وحصلـــت أعماله على 

الكثير من الجوائز.
وقد شـــارك فـــي حـــرب التحرير مـــع بطل 
التحرير مصطفى كمال أتاتورك في ذلك الوقت، 
الذي نهض بعبء تحرير األناضول وإسطنبول 
ودحر اليونانيين وحلفاءهم من القوى الغربية. 
ونظرا لحالة المراقبة والتعقُّب التي كان واقعا 
تحتها بســـبب انتماءاته اضُطـــر ناظم حكمت 
إلى اســـتخدام أسماء مســـتعارة في السنوات 
التـــي كان يمنـــع فيها مـــن دخوله إلـــى تركيا، 
مثل أحمد أوغوز وممتاز عثمان وأرجومنت أر 

وأورخان سليم.

مجموعة بيرايا

بعـــد مرور أكثر من نصف قـــرن على وفاته 
في موســـكو، يعود اسم ناظم حكمت من جديد، 
بعد العثـــور على مذكراته الخاصة التي دّونها 
أثناء فترة ســـجنه، والتـــي قضى منها 15 عاما 
ثـــم هرب إلى موســـكو. اآلثار الجديـــدة لناظم 
ة دفاتر كّرســـها لفترة  ن من ســـتِّ حكمـــت تتكوَّ
السجن. صدرت هذه الدفاتر في سبعة مجلدات 
عن دار كريدي كابي للنشـــر بإســـطنبول 2018، 
وهي من إعداد هاندن دروقوت، وتغطي الفترة 
من 1937 إلى 1942 في سجون إسطنبول وأنقرة 
وشـــانكاري وبورصة. والكتابات الجديدة هي 
اآلثار الباقية عن محمد فؤاد بعد وفاته. وكانت 
مصنفة تحت عنوان ”أرشيف محمد فؤاد“ وقد 
ظهرت في ما بعد باسم ”مجموعة بيرايا”. وقد 
احتوى هذا التراث النادر على أعمال لم ُتنشـــر 
من قبل لناظـــم حكمت. وتضمنـــت المجموعة 
أشـــعارا، وروايات غير مكتملة، ومســـرحيات، 
ورســـائل. ويتألـــف ”منتدى أعمـــال مجموعة 
مـــن أردان أك بولوت، وياشـــيم بيلقه،  بيرايا“ 

وهاندن دوقوت، ومحمد أولوصا.
أهميـــة هذه اآلثـــار الجديدة أنهـــا تعطينا 
فكـــرة عن كتابات الســـجن خالل هـــذه الفترة، 
وتوضـــح لنا كيف عاش الشـــاعر ناظم حكمت 
فـــي هذه الفترة العصبيـــة، وكذلك ما الذي كان 
يشغله ويفكر فيه على الدوام. وكذلك في كونها 

ألعماله  األولى  المسودات 
التـــي ظهرت فـــي ما بعد. 
الكتابات  هـــذه  تظهر  كما 
أن ناظم حكمت كان يكتب 
مقارنة  بســـهولة  شـــعره 
كما  الســـردية.  بنصوصه 
ر  تطوُّ مراحل  عن  تكشـــف 
القصيـــدة لديه مـــن كلمة 
أو مـــن صـــورة صغيـــرة. 
أي كيـــف تتطّور القصيدة 
مكتمال،  شـــعرا  وتصيـــر 
وكذلك كيـــف يتطّور الفكر 
والخيـــال عنـــده من خالل 
تصويباتـــه المئـــات مـــن 

المـــرات، وتكـــرار الكتابة. وقد أشـــارت توالي 
جونقـــن المديـــر العام لدار نشـــر كريدي كابي 
للفنون والثقافة في تصريح خاص للصحافيين 
ســـخ الجديدة التي ُطبعت منها  بعد تدشين النُّ
ل مرحلـــة ”لقد نشـــرنا  5 آالف نســـخة فـــي أوَّ
تقريبـــا 5 ماليين كتاب في عـــام 2017، ومنها 5 
آالف نســـخة من آثار ناظم حكمت الشـــعرية“. 
وعـــن الكتـــاب الجديـــد مذكرات ناظـــم حكمت 
تقول إنـــه ”تمت طباعتها فـــي أحجام صغيرة 
رقيقـــة، وبعضهـــا بأحجـــام أكثر ســـمكا، وقد 
جعلناهـــا في مقاســـات خاصة، وأشـــرنا إلى 
صفحات تّم حذفها مكتوبـــة بالقلم الرصاص، 
وقد حذفت بســـبب طول الوقت، باإلضافة إلى 
النصوص القديمة والجديـــدة، تم إدخالها في 
صفحـــات الكتاب مع تصميم خـــاص، من أجل 
أن تقرأ بصورة جيدة، وســـليمة، ومرتبة وفقا 

للترتيب األبجدي.
الصفحـــات  أســـفل  ل  ُيســـجِّ ناظـــم  وكان 
مالحظاتـــه علـــى هـــذا العصـــر وكان بعضها 
عبارة عن رســـومات ومســـودات عن القصائد 
والمالحظـــات حـــول الحاالت. وهكـــذا صارت 
لدينـــا 6 دفاتر و6 كتـــب. باإلضافة إلى ذلك، تم 
تقديم العديد من الوثائق، والصور، والّرسائل، 
والبرقيـــات- التي تم فتح العديـــد منها للمرة 
األولـــى- وتّم جمع بعض المراجعات اإلضافية 
في الكتاب الّســـابع المســـّمى ’ملحـــق‘. فصار 
مجموع األجزاء ســـبعة أجزاء في علبة واحدة، 

وتمت طباعة 5000 نسخة منها“.

ام العزلة
ّ

أي

يحكي ناظم حكمت تحـــت عنوان ”العزلة“ 
ذكريـــات موجـــزة، فيبدأ بزواجه فـــي 31 يناير 
1935، مـــن الســـيدة بيرايا فـــي ”قاضي كوي”، 
ولقد ظلت لســـنوات طويلة أشبه بعالقة عشق 
رســـمية، وقد وصفها في إحدى قصائده قائال 
”إنها امرأتي العســـلية العينين، النارية الشعر 
والجدائـــل….“، وقـــد عاشـــا االثنـــان على أحد 
األســـطح الفقيرة. وفي هـــذه األثناء أخذ يكتب 
ناظـــم حكمت في الصحـــف والمجالت، وكذلك 
ـــُف الكتـــب. كانت كما يصفها بأنها ”ســـنة  يؤلِّ
مثمـــرة جـــّدا”. وفي نفـــس العام من ديســـمبر 
ُنشـــرت في صحيفة شيكتش 
بالقائمـــة  عرفـــت  قائمـــة 
ناظـــم  اســـم  الســـوادء. كان 
حكمت واحـــدا منها، بعد أن 
تـــم تفكيك شـــفرة االتصاالت 
الســـرية. وفـــي 27 ديســـمبر 
1937 ُأخـــذ ناظـــم حكمت إلى 
الســـجن، كان االتهام الموّجه 
لـــه أّنه حـــاول َنشـــر األفكار 
الشـــيوعية عن طريق منظمة 
شيوعية، لكن المحكمة برأته.
وفي أغســـطس مـــن عام 
1937 زاره عمـــر دينيـــز فـــي 
مدرســـة الحرب، وكان يسعى 

مـــن هذه الزيارة لحمايته، ولكـــن أراد ناظم أن 
يضـــع حـــّدا لهذه األنشـــطة فأخذ قـــرارا بمنع 
األنشـــطة. وفـــي 17 ينايـــر 1939 اقتيد للحبس 
مرة ثانية بتهمة تحريض طالب مدرسة الحرب 
العسكرية على التمرد. وقد اقتيد هذه المرة من 
منزل نســـيبه جالل الدين أزينة، دون تمهيد أو 
إذن أو إنذار، ومن ثم نقل إلى السجن المركزي 
فـــي أنقرة. وكانت هذه بداية فترة اعتقال ناظم 
الطويلـــة. وقد بقـــي طيلة 56 يومـــا في حبس 
انفـــرادي. وقد ُحكـــم عليه في أحداث مدرســـة 
الحرب بالحبس لمدة خمســـة عشر عاما. وفي 
نهاية يونيو من عـــام 1938 أخذت منه وظيفته 
كضابـــط في الحربية. وقد حكـــم عليه في هذه 
الب بالعصيان  الدعوى الخاّصة بتحريض الطُّ
لمـــدة 13 عاما وأربعة أشـــهر. ومجمل األحكام 
الصادرة في حقه كانت 28 عاما وأربعة أشـــهر، 
بالحبس المشـــدد، وقضى الســـنوات األخيرة 
بيـــن ســـجون إســـطنبول وأنقرة وشـــانكاري 
وبورصة. كان يســـّجل ناظـــم حكمت في دفاتر 
صغيـــرة هذه الوقائع، ويـــدون المالحظات في 
هذه العزلة، وراح يكتب الكتب النثرية، وأيضا 

يفكر في الّشعر.
وقد دّون في الكتاب األّول من الدفاتر أحداث 
عام 1937، وهو بعنوان ”رحلة ســـفينة يوسف 
وشـــغل الكتاب الثاني  الحزينة إلى برشلونة“ 
أحداث مدرسة الحرب عام 1938، وجاء بعنوان 
”رســـائل رجل في الحبس االنفرادي”. واشتمل 
الدفتر الثالث على مســـودات قصائده في هذه 
الفترة. وعن فترة ســـجنه في ســـجن ســـلطان 
أحمد وفترة االســـتخدام في حبس شـــانكاري 
جاء الدفتـــر الرابع ومعظمه أشـــعار مختصة 
بهذا الســـجن، ومســـودات هذا الدفتر ستكون 

أما  في ما بعد كتابا بعنوان ”األربعة محابس“ 
الدفتر الخامس فقد جهزه لزوجته بيرايا، وهو 

بعنوان ”رسائل إلي بيرايا من شانكاري”. 
أما الدفتر الســـادس فهو يشغل عام 1941، 
ويحتوي على المســـودات األولـــى من الديوان 
الذي ســـيصير ”مناظر بشـــرية من بلدي”. أما 
الدفتر الســـابع فقد جاء فـــي 298 صفحة، وهو 
عبـــارة عن ”ملحـــق“ ويحتوي علـــى معلومات 
عـــن الدفاتـــر الســـتة الســـابقة، وهـــو بمثابة 
توضيحات عن الدفاتر الســـتة، ومزود بملحق 

غني بالمعلومات والصور عن ناظم حكمت.

ويصنف الناشـــر هذه المجموعة الجديدة 
”بأنهـــا أكبر تركـــة تركها ناظم حكمـــت”. ومن 
المصادفـــات العجيبة أن مجلة ”خزانة الكتب“ 
فـــي عددها 195 لشـــهري ينايـــر وفبراير 2018، 
نشـــرت مقالة لسزين أي دامير، بعنوان ”سيدة 
من البوســـفور: منّور آردنـــش”. وذكر فيها أن 
هناك مراســـالت كثيرة كانت بين ناظم حكمت 
وزوجته منـــّور هانم، في الفتـــرة ما بين 1955 
إلى 1961. ووصل عدد الرسائل إلى 800 رسالة، 
وهي غنية من حيث المحتوى، وأشـــار إلى أن 
هـــذه الرســـائل تعكس لنا األجواء السياســـية 

والثقافية في هذه الفترة من تاريخ تركيا.

يعـــود الشـــاعر والروائـــي الفلســـطيني مريـــد البرغوثـــي بإصدار ديوان شـــعري جديـــد بعنوان 

{استيقظ كي تحلم} وذلك بعد غياب دام 13 عاما.

صـــدرت حديثا عـــن دار الثقافـــة الجديدة بالقاهـــرة رواية {بنـــت محمود – املختلـــط} لألديبة 

املصرية داليا أمني أصالن.

األتراك يعثرون على مذكرات ناظم حكمت في السجن
[ يوميات وخواطر شعرية لشاعر تركيا األكبر كتبت في الفترة العصيبة من حياته ما بين 1942-1937

يظــــــل الشــــــاعر التركي ناظم حكمــــــت (١٩٠٢-١٩٦٣) واحدا من أهم الشــــــعراء في القرن 
املاضي، وعلى الرغم مما تعرض له شعره من مصادرات ومنع إّال أّنه ظّل الّصوت األكثر 
انتشــــــارا وأيضا تأثيرا- على مســــــتوى الثقافة التركّية وكذلك الثقافة العربّية- في إلهام 

عي إلى التحّرر. الشعوب النِّضال ومقاومة املستعمر والسَّ

أهميـــة هـــذه اآلثـــار الجديـــدة أنها 

تعطينا فكرة عن كتابات السجن، 

وتوضح لنا كيف عاش الشـــاعر في 

تلك الفترة العصبية

 ◄

بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، 

يعود اسم ناظم حكمت من جديد، 

نها أثناء 
ّ
إثر العثور على مذكرات دو

فترة سجنه

 ◄

كتب

ناظم حكمت دون يوميات السجن في عدة دفاتر صغيرة
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} بحلول يوم السبت، أكون قد وصلُت إلى 
الصين. وبرغم جهلي بلغة البلد، أزعم أن 

خيطا ما يربطني به، وذلك بفضل زياراتي 
له والعالقة التي تربطني بعدد من مثقفيه 
ودور نشره، وأيضا، وبشكل أساس، بحكم 
الصورة التي تمنحها الصين لآلخر، كبلد 
استطاع إعادة بناء نفسه، متملكا القدرة 
على اجتياح العالم بفضل قوته الناعمة، 
بعيدا عن سلطة السالح وعن منطق ليٍّ 

األذرع. ولذلك، كان عاديا أن تشكل الثقافة، 
وعلى رأسها الترجمة، الضوَء الذي ينير 
طريق الحرير، الذي أحيته الصين، بروح 

جديدة مالئمة للقرن الحالي ولتحوالته.
ويبدو مدهشا أن تتحرك آلة الترجمة 
الصينية في كل االتجاهات اللغوية وأن 

تشمل كل الجغرافيات الثقافية. ولعل 
كل مسؤولي دور النشر العربية صاروا 

يحفظون وجوه الشابات والشبان 
الصينيين الذي يحرصون على التواجد 

بأغلب معارض الكتاب، تسبقهم أسماؤهم 
العربية المستعارة، من باب تسهيل 

التواصل، وعلى التجول في كل األروقة، 
بهدف بيع أو شراء حقوق كتاب ما.

ولعل من مؤشرات هذه الحركية، على 
سبيل المثال، أن اللغة الصينية صارت 

تشكل، منذ عقد، اللغَة األولى على مستوى 
ترجمة الكتاب الفرنسي، ساحبة بذلك 

البساط من تحت أقدام اللغة اإلنكليزية التي 
اعتادت أن تتربع على مجال الترجمة.

واألكيد أن ذلك يشكل امتدادا طبيعيا 
لحجم حركية النشر ببلد كبير كالصين، 

حيث يتجاوز عدد اإلصدارات نصف مليون 
عنوان سنويا، مع رقم معامالت يضاهي 

أرقام معامالت مجمل الصناعات الثقافية 
ببلداننا العربية، بما فيها الكتاب والسينما 

والمسرح وغيرها.
خالل الزيارتين األخيرتين اللتين قمُت 

بهما إلى الصين، حرَص الوزير المكلف 
بالنشر واإلذاعة والسينما باستقبالي 

بنفسه، محاطا بمسؤولي القطاع، وكان 
االجتماعان يهمان تدارس اتفاقية تخص 

الترجمة بين البلدين. إنهم يفعلون ذلك ليس 
لكونهم ال شغل لهم، بل إن ذلك هو جزء من 

طريقتهم في التعامل مع اآلخر، بعيدا عن 
منطق التعالي الذي تتلهى الكثير من الدول 

والشعوب بممارسته.
امتدادا لنفس الروح، كان أمرا مفاجئا 

أن ينتزع شاب مصري قبل سنتين الجائزة 
الكبرى التي تمنحا الصين للمتخصصين 
األجانب في ترجمة الكتاب الصيني، وذلك 

من بين عشرين مترجما كانوا كلهم في 
الستينات وما فوقها من أعمارهم. إنه أحمد 
السعيد، الذي يتهّيأ إلدخال مؤسسته ”بيت 
الحكمة“ إلى البورصة، بعد أن بدأ مشواره 

كمرشد سياحي بإحدى الدول العربية. 
وتلك صورة أخرى عن الصين التي تفتح 

أسوارها أمام نجاحات اآلخرين.
قبل أيام، تداولت وسائل اإلعالم حديثا 

لسفير الصين بسوريا عن استعداد بلده 
لدخول حرب إدلب، مع ما رافق ذلك من 

تحليالت لكبار المحللين السياسيين عن 
الوضع الجديد، ليتبّين في ما بعد أن األمر 

يتعلق بخطأ في ترجمة التصريح، وهو 
الخطأ الذي كاد أن يخلق أزمة على أكثر من 

جبهة. الترجمة يمكن أن تقود إلى الحرب. 
بالفعل، وليس من باب المجاز.

بقي أن أشير إلى أنني في الصين قصد 
المشاركة في احتفاء معرض بكين الدولي 

للكتاب بالمغرب كضيف شرف لهذه الدورة 
الجديدة.

حسن الوزاني
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كاتب مغربي

طريق الترجمة

كونها  وام. وكذلك في
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} ”وإذا قلــــت للراشــــدين إننــــي رأيت منزال 
جميــــال مــــن القرميــــد األحمر، تزيــــن نوافذه 
الرياحيــــن ويحط على ســــقفه الحمام، فإنهم 
ال يتمكنون من تخيــــل ذلك المنزل. ينبغي أن 
تقول لهم رأيت منزال يســــاوي مئة ألف فرنك. 

فيهتفون حينها: ما أجمله“.
ذلــــك ما يقولــــه األمير الصغيــــر، الصغير 
بحجمه فقط. هل كان ذلك الفتى واعظا قادما 
من كوكب بعيد؟ فيه شيء من ذلك الواعظ غير 

أن الشعر التهم الجزء األكبر من الحكاية.

الشعر قبل الحكاية

فــــي كل كتبــــه كان اكزوبيري شــــاعرا بل 
وأكثر من شــــاعر. غيــــر أنه في هــــذا الكتاب 
حلــــق كما لــــم يفعل في أية مــــرة أخرى. أألنه 
كتاب فيه من الطفولة أنهار ونظرات وغابات 

ودموع وضحكات؟ 
يمكن اعتباره كتابا موجها لألطفال. غير 
أن الكبــــار اســــتولوا عليــــه. العكس صحيح 
أيضــــا. ففي الكتاب من الحكــــم والمواعظ ما 
ال يطيقــــه عقل الطفل غيــــر أن الطفولة فتحت 
نوافــــذ بيتها لخياله فصــــارت أجنحة األمير 
الصغيــــر تصطفــــق بيــــن غــــرف ذلــــك البيت 

الواسع الذي يعج باألطفال.
ما من كتاب في القرن العشــــرين يضاهي 
كتاب الفرنســــي أنطوان دي سانت اكزوبيري 
مــــن جهة ســــعة انتشــــاره حول العالــــم. 185 
مليون نســــخة قامت 1300 دار نشر بطباعتها 
بـ270 لغة. ال أعتقــــد أن المؤلف، الذي لم يكن 
يحمــــل على محمــــل الجد صفتــــه كاتبا، كان 

يحلم بشيء من ذلك القبيل.
 ذلك الكتــــاب المعجزة حفظــــه الكثيرون 
عــــن ظهر قلــــب كما لو أنه قصيدة شــــعر. أما 
المســــرحيات واألفالم التي تم استلهامها من 
الحكاية فال حصــــر لها وبلغات مختلفة. غير 
أن الجميل في األمر أن الكتاب في كل طبعاته 
لم يتخلَّ عن الرسوم التي زين بها اكزوبيري 

كتابه األصلي. 
لــــم تكن إال رســــوما توضيحيــــة غير أنها 
أصبحــــت بمــــرور الوقــــت أشــــبه بأيقونات 
تختصر الكثير من رقة وألم وهشاشة وأحالم 
ذلــــك الفتى الذي مر بعالمنــــا كما يمر البرق، 

مسرعا ومدهشا وأنيقا.
ترك كتاب األمير الصغير أثرا ال ُيخفى في 
األدب العالمي. غير أن أحدا ممن تأثروا به لم 

يقو على تجاوزه.
ظل كتابا فريدا من نوعه، نســــخة واحدة 
مــــن عاطفة عالم غائب، عالــــم منذور للفقدان. 
ذلك األمير الذي غــــادر كوكبه الصغير حزينا 
عاد إليه بكثافة الحزن نفســــها بعد أن نشــــر 

رقته بيننا.

قبل الحكاية

 صيــــف العام 1942 فيمــــا كان أنطوان دي 
ســــانت اكزوبيري يعيش منفيا في نيويورك، 
وكانت فرنسا محتلة ولدت حكاية ذلك الكتاب 
مــــزاح،  لحظة  مــــن 

رســــم فيها اكزوبيري صبيا أشقر على غطاء 
طاولــــة في أحــــد مطاعم نيويــــورك. كان أحد 
الناشــــرين األميركان حاضــــرا، فطلب منه أن 
يكتب قصة لألطفال، يكون ذلك الصبي بطلها. 
وهذا ما حدث. كتاب صنعته الصدفة، غير 
أن األمل الممتــــزج باأللم كانا حقيقيين، وهو 
ما يّســــَر للكاتب أن يبعث رسائل إلى البشرية 
محملة بالدعوة إلى السالم والمحبة من خالل 

براءة لغة ذلك الصبي.
وألن اكزوبيــــري كان طيــــارا وقــــد ســــبق 
لطائرتــــه أن تعطــــل محركها وهبــــط بها في 
الصحــــارى، فقد كان ميســــرا عليه أن يتخيل 
ما الذي يمكن أن يفكر فيه فتى قادم من كوكب 
بعيد وجد نفسه في بيئة لم تكن تحمل الكثير 
من اإلشــــارات اإليجابية وهو ما جعل غربته 

مضاعفة.
انعكــــس المنفى الــــذي يعيشــــه المؤلف 
على بطله، فهناك الكثير من حس الخســــران 
حيث كانت فرنســــا بالنسبة الكزوبيري أشبه 

بالكوكب الذي جاء منه الصبي.
حكاية الصبي الغامضة هي نفسها حكاية 
مؤلفهــــا، فاالثنان يشــــتركان بشــــعور عميق 

بالضياع والشك الذي يحيط مصيرهما.
لقد تكلم اكزوبيري بلسان األمير الصغير 
مــــا كان يفكــــر فيه فــــي واحدة مــــن لحظات 

حياته الملتبسة.

الثعبان الذي التهم فيال

تبــــدأ الحكاية بفتى يرســــم ثعبانا ابتلع 
فيال، غير أن أحدا من األقرباء الذين شاهدوا 
تلك الرســــمة لم يفهم شيئا منها ولم يتوصل 
إلــــى حقيقة ما رســــم ذلك الفتــــى. لذلك يقرر 
البطــــل أن يتــــرك الرســــم ليتفــــرغ للعمل في 

الطيران. 
حين يصبــــح ذلــــك الفتى طيــــارا تتعطل 
طائرته فيهبط بها في الصحراء، ليجد نفسه 
فــــي مواجهة طفــــل هو األميــــر الصغير الذي 
يطلــــب منــــه أن يرســــم خروفا فال يرســــم له 

خروفا غير أنه يرســــم له رسمته األولى التي 
تصــــور الثعبــــان وقد التهم فيــــال. يفاجئه أن 
األميــــر الصغير يفهم مــــا ال يفهمه الناس في 
وقت سابق. لذلك يرســــم له صندوقا ويخبره 
أن الخــــروف داخل الصنــــدوق. يفرح االثنان 

ألنهما يشعران أنهما باتا متفاهمين.
يــــروي األميــــر الصغير لصديقــــه الطيار 
أحــــداث رحلته من الكويكب 612 إلى أن وصل 

كوكب األرض.
أثناء تلــــك الرحلة يقابــــل األمير الصغير 
والثعالب والثعابين والبشر، ويدخل  الزهور 
معهــــم في حوارات عميقة عــــن معنى الحياة. 
حين ينهي األمير الصغير رواية فصول رحلته 
يرغــــب في العودة إلى كوكبه غير أن جســــده 
يعيقه، فيفسر البطل موت األمير الصغير بأن 
روحه هي التي غــــادرت إلى كوكبه، رغبة منه 
في لقاء محبوبته الوردة التي تركها محبوسة 

في زجاجة.
كمــــا فــــي كل رواياته فــــإن بطــــل ”األمير 
هو اكزوبيري نفســــه، الطيار الذي  الصغير“ 

لطالما تأمل األرض والحياة من فوق.
ولكن من هو أنطوان دي سانت اكزوبيري؟
 أنطوان دي سانت اكزوبيري شاعر وكاتب 
فرنســــي ولد في العام 1900 فــــي مدينة ليون. 
مــــات والــــده ولما يزل في الرابعــــة من عمره. 
ففي وقت مبكر من حياته تعلم الطيران، وقام 

بأول طلعة جوية في الثانية عشرة من عمره. 
كان مياال إلــــى حياة اللهو والغنــــاء والمرح 
بســــبب انتمائه إلى عائلة أرستقراطية. وكان 
موهوبا في الرســــم قبل أن ينتبه إلى موهبته 

في الكتابة.
وألنه طيار فقد تمحورت رواياته القصيرة 
حول الطيران، وذلك مــــا أضفى عليها طابعا 
شــــعريا، امتزجت فيه المشــــاعر اإلنســــانية 
النبيلة، بالعزلة والوحدة والمصير المجهول. 
وطيران  و“بريد الجنوب“  أصدر ”الطيار“ 
ليلــــي“ و“أرض البشــــر“ و“القلعــــة“ و“دفاتر 

صغيرة“ و“كتابات الحرب“. 
ُيذكــــر أن الكتب الثالثــــة األخيرة صدرت 
بعــــد اختفائه عام 1944، حيــــث كان في طلعة 

جوية لم يعد منها.
لــــم يتم التأكــــد من موته إال بعد 44 ســــنة 
من سقوط طائرته، حيث تم العثور على رفاته 
على الســــاحل قــــرب مدينة مرســــيليا جنوب 

فرنسا.

من أجل طفولة دائمة

 كان كتاب ”األمير الصغير“ خالصة حياة 
عاشــــها اكزوبيري وهو يســــعى إلى العثور 
عن معنــــى للغز الكبير الذي اســــمه الوجود، 
كتاب تأمالت وحكمــــة اخترقه الحب من أول 

صفحاته إلى آخرها.
لذلــــك فقد كان البعض محقــــا حين اعتبر 
الكثير من جمله ســــطورا فــــي قصيدة طويلة 
حــــاول اكزوبيــــري كتابتها بتقنيــــة ال تنتمي 
إلــــى تقنيات الشــــعر الســــائدة. ولكن من أين 
استوحى أنطوان دي سانت اكزوبيري حكاية 

األمير الصغير؟
يقول جــــان بيار جينــــو، المتخصص في 
أدب اكزوبيري، ”إن المؤلف اســــتوحاها من 
طفولته. فالطفولة بالنسبة له مرادفة للدهشة 
الدائمــــة والقــــدرة علــــى أن نعيش األشــــياء 

باستمرار كأننا نعيشها للمرة األولى“. 
وعن ســــر نجاح الكتاب يقول جينو ”أراد 
أنطوان دو ســــانت اكزوبيري في هذا الكتاب 

إيصال مجموعة من الرسائل. 
أوالها أن علينا أال ننســــى أبدا طفولتنا، 
وال يعني ذلــــك أن علينا أال ننمــــو ونكبر، بل 
المقصــــود هنــــا بالطفولــــة هو القــــدرة على 
الحفاظ على نضارتنا وأســــئلتنا ودهشــــتنا 

باألشــــياء الجميلة من حولنا، كأن كل صباح 
يأتي هو الصباح األول على األرض“. 

كتب أنطوان دي سانت اكزوبيري رائعته 
”األمير الصغير“ في ما كان يمر بظرف كئيب، 
أماله عليه منفــــاه الذي ال يعرف متى ينتهي. 
إنــــه كتاب حزين بالرغم مــــن أن مقاطع كثيرة 

فيه توحي باألمل والتفاؤل.
ولكن هــــل كان ذلك الشــــاعر الحزين يفكر 
بما ســــيلقاه كتابه من نجاح تجاري يتجاوز 

كونه كتابا قصصيا؟
لم يعش اكزوبيري طويال حتى يرى الفتى 
الذي رسمه خلسة على إحدى مناضد الطعام 
في مطعم نيويوركــــي، وقد تحول إلى أيقونة 
شــــعبية تزين القمصان والقبعات واألشرطة 
االحتفالية، وتحتــــل دميته واجهات المخازن 

الكبرى في مختلف أنحاء العالم.
لو كان األمر بيد اكزوبيري لما ســــمح بأن 
يتحول أميره الحزين إلى وجبة اســــتهالكية 
تــــدر علــــى الرأســــماليين أمواال يســــتحقها 

العشاق الفقراء.

كتب ال تموت..

  [ خالصة حياة عاشها دي سانت اكزوبيري باحثا عن معنى للوجود  [ كتاب صنعته الصدفة يحفل باألمل واأللم الحقيقيني
} ”ارســــــم لي خروفا“.. يا ملفارقة العبارة فــــــي عيد األضحى. تبدو اجلملة 
ــــــري، في ”األمير  ــــــة أو بلهــــــاء ملن لم يقرأ أنطوان دي ســــــانت اكزويب عادي
الصغير“، كتابه الذي تتقاســــــمه األســــــرة، وحتفظه األجيال، ويختلف فيه 
ــــــر الصغير“ كتاب ال منل من  النقاد والقــــــراء إلى حد هذه اللحظة. ”األمي
قراءته، ذلك أنه يضيف إلى متنه جملة خفية بعد قراءة كل جملة منه، وإن 
كانت ُتخط بقلم الرصاص على حاشية الكتاب، إنه ”أمير الكتب وأبهجها“ 
حسب قول أحد النقاد. كتاب طّيار كصاحبه ال يأبه باملطبات، وال يحط إال 

على أصغر الكواكب وألطفها في تالفيف العقل البشري.

ــــــي ”ُمتيت وال  ــــــى فصيلة الكتب الت ــــــر الصغير“ ينتمي إل ــــــاب ”األمي كت
متوت“.. إنه ”خطر على اطمئنانك“ كما يقول الناقد التونسي توفيق بكار، 
ذلك أنه يســــــتنطقك في كل حلظة تأمل أو توجس أو حيرة، يلقي باألجوبة 

على شكل أسئلة تتناسل.
وكــــــذا تفعل الكتب الكبيرة بالرؤوس الباردة والقلوب الدافئة وعشــــــاق 

القراءة. 
إنه ”األمير الصغير“ الذي أبى صاحبه إال أن يحّمله بصماته حتى في 
الرسومات املرافقة: أمير أشقر الشعر، أصفر اللحية التي يطيرها الهواء، 

وتلتف على رقبة طفل ليس ككل األطفال.. إنه أمير يسأل طيارا على سطح 
صحراء، متثل كوكبا من االندهاشات املفزعة.

الصحراء تخلو من إشــــــارات املــــــرور، وترحب بكل من أراد الســــــير 
عكس الســــــير. الصحراء هي النقاء اإلنســــــاني الذي ينبغــــــي العودة إليه 
ــــــك كله، انتهى مؤلف الكتاب بطائرته  ألننا انطلقنا منه، ورمبا، وبســــــبب ذل
في أعماق صحراء زرقاء اســــــمها البحر املتوسط، قائال على لسان طيار 
ذي خبرة، بأن أشــــــد حاالت األمــــــان طمأنينة هي حاالت االبتعاد عن وهم 

الطمأنينة.

 {األمير الصغير} كتاب لطفولة ال تذبل نضارتها

الطفولة مفردة خلود كتاب األمير الصغير
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فاروق يوسف
 كاتب عراقي 
فف قق فافا
ي ر ب

في الكتاب من الحكم واملواعظ ما ال 
يطيقه عقل الطفل، غير أن الطفولة 

فتحت نوافذ بيتها لخياله فصارت 
أجنحة األمير الصغير تصطفق بني 
غرف ذلك البيت الواسع الذي يعج 

باألطفال

كتـــاب {األميـــر الصغيـــر} ترك أثرا ال ُيخفى فـــي األدب العالمي. غيـــر أن أحدا ممن تأثروا بـــه لم يقو على 
تجاوزه. ظل كتابا فريدا من نوعه؛ نسخة واحدة من عاطفة عالم غائب.

انعكس املنفى الذي يعيشه املؤلف 
علـــى بطله فهنـــاك الكثير من حس 
الخسران حيث كانت فرنسا بالنسبة 
الكزوبيري أشـــبه بالكوكب الذي جاء 

منه الصبي

"

كان كتاب {األمير الصغير} خالصة حياة عاشـــها اكزوبيري وهو يســـعى إلى العثور عن 
معنـــى للغز الكبير الذي اســـمه الوجود. كتـــاب تأمالت وحكمة اخترقـــه الحب من أول 

صفحاته إلى آخرها

◄

مــــزاح، لحظة بمــــن
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صـــك األضحية نظام تقســـيط يمثل بديـــال أرخص من تحمل تكلفة شـــراء األضحيـــة بالكامل 

ودفعة واحدة، حيث يساهم المواطن مع آخرين في تحمل سعرها.

تطبيقات هاتفية تساعد أكثر من مليوني حاج في كل شيء؛ من الترجمة إلى الخدمات الطبية، 

والتنقل في الشوارع والتسوق، إلى كيفية أداء مناسك الحج. تحقيق

} القاهرة - اتجه مصريون، ممن يتشـــبثون 
باألضحية فـــي عيد األضحى المبـــارك، نحو 
الصكـــوك التي يتـــم التعامل بهـــا رقميا عبر 
وسائل عدة بينها اإلنترنت والبنوك، لمواجهة 
ارتفاع األســـعار وتزامـــن العيد مع قرب العام 

الدراسي.
ويقبل الكثير مـــن المواطنين على صكوك 
األضاحـــي، لكونهـــا تمثل بديـــال أرخص من 
تحمل تكلفة شـــراء األضحيـــة بالكامل ودفعة 
واحـــدة، حيث يســـاهم مع آخريـــن في تحمل 

سعرها.
وصـــك األضحية، هـــو عبارة عـــن توكيل 
مـــن المضحي لوزارة األوقـــاف أو الجمعيات 
الخيرية، بشـــراء ســـهم في األضحية والذبح 
عنه، اعتبرته دار اإلفتاء المصرية جائزا كنوع 

من الوكالة.
ووفرت معظـــم الجمعيات وســـائل الدفع 
إلكترونيـــا، أو عـــن طريق الحســـاب البنكي 
للتســـهيل علـــى الراغبيـــن فـــي الشـــراء، مع 
إمكانية االتصال بالجمعية إلرســـال مندوبها 
لتحصيـــل قيمـــة الصك، بـــل إن بعضها يقبل 

تقسيط المبلغ على 6 أشهر.
وتشـــهد ســـوق األضاحي في البالد، حالة 
مـــن الركود قبل أيام قليلـــة من عيد األضحى، 
فـــي ظل عدم قدرة الكثير مـــن المصريين على 

الشراء بسبب تدني الدخل.
ويبلغ متوسط سعر الكيلوغرام من اللحوم 
دوالرات)   7.3) جنيهـــا   130 نحـــو  الحمـــراء 
ويرتفـــع إلـــى مـــا بيـــن 140 و150 جنيها (8.4 

دوالرات) للحم الضأن لدى القصابين.

بالمقابـــل يصـــل ســـعر الكيلوغـــرام فـــي 
المجمعات التابعة لوزارتي التموين والزراعة، 
وبعض المحافظات إلى ما بين 80 جنيها (4.5 

دوالرات) و100 جنيه (5.6 دوالرات).
وتتـــراوح أســـعار صكـــوك اللحـــوم مـــن 
الماشـــية المســـتوردة هذا العـــام، بين 1800 
و2250 جنيهـــا للصـــك (بيـــن 100 دوالر و126 
دوالرا). كما تراوح ســـعر صـــك اللحم البلدي 
و185   168 (بيـــن  جنيـــه  و3300  آالف   3 بيـــن 
دوالرا)، وفـــق أســـعار أعلنتهـــا الجمعيـــات 

األهلية. بينما تطرح وزارة التموين المصرية 
بالتعاون مع وزارة األوقاف، صكا بقيمة 1500 

جنيه (85 دوالرا).
ويزن صك األضحية 27 كيلوغراما، وتسمح 
الجمعيات الخيرية لصاحب الصك بالحصول 
على ثلث األضحية أي حوالي 9 كيلوغرامات.

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين 
باتحاد الغرف التجارية (غير حكومية)، يقول 
إن اإلقبال على شراء األضاحي، تراجع، جراء 
ارتفاع األســـعار والقـــرارات الحكومية بمنع 

الذبـــح أمام المحالت، وتزامـــن العيد مع قرب 
بدء العام الدراســـي الـــذي يحتاج مصروفات 
كبيرة. ويوضح أن أسعار العجول وصلت في 
المتوســـط إلى 30 ألف جنيـــه ( 1650 دوالرا)، 
فيما وصل متوســـط سعر الخروف إلى 5 آالف 
جنيه (280 دوالرا). ويشـــير إلى أن الكثير من 
المواطنيـــن، يتجهـــون إلى الصكـــوك، جراء 
ارتفاع أســـعار النقل وتوفيـــرا لنفقات توزيع 

اللحوم وغيرها من األعباء.
ووفـــرت وزارة الزراعـــة 2775 رأســـا مـــن 
العجول البلدية وأغنـــام األضاحي للبيع إلى 
المواطنيـــن من خـــالل مزارعهـــا ومحطاتها 
البحثية بسعر موحد 57 جنيها (3.2 دوالرات) 

للكيلوغرام.
الســـيد غـــازي، تاجـــر ماشـــية بمحافظة 
الغربية (دلتا النيل/ شـــمال)، يقول إن التجار 
ليست لهم عالقة بارتفاع األسعار، بل يريدون 
أن تتحرك الســـوق ليبيعوا ويربحوا، مرجعا 

السبب إلى ارتفاع سعر األعالف.
ويطالـــب التاجر الحكومة بالعمل بشـــكل 
جـــاد على توفير األعـــالف، وأن تكون مصرية 
لتقليل االســـتيراد وســـد احتياجات المربين 

خاصة مع ارتفاع سعر الدوالر.
الســـيد عبدالقادر، موظف بوزارة الصحة، 
يقـــول إنه منـــذ عشـــر ســـنوات كان يضحي 
بخـــروف فـــي عيـــد األضحى كمصـــدر بهجة 
للعائلـــة. قبل أن يســـتدرك، ”إال أنه مع ارتفاع 
األســـعار، أكتفي منذ عامين بسداد قيمة صك 
األضحيـــة إلحدى الجمعيات الخيرية، على أن 

تتولى هي مسؤولية الذبح والتوزيع“. 

وعلـــى النقيـــض، يقـــول أحمـــد ســـليمة، 
مدرس، إنه ال يشعر بقيمة األضحية إال عندما 
تذبح أمام عينيه، وسط األهل واألصدقاء، رغم 
أن الكثيـــر مـــن زمالئه اتجهوا إلـــى الصكوك 

للهروب من الغالء.
ويشير إلى أنه مع ارتفاع األسعار قرر منذ 
3 أعوام أن يشـــترك مع 5 آخرين لشـــراء عجل 

كأضحية أغلبهم من العائلة.
”ما ال يدرك كله ال يترك كله“.. بهذه الكلمات 
بدأ الخبيـــر االقتصادي، شـــريف الدمرداش، 
حديثـــه، مؤكـــدا أن الصكـــوك زادت أهميتها 
مؤخرا، جراء ارتفاع أعداد السكان (100 مليون 
نســـمة)، وكذلك الغالء واألوضاع االقتصادية 
المترديـــة. ويضيف الدمـــرداش، أن الصكوك 
نـــوع من المشـــاركة، جـــراء عدم قـــدرة الفرد 
بمفرده على شـــراء أضحية منفصلة وهو أمر 

محمود للحفاظ على الشعيرة.
ويوضـــح أنـــه خـــالل الســـنوات الثالث 
األخيـــرة، تآكلـــت الطبقـــة المتوســـطة جراء 

اإلصالحات االقتصادية وتداعياتها.
وشرعت مصر منذ 2016، في تنفيذ برنامج 
”اإلصـــالح االقتصـــادي“، الذي شـــمل تحرير 
ســـعر صـــرف الجنيه، ورفـــع أســـعار المواد 
البتروليـــة والكهرباء، باالتفـــاق مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصول علـــى قرض بقيمة 12 
مليـــار دوالر على مدار 3 ســـنوات ما أدى إلى 

ارتفاع ومضاعفة أسعار السلع والخدمات.
وفقـــد الجنيـــه المصري أكثـــر من نصف 
قيمته خـــالل العامين الماضيين لتصبح قيمة 

الدوالر الواحد حاليا 18 جنيها.

يؤدي أكثر مـــن مليوني  } مكــة المكرمــة – 
مســـلم بدءا من األحد مناسك الحج في مدينة 
مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع األرض، 
وتضع المملكة العربية السعودية هذه السنة 
تطبيقات إلكترونية عديدة لمساعدة الحجيج 

وتسهيل تحركاتهم.
وبحلـــول الخميـــس، وصـــل حوالـــي 1.7 
مليون شـــخص إلى الســـعودية للمشاركة في 
موســـم الحج الذي يبدأ رســـميا األحد ويمتد 

حتى الجمعة المقبل.
ووصـــل آالف الحجاج إلى مكة، 
في مجموعـــات قادمة مـــن أماكن 

مختلفة من العالم.
ويتنقـــل البعـــض تحت 
المظالت في أنحاء المدينة 
للوقاية من أشعة الشمس، 
بينما ارتـــدت مجموعات 
مختلفة  ألوانا  الحجاج 

ليتـــم تمييـــز أفـــراد 
عن  مجموعـــة  كل 

اإلمكان  وفي  غيرها. 
مشاهدة بعض الحجاج يقومون 

الكراســـي المتحركـــة التي يجلس  بدفع 
فيها أقاربهم، بينما يقوم آخرون باســـتخدام 
تقنيات الفيديو للتحدث مع عائالتهم البعيدة. 
وجلس آخـــرون في الظل مـــع درجات حرارة 

تجاوزت األربعين درجة مئوية.
وأطلقت الســـلطات الســـعودية هذا العام 
مبـــادرة ”حج ذكـــي“ التي تتمّثـــل بتطبيقات 
هاتفيـــة تســـاعد الحجيـــج في كل شـــيء من 
الترجمة إلى الخدمـــات الطبية مرورا بكيفية 
أداء مناســـك الحـــج. ووضع الهـــالل األحمر 

لمســـاعدة  ”اســـعفني“  تطبيـــق  الســـعودي 
الحجاج الذين يحتاجون إلى مســـاعدة طبية 
عاجلـــة. وبإمـــكان الســـلطات تحديـــد مكان 

الحجاج باستخدام هذا التطبيق.
ومع ”اسعفني“ يوجد تطبيق ”عالج“ وهو 
منصة إلكترونية للخدمات الطبية، تهدف إلى 
تيســـير حجز المواعيد واالستشارات الطبية 
وشـــراء األدوية واألجهزة الطبيـــة عن طريق 
متجـــر طبـــي إلكترونـــي، وتيســـير إجراءات 

الخدمات العالجية.
 كما أطلقـــت وزارة الحج والعمرة تطبيق 
”مناسكنا“ للترجمة الذي يستفيد منه 
الحجـــاج الذيـــن ال يتكلمون 
العربيـــة وال اإلنكليزية.
التطبيقـــات  ومـــن 
األخـــرى والتـــي بلـــغ 
عددها 19 تطبيقا، الخرائط 
المشـــاعر  لمنطقة  الرقميـــة 
المنورة،  والمدينة  المقدســـة 
وتتضمـــن المعلومات المكانية 
والمنشـــآت  بالمباني  الخاصـــة 
واألحيـــاء  والشـــوارع  والطـــرق 

والخدمات والمرافق العامة.
وهناك تطبيق المقصد ويســـاعد 
زوار مكـــة تحديد مواقعهم بدقة داخل 
أروقة المســـجد الحرام، ومعرفة طريقهم إلى 
أي مـــكان يريدون الذهاب إليه، وهذا التطبيق 

ال يحتاج إلى االتصال بشبكة اإلنترنت.
وهناك أيضا تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يحيل 
الحاج مباشرة على رجل أمن لتسريع عمليات 
اإلنقاذ وتقليل نسبة األضرار والخسائر، ففي 
حالة حصـــول حادث ما يمكن للحاج إرســـال 

بالغ عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل 
صوتي.

ويعّد الحج من أكبر التجمعات البشـــرية 
سنويا في العالم. ويشكل أحد األركان الخمسة 
لإلسالم وعلى من اســـتطاع من المؤمنين أن 

يؤديه على األقل مرة واحدة في العمر.
فـــي مكة، يبدو غالبـــا التأثر واضحا على 
وجـــوه العديد مـــن الحجـــاج خصوصا لدى 

اقترابهم من الكعبة.
قالـــت فامـــي ضيـــوف (50 عامـــا)، وهي 
ســـنغالية تعيش في أمستردام، ”شعرت أنني 
عند رؤية الكعبة، مشيرة  خفيفة مثل الريشة“ 

إلى أنها بكت كثيرا.
أما رجا أمجد حسين (40 عاما) الذي جاء 
من إســـالم آباد عاصمة الباكستان، فقال ”كان 

هذا حلمي منذ الطفولة“.
وأضاف، ”ال يمكنني أن أصف أحاسيسي. 
ال أملـــك الكلمـــات. هذا أكبر حلـــم في الحياة 
بالنســـبة إلـــى العديـــد من المســـلمين؛ رؤية 

الكعبة والدعاء لنفسك ولألمة اإلسالمية“.
أما رشـــيدة ســـليماني (67 عامـــا) فبدت 
متأثـــرة للغاية بوجودها عنـــد الحرم المكي، 
موضحة، ”من يتمنى شيئا في حياته، يتمنى 

الحج“.
في مشـــهد مؤثر، جمع الحج بين شقيقين 
سوريين افترقا منذ 7 سنوات بسبب الحرب، 
حيـــث تداولـــت مواقع التواصـــل االجتماعي 
مقطع فيديو يظهر الشقيقين، أحدهما يعيش 
في األردن واآلخر في ســـوريا، وهما يعانقان 
بعضيهمـــا، وعيونهما تذرف دمـــوع الفرحة، 
لتكون األرض الطاهرة شاهدا على صلة رحم 
بين أخوين طالمـــا حرمتهما الحرب الجائرة 
من االلتقاء. ويظهر مقطع الفيديو الشـــقيقين 
فـــي لحظة عناق بمالبس اإلحرام، في مشـــهد 
طغى عليـــه البـــكاء والحـــزن، والفرحة التي 
عمت من اجتمعوا حولهما لمشـــاركتهما هذه 

اللحظـــات. ومن التجارب الملفتة لالنتباه 

في موسم الحج الحالي ”الكبسولة الفندقية“ 
المتنقلة والتي تعتمد فكرتها على التقليل من 
مساحة وحجم الوحدة المخصصة للنوم إلى 

الحد األدنى.
ويتم وضع الكبســـوالت جنبـــا إلى جنب 
فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين إحداهما 

في األعلى واألخرى في األسفل،
مـــع وجـــود ســـلم بثـــالث درجـــات يتيح 
الوصـــول إلـــى المســـتوى العلـــوي، كما يتم 
تخزيـــن األمتعـــة في خزائـــن خارجية، حفظا 
للخصوصية ويتم إغالق باب منزلق في نهاية 
الكبســـولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل 
مســـتخدم. مع توفير معايير األمن والسالمة 
بفتح الباب تلقائيا عند تعطل الكهرباء إضافة 
إلى فكرة توفير دورات مياه منفصلة الخدمات 
تمكـــن مـــن االنتفـــاع بالمغاســـل أو أماكـــن 
االســـتحمام. وأوضـــح منصـــور العامر مدير 
جمعيـــة ”هدية الحاج والمعتمـــر“ التي تقدم 

هـــذه التجربـــة، أن هذه 
الكبسولة الفندقية تهدف 

إلـــى خدمـــة ضيـــوف 
الرحمن من خالل حل 
في  مثالي  اقتصادي 
األماكـــن المزدحمـــة 
كالمطارات ومحطات 
القطار واستراحات 

الطرق السريعة 
والمواقيـــت 

للراغبين 
في أخذ 

قســـط من الراحة. وأفاد أن مبادرة الكبسولة 
الفندقية ســـتتم دراســـتها ومعاينة فاعليتها 
ميدانيـــا من خالل تشـــغيل 24 كبســـولة منها 
فـــي أماكن مختارة حيث ســـيقوم معهد خادم 
الحرمين الشـــريفين ألبحاث الحـــج والعمرة 
والزيارة بإجراء الدراسات المطلوبة الختبار 

مدى نجاح تجربة هذه الكبسوالت.
ويـــؤدي الحجيـــج الطواف حـــول الكعبة 
مع بداية الشـــعائر، ثم يقومون بالســـعي بين 
الصفـــا والمـــروة قبل أن يتوجهـــوا إلى منى 
في يوم التروية، ومنهـــا إلى عرفات على بعد 

عشرة كيلومترات.
ويطلـــق ”يـــوم التروية“ علـــى اليوم الذي 
يســـبق الوقوف في جبل عرفات ألن الحجيج 
كانـــوا يتوقفـــون تاريخيـــا في منـــى للتزود 
بالميـــاه وســـقي الحيوانـــات التـــي كانـــوا 
يركبونهـــا. وبعد يـــوم الوقوف فـــي عرفات، 
ينزل الحجيج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف 
بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها الستخدامها 

في شعيرة رمي الجمرات.
وفي اليوم األول من عيد األضحى، يقوم 
الحجاج بالتضحية ويبدأون شـــعيرة رمي 

الجمرات في منى.
ويترافـــق الحج عادة مع تدابير أمنية 
مشـــددة، إذ تخللته خالل أعوام سابقة 
حـــوادث تدافع أودت بحيـــاة الكثير 
من الحجاج، نذكر منها حادثة سنة 
2015 التـــي توفـــي خاللهـــا 2300 

شخص.
ويشـــارك حجـــاج إيرانيون 
في مناســـك هذا العام، بعد 
أن كانـــت طهران قد علقت 
مؤقتا إرســـال مواطنيها 
إلى الحج بعد حادثة 
تدافع توفي أثناءها 
من  العديـــد 
اإليرانيين.

 اململكــــــة العربية الســــــعودية تطلق في موســــــم احلج احلالي تطبيقــــــات إلكترونية ضمن 
مبادرة حج ذكي، وذلك لتنظيم أداء املشاعر وتيسيرها على احلجيج، من خالل استغالل 

التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والعقبات، واحلفاظ على حياة زوار مكة وصحتهم.
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{الحج الذكي} يسر في المناسك وسرعة في الخدمات

هاتف الراحة واألمان

[ تطبيقات على الهاتف للترجمة والعالج والتنقل  [ {الكبسولة الفندقية} خدمة في طور التجربة



} لندن - بدأت شركات التكنولوجيا العمالقة 
مؤخـــرا، فـــي الترويج مليـــزات جديدة حتارب 
تشـــتيت االنتباه الذي تتســـبب بـــه الهواتف 
الذكيـــة، وابتكـــرت أدوات تتعّقب اســـتخدام 
الهاتف، أو تذّكر املســـتخدم بإيقاف مشـــاهدة 
مقاطـــع الفيديـــو على يوتيوب. ومـــع أن هذه 
األمور موضوع ترحيب، إال أنها فاترة وبطيئة 

الوصول.
ال يجب التعويل كثيرا على جهود شركات 
اإلنترنـــت في هـــذا امليـــدان، بالنظـــر إلى ما 
جتنيه من تعلق األشـــخاص بهواتفهم الذكية،  
حيث حتقق شـــركات التكنولوجيا، وال سيما 
فيســـبوك وغوغـــل، أرباحا من خـــالل توجيه 

انتباه املستخدمني إلى املعلنني.
ووفقا ملـــا ذكره تيـــم هارفورد فـــي تقرير 
نشرته فايننشال تاميز، فإنه كلما زاد االهتمام 
لديهم (األشـــخاص)، متكنت تلك الشركات من 
بيع املزيد. وهناك حد ملدى املســـاعدة املتوقعة 
منهـــا في متكـــني األشـــخاص من اســـتعادة 

السيطرة على حياتهم بعيدا عن الشاشات.
ويقـــول هارفورد إن مشـــاهد عديدة رائعة 
لفتته حني زيارته إلى مدينة فينيسيا اإليطالية، 
لكن املشهد الذي بقي عالقا في الذاكرة، أنه في 
كل أنحاء املكان هناك أشـــخاص يحدقون في 
شاشات هواتفهم وهم يلعبون لعبة إلكترونية 
أو يتصفحـــون حســـاباتهم عبر إنســـتغرام، 
رحلتهـــم في القارب متنحهم فرصة مشـــاهدة 
منظـــر رائع ملدينة فريدة مـــن نوعها ليس من 
الســـهل زيارتهـــا أو حتمل تكاليفهـــا املالية. 
ومع ذلك، هم يشـــعرون بأنهـــم مضطرون إلى 
التغاضي عن بعض املشاهد التي دفعوا ثمنا 
باهظـــا، للتحديق في هواتفهم ملالحقة آخر ما 
وصلهم من إشـــعارات أو مطاردة هوس نشر 

الصور على مواقع التواصل االجتماعي.

اجلميع عالقون مع أجهزتهم اإللكترونية. 
في أي حلظـــة ميكن لألجهـــزة أن تطالب بأن 
تركـــز عليها عندمـــا يرن جرســـها، أو تصدر 
صوتـــا، أو حتى تهتـــز باإلصـــرار على طلب 
اإلجابة. فهي أجهزة تتطور باســـتمرار لتقوم 
بذلك بشـــكل أكثر فعالية. لهذا السبب يقّضي 
مســـتخدمو الهواتف في البلدان املتقدمة اآلن 
نحو ساعتني يوميا وهم منشغلون بشاشاتهم 

الصغيـــرة التي تلتهم جـــزءا كبيرا من أوقات 
الفراغ املتاحة لهم.

ال يكفـــي فقط إلقـــاء اللوم على الشـــركات 
التكنولوجيـــة العمالقـــة املســـؤولة طبعا عن 
هذا الوضـــع ويجب محاســـبتها، لكن توجيه 
االهتمام يقع علـــى عاتقنا نحن. فهناك الكثير 

مما ميكن القيام به.
أول إجـــراء بســـيط ميكـــن اتخـــاذه دون 
مجهود كبير هو إيقاف تشـــغيل اإلشـــعارات. 
بالتأكـــد فإن الهاتف يتحّول تلقائيا إلى وضع 
الصامـــت كل ليلـــة، بحيـــث يتم كتـــم صوت 

املكاملات والرسائل الواردة.
ويقـــول هارفـــورد، عادة ما يكـــون هاتفي 
صامتا بني العاشرة مساء والسابعة صباحا، 
وكتم الصـــوت لفتـــرة أطول ســـيكون أفضل 
إذا أمكـــن، فيصبح الهاتف أقل تشـــتيتا دون 
احلاجـــة إلـــى بذل أي نـــوع من قـــوة اإلرادة؛ 
ويجب شـــحن الهاتف في مكان بعيد عن مكان 
النوم، وهذا علـــى الرغم من  أن دائرة اإلطفاء 
فـــي لندن تقـــول ال ينبغي شـــحن الهاتف ليال 

على اإلطالق.
التقنـــي  هاريـــس،  تريســـتان  ويقـــدم  
الســـابق لدى غوغل ومؤســـس حركة ”إنفاق 
الوقـــت بحكمـــة“، اقتراحا باتخـــاذ املزيد من 
اخلطـــوات مثل وضـــع العناصر األساســـية 
فقط مثـــل التقـــومي والكاميرا على الشاشـــة 
الرئيســـية للهاتف وإخفاء األيقونات اخلاصة 

بالتطبيقات املزعجة كلها. فإذا أردت استخدام 
إنســـتغرام، ميكنك نقل تطبيق إنستغرام إلى 
اجلزء املخصـــص للبحث فـــي الهاتف. وهذا 
أمر فاعل ألنه بينما يكون البحث سريعا، فإنه 

يتطلب جهدا واضحا.
ويتســـّرب االهتمـــام مبواقـــع التواصـــل 
االجتماعي بشـــكل ال واع، فمثل شرع السياح 
فـــي التقـــاط الصور. ومن ثم بـــدأ االنتباه في 
التســـرب: أرادوا نشر تلك الصور عبر وسائل 
التواصل االجتماعـــي، وبالتالي انزلقوا دون 
تفكير نحو الدخول في عالم األلعاب واألخبار 

الواردة. وهذا يجعل نصيحة هاريس مفيدة.
كمـــا أن الوضع العاطفي يلعـــب دورا في 
جعل الهواتف تســـتحوذ على حياتنا. فخالل 
فترة العطلة، يكون من السهل جتاهل الهاتف، 
إال أن هناك اســـتثناءات لها داللتها: فقد تصل 
مشكلة بسيطة عبر البريد اإللكتروني، تسبب 
القلق بعض الشـــيء، وأردت إرسال رد سريع، 
وأردت إعـــالم األشـــخاص املعنيـــني، وأردت 
معرفـــة كيـــف كان ردهم، وفجأة جتد نفســـك 

تتابع الهاتف كل بضع دقائق.
وميكن االستفادة من الضغط االجتماعي. 
فاملنصات االجتماعية مثل فيســـبوك وسناب 
شـــات ولينكد إن، حتول التبادل واخلوف من 
تفويت األشـــياء إلـــى أســـلحة. املنصة األكثر 
عبـــر تطبيق  فظاعـــة هي ”ســـناب ســـتريك“ 
سناب شات، حيث حتتاج إلى مواصلة تبادل 

الرســـائل كل 24 ســـاعة مع صديق ما من أجل 
احلفاظ على دميومة احلوار. وبعض األطفال 
سيفعلون أي شـــيء للحفاظ على ذلك، مبا في 
ذلك إعطاء كلمات املرور اخلاصة بهم للسماح 
لآلخرين بإرسال الرسائل عندما ال يستطيعون 
ذلـــك. وهذا فقـــط ألن هواتفنـــا أصبحت أكثر 
دهاء في الطريقة التي تتالعب بها في همومنا 

االجتماعية.
لكـــن ما يدفع إلى التفـــاؤل هو أن الضغط 
االجتماعـــي يكـــون فاعال فـــي كال االجتاهني. 
فيمكن أن تؤكد لشريكك أو أصدقائك أو زمالئك 
أنك لـــن تنظر إلى هاتفك خـــالل انخراطك في 
حوار، أو أثناء تناول الطعام، أو عندما تكون 
فـــي اجتماع. اطلـــب منهم أن ينبهـــوك عندما 
ال تلتـــزم مبوقفك،  وأن يذكروك بأن تســـتمتع 

باملنظر أمامك.
وال تقتصـــر مســـاوئ التعلـــق بالهواتف 
الذكيـــة علـــى املجال الشـــخصي، فهـــي تهدد 
اإلنتاجيـــة فـــي العمـــل، حيث أشـــارت أريانا 
هافينغتـــون، املؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
مدّونـــة  ومؤسســـة  غلوبـــال“  لـ“ثرايـــف 
”هافينغتون بوســـت“ إلـــى أن اإلدمان املتزايد 
على األجهزة اإللكترونية والذكية يؤثر ســـلبا 
علـــى قدرتنا للقيـــام بأي عمل مجـــٍد أو حتى 
إجنـــاز املهـــام املوكولة إلينا نتيجـــة اإلرهاق 
مما يدفع باحلكومات إلى استحداث الوزارات 

التي ُتعنى بالسعادة. 

وأوضحت خالل القمة العاملية للحكومات 
األخيرة في دبي، أن كل شـــخص بداخله مركز 
للحكمة والشعور بالسالم وحني يفقد اإلنسان 
االتصال بهذا املركـــز يفقد قدرته على التركيز 
والقيـــام باألعمـــال املنتجة والســـيطرة على 
املشاعر، ونصحت بأن يحرص كل إنسان على 
شحن هذا املركز بالطاقة اإليجابية باستمرار 

حتى يستطيع النظر إلى احلياة بتفاؤل.
ولفتـــت هافينغتون إلى أننـــا وصلنا إلى 
مرحلة ال نســـتطيع التفكير بالعيش منفصلني 
عن أجهزتنا الذكية والشركات املتخصصة في 
الدعاية واإلعـــالن تدرك هذا األمر وتســـتغله 
لتحقيق العوائد. ونوهت إلى أن مســـتخدمي 
مواقـــع التواصل هم الشـــريحة األكثر عرضة 
للكآبة ألنهـــم يقارنون حياتهم بحياة اآلخرين 

ويتطلعون إلى حياة ال عالقة لها بواقعهم.
وشددت على أهمية أن تستعيد املجتمعات 
عالقاتهـــا والروابـــط التي جتمعهـــا وإعطاء 
األولويـــة للصحـــة النفســـية، والتخلص من 
الســـموم الناجمة عن التعرض املستمر ملواقع 

التواصل االجتماعي واألجهزة الذكية.
وخلصت إلـــى أن الـــذكاء االصطناعي لن 
يكون أكثر إبداعا أو عطفا أو حكمة من البشر، 
مختتمة كلمتها بدعوة النســـاء العامالت إلى 
التركيز على اإلنسانية املعززة بدال من التركيز 
على الواقع املعزز لكي يتمكّن من الوصول إلى 

احللول الناجعة لتحديات العمل.
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ميديا
[ ترويج خجول لميزات مكافحة تشتيت االنتباه في المنصات االجتماعية  [ مستخدمو مواقع التواصل الشريحة األكثر عرضة للكآبة

التحديق بالهواتف الذكية ظاهرة مربحة لن تحاربها شركات اإلنترنت

ــــــى مرحلة ال نســــــتطيع التفكير  وصلنا إل
ــــــش منفصلني عــــــن أجهزتنا  معهــــــا بالعي
الذكية وهذا ما يجعل شركات التكنولوجيا 
ــــــة مــــــن وراء هــــــذه  ــــــي أرباحــــــا طائل جتن
”احلالة املرضية“، وتســــــتغلها الشــــــركات 
املتخصصة في الدعاية واإلعالن لتحقيق 
العوائد، لذلك ال يجب التعويل على عمالقة 
اإلنترنت حملاربة التعلق املرضي بالهواتف 
ــــــة لدى املســــــتخدمني، بل يجب على  الذكي
املســــــتخدمني أنفسهم خلق عادات جديدة 

للسيطرة على حياتهم.

رحب نادي المراسلين األجانب في ماليزيا بإلغاء قانون {األخبار المزيفة}، اتساقا مع الوعد الذي قطعته الحكومة الجديدة خالل 

حملة االنتخابات. وقال شانون تيو، رئيس نادي المراسلين األجانب، {إننا نالحظ المخاوف المتزايدة بشأن صحة األخبار، ال في 

ماليزيا وحدها بل على الصعيد العالمي، ولكن األمر متروك بالفعل للصناعة لتنظم نفسها}.

هواتفنا تسرق حياتنا
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الصحافيون نافعون للمجتمع ألنهم كائنات ضارة للسياسيني

} مع أنه يصعب أن جند معادال بني 
السياسيني العرب لشعبوية وزير اخلارجية 
البريطاني املستقيل بوريس جونسون الذي 

يجعل من الصحافيني كائنات نافعة ألنهم 
يشكلون له الضرر عند الرأي العام.

وألن غالبية الصحافيني العرب ال 
يتحولون إلى ”كائنات ضارة“ في حضرة 

السياسي العربي، فإنهم غير نافعني 
بالضرورة، وأن املعادل مفقود في معادلة 

الصحافي والسياسي العربي عندما يتعلق 
األمر بجونسون أو دونالد ترامب.

عندما يكون الصحافيون ”كائنات 
للسياسي، فإنهم سيكونون كائنات  ضارة“ 

نافعة بالنسبة للمجتمع. لذلك يجتهد أن 
يكون الصحافي املتسق مع ذاته ”كائنا 

ضارا“ بالنسبة ألي سياسي من أجل تفنيد 
األكاذيب املتصاعدة واملستمرة وكشف 

الفساد ومنع السياسيني من االكتفاء املجرد 
بدفع ضريبة الكالم وحدها.

بوريس يفهم السياسة بأنها التعريف 
األمثل لإلعالم، لذلك أطلقت عليه الكاتبة 

البارعة سوزان مور اسم ”بوريسكوني“ في 
إشارة إلى رئيس الوزراء اإليطالي األسبق 
سيلفيو برلسكوني، ألن فهمهما معا يعّرف 

السياسة هي اإلعالم والرسالة هي الوسيط 
بينهما.

وألن هذا الفخ مغر للصحافيني، فبوريس 
قصة إخبارية مستمرة منذ قيادته بريكست 
واستقالته بعدها من وزارة اخلارجية، وزاد 

التشويق بعد التعبيرين املبتكرين اللذين 
أطلقهما بحق النساء املنقبات واصفا إياهن 

بصندوق البريد الذي ال يحمل غير فتحة 
العيون! بل وصلت به اجلرأة إلى اعتبارهن 

صورة طبق األصل من لصوص البنوك.
الصحافيون كانوا ينتظرون عودة 

الوزير املستقيل من إجازته الصيفية عّلهم 
يظفرون بقصة جديدة فتوجهوا مباشرة 

إلى حديقة منزله، وفي ذهنهم حتتشد حزمة 
من التصريحات لكبار قادة حزب احملافظني 

متوعدين جونسون بالتحقيق بشأن احتمال 
انتهاكه مدونة قواعد السلوك اخلاصة 

باحلزب إلسقاط أي أمل له بخالفة تيريزا 
ماي في رئاسة احلكومة البريطانية.

أندرو كوبر، عضو مجلس اللوردات 
املنتمي حلزب احملافظني ومستشار احلكومة 
السابق لشؤون االنتخابات، اتهم جونسون 

”باخلواء األخالقي والشعبوية“.
وقال في تغريدة له على تويتر ”حقارة 
بوريس جونسون تتجاوز حتى عنصريته 

التلقائية ومغازلته العابرة بالقدر نفسه 
للفاشية. إنه سيؤيد حرفيا أي شيء يجذب 

مؤيدين له في أي حلظة“.

وهكذا أصبح بوريس جونسون القصة 
الصحافية البريطانية متاما كدونالد ترامب 

في الواليات املتحدة، فتحركت ”الكائنات 
الضارة“ علها تكون نافعة بالنسبة للمجتمع 

البريطاني الرافض للعنصرية والشعبوية.
وألن جونسون صعد كصحافي قبل أن 

يكون سياسيا ”هل تتذكرون تغطيته حلرب 
احتالل العراق كمراسل ودخوله منزل 

طارق عزيز واستحواذه على علبة السيجار 
اجللدية اخلاصة بنائب رئيس الوزراء 

العراقي الراحل، األمر الذي دفع الشرطة 
البريطانية الحقا إلى مصادرتها منه“، 

فإنه لم مينح الفرصة لزمالئه السابقني كي 
يكونوا كائنات نافعة على حساب ضرره!

قدم جونسون الشاي لصحافيني جتمعوا 
خارج منزله لكنه رفض التعليق على 

تصريحاته األخيرة بشأن صندوق البريد 
املغلق ولصوص البنوك.

وظهر مبتهجا وهو يسير باجتاه 
مراسلي وسائل اإلعالم حامال صينية عليها 

أكواب من الشاي. وعلى الرغم من تعرضه 
لضغوط املراسلني للتعليق على اجلدل الذي 
صاحب تعليقاته األخيرة، لم يجب جونسون 

عن األسئلة واكتفى بالقول ”ليس لدي ما 
يقال في هذا الصدد، باستثناء تقدمي بعض 

الشاي لكم“.
لقد جنحت مهمـة جونسون الشعبوية 

في ظهوره أمام الصحافيني مبالبس 

رياضية يحمل أقـداح شاي من النوع 
الرخيص وقنينة حليب صغيرة، ليسلب 

منهم املبادرة.
األمر الذي دفع سوزان مور إلى إطالق 

تساؤلها مبرارة عما إذا كان ما وصفته 
بـ”كيس األكاذيب“ قد جنح في شراء 

الصحافيني وسحرهم بقدح شاي؟ مخاطبة 
إياهم ماذا ستفعلون بقطعة البسكويت 

وقدح الشاي؟ ومقدمها لكم قد أفشل مهمتكم، 
إن كان أصال ثمة مهمة تستحق االهتمام 

بجونسون!
وتطالب سوزان الصحافيني بالتخلي 

عن ”فكرة التردد“ في مثل هذه األمور، 
فالعالم يخوض حربا ذاتية بشأن املعلومات، 

والصحافيون ليسوا خارج هذه احلرب 
ألن احلقائق موجودة وفي الوقت نفسه 

يسقط الناس في األكاذيب بسبب األكاذيب 
املتصاعدة واملستمرة.

لقد أخطأ الناس بقدرة جونسون 
العالية على التعدي، لذلك تطالب سوزان 

الصحافيني بعالج هذا اخلطأ. متاما مثلما 
يعتقد ستيف بانون املسـاعد السابق 

للرئيس دونالد ترامب، بأن الفجوة 
األخالقية ليست جرمية في عامله، ويعتقد 
جونسون بأن ال عواقب متّسه على طبيعة 

الكالم، إنها مجرد مرونة في أن يفعل ما 
يفعل جلذب االهتمام إليه وال يعاقب على 

ما يقوله. 

مهنة الصحافيني تتقوض باألكاذيب 
املتصاعدة، وميكن إلقاء اللوم ببساطة 

على مصطلح ”ما بعد احلقيقة“ أو مواقع 
التواصل االجتماعي، وعدم الثقة بالصحافة 

خصوصا بعد فضيحة القرصنة الهاتفية 
وتسريب البيانات الشخصية. لذلك تعزو 

سوزان مور التنديد املتصاعد بوسائل 
اإلعالم إلى منحها قدرا من االهتمام ملن ال 

يستحقون ذلك.
فجونسون بوصفه وزير خارجية يعد 

مفارقة تاريخية في تاريخ الدبلوماسية 
البريطانية، فهو يدرك بأنه يثير استياء 

اآلخرين، ويفتقر إلى الكفاءة ويحب 
االستعراض، ذلك أنه في عالم معولم ومنفتح 

على االتصاالت، رمبا يبدو وكأن فائدة 
السفراء، بل حتى وزراء اخلارجية ال ميكن 

أن تتجاوز فائدة احلصان والعربة في عصر 
السيارات السريعة، وفق تعبير صحيفة 

فايننشيال تاميز. فجونسون ليس مثل مايك 
بومبيو، وزير اخلارجية األميركي، في الوقت 

الذي يحاول فيه إنعاش وزارة اخلارجية 
املفَرغة من مضمونها، دائما ما يسير على 

ُبعد خطوة واحدة خلف الرئيس. 
إذا كان العصر الذهبي لوزراء اخلارجية 

رمبا يكون قد ولى، فإن على الصحافيني وهم 
يتوجهون إلى وزراء اخلارجية، أال يغفلوا أن 
عليهم بشكل دائم إعادة صناعة عصر ذهبي 

متجدد في الصحافة.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

املنصات االجتماعية مثل فيسبوك 

وســـناب شـــات ولينكـــد إن، تحـــول 

التبادل والخوف من تفويت األشـــياء 

إلى أسلحة

◄
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حذرت شركة {كاسبرسكي البز} المتخصصة في األمن اإللكتروني من أن مستخدمي إنستغرام التابعة لفيسبوك يتعرضون 

لسلســـلة هجمات من قراصنة معلوماتية تتيح لهؤالء التحكم بحســـاباتهم، مع تســـارع في وتيرة هذه األنشـــطة منذ نهاية 

الشهر الفائت. 

} القاهــرة – قضيـــة رأي عام بعنـــوان ”فتاة 
مواقـــع  علـــى  املصريـــني  تشـــغل  التجمـــع“ 

التواصل االجتماعي.
وبـــدأت القصة حني قررت شـــابة مصرية 
تدعـــى منـــة جبـــران عـــدم الســـكوت علـــى 
”مضايقات“ تعرضت لها في شـــارع بالقاهرة 
فصورتهـــا ورفعتهـــا علـــى حســـابها علـــى 

فيسبوك.
ويظهـــر الفيديو املتداول شـــابا يخرج من 
ســـيارته ويتحدث مع الفتاة أثناء وقوفها في 
الشارع، ويدعوها إلى شرب القهوة في مقهى 

قريب بحي التجمع اخلامس.
وبعد مناقشـــة طويلـــة مع الفتـــاة، اعتذر 

الشاب مؤكدا أنه لم يكن يقصد مضايقتها.
وأظهر فيديو آخر سيارة سوداء على بعد 
أمتار مـــن الفتاة، يخرج منها شـــاب ثالثيني 
ويدعوها إلى الركوب معه، ثم سألها عن شارع 
”محمـــد احلبوب“ عندما اكتشـــف أنها تصور 

ما حدث.
وانتشـــرت مقاطـــع الفيديـــو كالنـــار في 
الهشـــيم وحتولت إلى هاشتاغات عديدة مثل 
و#فتاة_التجمع  #شـــارع_محمد_احلبوب 
الـــذي اســـتطاع تصـــدر الترنـــد علـــى غوغل 

وتويتر.
وانقســـمت اآلراء بـــني مؤيـــد ومعـــارض 
لتصرف منة، إذ أشـــادت الكثيـــرات بجرأتها 
وعبـــرن عن دعمهن لها أمـــام وابل االنتقادات 

والشتائم، والتهديدات التي تعرضت لها.
كمـــا القت الفتـــاة تشـــجيعا واســـعا من 

الرجال.
وكتبت مغردة:

في املقابل، هاجم مغـــردون آخرون الفتاة 
وبالتشـــهير  القصـــة  بتضخيـــم  واتهموهـــا 
بالنـــاس دون ســـبب مقنع، على حـــد قولهم، 
مؤكديـــن أن هناك خطا فاصـــال بني التحرش 

والغزل املباح، وفق تقديرهم.
وبـــرر آخـــرون تعرضهـــا للتحـــرش بأن 
مالبســـها كانت غير الئقة، رغـــم أنها لم تظهر 
فـــي  مقاطع الفيديـــو. وتـــداول معلقون على 
نطـــاق واســـع صـــوار شـــخصية للفتـــاة من 

حسابها دون إذنها. وقالت مغردة:

وأضافت:

وجـــددت احلادثة اجلدل حـــول الفرق بني 
التحرش اللفظي والغزل املباح.

”فضـــح  حمـــالت  أن  مغـــردون  ويـــرى 
املتحرشـــني“ التي انتشـــرت فـــي العالم حتت 
شـــعار أنـــا أيضـــا #MeToo أخـــذت منعرجا 

معاكسا.
ورأوا أن تلـــك احلمـــالت أصبحـــت وفق 
تعبيرهم ”تضيق على الرجل، وتعطي مساحة 

أوسع للمرأة لتفعل ما تشاء“.
وكتب معلق:

وقالت مغردة:

وفـــي الوقت الـــذي أدرج فيـــه البعض ما 
حدث لفتاة التجمع حتت الغزل املقبول، يصف 

البعض ما تعرضت له بالتحرش اللفظي.
فضـــح  حمـــالت  إلـــى  مغـــردات  وتنظـــر 
املتحرشـــني علـــى أنها نصـــرة للمـــرأة التي 
تتعـــرض للعنف اللفظي واملـــادي في األماكن 

العامة.
وعابت املتفاعالت مـــع قصة فتاة التجمع 
التي تبرر التحرش  على ”ثقافة لوم الضحية“ 
اجلنســـي وتصور الفتاة على أنها املســـؤولة 

الوحيدة ملا حدث لها.
وتعرف احملاميـــة فاطمة صالح، التحرش 
علـــى أنه فعـــل غير مرحـــب به قد يـــؤذي أو 
يضايق الفتاة معنويا وماديا. وتقول إن ”لوم 
الضحية ثقافة منتشـــرة في كافة أرجاء العالم 

وتختلـــف مـــن مجتمـــع إلى آخـــر“. وتضيف 
احملامية ”الثقافة انحسرت وإن كانت ما زالت 
موجودة ولكنها في تراجع بســـبب شـــجاعة 
الناجيات من التحـــرش ورفضهن ترك حقهن 
والســـكوت عـــن التحرش كجرميـــة في حقهن 

وزيادة الوعي بالقانون واألهم تفعيله“.
وتشـــير احملاميـــة انتصـــار الســـعيد، أن 
”ثقافتنا أقوى مـــن القانون لذلك عادة ما يرمى 
اللوم على مالبس الفتاة في القضايا املتعلقة 
بالتحرش“. ونوهت إلـــى أن القانون املصري 
يصنـــف ”التتبـــع واملالحقة علـــى أنه حترش 

وهذا ما حدث مع فتاة التجمع“.
وتردف الســـعيد ”ظاهرة التحرش قّلت في 
مصـــر بعد إقرار قانـــون مكافحة التحرش في 
٢٠١٤ ولكنهـــا لـــم تختف“. وتابعت ”شـــجاعة 
الفتيات ومبادرتهـــن بتوثيق املضايقات التي 
يتعرضـــن لها أســـهمت في تراجـــع الظاهرة 

مقارنة بعام ٢٠١٣“.
على صعيد آخر، غـــذت الفيديوهات حس 
الفكاهة عنـــد املصريني وحاولـــوا محاكاة ما 

حدث على طريقتهم اخلاص.
وكتب مغرد:

وأجبرت الضجـــة الواســـعة التي الحقت 
بطـــل واقعة التحرش على اخلروج والرد على 

ما أثير.
وظهر الشـــاب عبر فيديو نشره في مواقع 
التواصل االجتماعي، قـــال فيه إنه ”لم يقصد 
إيذاء الفتاة نهائًيا“، مضيًفا ”حينما قالت لي 
إنها غاضبة، اعتذرت لها بشكل الئق وتركتها 

ومررت في طريقي“.
وأبدى الشاب اســـتغرابه من هذه الضجة 
قائًال ”أنا لم أفعل شـــيًئا خطـــًأ، كل ما حصل 
أنني دعوتها لشـــرب القهوة لتهدئتها من كل 
املضايقـــات التي تواجهها“. وتابع ”املوضوع 
أخذ أكبر من حجمه وانتشـــر بشكل كبير جًدا 

في وقت قصير“.
فـــي  مألوفـــا  وجهـــا  الشـــاب  وأصبـــح 
الفضائيـــات املصريـــة وصوتـــا معروفـــا في 

اإلذاعات.
واســـتنكرت هبة العيسوي، أستاذة الطب 
النفســـي بكليـــة طـــب جامعـــة عني شـــمس، 
مجاهرته باإلقدام على هذا الفعل الذي يندرج 
حتت مسمى ”التحرش اللفظي“، الذي يعاقب 
عليه القانون، إليذائه األنثى نفسيا ومعنويا، 
ومـــن ثـــم يعتبـــر ذلـــك نوعـــا مـــن املواجهة 

الصريحة.
وعددت العيسوي أيضا األسباب احملتملة 
وراء ظهوره عبر الفضائيات، أنه رمبا يسعى 
إلـــى الشـــهرة بطريقـــة إعالميـــة، فضـــال عن 
محاولته كسب تعاطف البعض معه، أو يسعى 

للتعرف عليها بطريقة أخرى.
ولفتت إلى أن طريقته في احلديث عن مقطع 
الفيديو بها تقليل من املشـــكلة، ما يوضح أنه 
شـــخصية ”جريئة إلى حد االندفاع وانفعالي 
وال ميتلك خطوطـــا ارجتاعية“، مؤكدة أهمية 
التعامل مع املوقف بقـــوة ملنع تكراره، وقالت 

إن على الفتاة التقدم ببالغ ضده.

التحرش في مصر معضلة جعلها حتتل مرتبة متأخرة عامليا في مجال "حماية النســــــاء" 
رغم الشعار الذي يرفعه املصريون ”شعب متدين بطبعه“. وقد اجتهت الفتيات مؤخرا إلى 

تصوير املتحرشني ونشر مقاطع الفيديو على الشبكات االجتماعية وهو ما أثار جدال.
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الخط الفاصل بين التحرش والغزل المباح 

محور نقاش على الشبكات االجتماعية
[ المصريات على خط MeToo# العالمية بالتشهير والتوثيق

KShedeeed

اطمئنوا… 
اجلحيم يتسع للجميع، 

األمر ال يستحق كل هذه املنافسة 
الشرسة على من يكون األسوأ! 

human_27

حني يتجرأ اإلنسان على االبتعاد عن 
التفكير التقليدي السائد فال يعتبر ذلك 
مترًدا على املجتمع بقدر ما هو خروج 

من قوقعة املاضي. 
إنقاذ أنفسكم بأيديكم.

nawaf11g

mostafalateef

هناك من ُيغّلب حقوق احليوان على 
حقوق اإلنسان ومن ُيغِلّب حقوق األقلية 

على الغالبية والضعيف على القوي 
بدافع العدالة وهو لم يقف على احلقائق 

من األساس.

نحن في زمن األحمق فيه من يأخذ 
احلب أو الصداقة أو أيا من تلك املعاني 

اإلنسانية التي تربط إنسانا بآخر 
على محمل اجلد. 

إنه زمن (األونطه) يا عزيزي.

AlyaaGad

ahmad_isbeih

ال يوجد اختراع غير العالم 
إال وبدأ بفكرة اعتبرت غريبة وخارجة 

عن املألوف.

الذين يتحدثون عن مرارة الغربة، 
على األرجح أنهم لم يجّربوا مرارة 

الوطن!

HashimAHashim58

كل عمل إعالمي يفتقر إلى النضج 
السياسي واإلملام باألبعاد األمنية 

للقضايا املعقدة يقود إلى أخطاء جسيمة 
ال حتتملها األوطان.

montadhar_naser

khaledmontaser

نترقب جيال جديدا.. فأبناء الـ٢٠٠٠ بلغوا 
سن الرشد وسيتبعهم األقل سنا! 

هم جيل السناب والواتسآب.. 
عابرون للحدود واللغات والثقافات! 

راغبون بحياة كرمية.

مفارقة لطيفة من يهاجم وينتقد تونس 
وميجد في أمه الرؤوم ومركز خالفته 

العثمانية تركيا، هل تعلم أن تركيا 
تساوي في املواريث بني الذكر واألنثى 

قبل تونس بعشرات السنني.

izooli

Reemmedhhat1

من عالمات اندثار الطبقة الوسطى، 
تلك الفئة الذهبية في املجتمعات 
املتحضرة، أن يزداد الفقراء فقرا، 

واألغنياء ثراء فاحشا.

نحبهم فيرحلون، نرحل فيرجعون.. 
هل هم يستهبلون أم يستعبطون؟

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

UNESCOarabic
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة

الهاتف سالح ضد التحرش

Ahmed_Saad333
#فتاة_التجمع وسيبقي العدو األول للمرأة 
هي املرأة نفسها ملاذا تذبحون البنت أهي من 
طلبت منه أن يصطحبها الحتساء القهوة؟! 

#

RyanAmina
ــــــا مــــــع  ــــــران أن #علي_كوفــــــي #منة_جب
ــــــن يقولون إنه لم يجرحها بكلمة  الناس الذي
وال شــــــتمها.. أوكي أنا معاك هو فعال الولد 
ــــــم بأدب.. وواضح جدا أنه ابن ناس..  بيتكل
لكــــــن ملــــــاذا يكلمها مــــــن األســــــاس؟ أخته؟ 
ــــــه؟ معرفــــــة مثال؟ يعني هــــــو يقبل أن  زميلت
ــــــه (زوجته) تســــــتناه في مــــــكان ييجي  مرات

(يأتي) يالقيها قاعدة في كوفي مع حد.

#

mohamedsayedm13
يا جماعة الزم نفرق بني املعاكسة والتحرش 
عشــــــان (ألن) كلمة التحــــــرش تأحذ وضعا 

مش وضعها خالص (أبدا).
ويا ريت (أمتنى) الشباب الذين يتعرضون 
ــــــات يقومون  ملعاكســــــات وحترش من الفتي
ــــــو زي منة عشــــــان فعال بقت  مبقاطع فيدي

(أصبحت) ظاهرة.

ي

NEWEGYPTIANA
أنا مــــــش (لســــــت) شــــــايفة (أرى) الرجل 
يســــــتدعي  كان  املوضــــــوع  وال  متحــــــرش 
الفيديو، كل ما في املوضوع أنه شاف فتاة 
جذابة شــــــدته وقرر ميضيعش (ال يضيع) 
الفرصــــــة التي قــــــد تؤدي حلاجة كويســــــة 
(جيدة) في وقت الحق من الزمن واستجمع 
شجاعته ودعاها الحتساء كوب من القهوة 

بأدب زي (مثل) في األفالم.

أ

NEWEGYPTIANA
ــــــح، أنا ال ألومها وال أكذب قصتها،  للتوضي
أنا فقــــــط بقول إن الزيطــــــة (الضجة) ليس 
لها لزوم خصوصا أنها هي نفســــــها نزلت 
الفيديو بكابشــــــن ”في التجمــــــع وبيحصل 

كده“.

ل

BaSsmaEBaz
مــــــش ممكــــــن املــــــرض النفســــــي.. فتحوا 
ــــــني صورها وكاتبني  ــــــل البنت ومنزل بروفاي
ــــــس) وبالتالي  شــــــوفوا بتلبس إيه (ماذا تلب
عادي تتعاكس! شيء مقزز ويدل على مدى 
انحطاط أفكارهم وأخالقهم.. هل تعاكسون 
الفتيات على أســــــاس لباسهن على أساس 
ــــــك متربي فمــــــش (فــــــال) بتعاكس أصال  إن

مثال؟

م

} بكــني - يعتزم عمـــالق التكنولوجيا غوغل 
العودة إلـــى الصني عبر تطبيـــق بحث جديد 

أثار زوبعة من اجلدل في أروقة الشركة.
والتطبيق الذي تطوره غوغل سري يحمل 
اسم ”دراغون فالي“، سيقوم بحجب احملتوى 

الذي ال يحظى برضا بكني.
واتهمـــت مصـــادر صحافية غوغـــل، بأنه 
يتكتم علـــى ”دراغون فـــالي“، بحيث لم ُيطلع 
ســـوى بضعة موظفني من أصـــل 88 ألفا على 

هذا املشروع.
وأفادت التقارير بأن هذا املشروع محصور 
في ”أندرويد“، وســـيطلق في غضون 9 أشهر 

على أقصى تقدير.
واشتكى اآلالف من املوظفني في غوغل قبل 
بضعة أشـــهر، من برنامج أقامته الشـــركة مع 
اجليش األميركي. وقررت الشـــركة في أعقاب 

ذلك، جتميد هذا البرنامج.
ويعترض موظفو عمالق التكنولوجيا على 
محـــاوالت العودة إلى العمـــل في الصني، بعد 
خروج الشـــركة من هناك قبل ثماني ســـنوات 
بســـبب تدخل الســـلطات ومحاوالت القرصنة 
التـــي طالت حســـابات بريـــد إلكتروني تتبع 
لنشـــطاء حقوق إنســـان، ولكن هـــذه املرة مع 
اخلضوع لشـــروط الرقابـــة الصينية. وهو ما 
يراه العاملون خرقـــا أخالقيا، وانتهاكا للقيم 

التي يلتزم بها محرك البحث.
وقـــام ألـــف وأربعمئـــة موظـــف بتوقيـــع 
عريضـــة يتـــم تداولها على الشـــبكة الداخلية 
للشركة، تطالب مبزيد من الشفافية مبا يتعلق 
بعملهم ومطابقته للمواصفات، والنتائج التي 
ســـتترتب على طرح هذا املشروع مبا يتضمنه 
من خضوع للمعاييـــر الصينية، خللق القدرة 
على اتخـــاذ القـــرارات املناســـبة ”أخالقيا“، 
إضافـــة إلـــى التعبيـــر عـــن مخاوفهم بشـــأن 
تورطهم بالعمل على مشـــروع يســـاهم مبنع 

تدفق املعلومات ويســـاعد السلطات الصينية 
بحجب املعرفة عن مواطنيها.

ودعـــت العريضـــة أيضـــا الشـــركة إلـــى 
الســـماح للموظفني باملشـــاركة في املراجعات 
”األخالقية“ ملنتجات الشركة، وتعيني مشرفني 
من خارجها لضمان الشـــفافية، ونشـــر تقييم 

”أخالقي“ للمشاريع املثيرة للجدل.

ورفضـــت غوغل التعليق علـــى العريضة، 
وكانت قد قالت في وقت ســـابق إنها لن تعلق 
علـــى املشـــروع اجلديـــد ”دراغون فـــالي“ أو 

التكهنات بشأن اخلطط املستقبلية.
إال أن ســـاندر بيتشـــاي املديـــر التنفيذي 
لغوغل قـــال في اجتمـــاع للموظفني اخلميس 
”إذا كنا ســـنقوم مبهمتنا بشـــكل جيد، فسوف 
نفكر جديا في كيفية القيام باملزيد في الصني. 
ومع ذلك، نحن لســـنا قريبني من إطالق محرك 

بحث في الصني“.

موظفو غوغل 

جدار الصد األخالقي في الشركة

@alarabonline

غوغـــل يتكتم علـــى {دراغون فالي}

ولم يطلع سوى بضعة موظفني من 

أصل 88 ألفا على املشروع

c



} تونــس - تبقى السجون، التي ُتؤوي جميع 
أصناف البشـــر في آن واحد، القاسم المشترك 

ما بين الدول العربية.
في تونـــس يصّنف ســـجن بـــرج الرومي 
في مدينة بنزرت، كأســـوأ الســـجون ســـمعة، 
بحســـب المنظمات الحقوقية التونسية، التي 
وثقـــت المئات من حاالت التعذيب، واالحتفاظ 
غير الشرعي بالمســـاجين، وخلط المساجين 

مختلفي االتهامات ببعضهم.
وفـــي العـــراق اكتســـب ســـجن الكاظمية 
الواقـــع في الضاحية الشـــمالية من العاصمة 
بغداد شـــهرًة أكبر وأســـوأ بكثير من ســـجن 
أبوغريـــب. فلطالما عرف الســـجن، بحســـب 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز األميركيـــة، بكونه 
”المكان الذي يختفي فيـــه العراقيون“. األمور 
في السجن سيئة إلى درجة قيام مفوضة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان نافي بيالي بوصف 
الوضع في الســـجن على أنه ”مثل التعامل مع 

الحيوانات في المسلخ“.
وفي وصف لســـجن طرة المصـــري يقول 
العميـــل االســـتخباراتي األميركـــي الســـابق 
روبرت باير ”إذا أردت تعذيب أحدهم، أرســـله 
إلى ســـوريا. أما إذا أردته أن يختفي، فأرسله 
إلى مصر“. وتحديدًا، إلى ســـجن طرة الواقع 

في ضواحي القاهرة.
ويعتبـــر ســـجن روميـــة أكبـــر الســـجون 
اللبنانيـــة، إذ يحتـــوي علـــى عـــدد كبيـــر من 

السجناء، أكثر بكثير من إمكانية استيعابه.
ومن ســـجن تدمر في ســـوريا الذي فّجره 
تنظيـــم داعـــش، يروي ســـجناء ســـابقون أن 
”الداخل مفقـــود والخارج مولود“، هي العبارة 

التي كتبت على أبواب السجن.

عدوى األشقياء 

يروي أحـــد الكتاب الفرنســـيين في كتابه 
”المراقبـــة والمعاقبـــة“ قصـــة والدة الســـجن 
قائـــال ”مـــن التعذيـــب فـــي ســـاحة المدينة، 
ووســـط الجماهيـــر المتلـــذذة بـــكل لذائذها 
الصاخبـــة والخفّيـــة، ومـــن التعذيب بفســـخ 
اليديـــن، والرجلين، وتقطيـــع اللحم والعظم، 
بـــكل األدوات األركيولوجيـــة والمســـتحدثة، 
إلـــى تعذيب آخر موصـــوف بالهادئ والناعم، 

بسجن روح هذا الجسد“.
لكن هل ســـجن روح الجسد كفيل بإصالح 
األشخاص؟ هل ُتصلح السجون الناس أم أنها 
أداة سلطوية ال عالقة لها بالثواب والعقاب؟ 

تحمل الســـجون غالبا الفتـــات كتب عليها 
”مركز إصالح وتأهيل“ وهو االســـم الرســـمي 

لها لدى المؤسسات الحكومية، ولكن السجن 
في الدول العربية لم يكن في يوم كذلك، ويميل 
مفكـــرون إلى أن العقوبـــة ال تصلح المخطئ، 
وأن قيمة الســـجن وأهميته لحماية المجتمع 
من تهديد بعض الناس دون أن تكون مصلحة 

السجناء هي الهدف المعتبر.
يقـــول ســـامي (30 عاما) ”لم أكـــن أعلم أن 
جلســـة مع أصدقائـــي احتفـــاال بنجاحي في 
البكالوريا ســـتحطم حياتي، كانت ســـيجارة 
زطلـــة كفيلة بســـجني لمـــّدة عام كامـــل وراء 
القضبان“، ويضيف ”عندما خرجُت لم أستطع 
االلتحاق بدراستي، أصابني اكتئاب حاد حول 
مجرى حياتي.. عندما أفقت منه فقدت نفســـي 
لقد عدت إلى الســـجن مرارا وتكرارا بســـبب 

المخدرات والسرقة“.
ينقســـم الســـجناء عادة إلى فئتيـــن: فئة 
دخلت الســـجن بســـبب إحدى الجرائم كالقتل 
أو الســـرقة ومـــا إلى ذلـــك مـــن الجرائم التي 
تســـتحق عقوبة طويلة األمد، وهو ما يســـمح 
لهـــم بالحصـــول علـــى تكوين داخل الســـجن 
لكي يحاول الســـجين إصالح حياته وأخطائه 
ويحصـــل على مـــورد رزق بعد الخـــروج من 
الســـجن، وفئة مثقفـــة كانت تشـــغل مناصب 
محترمة داخل المجتمع وقادهم حظهم السيء 

إلـــى الســـجن إما بســـبب إصدار شـــيك دون 
رصيد وإما بسبب ”جونتة“ زطلة.

في الدول المتقدمـــة تصدر عقوبات بديلة 
علـــى هذا النوع مـــن المجرمين بفرض أعمال 
اجتماعية أو اعتقالهم في منازلهم باستعمال 
نظام مغناطيسي يوضع على المعصم غير أن 
هذه األدوات المستعملة في تطبيق هذا النوع 
من األحكام غير مفّعلة في معظم الدول العربية 
فيتم الزج بهم وســـط المجرمين ويتعايشون 
معهم ألوقات طويلة حتـــى تصبح تصرفاتهم 
تحمل شـــيئا من اإلجرام، ألن الســـجون توفر 
المنـــاخ المالئم لتكويـــن مجرمين وجانحين، 
فيخرجون أكثر خطورة مما دخلوا عليه، وأول 
ما يحاولون فعله بعد الخروج من السجن هو 
مواصلـــة حياتهم كمـــا تركوها لكن لألســـف 

المجتمع ال يقبلهم. 
ويؤكد خبراء أن الســـجن هو أحد األشكال 
األساســـية لـــردود األفعـــال االجتماعية، وهو 

يسبب العدوى بين األشقياء في داخله.
وتجمع الدراســـات على أن السجن يخرج 
مـــن الجانحين أكثر مما يســـتقبل، وأنه يضر 

المجتمع أكثر مما يفيد.
ويذهـــب خبيـــر إلى القـــول ”قـــد تتحدث 
عنه كتب التاريخ بعد مئة ســـنة كشـــيء فظيع 

ارتكبته اإلنســـانية بحق نفســـها كما نتحدث 
اآلن عـــن العقوبـــات والتعذيـــب التـــي كانت 
تمارس بأسلوب رسمي مقنن على أنها عقوبة 

وعالج للمذنبين“.

ال أحد يتغير بالقوة

رغم أن الســـجن يعتبر في الثقافة العربية 
مرتعا للفاســـدين ومن يدخل إليه يحكم عليه 
بالتهميش، لكن التجارب أثبتت أن الســـجناء 
مـــن الممكن أن يتحولوا إلـــى أفراد صالحين 
فهنـــاك من تمّكن مـــن االنطالق مـــن التجربة 

السجنية لتغيير حياته. 
وتقول فيفيان ســـتيرن،  مديرة الجامعات 
الدوليـــة البريطانية في كتابهـــا خطيئة ضد 
المســـتقبل الســـجن في العالم ”ال أحد يمكن 
أن يعيد تأهيل شـــخص آخر بالقوة.  فالتغيير 
يجـــب أن ينبع من داخـــل المرء وأن يكون هو 

راغبا فيه“. 
إن أحـــد المفاتيـــح األساســـية إلصـــالح 
الســـجناء فعلّيا هو تعليمهـــم وتغيير قيمهم 
ووجهة نظرهم.  ودون شـــك،  يوجد أشـــخاص 
صادقـــون يبذلـــون جهـــودا دؤوبـــة لتعليـــم 
الســـجناء ومســـاعدتهم.  والعمل الجّيد الذي 

يقـــوم بـــه هـــؤالء األشـــخاص والـــذي ُيظِهر 
ره فعـــال العديد من  اهتمامهـــم باآلخريـــن يقدِّ
الســـجناء.  قد يحاجج البعـــض من الناس أن 
نظام الســـجن ككل هو أصعب مـــن أن ُيصَلح 
ر الســـجناء صعبة جدا في  وأّن إمكانيـــة تغيُّ

مثل هذه البيئة. 
المغربي  االجتماعـــي  الباحـــث  وحســـب 
إدريـــس آيـــت لحـــو، تقبـــل الســـجين داخل 
المجتمـــع مرتبـــط بثقافـــة الفـــرد وبمعاييره 
االجتماعيـــة، وبالتالي فهو رهيـــن بتحّوالت 
اجتماعيـــة عميقـــة، ولهذا يطـــرح آيت لحلو 
تســـاؤال حول مدى توفر الشروط االجتماعية 
والنفســـية والرمزية داخل المجتمع المغربي 
حتـــى يأخذ بجديـــة قضايا إدماج الســـجناء 
الســـابقين؟ شـــروط لن تتوفر حســـب رأيه إال 
بالرجـــوع إلى المخّيلـــة الثقافيـــة الجماعية 

السائدة.
ويســـتطرد الباحـــث االجتماعي موضحا 
”مـــن الضرورة تتّبع مســـار الســـجين قبل أن 
يدخل السجن، ثم في الســـجن، ثم بعد قضاء 
فترة العقوبة. أكاد أقول إن األمر سيســـتحيل 
إذا لم تتوفر هذه الشـــروط المرتبطة بمفهوم 
”اإلدراك الكلـــي“. مؤكدا أنـــه إذا كان المجتمع 
يرفـــض الســـجن كمؤسســـة فبالتالـــي، مـــن 

البديهي القول إنه يرفض السجين أيضا.
وهنـــا يوضح آيـــت لحو أنـــه يوجد فراغ 
فـــي ما يتعلق بالمؤسســـات المجتمعية التي 

تساعد السجين على االندماج.
إن ”المجتمع ال يرحـــم“، تقول حليمة (52 
عاما) ال يرحم الظالم أو المظلوم فمجرد دخول 
الســـجن ولو لشهر واحد ولو كان المتهم 
بريئـــا فـــإن المجتمـــع ال يبـــرؤه أبدا 
ويحّمله لقب ســـجين طـــوال حياته. 
أما إذا كان المتهـــم فعال مذنبا فإن 
المجتمـــع ينفـــر منه بعـــد خروجه 
من الســـجن مهمـــا اختلفت الدوافع 
التـــي رمت به خلـــف القضبان وهذا 
مـــا يضاعف مـــن إحباط الســـجين 

ويجني على مستقبله.
تشير العديد من الدراسات 
إلـــى أن المجتمـــع يتكّبد عبًئا 
اقتصادًيا بسبب السجون.

الدراســـات،  هذه  وتقتـــرح 
ضـــرورة وجـــود بدائـــل 
للتخفيف من استخدام 
الســـجن، ووجود تدابير 
بديلة لألحكام االحتجازية، 
خاصًة لمن يقضون 
مدة عقوبة قصيرة، 
مثـــل أن تصدر 
السلطات أحكاًما 
تتمّثـــل فـــي 
عقوبات شفوية 
مثل التوبيخ، 
واإلنذار، 
أو إخالء السبيل 
المشروط، باإلضافة 
إلى العقوبات 
االقتصاديـــة 
والجزاءات النقدية، كالغرامات، 
أو األمر بمصادرة األموال ونزع الملكية، 
أو األمر برد الحق إلى المجني عليه، أو 
تعويضـــه، أو الحكم مع وقـــف النفاذ، أو 

الوضع تحت اإلشراف القضائي.
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مجتمع
السجن يقضي على فرصة الحياة في مجتمعات ال ترحم

[ مؤسسة السجون في الدول العربية أداة سلطوية ال عالقة لها بالثواب والعقاب  

كل األصناف في زنزانة واحدة 

ما بني مثلني شعبيني األول يؤكد أن ”احلبس 
للرجــــــال“، والثاني يصف خّريج الســــــجن 
ــــــالت املجتمعات  ــــــس“، تبرز متث بـ”فــــــأر حب
للســــــجن وخريجيه. تلخــــــص األمثال عاملا 
موازيا رسمت له من اخلارج صورة منطية 
عن الردع ألناس أخّلوا بالقواعد املجتمعية 
فاستوجب ذلك إبعادهم عن احمليط، انتهت 
صالحيتهــــــم بالنســــــبة للمجموعــــــة ويجب 

ضبطهم في مكان عالي األسوار.

تشـــير العديد من الدراســـات إلى أن املجتمع يتكبد عبئا اقتصاديا بســـبب الســـجون. وتقترح هذه الدراســـات، ضرورة وجود بدائل 

للتخفيف من استخدام السجن.
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منســـوب  ارتفـــاع  أن  يبـــدو   – الربــاط   {
االعتـــداءات على المواطنيـــن من طرف جناة 
شـــباب وطريقة الرد عليه من طرف السلطات 
المغربيـــة أضحـــى موضوعـــا متـــداوال وذا 
أهمية أمنيـــة واجتماعية في اآلونة األخيرة، 
خصوصا بعـــد مقطـــع فيديو وّثق لســـلوك 
جانح وهو يلّوح بسالح أبيض بمدينة فاس 
فـــي وجه عـــدد من أفـــراد الشـــرطة الذين لم 

يبادروا إلى إطالق الرصاص.
هـــذا التعامل من طرف عناصر الشـــرطة 
جعل البعض يجادل بأنه كان عليهم المبادرة 
إلى استعمال ســـالحهم الوظيفي لشّل حركة 
الجاني حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين 
وحفاظا على هيبة الســـلطة، في الوقت الذي 
ثّمـــن البعض هذا التوجـــه واعتبروه تعامال 
متناســـبا مع مـــا تكفلـــه المواثيـــق الدولية 

والدستور في الحق في الحياة.
وفي مواجهة فاجعة يصعب أن يتحملها 
األهـــل والمجتمـــع أطلق نشـــطاء حملة على 
موقع فيســـبوك، تحت وســـم ”الشـــعب يريد 
إطالق النـــار علـــى المجرميـــن..“، فمطالبة 
القـــوى األمنيـــة بعدم التســـاهل مـــع هؤالء 
أســـلحة بيضـــاء ويهّددون  الذيـــن يحملون 
حياة وممتلـــكات اآلخرين إطالق النار عليهم 
دون رحمـــة، يقابله آخرون بـــأن هناك بدائل 
تكنولوجية أخرى لشـــّل حركة الجاني ودفعه 

إلى االستسالم أمام تدخل األمن.
ولطمأنة المجتمع على أّن الدولة مازالت 
محتفظة بحقها المشروع في استخدام العنف 
المبرر، صـــدر بالغ عن مديرية األمن الوطني 

أن عناصـــر مجموعـــة األبحـــاث والتدخالت 
التابعة لوالية أمن فاس، اضطرت، السبت 11 
يوليو 2018، الستخدام أســـلحتهم الوظيفية 
في تدّخل أمني لتوقيف شـــخص مفتش عنه 

في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف.
إن الناجيـــن مـــن ســـلوكيات المجرم أو 
الذيـــن تعرضوا لالعتداء لهـــم نظرة مختلفة 
لألمر باعتبارهم ضحايا جســـديا ونفســـيا، 
فهم الذين تعّرضـــوا لتجربة تهديد وجودهم 
بالســـالح، بالتالي فال بد من أخذ تخوفاتهم 
بعين االعتبار في تحديد المسلك الذي ينبغي 
اتخـــاذه مـــع الجانـــي الذي يصـــول ويجول 

بالشوارع أو المنتظر اإلفراج عنهم.
والواقع أّن هناك ضحايا صامتين لجناة 
فقـــدوا أي قـــدرة على التمييـــز بين الصواب 
والخطأ وال يتوفـــرون على قاموس االحترام 
والمساواة والمشاركة، جناة أضحوا قادرين 
على إثارة قلق المجتمع ومؤسســـات الدولة 
وفشـــلوا فـــي تعلـــم نهج الســـلوك الســـليم 

والمسؤول عن أنفسهم واآلخرين.
إن ازدياد درجة انحراف السجناء المطلق 
سراحهم بعد حبسهم لمدة قد تطول أو تقصر 
يرجع إلى تصوراتهم عن الجريمة والبطولة، 
فيصبح المجتمع ضحية تمّثالت غير حقيقية 
ومنحرفة وســـيئة التكّيف مع كافة المقاربات 

الهادفة إلى تأهيلهم وإعادة اندماجهم.
بعدما يخرج ”الحدث الجاني“ إلى الشارع 
حامال سيفه لإلغارة على األفراد والجماعات 
وســـلب ممتلكاتهـــم من هواتـــف ونقود وأي 
شـــيء يحملونـــه وال يكتفي بذلك بـــل ينتقل 
إلـــى االعتداء علـــى الضحية، يطرح ســـؤال 
دور المؤسســـة الســـجنية في إعادة تأهيله 
والحفاظ على آدميتـــه لتجاوز العوامل التي 

أجبرته على دخول عالم الجريمة والجنوح.

فهل حان الوقت ألن نجدد إجراءات العفو 
في المناســـبات الدينية والوطنية والتعامل 
بصارمة مع ملفات من ثبت أنهم ســـيخلقون 
خيبة أمل فيهم بمجرد خروجهم من السجن؟ 
الواقـــع أن أكثرهم يعودون إلى ســـلوكاتهم 
المنحرفة وربما يتمّكنون من تقنيات وجرأة 
أكثـــر في تنفيذ مخططاتهـــم اإلجرامية أثناء 

تواجدهم بالسجن.
يجادل باحثون علـــى أّن وصم ”المجرم“ 
الذي يبقى لصيقا بالشـــخص الـــذي ارتكب 
جريمـــة وعوقب عليها، يعطيه دافعا نفســـيا 
للعودة إلى الجريمة بعدما فشل في االندماج 
وتم إقصاؤه من الوظائف، مقترحين ضرورة 
إقبـــار الماضـــي اإلجرامـــي لذلك الشـــخص 
بعدما أثبت حســـن ســـلوكه داخل المؤسسة 
الســـجنية، وعدم اإلشـــارة إليه في الســـجل 

العدلي للسوابق القضائية.
يبـــدي مواطنون تخوفهـــم وارتيابهم من 
العالـــم الخارجي بعد االعتـــداءات المتكررة 
ودون ســـابق إنـــذار، فالعـــادات االجتماعية 
والتربوية الســـيئة مع اإلحباطات المتتالية 
فـــي ســـوء التمـــدرس وارتفـــاع البطالة بين 
الشـــباب إلى 20 في المئة، كلها عوامل تشّكل 
حاضنـــة لتفريخ مشـــاريع مجرمين ليس في 
الهوامـــش فقط بل حتى فـــي األحياء الراقية 

واألسر المتيسرة.
ولبحث بعض أســـباب ظاهرة االنحراف 
يشـــّكل االنقطـــاع عـــن الدراســـة والبطالـــة 
والعمل الناقص وغياب بنيات الدعم الكفيلة 
بتيســـير المشـــاركة في الحيـــاة االجتماعية 
عوامل تساهم في عزلة هؤالء الشباب وتوّلد 
إحســـاس الحرمان لديهم، حســـب تقرير عن 
الشـــباب المغربي الذي أصدره هذا األسبوع 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

فـــي ذات االتجـــاه يبقـــى اللجـــوء إلـــى 
لمواجهـــة انحرافات هؤالء  الرصاص الحّي 
الشـــباب لـــه مبـــّرره األمنـــي واالجتماعـــي 

إذا كان ســـيوقف اعتـــداء آنيـــا على حياة 
أشـــخاص أبرياء، لكنه يظـــل حال مرتبطا 
بظروف زمنية ومكانيـــة معّينة ما يجعلنا 
نطالب بتهيئة كل أســـباب إدماج الشـــباب 
فـــي العملية التنموية واالهتمام بتطلعاتهم 
ومســـتقبلهم االقتصادي والنفسي من بين 

أولويات الدولة ومؤسساتها.
الوسيطة  المؤسســـات  بين  ومن 

والمجتمـــع هنـــاك  الجانـــي  بيـــن 
المؤسســـة الســـجنية التـــي يتمّثل 
دورها في إصالح وتهذيب السجناء 
مطالبة هي األخرى بتأطير موظفي 

الســـجن علميـــا وبيداغوجيا 
وتسليحهم قبل السالح الوظيفي 
بعلوم التربية والعلوم اإلنسانية 

وربطهم بعوالم الشباب.
ودون مساهمة المجتمع بكل 

مكّوناته فـــي إعادة تأهيل 
هؤالء الجناة تصبح كل 
مجهودات المؤسســـات 

قاصرة  الســـجنية 
هدف  تحقيـــق  علـــى 
التقليص من الجريمة 

والعودة إليها، وفي األخير 
المجلس  خبراء  مع  نتفق 
واالجتماعي  االقتصادي 
والبيئي، الذين أكدوا في 
ضرورة  على  توصياتهم 
سياســـية  إرادة  توفـــر 
حقيقية من أجل تحسين 

وضعية الشباب.

تأهيل الجانحني مسؤولية كل املجتمع
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} واشــنطن - حّدد مركز مؤسسة الزواج في 
الواليات المتحـــدة األميركية ميزات العالقات 
القويـــة التـــي تجمـــع األب واألم بأطفالهمـــا 
الذكـــور واإلنـــاث. ونشـــرت المؤسســـة على 
موقعهـــا اإللكترونـــي نتائج دراســـة قام بها 
الباحثون، باســـتخدام بيانات 11 ألف أسرة، 
بّينـــت أن األوالد الذين تربطهم عالقة قوية مع 
أمهاتهم والبنات المراهقات اللواتي تربطهن 
عالقة قوية مع آبائهن، هم أقل عرضة لإلصابة 
باضطرابات نفســـية بنســـبة تتراوح بين 40 
و45 بالمئـــة مقارنة بغيرهـــم، ولديهم عالقات 

جيدة مع أقرانهم.
وأكـــد الباحثون أن األطفـــال يكونون أكثر 
ســـعادة لـــدى األســـرة المثالية التـــي يعيش 
طرفاهـــا ضمـــن أســـرة تقليدية واحـــدة. أما 
الفتيات، فيكن أكثر سعادة في حالة تمتع األب 

واألم بعالقات جيدة بشكل عام، دون النظر إلى 
ضرورة العيش معا في إطار أسرة تقليدية.

وأشـــاروا إلـــى أن العالقة القويـــة لالبن 
بوالدتـــه والفتـــاة بأبيها لها تأثيـــر إيجابي 
على تقييم الطفلين لنفســـيهما، وتزيد لديهما 

الشعور باحترام الذات والثقة بالنفس.
وكشفت دراســـات سابقة أن األطفال الذين 
يتشـــاركون في عالقة صحية مع أمهاتهم في 
مرحلة الطفولة المبكرة لديهم قوة عاطفية وقد 

يعانون من مشاكل سلوكية بنسب ضعيفة.
وأوضحـــت الدراســـات أن العالقة القوية 
بين الطفل وأمه تجعله يشـــعر باألمان والثقة، 
مشـــيرة إلـــى أن الطفـــل الـــذي ليســـت لديه 
روابـــط صحية مع أمـــه في مرحلـــة الطفولة 
المبكـــرة يمكـــن أن يكـــون عدائيـــا وعدوانيا 

في الكبر.

ومـــن جانبه قال باســـكو فيـــرون من كلية 
علم النفس وعلوم اللغـــة اإلكلينيكية بجامعة 
ريدينـــج، ”إن األطفـــال مـــن ذوي االرتباطات 
غير اآلمنـــة بأمهاتهم، وخاصة الفتيان، لديهم 

مشاكل سلوكية أكثر بكثير حتى في الكبر“.
وأكد مختصون في العالقات األســـرية أن 
الطفل الذي تكون لديه عالقة قوية مع والدته، 
منذ الصغـــر، يكون محبوبا ويعتني بأمه عند 

الكبـــر، ويصبـــح رجـــال واثقا من نفســـه، ألن 
الحب غير المشـــروط وقبول األم يطمئن ابنها 
بأنـــه محبـــوب وقـــادر على أن يكـــون صديقا 

مخلصا.
كما نبهـــوا إلى أن الـــذكاء العاطفي الذي 
تنقله األم يساعد االبن على تطوير القدرة على 
التعبير عـــن أفكاره، وبالتالـــي يقوم بتطوير 
ضبط النفس في المراحل الدراسية والعالقات 
االجتماعية. باإلضافة إلى أن العالقة الوثيقة 
مع األم ستســـاعد الصبي علـــى تقدير دورها 
في حياته ومســـاهمتها في األســـرة، كما أنه 

سيتعلم كيف يحترم النساء بشكل عام.
وأشار المختصون إلى أن األوالد القريبين 
مـــن أمهاتهم يصبح ســـلوكهم أقـــل مخاطرة، 
نظـــرا ألن العالقة اإليجابية بيـــن األم واالبن 

تقلل من تأثير الضغط على األقران.

إلزالة الروائح الكريهة من املنزل ينصح الخبراء بتحضير مزيج منعش من الزيوت األساســـية تتمثل في خمس قطرات من الخزامى، 
نقطتان من النعناع، قطرتان من إكليل الجبل وليمونة واحدة. أسرة

} عمــان - يضطر األهـــل للبحث عن حضانة 
منزليـــة ألبنائهم تكون قريبة من مقر ســـكنهم 
وبكلفة أقل من الحضانات الخاصة المرخصة 
والمعتمدة مـــن وزارة التنمية االجتماعية في 
األردن والتـــي تصل تكلفة الرعاية في البعض 

منها إلى ألفي دينار في السنة.
وبّين خبـــراء ومختصـــون لـوكالة األنباء 
األردنيـــة ”بتـــرا“ أن مـــا يحـــدث داخـــل هذه 
الحضانـــات مـــن إســـاءة أو عنـــف للطفل أو 
أي اســـتغالل سواء النفســـي أو الجسدي أو 

االجتماعي هو نتيجة لغياب الرقابة.
وأكدوا أن واقع الحال يزداد سوءا في ظل 
غياب اســـتراتيجيات ودراسات وطنية تعنى 
بالحضانات بشكل عام والمنزلية منها بشكل 
خاص، ما يســـتدعي الضرورة إلـــى إعدادها 
وفـــق خطة ممنهجـــة، وما يحـــدث في بعض 
الحضانـــات المنزلية ينبـــئ بخطورة ال تحمد 
عقباهـــا علـــى صحة ونمو الطفل جســـديا أو 

ذهنيا أو نفسيا.
ووفقـــا لـــوزارة التنميـــة االجتماعيـــة، ال 
تتوافر أي إحصائيات عن الحضانات المنزلية 
كونها غير مرخصة لغاية اآلن، فيما يبلغ عدد 
الحضانات المرخصة 1291 حضانة، بمختلف 
مناطق المملكة، تم تســـجيل 81 حضانة منها 

خالل هذا العام.

وتبلـــغ نســـبة المتزوجـــات العامالت في 
المملكـــة 50.5 بالمئة، وعـــدد األطفال من عمر 
الـــوالدة إلـــى غايـــة األربـــع ســـنوات حوالي 
المليـــون و125 ألـــف طفـــل، بحســـب دائـــرة 

اإلحصاءات العامة.
وأوضحت أســـتاذة الطفولـــة المبكرة في 
الجامعة األردنية إيمان البيتاوي أن األبحاث 
والدراســـات المتعلقة بالحضانـــات المنزلية 

تـــكاد تكون منعدمـــة في األردن، بســـبب عدم 
وجـــود قوانين خاصـــة لتنظيم هـــذا القطاع، 
مشـــيرة إلى أن الرقابة في الدول الغربية على 
مراكز األطفال النهاريـــة أعلى منها في الدول 
العربية، داعية وزارة التنمية االجتماعية إلى 
توفير برامج تدريبية تساعد مقدمات الرعاية 
على التـــزود بالخبـــرة العملية فـــي التعامل 

وتربية األطفال تربية صحيحة.
ومـــن جانبه قال مستشـــار طـــب األطفال 
وحديثي الوالدة باسم المومني، إن العديد من 
المربيات والحاضنات ال تتوفر لديهن الخبرة 
والدراية التامة في التعامل مع الطفل بمختلف 
األشكال النفسية والتربوية والصحية، مشيرا 
إلـــى أن أطفاال أقل من أربع ســـنوات يصابون 
بأمراض معدية وإسهاالت والتهابات معوية، 
في ظل عدم توفر الشـــروط الصحية والسالمة 
العامـــة ومســـتلزمات التكييـــف الجيـــدة في 

البيوت.
وبّين أن المســـتحضر المســـتخدم لتنويم 
الطفـــل بعد إذابتـــه في طعامه بشـــكل متكرر 
لفتـــرة طويلة، يؤثر على نشـــاط ونمو دماغه، 
الفتا إلـــى أنه من بين الحـــاالت التي عالجها 
جروح عميقة أصابت طفال، الرتطامه بحواف 

حادة ألثاث حضانة منزلية.
خاصـــة  تعليمـــات  وضـــع  إلـــى  ودعـــا 
الصحـــة  تضمـــن  المنزليـــة،  بالحضانـــات 
والسالمة العامة، وُتلزم بزيارة دورية لطبيب 
معتمد للكشـــف عـــن األطفـــال لـــدى المربية 

المختصة.
النفســـية  األمـــراض  استشـــاري  ويـــرى 
أبوعـــدس، أن  والحـــاالت اإلدمانيـــة عبدالله 
األطفـــال يعانون في الحضانات من التأثيرات 
واألنماط السيكولوجية، فعند البكاء المستمر 
يعنـــي إصابته بالحـــزن والقهـــر نتيجة ترك 
والـــده أو والدته له، أو حرمانـــه من حاجاته 
األساســـية كالمـــأكل والمشـــرب، وهنـــاك من 

األطفال من ينعزل عن اآلخرين.
وبين أن هناك حاالت ألطفال يجبرون على 
القيـــام بأنشـــطة أو تماريـــن ال يحبونها، أو 
النوم لساعات طويلة، أو تناول أطعمة معينة، 

ما يؤدي إلى ضغط نفسي عليهم.

ويدعو إلى تدريب ســـيكولوجي ونفســـي 
وتربوي لمقدمي الرعايـــة في تلك الحضانات 
حول التعامل مع المراحل العمرية، واألهم أال 
يخرج األطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم الثالث 
سنوات من تحت الرعاية النفسية واالجتماعية 
لألب واألم. وأشار إلى أن الضغط النفسي لدى 
الطفل يؤثر على نموه مما يجعله أكثر عرضة 
لإلصابة بالقلق عامة، واإلصابة بالخجل وقلة 
الثقـــة بالنفس، وأعراض أخـــرى مثل التبول 
كقضم  الـــالإرادي، أو اإلصابة بـ“النكـــوص“ 
األظافر أو شد الشـــعر أو الصراخ المتواصل 

أو العناد أو رفض األوامر األسرية.
كما قال إنه من بين المشـــكالت األساسية 
التي يتعرض لها الطفل هي تغير الحضانات 
أو المربيـــات أو وجود أكثر من مربية للطفل، 
إذ يخلق ذلك رســـالة مزدوجة لـــه، تفقده ثقته 
بنفســـه وكذلـــك ثقتـــه باآلخريـــن، وتصبـــح 

شخصية الطفل حينها غير متوازنة.

ومـــن جهة أخـــرى تقـــول خبيـــرة حقوق 
اإلنســـان والمـــرأة والطفـــل المحامية رحاب 
القدومـــي، إن أي مبـــادرة إلنشـــاء حضانات 
منزليـــة دون ترخيص، هي بحد ذاتها مخالفة 
قانونية، وأفادت بأن هناك حقوقا للطفل وفقا 
للمواثيـــق واالتفاقيات الدوليـــة، لحمايته من 
اإلهمـــال أو العنف الجنســـي أو النفســـي أو 

الجسدي، وكافة أشكال االستغالل.
وأوضحـــت المحامية فاطمـــة الدباس أن 
مشـــروع قانون حماية الطفـــل يجب أن يخرج 
للنـــور، ألن بنـــوده تحمـــي المجتمع بشـــكل 
عام والطفل بشـــكل خاص. وتســـعى منظمات 
تعنى بحقـــوق الطفل من بينها اليونيســـيف 
إلـــى حماية األطفـــال من العنف واالســـتغالل 
واإليـــذاء، باعتبار أن جميـــع األطفال لهم هذا 
الحق.  وتشـــير اليونيســـيف إلـــى أن العنف 
واالســـتغالل واإليـــذاء يمكـــن أن تؤثـــر على 
صحة األطفال الجسدية والنفسية على المدى 

القصيـــر والطويل، مما يضعـــف قدرتهم على 
التعلـــم واالندماج في المجتمـــع، ويؤثر على 
انتقالهم إلـــى مرحلة البلوغ مع آثار ســـلبية 

الحقا في الحياة.
ويقول مدير مديرية األســـرة والطفولة في 
وزارة التنمية االجتماعية محمود الجبور، إن 
الحضانات المنزلية موجودة بكثرة وبطريقة 
عشوائية، وإذا ارتكبت أي مخ الفة فإن وزارة 
التنمية ال تملك الصالحية لمنعها عن مواصلة 

عملها .
ويوضـــح أن الوزارة تســـعى لضبط عمل 
الحضانـــات وفـــق آليـــات منبثقة عـــن نظام 
الحضانات رقـــم 77 للعام 2018 الذي صدر في 
الجريدة الرســـمية، والذي يهـــدف إلى تنظيم 
الحضانات من خالل تحضير المرأة لاللتحاق 
بسوق العمل ومســـاعدة بعض المناطق التي 
تنخفض فيها نسبة الحضانات، وال تتوفر في 

األماكن القريبة من العمل .

يتمثل هاجس األم العاملة األكبر في تأمني حضانة مناسبة لطفلها وتتوافق مع اإلمكانيات 
ــــــة لألســــــرة في ظل االرتفاع امللموس ألقســــــاط احلضانات بجميع مســــــتوياتها في  املادي
ــــــذي يدفعها للتفكير في حضانة منزلية تســــــّهل عليهــــــا مهمتها. إال أن  األردن، األمــــــر ال
ــــــة، وغير املرخصة لغاية اآلن، وتعرض بعض  العشــــــوائية احلاصلة في احلضانات املنزلي
األطفال إلى مخاطر صحية وتربوية كشــــــفا عن ضرورة وضع قوانني أو أسس تنظم آلية 

عملها، وخاصة بعد تزايد حجم اإلعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي دون رقابة.

[ الحضانة المنزلية العشوائية مصدر لترهيب األطفال  [ مطالبة بوضع قوانين خاصة بالحضانات البعيدة عن الرقابة
أسر أردنية مضطرة لوضع أطفالها في حضانات منزلية ال تحميهم

تهديد لنمو الطفل

جمال

} تعد البـــودرة البرونزية مبثابة عصا 
سحرية متنح البشرة مظهرا مشرقا يشع 

نضارة وحيوية.
وللتمتـــع بهـــذا التأثيـــر اجلمالـــي 
”هـــاوت.دي“  اجلمـــال  بوابـــة  تنصـــح 
األملانيـــة باختيـــار البـــودرة البرونزية 
تبعا للون البشـــرة، موضحة أن البشرة 
الفاحتة تناسبها بودرة مطفأة ذات لون 
وردي خفيـــف أو لون محايـــد أغمق من 

لون البشرة بدرجة أو درجتني.
أما البشـــرة الداكنة فتناسبها بودرة 
برونزية ذات لـــون داكن أو قوي. كما أن 
األنـــواع احملتويـــة على جزيئـــات المعة 
متنـــح البشـــرة إطاللـــة متأللئـــة. ومن 
املناســـب في هذه احلالـــة أيضا اختيار 
األنـــواع ذات القوام الكرميـــي أو تأثير 

الهاياليتر.
وشـــدد خبراء اجلمـــال على ضرورة 
أن يكون لون البشرة متناغما بني الوجه 
وأعلى اجلســـم لتبـــدو النتيجة طبيعية 
وجّذابة، وإذا اعتمدتي تســـريحة شـــعر 
مرفوعة، عليك مترير ملســـات من البودرة 
البرونزيـــة على جانَبـــي العنق واجلهة 

اخللفية منه.

هكذا تختارين البودرة 
البرونزية املناسبة

الحضانـــات املنزلية موجودة بكثرة 
وبطريقـــة عشـــوائية، وإذا ارتكبت 
أي مخالفـــة ال تملـــك وزارة التنميـــة 

الصالحية ملنعها

◄

األطفـــال  أن  يؤكـــدون  باحثـــون 
يكونون أكثر ســـعادة لدى األســـرة 
املثالية التي يعيش طرفاها ضمن 

أسرة تقليدية واحدة

◄
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عالقة االبن القوية بوالدته والفتاة بأبيها تزيدهما ثقة بالنفس

} لم يتغير الناس كثيرا؛ الشوارع هي 
ذاتها، البيوت، األمهات، الفاقة، الوجع، 

الصراع بين األجيال، ثم الميزان األعوج 
الذي يحكم في الخالف األزلي بين ثنائيات 

الفقر والغنى، الحق والباطل، الخير والشّر. 
من تغّير، مرآة الواقع التي أصابها شرخ 

كبير، إذ أن الفن الذي ينقل صورة الشارع 
إلى الشاشة، لم يعد أمينا وصار مراوغا 

وماكرا، يبتسم فتتساقط الدموع من عيون 
الناس ثم يبكي فتنطلق ضحكاتهم.

هكذا هو، فن ال يصل إلى أبعد من جدران 
غرف كّتاب ومؤلفي الدراما، لكنه إن عبرها 

فهو ينطلق في تشويه الواقع ليخلط بين 
الشهد والدموع ويخرج في توليفة سمجة، 
ال تأخذ من الشهد سوى لذعة من حالوته 

المّركزة وال تجني من الدموع سوى طعمها 
المالح المج.

اليوم، شاهدت مقطعا لحوار مع الفنانة 
عفاف شعيب في جلسة استذكار ألبطال 

مسلسل ”الشهد والدموع“، المسلسل 
الذي كان في وقت إذاعته للمرة األولى 

قبل ثالثين عاما.. يفرغ الشارع المصري 
وبعض الشوارع العربية من سكانها.. 

بسبب تسمرهم أمام شاشات التلفزيون. 
تعرضت شعيب في وقتها إلى مواقف عدة 

كان بعضها طريفا خاصة عندما كانت تلتقي 
جمهورها في الشارع.

مرة، أوقفتها سيدة أربعينية وسلمت 
عليها، ثم قالت لها ”على فكرة.. أنا أرملة.. 

أرملة جديدة.. لسه زوجي متوفي.. وحجيب 
ماكنة خياطة وحشتغل.. وحربي أوالدي.. 

واعمل زي حضرتك ما عملتي!“.
كان هذا الحوار بمثابة تكريم من جمهور 

الفنانة، رسالة تقول لها بأن األداء الرائع 
وتقمصها للشخصية كانا متفردين لدرجة 
كبيرة، حتى أن الجمهور صار يخلط بين 

شخص الفنانة والشخصية التي جسدتها 
في المسلسل.

طبعا عفاف لم تكن وحدها، فقد كان 
يقف خلف كواليس المسلسل الرّبان 

الرائع إسماعيل عبدالحافظ وأهم منه، كان 
الراحل أسامة أنور عكاشة الخالق الحقيقي 

للشخصيات وهو بالتأكيد أول من تقمص 
روح الشخصيات ورسمها ببراعة على الورق، 

لتتحول إلى بشر من دم لحم عاشت مع 
جمهور الشاشة القصيرة على مدى عامين 

وكأنها تسكن في الشارع المقابل، فكان يسمع 
أصوات شجارها وقهقهاتها في لحظات 

صفاء نادرة، جمهور كان يخاف أن يغمض 
عينيه خشية أن يفوته مشهد أو ابتسامة أو 

دمعة من (الست زينب) وأوالدها وبناتها.
يمكن أن تكون عفاف شعيب قد أجادت 
الدور لكونها زوجة وأّمًا، فتداخلت عندها 
المشاعر واختلطت بالشخصية المرسومة 

على الورق، لكن كيف يا ترى تقمص الكاتب 
أسامة أنور عكاشة شخصية السيدة األرملة 

وحفر مشاعرها على الورق بهذا العمق؛ 
وهو رجل كان يعيش أغلب أوقاته بين الورق 
والكتب؟.. أكيد أنه التقى هذه الشخصية أو 

ما يقترب منها بصفاتها؛ عند الجيران أو 
األقارب أو قرأ عن قصتها في كتاب ما وربما 
َخرجت من مختبر إبداعه خليطا من مجموع 

شخصيات، لكن، من أين له أن يعرف كيف 
تفكر وكيف تشعر.. ما الذي يفرحها أو يعكر 

مزاجها؟
اإلجابة المعقولة تقول بأنه كان مبدعا 
وصادقا، وعندما يجتمع اإلبداع والصدق 
يخرج إلى الحياة مولودهما الرائع؛ عمل  

فني خالد بحجم ”الشهد والدموع“.
كل من يشتغل في حرفة الكتابة.. لديه 
وكالة افتراضية تمكنه من أن يرسم حياة 

اآلخرين بحرفية ووعي، حتى من دون 
موافقتهم، فيغور عميقا في الغرف المظلمة 

لحياتهم النفسية وهو ممسك بمصباحه، مثل 
حارس مغارة، يسلط الضوء عليها فينيرها 

ويكشف عن المستور، ثم يقّول أصحابها 
ويدفعهم لإلفصاح عن مشاعرهم، مخاوفهم، 

وقلقهم. ولن يتبقى له بعد ذلك سوى، أن 
يخرج جروحهم، يزيل عنها الخراج، ينظفها 

ويطهرها ثم يعيدها إليهم.

الشهد والدموع
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



{في الموســـم الثاني سنهدف إلى تقليص معدل أعمار الالعبين وعدد الصفقات الجديدة، كما 

أننا سننافس على مراكز مؤهلة إلى البطوالت األفريقية}.

محمد أمني بن هاشم 
مدرب أوملبيك خريبكة املغربي

{الســـيناريو األفضل ضد األهلي المصري هو أن ننتصر، ونقدم أداء جيدا، فريقي جاهز لتحقيق 

ذلك، وتأكيد جدارته بتصدر المجموعة، بفارق مريح. المباراة تتطلب تركيزا }.

خالد بن يحيى 
املدير الفني للترجي التونسي رياضة
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مراد الربهومي

} تونس - على غرار أغلب املواســـم األخيرة 
فإن منافســـات الدوري املمتاز في تونس، فقد 
ألقـــى التوتر والصراع بضالله على املشـــهد 
مبكرا، فعشية املوعد املقرر الستهالل املوسم 
اجلديد أصدر احتاد الكرة بيانا يســـتنكر من 
خالله قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي 
بطباعـــة عدد مـــن التذاكر اخلاصـــة بلقاءات 
الـــدوري املمتـــاز وكذلـــك مباريـــات املنتخب 

التونسي وترويجها. 
واعتبر االحتـــاد أن هـــذا ”التصرف غير 
مقبـــول“، ويعتبر خرقـــا واضحـــا  للقانون 
وجتاوزا لصالحيات ســـلطة اإلشـــراف التي 
تعتبـــر غير معنيـــة باملرة بالترويـــج لتذاكر 
املباريات الرياضيـــة. وجاء في بيان االحتاد 
أيضا أن ما قرار وزيرة الشـــباب والرياضية 
ماجدولني الشـــارني يعتبر ”انتهاكا للقوانني  
واملعايير التونسية والدولية وتدخال مباشرا 
فـــي شـــؤون تســـيير الهيـــاكل واجلمعيات 

الرياضية“.

كمـــا شـــدد احتاد الكـــرة علـــى أن عملية 
طباعـــة تذاكـــر املباريات من مشـــموالته فقط 
وال يحق لســـلطة اإلشـــراف أن حتاول بسط 
نفوذها وتتدخل في عمل االحتاد التونســـي 
لكرة القدم،  داعية وزيرة الشـــباب والرياضة 
الكف عن ”االهتمام بأمور جانبية“ بل التركيز 
على مســـائل أكثر أهمية مـــن أجل النهوض 
بالرياضة التونســـية عامة وكـــرة القدم على 
وجـــه اخلصوص. هـــذا الفصـــل اجلديد من 
الصراع بـــني احتاد الكـــرة ووزارة الرياضة 

يعتبر فصال متواصال من مسلسل االتهامات 
بني الطرفـــني، حيث احتدم التوتر مباشـــرة 
عقب مشـــاركة املنتخب التونسي لكرة القدم 
في مونديال روسيا 2018، ففي جلسة مساءلة 
أمام نواب مجلس نواب الشـــعب التونســـي 
ألقت وزيرة الشـــباب والرياضة املســـؤولية 
على عاتـــق رئيس احتاد الكرة وديع اجلريء 
وأكدت أن األموال التي رصدتها لتحضيرات 
املنتخـــب قبيـــل املونديال لم يقـــع التصرف 
بشكل ســـليم، ولم تكن االســـتعدادات جيدة، 
األمر الذي ســـاهم في حتقيق نتائج ســـلبية 

خالل كأس العالم من وجهة نظرها.

تفنيد األرقام

بيـــد أن رئيـــس احتـــاد الكرة، لـــم يفوت 
الفرصة مؤخرا حيث أدلى بتصريحات خالل 
املؤمتـــر الصحفـــي اخلاص بتقـــدمي املدرب 
اجلديـــد للمنتخب التونســـي فند من خاللها 
األرقام التي قدمتها وزيرة الشباب والرياضة، 
نافيا حصول أي جتاوزات أو تالعب باألموال 
املرصـــودة لتحضيرات منتخـــب تونس قبل 
املونديال، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة 
لم تســـاهم إال بقسط ضئيل للغاية في متويل 

استعدادات املنتخب.
وفي خضم الصراع املتواصل بني ســـلطة 
اإلشـــراف  واحتاد الكـــرة، اعتبر محللون أن 
عـــودة الهـــدوء واالســـتقرار واحليلولة دون 
التأثيـــر على ســـير املنافســـات الكروية في 
تونـــس قد يتطلب أمرين اثنـــني، أولهما عقد 
جلســـة مصاحلة ومصارحة بني طرفي األزمة 
والســـعي إلـــى تطويق اخلالف ســـريعا، أما 
ثانيهمـــا فهو جلوء االحتاد التونســـي لكرة 
القـــدم إلـــى الفيفا مـــن أجـــل احملافظة على 
استقالليته والنأي عن تدخل وزارة الشباب، 
ويبدو أن البيان الصادر عن احتاد كرة الذي 
يتضمن خطابا شـــديد اللهجـــة ينطوي على 
رسائل خفية مفادها أن احتاد الكرة قادر على 
الذهـــاب بعيدا في هذا الصراع والوصول به 

إلـــى االحتـــاد الدولي لكرة القـــدم في صورة 
”عدم كـــّف“ الـــوزارة عن التدخل في شـــؤون 

االحتاد.
يذكر أن الرئيس احلالي الحتاد الكرة هّدد 
منذ سنوات وزير الشباب والرياضة السابق 
طارق ذياب باللجوء إلى ”الفيفا“ بعد احتدام 
الصراع آنـــذاك بني الطرفني قبـــل أن ينتهي 

الصراع إثر رحيل ذياب من الوزارة.

لخبطة دائمة

بالتـــوازي مـــع هـــذا الصـــراع املســـتمر 
بـــني احتـــاد الكـــرة ووزارة الرياضـــة، فـــإن 
فيما يتعلق  الغموض يبدو ”ســـيد املوقـــف“ 
مبواعيد مباريات اجلولة االفتتاحية للدوري 
التونســـي، وفي هذا الســـياق تقـــرر مبدئيا 
تأجيـــل موعـــد مبـــاراة نـــادي حمـــام األنف 
والنـــادي األفريقـــي إلى موعد الحق بســـبب 
أزمة عدم وجود ملعـــب يحتضن املباراة، في 
األثناء ســـيقتصر اليـــوم االفتتاحي للدوري 
املمتاز على إجراء مباراة وحيدة ستجمع بني 
االحتاد املنستيري وامللعب التونسي على أن 
تقام يوم غد األحد ثالث مباريات، وتســـتكمل 
منافســـات اجلولـــة األولى بعد خمســـة أيام 
وحتديدا يوم األربعاء بإجراء مباراتني بحكم 
التزام الترجي التونســـي والنجم الســـاحلي 
بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا نهاية 

هذا األسبوع.
ســـتؤثر  والثابـــت أن هـــذه ”اللخبطـــة“ 
مستقبال عن سير منافســـات الدوري املمتاز 
وقد تـــؤدي إلـــى تغييـــر مواعيـــد اجلوالت 
القادمة خاصة في ظل الغموض الذي يســـود 
املوعـــد اجلديـــد ملبـــاراة فريق حمـــام األنف 

واألفريقي.
وفـــي خضم هـــذه املشـــاكل املتكـــررة كل 
موســـم، ال يبدو وضع أغلـــب األندية املنتمية 
للدرجـــة املمتـــازة جيدا، فبعضهـــا يعاني من 
أزمـــة تســـيير على غـــرار ما حصـــل لالحتاد 
املنســـتيري مؤخـــرا ويحصـــل حاليـــا داخل 
أسوار فريق الشـــبيبة القيراونية التي تأثرت 
بشـــكل واضح بالصراعات املستمرة من أجل 
رئاسة النادي، أما بعض األندية األخرى فإنها 
تشكو غياب الدعم وقلة املوارد املالية التي قد 
تؤثر ســـلبا على اســـتقرارها ونتائجها خالل 
هذا املوســـم الرياضي اجلديـــد الذي أنبأ قبل 

بدايتها بوجود صراعات وأزمات عديدة.

أزمة جديدة عشية انطالق الدوري التونسي

تعطى اليوم ضربة البداية النطالق منافســــــات الدوري التونســــــي املمتاز حلساب املوسم 
الرياضي 2018-2019، في هذا املوسم سيكون الصراع على أشده بني ”القوى التقليدية“ 
وفي مقدمتها الترجي التونســــــي الساعي للمحافظة على لقبه، لكن بالتوازي مع ذلك فإن 
”معركة“ خفية من أجل فرض الذات بني وزارة الشــــــباب والرياضة واالحتاد التونسي لكرة 
القدم انطلقت مبكرا، والسبب في ذلك طباعة التذاكر اخلاصة مبباريات الدوري املمتاز.

ماذا يحدث !

خطوات متباينة

[ احتدام التوتر بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسبب التذاكر
[ رئيس االتحاد في مرمى االتهامات بعد الفشل في المونديال

مع الصراع بـــني اتحاد الكـــرة ووزارة 

الرياضـــة، فإن الغموض يبدو ســـيد 

بمواعيـــد  يتعلـــق  فيمـــا  املوقـــف 

مباريات الجولة االفتتاحية

◄

العاصمـــة البريطانيـــة تســـتضيف 

املباراة للمـــرة الثالثة، بعدما أقيمت 

نسخة املوســـم املاضي على ملعب 

نادي فولهام

◄

} الريــاض - يفتتـــح الهـــالل بطـــل الدوري 
واالتحـــاد بطل الكأس، الموســـم الجديد لكرة 
القدم السعودية الســـبت من لندن، في مباراة 
الـــكأس الســـوبر، وعين كل منهمـــا على لقب 

المسابقة الحديثة العهد بمسماها الحالي. 
ويتوقـــع أن تكـــون المبـــاراة المشـــاركة 
األولـــى لإلماراتي عمـــر عبدالرحمن مع ناديه 
الجديد الهالل، بينما ســـيكون مدرب االتحاد 
األرجنتيني رامون دياز في مواجهة مع ناديه 

السابق. 
وتقام المباراة الخامسة من هذه المسابقة 
علـــى ملعب لوفتس رود الخاص بنادي كوينز 
بارك رينجرز فـــي العاصمة اإلنكليزية، والذي 
يتسع لنحو 18 ألف متفرج، وذلك للمرة الثانية 

في آخر ثالثة مواسم. 
وتســـتضيف لندن المباراة للمرة الثالثة، 
بعدما أقيمت نســـخة الموســـم الماضي على 

ملعب نادي فولهام.
ويخـــوض الهالل المبـــاراة التـــي تجمع 
ســـنويا بين بطلي الـــدوري والـــكأس، للمرة 

الثالثة تواليا. 
وقـــد فاز في المرة األولى على النصر على 
النصر (1-0) وخســـر فـــي الثانية أمام األهلي 
بركالت الترجيح 3-4 (تعـــادال 1-1 في الوقت 
األصلـــي)، فيما يتطلـــع االتحاد إلـــى اعتالء 
منصـــة التتويـــج وتدوين اســـمه في ســـجل 
الفائزين مع الفتح والشباب والهالل واألهلي 
في ثاني مشاركة له بعد أن أخفق في النسخة 

األولى قبل أربع سنوات أمام الفتح.

انطالقة مثالية

نشط الهالل في سوق االنتقاالت تحضيرا 
للموسم، فتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي 
جيزوس، وعزز صفوفه بثالثة أجانب: المدافع 
األســـباني ألبرتو بوتيا، والمهاجم البيروفي 
أندريـــه كارييو، وصانـــع األلعـــاب والهداف 
اإلماراتـــي عبدالرحمن ”عموري“، أفضل العب 

في آسيا لعام 2016.
الجديد  للموسم  جيدا  ”الزعيم“  واســـتعد 
فأقـــام معســـكرا خارجيا في النمســـا خاض 
خاللـــه مباريـــات وديـــة، قبـــل أن يعـــود إلى 
الرياض ليتجاوز الشـــباب العماني في ذهاب 

الدور 32 من البطولة العربية لألندية. 
ورغـــم افتقـــاد الفريق للثالثي األساســـي 
نواف العابد وعبدالله عطيف وســـلمان الفرج 
بداعـــي اإلصابـــة، وعـــدم اكتمـــال الالعبيـــن 

األجانب في صفوفه، يطمح الهالل للظفر بلقب 
ثان وبدء موســـمه بصورة مثالية ال سيما أنه 
يملك أســـماء بارزة بدءا من الحارس العماني 
علي الحبسي مرورا بالعبي الوسط البرازيلي 
كارلوس إدواردو وانتهاء بالمهاجم الســـوري 

عمر خربين.

ثوب جديد

أشـــار خريبيـــن، أفضـــل العب في آســـيا 
لعام 2017، إلى ”ســـعي الفريق هذا الموســـم 
لتحقيق األهداف التي اســـتعد من أجلها ومن 
ضمنها الكأس الســـوبر“، مؤكدا ”ســـنبذل كل 
ما في وســـعنا من أجل الفوز باللقب وإسعاد 

جماهيرنا“.
فـــي المقابـــل، ســـيبدأ االتحاد الموســـم 
بثـــوب جديد، فبعـــد التعاقد مـــع األرجنتيني 
رامون دياز مدرب الهالل الســـابق، اســـتقطب 
سبعة العبين أجانب دفعة واحدة هم المدافع 
األســـترالي ماثيو غورمان والمهاجم الصربي 
ألكســـندر بيزيتش والمغربـــي كريم األحمدي 
والرباعـــي البرازيلي جوناس دي ســـوزا (لن 
يشارك في المباراة بسبب اإليقاف) وأندرسون 
دي أوليفيـــرا المعـــروف بـ”فالديفيا“ وتياغو 

كارليتو ورومارينهو دا سيلفا. 
وتعاقد أيضا مع خمسة محليين هم حسن 
معاذ ومنصور الحربي وجابر عيســـى وعلي 
الزقعان وعبدالله الشـــمري. وأقـــام ”العميد“ 
معســـكرا خارجيا في النمســـا أيضا خاض 
خالله مباريات وديـــة، قبل التحول إلى لندن 
إلقامة معســـكر آخر لعـــب خالله مباراة ودية 
واحدة مع نـــادي ريدينغ اإلنكليـــزي، انتهت 

بفوز الفريق السعودي 3-0.  
وقـــال ديـــاز ”الجميـــع في االتحـــاد يملك 
اإلصرار والعزيمة لالنطالق في الموسم بقوة 
منذ البداية وتحقيق النتائج التي تبحث عنها 
اإلدارة والجماهير. ثقتي بنجوم الفريق كبيرة 
فهـــم قادرون على تنفيذ ما هـــو مطلوب منهم 

والحفاظ على تركيزهم طيلة المباراة“.

الهالل واالتحاد يفتتحان الموسم 

السعودي من لندن

} القاهــرة - انطلــــق المكســــيكي خافييــــر 
أغيــــري، المدرب الجديــــد لمنتخب مصر، في 
مهمتــــه بمتابعــــة مباريات الــــدوري الممتاز، 
للتعــــرف علــــى مســــتويات الالعبيــــن، وأبرز 
العناصــــر، قبــــل خــــوض أول مبــــاراة له مع 

الفريق، الشهر المقبل. 
وقدم االتحاد المصري المدرب المكسيكي 
لوســــائل اإلعــــالم، في مؤتمــــر صحفي مطلع 
الشــــهر الحالــــي، بعد التوصل التفــــاق، بعقد 
يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022، ليتولى 

المهمة خلفا لألرجنتيني هيكتور كوبر.
وشــــاهد أغيــــري فــــوز الزمالــــك 0-1 على 
مصر للمقاصة، في ملعب الســــويس، في أول 
ظهور له بعد توليه المســــؤولية رسميا. وقال 
أغيري للصحفيين عقب المباراة، إنه يســــعى 
بأقصى ســــرعة لتكوين فكرة عامــــة، عن أبرز 
الالعبيــــن المحلييــــن، قبل مواجهــــة النيجر، 
فــــي التصفيات المؤهلة لكأس األمم اإلفريقية 

.2019
وســــتلتقي مصر، صاحبة الرقم القياسي 
فــــي الفوز بــــكأس أمم أفريقيــــا (7 مرات)، مع 
النيجر، في الثامن من الشهر المقبل، وتحتاج 
للفوز بعد خســــارتها أمام تونــــس، متصدرة 
المجموعة، فــــي الجولة األولى. وتتذيل مصر 

المجموعــــة العاشــــرة دون نقــــاط، مقابــــل 3 
لتونس، ونقطة واحدة للنيجر وســــوازيالند، 

بعد جولة واحدة.
”يجــــب  المكســــيكي  المــــدرب  وأضــــاف 
مشاهدة كافة الالعبين، وفي النهاية سنختار 
أفضــــل العناصر، ومع مرور الوقت ســــنجري 
بعض التعديالت، بإضافة مجموعة أخرى من 
الالعبيــــن.. ال توجد فرصــــة كبيرة للعمل قبل 
مواجهــــة النيجــــر، لكن ســــنعمل على تحقيق 
الفــــوز“. وتابع أغيري“مــــن الصعب مقارنتي 
بكوبــــر وال يمكن أن أنتقــــده. كل ما أريد قوله 
إني سأعتمد على طريقة هجومية في األداء“. 

وعــــن رأيــــه فــــي محمــــد صــــالح، هداف 
المنتخــــب وليفربول اإلنكليزي قــــال المدرب 
”بالطبع ســــعيد بوجوده بالفريق ألني أعتبره 
مــــن أفضــــل العبي العالــــم حاليا وسأســــعى 

لالستفادة منه“.

أغيري يبدأ التفكير في لقاء النيجر

◄ قال ستيفن لوي رئيس االحتاد األسترالي 
لكرة القدم إنه لن يترشح في االنتخابات 

في نوفمبر ويأمل أن يساهم قراره في إنهاء 
النزاع الداخلي. ودخل االحتاد األسترالي 

في نزاع على السلطة ضد األندية احملترفة 
مما أدى إلى تدخل االحتاد الدولي في العام 

املاضي في محاولة إلنهاء الصراع. وتقام 
االنتخابات في نوفمبر على أن يتم اإلعالن 

عن أسماء املرشحني بحلول 30 سبتمبر. 
وتابع لوي ”الهدف هو منح اللعبة كل فرصة 

متاحة على مدار األشهر املقبلة لزيادة عدد 
أعضاء اجلمعية العمومية وفي الوقت ذاته 

احلفاظ على استقالل مجلس اإلدارة“.

متفرقات

خافيير أغيري:

من الصعب مقارنتي بكوبر 

وال أنتقده. سأعتمد على 

طريقة هجومية في األداء

◄ عادت سيمونا هاليب املصنفة األولى، 
التي كانت على بعد شوطني فقط من بلوغ 

الدور الثالث في بطولة سينسناتي للتنس، 
إلى امللعب لتحسم االنتصار على إيال 

تومليانوفيتش بعدما توقفت املباراة بسبب 
األمطار بينما ودعت سلون ستيفنز البطولة 

من الدور الثالث أمام إليسه ميرتنز. وسقطت 
ستيفنز، املصنفة الثالثة، أمام املصنفة 15، 

وفشلت في بلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة 
في آخر أربع بطوالت. وودعت أجنليك كيربر 
املصنفة الرابعة البطولة عقب خسارتها أمام 
ماديسون كيز بينما أطاحت أرينا سابالينكا 

بكارولني غارسيا من البطولة.



} ميالنو - يبدأ النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو مغامرتـــه اجلديـــدة الســـبت عندما 
يستهل يوفنتوس مسعاه نحو لقب ثامن تواليا 
فـــي الـــدوري اإليطالي لكـــرة القدم مـــن ملعب 
كييفـــو، إال أن أجواء احلزن ســـتكون ســـائدة 
على خلفيـــة كارثة انهيار اجلســـر في جنوى. 
وتصدر ابن الـ33 عاما عناوين هذا الصيف بعد 
قراره ترك ريال مدريد اإلسباني الذي توج معه 
بلقب دوري أبطال أوروبا في املواســـم الثالثة 
األخيـــرة، واالنتقال إلى يوفنتـــوس مقابل 100 

مليون يورو.
التـــي ينتمي  وكانت فـــرق الـ“ســـيري آ“ 
إليها يوفنتوس متني النفس بأن تكون بداية 
املوســـم احتفاليـــة، لكـــن كارثة انهيـــار جزء 
من جســـر مورانـــدي في جنوى مـــا أدى إلى 
ســـقوط ما ال يقل عـــن 38 قتيال، ألقت بظاللها 
علـــى افتتاح البطولة. وقـــررت رابطة الدوري 
اإليطالـــي اخلميس إرجاء املباراتني املقررتني 
األحد لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة مع طلب 
تقـــدم به الناديان، وســـط دعـــوات أيضا إلى 

إرجاء مباريات املرحلة ككل.
وكشـــفت رابطة الدوري أنه ســـتكون هناك 
دقيقـــة صمت قبل كل مباريـــات املرحلة األولى 
في عطلة نهاية األسبوع احلالي، بينها مباراتا 

ضد  نابولـــي  ووصيفـــه  يوفنتـــوس 
كييفو فيرونا والتسيو تواليا في 

ملعبـــي األخيرين. ورغم أجواء 
األنظـــار  ســـتكون  احلـــزن، 

موجهة بطبيعة احلال إلى 
لرونالدو  األولى  املباراة 

مـــع فريـــق ”الســـيدة 
خرج  العجوز“الـــذي 
وأنفق  تقليـــده  عـــن 
أمـــواال طائلـــة هـــذا 

الصيـــف فـــي محاولـــة 
أبطـــال  بـــدوري  للفـــوز  منـــه 

أوروبا بعدمـــا هيمن متاما على 
املنافسات احمللية.

وعـــزز فريـــق املـــدرب 
ماســـيميليانو أليغري صفوفه 
بضمه أيضا الظهير البرتغالي 
(فالنســـيا  كانســـيلو  جـــواو 

اإلســـباني) واحلـــارس ماتيا بيريـــن (جنوى) 
والعب الوســـط األملاني إميـــري جان (العب حر 
بعد انتهاء عقده مع ليفربـــول اإلنكليزي)، كما 
عاد إليه قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي بعد عام 
فقط على رحيله إلـــى ميالن الذي حصل بدوره 
من غرميـــه على املهاجـــم األرجنتيني غونزالو 
هيغوايـــن (إعارة) وقلب الدفـــاع ماتيا كالدارا. 
وسيكون احلارس املخضرم جانلويجي بوفون 
الغائب األبرز عن يوفنتوس والدوري اإليطالي 
بعـــد انتقاله إلى الدوري الفرنســـي للدفاع عن 

ألوان باريس سان جرمان.

استعادة الرونق

مـــن املؤكد أن قـــدوم رونالدو إلـــى الدوري 
اإليطالي سيعيد إليه رونقه واالهتمام اإلعالمي 
به، وهو ما تطرق إليه احلارس األسطوري دينو 
زوف بالقول ”ســـيرفع مســـتوى 
البطولة. اجلميع سيستفيد. 
ســـتكون  رونالدو،  بوجـــود 
جميـــع األنظـــار شـــاخصة 
نحونـــا وبإمـــكان الـــدوري 
اإليطالي اســـتعادة مكانته“. 
ورأى بطـــل العالـــم 1982 أن 
”انتداب (رونالدو) سيؤدي إلى 
قدوم أســـماء كبيرة أخرى إلى 

الدوري اإليطالي“.
أمـــا العب وســـط 
يوفنتـــوس الدولـــي 
ســـامي  األملانـــي 
فأشـــار  خضيـــرة، 
إلى أنـــه يتطلع بفارغ 
إلـــى  للعـــب  الصبـــر 
مجددا  رونالدو  جانب 
في  زميله  كان  بعدمـــا 
ونســـيان  مدريد،  ريال 
ما اختبره هذا الصيف 
مـــن خيبة فـــي مونديال 
روســـيا حـــني تنـــازل املنتخـــب 
األملانـــي عـــن لقبـــه بخروجه من 
الـــدور األول. وقـــال خضيـــرة في 
حســـابه علـــى انســـتغرام ”أتطلع 

بفارغ الصبر لبدء املوســـم اجلديد، وسيكون 
مـــن الرائع أيضا أن ألعب مجـــددا إلى جانب 
رونالدو بعـــد الوقت الـــذي أمضيناه معا في 

ريال مدريد“.
ومبـــا أن العـــب الوســـط الفرنســـي بليـــز 
ماتويـــدي عاد للتو مـــن عطلته املمـــدة نتيجة 
وصوله إلى نهائي املونديال وفوز بالده باللقب 
العاملـــي، قد يبدأ أليغري اللقاء األول للموســـم 
بإشـــراك جان وخضيرة في الوســـط إلى جانب 
البوسني ميراليم بيانيتش واإلكوادوري خوان 

كوادرادو. 
بعدمـــا حطم الرقم القياســـي لعـــدد النقاط 
بالنسبة لوصيف الدوري بجمعه 91 نقطة، يبدو 
نابولـــي مهددا هذا املوســـم في وصافته وليس 
فقـــط بتضاؤل حظوظه في املنافســـة على لقبه 
األول منذ 1990، وذلك في ظل املنافسة املتوقعة 

من روما وإنتر ميالن والتسيو.
وافتـــرق نابولـــي عـــن مدربه ماوريتســـيو 
ســـاري الذي انتقل إلى اإلشراف على تشيلسي 
اإلنكليـــزي، وتعاقـــد مـــع املـــدرب الفـــذ كارلو 
أنشـــيلوتي الذي يســـجل عودته إلى الـ“سيري 
آ“ بعـــد ترحال دام حوالـــي عقد من الزمن حيث 
أشـــرف على تشيلســـي وســـان جرمـــان وريال 
مدريد وبايرن ميونيخ األملاني بني 2009 و2017.

رحلة العودة

يبدأ أنشـــيلوتي رحلة العـــودة إلى الدوري 
اإليطالـــي الذي أحرز لقبه مـــرة واحدة كمدرب 
عام 2004 مع ميالن، باختبار صعب يجمع فريقه 
بالتســـيو على ملعب األخير في العاصمة التي 
يبدأ فريقها اآلخر روما، ثالث املوســـم املاضي، 

مشواره األحد من ملعب تورينو.
أما ممثـــل إيطاليا اآلخر فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا إنتر ميـــالن، فيحل األحـــد ضيفا على 
ساســـوولو، فيمـــا يلعـــب بولونيا مع ســـبال. 
ويحتفـــل بارما بعودته إلى دوري األضواء بعد 
ثالثة أعـــوام على هبوطه إلـــى الدرجة الرابعة 
بســـبب مشـــاكل مالية أدت إلى إفالســـه، بلقاء 
ضيفه أودينيـــزي، فيما يلعب العائدان اآلخران 
أمبولي وفروزينوني األحد مع كالياري واإلثنني 

مع أتاالنتا على التوالي.

} بوردو (فرنسا) - قرر نادي بوردو الفرنسي 
معاقبة مدربه األوروغوياني غوستافو بوييت 
بإيقافـــه عن مهامه ملدة أســـبوع متهيدا إلقالة 
محتملة، وذلك غداة تلويحه بالرحيل وانتقاده 
اإلدارة لبيعهـــا مهاجمه غايتـــان البورد دون 

موافقته. 
ووصـــل بوييـــت إلـــى مقر النـــادي، حيث 
التقى عددا من مســـؤوليه، وغـــادر قبل موعد 
انطـــالق التماريـــن الصباحيـــة. وبعـــد وقت 
قصير مـــن مغادرة املدرب، أعلن رئيس النادي 
ســـتيفان مارتان في مؤمتر صحافي أن اللقاء 
مع بوييت عقد وفق اإلجراءات اإلدارية، وأبلغ 
فيه بأنه لن يدرب الفريق في األســـبوع املقبل، 

متهيدا إلقالة محتملة.
وأضـــاف أن الطرفني ســـيعقدان اجتماعا 
اجلمعة املقبل، وأنه خالل فترة أســـبوع ميكن 
أن يحصـــل تواصـــل، لـــذا فكل شـــيء ممكن 
مـــن الناحية الفنيـــة. ويأتي ذلك غـــداة تأكيد 
املدرب الذي ســـبق له اإلشراف على أندية مثل 

برايتون وســـندرالند اإلنكليزيني، أنه ســـيفكر 
فـــي مســـتقبله مع بـــوردو ويبحث مـــع إدارة 
النادي مسألة انتقال مهاجمه البورد (24 عاما) 

إلى نادي مونبلييه.
وقال املدرب فـــي أعقاب مباراة ضد ضيفه 
ماريوبـــول األوكراني ضمن األدوار التمهيدية 
(2-1) ”لســـت  للدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ 
سعيدا، هذا أسوأ يوم في تاريخ النادي“ الذي 

يدربه منذ يناير املاضي. 
وأضـــاف ”ما قام بـــه النادي مـــع غايتان 
هـــو إهانة، طلبت مـــن إدارة النادي عدم بيعه 
قبـــل أن نتعاقـــد مع العب. إال أنهـــا لم تتعاقد 
مع العب جديد وسمحت لالبورد بالرحيل (…) 
إهانة بحقـــي وبحق الالعبني واملشـــجعني“. 
وأبـــرم بوردو صفقات عدة في فترة االنتقاالت 
الصيفية، أبرزها التخلي عن جناحه البرازيلي 
مالكوم لصالح برشـــلونة اإلســـباني، وإعارة 
مواطنه جوناثان كافو للنجم األحمر الصربي، 

وضم املهاجم جيمي بريان من غانغان.

} روما - حلق العب الوسط الدولي كالوديو 
جانلويجي  املخضـــرم  باحلارس  ماركيزيـــو 
بوفون وقرر إنهاء مشـــواره مـــع يوفنتوس، 

وذلك حسب ما أعلن اجلمعة بطل إيطاليا 
في املواسم السبعة األخيرة. 

وأشـــار يوفنتوس في بيان عشية 
مـــن  اجلديـــد  املوســـم  انطـــالق 

الدوري وفي اليـــوم األخير من 
الصيفيـــة،  االنتقـــاالت  فتـــرة 
إلى فســـخ العقد بني الطرفني 
بطريقـــة وديـــة، لينتهي بذلك 
مشـــوار ابـــن الــــ32 عاما مع 

الذي  فريق ”الســـيدة العجوز“ 
دافع عن ألوانـــه منذ أن كان في 

السابعة من عمره.
وحلــــق ماركيزيو الذي لــــم يدافع عن 

ألوان أي فريق ســــوى يوفنتوس باســــتثناء 
موســــم واحد عندما أعير ألمبولي عام 2017، 

بالقائــــد األربعيني بوفون الــــذي ودع الفريق 
بعدمــــا دافع عن مرماه منــــذ 2001 وانتقل إلى 
فرنسا للعب مع باريس ســــان جرمان. وتأثر 
مشــــوار ماركيزيو منذ أبريــــل 2016 وبدأ 
يفقــــد مركــــزه في التشــــكيلة األساســــية 
نتيجة إصابة خطيــــرة تعرض لها في 

ركبته.
وتـــوج العب الوســـط األنيق 
الذي خـــاض 55 مبـــاراة دولية 
عدة  بألقاب  إيطاليـــا،  بقميص 
أبرزهـــا  ”بيانكونيـــري“  مـــع 
سبعة على التوالي في الدوري 
احمللـــي، إضافة إلـــى ثالثة في 
الكأس وأربعة في الكأس السوبر 
احملليتني. وقد كان أيضا من الالعبني 
القليلني الذين اســـتمروا مـــع الفريق بعد 
إنزالـــه إلى الدرجة الثانية عام 2006 بســـبب 

فضيحة التالعب بالنتائج ”كالتشوبولي“.

{أي مدرب يكون ســـعيدا بامتالك العبين لديهم رغبة في تسجيل األهداف، وعندما يكون كل رياضة

الالعبين الكبار في التشكيلة، سنجد حال لمن سيسدد ركالت الترجيح}.

توماس توخيل 
املدير الفني لباريس سان جرمان

{أنوي االستمرار في المشاركة ضمن صفوف المنتخب األلماني لكرة القدم، وذلك رغم صدمة 

اإلخفاق والخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018}.

إيلكاي غويندوغان 
العب مانشستر سيتي اإلنكليزي

} لنــدن - يبحث فريق مانشســـتر ســـيتي عن 
كيفيـــة التغلب علـــى إصابـــة البلجيكي كيفني 
دي بروين عندما يستضيف هيديرسفيلد تاون 
األحد في اجلولة الثانية من الدوري اإلنكليزي 

املمتاز لكرة القدم. 
واســـتهل مانشستر ســـيتي، حامل اللقب، 
موسمه بفوز مقنع على أرسنال 2-0 في اجلولة 
األولـــى، ولكنه تلقى ضربة موجعة بإصابة دي 
بروين، في الركبة خالل التدريبات. وكان العب 
خط الوسط البلجيكي جزءا ال يتجزأ من الفريق 

الذي فاز بلقب الدوري في املوسم املاضي.
ورغم أن الفريق سيفقد خدماته في امللعب، 
قـــال كايل ووكـــر مدافع الفريق إن مانشســـتر 
ســـيتي لديه مـــا يكفي من الالعبـــني لتعويض 
غيابـــه. وقـــال ووكـــر للصحافيـــني ”إن كيفني 
العب عظيم ولســـوء احلظ حـــدث له هذا خالل 
التدريبـــات ولكن هناك ما يكفـــي من الالعبني 
فـــي الفريـــق لتعويـــض غيابه“. وأضـــاف ”ال 
نعتمد على العب واحد فقط؛ إنها لعبة جماعية 
وأيا كان من سيعوضه ســـيقدم أداء جيدا. في 
احلقيقة إنها خســـارة كبيرة ولكـــن لدينا أكثر 

من بديل“.
ورغـــم ذلك ميتلك غوارديـــوال حتت تصرفه 
العبـــني آخرين من املســـتوى الالمع على غرار 
البرتغالي برناردو ســـيلفا املتألق بدور مركزي 
ضد أرســـنال وقبلها تشيلســـي في مباراة درع 
املجتمـــع التقليديـــة، إلـــى القـــادم اجلديد من 
ليســـتر اجلزائـــري الدولي ريـــاض محرز على 
اجلهـــة اليمنى. ولـــم يخض اإلســـباني دافيد 
سيلفا أية دقيقة هذا املوسم، فيما أشار الظهير 
كايل ووكر إلى أن الشـــاب فيل فودن (18 عاما) 
قـــد ينـــال فرصته في ظـــل إصابـــة دي بروين. 
وأوضـــح ”لفيل ســـلوك رائع، هـــو العب رائع، 
واألهم هو شاب رائع. ال نعتمد على العب واحد 
فقط. هذه مباراة فرق وكل من يدخل يلعب لعبا 
جيدا. بالطبع هي خســـارة كبيرة، لكن لدينا ما 

يكفي وأكثر للتعويض“.

وفشـــل مانشســـتر سيتي في تســـجيل أية 
أهداف في آخر أربع مباريات على أرضه واجه 
فيها فريق هيديرسفيلد، وهو رقم يسعى ديفيد 
فاغنر مدرب الفريق الضيف لزيادته إلى خمس 
مباريات. وقام املـــدرب األملاني بتدريب الفريق 

على طريقـــة لعب حديثة ولكنـــه يعلم أنه أمام 
أندية مثل مانشســـتر ســـيتي- والفرق الستة 

الكبرى بالدوري- يجب أن يكون واقعيا.
وقال ”بســـبب مميزات املنافس، أمام الفرق 
الســـتة الكبرى يتعني عليك أن تعتاد على فكرة 
مختلفة وإعداد مختلف وعقلية مختلفة أيضا. 
أعتقـــد أننا في املوســـم املاضـــي أظهرنا أننا 
قادرون على تقدمي الطريقتني“. وكان مانشستر 
ســـيتي بـــني ثمانيـــة فـــرق فـــازت مبباراتها 
االفتتاحيـــة في الـــدوري، من بينهـــا ليفربول 

وتشيلسي وتوتنهام.
وبعد تدعيم الصفـــوف بصفقات كبيرة في 
فترة االنتقـــاالت الصيفية، ارتفـــع التفاؤل في 
مقاطعة ميرسيســـايد بإمكانية فـــوز ليفربول 
بلقـــب الـــدوري للمـــرة األولى منذ عـــام 1990. 
ويحل ليفربول ضيفا على كريستال باالس يوم 
االثنني، علما أن فريق كريســـتال باالس فاز في 
أربـــع مباريات من آخر ثمانيـــة لقاءات جمعت 
بينهمـــا، وأيضـــا كان مـــن بني الفـــرق الفائزة 
مبباراتها األولى فـــي الدوري حيث تغلب على 
فولهام 2-0. وسيقوم يورغن كلوب املدير الفني 
لفريق ليفربـــول بعملية تدوير بـــني الالعبني، 
حيث يشـــارك في هـــذا اللقاء القائـــد جوردان 
هيندرســـون وفابينيـــو وآدم الالنـــا واملهاجم 

دانيل ستوريدج في التشكيل األساسي.

 تعزيز االنطالقة

حقق تشيلســـي وأرســـنال مـــع مدربيهما 
اجلديديـــن بدايتـــني متفاوتتـــني فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي لكرة القدم، بيد أن لقاءهما الســـبت 
في املرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج 
يشـــكل اختبارا حقيقيا ملوقع قطبي لندن. أدى 
فشـــل فريقي العاصمة في التأهل لدوري أبطال 
أوروبا إلى تغييرات جذرية. وفي وقت كان فيه 
تشيلسي معتادا على تبديالت مدربيه في عهد 
امللياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ال يزال 
أرسنال يتأقلم مع رحيل ملهمه الفرنسي أرسني 

فينغر بعد 22 عاما على رأس إدارته الفنية.
وأظهرت املؤشـــرات األولى أن بديل فينغر 
اإلســـباني أونـــاي إميـــري يحتاج إلـــى وقت 
طويل لوقف تراجع ”املدفعجية“ في الســـنوات 
األخيـــرة. بيد أن اإلســـباني لم يكـــن محظوظا 
مبواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، فخسر 

بثنائية صريحة على أرضه األسبوع املاضي.
ورغم ترقب عشـــاق أرســـنال قـــرار إميري 
اإلبقاء على حارســـه التشـــيكي بتر تشيك (36 
عاما) الـــذي ارتكب بعض األخطـــاء الفاضحة 
ضد سيتي، أو اســـتبداله باألملاني بيرند لينو 
القادم مـــن باير ليفركوزن، قـــال مدرب باريس 

ســـان جرمان الفرنسي الســـابق ”ال ينبغي أن 
تغير عقليتك إذا خســـرت املباراة األولى. أريد 
ثباتا (…) ضد مانشســـتر سيتي احتفظ الفريق 
بأفكاره وروحه طوال 90 دقيقة حتى عندما كنا 

نخسر…“.
بـــدوره أكد اإليطالي ماوريتســـيو ســـاري 
مدرب تشيلســـي أنه يحتاج إلى شـــهرين على 
األقل لتطبيق فلسفة هجومية جعلت منه مدربا 
مطلوبـــا في نادي نابولي. ورغم بداية موســـم 
متعثرة تســـبب بهـــا الرحيل املتأخـــر للمدرب 
اإليطالي أنطونيو كونتي واحلارس البلجيكي 
تيبو كورتوا إلى ريال مدريد اإلســـباني فضال 
عن تكهنات حول رحيل عـــدد آخر من النجوم، 
اســـتهل ”البلـــوز“ موســـمه بفـــوز صريح عل 
هادرســـفيلد 3-0. كانت هناك عالمات واضحة 
لتأثيـــر ســـاري، وذلك بعـــد ســـيطرة اإليطالي 
جورجينيـــو القـــادم مـــع مدربـــه مـــن الفريق 

اجلنوبي على خط الوسط.
ويعول تشيلســـي على عودة كاملة لنجمه 
األول البلجيكـــي إديـــن هازار هذا األســـبوع، 
بعد مشـــاركته 15 دقيقة فقط ضد هادرسفيلد، 
بعد إجازته التي تلت املشـــوار الناجح ملنتخب 
بالده في املونديال األخير حيث حل ثالثا. وفاز 

كونتي مرتني في 8 مباريات ضد أرسنال خالل 
موسمني له مع تشيلسي، وانقالب في املوازين 
هذا األســـبوع سيؤشـــر على اجتـــاه صحيح 

يسير فيه ساري.

ملعب توتنهام البيتي

بعـــد فشـــله فـــي التعاقد مـــع أي العب في 
فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية، اســـتمرت األنباء 
املخيبة في التتالي علـــى توتنهام، بعد إرجاء 
انتقالـــه إلى ملعبـــه اجلديد، لعـــدم جاهزيته 
بسبب مشكالت تقنية تتعلق بأنظمة السالمة. 
وســـيعني ذلـــك أن العبي املـــدرب األرجنتيني 
أولـــى  ســـيخوضون  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
مبارياتهم البيتية على ملعب وميبلي الشـــهير 
ضد جارهم فولهام السبت، وهو الذي اعتمدوه 
في املوســـم املاضـــي أيضا. ووعـــد بوكيتينو 
بتحقيـــق الفوز للمشـــجعني احملبطني من عدم 

االنتقال إلى امللعب اجلديد.
ولن تعكـــر املزيد من املباريـــات في امللعب 
العريـــق معنويـــات توتنهام؛ فبعد فشـــله في 
حتقيق الفوز فـــي الثالث مباريات األولى على 
أرضه املوســـم املاضي، حقق فريق شمال لندن 

13 فـــوزا في 16 مباراة بعد تأقلمه مع وميبلي. 
ويعتقـــد احلارس الفرنســـي هوغو لوريس أن 
علـــى الفريق أن يقدم بداية قوية هذا املوســـم 
إذا أراد املنافسة على اللقب. وقال لوريس ”من 
املهم أن نحافـــظ على تركيزنا حتى ال نفقد أي 

نقاط بسهولة في املباريات القليلة األولى“.
وأضاف ”من املهم أن نبدأ املوسم بالطريقة 
الصحيحة، مثلما فعلنا أمام نيوكاسل. املباراة 
عـــادة ما تكـــون مهمـــة. ذهنيـــا، أثبتنـــا أننا 
مســـتعدون“. وأكد ”هناك العديـــد من الفرص 
للفوز بالبطوالت. خطوة بخطوة.. نحتاج إلى 
بناء الثقـــة. األمر كله متعلـــق بالعزمية. الكل 
يجب أن يكون مستعدا ملساعدة الفريق. نعرف 
بعضنـــا البعض جيدا وفي الـــدوري املمتاز ال 

ميكنك أن تتوقف، هذا مستحيل“.
وبعد فوزه االفتتاحي على ليســـتر سيتي 
بهدفي الفرنســـي بول بوغبا ولوك شـــو، يحل 
مانشســـتر يونايتد ضيفا على برايتون. وأكد 
مدربه البرتغالي جوزيـــه مورينيو أن املهاجم 
جيسي لينغارد قد يشارك في املواجهة. ويلتقي 
كارديف مع نيوكاســـل، ويحل ســـاوثهامبتون 
ضيفا على إيفرتون، ويلعب ليســـتر سيتي مع 

ولفرهامبتون في بقية مباريات هذه اجلولة.

سيتي يسعى لمواصلة انطالقته الناجحة في الدوري اإلنكليزي

كان فوز مانشستر سيتي على أرسنال من دون بذل الكثير من اجلهد نذير شؤم ملنافسيه 
الطامحني إلى إيقاف املد الرائع لتشــــــكيلة املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال التي تريد 

بدورها أن تصبح أول تشكيلة في عقد من الزمن حتتفظ بلقبها. 

دائما في الواجهة

[ ساري يأمل في تعزيز انطالقة تشيلسي وتوتنهام يعود إلى ويمبلي  [ مورينيو يبحث عن التأكيد من بوابة برايتون
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مباراة دولية خاضها 

ماركيزيو بقميص 

إيطاليا، توج العب 

الوسط بألقاب عدة مع 

{بيانكونيري}

املؤشـــرات أظهرت أن بديل فينغر 

اإلسباني أوناي إيمري يحتاج إلى وقت 

طويـــل لوقف تراجـــع {املدفعجية} 

في السنوات األخيرة

◄

األنظار متجهة لبداية رونالدو في الدوري اإليطالي

بوردو يمهد إلقالة مدربه بوييت

ماركيزيو ينهي مشواره مع يوفنتوس
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} تونــس - احتفلـــت مدينـــة حلـــق الوادي، 
الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بالعيد 
السنوي للحوت (السمك)، حتت شعار ”حلق 
الوادي مدينة الثقافة والســـياحة والتعايش 

بني األديان“.
كما احتفل فنانون ومسرحيون تونسيون 
وســـياح أجانب من اجلزائر وليبيا وفرنســـا 
وإيطاليا ومالطا، بعودة اســـتعراض ”خرجة 
مادونا“ (إحدى تســـميات مـــرمي العذراء) من 
إحـــدى كنائس املدينة، بعـــد غياب دام نصف 

قرن.
الشـــاوش مديـــر املهرجان  وقال منصف 
”مادونـــا هـــي متثـــال ملـــرمي العـــذراء جلبه 
املسيحيون إلى تونس سنة 1853، ووضع في 
كنيسة باملدينة لُيْخَرَج في منتصف أغسطس 
في اســـتعراض إلى البحر كداللة على انتهاء 
موســـم الصيف والسباحة ومباركة الرحالت 

البحرية للجاليات األوروبية من تونس“.
وأضـــاف أن ”خرجـــة مادونا تســـتقطب 
ســـياحا أجانب من إيطاليا وفرنســـا ومالطا 
وبلجيكا وأعضاء وفود دبلوماســـية يقيمون 
فـــي تونـــس كما جتـــذب ســـياحا مـــن ليبيا 
واجلزائر، ما يضفي حركية سياحية وثقافية 
علـــى املدينـــة في أجـــواء من التســـامح بني 
األديان والشعوب“. وتابع أن ”شعار املهرجان 
يبـــرز التعايـــش بني مكونات دينيـــة مختلفة 
عاشت في حلق الوادي، وسيساهم املهرجان 
في خلق حركة ســـياحية وثقافية، إذ ســـتقام 
على مدى يومني عروض فنية وتنشيطية على 

طول الشارع الرئيسي باملدينة“.

وأحيـــت فـــرق بهلوانيـــة وعازفـــو آالت 
موسيقية وفرق فنية حفل االفتتاح على طول 
الشارع الرئيســـي بحلق الوادي وسط تفاعل 

السياح األجانب والتونسيني.
وتضمنـــت فعاليات املهرجـــان العديد من 
األنشـــطة من بينها عرض ماجـــورات ودمى 
عمالقة، مع إقامة ورشات عمل من خالل زيارة 
نقاط بيع السمك واملطاعم التي تقدم عروضا 
تنشـــيطية، باإلضافة إلى معرض ذاكرة حلق 
الـــوادي الـــذي يســـتعرض صـــورا ولوحات 
زيتية حتكـــي تاريخا حافال لهـــذا املهرجان، 

إلى جانب عروض فنية وموسيقية.
بحلق الوادي،  ويتميز مهرجان ”احلوت“ 
الذي تؤكد بعض املصـــادر احمللية أنه يعود 
لإليطاليني الذين كانوا يقيمون بتونس إبان 
الفترة االستعمارية، بإقبال كبير، حيث ميثل 
هذا احلدث السنوي متنفسا للسكان احملليني 
واألجانـــب للتخفيف من عـــبء روتني احلياة 
اليومية، ولتذوق مختلف أنواع السمك التي 
تعرف بفضل املهرجان تخفيضا في األسعار.

وأفاد الشـــاذلي بن أحمد، صاحب مطعم 
بحلق الـــوادي، أن ”مهرجـــان احلوت فرصة 
للعائالت التونسية لالســـتفادة من تخفيض 
أســـعار الســـمك كما يســـتقطب أجانب عربا 
ومســـيحيني ويهودا توافدوا لتذوق الســـمك 
التونســـي وحضور خرجة مادونا التي تثبت 

انفتاح تونس وتسامحها مع األديان“.
وكانت ”خرجة مادونا“ قد غابت منذ سنة 
1963 لتعود هذه الســـنة من جديد مبشـــاركة 

سياح أجانب من عدة دول أوروبية.

أحيت مدينة حلق الوادي التونســــــية مؤخرا مهرجانها السنوي لـ“احلوت“، حتت شعار 
اجلمع بني الثقافة والســــــياحة والتعايش بني األديان، وشــــــهد هذا احلدث عودة ”خرجة 

مادونا“ بعد غياب طويل، وهو استعراض يتم لإلعالن عن نهاية املوسم الصيفي.

أفضل األنواع بأسعار مناسبة فقط من أجل االحتفال

}  ”أنـــا ال أفـــرض شـــيئا على أحـــد.. فقط 
أضـــع مسدســـي علـــى الطاولـــة وأقترح“. 
هكذا قال القائد الثوري املكســـيكي بانشـــو 
فيا (1878ـ1923)، واســـمه احلقيقي خوسيه 
دوروتيـــو أرانغو أرامبوال، قبـــل قرابة قرن 
مـــن الزمـــان. وهكـــذا أؤمن أنا وإن بشـــكل 
آخر.. باختصار: من حقكم أن تختلفوا معي 
وتطرحوا أفكاركم بكل حرية بشـــرط وحيد: 

أن تنفذوا رأيي في النهاية!
كثيـــرون يرون في ذلك اســـتعادة لعصر 
”ســـي الســـّيد“ بكل دكتاتوريته، ولكن ليس 
معنى اســـتنكاره أن يكون التمرد واخلروج 
هما املعادل النقيض، وبهذا الشكل الفاضح 
الذي يقّوض ســـلطة ربان السفينة أو يشرك 
معـــه منافســـا يعرضهـــا للغـــرق، بزعم أن 
الدميقراطيـــة ”كنـــٌز ال يفنـــى“، ألن احلقيقة 
أنها شعار فارغ يتم باسمه تسويق استبداد 

بشكل مختلف، ليس هذا مجال شرحه.
وألننـــا رأينـــا بـــأّم أعيننـــا نتائج وعد 
الدميقراطيـــة الكارثية فـــي بلداننا، خاصة 
إياها، فقد تأكدت من  في فوضى ”الثورات“ 
التطور غير الطبيعي لـ“احلاجة الســـاقعة“ 
وخاصة في بيوتنـــا العربية، حينما تبّدلت 
حتت ضغوط  األدوار وتنافرت، غاب ”القط“ 
احليـــاة أو رمبا تكبيرا للدمـــاغ، فلعبت كل 
”فئـــران“ املطابخ والغرف الســـرية، لتنشـــأ 
ثقافة جديدة.. ليســـت ”هجينة“ باستنساخ 
ما هـــو أفضل، ولكن اســـتغالال للتناقضات 
األســـوأ ليتصاعـــد الفلتان من أســـفل ِقدر 

املجتمع حتى يطيح بغطائه.
وكانت هذه لألسف، نتيجة الدميقراطية 
”األســـرية“ التي غســـلت يدي منهـــا مبكرا، 
جتّنبا ملا هو أســـوأ.. قد تكون فلسفة الفنان 
الراحـــل عبدالفتاح القصري في أحد أفالمه 
الشـــهيرة ومقولتـــه ”كلمتـــي ال ممكن تنزل 
األرض أبـــدا“ مقدمة صورية حلقيقة صورة 
الرجـــل النمطية في مواجهتـــه مع زوجته، 
وبالتالي فـــإن عبارة ”خـــالص.. تنزل املرة 
دي“ واملصحوبة بابتســـامة كســـيرة، باتت 
هي املشـــهد الســـائد قبل أن تأتي الزغرودة 
من لســـان زوجته  الوحيـــدة التي ”لعلعت“ 
املتسلطة ـ في الفيلم طبعاـ كنتيجة منطقية 
لـ“الكـــف“ الذي هوى به عليها في أول مترد 
له علـــى ســـلطتها، ألنها أدركـــت أنها أمام 

”رجل“ بجد، وليس مجرد ظاهرة صوتية.
باملناســـبة، اجتمـــع أفراد األســـرة على 
العشـــاء يـــوم اخلميس، فبادرهـــم األب في 
حلظـــة رضا: ما رأيكـــم.. نذهب غـــدا لبيت 
ت األم وقالت: خالكم  عمكـــم أم خالكم؟ احتجَّ
طبعا، لكـــن التصويت ”الدميقراطي“ انتهى 
لصالح بيت العم، وانتهى األمر بإقرار ذلك. 
صباح اجلمعـــة ضحكت األم وقالت لألوالد: 
استعدوا.. سنذهب إلى بيت خالكم. فتظاهر 
األب بقراءة الصحيفة واكتفى باملوافقة في 

صمت.
هكـــذا هـــي الدميقراطيـــة.. ُحتـــاك في 
غرف النوم، وخاصة يـــوم اخلميس، بعيدا 
عـــن إرادة وتصويت ”العيـــال“.. إن لم يكن 

الشعب أيضا.

صباح العرب

ديمقراطية غرف النوم

عيد الحوت احتفال تونسي ينعش التعايش بين األديان

} بــريوت - فقدت األوســـاط الفنيـــة العربية 
الباحثـــة والفنانـــة العراقية اللبنانية ســـحر 
طه في أحد مستشـــفيات الواليات املتحدة إثر 

مرض عضال.
وتعد طه من الفنانني الذين أّرقهم احلفاظ 
على التراث املوســـيقي الغنائي العراقي، فهي 
فضـــال عن كونهـــا عازفة عود متميـــزة، كانت 
مؤديـــة جيـــدة وســـجلت مجموعـــة ألبومات 
غنائيـــة ركـــزت فيهـــا علـــى الغنـــاء التراثي 
العراقـــي منهـــا ”األغاني العربيـــة التقليدية“ 
و“أنا أعشـــقك“. كما أحيت  و“ودعتوا بغداد“ 
حفالت فـــي مختلف الـــدول العربية وعدد من 

البلدان األوروبية.
وأسهمت طه، املولودة في العراق وحتمل 
اجلنســـية اللبنانية أيضا منذ استقرارها في 
بيروت في منتصـــف ثمانينات القرن املاضي، 
في تقـــدمي العديد مـــن البرامـــج التلفزيونية 
املوســـيقية واملشـــاركة في مهرجانات غنائية 

في العالم العربي ودول أوروبية.
والتأليـــف  واملقـــام  األداء  عـــن  وفضـــال 
املوســـيقي، اهتمت الفنانـــة الراحلة بالكتابة 

البحثية في املوسيقى.
وكانت قد احتفلت األســـبوع املاضي بعيد 
ميالدهـــا مع زوجهـــا وشـــقيقها وآخرين في 
غرفتها في املستشفى األميركي، بحسب مقطع 

مصّور نشرته على صفحتها.

رحيل مبكر للفنانة 
العراقية اللبنانية سحر طه

} واشنطن - أعلن علماء أنهم متكّنوا، وألول 
مرة في العالم، من حتديد التسلســـل اجليني 
الكامـــل للقمح الطـــرّي، وهو تقـــّدم علمي قد 
يكون مفيـــدا جدا في إبعاد شـــبح اجلوع في 
العقود املقبلة عن ســـكان العالـــم اآلخذين في 

النمو املستمر.
وقـــال كوســـتايا كانيـــوكا، الباحـــث في 
العلوم اجلينية في معهد روثامستد لألبحاث، 
”سيؤدي هذا االكتشـــاف (اجلديد) إلى تسريع 
جهودنـــا فـــي حتديد جينـــات القمـــح املهمة 
للزراعـــة، مبا فيهـــا تلك التي تكافـــح اآلفات“ 

الزراعية.

ويقتات علـــى القمح أكثر من ثلث ســـكان 
العالم، وهو مصدر ُخمس الوحدات احلرارية 

لدى اإلنسان.
لكـــن زراعتـــه صعبة فـــي املنـــاخ اجلاف 
واحلـــار، ومـــن املعلـــوم أن اجلفـــاف واحلّر 
ســـيزدادان مـــع التغّير املناخي. لـــذا، يحتاج 
العالـــم إلى أنواع من القمـــح تقاوم األمراض 
وتنمو في مناطق أكثر جفافا وحّرا، بحســـب 

اخلبراء.
وأضـــاف الباحـــث أن ”حتديد التسلســـل 
اجليني ســـيكون مفيـــدا جدا وبشـــكل فوري 

ملزارعي القمح“ على حتسني اجلودة.

وشـــكل حتديد التسلســـل اجليني الكامل 
للقمـــح حتديا كبيـــرا اســـتغرق 13 عاما، ألنه 
يحتوي على عدد من اجلينات يساوي خمسة 
أضعـــاف ما يحتويه جني اإلنســـان (107 آالف 
و891 مقابل 20 ألفا)، بحســـب التقرير املنشور 

في مجلة ساينس العلمية.
ويقول اخلبـــراء إن إنتـــاج القمح ينبغي 
أن يتضاعف بنســـبة 1.6 باملئة سنويا ليظّل 

العرض قادرا على مواكبة الطلب املتزايد 
مع منّو ســـكاني ُيتوقع أن يصل معه عدد 
سكان األرض على تســـعة مليارات و600 

مليون مع حلول العام 2050.

تحديد التسلسل الجيني للقمح يقضي على شبح الجوع

} لــوس أنجلــس - دفـــع جتســـيد املمثلـــة 
األميركية ســـكارليت جوهانسن لدور البطلة 
اخلارقـــة ”بالك ويدو“ أو (األرملة الســـوداء) 
في عالم مارفل الســـينمائي اســـمها ليتصدر 
قائمة فوربس الســـنوية ألعلى املمثالت أجرا 

متقدمة على النجمة أجنلينا جولي.
ووفقا حلســـابات فوربـــس، فقد حصلت 
جوهانســـن (33 عاما) على 40.5 مليون دوالر 
مـــن العائدات قبل خصم الضرائب في الفترة 
بني األول مـــن يونيو 2017 وحتـــى األول من 
يونيو العام اجلاري، مما يعني أنها ضاعفت 

دخلها أربع مرات عن العام السابق. 
وجسدت سكارليت جوهانسن دور األرملة 
الســـوداء في فيلم ”أفينجرز: إنفينيتي وور“ 
الذي حقق جناحا كبيرا هذا العام وســـتعود 
لـــذات الـــدور خالل العـــام املقبل فـــي اجلزء 

التالي من إنتاج أستوديوهات مارفل التابعة 
لوالت ديزني.

وجنت أجنلينا جولي (43 عاما) 28 مليون 
دوالر مبا يعود الفضل فيه بشكل كبير ألجرها 
عـــن اجلـــزء الثاني مـــن فيلم ”ماليفســـنت“ 

واملقرر عرضه في عام 2020.
وجاءت جنيفر أنيســـتون (49 عاما) التي 
مازالت حتقق مكاســـب من مسلسل ”فريندز“ 
من التســـعينات في املرتبة الثالثة بدخل بلغ 
19.5 مليون دوالر. كما حصلت على أموال من 

دعمها ملنتجات ترّوج لها.
واحتلت املركـــز الرابع في القائمة جنيفر 
لورنس (28 عاما) والتي جسدت دور البطولة 
في فيلمني لم يحققا جناحا كبيرا هما ”ماذر“ 
و“ريد ســـبارو“، لكن العائدات اســـتمرت من 
دورها في سلسلة أفالم ”إكس من“ وعقود مع 

دار أزيـــاء كريســـتيان ديور. 
بلغ  دخـــال  لورنس  وحققـــت 

18 مليـــون دوالر، أي أقل بســـتة 
ماليـــني دوالر عمـــا جنته فـــي العام 

الســـابق. وجاءت ريس ويذرســـبون (42 
عاما) في املركـــز اخلامس، حيث حققت 16.5 

مليون دوالر.
العشـــر األعلى  وشـــملت قائمة املمثالت 
أجرا ميال كونيس وكيت بالنشـــيت وميليسا 

مكارثي وجال جادوت.
لكن املمثلة األعلى أجرا في العام املاضي 
والفائزة بجائزة أوسكار عن فيلم ”ال ال الند“ 

إميا ستون خرجت من القائمة هذا العام.
ومـــن املقـــرر أن تصـــدر قائمـــة فوربس 
للممثلـــني العشـــرة األعلـــى أجرا األســـبوع 

املقبل.

سكارليت جوهانسن أعلى الممثالت أجرا

محمد هجرس

أفضل األنواع بأسعار مناسبة فقط من أجل االحتفال

جليني الكامل
13 عاما، ألنه ق
يساوي خمسة
ســـان (107 آالف
لتقرير املنشور

القمح ينبغي
سنويا ليظل 
ي ب ي يح

املتزايد ب
ل معه عدد
0رات و600

تة 
العام ي

ســـبون (42
16.5 ث حققت

لعشـــر األعلى
شـــيت وميليسا 

العام املاضي ي
يلم ”ال ال الند“

هذا العام.
ائمـــة فوربس
جرا األســـبوع


	1
	2
	3
	4 n
	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


